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? Foi uma quinta-feira dife-

em^que
espectadores fazem
de sucesso, Renato

trapalhadas. „ ..., _ , u

•4j^na Doi3a, o solo de Fer¬
nanda Montenegro (foto) so-
bre poemas de Ad61ia Prado,

Brasília — José Varella

O presidente José Sarney, em discurso para 150 oficiais-generais em almoço noCliweaaÃeronáutwa,
disse que deniocracia "é um regime que tem de conviver sempre com a divergência". (Página 3)

Olavo Rufino

Divulgação"

JORNAL DO BRASIL

©jornal do brasil s a 1987 Rio de Janeiro — Sexta-feira, 18 de dezembro de 1987 Ano XCVII — N° 254 Preço: CZ$ 25,00

Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
nublado, com instabilidade ao
entardecer. Visibilidade boa.
Temperatura estável; máxima
e mínima de ontem: 36,5° em
Bangu e 22,4° no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
no mundo, página 12.

Loto

Quatro apostadores acertaram
as dezenas 41, 56, 65,82 e 87 no
concurso 478, recebendo cada
um CZ$ 13.563.273,04. (Pág. 12)

Informe JB
O consultor-geral da Repúbli-
ca, Saulo Ramos, acaba de fe-
char negócio de 1 milhão de
dólares em Cintra, Portugal.
Comprou uma quinta em São
Pedro — a Beverly Hills portu-
guesa, a 30 minutos de Lisboa.
Será vizinho de Antônio Car-
los de Almeida Braga, ex-
presidente do Bradesco. (Mais
Informe na página 6)

Represália dos EUA
A Casa Branca transferiu para
o início de 1988 a decisão so-
bre quais produtos brasileiros
receberão sobretaxa, em re-
presália à reserva de mercado
de informática. The New York
Times defendeu as sanções
contra o Brasil. (Página 13)

Brasil é um sonho
Pesquisa recente revelou que
brasileiros querem ir para ou-
tro país, mas um outro levanta-
mento, internacional, revelou
que muito latino-americano
gostaria de ser brasileiro, prin-
cipalmente colombianos (18%)
e argentinos (10%). (Página 5)

Cotações
Dólar oficial: CZ$ 68,274 (com-
pra), CZ$ 68,615 (venda) e CZ$
85,76 (viagem). Dólar paralelo:
CZ$ 88,00 (compra) e CZ$ 90,00
(venda).o Unif: CZ$ 485,82 pa-
ra IPTU e CZ$ 991,65 para ISS
e alvará: taxa de expediente,
CZS 99,16. Uferj: CZS 991,65.
OTN: CZS 522.99. OTN fiscal:
CZS 565,55. UPC: CZS 458,94.
MVR: CZS 1.240,29. Salário mí-
nimo de referência: CZS
2.550,00. Piso salarial: CZS
3.600.00. URP: 9.19.

Sarney 
quer 

aumentar a

Diretas 88
Brizola e Lula participam do
comício "diretas em 88 — com
presidencialismo", a se ini-
ciar às 17h na Cinelândia. En-
tre os artistas que também su-
birão o palanque estarão Mar-
tinho da Vila, Fagner, Tai-
guara, Neguinho da Beija
Flor, Bcth Goulart e Hérson
Capri. (Página 3)

o Numa temporada em que
300 mil espectadores fazem
um filme de sucesso, Renato
Aragão mantém a média de 1
milhão de pessoas por lança-
mento. Hoje, todo o país come-
ça a ver Os fantasmas trapa-
lhões (foto com Didi e Dedé),
uma aventura que mistura aí-
mas penadas às costumeiras
trapalhadas. „ ..., _ , uCustódio Coimbra

Dona Doidã^ o solo de Fer-
nanda Montenegro (foto) so-
bre poemas de Adélia Prado,
poderá ser visto em casa a
partir de janeiro, graças ao
vídeo da Kripton
Produções. A atriz
avaliza a qualidade
do trabalho. B

Um batom,
dois pijamas e
outros objetos
pertencentes
a M a r i 1 y n
Monroe foram
colocados
dentro de
uma urna, que
será enterra-
da no piso do
restaurante
favorito da
atriz em Hol-
lywood para
só ser reaber-
ta em 2062,
100 anos após
sua morte.
(Página 8)

Greve pára o

metrô sábado e

segunda-feira

Assembléia com cerca de 800
funcionários do Metrô decidiram por
unanimidade uma greve de zero hora
de sábado às 24h de segunda-feira,
em repúdio à contraproposta de au-
mento salarial da empresa. Eles pedi-
ram 113% e foram oferecidos 26%.
Na segunda-feira, os grevistas se reú-
nem para avaliar o movimento e
decidir se mantêm a greve.

Além das 400 mil pessoas que
normalmente usam o metrô, a greve
prejudicará as inaugurações das esta-
ções Del Castilho e Inhaúma, marca-
das para segunda-feira. Piquetes ten-
tarão impedir que alguma composi-
ção deixe o Centro de Manutenção
rumo àquelas estações. Hoje, os gre-
vistas distribuem nota aos passageiros
explicando a greve. (Cidade, página 2)

Amigo de Reagan

é condenado por

fazer 
"lobby"

Michael Deaver, amigo do presiden-
te Ronald Reagan e ex-chefe de seu
Gabinete Civil, foi condenado em Wa-
shington por perjúrio e tráfico de influên-
cia, à frente da empresa de lobby que
montou em 1985, ao deixar o governo. A
pena máxima prevista em tal caso é de 15
anos de cadeia e multa de 22 mil dólares.

Com suas atividades e o acesso à
Casa Branca, Deaver conseguiu ne-
gócios importantes para empresários
coreanos, para a Trans World Airways
e outros. Ronald e Nancy Reagan
lamentaram a condenação em nota ofi-
ciai. O veredicto deverá ser emitido em
fevereiro, mas os recursos podem arras-
tar o processo durante anos. (Página 8)

receita antes de taxar

O presidente José Sarney deter-
minou que o ministro Bresser Perei-
ra, em lugar de criar impostos para
aumentar a arrecadação, consiga isto
aperfeiçoando os controles da Recei-
ta e apertando a fiscalização. Nos
dois últimos dias Sarney insiste em
que o grande problema da arrecada-
ção é a evasão e as isenções fiscais.

O presidente construiu esse ra-
ciocício sobre um documento — do
qual lhe chegou uma das cópias—do
economista Paulo Rabello de Castro,
que circula na Constituinte. Profes-

sor da Fundação Getúlio Vargas,
Rabello de Castro sustenta, como
prova da evasão fiscal, que a Receita
arrecada a cada ano apenas 3,5% da
renda nacional, apesar de o maior
volume de ganhos estar tributado em
alíquotas entre 35% e 40%.

Quando estava tudo pronto
para o anúncio oficial, o ministro
Bresser Pereira informou que o
presidente decidira transferir para
hoje a divulgação do que restou do
pacote fiscal. Os assessores do mi-
nistro voltaram a dizer que ele

deixará o cargo se o pacote for
integralmente vetado.

Uma das medidas ainda em es-
tudo para ser incluída no pacote é a
tributação dos títulos federais de
curto prazo (LBC e LFT) hoje isen-
tos. Estuda-se também colocar os
salários das estatais diretamente
sob o controle do Ministro da Fa-
zenda — única pessoa com poder de
autorizar aumentos acima dos per-
centuais estabelecidos pelo Conse-
lho Interministerial de Controle dos
Salários de Estatais. (Página 16)

até CZ$ 270

Com o fim do tabelamento (CZS 130
o quilo), o café passará a custar de CZS
80 a CZ$ 270, dependendo da qualidade,
informou o vice-presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Torrefação
e Moagem, Talmo Alves Pimenta. Nos
supermercados, o preço já começou a
subir, situando-se em CZS 170 em média.

Em documento entregue ao gover-
nador em exercício de São Paulo, Almino
Afonso, lideranças dos produtores de
café reivindicam aumento no preço de
garantia de CZS 4 mil 300 para CZS 7 mil
a saca, além de melhores condições
de financiamento. Dos 110 milhões de
dólares de dívidas dos cafeicultores,
30 milhões são dos paulistas. (Página 16)

Petrobrás susta

encomendas por

falta de verbas

A Petrobrás foi obrigada a sus-
pender, este mês, encomendas de até
50 milhões de dólares em peças e
equipamentos, devido à falta de re-
cursos, o que forçou uma reavaliação
de seus investimentos. O chefe do
serviço de materiais da companhia,
Luigi Dallolio, disse que de 30 a 40
empresas privadas serão afetadas.

A Fiesp divulgou que a ativida-
de da indústria paulista em outu-
bro foi 7,9% menor do que no
mesmo mês de 1986. De janeiro a
outubro, o acumulado é de +
0,5%, mas a expectativa para o
ano é de redução entre 0,5% e 1%.
O presidente da Fiesp, Mário
Amato, pregou o entendimento
para acabar com a "crise de gover-
nabilidade" do país. (Página 17)

PM e delegado

negam invasão

da Rocinha

Após trcs horas de reunião no QG da
PM, o comandante da Companhia de Opera-
ções Especiais, major Paulo César de Oli-
veira, e o corregedor da Polícia Civil, dele-
gado Peter Gersten, negaram ter tratado de
um plano para invadir a Rocinha e prender
traficantes. O comandante da PM, coronel
Manoel dos Santos Filho, assistiu parte da
reunião.

Na Rocinha, os traficantes, que não
moram lá e se comportam como invasores,
se dizem tranqüilos, mas alertas. Cabeluda,
que explorava o tráfico no morro Dona Mar-
ta. e Dcdé, um dos chefes do tráfico na
Rocinha, garantem que a polícia será recebida
a bala se tentar subir o morro. Os traficantes,
porem, duvidam da invasão. (Cidade, pág. 3)

? Foi uma quinta-feira dife-
rente para os passageiros dos
trens suburbanos. Em plena hora
do rush, os guardas ferroviários,
em lugar de fiscalizar as filas ou
reprimir os pingentes, como ha-
bitualmente, entregavam rosas
vermelhas. Além das flores, os
cansados trabalhadores recebe-
ram também música, nas vozes
de cinco corais. A festa, promovi-
da pela Companhia Brasileira de
Trens Urbanos, já é tradicional

'e, este ano, mais de 600 pessoas
decidiram chegar um pouco mais
tarde em casa para ouvir os co-
rais interpretarem canções
de Natal, peças clássicas e can-

ções de Milton Nascimento, Cae-
tano Veloso, Pixinguinha e João
de Barro. (Cidade, página 6)

Máfia mata para

vingar a prisão

de 19 
"chefões"

Num desafio à Justiça italiana, que
condenou 19 de seus chefões à prisão per-
pétua, a Máfia assassinou um traficante
absolvido por falta de provas, no maior
julgamento de mafiosos da história. Anto-
nino Ciulla, de 35 anos, foi baleado no
pescoço e nas costas quando voltava para
casa, levando três tortas para comemorar
sua libertação.

Segundo mafiólogos italianos, a Máfia
quis mostrar que o julgamento foi uma
batalha perdida, mas a guerra não acabou.
Além dos 19 chefões, um tribunal de Paler-
mo (Sicília) condenou outros 354 mafiosos a
penas que somam 2 mil 665 anos. O processo
foi baseado no depoimento dos arrependi-
dos, entre eles Tommaso Buscetta. (Pág. 9)

LEiLAO DE PARE-
DE — Arremate no
3o lance. 60 artis-
tas. GALERIA DE
ARTE-ESTÚDIO.
Vise. de Pirajá, 580
ss 114. Tel.: 294-
5641.

MESAS DE BO-
TEQUIM DO RIO
ANTIGO — Bèlle
Èpoque e Tron-
quinho c/ mármo-
res e cadeiras.
Part. vende. Tel.:
359-8474.

Natal — dia do presentes.SEIVA DE MUTAMBA E
JUÁ. Petróleo, óloo, bri-
lhantina, cremo. Tônico
capilar. A vida dos cabo-
los. Nss drogarias, fsr-
mácias, porfumarias.
Pedidos: 261-3506.

UNO CS 88 — O Km abaixo daTabela todas coros T: 270-9191/ 260-8290

PROCURADOS PATEK,
ROLEX, CARTIER, VA-
CHERON. LANGE CRO-
NÓGRAFOS e fases de
LUA. Coleções, compra-
mos, cobrimos ofertas.
Entrevistas T 521-0945
ae 23 a sáb. H. Comerciai.
Preço esp. a comer
ciantes.

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA—BRILHAN-
TES. compramos e co-
brimos ofertas. Con-
sulte-nos pelo Tel
521 -0945 de 2a à sába-
do. H. Comerc PRE-
CO DE NY.

GALERIA FLORENÇA — Ven-das do Natal em condiçõesespeciais. SELEÇÀO DE Ml-NIATURAS VISC. DE PIRA-JA. 580 SS 119 Tel 259-2947
SfTIO RIO BONITO — 168 000m* c/2 casas. água. luz. nas-cantes, murado na frente noasfalto CZS 1.500 mil à vista.Ferreira ou Arlindo Tel 371-3450-371^772 bor. com

SRS. PROPRIETÁRIOS APORTAL NA TEMPORADA— Curta ou longa todos ostipos de aptos e vários pedi-dos de reservas Ligue agora efique tranqüilo. Av Copacaba-na. 709 Gr. 1201. T: 255-7272(Sede própria). ABADI 723.
COPACABANA — Particularaluga apto 2 qtos quadra pra»a.mobil. TV. ar. tel. 2* quinz Jane Fev Mm. 10 dias Tel 255-5840

VIAGENS CASAMENTOSMUDANÇAS — Menor preçoe maior frota do Rio kombiscarros luxo pick-Up caminhãoTel 233-5589 — 263-4815
CAMINHÕES E TOYOTA 86.87 E 88 — Vai comprar ouvender, consulte-nos (011)826-2577 em S. Paulo
MARAJÓ Bt — Dourada. 5marchas. 390 mil. Aceito trocamenor valor. Tel. 294-8904

DOMÉSTICA — Todo serviço.cJ experiência e referênciasFamília de fino trato d 2 enan-
ças Salário 5 mil. INPS.fériase 13°. Timôtero da Costa Le-blon 259-4075

EMPREGADA — P/ apto c/ 4adultos, p/todo serviço Invialvariado Tenho faxineira, folgasemanal. Sal a comb R 0a-râo da Torre. 295 Cob G1.Ipanema.

VENDO MINI MARCENARIA— Completa Tudo novo. 393-7246 Anselmo.
VENDO URGENTE OVERLO-QUE — 4 fios. nova. na emba-lagem Tr 269-2662.
VIRADEIRA DENTADA DECHAPAS — De 2 mts X 2.2mm Facilito pagto em 3 ve-zes Rua Mana do Carmo. 144.Pça do Carmo. Víia da Penha(horário comercial).
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disse que democracia "e um regime que tem de sempre com a divergencid". (Pagina 3)
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,*jf5lf^ k• Dona Doida, o solo de Fer¬
nanda Montenegro (foto) so-
bre poemas de Adelia Prado,

Brasília — José Varella

O presidente José Sarney, em discurso para 150 oficiais-generais em almoço no Clube da Aeronáutica,
disse que democracia "é um regime que tem de conviver sempre com a divergência". (Página 3)
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Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
nublado, com instabilidade ao
entardecer. Visibilidade boa.
Temperatura estável; máxima
e mínima de ontem: 36,5° em
Bangu e 22.4° no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
no mundo, página 12.
Loto

Quatro apostadores acertaram
as dezenas 41, 56, 65, 82 e 87 no
concurso 478, recebendo cada
um CZ$ 13.563.273,04. (Pág. 12)

Informe JB
O consultor-geral da Repúbli-
ca, Saulo Ramos, acaba de fe-
char negócio de 1 milhão de
dólares em Cintra, Portugal.
Comprou uma quinta em São
Pedro — a Beverly Hills portu-
guesa, a 30 minutos de Lisboa.
Será vizinho de Antônio Car-
los de Almeida Braga, ex-
presidente do Bradesco. (Mais
Informe na página 6)

Diretas 88
Brizola e Lula participam do
comício "diretas em 88 — com
presidencialismo", a se ini-
ciar às 17h na Cinelândia. En-
tre os artistas que também su-
birão o palanque estarão Mar-
tinho da Vila, Fagner, Tai-
guara, Neguinho da Beija
Flor, Beth Goulart e Hérson
Capri. (Página 3)

300 mil espectadores fazem
um filme de sucesso, Renato
Aragão mantém a média de 1
milhão de pessoas por lança-
mento. Hoje, todo o país come-
ça a ver Os fantasmas trapa-
Ihões (foto com Didi e Dedé),
uma aventura que mistura aí-
mas penadas às costumeiras
trapalhadas.

Custódio Coimbra
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• Dona Doida, o solo de Fer-
nanda Montenegro (foto) so-
bre poemas de Adélia Prado,
poderá ser visto em casa a
partir de janeiro, graças ao
vídeo da Kripton
Produções. A atriz
avaliza a qualidade
do trabalho. B

Um batom,
dois pijamas e
outros objetos
pertencentes
a M a ri 1y n
Monroe foram
colocados
dentro de
uma urna, que
será enterra-
da no piso do
restaurante
favorito da
atriz em Hol-
lywood para
só ser reaber-
ta em 2062,
100 anos após
sua morte.
(Página 8)

A Casa Branca transferiu para
o início de 1988 a decisão so-
bre quais produtos brasileiros
receberão sobretaxa, em re-
presália à reserva de mercado
de informática. The New York
Times defendeu as sanções
contra o Brasil. (Página 13)

Brasil é um sonho
Pesquisa recente revelou que
brasileiros querem ir para ou-
tro país, mas um outro levanta-
mento, internacional, revelou
que muito latino-americano
gostaria de ser brasileiro, prin-
cipalmente colombianos (187c)
e argentinos (107c). (Página 5)

Cotações
Dólar oficial: CZS 68,274 (com-
pra). CZS 68.615 (venda) e CZS
85,76 (viagem). Dólar paralelo:
CZS 88.00 (compra) e CZS 90,00
(venda). Unif: CZS 485,82 para
IPTU e CZS 991,65 para ISS e
alvará; taxa de expediente,
CZS 99.16. Uferj: CZS 991.65.
OTN: CZS 522.99. OTN fiscal:
CZS 565.55. UPC: CZS 458.94.
MVR: CZS 1.240.29. Salário mí-
nimo de referência: CZS
2.550.00. Piso salarial: CZS
3.600.00. URP: 9,19.

Sarney 
quer 

aumentar a ^1"

antes de taxarreceita

O presidente José Sarney deter-
minou que o ministro Bresser Perei-
ra, em lugar de criar impostos para
aumentar a arrecadação, consiga isto
aperfeiçoando os controles da Recei-
ta e apertando a fiscalização. Nos
dois últimos dias, Sarney insiste em
que o grande problema da arrecada-
ção é a evasão e as isenções fiscais.

O presidente construiu esse ra-
ciocínio sobre um documento — do
qual lhe chegou uma das cópias — do
economista Paulo Rabello de Castro,
que circula na Constituinte. Profes-

sor da Fundação Getúlio Vargas,
Rabello de Castro sustenta, como
prova da evasão fiscal, que a Receita
arrecada a cada ano apenas 3,5% da
renda nacional, apesar de o maior
volume de ganhos estar tributado em
alíquotas entre 35% e 40%.

Quando estava tudo pronto
para o anúncio oficial, o ministro
Bresser Pereira informou que o
presidente decidira transferir para
hoje a divulgação do que restou do
pacote fiscal. Os assessores do mi-
nistro voltaram a dizer que ele

deixará o cargo se o pacote for
integralmente vetado.

Uma das medidas ainda em es-
tudo para ser incluída no pacote é a
tributação dos títulos federais de
curto prazo (LBC e LFT), hoje
isentos. Estuda-se também colocar
os salários das estatais diretamente
sob o controle do Ministro da Fa-
zenda — única pessoa com poder de
autorizar aumentos acima dos per-
centuais estabelecidos pelo Conse-
lho Interministerial de Controle dos
Salários de Estatais. (Página 16)

até CZ$ 270

Com o fim do tabelamento (CZS 130
o quilo), o café passará a custar de CZS
80 a CZS 270, dependendo da qualidade,
informou o vice-presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Torrefação
e Moagem, Talmo Alves Pimenta. Nos
supermercados, o preço já começou a
subir, situando-se em CZS 170 em média.

Em documento entregue ao gover-
nador em exercício de São Paulo, Alpino
Afonso, lideranças dos produtores de
café reivindicam aumento no preço de
garantia de CZS 4 mil 300 para CZS 7 mil
a saca, além de melhores condições
de financiamento. Dos 110 milhões de
dólares de dívidas dos cafeicultores,
30 milhões são dos paulistas. (Página 16)

Petrobrás susta

encomendas por

falta de verbas

A Petrobrás foi obrigada a sus-
pender, este mês, encomendas de até
50 milhões de dólares em peças e
equipamentos, devido à falta de re-
cursos, o que forçou uma reavaliação
de seus investimentos. O chefe do
serviço de materiais da companhia,
Luigi Dallolio, disse que de 30 a 40
empresas privadas serão afetadas.

A Fiesp divulgou que a ativida-
de da indústria paulista em outu-
bro foi 7,9% menor do que no
mesmo mês de 1986. De janeiro a
outubro, o acumulado é de +
0,5%, mas a expectativa para o
ano é de redução entre 0,5% e 1%.
O presidente da Fiesp, Mário
Amato, pregou o entendimento
para acabar com a "crise de gover-
nabilidade" do país. (Página 17)

Minas recusa

estátua de

John Lennon

A intolerância insurgiu-se cm Belo
Horizonte contra a idéia do prefeito
Sérgio Ferrara (PMDB) de instalar nu-
ma praça a estátua de John Lennon
feita pela carioca Ivna Duvivier. Um
jornalista e um vereador, em campanha
sistemática, acusaram Lennon de ter
disseminado o uso de tóxicos e levaram
o prefeito a desistir da homenagem.

Os opositores da idéia alegaram
também que é preciso prestigiar os brasi-
leiros, mas Lennon não seria o primeiro
estrangeiro a ter esse tipo de homena-
gem em Belo Horizonte. Ele estaria na
companhia de outras duas vítimas da
intolerância: o poeta Garcia Lorca, fuzi-
lado na Espanha, e Galileu Galilei,
perseguido pela Inquisição. (Página 5)

Amigo de Reagan

é condenado por

fazer 
"lobby"

Michael Deaver, amigo do presiden-
te Ronald Reagan c ex-chefe de seu
Gabinete Civil, foi condenado em Wa-
shington por perjúrio e tráfico de influên-
cia, à frente da empresa de lobby que
montou em 1985. ao deixar o governo. A
pena máxima prevista cm tal caso é de 15
anos de cadeia e multa de 22 mil dólares.

Com suas atividades e o acesso à
Casa Branca. Deaver conseguiu ne-
gócios importantes para empresários
coreanos, para a Trans World Airways
e outros. Ronald e Nancy Reagan
lamentaram a condenação em nota ofi-
ciai. O veredicto deverá ser emitido em
fevereiro, mas os recursos podem arras-
tar o processo durante anos. (Página S)

Olavo Ruflno

Sete presos

levam 11 reféns

em S. Catarina

Sete presos, levando 11 reféns, fugi-
ram à noite da Cadeia Pública de Florianó-
polis num microônibus, no fim de uma
rebelião iniciada à tarde: o horário para a
fuga, cerca de 21 h, foi acertado com a
Secretaria de Segurança, que temia um
engarrafamento na Ponte Colombo Sales
com os fugitivos envolvidos, levando o
pânico a toda a cidade.

O líder dos rebeldes, José Carlos Bi-
lian, saiu com um revólver apontado para a
cabeça do diretor da cadeia, delegado Dou-
glas Marreiros, e se comprometeu a soltar,
assim que saísse da cidade, uma mulher que
passava mal. Durante toda a tarde a polícia
esteve confusa, sem saber se invadia a
cadeia ou se cedia às exigências. (Página 4)

Foi uma quinta-feira dife-
rente para os passageiros dos
trens suburbanos. Em plena hora
do rush, os guardas ferroviários,
em lugar de fiscalizar as filas ou
reprimir os pingentes, como ha-
bitualmente, entregavam rosas
vermelhas. Além das flores, os
cansados trabalhadores recebe-
ram também música, nas vozes
de cinco corais. A festa, promovi-
da pela Companhia Brasileira de
Trens Urbanos, já é tradicional
e, este ano, mais de 600 pessoas
decidiram chegar um pouco mais
tarde em casa para ouvir os corais
interpretarem canções de Natal,

peças clássicas e canções de Mil-
ton Nascimento, Caetano Velo-
so, Pixinguinha e João de Barro.

Máfia mata para

vingar a prisão

de 19 
"cliefões"

Num desafio à Justiça italiana, que
condenou 19 de seus chefões à prisão per-
pétua, a Máfia assassinou um traficante
absolvido por falta de provas, no maior
julgamento de mafiosos da história. Anto-
nino Ciulla, de 35 anos. foi baleado no
pescoço e nas costas quando voltava para
casa. levando três tortas para comemorar
sua libertação.

Segundo mafiólogos italianos, a Máfia
quis mostrar que o julgamento foi uma
batalha perdida, mas a guerra não acabou.
Além dos 19 chefões, um tribunal de Paler-
mo (Sicília) condenou outros 354 mafiosos a
penas que somam 2 mil 665 anos. O processo
foi baseado no depoimento dos arrependi-
dos. entre eles Tommaso Buscetta. (Pág. 9)

LEILÃO DE PARE-
DE — Arremate no
3o lance. 60 artis-
tas. GALERIA DE
ARTE-ESTÚDIO.
Vise. de Pirajá, 580
ss 114. Tel.: 294-
5641.

MESAS DE BO-
TEQUIM DO RIO
ANTIGO — Bèlle
Èpoque e Tron-
quinho c/ mármo-
res e cadeiras.
Part. vende. Tel.:
359-8474.

Notai — dia do presentes.
SEIVA DE MUTAMBA E
JUÁ. Petróleo, óleo, bri-
lhantina, crema. Tônico
capilar. A vida dos cabe-
los. Nas drogarias, far-
macias, perfumarias.Pedidos: 261-3506.

UNO CS 88 — O Km aDaixo databela todas cores T 270-9191/ 260-6290

PROCURADOS PATEK,
ROLEX, CARTIER, VA-
CHERON, LANGE CRO-
NÓGRAFOS e fases de
LUA Coleções, compra-
mos. cobrimos ofertas.
Entrevistas T 521-0945
cie 23a sab. H. Comercia
Preço esp a comer-
ciantes.

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA—BRILHAN-
TES. compramos e co-
brimos ofertas. Con-
sulte-nos pelo Tel:
521-0945 d> 2' à sába-
cio H Correrc PRE-
ÇO DE NY

GALERIA FLORENÇA — Ven-
das de Notai em condiçõeseipeciais SELEÇÃO DE Ml-NIATURAS VISC. DE PIRA-
JA, 580 SS 119. Tel: 259-
2947

SITIO RIO BONITO — 168 000m' c/2 casas. água. luz. nas-
contes, murado na frente no
asfalto CZS 1 500 mtl à vistaFerreira ou Arlinoo Tei 371-3450^371-4772 hor. com.

SRS. PROPRIETÁRIOS A
PORTAL NA TEMPORADA— Curta ou longa todos os
tipos de aptos e vários pedi-dos de reservas Ligue agora e
fique tranqüilo Av. Copacaba-
na. 709 Gr. 1201. T: 255-7272
(Sede própria) ABADl 723

COPACABANA — Particular
aluga apto 2 qtos quadra praia,mobil. TV. ar. tel. 2a qumz Jan
e Fev Mm 10 dias Tel 255-
5840

VIAGENS CASAMENTOSMUDANÇAS — Menor preçoe maior frota do Rio kombtscarros luxo pick-Up caminhãoTel: 233-5589 — 263^815
CAMINHÕES E TOYOTA 88,87 E 88 — Vai comprar ouvender, consulte-nos. (011)826-2577 em S. Paulo
MARAJÓ 88 — Dourada. 5marchas. 390 mil. Aceito trocamenor valor. Tel .. 294-8904.

DOMESTICA — Todo serviço.cJ experiência e referênciasFamília de fino trato c/ 2 crian-
ças Salário 5 mil. INPS.fériase 13°. Ttmótero da Costa Lo-bton. 259-4075

EMPREGADA — P/ apto cí 4adultos, p/ todo serviço. 1 nvialvariado Tenho faxineira, folgasemanal Sal a comb R Barào aa Torre. 295 Cob. 01.Ipanema

VENDO MINI MARCENARIA— Completa Tudo novo. 393-7246 Anselmo
VENDO URGENTE OVERLO-QUE — 4 fios. nova. na emba-lagem Tr 269-2662
VIRADEIRA DENTADA DECHAPAS — De 2 mts X 2.2mm Facilito pagto em 3 ve-zes Rua Mana do Carmo. 144Pça do Carmo. Vila da Penha,

(horário comercial)

m



/I o Io caderno ? sexta-feira, 18/12/87 Política JORNAL DO BRASiL

Coluna do Castello

$

Presidente não

engoliu o pacote
T a sc sabe cjuc o presi-

dente da República não
^•«engoliu o pacote do minis-

tro Bresser Pereira. O lon-~r;go debate interno no gover-
no explica parte da rejeição
da proposta, mas no fundo

k persistem os indícios de
^"dois problemas que afetam

capacidade de decisão do
presidente: a dificuldade de optar entre ten-

, dências que se contradizem c sua obstinada
^capacidade de oferecer resistência passiva a
pressões que não o agradam. O conjunto das

Spmedidas sugeridas pelo ministro da Fazenda
l^não caiu no goto do sr. José Sarney, que não

gosta de cortar subsídios, de fechar órgãos de
governo, demitir funcionários ou agravar deli-
beramente os encargos da classe media.

A extinção do IBC e a do IAA, por
exemplo, são convites que lhe foram feitos
desde o início do governo pelo ex-ministro
Roberto Gusmão. Ele resistiu a ambas, acei-
tando razões nem sempre precisas mas possi-
velmente ligadas a argumentos de plantadores
de café e de usineiros de açúcar que o teriam
impressionado. O único estabelecimento do
governo que ele concordou em fechar foi o
BNH, mas com a transferência do seu montão
de servidores para a Caixa Econômica, a qual,¦'ii para acolhê-los, teve de rever sua própria

^ tabela salarial para pôr seus funcionários em
nível de igualdade com os adventícios.

O corte dos gastos públicos pela via da
^••extinção de serviços e empresas fica inscrito
f^como promessa, cuja execução há quem pro-

jjT^meta cobrar, a ser cumprida a partir de janei-
wro. Sc é resistência passiva, esse é um tipo de

operação que sempre conta com o benefício do
transcurso do tempo.

O resto do pacote — a parte fiscal —
^!«rtambém sofreu reduções, embora deva vir a

correção da tabela progressiva do imposto deprenda pela média da inflação. Os rendimentos
2Lt.de capital não serão incluídos e ficarão em

estudos. Pouco parece, no entanto, que sairá
fc»*por decreto-lei. O grosso viria por intermédio'* 

projetos enviados ao Congresso Nacional.
ff^Essa boa norma democrática fere, no entanto,

o propósito do ministro Bresser Pereira de
dispor dos novos recursos que previu ainda

*«*para 198S. Do contrário, conforme tem reitera-
~™do, não terá meios para conter a inflação. Suas

t S^emdas no plano interno ficarão na dependen-
í-g w cia dos debates legislativos sempre influcnciá-

«soveis por fatores diversos e nem sempre confor-
mes aos projetos governamentais.

A decisão do presidente, sc atende por um
lado a rejeição manifestada pelos empresários

.e a insatisfação de governadores, ministros de
^ Estado e políticos diversos, deixará o sr. Bres-

ser Pereira na condição de limitar-se à negocia-
:ção da dívida externa, entregando ü incerta
maioria do PMDB a cobertura dos seus proje-
tos no Congresso. Em 1988 terá muito poucodo que pretendia, um corte aqui outro ali e um

^ ou outro decreto que por sua natureza não' 
possa ser adiado.

, , Resta o problema de saber se o ministro
aceitará a decisão que se anuncia, ou não. O
ministro-chefe da Casa Civil já advertiu que o
presidente não recebe ultimatos dos seus mi-
nistros e, portanto, não poderia ter recebido o" 
pacote como alternativa ameaçadora: ou aceita
ou o ministro sc demite. O ministro da Fazen-
da parece, no entanto, um homem de boa

113vontade e satisfaz-se aparentemente cm propor'""o 
que lhe parece certo. Se a decisão não o

atender, ele esperaria melhor oportunidade.
Por enquanto não há muito terreno para

especular sobre a substituição do ministro da
, Fazenda, e os conselhos que o presidente da
,,,República recebeu, por exemplo, do sr. João

Sayad devem ser debitados à tardia convicção
do sr. José Sarney de que seu antigo ministro
do Planejamento tinha razão quando discorda-
va do sr. Dilson Funaro. Agora apenas o ouve,
mas dificilmente o convidaria a voltar ao
governo nem o sr. Sayad examinaria tal hipóte-
se. A política do presidente revela-se
cuidadosa e inspirada cm cuidados típicos dos

' economistas e políticos conservadores. Ele,
r—sem atender a imposições do Centrão, age

como sc seu governo tivesse melhor entendi-
mento com a maioria eventual do Congresso
do que com o PMDB.

Constituinte e voto
vde consciência

Há uma tardia intenção no PMDB de
compelir seus constituintes a votar no plenário
de acordo com os compromissos programáticosíC'do partido. Desde o início tem prevalecido a
convicção de que o voto do constituinte é um"' voto de consciência e não de partido, cabendo
a cada um sobrepor a propostas programáticas"-partidárias a sua própria avaliação sobre a
melhor maneira dc definir as diretrizes gerais

___da política brasileira.
A tentativa dos históricos do PMDB de'

impor o programa aos constituintes caracteri-
za-se. portanto, como uma mudança de rumo
com o objetivo de criar condições preliminares
para exclusão da agremiação dc quantos não se
afinarem com os objetivos históricos de um
partido feito para lutar contra o regime militar
e. no correr do tempo, dominado na cúpula
por um pensamento de renovação dos princí-
pios doutrinários do Estado. O sr. Roberto
Cardoso Alves é tão histórico quanto o sr.
Mário Covas. O que os separa não é a decisão
de se filiar a um partido que combateu os
governos militares mas idéias que não estão na
origem nem na história do MDB nem do
PMDB. E não estão na história pessoal, por
exemplo, do sr Ulysses Guimarães ou do sr
Franco Montoro, homens de centro, o segundo
inclinado a uma ideologia semiconservadora, a
da democracia cristã

Carlos Castello Branco

6Centrão9 
exige maior

espaço no programa

de TV da Constituinte
BRASÍLIA — Além de insatisfeitos com o anteprojeto da

Comissão de Sistematização, representantes do Centrão— à
frente os líderes do PTB, deputado Gastone Righi, e do PFL,
deputado José Lourenço — acham que a divulgação do trabalho
de elaboração da Constituição, através do programa Diário da
Constituinte, só favorece os parlamentares e partidos de esquerda.

O programa vai ar em cadeia nacional de televisão durante 10
minutos por dia: cinco minutos à tarde e cinco minutos à noite, na
faixa nobre das 20 h. Lourenço diz que "é um programa feito para
políticos de esquerda" e Righi completa: "De diário ele só tem o
deputado do PT, José Genoíno"."O programa é jornalístico, tem orientação democrática e
não é vitrine ou palanque de políticos", revida o Io secretário da
Constituinte, deputado Marcelo Cordeiro (PMDB-BA).

Preterido — Os líderes do PFL e PTB querem transferir
o programa para a responsabilidade do presidente da Constituin-
te, deputado Ulysses Guimarães. Righi acusa Cordeiro de ter
preterido o deputado Francisco Rossi (PTB-SP), que havia sido
vitorioso no plenário da Constituinte com a aprovação de emenda
que beneficia os aposentados."Em lugar do Rossi, eles ouviram o deputado Luiz Gushiken
(PT-SP), que faturou sozinho a autoria da emenda", diz Righi. O
Io secretário da Constituinte confirma o episódio, embora dê sua
explicação: "O deputado Gushiken era autor de uma emenda
idêntica à do Rossi e foi o responsável pela defesa da proposta em
plenário". Ele lamenta que Rossi não tenha sido ouvido e diz que
já se explicou com o deputado petebista. Rossi dá razão a
Cordeiro: "Não tenho qualquer queixa do Diário da Consti-
tuinté'.

Lourenço e Righi, porém, afirmam que no dia em que o
Centrão foi hostilizado pelas galerias, o Diário registrou que "os
progressistas deixaram o plenário", rotulando o grupo vitorioso
como conservador, além de não ter criticado o comportamento
hostil dos populares. Cordeiro concorda que a expressão "pro-
gressista" foi infeliz. '

O deputado Siqueira Campos (PDC-GO) já se sentiu perse-
guido. Procurou Cordeiro para reclamar maior presença no
programa e foi atendido. Quando substituiu o presidente José
Sarney, que viajara para o México, MDB, o deputado Ulysses
Guimarães chamou o 1° secretário da Constituinte ao Palácio do
Planalto, para se queixar de um dos programas. Ele achava que o
líder do PMDB, senador Mário Covas, havia sido atacado. A
crítica, no entanto, fora feita em programa de uma emissora de
TV.

O PTB acusa Cordeiro de não só favorecer os constituintes
de esquerda, como de usar o programa em benefício próprio. Ele
já apareceu 13 vezes, enquanto o deputado petebista Roberto
Torres (AL), por exemplo, nunca foi visto na tela do Diária

Os fãs — "Os cinegrafistas do programa desligam as luzes
quando me vêem e só ligam quando aparece alguém da esquerda",
denuncia o deputado Del Bosco Amaral (PMDB-SP). O deputado
José Genoíno rebate: "Esse pessoal do Centrão não está acostu-
mado à democracia e não suporta veículo de comunicação
democrático". Genoíno e o líder do PDT, deputado Brandão
Monteiro, são fãs do programa.

A editora Célia Ladeira diz que o Diário da Constituinteé
feito com "principio jornalístico, registrando os fatos do dia-a-
dia". Mas o deputado José Lourenço contesta, exibindo um
levantamento sobre a distribuição do horário entre os partidos.
Ele afirma que até o dia 20 de novembro passado, em um total de
35 horas de programa, o PCB, com apenas três deputados, teve 35
minutos, enquanto o PFL, com 132, ganhou seis horas.

Hélio Paulo disputará

indicação do PFL para

Governadores 
querem 

votação

mais rápida da Constituição

BRASÍLIA — O adiamento dos tra-
balhos constitucionais, em conseqüência
da indefinição sobre o regimento que irá
presidir as votações no plenário da Cons-
tituinte, preocupa os governadores. Du-
rante a solenidade de entrega da Ordem
do Congresso Nacional, ontem pela ma-
nhã, no Salão Negro, os governadores
Moreira Franco, do Rio, Álvaro Dias, do
Paraná, Pedro lvo, de Santa Catarina, e
Fernando Collor, de Alagoas, pediram
uma rápida definição do texto constitu-
cional. "Constituição já, pelo amor de
Deus", pediu Moreira, acrescentando:"Eu quero a reforma tributária"."O país está em compasso de espera,
alguns setores produtivos fundamentais

estão aguardando uma definição", disse
Álvaro Dias. "Precisamos organizar a
sociedade do ponto de vista econômico,
para que o país tenha estabilidade", re-
forçou Moreira Franco. "Cada dia em
que se adia a promulgação da nova Cons-
tituiçáo é mais um dia de angústia, de
preocupação, de incerteza. Deveríamos
abreviar esse trabalho, pois só a partir
dele teremos a definição dos rumos para
a política brasileira", afirmou Pedro lvo.

Já o governador de Alagoas, Fernan-
do Collor, disse que tinha pressa na
definição da nova Constituição para que
se viabilizassem as eleições presidenciais
no próximo ano. "Precisamos de eleições
presidenciais para expulsar os ratos que

estão pilhando as nossas divisas e rendi-
mentos e roubando o nosso país", afir-
mou Collor.

"O problema agora não é se o mau-
dato do presidente vai ser de quatro ou
cinco anos", discordou Álvaro Dias.
"Trata-se de saber se a Constituinte vg(;i
ou náo a Constituição. A Comissão .de
Sistematização radicalizou alguns temas e
afastou a possibilidade de entendimento.
O adiamento dos trabalhos constitucio-
nais praticamente inviabiliza as eleições",
opinou o governador do Paraná. E con-
cluiu: "Se a Constituinte decidir ipwr
eleições presidenciais em 19S8. que sejam
eleições gerais". "'íl!

Brasília — Wilson Pedrosaifli I
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O senador Lucena entregou a medalha de João Goulart à viúva Maria Teresa

Congresso homenageia vivos e mortos
Políticos de direita e de esquerda,

vivos e mortos, parlamentares e cx-
parlamentares, governadores e clérigos, e
ainda figuras pouco conhecidas, foram
homenageados pelos presidentes da Cã-
mara e do Senado, deputado Ulysses
Guimarães e senador Humberto Lucena,
com a Ordem do Congresso Nacional, a
mais alta condecoração conferida pelo
Poder Legislativo.

Dos 79 homenageados, 21 o foram
post mortem. Entre eles, o ministro da
Reforma Agrária Marcos Freire; o ex-
chanceler San Thiago Dantas; o cx-

presidente João Goulart (a medalha foi
recebida pela viúva Maria Teresa Gou-
lart); os ex-deputados Ranicri Mazzili,
Fernando Ferrari, Pedroso Horta e José
Joffilly; e o jornalista Wladimir Herzog,
morto pelas forças de repressão política
(DOI-Codi) do então II Exército, em São
Paulo, cm outubro de 1975.

Ulysses e Lucena prestigiaram todas
as correntes da Igreja, condecorando os
cardeais Avelar Brandão Vilela (post
mortem), Eugênio Sales c Aloísio Lors-
cheider; e os arcebispos D. Helder Câma-
ra e D. José Maria Pires.

PTB apoia trabalhador

concorrer no Rio em 88 mas se alia à direita
O empresário Hélio Paulo Ferraz, o Supcr-Helinho, comuni-

cou ao presidente regional do PFL, deputado Rubem Medina, que
também vai submeter seu nome à convenção que apontará o
candidato do partido à sucessão do prefeito Saturnino Braga. "Fiz
uma avaliação consciente da minha posição política e concluí que
só tinha essa opção em respeito aos 600 mil votos que conquistei
no Rio, cm 1986, como candidato a senador", explicou Hélio
Paulo, que teve no estado todo 1.157.400 votos.

Na primeira semana de janeiro, o empresário iniciará sua
campanha junto aos delegados do PFL na capital fluminense para
apresentar sua plataforma. "Eu vou lutar por uma transformação
urbana que devolva ao Rio condições mínimas de habitabilidade.
Serei, ao mesmo tempo, se prefeito, um cobrador permanente,
junto aos governos federal e estadual, de programas que garantam
aos cariocas e aos turistas que ainda se aventuram por aqui, o
sagrado direito de ir e vir", promete.

Nomes — Hélio Paulo Ferraz definiu também o seu apoio
ao vice-prefcito dc Niterói, Adilson Lopes, para candidato à
sucessão do prefeito Waldenir de Bragança, na ex-capital flumi-
nense. Levou Adilson para a solenidade de posse do historiador
Hélio Silva no cargo de secretário-geral da seção regional do
Instituto Tancredo Neves. O objetivo do empresário, no caso, foi
o de encerrar definitivamente as especulações que o apontavam
como candidato em Niterói, cidade onde funciona a Companhia
Comércio c Navegação, de sua propriedade.

No Rio, o PFL, além do empresário da área da construção
naval, tem outros dois postulantes à sucessão dc Saturnino : seu
presidente regional, Rubem Medina, c o deputado federal Fran-
cisco Dornelles (ex-ministro da Fazenda).

Hotel e Fazenda
Rosa-dos-Ventos h*
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EM HOTEL CINCO ESTRELAS
NA SERRA DE TERESÓPOLIS

1.250 m de altitude. Clima frio e seco
Adega medieval, raclettc, fondue, lareiras
Saunas, piscinas, tênis, cquitação
Programação de vídeo, cinema em telão
Km 22 eti Tcrcsópolis—Friburgo
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BRASÍLIA — Ao mesmo tempo
que, com 18 de seus 20 parlamentares,
participa do Centrão — movimento co-
mandado pela direita, com bandeiras co-
mo o combate à estabilidade 110 emprego
inscrita no texto constitucional —, o PTB
ajudou, na maior parte das votações da
Comissão de Sistematização da Consti-
tuinte, a ampliar os direitos trabalhistas.

O partido votou a favor — e não
contra, como noticiou o JORNAL DO
BRASIL em suas edições de 26 e 30 de
novembro (nas páginas 2 e 4, respectiva-
mente) — das propostas de interesses dos
trabalhadores cm 88,3% das votações da
Sistematização, segundo informações do
Departamento Intersindical de Asscsso-
ria Parlamentar (Diap).— Apenas com os dados materiais,
sou obrigado a aplaudir a atuação do
PTB quanto ao capítulo dos direitos tra-
balhistas —, diz Ulysses Riedél, dirclor
técnico do Diap c responsável pela pes-
quisa de votos na Sistematização. Mas o
próprio Riedcl lembra que o líder pete-bista, deputado Gastone Righi, contra-
riou suas bases eleitorais cm Santos ao
apresentar emenda estabelecendo o pa-
gamento dc um salário por ano de serviço
aos empregados demitidos, "tentando,
assim, institucionalizar a demissão sem
justa causa".

Ambigüidade — O senador Jo-
sé Fogaça (PMDB-RS) arrisca uma expli-
cação: "O PTB é um partido ambíguo,
impreciso". A origem de tal ambigüidade
pode estar na tentativa do PTB dc conci-
liar os interesses dos trabalhadores com
os dos patrões, sempre de olho nos votos
nas urnas. Ao apresentar sua emenda
propondo indenização aos demitidos sem
justa causa, por exemplo, Righi queria
agradar aos trabalhadores (ampliando
seus direitos quando da rescisão dos con-
tratos) e aos patrões (neutralizando a tese
da estabilidade).

Ele, contudo, cometeu um erro.
Anunciou que sua emenda tinha o apoio
dos sindicatos trabalhistas dc Santos, sua
terra natal, e foi desmentido por 17
desses sindicatos, numa nota publicada
por A Tribuna, de Santos, no dia 6 de
outubro. A emenda, que era muito seme-
lhante à dos empresários gaúchos, foi
derrotada por 75 votos contra 18, mas
Righi não perde a esperança. "No plená-
rio. essa fórmula vai prevalecer."

O PTB teve trés representantes na
Comissão de Sistematização: deputado
Francisco Rossi. candidato à prefeitura
de Osasco (SP): deputado Joaquim Bevi-
lacqua, candidato à prefeitura de São
José dos Campos (SP), e o próprio Righi,
que se di/ "um candidato a nada", mas
ressalva: "Se puder, serei a tudo". Essas
pretensões eleitorais, na opinião dc um
deputado de esquerda, foram responsa-
veis pela atuação petebista na comissão,
favorável às causas trabalhistas.

Righi é autor, por exemplo, da emen-
da que limita a semana dc trabalho a 44
horas. Rossi. que foi considerado o se-
gundo constituinte mais assíduo da Sistc-
matização, com W; depresença às ses-
sòes. c autor da emenda da aposentado-
ria proporcional a anos dc serviço
Ambas foram aprovadas

Arquivo — 13/12/83
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Righi: protesto das bases

Cargos — Desde o início dos
trabalhos constituintes, o PTB tem sido.
proporcionalmente, um recordista. Com
20 representantes (quinto em número de
parlamentares federais), apresentou um
total de 2 mil 383 propostas, aprovando
481 — 14 delas na Sistematização. En-
quanto isso, também articulou sua parti-
cipaçáo no Centrão, ganhou a adesão de
um segundo senador — Affonso Camar-
go. que era do PMDB do Paraná — e
ainda negocia cargos 110 governo federal."Isso é coisa do passado. Não esta-
mos negociando nada com o governo",
diz Righi, reconhecendo "o trauma" do
partido no governo Figueiredo, quando
aceitou a presidência da Cobal para o
então petebista Carlos Zuppo e teve que
amargar sérias denúncias de corrupção
110 órgão. Zuppo foi para o PDS e. com
ele, a aproximação com o governo, mes-
mo o de Sarney, garante Righi. E o
senador Camargo, candidato à Presidèn-
cia da República pelo PTB, completa:"Se a cúpula tentar negociar com o
governo, vai se dar mal. pois as bases são
oposicionistas."

Entretanto, um ministro de estado
confidencia que tem havido contatos en-
tre o governo e o PTB para preenchimen-
to de cargos de segundo escalão. Um
assessor do presidente José Sarney con-
firma e até avança: estaria em jogo uma
das diretorias da poderosa Caixa Eeonô-
mica Feder.;] (CEF).

Na Sistematização. Francisco Rossi
ficou com os quatro anos para o mandato
de Sarney. mas Righi e Bevilacqua prefe-
riram os cinco. Os tres. contudo, são
favoráveis j tese das eleições gerais em
1<>88. que e justamente n.i contrapropos-
Ia de Sarney para ameaçar os quatro
anos. Mais uma \ez. a ambigüidade do
I' 1 B prevaleceu

Quinze governadores — entre.-os
quais, Moreira Franco, Waldir Pires, Jyli-
guel Arraes, Pedro Simon, Collor dc
Mello e Pedro lvo — receberam a meda-
lha, ao lado dc políticos obscuros como
os ex-senadores Amaral Furlan, Jelvídio
Nunes, Atílio Fontana c Carlos Gomes
de Oliveira; c o ex-governador do Ceará
Plácido Castelo, nomeado pelos mili-
tares.

O presidente da Confederação Na-
cional das Associações Comerciais,
Amaury Temporal, um dos inspiradores
do Centrão, foi agraciado com a Ordem
no grau de oficial.

ia

Financiamentos"

levam Arraes í

de volta ú Sudene
RECIFE — O governador Miguel

Arraes resolveu suspender antes mesliiO
de completar um mês o boicote às rc'Q-
niões da Sudcnc que iniciou no finafde
outubro, em protesto contra a nomeaçãp
do geólogo Paulo Souto, afilhado político
do ministro das comunicações. Antônio
Carlos Magalhães, para a chefia dojfr:
gão. Hoje, segundo informou o Palácio
do Campo das Princesas, Arraes es|j|r,;j
na Sudene para a última reunião do ano,
disposto ate a fazer um pronunciamcnffiA mudança do governador, que. se
solidarizara com o seu colega da Baliiíú
Waldir Pires, adversário político de X'n-
tònio Carlos Magalhães, decorre da deei-
são do superintendente de incluir trés
importantes projetos dc investimentos
para Pernambuco na pauta da Sudene,,,,

Arraes encontrou nos investimento.,
incluídos na reunião dc hoje por ordjjjn
de Paulo Souto — que busca uma reap|"flr
ximação com os governadores —, uma
desculpa para sua mudança dc posiçpq,Ele foi convencido pelo vice-governador
Carlos Wilson Campos sob o argumento
dc que a Sudene é o único fórum dc flueos governadores do Nordeste dispõem,»

Os investimentos para Pernambuco
destinam-se a três empresas que busc;un
implantação: a Kronorte S/A, de carroce-
rias e reboques, que vai receber CZS 46
milhões do Fundo dc Investimento do
Nordeste-Finor, a Coperbo S/A, queXTi
montar uma unidade de produçáo~d«í.
clastômeros sintéticos c receberá invêslí^
mentos da Sudene de CZS 212 milhões£e
a Rufino Ferreira, dc produção de tubos
de açõ. com incentivos previstos dc CZS
307 milhões.

se reuniraMUP • u 111
em janeiro para

decidir futuro rir»
BRASÍLIA — Os pemedebistas mie

integram o MUP (Movimento de Uniua-
de Progressista) marcaram para 7 de
janeiro, em Brasília, uma reunião em (juc
podem definir sc deixam o partido
do término da Constituinte. Segundo.o
deputado Nclton Friedriech (PR), os par-
ticipantcs do MUP estão observando
atentamente a movimentação do grupo
histórico do PMDB — integrado pelos
senadores Mário Covas e Fernando Hen-
rique Cardoso, entre outros — ao qual
admitem se juntar para tomar um destino
comum."A diferença entre os históricose mis
tio MUP está apenas na dose", acredita
Friedriech. Apesar de o grupo histórico
estar mais ligado ao pensamento social-
democrata, enquanto o MUP se afirma
socialista, o destino de ambos dentro do
PMDB está sujeito às mesmas condições."Nos trabalhamos com a hipótese de o
PMDB romper com o governo há oito
meses, e essa tese agora está ganhando
corpo entre os históricos", diz Nclton
Friedriech.

A " de janeiro, dois dias depois do
encontro do MUP. os historia* se reuni-
rão, podendo então surdr unia linha de
atuação comum. Ou ocorre o racha dei:-
mtivo do partido, ou se an
isi úir o ( entra <

ia a luta 1
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Maciel e Brizola: presidencialhmo moderno e estdvel" '

Brasilia — Jos6 Varella

Sarney, Moreira Lima e Lednidas: brindes e elogios
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Brasília — José Varella

.>..-. ™H •
Sarney, Moreira Lima e Leônidas: brindes e elogios

Olavo Rufino

Fachada da Câmara de Vereadores, na Cinelándia,está enfeitada para a festa das diretas

PT e PDT 
fazem 

comício na

Cinelândia 
por 

diretas em 88

0 PT e o PDT esperam concentrar
hoje, a partir das 16h, na Cinelândia, um
público de 50 mil pessoas, no segundo ato
por eleições diretas para presidente da
República da nova campanha que come-
çou com o comício de domingo, na Praça
da Sé, em São Paulo. O dia de ontem foi
de intensa agitação para os militantes dos
dois partidos, empenhados na panfleta-
gem que anunciava a união do ex-
governador Leonel Brizola com o depu-
tado federal Luiz Inácio Lula da Silva sob
o rótulo: "Diretas 88 —com presidencia-
lismo". 

Apesar de ter participado do comício
da Sé, o PC do B recusou-se, junto com
outros partidos de esquerda — PSB e
PCB — a subir no palanque montado nas
escadarias do Palácio Pedro Ernesto. A
discórdia se manifesta na questão do
sistema de governo: na segunda-feira, às
17h, na Assembléia Legislativa, os três
partidos faráo um ato conjunto a favor de
diretas com parlamentarismo, com a pre-
sença anunciada de Waldir Pires, Saturni-
no Braga, Fernando Henrique Cardoso,
Afonso Arinos, Fernando Gabeira, Ro-
berto Freire, Nelson Carneiro e Barbosa
Lima Sobrinho, entre outros.

Santa — Enquanto 10 operários
da empresa Mills montavam o palanque
de 8 metros de frente por 5 metros de
profundidade, a preocupação de Billy
Davis, um dos organizadores da equipe
do PDT, era com a imagem peregrina de
Nossa Senhora de Fátima, que deverá
desembarcar hoje no Rio. "Depois da
concorrência da Xuxa e do jogo Flamen-
go e Internacional, que tiraram muita
gente da Sé no domingo, só faltava esta
santa chegar bem na hora do comício",
brincava Billy, aue mais tarde se certifi-
cou de que não haveria riscos: a imagem
virá cedo, às 7h30min, e só será apresen-
tada ao público no domingo.

Numa reunião no gabinete da lide-
rança do PDT, na Assembléia Legislati-
va, a coordenadora do evento, Martha
Alencar, confirmou os artistas que se

presentarâo no showmicio. A bateria do

Clemente e Ataulfo Alves Filho, que
precederão Martinho da Vila, Fagner e
Taiguara. Cidinha Campos fará as apre-
sentações, juntando-se no palanque a
atores como Hérson Cápri, Beth Gou-
lart, Paulo Betti e Osmar Prado. Brizola
e Lula falarão por volta de 20h.

Uma grande faixa vermelha, com os
dizeres em grandes letras amarelas, anun-
ciava, do alto do Palácio Pedro Ernesto:"Agora é pra valer". O vereador Eliomar
Coelho, líder do PT na Câmara, estava
otimista: "Se vierem 20 mil pessoas, o
comício será um sucesso absoluto".

Editçrial Eleição à Vista, na
página 10

Maciel e Brizola: presidencialismo 
"moderno e estável'

Brizola se une a Maciel
O ex-governador Leonel Brizola, se

pudesse influenciar a maioria dos consti-
tuintes, o faria no sentido de levá-la a
manter o presidencialismo, marcar a su-
cessão de José Sarney para 15 de novem-
bro de 1988 em turno único e estabelecer
para os futuros presidentes o mandato de
quatro anos com direito a uma reeleição.

Essa confidencia foi feita por Brizola
ao presidente nacional do PFL, Marco
Maciel, com quem ele se reuniu na ma-
nhã de ontem, na sede da Companhia
Comércio e Navegação, no centro do
Rio, das 10h44min às 12h30min. Maciel
propôs ao ex-governador do Estado do
Rio e presidente nacional do PDT — e
ele aceitou — a formação de uma frente
em favor do presidencialismo e do man-
dato de quatro anos para Sarney.

Os números — O movimento,
segundo acredita o dirigente pefelista,
contará, de saída, com 100 constituintes
do seu partido, 130 do PMDB e 27 do
PDT, que somam 257 dos 280 votos
necessários para mudar a decisão da
Comissão de Sistematizaçáo em favor do
mandato de quatro anos para o atual
presidente, mas com a adoção do parla-
mentarismo já a partir de 15 de março de
1987. Os 23 votos que faltam, Maciel
acha possível buscar junto aos pequenos
partidos.

Brizola concordou com o presidente
nacional do PFL quanto à necessidade da
implantação de um presidencialismo que
seja, no entanto, diferente do atual. "Um
presidencialismo moderno, estável, que
permita uma participação mais dinâmica
e ativa do Legislativo e do Judiciário nas*
grandes decisões nacionais", admitem os
dois dirigentes partidários.

Tanto o presidente nacional do PFli
como o do PDT defendem, por exemplo;
um sistema político — denominado, em
princípio, de equipotência de poderes —i
que permita ao Legislativo sustar ações
do Executivo que contrariem o interessé
público ou o interesse nacional, como o
pacote fiscal do ministro Bresser Pereira
ou a ferrovia Norte-Sul sonhada pelo
presidente Sarney.

Antes de se reunir com Brizola, Ma*
ciei conversou 45 minutos com o ex;
presidente Ernesto Geisel, na sede dá
Norquisa, no centro do Rio. Encontroú
Geisel, segundo disse, "muito preocupa^
do com a rápida evolução da crise econói
mica". No final da tarde, antes de seguir
para Recife, encontrou-se com o ex-
ministro Armando Falcão. Dia 5 de jar
neiro, o presidente do PFL reunirá ò
Diretório Nacional do PFL para transir»1-
tir orientação à bancada de constituintes'.

Aureliano — A bancada esta-
ifual do PFL de Minas pediu cm Belo
Horizonte ao ministro das Minas e Ener-
gia, Aureliano Chaves, que deixe o go-verno imediatamente e convença os ou-
tros ministros pefelistas a fazerem o mes-
mo. O líder do partido na Assembléia
Legislativa, Milton Salles, disse que.
além de ser inadmissível a convivência
com o PMDB, desde anteontem os 70
prefeitos do PFL não recebem as cestas
básicas do governo federal. Aureliano
djsse que só sai do governo depois de
promulgada a nova Constituição.

Repúdio — Na última sessão da

Constituinte em 1987, o deputado Eucli-
des Scalco (PR) repudiou — em nome da
liderança do PMDB — a "agressão gra-
tuita" do líder do PDS, deputado Amaral
Neto, aos bispos católicos. Segundo Seal-
co, "um constituinte que não tem condi-
çóes psicológicas de criticar alguém, sem
descer a ofensas morais, não tem condi-
ções de participar da elaboração de uma
carta constitucional".
Galerias — O presidente da
Constituinte, deputado Ulysses Guima-
rães, disse que não serão mais permitidas
nas galerias manifestações que possam
tumultuar a votação da nova Carta. Ele

deu a informação ao assinar, com o
governador José Aparecido, convênio
pelo qual o governo de Brasília se respon-
sabiliza pela segurança externa do prédiodo Congresso, durante as votações.
'Grampo' — O deputado Ulysses
Guimarães encarregou a primeira secre-
taria da Câmara de averiguar se procede
a denúncia do líder do PDT, deputado
Brandão Monteiro, de que o telefone de
seu apartamento está grampeado. O
deputado Amaury Müller (PDT-RS) dis-
se que pretende solicitar uma varredura
geral nos telefones dos parlamentares
que fazem oposição ao presidente José
Sarney.

Brasília — Wilson Pedrosa
r~] Dos 141 parlamentares que estár
— vam no Congresso, de acordo
com o registro oficial, apenas cincò
foram ao plenário para a última
sessão da Constituinte em 19S7 (for
to), presidida pelo deputado Jorge
Arbage (PDS-PA). Nem os 14 orar
dores inscritos apareceram. Sem niír
mero para deliberações, a sessão
serviu para os constituintes presentes
se despedirem. Ao marcara próxima
sessão para 4 de janeiro, às 16h, o
presidente Ulysses Guimarães pediu
a presença de todos.
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Históricos 
querem que

PMDB recupere imagem

BRASÍLIA - o PMDB histórico
está decidido a antecipar o confronto com
ò grupo conservador que, integrando o
Centrão, tem dado o tom da atuação do
partido na Constituinte. Os históricos
querem a convocação de uma convenção
nacional extraordinária para janeiro —
antes da votação do capítulo das disposi-
ções transitórias em plenário — com o
objetivo de definir posições sobre o man-
dato do presidente Sarney, sistema de
governo e a possibilidade de um rompi-
ménto com o Planalto. Eles chegaram à
conclusão de que se perderem na conven-
çáo só lhes resta sair do PMDB e criar um
novo partido.

Depois de uma reunião entre cerca
de 30 deputados e senadores, além do ex-
governador Franco Montoro, ficou deci-
dido que no próximo dia 9 haverá um
encontro, mais amplo, em Brasília.Mon-
toro lidera a facção dos que acham que a
legenda do PMDB deve ser recuperada e
a saída dos dissidentes contida.

Crise — O senador Dirceu Carnei-
ro (PMDB-SC) concordou com ele: "O
povo tem com o PMDB um caso de amor
mal correspondido e precisa ser recon-
qúistado". O senador Fernando Henri-
que Cardoso (PMDB-SP0 defende a tese
do confronto, pois acha que os conserva-
dores precisam dos autênticos dentro do

partido mas não aceitam que suas posi-
ções prevaleçam.

Na opinião de Fernando Henrique, é
preciso definir quem tem a hegemonia e
fica com a legenda depois de terminada a
Constituinte. Com ele estão o deputado
Pimenta da Veiga (PMDB-MG) e Ana
Maria Rattes (PMDB-RJ) e Nelton Frie-
derich (PMDB-PR), representantes do
MUP. "Precisamos dessa crise", disse o
senador José Fogaça (PMDB-RS), argu-
mentando que só a partir dela o PMDB
poderá recuperar sua história, ideologia e
apoio popular.

O líder do PMDB na Constituinte,
senador Mário Covas (PMDB-SP), era
contra a proposta de convocação da con-
venção, mas acabou convencido pela
maioria e saiu da reunião dizendo que a
convenção deve ser convocada o mais
rapidamente possível. Um dos mais ardo-
rosos defensores da tese do confronto, e
que propôs o rompimento com o governo
como tema para debate na convenção, foi
o prefeito de Petrópolis e ex-secretário de
governo de Moreira Franco, Paulo Rat-
tes. O governador Moreira Franco, que
estava em Brasília para receber uma
condecoração do Congresso, declarou-se
assustado com a movimentação dos histô-
ricos e preferiu defender a unidade do
partido.

Ulysses desiste

e regimento só

sai em janeiro
BRASÍLIA — "Não há mais acordo.

Eu desisto de tentar o entendimento".
Com essa declaração, feita às lOh, o
presidente da Constituinte, deputado
Ulysses Guimarães, cancelou a reunião
em que, com os líderes do Centrão e do
PMDB, tentaria mais uma vez chegar a
um acordo para concluir a votação do
regimento. Quando soube, por funcioná-
rios do seu gabinete, que o Centrão não
tinha sequer 30 parlamentares no Con-
gresso e a maioria de seus líderes já havia
deixado Brasília, Ulysses desistiu.

"Fez muito bem. Foi um erro brutal
do Centrão deixar isso para janeiro, mas
não adiantava mais tentar o entendimen-
to", disse a Ulysses o líder do PMDB na
Constituinte, senador Mário Covas.
Ulysses contou então que os líderes do
grupo alegaram não ter condições paratomar qualquer decisão sobre o regimen-
to. "Sendo assim, a reunião ia ser mais
um encontro inútil. Eu não vejo mais
espaço para a definição do regimento
ainda este ano", disse o presidente da
Constituinte.

Passarinho apóia — Não foi
só Mário Covas quem cumprimentou
Ulysses pela desistência nas tentativas de
acordo. O senador Jarbas Passarinho,
que integra o Centrão, considerou essa a
melhor atitude. "O Ulysses estava só se
desgastando. Foi um intermediário nes-
sas negociações, sem nenhum êxito."
Nem Passarinho nem Ulysses acreditam
que esse adiamento impeça as eleições
presidenciais em 1988. "O Tribunal Su-
perior Eleitoral diz que em 15 dias baixa
instruções para as eleições. Portanto,
esse não é o problema", disse Passarinho."Eu não acredito que o adiamento da
decisão sobre o regimento tenha conse-
qüências na sucessão presidencial", com-
pletou Ulysses.

Mais uma vez, o presidente da Cons-
tituinte disse que vai convocar os parla-mentares para estarem em Brasília no dia
3 de janeiro (domingo), a fim de que o
regimento possa ser votado na segunda-
feira. Mas isso não tranqüilizou Mário
Covas. "Esse projeto de Constituição
não começa a ser votado em plenárioantes do dia 28, presidente. Estamos
perdendo tempo desde 18 de novembro,
quando terminaram os trabalhos da Co-
missão de Sistematizaçáo". Mal o líder
do PMDB terminou de falar, foi aborda-
do pelo deputado Theodoro Mendes
(PMDB-SP), do Centrão.

Paralisia —"Mário, se houvesse
acordo hoje, o prazo para apresentação
de emendas correria a partir de hoje, mas
acontece que nós ainda precisamos de
tempo para assinar essas emendas", ten-
tou justificar Theodoro. Covas explicou
por que acha temerário deixar para janei-
ro o entendimento sobre o regimento."Há uma expectativa nacional em torno
da Constituinte e uma porção de coisas
paralisadas no país, à espera da conclusão
da Constituição. Vocês vão ser os respon-
sáveis por isso, Theodoro".

Um dos amigos mais próximos de
Ulysses, o deputado Heráclito Fortes
(PMDB-PI), afirmou que "o Centrão
será tão pressionado nos estados quechegará em janeiro louco para assinar
qualquer acordo".

"Quer 
estragar

o meu Natal?"

m 
"Por favor, me dé um abraço
porque em São Paulo estão dizen-

do que nós estamos brigando", pediuo senador Mário Covas ao deputado
Ulysses Guimarães, diante dos fotó-
grafos. "Eu não posso deixar esses
meninos saírem do PMDB", garantiuo deputado, ao atender ao pedido.Depois afirmou: "Mas eu vou brigar
para vocês não saírem do partido." O
deputado Amaury Muller (PDT-RS)
aproveitou para pedir que Ulysses in-
terferisse em favor dos funcionários da
Telebrás demitidos por causa da gre-ve. "Quanto ao problema que vocês
estão discutindo", acrescentou, "devo
dizer que o senador Mário Covas será
bem-vindo ao PDT". Ulysses reagiu:"Que é isso? Você quer estragar meu
Natal?"

Militares dão apoio a

Sarney 
para 

transição

da Aeronáutica e foi recepcionado pelos
ministros Moreira Lima (Aeronáutica).
Leônidas Pires Gonçalves (Exército) e
Henrique Sabóia (Marinha) e principais
chefes militares. Em seguida, foi servido
um coquetel e depois um almoço que
começou com salada tropical, passou pa-
ra bacalhau à Queluz, frango à Kiev,
queijos e pera Belle Hélène de sobreme-
sa, tudo regado a vinho branco Rhein
Gold, Calamares, champanha Moet
Chandon Brut e conhaque Bisquit. Du-
rante o almoço, um show do conjunto
Primo Três com repertório de música
popular brasileira.

Em seu discurso, que foi seguido de
um brinde às Forças Armadas, o presi-
dente Sarney criticou "grupos minoritá-
rios" que usam a violência para desesta-
bilizar e praticam a política de terra
arrasada. Em seguida deixou uma orien-
tação sobre o que espera do papel das
Forças Armadas em seu governo:

— Sei que estamos prontos a defen-
der nossas fronteiras hoje ameaçadas pe-lo narcotráfico, pelos movimentos deses-
tabilizadores que atuam em grupos de
violência em países vizinhos, resistir à
cobiça em nossa recursos nacionais, velar
pelo vazio dos imensos territórios que nos
foram legados por nossos antepassados.
Nessas áreas aí está a presença vigilante e
civilizadora de nossos soldados, mari-
nheiros e aviadores.

BRASÍLIA — Cumprindo uma tra-
diçáo que vem desde o governo de Getú-
lio Vargas, o presidente José Sarney
participou de um almoço de fim de ano
com os oficiais-generais das três forças,
no Clube da Aeronáutica. O anfitrião,
ministro Moreira Lima, saudou o presi-dente com um discurso no qual afirmou
que "não existe processo de transição queftão traga em si a marca da divergência,
resultante do entrechoque de idéias tão
comum no convívio democrático."

Diante de 150 oficiais-generais, Sar-
ney respondeu aos seus ministros milita-
res que a Aeronáutica, o Exército e a
Marinha estão a serviço da nação na"defesa das instituições (e não a serviço da
manutenção da ordem interna e da segu-
rança externa, como está na atual Consti-
¦tuição).

"Não há democracia sem a com-
preensáo de que é um regime que tem de
conviver sempre com a divergência", dis-
se o presidente da República, após lem-
brar que tem se orientado na mediação
de oposições e equilíbrio de interesses
divergentes, que surgem de conflitos e
grupos sociais e são exacerbados em
momentos de transição.

Salada tropical — O almoço
oferecido pelas Forças Armadas ao presi-dente começou pontualmente às 12h,
quando Sarney entrou no salão do Clube

¦
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Rebelião termina em fuga com

11 reféns em Santa Catarina 
«"Is

Militares têm

ganho de 140%

Fernando de Noronha — Nalanaei Guedes

FLORIANÓPOLIS — Um perfeito
acordo de cavalheiros entre policiais e
presos rebeldes adiou ontem por horas a
fuga de sete deles da Cadeia Pública de
Florianópolis, onde a revolta ocorreu à
tarde: foi pedido aos presos que esperas-
sem até às nove da noite para iniciar a
fuga, porque até a essa hora um grande
engarrafamento na Ponte Colombo Sa-
les, com os presos no meio, poderia
provocar um pânico geral na cidade.

Eram precisamente 20h38min quan-
do o preso José Carlos Bilian, revólver
apontado para a cabeça do diretor do
presídio, delegado Douglas Marreiros,
deu início à fuga, junto com Natalino,1Gaúcho. Preguinho, Sucuri, Maguila e*üm sétimo preso não identificado nem'mesmo 

pelo apelido. Levavam com eles
II reféns, entre os quais uma mulher

passando mal, que se comprometeram a
liberar tào logo deixassem a cidade.

Para os rebeldes fugirem num mi-
croônibus foi montado um esquema poli-
ciai fechando ao tráfego a Ponte Colom-
bo Sales, de modo a impedir ocorrências
perigosas durante a passagem do grupo.
Especulava-se que ao mesmo tempo, po-
rém, a polícia teria armado um esquema
com alguns carros aguardando os presos
para tentar segui-los na saída da cidade.
Até o fim da noite não houve confirma-
ção quanto a tal esquema.

Até as 20h o secretário de Segurança.
Cid Pedroso, não sabia se cedia às exi-
gências dos presos ou se autorizava o
pelotão especial de choque da PM —
espécie de SWAT — a invadir a cadeia
tentando eliminar a rebelião. O perigo de

vida que corriam os reféns deixava o
secretário em dúvida. Entre eles, além do
diretor do presídio, estava um assistente
da direção de nome Arno, os carcereiros
Álder e Jonas e sete não identificados.

Os presos reclamavam das péssimas
condições da Cadeia Pública, ocupada
por mais de 130 detentos quando a lota-
ção é de 80, da comida em que dizem
encontrar baratas e ratos e afirmavam
temer doenças como a Aids, diante da
absoluta promiscuidade. A de ontem foi
a terceira rebelião penitenciária em Santa
Catarina, desde o ano passado. Na pri-
meira delas, em fevereiro de 1986, 17
presos fugiram com sucesso da peniten-
ciaria (ao lado da cadeia, no bairro da
Trindade), levando todos os diretores
como reféns, mas acabaram recaptura-
dos, mais tarde.

Preso foge da Polícia Federal

e Brossard aponta negligência

BRASÍLIA — A fuga do traficante
de drogas italiano Mauro Pcllegrini da
Superintendência da Polícia Federal, em
Brasília, na madrugada de sábado, apro-

. fundou ainda mais as divergências entre o
ministro da Justiça, Paulo Brossard, e o
diretor-geral do DPF, delegado Rumeu
Tuma. "Esse é um tipo de negligência
que não recomenda a Polícia Federal",
disse Brossard, que foi informado do
episódio há apenas dois dias, devido ao
sigilo imposto pela polícia.

Em menos de uma semana, dois
estrangeiros e um brasileiro, presos nas
dependências da Polícia Federal em Bra-'sília e no Rio de janeiro, fogem sem
deixar pistas. A Policia Federal abriu
sindicância interna para apurar se houve
envolvimento de agentes federais e ins-
taurou inquérito para investigar as condi-

ções das fugas, mas até agora não conse-
guiu apurar nada.

O italiano Mauro Pellegrini estava
preso aguardando a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre extradição
pedida pela Itália, onde é acusado de
tráfico de drogas. Pellegrini e seu compa-
nheiro de cela, o brasileiro Antônio Bes-
sa da Costa, ex-sargento da Polícia Mili-
tar de Rondônia, preso no Aeroporto de
Brasília, também por tráfico de drogas,
conseguiram fugir sem deixar quaisquer
vestígios, embora a prisão seja bem vi-
giada.

No Rio de Janeiro, o advogado cuba-
no Frank Lino Dias — preso há 11 meses
e aguardando extradição para os Estados
Unidos, onde responderá por fraude e
sonegação — conseguiu fugir na sexta-
feira. Os agentes federais do Rio estão à
procura de uma mulher que, na véspera.

teria visitado o cubano na Superintendên-
cia da Polícia Federal. Acredita-se que
ele ainda esteja no Brasil.

No ano passado, quatro americanos
envolvidos em contrabando de armas, no
rebocador Nobistor, presos no Rio, con-
seguiram fugir das dependências da Poli-
cia Federal em Brasília. Por falta de
segurança nas celas das superintendên-
cias regionais, o diretor-geral, Romeu
Tuma, pretende construir pelo menos
dois presídios federais: um em Brasília,
só para estrangeiros, e outro em São
Paulo.

O ministro Paulo Brossard concorda
que essas prisões são necessárias e está
disposto a conseguir recursos para os
projetos. "Isto, entretanto, não justifica
a negligência. Da mesma forma que elo-
gio o bom desempenho, eu recrimino
quando acontece uma falha", disse.

Serra aiudou os mercenários do NobistorArquivo — 10/03/86
Uma serra que veio dos Estados

Unidos numa lata de leite, entregue no
xadrez da Polícia Federal em Brasília
pela vice-consulesa Carolina Ann Jack-
son, permitiu que quatro dos oito merce-
nários — comandados pelo americano
John Dce Early — do navio Nobistor,
que levava armas da Argentina para
Gana, fugissem da cadeia no dia 15 de
dezembro de 1986 para passar o Natal em
casa.

A lata veio através da embaixada,
mas o Departamento de Estado negou
que tivesse ajudado; a vice-consulesa foi
intimada pelo aparentemente irritado di-
retor do DPF, Romeu Tuma, e negou

. tudo. Os quatro que sumiram eram ame-
.ricanos autênticos: Sheldon Ward Ains-

, worth. Steven Warren Hedryck, Timothy
Michael Carmody e Frederick Teunis
Verduin. Os que ficaram tinham origem
mexicana, porto-riquenha e italiana e
foram extraditados um mês depois para a

Argentina, de onde dois — Raul Rodri-
guez Larrazabal, de 46 anos, e Steven V.
Sosa, de 56, fugiram no dia 20 de feverei-
ro deste ano, através do Paraguai.

O grupo de mercenários foi detido no
Rio de Janeiro em março do ano passado,
a bordo do rebocador Nobistor. de ban-
deira panamenha, que enguiçou ao largo
da praia de Itaipu, em Niterói, com sete
toneladas de armas e munições. Na Poli-
cia Federal, disseram que levavam as
armas compradas na Argentina para aju-
dar num golpe militar contra o governo
de Gana. Quando chegaram nos Estados
Unidos, porém, disseram estar a serviço
do governo norte-americano, através da
CIA (Agência Central de Inteligência).

Sobre a fuga de Brasília, que a polícia
suspeitou — mas não conseguiu provar —
que tinha ajuda da embaixada, John
Early, veterano do Vietnã e tido como o
chefe do grupo, disse que "Deus ajudou"
e que todos fugiram "a cavalo". John Dee

BRASÍLIA — De outubro a janeiro,
os militares terão recebido aumentos quechegaram a 141% . elevando de aproxi-
madamente CZ$ 85 mil para cerca de
CZ$ 200 os vencimentos de um oficial-
general de quatro estrelas (último postoda carreira). Em outubro, os militares
foram beneficiados com um aumento de
41,34% e os vencimentos de um general-
de-exército passaram para pouco mais de
CZ$ 120 mil. Em novembro, por conta da
URP e do resíduo inflacionário, houve
aumento de 6,27%. Em dezembro, com
novo aumento equivalente à URP, desta
vez de 10,84%, o maior salário dos mili-
tares ficou em torno de CZ$ 140 mil.

Para janeiro, de acordo com o decre-
to assinado em outubro pelo presidenteJosé Sarney, estava previsto um aumento
de 11 %, o que elevaria os vencimentos de
um general de quatro estrelas para quaseCZ$ 160 mil. No entanto, com o Decreto-
Lei 2.380, assinado por Sarney no dia 9,
que estabelece a isonomia dos vencimen-
tos dos generais de quatro estrelas com os
dos ministros do Superior Tribunal Mili-
tar (STM), o aumento passou a ser de
45%. Com isso, um general de quatroestrelas estará ganhando mais de CZ$ 200
mil a partir de janeiro.

índices mudados— Os valo-
res foram calculados com base num estu-
do preparado pelo Estado-Maior das For-
ças Armadas (EMFA). O EMFA traba-
lhou dentro da filosofia de que o soldo-
referência para reajuste das demais pa-tentes seria o dos vencimentos dos minis-
tros do STM. Com isso, foram alterados
os índices de reajuste, que variam de
1000 (maior salário) a 29 (menor salário).
Um major que tinha referência 650, por
exemplo, passou a ter seu salário calcula-
do com base na referência 695.

A variação desses índices é chamada
de escalonamento vertical. A maior mu-
dança nesse escalonamento foi beneficiar
as patentes menores, que passaram a ter,
proporcionalmente, reajustes maiores do
que os dos oficiais superiores.

A equiparação com os vencimentos
dos ministros de tribunais superiores foi
conseguida pelos militares depois de uma
exposição de motivos do ministro-chefe
do EMFA, brigadeiro Paulo Camarinha,
que dizia ser preocupante a baixa remu-
neração dos militares.

Patamar crítico" — No dia
22 de outubro, quando o presidente assi-
nava decreto concedendo 41,34% de au-
mento. o ministro Camarinha já anuncia-
va que em janeiro haveriam alterações na
tabela de escalonamento, de modo a
favorecer os militares de patentes meno-
res, "cuja remuneração encontra-se no
momento (outubro/87) em patamares
considerados bastante críticos".

De acordo com a nova tabela de
vencimentos (em valores aproximados),
baseada na isonomia, um general-de-
exército (quatro estrelas) passará a rece-
ber em janeiro CZ$ 200 mil; os generais-
de-divisão (três estrelas), CZ$ 190 mil; os
generais-de-brigada (duas estrelas),
CZ$ 180 mil; coronéis. CZ$ 150 mil;
tenentes-coronéis, CZS 140 mil; majores,
CZS 125 mil; capitães, CZ$ 95 mil; 1"
tenente, CZS 70 mil; 2° tenente, CZ$ 55
mil; aspirante a oficial, CZ$ 50 mil;
subtenente, CZ$ 65 mil; 1" sargento,
CZ$ 60 mil; cabo, CZ$ 30 mil; soldado
engajado, CZ$ 6 mil.

Julgamento — O juiz Carlos
Augusto Moraes Rego. da 5" Circunscri-
çáo Militar, do Paraná, marcou para o dia
12 de janeiro o julgamento do capitão
Luis Fernando Walter de Almeida, que
em outubro comandou uma invasão de 50
soldados ã prefeitura de Apucarana, em
protesto contra os baixos salários dos
militares. O julgamento, que se esperava
ainda para dezembro, antes das férias
forenses, ficou para janeiro porque o
advogado do capitão, Gilberto Bauniann,
entregou somente ontem suas alegações
de defesa. Junto com o pedido de absolvi-
ção de seu cliente, Baumann pediu ao
Conselho de Justiça uma licença especial
para que o capitão passe o Natal com sua
família, em Apucarana. Ele está preso no
20" Batalhão de Infantaria Blindada, em

; Curitiba. O pedido ainda não foi aprecia-
, do. mas já tem o parecer contrário do
, procurador Péricles Aurélio de Lima
. Queiroz, responsável pela acusação.

Salário — O governo do Ceará
decidiu recorrer ao Supremo Tribunal
Federal (STF) para saber se paga o 13"
salário do seu funcionalismo — inclusive
dos poderes Judiciário e Legislativo —
segundo o salário-base, isto é, sem grati-
ficações e vantagens, ou pelo valor total,
como exigem os presidentes do Tribunal
de Justiça e da Assembléia Legislativa."Pagaremos o que mandar o Supremo",
disse ontem o secretário da Fazenda,
Lima Matos, instruído pelo governador
Tasso Jereissati. Por causa dessa pendên-
cia, o governo bloqueou os contrache-
quês com o 13" salário dos desembarga-
dores, juizes e demais funcionários do
Judiciário e também dos servidores do
Legislativo, os quais exigem o pagamento
com todas as vantagens. O problema
reside na falta de recursos para o que
Jereissati chama de "décima-terceira des-
pesa".

Irregularidades — a Pro-
curadona-Geral da Justiça e a Procura-
doria-Geral do Estado receberam ontem,
da comissão de acompanhamento das
apurações de irregularidades, na adminis-
tração pública criada pelo governador
Waldir Pires, pedido de instauração de
ações penais e cíveis contra prefeitos e
ex-prefeitos (todos filiados ao PFL) de 16
municípios baianos pela não aplicação de
recursos financeiros recebidos do estado,
mediante convênios com a Secretaria do
Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes)
hoje transformada em Secretaria do Tra-
balho. De acordo com o procurador Age-
nor Valadares, presidente da comissão,
os prefeitos ou ex-prefeitos estão sujeitos
a processo criminal e poderão também,
mediante ações cíveis, ser obrigados a
devolver o dinheiro que receberam do
estado. A investigação dos convênios
com a Setrabes abrange um período que
começa em 1974 e vai até 1986.

Annoni —Terminou ontem, com
sentença definitiva do Tribunal Federal
de Recursos (TFR), um dos mais rumo-
rosos casos de desapropriação da terra no
Brasil — os 9.164,54 ha da fazenda An-
noni, no município de Sarandi (RS),
ocupada desde março de 1972 pelo extin-
to Incra. Pela decisão do TFR. a União,
condenada anteriormente pelo Juiz Fede-
ral da 2a Vara a pagar aos ex-
proprietários CZ$ 546 milhões 890 mil
706.49, terá que pagar uma indenização
de cerca de CZS 250 milhões em di-
nheiro.
Da sentença do Juiz Federal da 2a Vara,
haviam recorrido tanto os ex-
proprietários quanto a União Federal e o
Incra, visando a reforma do arbitramento
de alguns itens da indenização como
benfeitorias (pastagens nativas e
cultivadas), rede elétrica, estradas inter-
nas, matas, juros compensatórios e lucros
cessante
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AMO MOVO
SAÍDAS EM 19,23,24,26,27,30 E 31 DE DEZEMBRO

CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS
GER AIS • 4 dias. Arie. cultura e lazer
S João dei Rey.Tiradentes. Barbace-
na. Congonhas. Sabará. Maquine.
Ouro Preto. Em Belo Horizonte.
Othon Palace Hotel 15 Eslrelasi
CIDADE DA CRIANÇA, SIMBASA-
FARI E PLAY CENTER • 4 dias. Ho
tel Eldorado Boulevard (5 Estrelas),
em Sáo Paulo Angra. Paraty Ubatu-
ba Caraguataluba Guaruiaetc.
PARATY, CAMPOS DO JORDÃO E
ILHABELA ¦ 4 dias. As praias e ser-
ras do belissimo litoral norte de S
Paulo e a "Costa Verde Angra Uba
tuba. Caraguataluba Sáo Sebas-
liíO
MARAVILHAS SERRANAS E ECLU-
SAS • 4 dias. Barra Bonita. São Pedro.
Águas de São Pedro. Poços de Cal-
das. Águas da Praia Serra Negra
Águas de Lmdoia Monte Siâo etc

\tév SP EM TURISMO A N° 1
EMBRATURN 00942 0CU13

CENTRO: Rua da Quitanda 20 • Sobreloja • Tel 221-4499
COPACABANA: Rua Santa Ciara. 70 ¦ Sobreloja • Tel 257-6070
TIJUCA: Praça Saens Pena -15 loja 10 L • Tel 264-4893
IPANEMA: Rua Vise de Pnaia 251-Loja A-Ed Fórum Tei 5211188
BARRA: Av Armando Lombardi. 800 Loja N Tel 399-0309

PORTO SEGURO E PRADO-6e7
dias. As praias virgens do Sul da Ba-
hia. Em Prado hospedagem no novis-
simo HOTEL PRAIA DO PRADO. Si-
tuado frente a belíssima praia semi-
selvagem. Visita a Alcobaça. RE-
VEILLON no Hotel.
POÇOS DE CALDAS • 4 dias. Hospe-
dagem no moderno Hotel Nacional,
com pensão completa, passeios tu-
risticos na encanladora estância. Vi-
sitas a Águas da Prata e Andradas
GUARAPARIE VITÓRIA-4 dias. Os
balneários e as magníficas praias de
areias monaziticas do litoral capixa-
ba. Vila Velha. Anchieta e Ilha do Boi.
VALE DO ITAJAÍ E PRAIAS DO SUL
• 5 dias. Camboriu. Florianópolis.
Joinville. Guaratuba. Caioba. Parana-
gua. Curitiba. Trem pela Serra do Mar
REVEILLON em Blumenau
SERRAS GAÚCHAS • 5 dias. RE
VEILLON em GRAMADO, no excelen-
te Hotel Serra Azul. Canela. Caxias
do Sul Bento Gonçalves. Garibaldi.
Novo Hamburgo. P Aleqre
FOZ 00 IGUAÇU ESPETACULAR
5 dias. Turismo e compras Curitiba.
Vila Velha. Caldeirões do Inferno, ca-
taratas brasileiras e argentinas. Puer-
to Stroessner (Paraguai! etc.
CAMPOS DO JORDÃO. "A SUÍÇA
BRASILEIRA" ¦ 5 dias. Hospedagem
no categorizado Hotel Campell. com
pensão completa e diversos pas-
seios pela linda estância ciimatica
SALVADOR ESPECIAL • 8 dias. Inclui
do Guarapan Vila Velha. Vitória. Par-
que Nac de MontePascoa: Toursdas
Praiase Histonco em Salvador etc.
BUENOS AIRES ¦ 5dias. Os encan-
tos de metropole portenha e compras
emseusatraentesmagazines Hotéis
de categoria, traslados e City-Tour
BUENOS AIRES E BARILOCHE -
9 dias. Programação nas duas maio
res atrações argentinas City-Tour em í I
B Aires. Circuito Chico Cerro Cate-
drai e me^a : -jnsáo em Banloche
 -ÍWBB

MINISTÉRIO DA MARINHA
COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
Tomada de Preços n° 0017-C-634/88 para o dia 02/02/88
Objeto: Aquisição de um torno universal.
Edital: Poderá ser adquirido na Av. Prof. Lineu

Prestes, 2242 (em frente ao Hospital Uni-
versitário). Cidade Universitária São Paulo,
SP (fone: 210-1877 ramais 406/407), a
partir do dia 22/12/87, nos horários de
08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30 horas.

Pasta: CZS 2.500,00
Capital exigido: N/T.

Ministério da Saúde

CEME* 
^Central 

de Medicamentos

AVISO
A CENTRAL DE MEDICAMENTOS — CEME, torna

público, para ciência dos interessados, que a Comissão de
Licitação constituída peia Portaria n° 091, de 9 de dezembro
de 1987, nos termos do Decreto-lei n° 2.300, de novembro
de 1986, e suas alterações, estará reunida no Auditório dc-
sua sede, em Brasilia-DF (SAS, Quadra 2, Bloco "O", 9o
andar, sala 901), no dia 12 de janeiro de 1988, às 9.00h.
para receber a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, e no
dia 19 de |aneiro de 1988, às 9:00h. para receber as
PROPOSTAS das empresas interessadas no fornecimento
de medicamentos, relativo ao exercício de 1988, obieto do
Edital de Licitação n° 005/87 — Concorrência 004/87.

O Edital acha-se afixado no quadro de avises, localizado
no saguão do 8o andar de sua sede, e poderá ser obtido
pelos interessados, na sala 821, no mesmo andar, onde
serão crestadas as informações complementai.

Brasília iDF , 14 de dezembro de 19E"
JOÃO DE ALMEIDA FERNANDES

Presidente da Comissão de Licitação

< I ' 
'
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Corveta passou oito horas rastreando fundo do mar

Mergulhadores procuram

avião em F. de Noronha
FERNANDO DE NORONHA —

Um exército de mergulhadores, constituí-
do por homens da Marinha, da Aeronáu-
tica, da empresa prestadora de serviços
Águas Claras e por pescadores da região,
vai vasculhar o mar a oito milhas da costa
de Fernando de Noronha, numa última
tentativa de localizar o que restou do
Hercules da FAB que caiu na segunda-
feira, matando 27 pessoas. Todas as ten-
tativas feitas até o final da tarde de ontem
foram frustradas e há poucas esperanças
de que venham a ser encontrados 25
corpos. Os de um menino de 8 anos,
Geraldo, e de sua irmã Kátia, de 4, foram
achados e sepultados anteontem. Nas
buscas até o final da tarde de ontem, só
foram encontrados um extintor de incên-
dio e um pedaço de madeira, boiando a
50 milhas da ilha.

Se este esforço concentrado não der
resultados, porém, a única solução para o
problema será a compra ou aluguel de um
equipamento de fabricação inglesa utili-
zado nas bem-sucedidas buscas do transa-
tlântico Titanic. O aparelho é uma espé-
cie de sonar, que emite ondas capazes de
descobrir qualquer objeto de metal no
fundo do oceano.

Plataforma — A idéia de fazer
uma grande varredura se materializou
numa reunião realizada no final da tarde
dc ontem no gabinete do governador do
território, Fernando César Mesquita. A
área a ser coberta é a única em que há
possibilidade de se achar a olho nu os
destroços do avião, por ter uma profundi-
dade inferior a 100 metros. O raciocínio é
de que, se o aparelho fez a trajetória
normal nos procedimentos dc pouso, de-
ve ter caído neste ponto do mar, ficando
sobre a plataforma do arquipélago.

— Sabemos que não acharemos nin-
guém com vida e que o avião não poderá
ser restaurado, mas sua descoberta é
fundamental para que sejam determina-
das as causas do acidente — comentou o
tenente Amirati, coordenador das equi-
pes de busca da Aeronáutica que estão no
local.

No esforço concentrado trabalham
aproximadamente 300 homens, dos quais40 são mergulhadores da corveta Forte
Orange, do pelotão de mergulhadores de
combate da Marinha, do Salvaero, além
de mergulhadores profissionais da em-
presa Águas Claras e pescadores da pró-
pria ilha, como o ilhéu Júlio Venàncio
Pereira, o Júlio Grande, profundo conhe-
cedor do mar na região.

Rastreamento — Ontem, todo
esse pessoal trabalhou nas buscas dos
corpos das vítimas dos destroços do
avião. Um Hércules do Salvaero fez uma
operação de rastreamento do mar quedurou seis horas e 15 minutos, fazendo
um pente fino, que consiste em vôos em
ziguezague de 26 milhas de extensão e um
espaçamento de uma milha entre um e
outro.

— Os destroços estão mais distantes
e mais dispersos, exatamente como se
previa que as correntes marinhas fariam
— disse o comandante da equipe do
Hércules, major Justo, que orientou os
tripulantes do helicóptero Superpuma
utilizado para recolher o material. Para-
lelamente, os homens-râs da Marinha
utilizavam a corveta Forte Coimbra e
uma lancha numa longa viagem de ras-
treamento que durou mais de oito horas,
sem obter melhores resultados. Todos
estão tão descrentes da possibilidade de
que venham a ser localizados os 26 corpos
restantes que a equipe dc legistas do
Instituto Médico Legal de Pernambuco
foi liberada. "Já não há o que fazer por
aqui", disse o legisia Fernando Silva,
líder do grupo.

O Hércules da FAB, um dos mais
novos da frota de 15, tinha saído do Rio e
feito escala em Recife, onde embarcaram
os passageiros e 11 toneladas de carga,
principalmente alimentos. Em pouco
mais dc uma hora o avião estava sobre
Fernando dc Noronha, onde pediu auto-
rização de pouso e, provavelmente, foi
instruído para aguardar liberação de pis-
ta. Na manobra de retorno, bateu no mar
a 300 Km/hora.

Queda ainda é um mistério

Quatro dias depois da queda do Hér-
cules C-130 da FAB perto deste arquipe-
lago de 26,5 knr, situado a 510 quiiômc-
tros da costa dc Pernambuco, os oficiais
da Aeronáutica que estão participando
das buscas não dispõem de nenhuma
informação que permita identificar as
causas do acidente. Uma comissão de
técnicos está na ilha preparada para ini-
ciar as investigações, mas pouco pode
fazer até agora, porque o material encon-
trado é insuficiente para que se tire
qualquer conclusão.

— Tudo pode ter acontecido, do
despreendimento do compressor — uma
peça de quase 3 toneladas — que compu-
nha a carga, até uma desorientação do
piloto — explicava, ontem, um oficial
que está participando das buscas e pediu
para não ser identificado. Segundo cie, as
duas possibilidades citadas com mais fre-
qüência tem sustentação lógica, embora
não sejam provas conclusivas.

O desprendimento do compressor.

que era trazido pela Construtora Mendes
Júnior, sustenta-se no fato de ter sido
encontrado o pallet do avião (espécie de
trilho sobre o qual a peça estava instala-
da) partido ao meio. "Se o compressor se
soltou, ele pode ter desequilibrado o
aparelho", explicou o oficial. Sob outro
aspecto, a desorientação espacial tornou-
se uma hipótese viável a partir do desço-
brimento de uma das rodas do trem de
pouso do aparelho, violentamente arran-
cada como se tivesse sido a primeira parte
a tocar no mar. o que acontece quando o
piloto, sem noção do horizonte, permite
que ele voe baixo demais.

— Mas, por enquanto, tudo isso são
apenas suposições — adverte o oficial,
rechaçando a possibilidade dc falha técni-
ca anterior ti decolagem, levantada pela
mulher do engenheiro Edvaldo Ramos de
Brito, vítima do acidente, para quenfa
saída de Recife foi retardada em mais de
sete horas para que fosse providenciado
um conserto.

Passageiro do Boeing

denuncia pouso 
violento

$ V'.'a

Douglas Ribeiro

Não houve Carlos Hun9"a
problemas no
trem de aterris-
sagem ou em
uma das turbinas
do Boeing 737-
301). prefixo PT-
TEA. da Trans-
brasil, que pou-sou de barriga no
aeroporto de
Confins, cm Be-
Io Horizonte, na
noite de domin-
go. segundo o produtor de vídeo Douglas
Dinellv Ribeiro, um dos 123 passageirosdo vóo 471. Belém—Rio. "O pouso foi
violento, em grande velocidade e o trem
de aterrissagem quebrou no choque com
o solo", disse ele.

Douglas desmentiu que a tripulação
estivesse cansada, com muitas horas de
vôo acumuladas em função da greve de
aeronautas e aeroviários. "Conversei boa
parte do vóo com os quatro comissários— duas moças e dois rapazes — queestavam tranqüilos e bem-humorados e
em momento algum se queixaram de
cansaço. O próprio comandante Tarabine
parecia bem e chegou a anunciar durante
o vôo o gol do Flamengo no Maracanã.

O vôo 471 saiu de Belém com bom
tempo e. segundo Douglas, "com muitos
sorrisos da tripulação", que havia furado
a greve. "O primeiro pouso, em Brasília,
já foi sob impacto e assustou os passagei-ros. Em Belo Horizonte, não fomos avi-
sados de cjuc o aeroporto vi estava fun-
cionando para pouso com instrumentos
(a tripulação não é obrigada a isso).

Chovia forte, as nuvens estavam baixas e
me lembro que entramos na pista em
grande velocidade, isto é, em condições
nada convidativas para um pouso", lem-
brou Douglas, que da última fila de
poltronas ouviu bem os gritos de outros
passageiros quando o avião bateu no
chão. quebrou a bcquilha (trem de pouso
do nariz do avião), derrapou. saiu da
pista, andou cerca de 30 metros na grama
e atolou.

Demos sorte, porque o avião parou a
poucos metros de uma pequena torre,
onde por mais um pouco ele bateria com
a asa. O próprio superintendente de
segurança do Aeroporto de Confins reco-
nheceu que nossa sorte foi estar choven-
do. o que evitou a formação de centelhas
e a conseqüente explosão do avião, que
soltou muito combustível com o choque
— contou Douglas.

Motores parados, as luzes do Boeing
se apagaram e houve um princípio de
pânico a bordo. A luz voltou momentos
depois e o comandante, com voz menos
firme, ordenou que o avião fosse evacua-
do imediatamente. Os tobogás (colchões
infláveis de emergência) foram então
acionados e os passageiros desceram
apressados, ainda com medo de uma
explosão. Douglas, que estava sentado
perto de um passageiro que consumiu
uma garrafa de uísque Johnny Walker
Black Label entre Belém e Belo Horizon-
te e. minutos antes do pouso, voz pasto-sa, insistia com uma comissária que que-
ria mais uma cerveja. "Na hora do páni-
co. ele ficou bom logo e toi o primeiro a
escapar do avião pela porta de trás".
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Muitos argentinos gostariam de ser brasileiros
Aliedo

Pesquisa revela que
10% deles
cultivam esse sonho

SÀO 
PAULO — Se uma grande maioria dos

brasileiros anda querendo sair do país, como
» ¦ mostrou recentemente uma pesquisa (mais de

. 60% no Rio e em São Paulo gostariam de ir para
jÉÉPortugal, Itália, Canadá ou Austrália), há muito
S| latino-americano que gostaria de nascer no Brasil

; | — se fosse possível nascer de novo. Essa utopia
jjf está numa das respostas de pesquisa realizada
& agora pela agência Standard, Ogilyv & Mather na
£ América Latina, com o objetivo de levantar dados

4.^; sobre os vizinhos do Brasil e seus mercados
. consumidores.

Os latino-americanos que sonham nascer no
Brasil numa outra vida são sobretudo 18% de

i «— colombianos e, surpreendentemente, 10% dos
argentinos/Surpreendentemente pelo menos paravelhos generais que sempre cultivaram uma rivali-
dade artificial que nos tornou arqui-rivais de
fachada, quando tal rivalidade, a rigor, só existia
nos torcedores mais fanáticos do elegante futebol
dos anos dourados dos atuais cinqüentões ou

gift » / Xo

j*»<# « Jtrr .

sessentões. Uma guerra feita com a arte de Di
Stéfano e Heleno de Freitas.

Listening Post Latino Americano é o não
menos elegante nome da pesquisa, que ouviu
1.708 pessoas no Brasil, Argentina, Colômbia,
Equador, México e Uruguai há pouco mais de um
ano (de setembro a novembro de 1986). Foram 60
itens de uma investigação com resultados "fasci-
nantes", segundo a coordenadora do projeto,
Clarice Herzog.

"Sou pobre mas feliz" poderia ser o lema
desse continente apesar de tudo alegre, a julgar

pelas respostas de 34% dos entrevistados, que se
declaram "muito felizes". Somando-se a eles 44%
que se declaram "mais ou menos", sobra muito
pouco para a infelicidade em países com regiões
campeãs mundiais de fome e mortalidade infantil.

Na verdade, embora alguns preferissem o
Brasil (segundo a investigação Listening Post,
porque o Brasil "é uma nação que ambiciona
repetir a experiência americana no século XXI"),
a maioria está contente por ter nascido e conti-
nuar a viver em seu país. Têm esse forte instinto
de nacionalidade sobretudo os mexicanos, com
83%, e os brasileiros vêm em segundo lugar, com
77%. Colombianos (56%) e equatorianos (47%),
ao contrário, mostram forte tendência ao desen-
raizamento: gostariam de ter nascido em outro
país, se lhes fosse dado escolher.

Argentinos e uruguaios em sua maioria prefe-rem seus próprios países, mas significativamente
35% deles (nos dois países) não são indiferentes
aos apelos dos países vizinhos. A pesquisa identi-
fica aí pessoas que não renegam suas raízes, mas
se sentem atraídas pelo mais moderno ou, mais
especificamente, pelo american way of life. É aí
que 10% dos argentinos declaram sua vontade de
ser brasileiros (e 18% dos colombianos).

m
Arquivo

fistas irão a

1Justiça pela defesa
"Ma 

camada de ozônio
] As associações de defesa do meio ambiente do''estado do Rio de Janeiro vão entrar com uma ação na"Justiça 

para que o governo brasileiro aceite as reco-
rnendações do Protocolo de Montreal, documento'¦'afinado 

por 45 países para reduzir as emissões dos"çáscs chamados clorofluorocarbonos, que destroem a'Camada de ozônio da atmosfera.
O ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas

\lo Sol, que podem causar cânceres de pele e destruir'íi'vegetação. Pesquisas recentes mostraram que um'Tüüraco na camada de ozônio, que aparece todos os''•Snòs sobre a Antártica, pode ser causado pela polui--ção' dos clorofluorocarbonos, gases que são usados
cm equipamentos de refrigeração e como propulsores>çiRc aerossóis.

v , O curador para o meio ambiente da cidade do
«$íq de Janeiro, dr. João Batista Pctterson Mendes,
..tpme uma corrida para o Brasil das indústrias polui-adoras que venham a sofrer restrições nos países
sfiesenvolvidos. "É preciso adotar imediatamente con-
-.ifples rígidos sobre a produção dos clorofluorocarbo-
„nps", afirmou.
3 k O advogado Paulo Roberto Viola elaborou um
..parecer sobre o assunto, que será transformado numa
..ínção judicial contra a União, considerada responsável
,);i(ldireta pela agressão ao ambiente causada pelos
^/clorofluorocarbonos. Segundo Paulo Roberto Viola,
íiQBrasil é um dos maiores consumidores do gás. O
.-.advogado está esperando receber dos Estados Unidos-jWjna cópia da carta de Montreal, para que a ação
apossa ser encaminhada.
.u/'í< Entre as associações que patrocinam a ação,

estão a Federação das Associações Fluminenses do
.i.jyieio Ambiente, a Sociedade Brasileira de Direitos
-de? Meio Ambiente (Sobradima), a Associação do
«.Meio Ambiente da Região dos Lagos e o Conselho
./.Estadual do Meio Ambiente.

J I—I O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
'¦ —, (Inpe) assinou, em São Paulo, um convênio' jcom a Fundação SOS Mata Atlântica para a
..... utilização de métodos e técnicas desenvolvidas pelo

fjij Instituto para acompanhar a ocupação c desmaia-
mento das florestas litorâneas. A Fundação SOS
Mata Atlântica, a primeira entidade civil a fazer
um convênio com o Inpe, receberá para sua análise
imagens de satélite de sensoramento remoto para

< >!j -ter informações sobre a ocupação da mata. Além
disso, o Inpe treinará membros da Fundação para

'r que, em seis meses, a leitura das informações do' ' satélite seja feita por eles mesmos. O convênio
permitirá que se tenha conhecimento da devasta-
ção das matas litorâneas, pois o último levanta-

,, mento foi feito em 1973 e revelou que apenas 5%
¦i -. da mata original continuam a existir.

À embaixada do Brasil na Guiné Bissau é uma das obras de Dubugras

Prêmio do IAB homenageou a

arquitetura adaptada ao meio

50)

BRASÍLIA — Concedido pela primeira vez em
âmbito nacional ao comemorar seus 25 anos, o
Prêmio IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) de
1987 pretendeu homenagear a arte de adaptar cons-
truções às adversidades do meio ao ser atribuído ao
carioca — há 25 anos radicado em Brasília — Elvin
Mackay Dubugras, 58 anos, por seu conjunto de
obra.

— A arquitetura tem que ser sempre o reflexo
das condições do meio: o clima, a cultura e os
recursos disponíveis são influências fundamentais.
Um prédio em Brasília jamais poderá ser igual a um
prédio em pleno deserto árabe — diz Dubugras,
terceira geração de uma família cm que a arquitetura
já corre nas veias e assim chegou a seu filho George,
30 anos, continuador da arte de "dar condição às
pessoas de viverem bem".

O Prêmio Nacional IAB foi concedido a esse
consultor do Ministério das Relações Exteriores des-
de 1973 pelo conjunto de sua obra: chancelarias,
casas de embaixadores e funcionários das representa-
ções brasileiras na Arábia Saudita, Guiné-Bissau,
Cabo Verde e Nigéria, alem de duas residências
particulares em Brasília.

Dubugras, que foi professor da Universidade de
Brasília de 1962 a 1965 e se demitiu quando percebeu
que o regime militar estava impedindo a universidade
de exercer sua função primordial — ensinar as

pessoas a pensar livremente — tem uma preferência:a embaixada brasileira em Cabo Verde, situada em
um penhasco 40 metros acima do mar. "Foi um
desafio", lembra.

Num país onde a areia e a'pedra são os únicos
materiais de construção disponíveis e toda a mão-de-
obra qualificada emigrou para outros países, Elvin
optou pela estrutura metálica. Construída em São
Paulo, a estrutura foi desmontada, embarcada em
navios e montada novamente no seu local definitivo.

Em Riad, capital da Arábia Saudita, foi precisosuperar o calor de 50°, as tempestades de areia e,
sobretudo, os rígidos costumes müçülmanos, "que
tornam a vida muito difícil: sei de um funcionário
nordestino que saiu na rua de bermuda e recebeu um
beliscão de um árabe. Não se recuperou até hoje",
conta, divertido.

A solução foi, então, fazer uma construção
voltada para dentro,"mesmo porque os árabes têm
uma verdadeira obsessão pela privacidade". Por isso,
os terraços ganharam parapeitos de l,80m de altura,"para não se ver e nem ser visto", e as janelas têm
treliças de alumínio. A casa do embaixador teve queser exageradamente espaçosa:

— E preciso levar em conta que lá as mulheres,
mesmo as mais ocidentalizadas, são muito segrega-
das. Então o jeito foi construir espaços diferenciados
para os homens e as mulheres, para as recepções.

0 Prof Simon Wajntraub Informa:
Amanhã às 12hs. festa de confraternização dos
participantes do Curso de Oratória. Matriz RJ

; (021) 236-5223, 236-5185 e 256-1644.
6 FITAS K-7 com apostilas, exercícios de:

Dicção, Imposração e Oratória, valor CZ$ 7.000,00.
Aumento de 50% apartir de 30/12
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LCL BANCO CENTRAL DO BRASIL

OFERTA PÚBLICA DE
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

Condições: COMUNICADO DEMOB N° 860, de 17.12.87Entrega do COMUNICADO: no Rio de Janeiro, na ANDI-' MA (Rua do Carmo n° 7, 3o and.) e nas demais praças nos
Departamentos Regionais deste Banco.
Recebimento de propostas: 21.12.87, na forma e nascondições estabelecidas no Comunicado.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1987.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS

A

MINISTÍRIODASMINASè IMHGIA

©

Eletrotorásfo Centrais Elétricas Brasileiras SA
Light
Serviços de Eletricidade SA

CCUPANMIA ABI W T,
AVISO DE LICITAÇÕES N* 3714-024-87

TOMADAS DE PREÇOS
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL

JOMADAS DE PREÇOS DESCRIÇÃO DO MATERIAL
. 6270/SULC-004/87
6386/STR.A-036/87

6174/STR. A-003/87

6164/APU.A-018/87
5993/APU.A-183/86

Compressor portátilFabricação e instalação em Jeep
Engesa de capota rfgida de fibra
de vidro.
Fabricação e instalação de
cobertura e suporte de escada em
pick-up cabine simples Ford
F-1000.
Máquina de Escrever eletrônica com
dispositivo de correção automática.
Teodolito, Bateria, Carregador de
Bateria e Cabo de Bateria.

DATADA ABERTURA: 19.01.88HORA: 14:00 HORAS
LOCAL Av. Marechal Floriano, 168-s/214 - Centro - RJ.

Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidosna Av. Marochal Floriano, 168 - s/101 devendo as propostas, emenvelopes lacrados, serem entregues no mesmo endereço, térreo,a parar desta data até às 16:00 horas do dia 18.01.88.
EXIGÊNCIA: Estar cadastrado na Light, na categoria correspon-

dente, até a data da apresentação das propostas.
REGULAMENTAÇÃO: Decreto-Lei 2.300 de 21.11.86 e suas al-

terações.
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A Rua

Do Ouvidor

Conquista

Mais Uma Estrela.

A partir de 21 de dezembro, os
investidores do Rio de Janeiro
váo poder realizar suas aplica-
ções com muito mais conforto,
rapidez e facilidade.

Creflsul Investimentos.
Novo Endereço

No Rio De Janeiro:
Rua Do Ouvidor, 97.

Aqui, Você Ganha.

PABX: 297-2177
Disque - Cota: 224 -3151
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Moradores de Vila Isabel recusaram Lennon porque querem Noel

Intolerância mineira nega

espaço à estátua de Lennon

BELO HORIZONTE — Uma estátua de
bronze de John Lennon, o músico pacifista quefoi assassinado em Nova Iorque em 1980, vem
sendo escorraçada pela intolerância desde 1984,
quando a escultora Ivna Duvivier entregou sua
obra à rede de supermercados Disco. Instalada
num pedestal em frente ao supermercado Boule-
vard, em Vila Isabel, foi retirada por pressãodos moradores do bairro. Um ano depois, foi
expulsa de São Conrado. Agora, o prefeitoSérgio Ferrara, de Belo Horizonte (PMDB),
que queria instalá-la numa praça, anunciou quedesistiu diante da bateria de protestos na im-
prensa da cidade.

Um desses protestos foi de Afonso de Sou-
za, colunista de cultura do jornal Estado de
Minas, que vem há uma semana torpedeando a
idéia de Ferrara, um radialista que se elegeu
com o sucesso de um programa popular de
críticas aos governantes. Disse Afonso de Souza
na semana passada: "O prefeito Sérgio Ferrara
não pode usar o argumento de que John Lennon
pregava o amor e a paz. Se defendeu o amor e a
paz, ele foi também uma arma que espalhou na
juventude do mundo inteiro a rebeldia e o uso
dos entorpecentes como forma de protesto."Contra a estátua de 2,5 m também se
insurgiu o presidente da Câmara Municipal,
Paulo Portugal (PMDB), que acusou a viúva do
ex-beatle, Yoko Ono, de ter pedido 20 mil
dólares (CZ$ 1 milhão 400 mil aproximadamen-
te) para assistir à inauguração da estátua. A
história foi desmentida pelo secretário municipal
de Meio Ambiente, Hiran Firmino, um cx-
jornalista que ontem lançou um livro, Complexo
de Pinóquio, reunindo reportagens feitas nos
Estados Unidos para o jornal Estado de Minas."O cara foi morto pela' intolerância e continua«
ainda perseguido pelos intolerantes", disse Fir-
mino. "Belo Horizonte seria a quarta cidade do
mundo a prestar esse tipo de homenagem a John
Lennon, depois de sua terra Natal, Liverpool,
de Nova Iorque e de Paris", explicou o secretá-
rio de Meio Ambiente. Segundo Hiran Firmino,
o convite a Yoko Ono foi feito pelo Abbey Road

Beatles Clube, formado por fãs dos Beatles de
Belo Horizonte. "Ela é a mulher mais rica do
mundo e não cobraria nada", garante Firmino,
que atribui a resistência à homenagem a um "ato
de intolerância.

Privilégios — Vitimas da intolerância,
aliás, enfeitam praças e ruas de Belo Horizonte,
como Galileu Galilei, perseguido pela Inquisi-
ção por causa de sua teoria hiliocêntrica —
muito excêntrica para a época. Seu autor é hoje
uma obra em ano inoxidável no campus da
Universidade Federal de Minas.

Outra vítima da intolerância foi Garcia
Lorca, fuzilado na Espanha de Franco durante a
guerra de 1936, quando o nazismo ensaiou a
força que iria desencadear três anos depois, na
Europa. Lorca é rua na cidade que agora rejeita
Lennon, argumentando, como o vereador Paulo
Portugal, que é preciso privilegiar com bustos e
estátuas os artistas locais. No entanto, Catulo da
Paixão Cearense, o grande poeta popular do
Nordeste, tem, desde 1971, um busto no Parque
Municipal, no Centro da cidade.

Lennon não seria, também, o primeiro es-
trangeiro a ocupar as praças e ruas na memória
dos mineiros. O poeta português Luís de Cá-
mões e até o inventor do esperanto, uma língua
que nunca conseguiu se impor no mundo, Lud-
wik Lazak Zamenhoff, estáo entre os homena-
geados por 43 bustos, 24 estátuas, 20 marcos e
nove monumentos, além dos inúmeros pereniza-dos em nomes de ruas, praças e avenidas da
capital mineira.

Guardada em um depósito dos supermerca-
dos Disco, em algum lugar do Rio de Janeiro, a
estátua de Lennon não pôde ser vista nem pelasua criadora, Ivna Duvivier, 71 anos. Ela diz quenão consegue-entender os argumentos contra
Lennon. "Elè foi um grande músico, poeta e
pacifista, que vai ultrapassar o tempo, como
Gandhi e Luthcr King. Um homem que se
dedicou à luta contra a falta de amor e imaginou
um mundo sem fronteiras, nem armas e, porisso, foi morto"
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CONCURSO DO

INVEN TOR NACIONAL

O Centro Federal de Educação
Tecnológica "CSF" realizou, com o
patrocínio da Petrobrás, o 5? Concurso
do Inventor Nacional.

Os participantes tiveram seus trabalhos
avaliados por comissão julgadoraformada por engenheiros das
instituições:

.J

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca ¦
CEFET-CSF-RJCoordenação dos Programas Pós-Graduação de Engenharia ¦ COPPE• Universidade Estadual do Rio de Janeiro ¦ UERJ• Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello ¦ CENPES ¦
PETROBRÁSInstituto Nacional de Tecnologia ¦ INTInstituto Militar de Engenharia - IMEInstituto Nacional de Propriedade Industrial ¦ INPI

RESULTADO DO JULGAMENTO - PREMIAÇÃO

1? Lugar-Autores:

JÚLIO SCHARFSTEINE LÚCIA MENDONÇA PREVIATO
INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO • UFRJ

• Titulo: Diagnóstico Sorológlco Especifico para Doença de ChagasEstado: Rio de Janeiro ¦ RJ• Prêmio: Czi 60.000,00 (Sessenta Mil Cruzados)

2? Lugar- Autor.

JOSÉ ANÍSIO DE OLIVEIRA E SILVA
• Título: Dispositivo de Blindagem de Radiação para Gamagrafia• Estado: São Paulo ¦ SP .• Prêmio: CzS 30.000,00 (Trinta Mil Cruzados) 1

3? Lugar- Autor: r ,
JOSÉ MARIA DEVASCONCELLOSSARTO

Titulo: Articulador para Prótese DentáriaEstado: Rio de Janeiro-RJ „•')Prêmio: CzS 20.000,00 (Vinte Mil Cwzados) y

4? Lugar - Autor.

OLYFISCHER DOS SANTOS
Titulo: Dispositivo de Emergência para ElevadoresEstado: Rio de Janeiro ¦ RJPrêmio: CzS 10.000,00 (Dez Mil Cmzados)

5? Lugar - Autor

JAIRO PORTO LARROYD
Titulo: Amortecedor Hidrelétrico para Caminhão• Estado: Santa Catarina (Tubarão)• Prêmio: CzS 5.000,00 (Cinco Mil Cruzados)

c

PATROCÍNIO

PETROBRÁS
Do poço ao posto, o motivo é você.

J
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O 
governo anda rindo à toa, sol-
tando fogos por conta de que a

inflação de dezembro deverá ficar
em 13.9% e não mais 15% — como
constava da previsão inicial.

A euforia governamental escon-
de que durante o mês de dezembro
a coleta de preços é feita só durante
25 dias.

E 13,9% em 25 dias correspon-
de a 16,9% cm 30 dias.

Os dias que não são computados
em dezembro vão engordar a infla-
ção de janeiro.

No ritmo de dezembro, a infla-
ção dos 35 dias de janeiro ficaria na
casa dos 20%

?

Quem teve o trabalho de fazer
estas contas 6 conhecido economis-
ta que entende deste roçado.

A fórmula
Pelo sim, pelo não, o presidente

José Sarney preparou esta semana a
resposta a qualquer pedido de demissão
que lhe faça um ministro.

Despachará a carta com um lacônico"como 
pede".

Quer acabar com a praxe brasileira
de que pedidos de demissão foram fei-
tos para se recusar.

Preços
A Sunab está montando um esque-

ma para, brevemente, divulgar os pre-
ços mínimos e máximos de todos os
produtos, para que o consumidor se
oriente e aumente a competitividade
entre os comerciantes.

?

No andar da carruagem, terá que
fazer uma lista por dia.

Vedete
O cineasta Arnaldo Jabor, o compe-

tente diretor do filme Eu Te Amo,
promoveu quarta-feira na porta do Tea-
tro Cacilda Becker, no Flamengo, cenas
de vedetismo explícito.

Ele chegou atrasado para assistir o
espetáculo Meu Tio, o Iauaretê— ba-
seado num texto de Guimarães Rosa.

Como o teatro não permitia, seguin-
do a boa prática de todos os países
civilizados, a entrada depois que o espe-
táculo começa, Jabor começou a fazer
um escândalo e socar a porta que dava
acesso ao auditório.

Primeira estaca
Os verdes finalmente fincaram uma

bandeira na administração brasileira.
Desde ontem o prefeito de Ibirama,

Santa Catarina, Luis Müller, passa a
pertencer aos quadros do PV.

A capital dos verdes no Brasil é uma
cidade de 25 mil habitantes, que produz
arroz, fumo, mandioca e milho.

Müller foi eleito para o cargo pelo
PMDB.

Ladeira abaixo
Nas últimas 48 horas o preço do

petróleo no mercado spoídespencou de
18 para 15 dólares.

Quem vai
Segue dia 6 de janeiro para Beirute,

no Líbano, D. Luciano Mendes, presi-
dente da CNBB.

Vai conversar com os chefes da
Igreja Maronita — a igreja católica
libanesa — e com os muçulmanos.
Além de ter uma entrevista marcada
com o presidente Amin Gemayel.

Juntamente com D. Luciano segue o
empresário Georges Gasall, o amigo do
peito do ex-presidente Figueiredo que

foi o braço-direito do bispo nos contatos
libaneses.

Aids
O condomínio do Novo Leblon, na

Barra da Tijuca, está convocando todos
os seus moradores para um debate so-
bre Aids, hoje às 20h30min, com cinco
médicos especialistas.

Já há casos da doença cm vários
condomínios da Barra.

No muro
O virtual candidato do PFL à presi-

dência da República, ministro Aurelia-
no Chaves, lavou as mãos ao chegar no
final da tarde de ontem a Belo Horizon-
te, sobre dois assuntos:

•" Os aumentos dos preços de com-
bustíveis que ocorreram doeram muito
no bolso do consumidor e não deverão
se repetir este ano. Mas, a decisão de
reajuste de preços está na área do
Ministério da Fazenda".
•" Não tenho conhecimento do inteiro
teor do pacote. Por isso, não posso
comentar sobre assunto que não co-
nheço".

O ex-udenista Aureliano iniciou no
melhor estilo pessedista sua campanha
pefelista.
Imprensa

A partir de fevereiro, desloca-se
para Nova Iorque o secretário de Co-
municação da Presidência da Repúbli-
ca, Gctúlio Bittencourt.

Deixa o Planalto pelo posto de cor-
respondente da Gazeta Mercantil.
Degola

Continua a degola na Dataprev.
Depois de ter demitido toda a diretoria,
o ministro Renato Archer se viu livre,
ontem, do presidente Ivan Polari, que
pediu demissão.

Para o seu lugar vai um ex-
colaborador do ministro, Evandro Mi-
let, diretor da Finep.

Milet é mestre em Informática pela
PUC de São Paulo e formado cm mate-
mática pela UnB.

E mais importante: é maranhense.
Mais uma

A quase mítica biblioteca de Plínio
Doyle corre o risco de abandonar o Rio
de Janeiro.

A Casa de Ruy Barbosa quer com-
prá-la; e conseguiu da Finep verba quecorresponde a 50% do total. Mas está
com dificuldades para arranjar o resto.
A Universidade de Campinas, São Pau-
Io, já entrou no leilão.
Gente

O Soviete Supremo da União Sovié-
tica acaba de condecorar o brasileiro
Oscar Niemeyer com a Ordem da Ami-
zade Entre os Povos, uma alta condeco-
ração da URSS.

Niemeyer, arquiteto e comunista,
completou 80 anos no último dia 15.
Lá e cá

A exemplo do Brasil, também os
ultra-especializados diretores de Mar-
keting das grandes cadeias de lojas
americanas não sabem prever como
será o comportamento do consumidor
no Natal.

O crash da Bolsa anda espantando
mesmo os compradores.
Não à seca

Até o final de 88 a Cedae pretende
instalar 200 mil hidrômetros no Rio de
Janeiro para evitar o desperdício de
água.

Desse total, 125 mil ficarão na Bai-
xada Fluminense, sendo que 82 mil em
Nova Iguaçu.

Pelos cálculos da empresa, se cada
consumidor evitar 1% de seu desperdí-
cio por segundo, a rede terá mais 500
mil litros d'água para suprir os locais
onde a seca é constante,

Apesar da aliança firmada
com o PT-RJ nas últimas
convenções regional e muni-
cipal, nem o PV, nem o PC
do B. nem o PSB estão con-
vidados para o palanque do
comício Diretas pra Valer
que o PT e o PDT promovem
hoje. às 18h. na Cinelàndia.
Por trás disso está a questão
parlamentarismo x presiden-
cialismo. O PV, o PC do B e
o PSB são parlamentaristas.

Desde ontem o hospital ge-
ral Ferreira Machado, de
Campos, está funcionando a
todo vapor. A Emop entregou
à Secretaria de Saúde não só
um novo ambulatório, como
pronto-socorro, banco de
sangue, centro cirúrgico,
raios X e serviços de infra-
estrutura reformados. As co-
memorações foram dispensa-
das porque o hospital havia
sido inaugurado, pelo menos,
quatro vezes pelos governos
anteriores.

O secretário de Justiça.
Técio Lins e Silva, recebeu
ontem o ofício nu 1639-87 do
Departamento Penitenciário
do Ministério da Justiça
aprovando a construção de
duas penitenciárias de segu
rança máxima no Rio desde
que sejam feitas algumas al
lerações nos projetos

O arquiteto Adir Htm
Kauss sera empossado hoje

Lance-Livre
na presidência da seção Rio
do Instituto dos Arquitetos do
Brasil, às 19h.

O diretor-geral do Detran,
Alves de Brito, ordenou on-
tem cedo o reforço no poli-
ciamento da rua Marquês de
Olinda, em Botafogo, cujas
irregularidades no trânsito
foram denunciadas nesta co-
luna.

Ontem, às 13hl5min, o
motorista do ônibus 485 —
Copacabana—Olaria — pia-
ca XM-9229, ordem n° 39135,
não só fez o percurso, pelo
túnel Rebouças, em alta velo-
cidade, como exibiu, ostensi-
vãmente, sua buzina — aces-
sório proibido nos ônibus ur-
banos.

O Diário Oficial de hoje
publica a exoneração do dire-
tor do Hospital Penal de Ni-
terói. Aloísio Lovisi Depois
de uma sindicância em torno
da morte do interno João
Ribeiro da Silva ocorrida
em agosto deste ano por ne-
gligência no atendimento
médico concluiu-se que o
dirétoi era criminalmente
responsável

O prefeito de Curitiba, Ro-
berto Requião, visitando on-
tem o Centro do Rio e vendo o
tumulto que a distribuição do
vaíe-transporte causa ha dias
á cidade contou a um amigo
como resolveu o problema em
Curitiba: usou as diversas

agências do Banco do Estado
do Paraná para a distri-
buiçáo.

O assunto do Encontro
com a Imprensa, hoje, às
13h, na rádio JORNAL DO
BRASIL, é Comércio de Na-
tal. São convidados o presi-
dente do Clube dos Diretores
Lojistas. Sílvio Cunha, e o
curador de Justiça do Consu-
midor, Hélio Gama.

Na passagem pelo Rio ru-
mo a Nova Iorque, no sába-
do, o deputado Ulysses Gui-
marães fará uma parada na
casa do ministro da Previdên-
cia, Renato Archer.
Até o dia 30 o artista plástico
Luiz Verri está expondo pin-
turas na Galeria Astorga Es-
critório de Arte.

O PTB iniciará hoje uma
ofensiva no Distrito Federal
instalando diretório na cida-
de-satélite do Gama. Segundo
José Maria da Silva, tesourei-
ro do partido, o PTB espera
filiar centenas de militantes.

Completa hoje seis anos a
Comissão de Defesa dos Di-
reitos do Preso, coordenada
pelo advogado Anatole Ar-
raes.

O vestido com que Celina
Moreira Franco, a primeira
dama do estado, vai passar o
reveillon e um modelo baloné,
em tafetá vermelho, feito pela
Maison IVEIIas.

Ancelmo Gois

Exército" de camelôs invade Brasília
BRASÍLIA — Um exército de camelôs

tomou Brasília de assalto. Entrincheirados em
centenas de barracas na plataforma superior da
rodoviária, ao longo de 500 metros do viaduto
que liga o Setor de Diversões Sul ao Conjunto
Nacional (um shopping-centcrtle 224 lojas e 120
mil metros quadrados, no coração de Brasília),
os camelôs provocam protestos dos lojistas,
pedestres e até dos motoristas, por causa do
tumulto no trânsito, agravado pelas chuvas cons-
tantes. Mas já obtiveram o apoio do criador de
Brasília, arquiteto Lúcio Costa, que defende sua
permanência no local. "Aquilo é uma beleza",
comentou.

O presidente da Associação de Vendedores
Ambulantes do Distrito Federal, Ivo Nascimen-
to, garante que camelôs mesmo existem lá "oito
ou 10", no máximo, e que a grande maioria é de
comerciantes e atravessadores, alguns dos quaisestão até alugando e vendendo barracas. A
oferta é grande: vendem-se roupas, frutas, cal-
çados, relógios, bijuterias, calculadoras etc, ao
longo de um corredor que não comporta o
grande fluxo de pedestres que por ali passamnesta época do ano e acabam tendo que andar
na rua.

Vai ter atropelamento — diz o presiden-te da Associação de Lojistas do Conjunto Nacio-
nal, Gescino Carneiro de Almeida, que conside-
ra a proliferação de camelôs uma questão de
oportunismo e não de crise: "é um novo ramo de
negócios. Tem gente que mantém mais de 10
barracas, mas não paga impostos ou emprega-
dos, como nós pagamos. E não sei se está
havendo uma crise tão grave assim: há lojas no
Conjunto que até tiveram falta de mercadoria".Só existe crise para o pobre, bacana
nunca teve crise — rebate o camelô Pedro
Oliveira, dono de uma barraca de calçados em
que passa todas as suas horas, noite e dia, desde
o mês passado, quando os ambulantes começa-
ram a invadir o local. Pedro não acredita queesteja atrapalhando o comércio do shopping: "O

que eles vendem lá nós não temos. Quem
compra aqui é o pobre, que entra lá só para
passear."

Pedro mora na cidade-satélite de Taguatin-
ga, em casa alugada, onde periodicamente passadois dias fabricando alguns dos calçados quevende, enquanto a mulher e o filho tomam conta
da barraca. Ele também compra mercadorias de
outros fabricantes, na cidade-satélite da Ceilân-
dia, e deve voltar a montar sua banca no Setor
Comercial Sul a partir de janeiro: "Todo mundo
quer ficar aqui, mas o governo não vai deixar.
Infelizmente, porque isso aqui é uma potência."

O Secretário de Indústria e Comércio do
Distrito Federal, Lindberg Aziz Cury, garante
que os camelôs continuam no local até o fim do
ano, "para evitar um problema social", mas
depois serão removidos para outras áreas, de-
pois de cadastrados. Ele acredita que o número
de camelôs em Brasília, que era de 1 mil 500 há
pouco mais de um ano, dobrou em conseqüência
do desemprego. Mesmo reconhecendo a autori-
dade de Lúcio Costa, que quer a permanênciados camelôs onde estão, para "dar vida à
cidade", ele diz que "também é preciso ver o
lado dos que pagam impostos".

Fiquei comovido quando vi, aquilo é
uma beleza — diz Lúcio Costa, que esteve em
Brasília na semana passada e andou pelo corre-
dor de barracas. "Eles estão fazendo um comer-
cio legítimo, uma coisa densa, com calor huma-
no", argumenta.

O urbanista quer apenas que se abra uma"clareira" no centro do corredor, para desimpe-
dir a vista da torre de televisão, um dos pontos
turísticos de Brasília.

A calçada é propriedade do povo. Lúcio
Costa não tem direito de defender a sua expul-
são para a rua, onde carros e ônibus trafegam a
alta velocidade — rebate Gescino de Almeida,
que diz esperar "bom senso" do governo para
decidir a questão.

Brasília — José Varella

Sebastião foi pedreiro e balconista
Sebastião Souza, 63 anos, pernambucano de

Timbaúba de Mocós, foi servente de obras cm
Brasília, antes da inauguração da cidade, depois
virou "balconista, dos bons", durante mais de 10
anos, mas decidiu trabalhar como camelô depois
de descobrir que "empregado só é bom quandotrabalha, depois que sai não presta mais".
Agora, com mais de 15 anos nessa profissão, ele
tenta aproveitar o ponto privilegiado que ocupa'
ao lado de centenas de colegas, mas está desilu-
dido. "Está um paradeiro, ninguém consegue
vender nada".

Em sua banca. Sebastião vende camisas de
algodão, todas do mesmo modelo, de manga
curta, ao preço de CZ$ 450. Ele traz a mercado-
ria de São Paulo, no máximo duas vezes ao ano.

em um caminhão fechado no qual viajam deze-
nas de colegas seus, como forma de baixar o
custo. O caminhão é de um amigo. Em Sáo
Paulo, eles deixam cheques pré-datados, cober-
tos depois às custas de vendas com pequenasmargens de lucro. Mas têm que fazer outros
sacrifícios:

— Já corri muito do rapa — diz Sebastião,
lembrando da ação, dos fiscais da Secretaria de
Finanças. Agora, ele garante que tem a "cartei-
rinha".

Como muitos dos camelôs que ocupam a
plataforma superior da rodoviária. Sebastião
transferiu sua banca do estacionamento do Hos-
pitai de Base em busca de maiores lucros.
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CONVIDA
"Palestra: 

As Linguagens Da Informática,
Suas Aplicações e Diferenças"

A Diretoria do Cybernetic Center convida seus
Associados, os Associados da FIERJ — Federa-
ção Israelita do Estado do Rio de Janeiro e ao
Público em Geral, para a palestra a se realizar
amanhã, sábado, dia 19/12, a partir das 9 horas da
manhã, no Auditório do IBAM (Largo do IBAM, n°
1, Botafogo). Maiores,• informações pelos telefo-
nes 220-2045 e 220-2667.
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/ls centenas de barracas vendem de tudo

Pastor gaúcho oferecerá

ceia a meninos de rua,

prostitutas e mendigos
Jurandir Silveira

l'a.itor Roberto

PORTO ALEGRE — O pastor
Roberto Juarez Santos, 32 anos, da
Assembléia de Deus, que foi menor
abandonado, obteve autorização paraoferecer, no dia 23, uma ceia a mendi-
gos, prostitutas e meninos de rua em
frente à prefeitura desta capital. Os
convidados para a ceia terão direito
não só ao jantar (galinha com arroz e
salada verde), mas também a ouvir
música e cantos religiosos. Os mendi-
gos que quiserem terão seu cabelo
cortado gratuitamente por três barbei-
ros amigos do pastor.

Inicialmente, Roberto Santos, enfrentou a resistência dos
assessores do prefeito Alceu Collares (PDT), que alegavam quea ceia seria uma vergonha e um constrangimento para o titular
de uma prefeitura socialista. Depois, enfrentou a burocracia,
que o obrigou a percorrer diversas repartições. Finalmente,
além da autorização, conseguiu da prefeitura algumas mesas
para servir a ceia, que deverá reunir de 100 a 200 marginaliza-
dos, que o pastor conhece bem, pois todas as noites sai pelasruas da cidade distribuindo sanduíches, sucos e conselhos.

Natural de Taquara (RS), Roberto Santos trabalha há 19
anos na Assembléia de Deus, como pastor autônomo, atuando
em missões e não em igrejas. Ele diz que quer dar "pelo menos
uma noite decente a essas pessoas abandonadas" e lembra de
sua infância, quando não sabia sequer o que significava Natal:"Sofri muito e até hoje vejo o sofrimento diário dessas crianças
abandonadas e dos mendigos, que não têm oportunidades e têm
até vergonha de pedir alguma coisa."

Casado com a cantora evengélica Jussara Santos, que
participará da chamada Ceia do Amor, às ISh do dia 23,
cantando junto com corais, o pastor Roberto Santos já acertou a
colaboração de 35 jogadores e dirigentes de um clube de futebol
do município de Alvorada. Antes da festa, os jogadores
percorrerão ruas, becos, pontes e viadutos de Porto Alegre,
convidando os mendigos para a ceia na Praça Montevidéu, no
largo da prefeitura. Os atletas servirão também de garçons,servindo refrigerantes e a comida, doada por empresários. Um
ato religioso encerrará a festa.

O pastor oferecerá meios — dinheiro, para os mendigos
que quiserem voltar aos seus municípios de origem, e assessoria
para obtenção de emprego — para que "essas pessoas margina-
iizadas possam se reintegrar à sociedade".

|—| O primaz do Brasil informou que a tradicional
Missa do Galo da Arquidiocese de Salvador, neste

Natal, será celebrada na favela Nova Malvinas, uma
das mais pobres da capital baiana. A escolha da capela
da comunidade favelada, onde dom Lucas celebrará a
sua primeira missa natalina na Bahia, tem como
objetivo principal lembrar as condições de pobreza do
nascimento de Cristo e, ao mesmo tempo, alertar para
a necessidade de promoção social das camadas mais
pobres da população.

JORNAL DO BRASIL S A

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949Caixa Postai 23100 — S. Cristóvão — CEP20922 — Rio de Janeiro
Telefone — (021) 585-4422
Telex — (021) 23 690, (021) 23 262
(021) 21 558
Vice-Presidència de Marketing
Vice-Prtsidente:
Sérgio Rego Monteiro
Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial:
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Vendas:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Superintendente Comercial (Sáo Paulo)
Sylvian Mifano
Telefone — (011) 284-8133 (São Paulo)
Gerente de Vendas (Classificados)
Nelson Souto Maior
Classificados por telefone (021) 580-5522
Outras Praças — S(021) 800-4613 (DDGDiscagem Direta Grátis)
©JORNAL DO BRASIL SA 1987
Os textos, fotografias e demais criações tntelec-tuais publicados neste exemplar não podem serutilizados, reproduzidos, apropriados ou estocadosem sistema de banco de dados ou processo similar,em qualquer forma ou meio — mecânico, eletróni-co. microfilmagem. fotocópia, giavação etc. —sem autorização escrita dos titulares dos direitosautorais.

Sucursais
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) — Quadra I.Bloco K, Edifício Denasa. 2o andar — CEP 70302telefone: (061) 223-5888 — telex: (061) 1 011
Sáo Paulo — Avenida Paulista, 1 294, 17° andar —
CEP 01310 — S. Paulo. SP — telefone: (011) 284-8133 (PBX) — telex: (011) 21 061. (011) 23 038
Minas Gerais — Av. Afonso Pena, 1 500, 7o andarCEP 30130 — B. Horizonte, MG — telefone:
(031) 273-2955 — telex: (031) 1 262
R. G. do Sul — Rua Tenente-Coronel CorreiaLima. 1 960/Morro Sta. Teresa — CEP 90640 —
Porto Alegre. RS — telefone: (0512) 33-3711
(PBX) — telex; (0512) 1 017
Bahia — Rua Conde Pereira Carneiro. 226 —
Salvador — Bahia — CEP 41100 — Te!.: (071)244-3133 — Telex: 1 095
Pernambuco - Rua Aurora. 325-4°and. v 418420-
Boa Vista -Recife - Pernambuco -CEP 50050 -Tel.
(081) 231-5060 - Telex: (081) 1 247
Ceará — Rua Desembargador Leite Albuquerque.832 — s/202 — Edifício Harbour Village —
Aldeota — Fortaleza —CEP 60150 —Tel : (085)244-4766 — Telex: (085) 1 655
Correspondentes nacionais
Acre. Alagoas. Amazonas. Espírito Santo. Goiás.Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará, Paraná,Piauí. Rondônia. Santa Catarina.
Correspondente* no exterior
Buenos Aires. Paris. Roma. Washington. DC.Londres.
Serviços noticiosos
AFP, Airpress. Ansa. AP. AP Dow Jones, DPA.EFE. Reuters. Sport Press. UPI.
Serviços cpcciah
BVRJ The New York Times.

Superintendência de Circulação
Superintendente: Luiz Antonio Caldeira
Atendimento a Assinantes
Coordenação: Maria Alice Rodrigues
Telefone: (021) 585-4183
Preços das Assinaturas
Rio de Janeiro — Minas Gerais
Mensal CZS 770.00
Trimestral CZS 2.190,00
Semestral CZS 4.150,00
Espirito Santo — Sáo Paulo
Mensal CZS 1.060,00
Trimestral CZS 2.990,00
Semestral .CZS 5.660,00
Brasília
Mensal CZS 1.220.00
Trimestral CZS 3.460.00
Semestral CZS 6.530,00
Trimestral (sábado e domingo) CZS 1.200,00
Semestral (sábado e domingo) CZS 2.400.00
Goiânia — Salvador — Maceió — Curitiba —
Florianópolis — Porto Alegre — Cuiabá — C.
Grande
Mensal CZS 1.220.00
Trimestral CZS 3.460,00
Semestral CZS 6.530,00
Recife — Fortaleza — Natal — João Pessoa —
Teresina
Mensal  CZS 1.500,00
Tnir.cstr.il CZS 4 "mm
Semestral CZS 8 060,00

Camaçari — BA
Semestral CZS 8.460.00
Entrega postal em todo o território nacional
Trimestral CZS 4.270.00
Semestral CZS 8.060.00
Atendimento a Bancas e Agentes
Telefone: (021) 585-4127
Preços de Venda Avulsa em Banca
Rio de Janeiro — Minas Gerais
Dias úteis CZS 25,00Domingos CZS 40,00
Espirito Santo — Sáo Paulo
Dias úteis CZS 35.00
Domingos CZS 50.00
DF. GO. SE. AL. BA, MT. MS,FR. SC. RS
Dias úteis CZS 40.00
Domingos CZS 60.00
MA. CE, PI. RN, PB, PE
Dias úteis CZS 50.00
Domingos CZS 70,00
Demais Estados
Dias úteis CZS 60.00
Domingos CZS 80.00
Com Classificados
DF. MT, MS
Dias úteis CZS 60,00
Domingos CZS 80,00
Pernambuco
Dias úteis CZS 70.00
Domingos CZS 90,00
Para
Dias úteis  . . CZS 80.00
Domingos CZS 100,00

CYBBirenC I
CENTER IH| CENTRO OE ESTUDOS EPESQUISAS EM INFORMATICA

"Palestra: As Linguagens Da Informatica, I
Suas Aplicagoes e Diferengas" 1

A Diretoria do Cybernetic Center convida seus I
Associados, os Associados da FIERJ — Federa- I
gao Israelita do Estado do Rio de Janeiro e ao H
Publico em Geral, para a palestra a se realizar ¦
amanha, sabado, dia 19/12, a partirdas 9 horas da ¦
manha, no Auditorio do IBAM (Largo do IBAM, n° H
1, Botafogo). Maioresi informagoes pelos telefo- H
nes 220-2045 e 220-2667. ¦
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Urânio extinguiu dinossauros

Soviético acha que
radiatividade matou

os pré-históricos

cientista soviético Serguei Nerutchev
acaba de lançar uma teoria segundo

a qual a extinção de animais pré-históricos,
como os dinossauros, e a evolução de
novas formas de vida ao longo da história
do nosso planeta foram provocados por
aumentos na quantidade de urânio no meio
ambiente da Terra.

As pesquisas de Nerutchev levaram o
cientista a acreditar que houve épocas em
que o teor de urânio na crosta terrestre
aumentou centenas e vezes, provocando
uma elevação acentuada na radiatividade
natural, informa a agência novopress. "Em
conseqüência", diz o cientista, "ocorreram
catástrofes ecológicas globais nas quais
desapareceram gêneros inteiros de flora e
fauna e surgiram novas formas de animais,
distintas das anteriores".

Segundo Nerutchev, os antigos habi-
tantes da Terra, como os dinossauros,
morreram vítimas da radiação ionizante e
da contaminação radiativa do meio am-
biente. Ele acha que o aparecimento dos
primeiros organismos com esqueleto, dos
animais quadrúpedes, aves e mamíferos,

Arquivo

foi o resultado de um grande processo de
mutação que ocorreu simultâneamente aos
saltos da radiatividade na biosfera.

Nerutchev acredita que até o surgimen-
to dos primeiros homens coincide com um
período de intensa acumulação do urânio.
Ele baseou suas pesquisas na descoberta de
camadas de rochas sedimentares ricas em
matéria orgânica e com concentrações
anormais de urânio, que indicam, em sua
opinião, épocas de grande mortandade de
animais. "A morte em massa dos dinossau-
ros não foi um episódio único. Nos últimos
600 milhões de anos houve pelo menos 20
cataclismas semelhantes".

Nerutchev não explica, porém, o que
teria causado os periódicos aumentos na
quantidade de urânio natural. Sendo um
elemento radiativo, o urânio se desintegra
com o tempo e a tendência é sua quantida-
de diminuir ao longo das eras geológicas.

7/8/87
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Explosões das supernovas

criaram metais terrestres

CABO CANAVERAL, Flórida — O es-
forço da Nasa, a agência espacial americana,
para estudar a supernova de Shelton, desço-
berta em fevereiro na Grande Nuvem de
Magalhães, produziu a maior prova obtida até
agora de que o ferro e outros metais pesados,encontrados na superfície de planetas como a
Terra, foram criados cm catastróficas expio-
sões estelares."Esta foi a primeira vez que se obteve uma
evidência concreta de que as explosões esteia-
res, conhecidas como supernovas, são capazes
de sintetizar elementos", disse o cientista
Edward Chupp, da Universidade de New
Hampshire, que contribuiu para a descoberta
trabalhando com o sistema de satélites da
Nasa.

— A idéia é que o nosso Sol foi formado
pelos resíduos da explosão de outras estrelas.
De certo modo, estamos encontrando aqui as
nossas próprias origens — comenta o cientista.

A supernova foi localizada a 160 mil anos-
luz da Terra (um ano-luz eqüivale a 6 trilhões
de quilômetros) numa pequena galáxia satélite,
da Via Láctea (a grande espiral de estrelas da
qual faz parte o Sol).

Os astrônomos já teorizavam que a ener-
gia liberada na explosão de uma estrela gigan-te seria capaz de criar a maior parte dos
elementos pesados do Universo, na chamada
nucleosíntcse explosiva, mas até agora não
tinham nenhuma prova disso.

Baseando-se em observações de pesquisa-dores soviéticos e japoneses, que observaram
a supernova desde sua descoberta pelo astrô-
nomo canadense lan Shelton, a Nasa montou
um grande programa de pesquisa. Em agosto,
o satélite Solar Maximum detectou raios-gama
vindos da direção da supernova.

Instrumentos levados por balões lançados
da Austrália confirmaram que a fonte da
radiação gama era realmente a supernova.
Segundo o astrofísico Stanley Wooslcy, essa
energia liberada cria vários elementos quími-

Fígado pode
ser produtor
de morfina

NOVA IORQUE—Neu-
robiólogos americanos disse-
ram ter encontrado indícios
de que o corpo humano pode
produzir morfina idêntica à
encontrada na papoula. Sc-
gundo artigo publicado na re-
vista Nature, os cientistas da
Universidade de Stanford
descobriram que o fígado c
capaz de executar uma parte
decisiva do processo de pro-
duçáo da morfina.

O líder da equipe de pes-
quisadores. Charles Weitz,
ressalvou, porém, que não
foi possível provar que os
mamíferos produzem a mor-
fina, mas apenas que têm
condições de faze-lo.

Desde os anos 70, pesqui-
sadores têm conseguido ex-
trair e purificar morfina de
cérebros de ratos e obtido
evidências indiretas de que a
droga existe naturalmente no

-cérebro humano, mas nunca
conseguiram provar que o
homem pode de fato produzi-
la, explicou Weitz.

Nos últimos anos, os cien-
tistas estudaram a papoula e
conseguiram determinar que
a planta produz a poderosa
droga numa série de etapas
que rivalizam com a mais
complexa experiência quími-
ca. A partir desses estudos, o
laboratório de Weitz, que
trabalha em associação com a
Universidade de Stanford e a
Fundação de Pesquisa da De-
pendência de Drogas, come-
çou a investigar se os mamí-
feros tinham a mesma capaci-
dàde. Seus estudos levaram á
descoberta de que o fígado
pode executar uma fase deci-
siva do processo.

— Agora vamos tentar de-
terminar se o fígado é efeti-
vãmente capaz de produzir a
droga — informou Weitz.

mrnSm
Planetas vieram de estrelas

cos pesados, como o isótopo radiativo níquel-
56.

O níquel 56 se desintegra, transformando-
se no cobalto-56, que por sua vez se converte
em ferro estável (não radiativo). A conversão
do cobalto em ferro emite raios-gama, do
mesmo tipo emitido pela supernova. A previ-
são era de que esses raios-gama só chegariam à
Terra em outubro, mas eles foram detectados
em agosto.

No início do ano, os cientistas já tinham
conseguido captar os neutrinos emitidos pela
supernova. Neutrinos são partículas subatômi-
cas que parecem não possuir massa e que são
capazes de atravessar planetas sem terem sua
trajetória desviada. "A descarga inicial de
neutrinos", explica Woosley", nos revelou que
o núcleo ferroso de uma estrela imensa tinha
implodido. Não existe nenhuma outra coisa na
natureza capaz de emitir uma descarga de
neutrinos como a que observamos. Ela nos
disse que alguma coisa estava nascendo, ou
uma estrela de nêutrons ou um buraco negro".

A medida que a nuvem deixada pela
explosão se expandir (seu diâmetro já é 100
vezes maior que a distância da Terra ao Sol),
os cientistas poderão observar o pequeno astro
implodido que restou no centro da explosão.

EUA apoiam candidatura

de médico brasileiro à

direção geral da OMS
Os Estados Unidos estão apoiando

a candidatura do médico brasileiro Carly-
le Guerra de Macedo ao cargo de diretor-
geral da OMS (Organização Mundial de
Saúde), organismo das. Nações Unidas
sediado em Genebra, que promove
cuidadcK globais com a saúde e está agora
desempenhando um papel-chave nacoor-
denação da luta contra a Aids.

Aliem de Carlyle Guerra de Mace-
do, que é atualmente diretor da Opas (Organização Pan-
Americana de Saúde), em Washington, concorrem três candidatos
à sucessão do dinamarquês Hafdan Mahler, cujo terceiro mandato
expira em meados do próximo ano. São eles Gottlieb L. Monekos-
so, da República dos Camarões e atual diretor regional da OMS
na África; Hussein A. Gczairy, da Arábia Saudita, diretor
regional no Oriente Médio; e Hiroshi Nakajima, do Japão, diretor
regional no Pacifico Oriental.

A i»formação de que os Estados Unidos apoiam o brasileiro
Guerra de Macedo foi dada por diplomatas americanos ao The
New York Times. O comitê executivo da OMS, formado por
representantes de 31 países, vai se reunir em Genebra no dia 12 de
janeiro para fazer a escolha.

"Nós achamos que os três diretores regionais que são
candidatos não estão à altura do cargo", disse uma fonte do
Departamento de Estado para explicar por que os americanos
apoiam o brasileiro.

O brasileiro Carlyle Guerra de Macedo é um piauiense de 50
anos, reeleito no ano passado para a direção da Organização Pan-
Americana de Saúde. É médico formado peta Universidade
Federal de Pernambuco e especializou-se em saúde pública no
Chile.

Droga usada em goianos

atacados pelo césio tem

êxito também em Boston
BOSTON — A substância GM-CSF (sigla em inglês para

fator estimulante de colônia de granulócitos macrófagos) que o
médico norüe-americano Robert Gale, em visita ao Brasil, utilizou
experimentalmente no tratamento dos pacientes contaminados em
Goiânia peto césio-137, produziu resultados positivos no alívio de
oito pacientes com lesões na medula óssea, tratados num hospital
de Boston.

"Penso que se trata de uma pesquisa muito importante. Seus
resultados são ainda preliminares, mas extremamente excitantes,
pois inauguram uma nova forma de terapia", disse Jerome
Croopman, do New England Eaconess Hospital, que também faz
pesquisas com a substância, obtida, por engenharia genética, de
uma proteína natural.

"Ficamos muito encorajados", disse Jordan Gutterman, do
M. D. Andt*son Hospital, onde a GM-CSF aumentou considera-
velmente a produção de células sangüíneas sadias em oito
pacientes com síndromes mielodisplásticas (resultantes de lesões
na medula óasea).

"Acredito que a substância vai revolucionar a quimioterapia
e a radiotenapia. Toda a comunidade científica está muito
excitada", acrescentou Gutterman. Embora os estudos prelimina-
res ainda precisem de muitas confirmações, as descobertas indi-
cam que a GM-CSF poderia fornecer um meio de tratar as
síndromes mielodisplásticas. para as quais, no momento, não há
terapia, além de outras doenças em que esteja implicada uma
produção inadequada de células sangüíneas sadias. Essas células
são responsáveis pelo combate à infecção, pelo transporte de
oxigênio e prevenção de hemorragias.

Quimioterapia — Uma importante aplicação poten-
ciai seria a miirimização dos efeitos colaterais nocivos da quimiote-rapia e da ranüoterapia do câncer. O tratamento é em geral
limitado, porqsue suprime ou lesa a medula óssea.

A equipe de Gutterman tratou oito pacientes com síndromes
mielodisplásticas com freqüentes injeções de GM-CSF durante
duas semanas. Após uma semana de descanso, as injeções foram
novamente apliicadas durante duas semanas. O nível dos glóbulos
brancos do sangue aumentou de cinco até 70 vezes, em todos os
pacientes. Os glióbulos vermelhos aumentaram até dez vezes mais.
Num período stuperior a 32 semanas de acompanhamento, os
pacientes tiveram significativas baixas nas taxas de infecção, e seu
estado geral metlhorou, disseram os pesquisadores, que publica-
ram seus resultados na New England Journal oí Medicine.

Doença que novela divulgou

está aumentando no Brasil
SÃO PAULO— A endo-

cardite infecciosa, uma grave
infecção cardíaca que mata
cerca de 3OVc dos pacientes —
e que se popularizou nas últi-
mas semanas, ao ser diagnosti-
cada no personagem Toninho
Carrado (o ator Jandir Ferra-
ri), da novela Mandala— está
atingindo um número cada vez
maior de brasileiros. O alerta é
do cardiologista Sérgio do Car-
mo Jorge, 35 anos, médico-
chefe da Unidade de Endocar-
dite do Instituto Dante Pazza-
nese, de Sâo Paulo.

Segundo o médico, o au-
mento do número de casos da
doença deve-se principalmente
a um número cada vez maior
de toxicômanos que consomem
drogas injetáveis e à utilização
abusiva de técnicas invasivas
realizadas para diagnóstico. A
endocardite é uma infecção do
endocárdio, a membrana que
reveste o interior do coração."Provocada por vírus, fungos
ou bactérias, a doença pode ser
bastante facilitada por manipu-
lações cirúrgicas, cateterismo, tratamentos
dentários e consumo de drogas endovenosas",
explica o médico.

Embora não haja estatísticas sobre o nú-
mero de ocorrências em todo o país, Sérgio do
Carmo Jorge constatou o avanço da doença
pelo número de casos atendidos no Instituto
Dante Pazzanese, o único hospital do Brasil a
manter, há quatro anos, uma unidade exclusi-
va para o tratamento da endocardite. "Aten-
demos até agora 153 pacientes com crises
agudas de endocardite. Nos últimos dois anos,
o número de casos praticamente dobrou em
relação aos dois anos anteriores.

A doença atinge principalmente pessoas
na faixa dos 13 aos 40 anos e é de difícil
diagnóstico. Seu principal sintoma é febre
persistente, sem foco aparente de infecção."Em alguns casos, pode ser confundida com
pneumonia, pois a colônia de bactérias que se
desenvolve no interior do coração pode atingir
o pulmão", diz o médico. A endocardite
também provoca falta de apetite e emagreci-
mento.

Segundo Sérgio do Carmo Jorge, a realiza-
ção de um grande número de cirurgias e o
aumento do uso de drogas injetáveis provoca-
ram nos últimos anos uma modificação na
incidência de determinadas bactérias e fimgos.
A detecção desses microorganismos é funda-
mental para a terapêutica adequada e o prog-
nóstico dos pacientes.

Tratamento— A endocardite pode
ser diagnosticada por exames clínicos que
permitirão ao médico perceber o aparecimen-
to de sopros cardíacos antes inexistentes ou o
agravamento de sopros cardíacos pré-
existentes. Complementando os exames clíni-
cos com um ecocardiograma—uma espécie de
ultras-sonografia do coração —, os médicos
podem localizar as colônias de bactérias que
chegaram ao órgão através da circulação san-
guínea.

A endocardite mais grave é a que ataca o
lado esquerdo do coração, , onde estão as
válvulas mitral e aórtica. É causada pelo
estafilococus. Um tipo de endocardite menos
grave é a causada pelo strepetococus viridians
— outra espécie de bactéria — que ataca as
válvulas pulmonar e tricúspede, no lado direi-
to do coração. No primeiro caso, a mortalida-
de é de 60%, no segundo é de 9%.

Nos últimos 15 meses, os médicos da
Unidade de Endocardite do Instituto Dante
Pazzanese fizeram, em conjunto com médicos
do Hospital Emílio Ribas, um estudo para

Endocardite é uma infecção no endocárdio
São Paulo — Rogério Montenngro
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Sérgio do Carmo diz que uso
de cocaína é uma das causas

avaliar 17 casos de toxicômanos que apresen-
tavam a doença. Do total, 11,7% morreram
em conseqüência da endocardite (47% eram
também portadores do vírus da Aids). Todos
contraíram a endocardite por causa de ipje-
ções de cocaína, embora um deles tenha usado
a droga durante apenas um mês.

— O pó de cocaína mal diluído agride as
válvulas cardíacas. Além disso, usuários, de
drogas raramente se preocupam com esterili-
zação de seringas, o que também facilita as
infecções — explica Sérgio do Carmo Jorge.
Ele lembra que nenhum desses pacientes tinha
apresentado, anteriormente, qualquer proj)le-
ma cardíaco.

O tratamento da endocardite exige .um
período de internação que pode se prolongar
por até um mês. Nos últimos meses, porém, os
cardiologistas têm tentado controlar os casos
menos graves da doença sem internação, -mi-
nistrando nos pacientes infectados por estrep-
tococus uma dose diária de cefalosporina de 3"
geração, um antibiótico ainda não comerciali-
zado no Brasil.

Os pacientes da vida real não têm a mesma
sorte do personagem da novela das o;to.
Toninho Carrado curou-se graças aos podçresde Argemiro (Carlos Augusto Strazzer); o
paranormal da novela.
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Ministério das Comunicações
RADIOBRÃSEinprteia Biatileiio He RaH»odilutâo

AVISO
A Comissão de Alienação da Empresa Brasileina de Radio-
difusão - RADIOBRÃS, comunica ao público <que por so-
licitação do Ministério da Marinha e conveniência admi-
nistraliva resolveu a Diretoria da Empresa CAJ4CELAR a
concorrência n? 004/87, que trata da alienaçião de bens
imóveis na cidade do Rio de Janeiro, marcada para o dia
18 de dezembro de 1987.
Brasília , 04 de dezembro de 1.987.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO

A

Siderúrgica Nossa Senhora Aparecida S.A.
CGC/MF N.° 60.852.316/0001-33

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social - BNDES - e a BNDES Participa-
ções S.A. - BNDESPAR, examinando detida-
mente a impugnação apresentada pela Thomaz
Administração de Bens e Comércio S.A. nos
dias 8 e 10 do corrente mês, solicitando a não
abertura dos envelopes contendo os preços das
propostas para a aquisição do controle acioná-
rio da Siderúrgica Nossa Senhora Aparecida
S.A., julgou improcedente a referida impugna-
ção, por carecer de fundamento jurídico e fac-
tual de vez que foram cumpridos integralmente
todos os termos contidos no acordo assinado
entre as partes em 20/8/87 e do aviso de Edital
de Pré-Gualificação de Interessados publicado
na imprensa em 21/8/87.
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ABNDESPAR/^
PNDISPar In S A

AVISO DE EDITAL

Anúncio do Candidato Vencedor

aparecida A

Siderúrgica Nossa Senhora Aparecida S.A.
CGC/MF N.° 60.852.316/0001-33

A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, subsidiária integral do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com sede em
Brasília, Distrito Federal, Setor Bancário Sul, C.1, Bloco E, Edifício BNDES,
13? andar, e escritório de serviços nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 100 - 20.° andar, inscrita
no C.G.C./MF sob o n.° 00.38a281/0002-90, nos termos dos capítulos IV e V
do Edital de Pré-Qualificação de Interessados, cujo aviso foi publicado na im-
prensa em 21/8/87, torna público que,dentre os candidatos selecionados à
assunção do controle acionário da Siderúrgica Nossa Senhora Aparecida S.A.,
a empresa Villares Indústrias de Base S.A. - Vibasa foi aquela que apresen-
tou a melhor conjugação de preço e esquema operacional para a planta in-
dustrial, pelo que é declarada vencedora do processo de transferência do
controle acionário.
Para tanto, e dando cumprimento ao pactuado com o Sistema BNDES em
acordo assinado em 20 de agosto de 1987, a Thomaz Administração de Bens
e Comércio S.A. determinará a convocação, dentro do prazo de 5 dias, con-
tados da publicação do presente, de assembléia geral extraordinária da Si-
derúrgica Nossa Senhora Aparecida S.A., com a finalidade de realizar um
aumento de capital com a emissão de 20.471.594 ações ordinárias a serem
integralizadas, em dinheiro ou através de conversão de créditos, sendo que
o Sistema BNDES e a Thomaz Administração de Bens e Comércio S.A. ce-
derão à Villares Indústrias de Base S.A. - Vibasa seus direitos de subscri-
ção, de modo a que esta venha a subscrever 17.700.279 ações ordinárias
nominativas.

BNDESPAR
A
iPAR^r BNDES

Participações S. A.
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Amigo de Reagan é condenado por tráfico de influência
Washington — AP

Chilena detida

domingo aparece

Deaver, 49 anos, fiel escudeiro que
acompanha Reagan desde os tempos
de governador na Califórnia, decidiu
estabelecer um escritório de lobbyem
Washington, em 1985, deixando a che-
fia do staíf da Casa Branca — o
equivalente à chefia do Gabinete Civil
no Brasil.

Aproveitando-se de sua enorme
influência, Deaver foi imediatamente
procurado por inúmeros clientes im-
portantes, desde empresários coreanos
até a Trans World Airways — TWA.
Deaver foi condenado por mentir três
vezes, tanto ao subcomitê do Congres-
so que investigava suas supostas ativi-
dades ilegais, como ao Grand Jury —
uma instituição do sistema judiciário
americano que consiste num painel de
cidadãos que examinam, previamente
à fase do julgamento, se houve crime
ou não. O condenado mentiu sobre a
influência exercida sobre o pessoal da
Casa Branca para que um empresário
coreano fosse recebido por Reagan,
sobre favorecimentos à TWA e pres-
sões feitas na escolha do negociador
americano nas disputas com o governo
canadense.

Deaver vendia caro seus serviços e
pôde mostrar até bem pouco tempo a
seus clientes que não estavam jogando
dinheiro fora. Numa demonstração de
poder, Michael Deaver continuou a
receber a agenda presidencial toda
manhã em seu escritório, além de
privar da intimidade da família Rea-
gan, mesmo depois de deixar seu gabi-
nete na Casa Branca. O empresário
coreano desembolsou nada menos do

que 475 mil dólares no último ano: à
twa, 250 mil dólares, assim como a um
grupo de porto-riquenhos, interessa-
dos em atrasar a aplicação de uma
política fiscal contra seus interesses. Só
no primeiro ano, o escritório de Dea-
ver conseguiu faturar 3 milhões 200 mil
dólares com seus clientes.

De nada adiantou a argumentação
de seu advogado de que Deaver anda-
va bebendo em demasia e que este
hábito havia prejudicado sua memória,
o que, em última análise, teria resulta-
do em mentiras ao Grand Jury e ao
Congresso. Os jurados não considera-
ram este fato como atenuante. O julga-
mento foi tão delicado politicamente
que foi designado um promotor espe-
ciai para o caso, Whitney Seymour.
Com este status, Seymour pôde haver-
se com liberdade sem qualquer cons-
trangimento ou pressões que pudessem
ser exercidas em favor do acusado. E o
prêmio valeu o esforço de juntar nada
menos que 200 testemunhas e ouvir
seus depoimentos. Vingou a tese da
acusação: Deaver se aproveitara das
relações de amizade com o casal Rea-
gan para realizar negócios. O amigo do
rei está a um passo da cadeia.

|—| O presidente Reagan e a primei-— ra-dama Nancy Reagan lamenta-
ram o veredito numa nota oficial. O
presidente afirmou: "Somos há muito
tempo amigos de Deaver, e ele nos
serviu com dedicação. Não posso fazer
comentários além disso porque haverá
uma apelação da sentença de acordo
com as normas do sistema judiciário."

Washington •
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Ex-agente acusa FBI

de 
perseguir pacifista

SAN FRANCISCO — John Ryan,
um ex-agente demitido por se recusar a
investigar pacifistas, revelou que o FBI
considera Brian Wilson, o ex-veterano do
Vietnam que perdeu as pernas ao tentar
impedir a marcha de um trem de muni-
ções da Marinha, no dia 1" de setembro
na Califórnia, "um terrorista em poten-
ciai envolvido numa conspiração violenta
contra a política americana na América
Central".

Ryan escreveu um artigo, publicado
esta semana no jornal San Francisco
Chroniclc, onde conclui que "as ações
americanas na América Central — aquilo
contra o que os pacifistas lutam — são
violentas, imorais e ilegais".

Segundo Ryan, que trabalhou duran-
te 21 anos para o FBI como responsável
pela região de Peoria, cm Illinois, a
agência federal considera os pacifistas

Arquivo

Brian Wilson: pacifista

Chicago — AP
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Deaver (D) disse estar desapontado

"violentos e perigosos subversivos" e a
campanha antiintervenção na Nicarágua
uma "conspiração antiamericana".

O caso de Brian Wilson, segundo
Ryan, foi a gota d'água para a sua
demissão do FBI. Wilson, ex-oficial de
inteligência da Força Aérea no Vietnam,
perdeu as pernas na Base Naval de Con-
cord, na Califórnia, ao tentar impedir
que um trem de munições transportasse
armas para um embarque para a Nicará-
gua. Mesmo com pernas artificiais, conti-
nua a participar de protestos.

Em outubro de 1986, Wilson partici-
pou de uma greve de fome, em Washing-
ton, junto com outros ex-veteranos do
Vietnam. O protesto inspirou outros ma-
nifestantes a invadir e danificar onze
escritórios de recrutamento militar em
Chicago e na região de San Francisco.
Segundo Ryan, o FBI concluiu que Wil-
son e seus amigos participavam de uma
conspiração para mudar a política ameri-
cana na América Central por meio da
força e da violência.

— Pediram-nie para ver se inciden-
tes similares estavam ocorrendo na minha
área. Quando argumentei que vandalis-
mo em pequena escala não podia ser
classificado de terrorismo, fui demitido
por insobordinação — disse o ex-agente.

Tanto a demissão de Ryan como as
investigações do FBI contra os pacifistas
chamaram a atenção do Subcomitê de
Direitos Civis e Constitucionais, do Co-
mitê do Judiciário da Câmara dos Dcpu-
tados. "Isso não soa bem", disse o depu-
tado e membro do comitê, Ron Edwards
(democrata, Califórnia). "Nos dias de J.
Edgar Hoover, os agentes do FBI ganha-
ram má fama por investigar e perseguir
supostos radicais como Martin Luther
King. Nós não queremos que eles investi-
guem pessoas por crenças religiosas ou
políticas."

Marilyn para a posteridade-i- Arauivo

Cápsula vai

guardar batom

e 2 pijamas

T OS AN GELES — O
Mmà batom usado em sua
maquilagem fúnebre, dois
pijamas de se ide vermelha e
uma mecha de cabelos de
Marilyn Moi iroe serão pre-
servados par a a posteridade
numa cápsul a de tempo que.
só será aberta no próximo
século. O re licário transpa-
rente contendo diversos ou-
tros objetos; que pertence-
ram à atriz, .será enterrado
sob o piso cie seu restauran-
te favoritoi, Cinegrill, no
hotel Roos welt, de Holly-
wood.

"Não f;alemos dos mor-
tos. Falemos de como ela
iluminou o mundo", disse o
figurinista Mr Blackwell,
ao colocar os dois pijamas Maruyn
que desenhara para Mari-
lyn numa i cápsula de plexiglass (plásti-
co resistente), junto a um pato de
cerâmica, um colar egípcio, um anel
que dera a um amigo, Robert Slatzer,
um exemiplar do livro que ele escre-
veu (A Vida c a Curiosa Morte dc
Marilyn Alonroe), retratos da atriz
quando bebê, cedidos por sua irmã,
Eleanor Bebe Goddard, um raro pos-
ter do filme Travessuras dc Casados
(WeVe Not Marricd) e o roteiro dc
Torrentes de Paixão (Niagara), que a
lançou au estrclato.

O Miuseu da Memória de Holly-
wood continuará reunindo objetos pá-
ra coloc ü-los na cápsula durante um
período de dois anos. Depois a urna

it. JLJSh
iluminou o mundo

será posta dentro de uma caixa de
chumbo e enterrada, para só ser aber-
ta a 5 de agosto de 2062, quando
Marilyn completa 100 anos de morta.

A cerimônia realizada quarta-
feira no restaurante Cinegrill compa-
rcceram amigos e pessoas ligadas pro-
fissionalmente à atriz, além do poli-
ciai que encontrou seu corpo em sua
residência de Hollywood e o motoris-
ta da ambulância que veio recolher o
cadáver. Ele colocou duas cartas la-
cradas no interior, sem revelar seu
conteúdo.

Marilyn moreu em 1962, aos 36
anos, de uma dose excessiva de barbi-
túricos.

inconsciente
SANTIAGO— A dirigente comuni-

tária chilena Eliana dei Carmen Vargas,
seqüestrada domingo por um comando
paramilitar, apareceu viva, mas incons-
ciente, perto do Vicariato da Solidarieda-
de, na região norte de Santiago. Eliana,
ligada à Fundação Missionária e outras
organizações católicas, foi capturada no
bairro operário de Renca e seus seqües-
tradores a surraram antes de fugir levan- .
do-a num automóvel.

No momento do seqüestro, Eliana
trabalhava com outras mulheres na cha-
mada panela comum — almoço coletivo
organizado por associações comunitárias ;.|
nos bairros operários das principais cida-
des chilenas. Seus parentes a levaram ,
para um posto médico, a fim de determi-
nar se ela tinha sido drogada.

Ao mesmo tempo, advogados do Vi-,,
cariato da Solidariedade — organização .
da Igreja que fiscaliza a violação dos
direitos humanos no Chile — continua-
vam as investigações para determinar a
identidade de um homem jovem, seqües-
trado na quarta-feira numa igreja católica
localizada em frente à sede da junta
militar dc governo, no centro de San-
tiago.

— Vão me matar. Avisem ao Vica-
riato — gritou o jovem, quando vários
civis armados o detiveram diante de deze-
nas de testemunhas. Entre janeiro e no--
vembro deste ano, houve 102 seqüestros
no Chile.

EUA fecham usina 
que

armou Ia bomba atômica

Sílvio Ferraz
Correspondente

WASHINGTON — O veredicto
não causou surpresa, mas foi saudado
enfaticamente pelo promotor especial,
Whitney North Seymour Jr.: "Isso
mostra que o sistema judiciário ameri-
cano funciona." O promotor tinha mo-
tivos para satisfação. Afinal, consegui-
ra que os jurados condenassem por
perjúrio e tráfico de influência nin-
guém menos que Michael Deaver, um
dos melhores amigos do casal Ronald e
Nancy Reagan, e ex-chefe do staff da
Casa Branca. O julgamento demorou
sete semanas e os jurados foram obri-
gados a discutir as acusações durante
27 horas. Deaver foi absolvido de duas
outras acusações.

O juiz federal Thomas Penfield
Jackson, que presidiu o julgamento,
marcou para o dia 25 de fevereiro a
sentença. A punição máxima, usual-
mente não aplicada, prevê para esse
tipo de crime até 15 anos de detenção e
22 mil dólares de multa. Ao ouvir o
veredicto, Deaver voltou-se para a mu-
lher, sentada no primeiro banco, e
sorriu encorajando-a. A saída, diante
das câmeras de televisão, confessou-se
desapontado. "No fundo da minha
alma sei que sou inocente", afirmou.

O advogado de Deaver, Herbert
Miller, irá apelar da decisão, o que
poderá arrastar a conclusão do julga-
mento por vários anos. No entanto,
desde ontem, a estrela fulgurante desse
ex-braço direito de Ronald Reagan
está definitivamente apagada. Michael

Reagan ao lado

de Dole deixa

Bush irritado
WASHINGTON — A decisão do

presidente Ronald Reagan de aparecer
ontem ao lado do senador Robert Dole,
candidato a candidato republicano na
eleição presidencial de 1988, quando este
anunciou seu apoio ao acordo para des-
truição dos mísseis de médio e curto
alcance, firmado semana passada com
Mikhail Gorbachcv, apanhou de surpresa
e irritou o vice-presidente George Bush,
outro candidato à sucessão.

Dole e Bush já estão em plena cam-
panha no estado de Iowa, e fontes ligadas
ao vice-presidente queixaram-se de que
Reagan "deixou-se envolver" pela equi-
pe de Dole, que o convenceu a aparecer
com ele na cerimônia transmitida por
TV. Dole vinha sendo criticado por Bush
— o único dos seis candidatos a candida-
tos republicanos que desde o início apoia-
ra incondicionalmente o acordo — justa-
mente por mostrar-se reticente a res-
peito.

Dole alegava que como líder da ban-
cada republicana no Senado precisava
primeiro avaliar detalhadamente seus ter-
mos. Reagan tem afirmado que sua posi-
ção na corrida para a sucessão é neutra, e
que apoiará o candidato que for escolhi-
do na convenção republicana. Depois de
avaliadas as implicações políticas da deci-
são de aparecer ao lado de Dole na sala
de imprensa da Casa Branca, no entanto,
fontes do Executivo consideraram que já
era tarde para recuar.

Segundo assessores seus, Dole deci-
diu apoiar o acordo depois de manter
entendimentos com líderes de países alia-
dos. Reagan precisa do apoio de seu
partido no Congresso para a ratificação
do acordo de destruição dos mísseis. A
campanha parlamentar pela aprovação
do acordo, tendo Bush à frente, já se
mistura à campanha eleitoral, com anún-
cios do vice-presidente na TV do Iowa
dando ênfase à questão.

Papal Noel — Como vem fazen-
do nos últimos sete anos, o motorista de
táxi Rogcr McNair (foto), de Chicago, se
veste de Papai Noel na semana anterior
ao Natal e não cobra nada de seus
passageiros. As quantias marcadas no
taxímetro são doadas por sua companhia,
a Yellow Cab Co., a instituições de
caridade.
Transferência — o piloto
alemão Mathias Rust, 19 anos, que pou-
sou na Praça Vermelha com um teco-
teco, será transferido da prisão de Lefor-
tovo para uma outra prisão ou campo de
trabalhos forçados. O porta-voz do minis-
tério do Exterior, Gennadi Gerasimov,
informou que Lefortovo é apenas para
prisioneiros que aguardam julgamento e
Mathias, condenado a quatro anos de
reclusão, cumprirá sua pena em outro
lugar. Na semana passada, o Soviete
Supremo (Parlamento) rechaçou um pe-
dido de clemência para Rust.

Saudações —— O presidente
americano tRonaId Reagan e o líder so-
viético Mikhail Gorbachev podem trocar
mensagens de Ano Novo televisionadas
nos dois países, indicou o porta-voz so-
viético Gennady Gerasimov. Ele disse
que a troca de saudações ainda não foi
confirmada, mas pode acontecer. Isso
não ocorreu ano passado, embora uma
mensagem de Reagan aos soviéticos,
transmitida pela rádio Voz da América,
tenha sido depois retransmitida pela prin-
cipal cadeia de rádio da URSS.
Distensão — O vice-ministro de
Relações Exteriores soviético, Viktor
Komplektov, declarou na Cidade do Mé-
xico que seu governo está disposto a"suspender imediatamente a venda de
armas, inclusive à Nicarágua, se os Esta-
dos Unidos fizerem o mesmo, para con-
tribuir para a distensão internacional".
Komplektov está no México como repre-
sentante pessoal de Mikhail Gorbachev,
para explicar ao chanceler Bernardo Se-
púlveda o alcance do acordo firmado por
Gorbachev e Reagan. Komplektov vem
depois ao Brasil.

Invasão — Soldados sul-africanos
que invadiram o sul de Angola, em apoio
aos rebeldes contra-revolucionários da
UNITA (União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola), estão tentando
ocupar a cidade estratégica de Cuito
Cuanavale, onde travam intensos cômba-
tes com o Exército angolano. Há quatro
dias, dois aviões não-pilotados carrega-
dos de explosivos tentaram destruir uma
ponte vital sobre o Rio Kuito. Uma
resolução do Conselho de Segurança da
ONU exigiu a retirada da África do Sul
do território angolano.

Suicídio — Ramesh Guzman Tu-
malad, de 15 anos. inconsolável porque
uma colega de classe recusara seu amor,
se suicidou com uni tiro de revólver, em
plena aula de álgebra, em frente da
jovem que partira seu coração e de seus
colegas, que zombavam de sua paixão

não correspondida. O incidente ocorreu
em Katy, Texas, e abalou fortemente a
jovem, que recebera dias antes um bilhe-
te de Tumalad em que ele declarava que
a vida sem o amor dela não tinha sentido.
Tumalad, de ascendência filipina, puxou
um revólver, escondido embaixo da cami-
sa, e disparou contra sua cabeça.

Preferência — Dois dias de-
pois de anunciar que está novamente
disputando a indicação democrata para a
eleição presidencial de 1988, o senador
Garv Hart já conta com a preferência de
21 % dos eleitores, à frente do reverendo
Jesse Jackson (17%), de Michael Duka-
kis (9rr) e Albert Gore (5rr). em pesqui-
sa realizada pelo jornal The New York
Times. Observadores acreditam no en-
tanto que a preferência deve-se sobretu-
do ao fato de o nome de Hart ser o mais
conhecido.
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TENNEiSSEE, EUA — A usina K-
25 de enriquecimento de urânio, em Oak
Ridge, que foi construída em 1945 como
parte do Pi vjeto Manhattan — codinome
do progranja dos Estados Unidos que fez
a primeirai bomba atômica do mundo,
será fecha da, retirada do serviço ativo e
mantida e m reserva, no ano que vem.

Autoridades do Departamento de
Energia disseram que as futuras exigên-
cias de energia nuclear e material bélico
podem sch" atendidas por duas outras
usinas de enriquecimento de urânio. A
usina K-rí!5 tem sido mantida em estado
de alerta há dois anos e meio. O porta-
voz da usõna, Wayne Range, disse que os
trabalhai lores começarão a retirá-la do
serviço ativo logo depois de Io de janeiro.

"Desde 1985, todo o programa de
enriquei:imento de urânio vem sendo
reestruturado, e uma das mudanças feitas
foi a classificação da usina de Oak Ridge
no status dealerta",'disse Range. "Com
base ens contínuas avaliações e estudos.

tornou-se claro que as futuras exigências
de energia e de defesa nacional não
justificariam os gastos anuais de 10 mi-
Ihões de dólares para manter a usina em
alerta. Portanto, decidiu-se que o melhor
era fechá-la".

O complexo que agora compreende a
usina de enriquecimento foi usado pela
primeira vez para construção do compo-
nente nuclear da bomba de Hiroxima.

Outras instalações em Paducah e
Portsmouth não seriam afetadas pela de-
cisão de fechar a usina de Oak Ridge,
disse Range. Os 70 trabalhadores da
usina K-25 serão transferidos para outro
lugar. "A decisão também não afetará o
emprego dos trabalhadores. Alguns deles
ficarão para ajudar as operações de fe-
ehamento." Range explicou que a usina
K-25, conhecida oficialmente como Usi-
na de Difusão Gasosa, será efetivamente
fechada, mas que. na verdade, será posta
no status de "estocagem de segurança"."Não vamos desmantelar a usina, mas
apenas fechá-la internamente".

Cargueiro é

atacado duas

vezes no Golfo
MANAMA, Bahrein — Lanchas ira-

nianas de alta velocidade atacaram duas
vezes um cargueiro com bandeira das
Ilhas Maldivas no sul do Golfo Pérsico,
causando incêndio que ameaçou atingir a
carga de enxofre e obrigando a se afastar
um helicóptero em que uma equipe da |TV americana CBS filmava a operação.

O ataque ocorreu ao sul de Abu '
Musa, a ilha iraniana que serve dc base
aos guardas revolucionários para suas ,
investidas no Golfo. O cargueiro se havia
abastecido de enxofre na Arábia Saudita
e rumava para a índia.

Um helicóptero da Força Aérea ame-
ricana chegou a lançar balsas salva-vidas
e aproximar-se do navio depois do pri-
meiro ataque, mas não houve necessida-
de de resgatar os 37 tripulantes, que
conseguiram extinguir o incêndio. Cerca
de sete horas depois, e durante aproxima-
damente 20 minutos, as lanchas iranianas
voltaram a atacar, segundo as testemu-
nhas visando diretamente os tripulantes,
que começaram a correr para se cs-
conder.

Um jornalista americano que estava ;
no helicóptero fretado pela CBS disse
que a equipe se afastou porque percebeu--
que "estavam apontando em nossa di-
reção".

i- |
|—| NICÓSIA — Teerã acusou ontem
— os Estados Unidos de interferir
no sistema de radar iraniano durante
os ataques, terça e quarta-feira, de
aviões iraquianos contra três petrolei-
ros iranianos no Golfo Pérsico. Um
porta-voz militar iraniano advertiu
que esses "atos hostis" fossem repeti-
dos por navios americanos, a reação
de Teerã não se faria esperar. O
presidente iraniano, Ali Khamenei,
disse ontem que o Irã não recuaria
ante a prepotência.

Cardeal veta

ensino sobre

preservativos
NOVA IOROUE— O cardeal John

0'Connor declarou que não permitirá
instruções sobre o uso de camisinhas nos
programas educacionais de prevenção
contra a Aids realizados nas escolas,
hospitais e seminários de jovens da arqui-
diocese de Nova Iorque apesar de os
bispos terem aprovado este procedi-
mento.

0'Connor considerou um "grave er-
ro" a divulgação do documento de 30
páginas preparado pelos bispos. Segundo
ele, estas instruções só poderiam ser
permitidas se apresentadas no contexto
dos ensinamentos da Igreja Católica que
defende a "abstinência fora do casamen-
to c a fidelidade dentro do casamento".

O cardeal enfatiza que o documento
provocou séria confusão filosófica. "To-
das as pessoas que recorrem à arquidioce-
se para se informar sobre os problemas-
da Aids continuarão seguindo nossa poli-"
tica oficial, que proíbe as instruções sobre
o uso de camisinhas", explica o cardeal. _

0'Connor estava em Roma no dia
em que o documento foi divulgado pela
Associação de Bispos Católicos que se-
gue as orientações do Vaticano sobre as
necessidades particulares dos america-
nos. O cardeal informou que as autorida-
des do Vaticano nem sabiam da existên-
cia do documento.

Segundo o secretário de Relações
Públicas da Conferência dos Bispos, Wil-
liam Ryan, mesmo que o Vaticano fosse
informado sobre as atividades da confe-
rência, não haveria nenhuma exigência
de que cada documento passasse pela
aprovação da Santa Sé.

— Muitas autoridades sanitárias re-
comcndaram o uso de camisinhas para
diminuir o risco de transmissão do vírus
da Aids e concluímos que este fato seria
parte de uma apresentação lógica da
doença — declarou o presidente da Con-
feréncia dos Bispos, o arcebispo John
May, de Saint Louis.

A volta do gás paralisante
PINE BLUFF, Arkansas — os Esta-

dos Unidos encerraram na terça-feira
uma moratória de 18 anos na fabricação
de arrríus químicas e iniciaram a produção
da no*a e sofisticada geração binaria,
formada por dois elementos inofensivos
isolad amente que se misturam na hora da
explosão, formando um gás ou substância
letal.

A. porta-voz do Exército americano.
Phyllií. Bledose. informou que a primeira
arma química binaria será o gás parali-
santie diafluoreto de metilfosfônico (DF),
que está sendo produzido pelo Serviço de
Maiautenção e Operações de Combustão
de Los Angeles.

•O DF é uma substância química não
tóxica que será montada dentro das ar-
mas junto com o componente de álcool
Opai, na unidade militar de Pine Bluíf.

Arkansas. Quando os dois se misturaram
na hora em que a bala de canhão ou
bomba forem detonadas, formarão o gásneurotóxico Sarin, que mata instantanea-
mente.

O nascimento da nova geração de
armas binárias seis dias após o encerra-
mento da reunião de cúpula Reagan-
Gorbachev esfria a impressão de entendi-
mento deixada pelo encontro. Uma das
prioridades soviéticas é banir do planeta
as armas químicas, mas o presidente
Reagan considera sua fabricação necessá-
ria para a segurança dos Estados Unidos
e da OTAN. A moratória foi decretada
em 1969 pelo presidente Richard Nixon,
um di>s artífices da détente com a União
Soviética: ele considerava a utilização de
armas químicas "repugnante para a cons-
ciência humana."
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figurinista Mr Blackwell,
ao eolocar os dois pijamas Marilyn ilumuiou o mundo

Deaver (D), com afilha, disse estar desapontado
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Cápsula vai

guardar batom p
e 2 pijamas [

LOS 
ANGELES - O Pí;

batom usado em sua P.
maquilagcm fúnebre, dois Mí
pijamas de sede vermelha e
uma mecha de cabelos de
Marilyn Monroc serão pre-
servados para a posteridade
numa cápsula de tempo que.
só será aberta no próximo
século. O rclicário transpa-
rente contendo diversos ou-
tros objetos que pertence-
ram à atriz será enterrado
sob o piso de seu restauran-
te favorito, Cinegrill, no
hotel Roosevelt, de Holly-
wood.

"Não falemos dos mor-
tos. Falemos de como ela
iluminou o mundo", disse o
figurinista Mr Blackwcll, .
ao colocar os dois pijamas Marilyn iluminou o mundo
que desenhara para Mari-
lyn numa cápsula de plexiglass (plásti-
co resistente), junto a um pato de
cerâmica, um colar egípcio, um anel
que dera a um amigo, Robert Slatzer,
um exemplar do livro que ele escre-
veu {A Vida e a Curiosa Morte de
Marilyn Monroc), retratos da atriz
quando bebê, cedidos por sua irmã,
Eleanor Bebe Goddard, um raro pos-
ter do filme Travessuras de Casados
(We're Not Married) e o roteiro de
Torrentes de Paixão (Niagara), que a
lançou ao estrelato.

O Museu da Memória de Holly-
wood continuará reunindo objetos pa-
ra colocá-los na cápsula durante um
período de dois anos. Depois a urna

será posta dentro de uma caixa de
chumbo e enterrada, para só seir aber-
ta a 5 de agosto de 2062, q uando
Marilyn completa 100 anos de imorta.

À cerimônia realizada quarta-
feira no restaurante Cinegrill 'compa-
receram amigos e pessoas ligadas pro-
fissionalmente à atriz, além cio poli-
ciai que encontrou seu corpo em sua
residência de Hollywood e o inotoris-
ta da ambulância que veio recolher o
cadáver. Ele colocou duas c<'irtas la-
cradas no interior, sem revelar seu
conteúdo.

Marilyn moreu em 1962. aos 36
anos, de uma dose excessiva (Je barbi-
túricos.
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Amigo de Reagan é condenado 
por 

tráfico de influência
(—/ '—' __ ... Washington — AP

Chilena detida
Sílvio Ferraz

Correspondente

WASHINGTON — O veredicto
não causou surpresa, mas foi saudado
enfaticamente pelo promotor especial,
Whitney North Seymour Jr.: "Isso
mostra que o sistema judiciário ameri-
cano funciona." O promotor tinha mo-
tivos para satisfação. Afinal, consegui-
ra que os jurados condenassem por
perjúrio e tráfico de influência nin-
guém menos que Michael Deaver, um
dos melhores amigos do casal Ronald e
Nancy Reagan, c ex-chefe do staff da
Casa Branca. O julgamento demorou
sete semanas e os jurados foram obri-
gados a discutir as acusações durante
27 horas. Deaver foi absolvido de duas
outras acusações.

O juiz federal Thomas Penfield
Jackson, que presidiu o julgamento,
marcou para o dia 25 de fevereiro a
sentença. A punição máxima, usual-
mente não aplicada, prevê para esse
tipo de crime até 15 anos de detenção e
22 mil dólares de multa. Ao ouvir o
veredicto, Deaver voltou-se para a mu-
Iher, sentada no primeiro banco, e
sorriu encorajando-a. À saída, diante
das câmeras de televisão, confessou-se
desapontado. "No fundo da minha
alma sei que sou inocente", afirmou.

O advogado de Deaver, Herbert
Miller, irá apelar da decisão, o que
poderá arrastar a conclusão do julga-
mento por vários anos. No entanto,
desde ontem, a estrela fulgurante desse
ex-braço direito de Ronald Reagan
está definitivamente apagada. Michael

Deaver, 49 anos, fiel escudeiro que
acompanha Reagan desde os tempos
de governador na Califórnia, decidiu
estabelecer um escritório de lobbycm
Washington, em 1985, deixando a che-
fia do staff da Casa Branca — o
equivalente à chefia do Gabinete Civil
no Brasil.

Aproveitando-se de sua enorme
influência, Deaver foi imediatamente
procurado por inúmeros clientes im-
portantes, desde empresários coreanos
até a Trans World Airways — TWA.
Deaver foi condenado por mentir três
vezes, tanto ao subcomitê do Congres-
so que investigava suas supostas ativi-
dades ilegais, como ao Grand Jury —
uma instituição do sistema judiciário
americano que consiste num painel de
cidadãos que examinam, previamente
à fase do julgamento, se houve crime
ou não. O condenado mentiu sobre a
influência exercida sobre o pessoal da
Casa Branca para que um empresário
coreano fosse recebido por Reagan,
sobre favorecimentos à TWA e pres-
sões feitas na escolha do negociador
americano nas disputas com o governo
canadense.

Deaver vendia caro seus serviços e
pôde mostrar até bem pouco tempo a
seus clientes que não estavam jogando
dinheiro fora. Numa demonstração de
poder, Michael Deaver continuou a
receber a agenda presidencial toda
manhã em seu escritório, além de
privar da intimidade da família Rea-
gan, mesmo depois de deixar seu gabi-
nete na Casa Branca. O empresário
coreano desembolsou nada menos do

que 475 mil dólares no último ano: a
twa, 250 mil dólares, assim como a um
grupo de porto-riquenhos, interessa-
dos em atrasar a aplicação de uma
política fiscal contra seus interesses. Só
no primeiro ano, o escritório de Dea-
ver conseguiu faturar 3 milhões 200 mil
dólares com seus clientes.

De nada adiantou a argumentação
de seu advogado de que Deaver anda-
va bebendo em demasia e que este
hábito havia prejudicado sua memória,
o que, em última análise, teria resulta-
do em mentiras ao Grand Jury e ao
Congresso. Os jurados não considera-
ram este fato como atenuante. O julga-
mento foi tão delicado politicamente
que foi designado um promotor espe-
ciai para o caso, Whitney Seymour.
Com este status, Seymour pôde haver-
se com liberdade sem qualquer cons-
trangimento ou pressões que pudessem
ser exercidas em favor do acusado. E o
prêmio valeu o esforço de juntar nada
menos que 200 testemunhas e ouvir
seus depoimentos. Vingou a tese da
acusação: Deaver se aproveitara das
relações de amizade com o casal Rea-
gan para realizar negócios. O amigo do
rei está a um passo da cadeia.

|—| O presidente Reagan e a primei-— ra-dama Nancy Reagan lamenta-
ram o veredicto numa nota oficial. O
presidente afirmou: "Somos há muito
tempo amigos de Deaver, e ele nos
serviu com dedicação. Não posso fazer
comentários alem disso porque haverá
uma apelação da sentença de acordo
com as normas do sistema judiciário."

domingo aparece

inconsciente
SANTIAGO— A dirigente comuni-

tária chilena Eliana dei Carnien Vargas,
seqüestrada domingo por um comando
paramilitar, apareceu viva, mas incons-
ciente, perto do Vicariato da Solidarieda-
de, na região norte de Santiago. Eliana,
ligada à Fundação Missionária e outras
organizações católicas, foi capturada no
bairro operário de Renca e seus seques-
tradores a surraram antes de fugir levah-
do-a num automóvel.

No momento do seqüestro, Eliana
trabalhava com outras mulheres na chá-
mada panela comum — almoço coletivo
organizado por associações comunitárias
nos bairros operários das principais cida-
des chilenas. Seus parentes a levaram
para um posto médico, a fim de determi-
nar se ela tinha sido drogada.

Ao mesmo tempo, advogados do Vi-
cariato da Solidariedade — organização
da Igreja que fiscaliza a violação dos
direitos humanos no Chile — continua-
vam as investigações para determinar a
identidade de um homem jovem, seqüés-
trado na quarta-feira numa igreja católica
localizada em frente à sede da juníá.
militar de governo, no centro de San-
tiago.

— Vão me matar. Avisem ao Vica-
riato — gritou o jovem, quando vários
civis armados o detiveram diante de deze-
nas de testemunhas. Entre janeiro e no-
vembro deste ano, houve 102 seqüestros
no Chile.

Reagan ao lado

de Dole deixa

Bush irritado
WASHINGTON — A decisão do

presidente Ronald Reagan de aparecer
ontem ao lado do senador Robert Dole,
candidato a candidato republicano na
eleição presidencial de 1988, quando este
anunciou seu apoio ao acordo para des-
truição dos mísseis de médio e curto
alcance, firmado semana passada com
Mikhail Gorbachev, apanhou de surpresa
e irritou o vice-presidente George Bush,
outro candidato à sucessão.

Dole e Bush já estão em plena cam-
panha no estado de Iowa, e fontes ligadas
ao vice-presidente queixaram-se de que
Reagan "deixou-se envolver" pela equi-
pe de Dole, que o convenceu a aparecer
com ele na cerimônia transmitida por
TV. Dole vinha sendo criticado por Bush
— o único dos seis candidatos a candida-
tos republicanos que desde o início apoia-
ra incondicionalmente o acordo — justa-
mente por mostrar-se reticente a res-
peito.

Dole alegava que como líder da ban-
cada republicana no Senado precisava
primeiro avaliar detalhadamente seus ter-
mos. Reagan tem afirmado que sua posi-
ção na corrida para a sucessão é neutra, e
que apoiará o candidato que for escolhi-
do na convenção republicana. Depois de
avaliadas as implicações políticas da dcci-
são de aparecer ao lado de Dole na sala
de imprensa da Casa Branca, no entanto,
fontes do Executivo consideraram que já
era tarde para recuar.

Segundo assessores seus, Dole deci-
diu apoiar o acordo depois de manter
entendimentos com líderes de países alia-
dos. Reagan precisa do apoio de seu
partido no Congresso para a ratificação
do acordo de destruição dos mísseis. A
campanha parlamentar pela aprovação
do acordo, tendo Bush â frente, já se
mistura à campanha eleitoral, com anún-
cios do vice-presidente na TV do Iowa
dando ênfase à questão.

Cargueiro é

atacado duas

vezes no Golfo
MANAMA, Bahrein — Lanchas ira-

nianas de alta velocidade atacaram duas '
vezes um cargueiro com bandeira das
Ilhas Maldivas no sul do Golfo Pérsico, '
causando incêndio que ameaçou atingir a
carga de enxofre e obrigando a se afastar
um helicóptero em que uma equipe da
TV americana CBS filmava a operação.

O ataque ocorreu ao sul de Abu
Musa, a ilha iraniana que serve de base
aos guardas revolucionários para suas
investidas no Golfo. O cargueiro se havia
abastecido de enxofre na Arábia Saudita
e rumava para a índia.

Um helicóptero da Força Aérea ame-
ricana chegou a lançar balsas salva-vidas
e aproximar-se do navio depois do pri-
meiro ataque, mas não houve necessida-
de de resgatar os 37 tripulantes, queconseguiram extinguir o incêndio. Cerca
de sete horas depois, e durante aproxima-
damente 20 minutos, as lanchas iranianas,
voltaram a atacar, segundo as testemu-
nlias visando diretamente os tripulantes,
que começaram a correr para se cs- •
conder.

Um jornalista americano que estava
no helicóptero fretado pela CBS disse
que a equipe se afastou porque percebeu
que "estavam apontando em nossa di-
reção".

|—| NICÓSIA — Teerã acusou ontem
os Estados Unidos de interferir

no sistema de radar iraniano durante
os ataques, terça e quarta-feira, de-
aviões iraquianos contra três petrolei-
ros iranianos no Golfo Pérsico. Um
porta-voz militar iraniano advertiu
que esses "atos hostis" fossem repeli-
dos por navios americanos, a reação
de Teerã não se faria esperar. O
presidente iraniano, Ali Khamenei,
disse ontem que o Irã não recuaria
ante a prepotência.

Ex-agente acusa FBI

de 
perseguir

SAN FRANCISCO — John Ryan,
um ex-agente demitido por se recusar a
investigar pacifistas, revelou que o FBI
considera Brian Wilson, o ex-veterano do
Vietnam que perdeu as pernas ao tentar
impedir a marcha de um trem de muni-
ções da Marinha, no dia 1" de setembro
na Califórnia, "um terrorista em poten-
ciai envolvido numa conspiração violenta
contra a política americana na América
Central".

Ryan escreveu um artigo, publicado
esta semana no jornal San Francisco
Chronicle, onde conclui que "as ações
americanas na América Central — aquilo
contra o que os pacifistas lutam — são
violentas, imorais e ilegais".

Segundo Ryan, que trabalhou duran-
te 21 anos para o FBI como responsável
pela região de Peoria. em Illinois, a
agência federal considera os pacifistas

pacifista
"violentos e perigosos subversivos" e a
campanha antiintervençào na Nicarágua
uma "conspiração antiamcricana".

O caso de Brian Wilson, segundo
Ryan, foi a gota d'água para a sua
demissão do FBI. Wilson, ex-oficial de
inteligência da Força Aérea no Vietnam,
perdeu as pernas na Base Naval de Con-
cord, na Califórnia, ao tentar impedir
que um trem de munições transportasse
armas para um embarque para a Nicará-
gua. Mesmo com pernas artificiais, conti-
nua a participar de protestos.

Em outubro de 1986, Wilson partici-
pou de uma greve de fome, em Washing-
ton, junto com outros ex-veteranos do
Vietnam. O protesto inspirou outros ma-
nifestantes a invadir e danificar onze
escritórios de recrutamento militar em
Chicago e na região de San Francisco.
Segundo Ryan, o FBI concluiu que Wil-
son e seus amigos participavam de uma
conspiração para mudar a política ameri-
cana na América Central por meio da
força c da violência.

— Pediram-me para ver se inciden-
tes similares estavam ocorrendo na minha
área. Quando argumentei que vandalis-
mo em pequena escala não podia ser
classificado de terrorismo, fui demitido
por insobordinaçáo — disse o ex-agente.

Tanto a demissão de Ryan como as
investigações do FBI contra os pacifistas
chamaram a atenção do Subcomitê de
Direitos Civis e Constitucionais, do Co-
mite do Judiciário da Câmara dos Depu-
tados. "Isso não soa bem", disse o depu-
tado e membro do comitê, Ron Edwards
(democrata, Califórnia). "Nos dias de J.
Edgar Hoover, os agentes do FBI ganha-
ram má fama por investigar e perseguir
supostos radicais como Martin Luther
King. Nós não queremos que eles investi-
guem pessoas por crenças religiosas ou
políticas."Brian Wilson: pacifista
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EUA fecham usina 
que

armou Ia bomba atômica

Papai Noel —Como vem fazen-
do nos últimos sete anos, o motorista de
táxi Roger McNair (foto), de Chicago, se
veste de Papai Noel na semana anterior
ao Natal e não cobra nada de seus
passageiros. As quantias marcadas no
taxímetro são doadas por sua companhia,

¦ a Yellow Cab Co., a instituições de
caridade.
Espião — Agentes do FBI prende-ram ontem um diplomata soviético nas
Nações Unidas sob a acusação de espio-
nagem. Segundo fontes do governo ame-
ricano o diplomata foi acusado de espio-
nagem comercial, mas não ficou detido
muito tempo devido a sua imunidade
diplomática; O secretário-geral da ONU,
Javier Perez de Cuellar, confirmou o
incidente, mas o embaixador soviético.
Aleksander Belongov, não falou sobre o
assunto. O diplomata, cujo nome não foi
divulgado, deverá ser expulso nos próxi-
mos dias.
Saudações — O presidente

; americano Ronald Reagan c o líder so-
viético Mikhail Gorbachev podem trocar
mensagens de Ano Novo televisionadas
nos dois países, indicou o porta-voz so-
viético Gennady Gerasimov. Ele disse
que a troca de saudações ainda não foi
confirmada, mas pode acontecer. Isso
não ocorreu ano passado, embora uma
mensagem de Reagan aos soviéticos,
transmitida pela rádio Voz da América,
tenha sido depois retransmitida pela prin-
cipal cadeia de rádio da URSS.
Distensão — O vice-ministro de
Relações Exteriores soviético. Viktor
Komplektov. declarou na Cidade do Mc-
xico que seu governo está disposto a"suspender imediatamente a venda dc
armas, inclusive à Nicarágua, se os Esta-
dos Unidos fizerem o mesmo, para con-
tribuir para a distensão internacional".
Komplektov está no México como repre-
sentante pessoal dc Mikhail Gorbachev.
para explicar ao chanceler Bernardo Sc-
púlveda o alcance do acordo firmado por
Gorbachev e Reagan. Komplektov vem
depois ao Brasil.

Invasão — Soldados sul-africanos
que invadiram o sul de Angola, em apoio
aos rebeldes contra-revólucionários da
UNITA (União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola), estão tentando
ocupar a cidade estratégica de Cuito
Cuanavale. onde travam intensos comba-
tes com o Exército angolano. Há quatro
dias. dois aviões não-pilotados carrega-
dos de explosivos tentaram destruir uma
ponte vital sobre o Rio Kuiio. Uma
resolução do Conselho de Segurança da
ONU exigiu a retirada da África do Sul
do território angolano.

Suicídio — Ramcsh Guzman Tu-
malad. de 15 anos. inconsolável porqueuma colega de classe recusara seu amor,
se suicidou com um tiro de revólver, em
plena aula dc álgebra, em frente da
jovem que partira seu coração e de seus
colegas, que zombavam de sua paixão

não correspondida. O incidente ocorreu
cm Katy, Texas, e abalou fortemente a
jovem, que recebera dias antes um bilhe-
te de Tumalad em que ele declarava quea vida sem o amor dela não tinha sentido.
Tumalad, de ascendência filipina, puxouum revólver, escondido embaixo da cami-
sa. e disparou contra sua cabeça.

Preferência — Dois dias de-
pois dc anunciar que está novamente
disputando a indicação democrata para a
eleição presidencial de 1988, o senador
Gary Hart já conta com a preferência de
21 r:c dos eleitores, à frente do reverendo
.lesse Jackson (17Tf), de Michael Duka-
kis (9rr) e Albert Gore (5%), em pesqui-sa realizada pelo jornal The New York
Times. Observadores acreditam no en-
tanto que a preferência deve-se sobretu-
do ao fato de o nome de Hart ser o mais
conhecido.

TENNESSEE, EUA — A usina K-
25 de enriquecimento de urânio, em Oak
Ridge, que foi construída em 1945 como
parte do Projeto Manhattan — codinome
do programa dos Estados Unidos que fez
a primeira bomba atômica do mundo,
será fechada, retirada do serviço ativo e
mantida em reserva, no ano que vem.

Autoridades do Departamento de
Energia disseram que as futuras exigên-
cias de energia nuclear e material bélico
podem ser atendidas por duas outras
usinas de enriquecimento dc urânio. A
usina K-25 tem sido mantida em estado
de alerta há dois anos c meio. O porta-
voz da usina, Waync Range, disse que os
trabalhadores começarão a retirá-la do
serviço ativo logo depois de 1" de janeiro.

"Desde 1985. todo o programa de
enriquecimento de urânio vem sendo
reestruturado, e uma das mudanças feitas
foi a classificação da usina de Oak Ridge
no status de alerta", disse Range. "Com
base cm contínuas avaliações e estudos,

tornou-se claro que as futuras exigências
dc energia c de defesa nacional não
justificariam os gastos anu.ais de 10 mi-
Ihões de dólares para manlrer a usina em
alerta. Portanto, decidiu-sr: que o melhor
era fechá-la".

O complexo que agors; compreende a
usina de enriquecimento foi usado pela
primeira vez para constru ção do compo-
nente nuclear da bombíi de Hiroxima.

Outras instalações <em Paducah e
Portsmouth não seriam afetadas pela de-
cisão de fechar a usina de Oak Ridge.
disse Range. Os 70 trabalhadores da
usina K-25 serão transferidos para outro
lugar. "A decisão também não afetará o
emprego dos trabalhadores. Alguns deles
ficarão para ajudar as operações de fe-
chamento." Range explicou que a usina
K-25. conhecida oficialmente como Usi-
na de Difusão Gasosa, será efetivamente
fechada, mas que, na verdade, será posta
no status de "estocagem de segurança"."Não vamos desmantelar a usina, mas
apenas fechá-la internamente".

Cardeal veta

ensino sobre

preservativos
NOVA IORQUE— O cardeal John

0'Connor declarou que não permitirá
instruções sobre o uso de camisinhas nos
programas educacionais de prevenção
contra a Aids realizados nas escolas,
hospitais e seminários de jovens da arqui-'
diocese dc Nova Iorque apesar de os
bispos terem aprovado este procedi-
mento.

0'Connor considerou um "grave er-
ro" a divulgação do documento de 30
páginas preparado pelos bispos. Segundo
ele, estas instruções só poderiam ser
permitidas se apresentadas no contexto
dos ensinamentos da Igreja Católica que
defende a "abstinência fora do casamen-
to e a fidelidade dentro do casamento".:

O cardeal enfatiza que o documento
provocou séria confusão filosófica. "To-
das as pessoas que recorrem à arquidióce-
se para se informar sobre os problemas
da Aids continuarão seguindo nossa pòlj
tica oficial, que proíbe as instruções sobre
o uso de camisinhas", explica o cardeal.

0'Connor estava em Roma no dia
em que o documento foi divulgado pela
Associação de Bispos Católicos que se-
gue as orientações do Vaticano sobre as
necessidades particulares dos america»
nos. O cardeal informou que as autorida-
des do Vaticano nem sabiam da existên'
cia do documento.

Segundo o secretário de Relações
Públicas da Conferência dos Bispos. Wil-
liam Ryan, mesmo que o Vaticano fosse
informado sobre as atividades da confe-
rência, não haveria nenhuma exigência
de que cada documento passasse pela
aprovação da Santa Sé.

— Muitas autoridades sanitárias re-
comendaram o uso de camisinhas para
diminuir o risco de transmissão do vírus
da Aids e concluímos que este fato seria
parte dc uma apresentação lógica da
doença — declarou o presidente da Con-
ferência dos Bispos, o arcebispo John
May, dc Saint Louiv

A volta do gás paralisante
PINE BLUFF, Arkansas — os Esta-

dos Unidos encerraram na terça-feira
uma moratória de 18 anos na fabricação
de armas químicas e iniciaram a produção
da nova e sofisticada geração binaria,
formada por dois elementos inofensivos
isoladamente que se misturam na hora da
explosão, formando uni gás ou substância
letal. '

A porta-voz do Exército americano,
Phyllis Bledose, informou que a primeira
arma química binária será o gás parali-
sante diafluoreto de metilfosfônico (DF),
que está sendo produzido pelo Serviço de
Manutenção e Operações de Combustão
dc Los Angeles.

O DF é unia substância quimic i não
tóxica que seiá montada dentro das ar-
m.ts junto com o componente de álcool
Opa. na unidade militar de Pine Blufl.

Arkansas. Quando os «dois se misturaram
na hora em que a bula de canhão ou
bomba forem detonadas, formarão o gás
neurotóxico Sarin. q<ue mata instantanea-
mente.

O nascimento da nova geração dc
armas binárias seis dias após o encerra-
mento da reunião de cúpula Reagan-
Gorbachev esfria a impressão dc entendi-
mento deixada pele encontro. Uma das
prioridades soviéticas é banir do planeta

armas química»., mas o presidente
Reagan considera soa fabricação necessá-
ria para a segurança do-- Estado^ Unidos
e da OTAN. A moratória foi decretada
em 1969 pelo presidente Richard Nixon,
um dn^ artífices da détente com a União
Soviética: ele considerável i utili/açáo de
armas químicas "repugnante p ira a cimis-
ciência humana."
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Policiais lançam bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes

Máfia assassina traficante em represália a 
julgamentoPALERMO, Itália — Um suposto

traficante absolvido por falta de provas,no julgamento em que 19 chefõcs da
Máfia siciliana foram condenados à pri-são perpétua, acabou assassinado por
pistoleiros da organização criminosa,
quando voltava para casa. O assassínio de
Antonino Ciulla, de 35 anos, foi conside-
rado um gesto de desafio da Máfia à
JuStiça e aos poderes do Estado, ao fim
do julgamento inédito que condenou,
além dos chefõcs, mais 354 mafiosos a
penas que totalizam 2 mil 665 anos de
prisão.Pistoleiros num carro roubado des-
carregaram toda a munição de um revól-
ver calibre 38 contra Antonino Ciulla,
atingido no pescoço e nas costas. 0 crime
aconteceu na noite de quarta-feira, quan-do Antonino, libertado depois do anún-
cio das sentenças, chegava cm casa acom-
panhado da mulher. Ele carregava três
tortas, que comprou para comemorar sua
libertação.

Guerra — Tudo indica que o pri-mérro crime da Máfia no final do chama-
do maxiprocesso de Palermo foi cuidado-
samente planejado para coincidir com o
dia do anúncio da setença. "Eles devem
ter instalado todo um dispositivo paraaniquilar os que conseguiram sair da
prisão", comentou um carabinciro. Ma-
fiólogos, citados pela agência France
Presse, disseram que com o assassínio de
Antonino Ciulla a Máfia visou demons-
trar que o julgamento "foi uma batalha
perdida, mas a guerra continua".

Cinco irmãos Ciulla — além de Anto-
nino, Giuseppe, Cesare, Giovanni e Sal-
vatore — foram réus no julgamento de

Ciulla nem pôde comemorar
Palermo, mas apenas Giuseppe foi con-
denado, a 13 anos de prisão. Ele já havia
sido sentenciado à mesma pena em outro
processo, em Milão, por ter participado
de vários seqüestras na década de 70,
incluindo o do conde Rossi de Montelcra.

O ex-chefão milanès Ângelo Epami-
nonda — um dos réus arrependidos quecolaboraram com a polícia, em troca de
sentenças menores — disse durante o
julgamento que os irmãos Ciulla tinham
participação ativa na filial da Máfia em
Milão. "Eles controlavam o tráfico de
heroína na cidade", garantiu Epaminon-
da. Refinada na Sicília, a droga passava
por Milão antes de seguir para os Estados
Unidos.

Apesar do depoimento de Ângelo
Epaminonda, quatro dos cinco irmãos
Ciulla foram absolvidos por falta de pro-

vas. o que na Itália não eqüivale a uma
declaração de inocência. No maxiproces-
so de Palermo, os Ciulla eram acusados
de dois crimes: o de pèrtenccr à Máfia e o
de realizar tráfico internacional de narcó-
ticos. O promotor público de Palermo
havia pedido 20 anos de prisão para cada
um deles, além do pagamento de uma
multa de 200 miinões de liras, o equiva-
lente a 190 mil dólares.

Chefões — O promotor. Curti
Giardina, informou que recorrerá contra
a sentença do maxiprocesso, que absol-
veu 114 e anistiou quatro dos 468 réus.
Ele tinha pedido a prisão perpétua para28 mafiosos, um total de 4 mil 675 anos
de prisão e a cobrança de multas no valor
de 16 milhões de dólares. Entre os 19 queo tribunal condenou à pena máxima na
Itália estão Michelc Greco — o mais
importante chefão da Máfia siciliana —,
Bernardo Provensano, Salvatore Riina,
Pino Greco, Antonino e Filippo Marche-
se c Salvatore Rotolo. O tesoureiro da
organização. Pipo Galo, foi condenado a
23 anos de cadeia. Oito juizes compu-
nham o tribunal.

O processo foi baseado no depoimen-
to dos arrependidos, entre eles Tommaso
Buscetta, preso no Brasil em outubro de
1983 e extraditado para a Itália em julhode 1984. Buscetta foi condenado a três
anos e meio de prisão. O julgamentovasculhou 15 anos de atividades da Máfia
siciliana, incluindo a luta entre os diver-
sos clãs da organização, na qual morre-
ram nesse período 600 pessoas. Apesar
de cética quanto à intensidade do golpeaplicado à Máfia, a imprensa italiana
reagiu com satisfação à sentença.

Kwangju, Coréia do Sul — AFP

A arte de Viena na sala dos novos ricos Oposição convoca coreanos a

derrubar resultado eleitoral

Fábrica fatura
com reproduções
da "art 

nouveau"

TT iena — A idéia é bastante sim-
v» pies: levar o uri nouveau à sala de

estar dos novos ricos. Com este objeti-
vo mercadológico cm mente c enfren-
tando críticas dos conhecedores, o la-
bricante de peças de cerâmica Peter
Goldscheider prepara-se para comer-
cializar uma série de réplicas de esta-
tuetas de velhos mestres vienenses da
chamada arte Jugcndstil, para novos'colecionadores afluentes.

O interesse por este tipo de arte
cresceu consideravelmente desde a
montagem em Paris e Nova Iorque, em
1986, da exposição Viena 1900. A mo-
da. não só em cerâmica e pintura, mas
em móveis e jóias, chegou a tal ponto
que se cunhou na Europa a frase Ju-
gendstil um jeden Preis (Jugendstil a
qualquer preço).

Goldscheider, 42 anos, trabalhou
em marketing para a IBM e como
especialista em seguros para uma em-
presa vienense antes de se tornar o
campeão do negócio de cerâmicas da
família, fundado cm 1885 e altamente
reputado na Europa. Ele e seus pais,
que se encontraram no Cairo depois de

de ser bem recebida nos Estados Uni-
dos, mas até agora ele tem tido uma
acolhida fria nos meios artísticos con-
servadores de sua cidade.

Franz Lessner, avaliador da princi-
pai casa de leilões de Viena, Doro-
theum, acha que Goldscheider terá difi-
culdades. Mas Herbert Giese, outro
especialista austríaco, vaticina-lhe su-
cesso: "Quem lança idéias diferentes
como esta tem todas as chances de ver
os bancos americanos correndo-lhe
atrás com ofertas de financiamento.
Aqui na Europa, o mais provável é quechamem uma ambulância e o levem
para o hospício."

Goldscheider, no entanto, aposta
no interesse dos yuppies, e planejachegar ao mercado americano em janei-
ro com réplicas no valor de 1 mil 200 a 7
mil dólares (uma peça Goldscheider
original chegou a ser arrematada em
leilão na Christie's londrina, ano passa-do, por 85 mil dólares).

Entre as réplicas a serem comercia-
lizadas estão as de peças de artistas
consagrados como o pintor Gustav
Klimt e os mestres de cerâmica Josef
Lorenzl e Michael Powolny. Trabalhan-
do com sua mulher Brigitte e cerca de
25 empregados, Goldscheider pretendelimitar a edição de cada peça entre 1 mil
300 e 3 mil cópias, de olho no mercado
dc galerias e lojas de departamentos
americanas.

que o resultado da eleição "não é apenas
uma vitória para mim e o Partido da
Justiça Democrática, mas o. sinal dc que
não deve mais haver distinção entre ven
cedores e vencidos".

Roh previu que as manifestações de
protesto convocadas pela oposição "terão "
um caráter limitado" e "serão facilmente
controláveis". Mas os observadores acre-
ditam que elas podem crescer após o
anúncio oficial dos resultados e depois
que a oposição assumir eventualmente a
posição unida que não soube desenvolver
antes da eleição.

Uma comissão internacional de
acompanhamento da votação afirmou
não ter verificado fraude generalizada ou -
sistemática, informou Steven Schnee- j
baum, que a dirigiu.

Atendendo ao chamado da Coalizão
Nacional para a Democracia, que pediu"a rejeição das eleições fradulentas com
toda a força do povo", cerca de 2 mil
jovens armados de pedras entraram em
choque com a polícia, que os dispersou
com bombas de gás lacrimogêneo, na
cidade de Kwangju, na província dc
Chollanamdo, principal reduto eleitoral
de Kim Dae Jung. Também em Taejon e -
Chonju, ao sul de Seul e em Kuro, '
subúrbio industrial da capital, houve ma- "
nifestações de protesto. j

Terremoto mata

2 e fere 53 no

norte do Japão
TÓQUIO — Um forte terremoto —

que alcançou 6,6 graus na escala Riech-
ter, graduada de 1 a 9 — afetou urm>.
ampla região do centro e do norte di.
Japão, provocando a morte de duas pes-
soas e 53 feridos. O tremor de terra
ocorreu às 1 lhSmin (hora local) e não .
provocou muitos danos materiais devido
à estrita legislação sobre construção civil, ,.
que estabelece a instalação dc equipa-
mentos especiais nas fundações dos edifí-
cios, que absorvem as vibrações.

Uma mulher de 32 anos morreu -
quando uma lanterna de pedra desabou
sobre ela, na cidade de Mobara, 50 |
quilômetros a sudeste de Tóquio. Em jIchihara, um muro de pedras ruiu. ma-
tando uma mulher. Cerca de 650 mil
pessoas foram prejudicadas com a inter-
rupção do tráfego de trens, incluindo o
trem-bala. No Aeroporto Internacional
de Narita, em Tóquio, várias vidraças
quebraram. O serviço de meteorologia
alertou a população para a possibilidade
de maremotos na costa leste do Japão, a
zona mais povoada do país.

O Japão mantém uma antiga familia-
ridade com o jishin, o terremoto. Mais de
um mil tremores afetam o arquipélago
por ano. a maior parte só perceptíveis
pelos sismógrafos instalados em todos
recantos do país. Sc o terremoto é forte,
como o de ontem, a vida dos japoneses
desacelera-se imediatamente. Os ramais
do shinkansen (trem-bala) ficam automa-
ticamente desativados. Os elevadores pa- *;*
ram no andar mais próximo. No metrô,
os trens reduzem a velocidade, enquanti
auto-falantes aconselham os passageiro
a manter a calma. Nas ruas. soam o
alarmes.

j—1 Los Angeles — Uma tempestade
originada no Oceano Pacífico

cruzou ontem o sul da Califórnia,
provocando o espetáculo insólito de
neve nas praias do Estado, enquanto
que outra tempestade causava exten-
sas nevadas na costa leste dos Estados -
Unidos. Pelo menos 80 pessoas já mor-
reram em conseqüência das duas tem-
pestades nas costas opostas do país.
Choveu torrencialmente em Los Ànge-
les. quarta-feira, enquanto uma forte
nevada cobria as colinas das vizinhan-
ças. A tempestade que se abateu no
sábado continuava provocando neva-
das na região do Meio-Oeste, c nos
Estados de Ohio e Pensilvánia. deixan- .
do para trás baixíssimas temperaturas
enquanto avançava sobre o Atlântico.

fugirem da Europa, foram uma das
primeiras famílias judaicas a retorna-
rem a Viena depois do holocausto e da
Segunda Guerra Mundial.

Agora cie quer-se valer do bom
nome de que desfrutam suas cerâmicas
para penetrar no novo mercado de
colecionadores: "Queremos que a
Goldscheider faça pelo mercado de pre-
sentes o que a Rolex fez pelos reló-
gios", explica. Esta tática agressiva po-

Milos Jakes

Depois da

normalização,

a 
"glasnost"

GOMO 
seu antecessor Gustav Hu-

sak. caberá ao novo dirigente tche-
co-eslovaco, Milos Jakes. implementar
ainda que modestamente — quase 20
anos depois de pregadas pelos líderes da
Primavera de Praga, que ambos ajuda-
ram a esmagar — as reformas políticas e
sobretudo econômicas que os países do
leste europeu ja adotam com maior ou
menor afinco, na esteira das propostas dc
Mikhail Gorbachev.

Jakes, engenheiro dc profissão, esta-
va à frente da vice-chefia do Ministério
do Interior há dois anos. em 1968. quan-do foi afastado no início do movimento
de liberalização liderado por Alexander
Dubcek. Nascido em 1922. intenrando o

partido desde 1945, ele vinha de uma
carreira certa no interior do país e já em
1968 (até 1977) passou a presidir a Co-
missão de Controle do PC.

Neste cargo é que foi um dos respon-
sáveis pela depuração e os expurgos de
centenas de milhares de liberais das filei-
ras do partido, sob o comando de Husak
e com vistas à celebre normalização. Em
1971, seria eleito pela primeira vez depu-
tado à Assembléia Nacional; em 1977
chegaria ao Comitê Central, e em 1981 à
titularidade no Birô Político.

Nos últimos anos, Jakes estava à
frente da comissão do partido encarrega-
da da política econômica, e sua eleição
ontem é vista como indício de que dará
curso no país às reformas da perestroikainspirada por Gorbachev, sobretudo no
campo econômico. Com a escolha dc um
dirigente ausente do escândalo de corrup-
ção e suborno divulgado este ano. os
integrantes do Comitê Central descarta-
ram. na sucessão de Husak, o primeiro-ministro Lubomir Strougal. considerado
rival de Jakes.

Espanhol fòge

para o Brasil

sob nome falso
MADRI — O aristocrata espanhol

Jaime Messia Figueroa, acusado de vá-
rios crimes e que no último dia 9 fugiu
para o Brasil, disse em carta divulgada
por seu advogado considerar-se "um
seguido", acrescentando quedeixar a Espanha — onde se encontrava
em liberdade condicional — por ter per-dido a confiança na Justiça.

Figueroa, sobrinho do conde de Ro-
manones, falecido recentemente, passouseis meses este ano na prisão, e deveria
ter comparecido ontem a um tribunal de
Madri. Ele está sendo processado num
caso de seqüestro e em outro de assalto,
além de estar implicado em dois casos de
fraude num valor total equivalente a seis
milhões de dólares.

Segundo fontes próximas da família,
Figueroa está no Rio de Janeiro desde o
dia 9, depois de atravessar a fronteira
portuguesa com documentos falsos. O
advogado Júlio Ferrer afirmou que ele
não tem mais esperanças dc ser reabilita-
do pela justiça espanhola.

Bomba do IRA

explode em

casa de juiz
BELFAST — Um carro-bomba ex-

plodiu junto à casa de um juiz da Irlanda
do Norte, em Belfast. mas não causou
vitimas. O IRA (Exército Republicano
Irlandês) — que luta para pôr fim à
soberania britânica na Irlanda do Norte,
país dc maioria protestante, a fim de uni-
Ia à vizinha Irlanda — assumiu a respon-
sabilidade pelo atentado.

O IRA desmentiu, no entanto, quetenha sido responsável por duas bombas
que. na quarta-feira, mataram uma pes-soa e feriram 15. em Londonderrv. uma
área dc população predominantemente
protestante, a 120 quilômetros de.Bel-
fast. Um porta-voz dos guerrilheiros afir-
mou que não há ligação entre a explosão
de ontem e as de quarta-feira, embora a
polícia tenha declarado que os mecanis-
mos explosivos eram do tipo que o IRA
costuma usar.

A única vítima das explosões de
quarta-feira foi, ironicamente, um católi-
co, um dos poucos que viviam em Lon-
donderry. O morto foi identificado como
Gerry Doherty. pintor de paredes ap.o-
sentado que foi soterrado pelos cscom-
bros de sua casa. desabada com a expio-
são.

Em 18 anos de violência entre proles-tantes e a minoria católica na Irlanda do
Norte, já morreram cerca de 2 nul 600
pessoas.

Husak sai e PC tcheco

elege líder reformista
PRAGA — A sessão plenária do

Comitê Central do Partido Comunista da
Tcheco-Eslováquia iniciada ontem acei-
tou a inesperada renúncia apresentada
pelo secretário-geral Gustav Husak, 74
anos, e elegeu por unanimidade parasucedê-lo Milos Jakes, 65 anos, que ime-
diatamente recebeu telegrama de congra-
tulações do líder soviético Mikhail Gor-
bachcv, manifestando sua confiança na"renovação do socialismo" no país.

Há alguns dias comentava-se em Pra-
ga a possibilidade da renúncia de Husak,
adoentado e acometido de cegueira pro-
gressiva. Segundo a agencia oficial CTK.
ele alegou apenas "razões sérias" ao
solicitar ao Comitê Central que o dispen-
sasse da função de comando do governo,embora deva permanecer na presidênciada República, para a qual tem sido reelei-
to desde 1975. e no birô político do
partido.

Husak foi o escolhido para suceder,
cm abril de 1969, a Alexander Dubcek, o
líder da malograda tentativa de democra-
tizaçáo do regime que levou à invasão do
país, em agosto tle 1968, pelas tropas do
Pacto de Varsóvia. Sob seu comando, a
política de normalização resultou na ex-
pulsão de cerca de um terço dos integran-
tes do partido (500 mil pessoas aproxima-
damente), mas também no desenvolvi-
mento econômico do país e na elevação
do padrão de vida.

Ultimamente as diversas correntes do
PC tcheco-eslovaco vinham-se opondo

quanto à necessidade de seguir a políticade reestruturação e abertura pregada na
União Soviética por Gorbachev. Líderes
da linha dura como Vasil Bilak opunham-
se. mas a defesa das reformas acabou
levando a melhor, tendo à frente o pri-meiro-ministro Lubomir Strougal — quealguns esperavam um dia suceder a Hu-
sak — eo próprio secretário-geral agora
demissionário.

Embora suas relações com o Kremlin
fossem aparentemente boas, Husak foi o
único dirigente do leste europeu a deixar
Moscou dois dias antes da comemoração
do 70° aniversário da revolução, em no-
vembro. Em seu telegrama de congratu-
lações a Jakes, considerado um pragmáti-co sem brilho político e inclinado a seguir
moderadamente a liderança soviética,
Gorbachev manifestou a certeza de quesob sua orientação o PC tcheco-eslovaco"assegurará a realização de importantes
tarefas no terreno do maior desenvolvi-
mento c renova-
ção do socialis-
mo", da "rees-
truturaçáo dos
mecanismos eco-
nômicos, da de-
mocratizaçáo da
vida pública e
política do país",com o objetivo
de "acelerar o
desenvolvimento
social c cconò-
mico".

Indenização

de US$ 269

NOVA DÉLI— O tribunal de Bopal
intimou a empresa americana Union Car-
bide a pagar 3 bilhões 500 mil rupias (269
milhões dc dólares) como indenização
provisória às vítimas do desastre provoca-do pelo vazamento de gás isocianato dc
metila de sua usina naquela cidade india-
na, 110 dia 2 de dezembro de 1984.

A quantia representa cerca de 9% do
total de 3 bilhões de dólares que o
governo da índia exige como indenização
total da empresa multinacional com sede
em Danbry, Connecticut (Estados Uni-
dos). O vazamento do gás causou 2 mil
850 mortos e afetou a saúde de 520 mil
pessoas — é considerado o mais graveacidente industrial já ocorrido no mundo.

O juiz M.W. Deo determinou que o
pagamento da indenização provisória se-
ja feito no prazo de dois meses. Varias
pessoas que ainda sofrem as seqüelas do
acidente e que faziam uma manifestação
pacífica em frente ao tribunal começaram
a chorar quando foi anunciada a decisão
do juiz. O governo indiano abriu proces-so contra a Union Carbide, acusando-a
de negligencia no controle de segurança
de sua fábrica de pesticidas em Bopal. A
empresa americana alegou que o desastre
t<>i causado por "sabotagem dc emprega-
dos insatisfeitos".

a Bopal é

milhões

O tribunal sugeriu que as famílias dos
mortos recebam, cada uma, 16 mil dóla-
res de indenização, e que as vítimas
sobreviventes, mas incapacitadas para o
trabalho, obtenham cada uma 8 mil dóla-
res. A Union Carbide propusera uni
acordo amistoso, mediante o pagamentode indenização de 350 milhões de dóla-
res. mas o governo indiano o rejeitou.

Na noite de 2 de dezembro de 1984. o
gás da morte espalhou-se por Bopal, uma
cidade pobre com 700 mil habitantes.
Enquanto o número de vítimas aumenta-
va a cada hora — assassinadas pelo gás
tóxico que vazava da fábrica dc insetici-
das — milhares de pessoas chegavam aos
hospitais. Multidões em pânico deixaram
a cidade, fugindo da catástrofe. No dia
seguinte, pilhas de cadáveres foram inci-
nerados no cemitério de Bopal.

O gás responsável pelo acidente —
isocianato dc metila — é um produtointermediário dc síntese utilizado na fa-
bricaçáo de pesticidas. Muito inflamável.
tem odor ocre, efeito lacrimogêneo e
causa graves queimaduras. Sua inalação
prolongada provoca edemas pulmonares
e a morte. A fábrica da Union Carbide
em Bopal foi fechada oficialmente a 11 de
julho de 1MS5, mas não funcionava desde
a data do acidente.

SEUL — O segundo colocado na
eleição presidencial sul-coreana, o oposi-
cionista Kim Young Sam, fez ontem o
mais violento dos vários apelos de incon-
formismo com a alegada fraude na vitória
do candidato oficial Roh Tae Wooli,
afirmando que liderará "uma luta para
derrubar o governo do presidente Chun
Doo Hwan (o atual) e dc Roh Tae Woo"
e convocando a população a juntar-se a
esta luta. Todos os partidos de oposiçãoconvocaram protestos em todo o pais
para hoje.

Enquanto manifestações de protesto,não tão grandes quanto se esperava,
rcalizavam-se em Seul e outras cidades,
Kim Young Sam declarou que considera-
va a eleição de quarta-feira "totalmente
nula e inválida", qualificando-a de "um
novo golpe sob o nome de eleição".
Segundo ele, o regime militar fraudou
dois milhões de votos, aproximadamente
a vantagem obtida pelo vitorioso. "Porei
minha vida em jogo nessa luta. Vencere-
mos!", concluiu.

Apurados ontem cerca dc 95% dos
votos — o resultado final só deverá sair
amanhã —, o general Roh Tae Wooh
(que no início do ano o governo preten-dia fazer eleger por um colégio eleitoral,
sendo obrigado pelas manifestações de
rua em junho a convocar a eleição direta)
obteve 7 milhões 959 mil 891 votos, ou

|—| A imprensa soviética publicou
pela primeira vez a fotografia de

um míssil de médio alcance RSD-10,
classificado pelo Ocidente de SS-20,
que desaparecerá da face do planeta
em três anos. O acordo assinado
semana passada na cúpula Reagan-
Gorbachev prevê a destruição de to-
dos os 441 SS-20 da Europa e da
Asia. Esse míssil começou a ser insta-

36,16%; Kim Young Sam conseguiu 5
milhões 992 mil 083, ou 27,22%; e o
outro candidato oposiconista com alguma
chance, Kim Dac Jung, 5 milhões 796 mil
831, ou 26,33%.

Kim Dae Jung assumiu uma atitude
mais cautelosa, embora também dentin-
ciasse variados tipos dc fraude, violência
e intimidação durante a votação. Ele
anunciou que se reunirá hoje com seus
correligionários para decidir "como lutar
contra esta eleição injusta e este regime",
mas garantiu que não tem intenção de"provocar distúrbios nem exortar a popu-
lação a passar dos limites".

Estratégia — O Partido para a
Paz e a Democracia, de Dac Jung. deve
reunir-se também com o Partido da Rei-
nificação Democrática dc Kim Young
Sam e a Coalizão Nacional para a Demo-
cracia — a organização que tomou a
frente das manifestações dc junho e des-
dc quarta-feira é a mais ativa na denúncia
das fraudes — para adotar uma estratégia
comum.

Apesar da evidência de que a divisão
c o lançamento de duas candidaturas
impediram a oposição de chegar ao po-
der, Roh Tac Wooh disse que de qual-
quer maneira teria vencido, ao exortar
ontem todo o país a "juntar forças pela
reconciliação nacional". Ele considerou

Moscou — AFP

lado em 1977 na parte européia da
URSS: é uma arma com alcance de 5
mil quilômetros e dotada de três
ogivas que podem ser apontadas para
alvos diferentes. Cada uma dessas
ogivas tem uma potência de 150 qui-
lotons, o equivalente a 150 mil tonela-
das de dinamite ou 12 vezes a bomba
atômica que explodiu em Hiroxima
no dia 6 de agosto de 1945.

0
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Eleição à Vista

Gaíram 
por terra os argumentos dos que não

tiveram argumentos para insistir na falta de
tempo útil para a realização das eleições presidenciais
em 88. A carência de prazo para as providências
eleitorais é um sofisma de certo alcance. Sem a
coragem de falar em adiamento, desde que a Comis-
são de Sistematização marcou a sucessão para o
próximo ano, os interesses políticos menores articula-
ram-se para fazer um coro capaz de convencer a
opinião pública, pela repetição exclusiva, da inviabili-
dade de se disputar a eleição presidencial tão cedo.

O fato verificável é que os que falam em escassez
de tempo não perdem tempo em criar obstáculos aos
trabalhos constituintes. Não está afastada a idéia de
amarrar com um nó as votações em plenário, criando-
se um impasse maior do que as possibilidades de
resolvê-lo. Não é impossível estender a divergência
até esse ponto de onde não haja mais retorno. Há
apenas outro aspecto a considerar. Depois, tudo se
torna imprevisível, pois a Constituinte foi eleita para
dar ao país uma constituição, e dez meses depois não
conseguiu nada de proveitoso. Se os políticos brasilei-
ros não são capazes de cumprir essa missão, o caso se
torna grave e preocupante. Aí começam a entrar em
cena outras hipóteses. Não é por aí que convém
raciocinar.

Desmoronou o castelo construído sobre a base
da escassez de tempo para a sucessão presidencial em
88. O Tribunal Superior Eleitoral declara-se em
condições de honrar a decisão da Constituinte sobre
eleições: duas semanas são suficientes para todas as
providências capazes de realizar o pleito em absoluta
normalidade e sem atropelos. Nada mais impede a
eleição pela qual esperam há tanto tempo tantos
brasileiros. Mesmo eleições gerais, quanto mais uma
presidencial.

Basta a decisão do plenário da Constituinte —
informam funcionários experientes do TSE — e
mesmo que a futura constituição só venha a ser
promulgada em julho. Na eleição do ano passado, o
Congresso aprovou em setembro a regulamentação
do pleito de novembro. Em duas semanas o TSE
baixou a resolução com todos os prazos relativos à

apuração e à diplomação dos eleitos. Há uma expe-
riência acumulada, à disposição do país, para ser
aproveitada. O que não cabe mais é o jogo indecoroso
do adiamento de eleições sob os mais frágeis pretex-
tos, como o da falta de tempo.

Desde 1945 o Brasil vem realizando eleições nos
prazos legais. A justiça eleitoral está organizada para
enfrentar emergências, e uma sucessão presidencial
pelo voto direto não é emergência porque está na
ordem natural de qualquer democracia. Em 45, o
Brasil vinha de oito anos de uma ditadura que fechou
o Congresso e acabou com os partidos. Mesmo assim,
em sete meses o país passou de uma ditadura à eleição
de um presidente e de uma Constituinte: anistia,
criação de partidos, criação da justiça eleitoral, alista-
mento dos eleitores, entrega dos títulos eleitorais,
além de criadas as normas para os pleitos e tomadas
as providências materiais.

A situação é outra neste momento. Basta que os
turvos interesses políticos não consigam remanejar a
data, nas costas do povo, para que a sucessão
presidencial em 88 devolva o Brasil à legitimidade que
permite as grandes.decisões políticas sem as quais
continuaremos na defensiva e acumulando pro-
blemas.

A questão da legitimidade tem mais peso do que
o desejo de participação, mas no caso brasileiro se
somam as duas prolongadas carências: a última elei-
ção presidencial direta se registrou em 1960. Portan-

,to, há 27 anos o eleitorado vem aumentando o
número dos que nunca elegeram o presidente da
República. Tem hoje 45 anos o mais novo eleitor que
votou para presidente da República — e uma única
vez. A maioria esmagadora do eleitorado que já anda
pelos sessenta e tantos milhões de votos tem menos de
45 anos, e continua esperando pela oportunidade.
Admitir a hipótese de adiamento, por falta de tempo,
é lançar a opinião pública contra os constituintes.

Não há mais como se tolerar qualquer evasiva
nesse sentido perigoso: as eleições serão em 88, por
vontade geral e pela necessidade de enfrentar corajo-
samente problemas que esperam por legitimidade.

Este 
ano promete se encerrar com a revelação, via"pacote", da verdadeira face da hiena tributária,

não para surpresa geral, mas como repetição de um
quadro de terror de filme antigo: no frigir dos ovos, o
que o Governo quer é pura e simplesmente arrecadar
mais para gastar mais, e quem paga a fatura é o
contribuinte da classe média.

Como se fará isso? Primeiro, pela demonstração
da máquina burocrática de que tudo ou quase tudo
pode. Não só foram se retirando do "pacote" todas as
propostas mais sérias de cortes — como a extinção de
IBC e IA A —, mas ainda o caráter do próprio pacote
evitou tocar na substância da coisa, isto é, no verda-
deiro caráter do Estado brasileiro.

Para jogar uma pá de cal sobre a redução dos
gastos, o ministro da Administração, Aluízio Alves,
saiu-se afirmando que não deverão ocorrer demissões
na máquina burocrática, porque não existe excesso de
pessoal no funcionalismo público federal, em termos
globais, e o objetivo do governo é racionalizar a
distribuição de servidores para setores carentes, como
o ministério da Saúde.

As declarações do ministro da Administração
ocorrem no exato momento em que o ministro da
Fazenda afirma que todos os funcionários de empre-
sas estatais que forem extintas serão demitidos e
indenizados conforme a lei. Do outro lado, reagem
empresas do Ministério das Minas e Energia, alegan-
do que também são úteis e até se tornaram lucrativas.

Com quem fica a razão? O sistema político
brasileiro mergulhou num processo de revisão da
moldura constitucional que deixa vazios por toda a

Filme Antigo

parte, aí se incluindo o papel do Estado, da empresa
privada, do empregado em suas relações com o
empregador, do capital estrangeiro, do sindicato. O
que estamos assistindo neste momento é à demonstra-
ção de fraqueza do executivo, que falha na função de
árbitro diante de uma situação de reconhecido incha-
ço estatal, expresso por um déficit recorde de 7% do
Produto Interno Bruto.

O "pacote", 
por isso mesmo, tornou-se reflexo e

símbolo de descostura, e dele foram se podando todos
os fatores de deformação do sistema arrecadador,
sem que se lhe desse uma feição melhor, a qual
depende fundamentalmente do papel do Estado na
economia. Como o Estado provou ser intocável, o
resultado é a manipulação do Imposto de Renda de
tal forma que a receita aumente, seja lá como for, e
de preferência atingindo as fontes pagadoras, onde os
cidadãos não têm como se defender nem espernear.

É por isso que a tabela de correção dos rendi-
mentos, para efeito de aplicação do imposto progres-
sivo, será feita abaixo da inflação, empurrando todos
os assalariados para alíquotas mais elevadas e auto-
maticamente gerando um aumento de arrecadação.
Em última análise, como disse um técnico tributaris-
ta, trata-se de um aumento da carga fiscal. O mesmo
se reserva aos contribuintes com mais de uma fonte de
pagamento, porque a Receita sabe que o coquetel de
distorções nas quais mergulhou o sistema tributário
brasileiro impede que o Imposto de Renda funcione
como deveria, se não houvesse uma taxa de inflação
escandalosamente alta, que impede o funcionamento
de quaisquer princípios progressivos de justiça fiscal.

Presentes de Natal

O 
ex-Secretário de Estado Henry Kissinger adver-
tiu para os riscos de uma política internacional

conduzida na base dos encontros de cúpula: cria-se
muita expectativa em torno desses encontros, e passa-
se muito facilmente, ao azar das circunstâncias, da
euforia para a depressão.

O homem comum não acompanha os detalhes
complexíssimos das estratégias de defesa e do grande
xadrez geopolítico; e só pode bater palmas para um
encontro como o que acaba de se realizar em Wa-
shirigton, em que lhe foi oferecido um dado concreto:
a eliminação de toda uma classe de armamentos; e, ao
lado disso, o espetáculo de dois chefes de Estado que
se apertavam as mãos e se chamavam pelo primeiro
nome.

Não é pouco, nem desprezível. O aspecto positi-
vo das últimas resoluções fica evidente quando se
focaliza o mecanismo de verificação mútua decidido
pelas duas partes. Que equipes de inspeção soviéticas
e norte-americanas cruzem as respectivas fronteiras
(como está previsto) visitando instalações militares já
é um fato inimaginável até há bem pouco tempo; e
indicaria, uma vez posto em prática, uma redução
sensível na taxa de desconfiança mútua. É um teste
precioso para acordos futuros.

Subsistem, entretanto, dificuldades óbvias —
sendo a primeira delas a de que não mudou, nem vai
mudar em futuro previsível, a natureza dos sistemas
norte-americano e soviético. São dois sistemas tão
diferentes que produzem, forçosamente, modos dife-
rentes de reagir e raciocinar. Já é o bastante para quese crie um gup por onde podem resvalar as esperanças
excessivas. A questão do Star Wars, claramente,
prossegue como um ponto de interrogação e de
provável divergência.

Problemas muito mais práticos como o do Afegã-
nistão constituem outra pedra no caminho de um

entendimento progressivo. Os soviéticos expressaram
mais de uma vez seu desejo de retirada daquilo que se
tornou para eles um pequeno inferno — o tão falado"Vietnã da URSS". Já explicaram, entretanto, que só
se retiram se o regime local que substituir o de agora
não for violentamente soviético. Como se consegue
esta mágica, depois que o armamento pesado da
URSS semeou a destruição e morte por todo o país, e
pôs em brios uma vigorosa resistência?

A questão afegã, entretanto, combinada com a
da América Central, ajuda a entender por que as
superpotências tentam amadurecer um relacionamen-
to mais produtivo. De lado a lado, obter vantagens
tornou-se muito difícil. A URSS tentou esmagar o
Afeganistão — e não conseguiu. Os EUA tentaram
desestabilizar o regime sandinista — e também não
conseguiram.

Do lado americano, a superioridade tecnológica
sempre pode ser empregada para levar adiante os
projetos da Guerra nas Estrelas. Esta ameaça certa-
mente estimulou a nova liderança soviética a buscar
um relaxamento das tensões. Por sua vez, o colossal
déficit americano também torna tentadoras econo-
mias obtidas no setor estratégico/militar do orça-
mento.

Tudo somado, chegou-se ao bem-humorado
summit de Washington, que o Presidente Reagan
poderá capitalizar nas próximas eleições, tirando o
amargor das lembranças do Irãgate. URSS e EUA
entram por algum tempo em ritmo de relativa acomo-
dação.

Mas os problemas reais não desapareceram.
Seguindo a ótica de Kissinger. a sobriedade parece
condição sine qua non. de um lado e outro, para que a
um primeiro passo possam seguir-se alguns outros —
num ritmo que. por enquanto, ninguém é capaz de
prever.

Cartas

Arquidiocese
A Assessoria dc Imprensa da Arqui-

diocese do Rio, a propósito da matéria
publicada no JORNAL DO BRASIL, no
dia 17 do corrente, sob o título CNBB
nega nota sobre parlamentar, esclarece:

Io) Nenhum dos bispos auxiliares ou
assessores da Arquidiocese emitiram
qualquer nota sobre a atual situação da
Constituinte.

2") Causa estranheza o fato de o
parlamentar e cidadão, autor das declara-
ções, não ter tido o cuidado dc identificar
corretamente o destinatário de suas in-
vectivas. Repudia, outrossim, os termos
com que se referiu à pessoa de bispos da
Igreja Católica. Adionel Carlos da
Cunha, Assessor de Imprensa — Rio dc
Janeiro.

Confisco salarial
Um tema aparentemente não está

preocupando os nossos constituintes"progressistas". Trata-se da rejeição à
liberdade sindical, que conseguiu unir os
corporativistas de esquerda e de direita
da Comissão de Sistematização, levando
os mesmos a alterarem o orojeto original,
proibindo a pluralidade sindical e, o queé pior, estabelecendo uma contribuição
sindical (art. 10", parágrafo 4°) obrigató-
ria a todos os membros dc uma categoria
profissional ou econômica, associados ou
não. Fica facultado assim, aos dirigentes
do sindicato único, o direito dc confisca-
rem parte dos salários dos trabalhadores
e das receitas das empresas. Cabe agora,
em plenário, aos verdadeiros democra-
tas, eliminarem estes privilégios, que na
verdade representam um retrocesso, res-
gatando as verdadeiras liberdades sociais.
Washington Murilo da Costa Mello, presi-dente da Associação dos Estabelecimentos
de Ensino Supletivo do Estado de São
Paulo.

Bancos e inflação
A centralização do sistema bancário

privado brasileiro, fato notório observa-
do há décadas, transformou o sistema
num poderoso oligopólio. Assim, surgi-
ram os grandes conglomerados financei-
ros, agrupando, sob o mesmo dono, uma
variada gama de atividades, com seu
imenso poder de controlar tudo e todos.
Presentemente assistimos, estarrecidos, a
tentativa dos bancos privados de margi-
nalizar as camadas menos favorecidas da
população dos serviços bancários. Claro,
para eles só interessam os ricaços, a ralé
dá prejuízo.

Todo o brasileiro tem vineulações
com os bancos, desde o mais abastado ao
mais pobre, o qual não sabe, que nas
prestações vultuosas pagas, está escondi-
da uma repugnante financeira. Os empre-
sários, propriamente, nem se fala, pois
que, na ausência de capital de sociedade,
recorrem ao capital de empréstimo dos
oligopólios financeiros. Não precisa ser
gênio para perceber com clareza, que são
os conglomerados privados, com seus
tentáculos atingindo todos os ramos de
atividade do país, os principais causado-
res da inflação, quando impõem aos to-
madores remunerações escorchantcs.
(...). Affonso Pcgurier de Castilho —
Brasília.

Credibilidade
Admirável e definido, com muita pro-

priedade e acerto, o Panorama do Brasil,
carta do leitor Jayme Moniz de Aragão
Dáquer (JB. 6/12/87). No que se refere
ao governador Fernando Collor de Mel-
Io, também acho que é o único homem
público da nação que merece respeito e
admiração por atitude corajosa em defesa
das finanças do seu pequeno estado de
Alagoas. Os demais candidatos, que se
pintam como futuro presidente, não me-
recem a confiança do povo porque, sendo
incompetentes, também são despidos de
incorrutilidade, coragem e patriotismo.
(...) Milton Carvalheira Peixoto — Cata-
guases (MG).

Incerteza e abandono
No dia 13/12/87, cerca das 22h. na

Estrada do Galeão (Ilha do Governa-
dor), houve um acidente com morte e
feridos envolvendo uma kombi que trafe-
gava á frente do meu veículo. A kombi
foi contra um poste da via pública, inter-
rompendo a iluminação do local. Em
conseqüência do choque, vi duas pessoascaírem da kombi, além de outras queficaram no carro acidentado. Eu e um
outro senhor que dirigia um Chevette
fomos à cabine da PM. em frente às
Casas Scndas. O patrulheiro passou de
imediato um rádio para o 17" Batalhão
pedindo uma ambulância, em pura per-da. A resposta pelo rádio mandava o
policial aguardar confirmação de uma RI'
que iria ao local.

Preocupados com o estado das \ ít i-
mas, insistimos para que fosse acionado o
Corpo de Bombeiros, sendo informados

pelo patrulheiro não ser possível tal pro-vidência. Fui ao "orelhão" mais próximo
e, ligando para o Corpo de Bombeiros,
consegui socorro imediato (cerca de três
minutos) daquela corporação. Só após a
chegada dos bombeiros, uma patrulha foi
confirmar o acidente!

L. Brígido

No local foi constatada a morte de um
homem, sendo que os feridos foram logo
removidos pela ambulância do Corpo de
Bombeiros. A narrativa deste acidente
diz bem do estado de incerteza e até de
abandono em que vivemos nesta cidade-
estado. Pode ser que se tire dela algum
proveito, pois vivemos entre ações louvá-
veis e condenáveis num mesmo contexto.
Alípio Monteiro Filho — Rio de Janeiro.

Esgotos no mar
Na edição do dia 10/12/87 desse jor-nal, consta reportagem intitulada Mato e

entulho invadem a pista dc cooper da
Urca, na qual se refere ao mau cheiro do
esgoto do Pão de Açúcar, lançado ao
mar.

Devo esclarecer que a Companhia
Caminho Aéreo Pão de Açúcar instalou,
há anos, para o escoamento dos esgotos,
tubulação fortemente cravada na rocha,
desde o alto da montanha, numa exten-
são de cerca de 200 metros, tubulação
que está diretamente ligada à rede de
esgotos da cidade, exatamente para não
serem jogados no mar.

O lançamento de esgoto no mar, ao
sopé do Pão de Açúcar, é feito, ao que se
sabe, pela rede auxiliar de esgotos da
Cedae, em complemento do lançamento
no mar pelo Sistema Ipanema. (...).
Cristóvão Leite de Castro, diretor-
presidente da Companhia Caminho Aéreo
Pão dc Açúcar — Rio de Janeiro.

Inconformismo
O governador de Alagoas, Fernando

Collor de Mello, tem razão quando mani-
festa o inconformismo na condenação
que lhe foi imposta pelo Judiciário, obri-
gando aquele estado a pagar aos "mara-
jás" cifras astronômicas e irreais.

Diante do julgamento, resta ainda um
único recurso ao governador (verdadeiro
exemplo de moralização e dignidade que
honra o jovem brasileiro), que tomo a
liberdade de sugerir.

A solução poderia ser encontrada no
Imposto de Renda, com alíquotas espe-
ciais para os que ganham salários espe-
ciais. Porém, um detalhe deve ser salien-
tado: o recolhimento do Imposto de Ren-
da não reverteria à União, mas ficaria
retido nos cofres do estado arrecadador,
que, por sua vez, aplicaria em obras
assistenciais, principalmente no campo
da educação e do menor abandonado.
(...). Paulo Ricardo L. Stodieck — Floria-
nópolis, SC.

Mais imposto
O governo, mais uma vez, vai sacrifi-

car a chamada classe média. O ministro
da Fazenda faz alarde do recolhimento
imediato do IR de quem possui dois
empregos. O titular da pasta alega a
injustiça de quem tem um só emprego
reter na fonte sobre o total e quem tem
dois só recolher o excedente no ano
seguinte. Mais uma vez pune-se Uma
conseqüência sem analisar as suas causas
em profundidade. O problema funda-
mental é saber se salário é renda. Esta.
sim. é a questão.

L. Brígido

Ouem possui dois empregos? São pro-fissionais honrados: professores, jornalis-tas, advogados, artistas c outros, pessoastrabalhadoras que se negam a perder a
dignidade de vida. Hmregam-se a duplas
jornadas, extenuam-se cm troca dc al-
guns cruzados a mais. Contudo, para
que'.' Para entregá-lo ao Leão u>r iz'.'

Deste modo. o assalariado, de uma

forma geral, é penalizado dc diversas
maneiras, umas diretas e outras indiretas,
a saber: a) — como consumidor, pagàimposto já embutido no preço final das
mercadorias; b) — como empregado,
recebe ordenados escorchantcs, um dos
mais baixos do universo; c) — como
cidadão, paga imposto de renda pela"renda" que não obtém, o que por si só é
injusto. Se ganha um pouco mais. então,
parece que cometeu um sacrilégio, num
país em que a regra geral é a miséria e o
sacrifício.(...).Laclio Nunes dc Lima —
Nova Iguaçu (RJ).
Erro de cálculos?

Estou escrevendo à Cedae na tentati-
va de obter esclarecimentos sobre o crité-
rio adotado para chegarem às taxas apli-
cadas nos reajustes dos valores das contas
de água e esgoto no decorrer de 1987,
pois no mês de novembro o valor cobrado
corresponde a um aumento de 600%
sobre janeiro de 87. (...) O valor de
novembro/87 representa 32% do salário
mínimo de referência, c a OTN reajustou
apenas 302%. Algo errado nos cálculos
da Cedae,..??'.' Alberto Lapa — Rio de
Janeiro.

Taxa injusta
As administradoras/locadoras de imó-

veis têm por hábito proceder à cobrança
de uma taxa aos futuros locatários, desti-
nada à cobertura de "despesas de cadas-
tro". Esta taxa extorsiva e injusta é
cobrada indistintamente a diversos pre-tendentes à locação de um mesmo imó-
vel, e ao final é contemplado o detentor
da ficha cadastral que melhor preenchaos requisitos exigidos, sem que, no entan-
to, seja devolvido o dinheiro, ou partedele, pago pelos candidatos preteridos.Excetuando-se despesas, com alguns
telefonemas e o preenchimento da ficha,
nada mais é executado pela empresa que
justifique essa cobrança indevida, queoscila em torno de CZ$ 500 e só faz
onerar ainda mais o bolso daqueles quetêm ainda que peregrinar entre uma loca-
dora e outra. (...) Na hipótese da ficha
aprovada, ainda há a despesa de contra-
to, em torno de 30% do valor do 1o
aluguel. (...). Omendes Galdino de Oli-
veira — Rio de Janeiro..

Buracos & sinais
(...) Começo pelos buracos das ruas.

que parecem coelhos, tamanha a sua
capacidade dc reprodução. As chuvas
têm colaborado muito para o aumento
dos já existentes e para a criação dc
novos outros, fazendo parecer que o
asfalto nada mais é que areia. Já furei
dois pneus e já tive de trocar a suspensão
do meu carro, por conta destas crateras
que habitam o meio das ruas. Isto sem
falar nos buracos que, após uma chuva,
ficam cheios até a boca de água. e o
infeliz cidadão, que pensa ser apenas
mais uma poça, vai submergir qual sub-
marino com seu carro.

Porém o pior fica por conta da sinali-
zaçáo. São inúmeros os sinais apagados,
ou mesmo ligados, mas que não saem de
uma só cor. Não sabemos se devemos
parar, seguir ou chamar por Deus (...) e
pedir para que ele olhe por nós, enquanto
fechamos os olhos e pisamos no acelera-
dor. São placas pichadas, quebradas ou
enferrujadas. São cruzamentos que pare-cem roleta russa; uns carros vão. outros
ficam. Tenho presenciado um sem núme-
ro de acidentes, e tenho percebido o quãoinsignificante é considerada a vida do
cidadão. (...). Siinone Kaniinctz — Rio de
Janeiro.

Poluição
A questão da poluição resultante dos

ônibus no Rio poderia ser resolvida com
o uso do binômio coerência e competên-
cia. Por coerência entenda-se que as
autoridades governamentais deste estado
dizem estar seriamente preocupadas com
a saúde da população, então como permi-
tir que os ônibus da frota estadual sejam
em geral os maiores poluidores? Basta
mandar as oficinas do próprio governo
regular as bombas injetoras e o problema
estará resolvido.

Ouanto à fiscalização, sc fosse séria
não estaria sendo feita através de cinema-
trográficas Blitz com data e horário mar-
cados para garantir a cobertura pela im-
prensa. A fiscalização eficiente tem que
ser feita no portão dc saída das garagens
dos ônibus às 5h da manhã. Aqueles
desregulados voltam imediatamente paraa oficina, onde o problema seria corrigido
sem engarrafamento, sem atrasar passa-
geiros e sem confusão. Questão de objeti-
vidade. (...) Aldo Henrique Ramos— Rio
du Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Villas-Bôas Corrêa

S
c a Constituinte, resolvida a len-
galenga da reforma do regimento

: interno, pudesse reunir-se agora, na
j, distração da véspera natalina, longe e

livre de pressões populares, aprovaria,
pelas suas razões e por ampla; folgada,
áçachapante maioria, orçando na una-
nimidade, o adiamento para 89 das
eleições diretas para presidente da Re-
pública.

No voto secreto, então, o consen-
!' so esmagaria como rolo compressor o
l sonho das diretas já, em 88. com a' redução para quatro anos do mandato do presidente José
!' Sarney. Alguns gatos pingados, empurrados pela coerência ou

pelas ambições apressadas de lideranças com fumaças presiden-
. ciãveis. impediriam o placar a zero do lado da coitadinha da

! direta antecipada.
Curioso que a Comissão de Sistematização aprovou a

mudança do sistema de governo e o encolhimento do mandato
: de Sarney no embalo de um raivosa oposição ao presidente.

Uma vez saciado o ímpeto de desforra, lavada a alma no
conjunto de decisões engrenadas pela determinação de esvaziar

' os poderes de Sarney e de encurtar o seu mandato, os líderes
políticos, os projetos de candidatos caíram em si, murcharam as
orelhas no reconhecimento do erro cometido e trataram de, na

! moita, por baixo do pano, articular a virada.
Alguns mais desabusados, como o governador Newton

!' Cardoso, estão se movimentando às escancaras, cabalando,
: chamando às falas os parlamentares mineiros e, na conversa
i' franca c objetiva, esclarecendo que o voto no parlamentarismo' ou nas diretas cm 88 significa a desqualificação política, a'.ctiquetagem como inimigos e a perda de posições, vantagens,

nomeações no estado. Ali, no preto no branco.
Para todos os esquemas políticos de peso não convém"diretas em 88. A principiar pelos governadores com ou sem

pretensões presidenciáveis. passando pela cúpula do PMDB,
..baixando por todos os escalões do partido. Não interessa, sabe-

! se. a um presidente que corrigiu o erro tático de expor-se e
recolheu-se para torcer para dentro, transferindo para outros a' responsabilidade da decisão.

Sõ que a decisão da Constituinte não será agora, mas daqui
, a dois meses no mínimo. E na velocidade com que as coisas

estão revirando de pernas para o ar, qualquer previsão parece o' exercício de um palpite inconseqüente.
Basta que o sorriso do ministro Bresscr Pereira se feche na

carranca do atestado do fracasso do seu último pacote e que as
acumuladas frustrações do povo destampem no estrondo de

uma incontrolável onda de baderna o passo seguinte à progra-mação de greves em cachos, para que a Constituinte conte até
três e pese o estrago de mais uma decepção. Ou que a votação
decisiva entre quatro e cinco anos seja pendurada no final das
correções do plenário aos avanços sociais prometidos peloanteprojeto da Comissão de Sistematização.

O risco que envolve, por todos os lados, a confirmação de
diretas ano que vem, incha e lateja na silenciosa e ruminada
decisão da Constituinte. Mas, ela também se expõe cá fora, no
instável equilíbrio de contradições.

Por um lado, é preciso mexer com o povo, mobilizá-lo paraa corrente de pressão que inverta o rumo da tendência
procrastinadora da Constituinte.

As aflições de Brizola e de Lula têm a sua razão de ser. E o
tempo realmente é curto para que a rua desperte, para que as
praças renovem, em tamanho menor mas expressivo, o espetá-
culo deslumbrante das multidões fantásticas, participando da
vida política, influindo, reivindicando, libertas do medo, sacudi-
das do estupor paralisante das duas décadas de marginalizaçáo
do arbítrio.

Mas o comício de hoje pelas diretas na Cinelãndia é, no
mínimo, um lance temerário.

Comício agora, na segunda quinzena de dezembro, a uma
semana do Natal, com o verão chegando no anúncio do calor,
vai necessitar de muita competência para dar certo.

Que o povão quer diretas o mais depressa, se possívelontem, todo mundo sabe. Basta uma pesquisa de rua, em
qualquer lugar, a qualquer hora para ratificar uma evidência
que entra pelos olhos.

Só que comício natalino é uma novidade, a estréia de uma
programação com as suas pretensiosas ambições ao ineditismo.

Por que hoje e não no começo do ano, depois das festanças
que aliviem o sufoco de tantas aperturas? Afinal, a Constituinte
não vai decidir agorinha. E depois, que vai adiantar juntar, a
duras penas, povo para um comício sob o solão e depois abrir
um intervalo que quebra a seqüência, desmobiliza o que foi
acionado, para um recomeço inevitável?

Multidão, pode-se jurar que não entupirá esta tarde-noite
a Cinelãndia. Vazia também a praça da brizolândia não ficará.
Em todo caso, comparecerá menos gente do que num outro
momento mais favorável. E o comício, com os seus prováveisclaros, fornecerá munição para os que, além do adiamento das
diretas, ainda querem a justificativa da adesão popular.

Se o açodamento de Brizola e de Lula é pelos direitos
autorais das diretas, ambos podem ficar descansados. Ninguém
se apresenta para disputar a bandeira. Diretas em 88, só o povo
quer. E minorias que não jogam com interesses de grandesestruturas. O PMDB, por exemplo, é capaz de atravessar a rua
para não esbarrar com um eleitor com o crachá das diretas-já
pregado na camisa....

O Papai Noel fiscal

Luiz Roberto do Nascimento e Silva—

E 
conhecido o aforismo de que muitas vezes é mais importante a
versão do que o fato. O ministro da Fazenda, Bresser Pereira,

parece desconhecer essa verdade elementar. Ao longo das últimas
duas semanas tem lançado diversos balões — de — ensaio da
reforma fiscal que o governo pretende implantar.' '• Num dia, o governo anuncia que vai instituir o Imposto sobre o
Patrimônio Líquido dos contribuintes (1PL). Esse imposto incidiria
sobre o patrimônio relacionado na declaração de bens dos contri-
biiintcs atualizadas anualmente. Dias depois, a mesma fonte des-
mente a adoção do tributo.

Anunciou o governo, igualmente, a tributação dos ganhos de
capital que ficariam sujeitos também ao imposto progressivo na
declaração anual de renda. Cogita-se de introduzir modificações da•cédula "G", onde são tributados os rendimentos da atividade
agropecuária e pastoril. E no fim desmente-se a intenção.

Uma única coisa é certa: novamente o contribuinte pagará
pelo desequilíbrio das contas governamentais. O governo do presi-dente José Sarney recebeu um país em março de 1985 com um
déficit público da ordem de 2,7% sobre o Produto Interno Bruto.
Antes mesmo que a Assembléia Nacional Constituinte defina a
extensão do seu mandato, ele já conseguiu assegurar a todos os
brasileiros e brasileiras a difícil convivência com o déficit de 6,5% a
6,7% do PIB.

Como sempre, o pacote de Natal vem embrulhado com a
demagogia de que as medidas são de justiça social e distribuição de
rfcnda. O novo é, como sempre, um pacote robinhoodiano, quetiraria di>s ricos para dar aos pobres. Ora, se esse propósito de
ctjüidade fiscal é verdadeiro, por que o governo recuou de sua
promessa de submeter os parlamentares, os juizes e os militares a
cisas mesmas medidas?

Todas essas mudanças pertencem ainda ao terreno das hipóte-
,ses. Nenhum texto foi publicado no Diário Oficial. Tudo "permane-
ce perpétua possibilidade, num mundo apenas de especulação",
como diria T.S. Eliot. Ocorre que o universo político, a gestão da
coisa pública não é um território tão franqueado à originalidade e à
surpresa como deve ocorrer com o mundo artístico.

As palavras do artista são as antenas da raça. Já a fala do
político deve ser mais a transfiguração desses desejos e necessidades
secretas do povo através de ações e atos concretos.

A mais moderna doutrina tributária internacional reconhece

que o contribuinte possui o direto a uma segurança jurídica mínima
para administrar os seus negócios. A doutrina e os tribunais
europeus têm se orientado no sentido do que se denominou "direito
à economia de imposto", através da prática de negócios fiscalmente
menos onerosos.

Essa segurança jurídica se materializaria na impossibilidade de
o Estado de Direito modificar a seu bel-prazer os princípios queregem a matéria tributária. Como essa segurança jurídica tão
necessária à atividade econômica pode resistir a anúncios tão
retumbantes c tão conflitantes?

Toda declaração pública de uma autoridade do governo
projeta reações imprevisíveis. Especialmente se feitas pelo ministro
da Fazenda. O ministro da Fazenda nunca é pessoa física, é sempre
pessoa de Direito Público, e, mais que isso, é a materialização dessa
coisa abstrata que é o Estado.

A partir de suas declarações, o dólar, que estava estável no
mercado paralelo, saltou de CZ$ 70,0(1 para CZS 85,00. Os boatos
se acumulam e se avolumam e são sempre utilizados no seu aspecto
mais deplorável, que é o da especulação.

Ocorre nesse instante a lembrança de um episódio histórico
que teve como protagonista o ministro das Finanças Britânicas,
Stafford Cripps. Num momento de sua gestão, foi obrigado a
desvalorizar a libra para incentivar as exportações inglesas. O
público em geral já sabia que a medida seria adotada. Na data
marcada para a reunião do gabinete, onde seriam tomadas medidas
na área econômica, o ministro Stafford Cripps foi cercado pelos
jornalistas que queriam a confirmação de que a libra seria desvalori-
zada. Em frente a todos, ele desmentiu categoricamente a medida.
Em seguida, entrou na reunião e desvalorizou a moeda.

Esse episódio real ilustra exemplarmente a importância e a
distinção das manifestações dos homens públicos. Não discutimos
aqui o mérito das medidas anunciadas, mesmo porque elas ainda
não existem em termos de direito positivo.

Salientamos apenas a oportunidade e as implicações que essas
manifestações produzem sobre a atividade econômica do país. Elas
só se justificariam se o governo quisesse efetivamente debater o
projeto e submetê-lo à apreciação popular e do Congresso Nacional.
Mas não é essa a intenção do Poder Executivo, que pretendeimplantar a reforma a fórceps. através de decreto-lei. Da forma com
que foi proposta, a reforma fiscal já trouxe enormes prejuízos ao
país, antes mestno de estar vigorando.

Luiz Roberto do Nascimento e Silva ó advogado e protessòfde Direito
Tributário no Rio de Janeiro.

A ordenação de mulheres

Dom Boaventura Kloppenburg, OFM

©silêncio 
do último Sínodo dos Bispos sobre a possibilidadeda administração do Sacramento da Ordem às mulheres

foi para muitos uma decepção. Até mesmo em encontros de
padres, que fizeram cursos regulares de teologia, o assunto volta
a baila. As autoridades da Igreja, sobretudo do Vaticano, são
acusadas de discriminação injusta. Fala-se como se a ordenação
de mulheres dependesse unicamente da boa vontade do Papa.

A questão, no entanto, não é tão simples. É certo que não
conhecemos textualmente todas as disposições que o Senhor
Jesus deixou aos Apóstolos para a organização, a liturgia, a vida
e a doutrina da Igreja. Nem dependiam os Apóstolos dos
evangelhos escritos do Novo Testamento. Pois a Igreja já era
uma realidade viva e vivida quando os evangelistas escreveram
seus relatos. Estes textos nasceram depois, numa Igreja jáconstituída. Os Apóstolos ensinaram e agiram baseados não no
Novo Testamento escrito, que simplesmente não existia, mas
nas instruções que haviam recebido do divino Mestre e no
acontecimento de Pentecostes: "O Espírito Santo vos recordará
tudo o que eu vos disse", prometera-lhes Jesus Cristo (cf. Jo
14.26). E por isso que a Igreja não tira exclusivamente das
Escrituras as determinações do Senhor.

Um exemplo: em sua primeira Caria aos Coríntios
(14,33b-38), São Paulo insiste fortemente na proibição do
ensino oficial e público feminino nos atos litúrgicos (laléin in
ekklcsía). O Apóstolo apresenta para esta interdição quatro'argumentos: a praxe universal das Igrejas (v. 33b); a Lei (v. 34);
a conveniência social (v. 35) e o preceito do Senhor (v. 37). Este
último é sua razão decisiva, preparada pelo v 36 e rematada
pelo v. 38.

Sua convicção é que a exclusão do magistério feminino na
assembléia cristã decorre de um "preceito do Senhor": Kyríou
estin ento/ú, diz o original grego. Paulo sabe distinguir clara-
mente entre suas determinações pessoais e os preceitos recebi-
dos do Senhor. Veja-se, por exemplo, este texto: "Aos casados
ordeno não eu, mas o Senhor: a mulher não se separe do
marido... Aos outros digo eu. não o Senhor... A propósito das
pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor, dou porém um
conselho... Pois juleo que também eu possuo o Espírito de
Deus" (/(>7.10.12.25.40).

A palavra grega entolê designa geralmente preceitos
particulares. Para as normas que vai ditando nesta carta aos
coríntios, São Paulo nem sempre dispõe do fácil e inapelável
recurso a algum especial mandamento do Senhor, como em
ICr. 14.37 ou em ICr 9.14. Na questão sobre as carnes
sacrificadas (ICr 8-10). ele argumenta a partir dos princípios do"conhecimento" (gnosis) e do "amor" falando como Apóstolo"em nome do Senhor Jesus", como no julgamento sobre o caso
do incesto (ICr 5.4), mas sem invocar um particular preceito do
Senhor. Também ICr 11.2-16. embora trate de um assunto que
parecia ter importância para a comunidade de Corinto, não'argumenta com alguma determinação do Senhor: aduz apenas o
AT e o costume local, deixando a sensação de apresentar um
raciocínio pouco convincente, interrompendò-o bruscamente

como a simples referência à praxe da Igreja (v. 16), sem
mencionar qualquer tipo de sanção.

Completamente diferente é sua argumentação e atitude no
caso da interdição do ensino feminino na Igreja. Paulo termina
com forte ameaça (v. 38). Quando anuncia castigos com o
julgamento de Deus, sabe que se trata não de uma questãomeramente disciplinar, mas de conteúdos essenciais do Evange-
lho (cf. ICr 11,29; ICr 16,22; Gl 1,9). Em ICr 15,2, poucodepois da proibição às mulheres de ensinar em público, Paulo
faz depender a salvação da aceitação da palavra de Deus tal"como võ-la anunciei; doutro modo ferieis acreditado cm vão".
Esta palavra de Deus, à qual alude o Apóstolo, evidentemente
se relaciona com a "tradição" que Paulo não inventou, mas
encontrou ou recebeu. "Transmiti-vos aquilo que eu mesmo
recebi" (ICr 15,3). Quando ele escrevia sua primeira carta aos
coríntios, lá pelo ano 57, ainda não existia nenhum dos nossos
atuais evangelhos escritos. Na época da carta, tudo vinha
exclusivamente das instruções de viva voz dos Apóstolos.
Devemos, pois, supor que São Paulo dispunha de boa coleção
das palavras e dos preceitos do Senhor. Era o santo "depósito"
que ele custodiava e mandava guardar com supremo cuidado
(cf. ITm 6,20; 2Tm 1,13-14). Foi nesta preciosa fonte que São
Paulo deve ter encontrado também o preceito do Senhor
mencionado em ICr 14,37. Daí suas perguntas aos coríntios no
v. 36. Eles. por conseguinte, já deviam conhecer a tradição da
palavra de Deus e. pelo modo de falar do Apóstolo, também
deviam estar informados a respeito do especial mandamento de
Jesus sobre o silêncio das mulheres nas reuniões litúrgicas.
Bastava recordar-lhes o preceito. Mas precisamente porque se
tratava de um mandamento do Senhor, entende-se outrossim a
ameaça de condenação no versículo seguinte.

Se o Apóstolo conhecia, pregava e inculcava um manda-
mento explícito do Senhor Jesus que vedava às mulheres o
ensino oficial e público, como didáskaloi. nas assembléias
cristãs, com mais razão podemos e devemos concluir que lhes
era proibida a presidência oficial da assembléia cristã, queculminava na celebração eücarística. É um argumento a fortiori.
Se no tempo apostólico era esta a situação, será fácil resolver a
questão do sacerdócio feminino: nosso dever de fidelidade ao
preceito do Senhor não nos autoriza pensar na ordenação
sacerdotal de mulheres. Entendemos assim a razão profunda da
determinação categórica do cânon 1 024 do novo Direito
Canônico: "Só um sarão batizado pode receber validamente a
ordenação sagrada."

Mas não devemos esquecer que em redor do mesmo
Apóstolo São Paulo atuavam apostolieamente numerosas mu-
lheres. Basta ler o último capítulo da Carta aos Romanos, quenão é nada antifeminista. Se com relação às mulheres São Paulo
se viu obrigado a escrever as palavras que parecem duras de ICr
14.34-35 ou ITm 2.11-12. era por sua indondicional fidelidade
ao preceito do Senhor. A este preceito se sente ligado também
hoje o Papa.

Dom Boaventur.i Kloppenburg, OFM. bispo de Novo Hamburgo. RS. edoutor em Teologia e membro da Comissão Internacional de Teologia
da Santa Se

EXCLUSIVO!

'AGRADEÇO À
'FEBRE 

AMARELA,
'AO IMPALUDISMO,

E AO PMDB, A

MIM HA ESMAGA"

DORA VlTO'RIAC4l%)

NAS URNAS DE

VI LA-VELHA.

PELA PRIMEIRA VEZ O CANDIDATO VITO-

RIOSO NAS ELEIÇÕES DE VILA-VELHA SE

DEIXOU RETRATAR PELA IMPRENSA.

Falta de imaginação

J.C. de Macedo Soares Guimarães

Se 
houvesse um campeonato de falta de imaginação, seria

ganho folgadamente pelos ministros da Fazenda do Brasil.
Ano após ano, todos eles sequer variam o filme: aumento de
impostos no fim do ano. E. sempre, por decreto-lei, instrumen-
to ditatorial que os constituintes deveriam ter abolido logo nos
primeiros dias da instalação da Assembléia Constituinte. Será
que no arsenal de medidas destes doutos economistas quedirigem a Fazenda Nacional não haverá outros recursos paramelhorar as finanças nacionais? Que tal cortar as despesas
governamentais, especificamente: fechar as estatais deficitárias?

Os brasileiros já estão cansados e, mais do que isto,
sentem-se ludibriados pelos seguidos engodos que sofreram.
Vamos recapitular alguns eventos. Quem não se lembra do
presidente Figueiredo vindo à televisão lançar o Finsocial e
anunciar que, com este programa, estaria sendo iniciada a
erradicação da pobreza do Brasil? Onde está o dinheiro do
Finsocial? Diminuiu a pobreza no Brasil? E olhem que é uma
massa formidável de dinheiro: meio por cento do faturamento
de todas as empresas do Brasil. Indo mais atrás, chegamos ao
famoso PIS — Programa de Integração Social do governo
Médici. Que benefícios reais trouxe? Diminutos, levando-se em
conta o montante arrecadado. E os famosos empréstimos
compulsórios? Lembram-se daquele lançado no início do gover-no Figueiredo, a título de reduzir a demanda e acabar com a
inflação? Foi-se o dinheiro do povo e ficou a inflação. No fim do
seu governo. Figueiredo lançou outro compulsório, o famoso
imposto calamidade. Outra calamidade! O sr Funaro, de triste
memória, brindou-nos, em fins de 85 — outra vez no fim — com
a maior carga tributária que este país já sofreu, inclusive, dando
calote no povo brasileiro ao devolver em 4 anos o imposto de

renda arrecadado na fonte! Cobram à vista e pagam a prazo,
com esta correção manipulada que todos nós conhecemos. E o
mesmo sr Funaro, depois do falecido Plano Cruzado, jogou-nos
em cima outros compulsórios para realizar um formidável Plano
de Desenvolvimento Nacional. O plano foi para as calendas mas
o compulsório ficou.

Tantas artimanhas do poder público brasileiro fazem-nos
lembrar o grande Padre Vieira, dirigindo-se ao rei de Portugal,
cm um dos seus famosos sermões: "Perde-se o Brasil, Senhor
(digamo-lo em uma só palavra), porque alguns ministros de Sua
Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm buscar os
nossos bens..."

Atinge as raias do caricato ministros da Fazenda virem a
público dizer que o brasileiro paga pouco imposto em compara-
çáo com outros países. O cidadão, o contribuinte paga impôs-
tos, taxas, mas em troca do que paga espera receber bons
serviços, lisura e eficiência do poder público. Que tal comparar-
nios a qualidade, a lisura e a eficiência do serviço público
brasileiro com o das outras nações ditas maiores arrecadadoràs
de impostos? Feito isto poderemos começar a conversar a
respeito...

O famoso aumento de impostos que mais um ministro da
Fazenda sem imaginação ameaça pespegar-nos — por todos os
exemplos do passado, dos quais só citamos alguns — já nasce
perante os brasileiros estigmatizado pela ausência de credibili-
dade, de legitimidade e de força moral.

Esperamos que nossos representantes no Congresso — que
para isto foram por nós eleitos — saibam pôr fim a tal estado de
coisas, restabelecendo e pondo no lugar certo as relações entre
governantes e governados. É o mínimo que se exige em um país
que se diz democrático.

J.C. de Macedo Soares Guimarães é engenheiro e jornalista.

A ILHA NAO É MAIS AQUELA

5 5
Um panorama social, político,

militar e artístico de um povo alegre 
"caliente

visto pelo olhar de um brasileiro em férias.

Participação: Fidel Castro, Alicia Alonso.
Pablo Milanés, Arthuro Sandoval e Silvio Rodriguez.

Direção: Piero Mancine. Roteiro: Orlando Senna. Realização: Studio Line.
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Obituário

Rio de Janeiro
Jandyra Gonçalves Moreira,
75, de insuficiência respirató-
ria, em casa no Leblon. Mato-
grossense, viúva. Tinha dois
filhos.
Alzira de Mattos Lima. 101, de
cardioesclerose. em casa em
Copacabana. Carioca, solteira.
Gercino Fermino de Oliveira,
53, de derrame, no Hospital do
ínamps. Capixaba, casado.
Morava em Copacabana.
Pérsio Flores do Prado, de in-
farto, em casa em Copacabana.
Paulista, casado com Otília
Oliveira do Prado. Tinha uma
filha.
Waldemira Rosa de Souza Ga-
go, 85, de infarto, em casa na
Tijuca. Carioca, viúva.
Silvestre Euphemio, 81, de in-
suficiência respiratória, em ca-
sa no Engenho Novo. Carioca,
arquiteto, casado com Acyrena
Euphemio.
Aleino Silva. 61, de pneumo-
nia, em casa no Andaraí. Ca-
rioca, solteiro.
José Soares Campos, 66, de
meningite, no Hospital Souza
Aguiar. Mineiro, solteiro. Mo-
rava em Mesquita.

Hermezilia Medeiros Botelho.
80, de insuficiência respirató-
ria. no Hospital das Clínicas do
4o Centenário. Carioca, viúva.
Tinha dois filhos.
Adelino Rabello de Sá. 79, de
choque séptico, na Clínica Rio-
cor. Paraibano, casado com
Nadir Bastos Rabello de Sá.
Tinha dois filhos.
Jeronimo Santiago de Souto,
60, de insuficiência respirató-
ria, no Hospital do Ínamps.
Carioca, desenhista, casado
com Luci de Souto. Tinha uma
filha.
Edno Marins de Souza, 50, de
insuficiência respiratória, no
Hospital do Andaraí. Carioca,
eletricista, casado com Mauri-
na Gomes de Souza. Tinha
quatro filhos.
Gerson Ferreira de Lima, 58,
de caquexia, no Hospital do
Andaraí. Pernambucano, casa-
do. Tinha três filhos.
Vicente de Souza Leitão, 74, de
infarto. no Hospital São Lucas.
Paraense, casado com Maria
Antonieta de Oliveira Leitão.
Tinha três filhos.

Estados
Reni Foscarini, 53, de infarto, a
caminho do hospital, no muni-
cípio gaúcho de Novo Hambur-
go. Nascido na cidade de Gra-
mado, era vereador do PMDB,
na sua primeira legislatura, e
dono do supermercado Fosca-
rini. Irmão do prefeito de Novo
Hamburgo, Atalibio Foscarini.
Casado com Laci Foscarini, ti-
nha três filhos: Jair (secretário

de Planejamento da Prefeitu-
ra), Geraldo e Marcos (funcio-nários do supermercado).
Luis Henrique Pereira Poisl,
38, de ataque cardíaco, cm sua
residência cm Porto Alegre,
onde nasceu. Médico trauma-
tologista, casado com Ana Lu-
cia, tinha três filhos: Ana, Gus-
tavo e Luís Eduardo.

Assaltante de banco de

Londrina se entrega a

policiais de São Paulo
SÃO PAULO— Procurado pela polícia paulista c tambémdo Paraná, Válter Antônio Rodrigues, 22 anos, que também

participou do assalto, seguido de seqüestro, ao Banco do Estadodo Paraná, em Londrina, entregou-se ontem à tarde à polícia.Primeiro ele procurou o padre Thomaz, da paróquia de Taboãoda Serra, município vizinho a oeste da capital, que o levou aoFórum da cidade à presença da juíza Maria Adelaide deCampos França. As 16h45min, Rodrigues foi levado pelodelegado André Pirozi e depois encaminhado ao Departamento
de Investigações Criminais (Deic).A apresentação espôntanea de Válter Rodrigues foi anun-ciada logo de manhã pelo Deic, quando na verdade ele aindaestava foragido. Os policiais de Taboão da Serra c da Delegaciade Roubos a Bancos, do Deic, foram enganados por AntônioMarcos Rodrigues, 23 anos, que disse ser pastor da Assembléiade Deus: cie se apresentou dizendo ser Válter Rodriguesirmão de Manoel Rodrigues Filho, 26 anos, chefe do grupo queatacou o banco — e "confessando" participação no roubo deCZ$ 32 milhões e seqüestro de 13 reféns, na quinta-feira dasemana passada.

Presos— A confusão foi desfeita somente quando a
juíza Maria Adelaide telefonou para o delegado de Taboão daSerra, informando-o sobre a apresentação, em seu gabinete, doverdadeiro Válter Rodrigues. Antônio Marcos relatou poste-riormente que adotou esse comportamento para "salvar a peledo meu irmão caçula". Ele revelou ainda que esteve anteontemem Londrina, e lá sua ní ac lhe pediu para fazer "alguma coisa"a fim de livrar Válter da prisão. Antônio nega sua participaçãono caso, e assegurou aos policiais que pretendia suicidar-sedepois de assumir o lugar c a culpa do irmão — aparentemente,seria esta a forma que o rapaz imaginou para convencer de vez à
polícia, livrar Válter c encerrar o caso.

Segundo o delegado Pedro Liberal, titular da Delegacia deRoubos a Bancos, já foram presos seis dos sete integrantes da
quadrilha que atacou o banco em Londrina. Estaria foragido umhomem de quem a polícia sabe apenas do apelido, Barba. Odelegado disse que investigara a possibilidade de AntônioMarcos ter participado também do assalto, em razão de umasérie de detalhes que ele relatou aos policiais, como o local ondeficou escondido, numa plantação de eucaliptos, em Sorocaba a90 quilômetros da capital, e sua fuga da região.

Já estão presos o líder do grupo Manoel Antônio Rodri-
gues Filho — com o qual a polícia recuperou CZ$ 5 milhões 713mil, além de uma metralhadora da PM do Paraná, umacarabina, duas pistolas automáticas c três revólveres , seuirmão Válter. os irmãos João Henrique de Souza Caetano eRicardo de Souza Caetano, Ismael Scverino da Silva (todospresos no estado de São Paulo) e Sebastião Casemiro da Silva
preso anteontem em Bela Vista do Paraíso, no Paraná.

Avisos Religiosos

e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 De domingo a 6a até20 OOh, aos sábados e feriados até 17:00h. Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas loias deCLASSIFICADOS 1

Para outras informações, consulte o seu
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Vítima do césio vai do

hospital para a Febem

e jovem volta para casa
GOIÂNIA — Geraldo Guilherme da Silva, 21 anos, uma

das vítimas do acidente radiativo internadas no Hospital Geral
do ínamps nesta capital, foi transferido ontem para unidade da
Febem onde estão pacientes menos contaminados. Cleomar
Rosa de Oliveira, 15 anos, que estava na Febem, foi liberado
para voltar para casa. Agora, há nove pessoas no Hospital do
ínamps, 16 na Febem e 10. sem problemas de saúde, mas quetiveram suas casas interditadas, no Albergue Bom Samaritano.

Ontem, a juíza federal Orlanda Luiza de Lima concluiu o
interrogatório das cinco pessoas denunciadas pelo acidente com
o césio 137, que matou quatro pessoas e contaminou mais de
240, ouvindo o médico Amaurillo Monteiro de Oliveira, ex-
proprietário do Instituto Goiano de Radiotcrapia (IGR). Tam-
bém foram ouvidos o médico Orlando Alves Teixeira, um dos
donos do IGR, c o físico Flamarion Barbosa Goulart, funciona-
rio do instituto.

Os cinco denunciados repetiram seus depoimentos na
Polícia Federal, negando as acusações contra eles. Orlando
Alves Teixeira disse que os "acusados deveriam ser os ladrões
que lurtaram a bomba de césio, assim como os órgãos responsa-
veis pela fiscalização e proteção do equipamento". Os três
médicos proprietários do Instituto Goiano de Radiotcrapia
admitiram que a Comissão Nacional de Energia Nuclear não foi
avisada por escrito de que a bomba de césio ficaria na antiga
sede.

Polícia Federal impede

embarque de 73 quilos
de cocaína em Santos

SÃO PAULO — A Polícia Federal anunciou ontem a
apreensão de 73 quilos de cocaína em Santos, no litoral paulista,a 72 quilômetros desta capital. A droga seria enviada de navio,
no dia de Natal, para a Europa, através do porto de Leixões, cm
Portugal. Os policiais prenderam três homens, que seriam
integrantes de uma ramificação da Máfia Colombiana, que, a
partir da Colômbia, controla uma grande fatia da produção e
tráfico de cocaína na América do Sul, segundo o delegado
federal Paulo Roberto Dias.

A cocaína, em pequenos pacotes, estava guardada em doisveículos — uma caminhonete F-1000 e um Corcel II — junto ao
cais do porto de Santos. A droga seria embarcada num navio da
empresa Lloyd Venezuela, com destino a Portugal, de onde
outros integrantes da Máfia Colombiana deveriam distribuí-la
para Holanda, Inglaterra e Alemanha, segundo o delegado. Na
Europa, a cocaína seria negociada a 30 mil dólares o quilo, valor
superior ao dobro da cotação no mercado brasileiro.

Foram presos os ex-agentes de vigilância e repressão da
Receita Federal Edson do Nascimento, 34 anos, e Paulo
Roberto da Silva. 36 anos, e Márcio Luiz Correia da Silva, 28
anos, portuário.

O delegado informou que os três foram recrutados há
alguns meses para prestar serviços à Máfia Colombiana. Orecrutamento teria sido feito pelo colombiano Guillcrmo Tcshi-
ma Perez, que há pouco mais de um ano montou cm Santos uma
indústria de móveis para servir como fachada para as suas
atividades.

Pires garante que será

cumprida ordem de juíza
a que PM não obedeceu

SALVADOR — O governador Waldir Pires garantiu ao
presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador
Almir Castro, que vai fazer cumprir a decisão judicial deexpulsar 5 mil pessoas que há 20 dias invadiram o terreno doantigo aeroporto da cidade de Feira de Santana, pertencente à
prefeitura. A juíza da Vara da Fazenda Pública de Feira de
Santana, Dinalva Gomes Pimentel, queixou-se ao desembarga-
dor que o comandante do Batalhão da Polícia Militar na cidade,
coronel Moisés Mustar, recusou-se a cumprira decisão, alegan-
do ordem superior do comandante-geral da PM, coronel
Antonio Lopes Filho, que se encontra no Rio.

O presidente do Tribunal explicou à juíza que o governa-dor ponderou que há problemas sociais graves, porque a
ocupação é muito grande, e que acertou para que o procurador-
geral do estado, Antonio Guerra Lima, discuta com o Tribunal
a melhor forma de retirar os invasores, que prometeram só sair
dali "direto para o cemitério." A juíza, que na quarta-feiraestranhou a decisão do coronel Moisés, mostrou-se compreensi-
va e disse que a ordem vai ser cumprida.

Durante reunião dos 26 prefeitos da 2'1 Região Administra-
tiva da Bahia, com sede em Feira de Santana, o prefeito da
cidade, José Falcão da Silva (PFL) queixou-se da insubordina-
ção do comandante da PM. "Nunca vi uma coisa dessas", disse
Falcão. O prefeito disse ter estranhado, também, a presença, na
cidade, no começo da semana, dos secretários da Segurança e
da Reforma Agrária, que se encontraram com os invasores.

Fonaleza — Alcebiades O Povo

/
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Sancho insiste em que agiu como devia

Bancário protesta e é

preso defronte a banco

assaltado em Fortaleza
FORTALEZA — O secretário do Sindicato dos Bancários

do Ceará, José de Sousa Júnior, foi preso ontem pela polícia
quando liderava manifestação de dirigentes e funcionários da
entidade em frente à agência matriz do Banfort (Banco Fortale-
za S/A) que terça-feira foi assaltada. O protesto era "contra as
condições de insalubridade em que estão trabalhando nossos
companheiros, obrigados a respirar um ar poluído pelo cheiro
de gás lacrimogêneo que ainda existe, e muito forte, em todas as
dependências do banco".

Sousa Júnior explicou que o protesto foi também contra a
atitude da presidência do Banfort que, no dia do assalto, "foi
indiferente à vida dos nossos colegas bancários tomados como
reféns, negando-se a negociar com os assaltantes e pondo em
risco os companheiros".

O presidente do Banfort, José Afonso Sancho, voltou a
declarar que agiu corretamente, porque "não se deve negociar
com bandidos."

A manifestação começou às 1 lh30min e, mal havia come-
çado, surgiram diretores do Banfort e seguranças do banco quetomaram a faixa que os bancários sustentavam e danificaram o
microfone usado no ato público. Em seguida, chegou a polícia,dispersou os manifestantes — eram quatro diretores c dois
funcionários do sindicato dos bancários. O líder Sousa Júnior foi
preso e levado para a Secretaria de Segurança, onde prestoudepoimento e para onde voltará hoje às 9 horas para ser,
segundo ele, "identificado criminalmcnte".

Hoje, às llh30min, o Sindicato dos Bancários promoveránova manifestação diante do edifício-sede do Banfort, fato jácomunicado à Secretaria de Segurança, que, contudo, não havia
até ontem à noite dado autorização para a sua realização.

Membros do PT gaúcho
denunciados por incêndio

vão apresentar-se hoje
PORTO ALEGRE — Apresentam-se para depor hoje na

delegacia de Guaíba, na região metropolitana desta capital, os
dois militantes do PT e dirigentes de associações comunitárias
acusados de serem os mandantes do incêndio que destruiu
totalmente 11 casas do conjunto habitacional Moradas da
Colina. João Couto (que foi candidato a deputado estadual peloPT) e João Moraes foram acusados por quatro pessoas queseriam despejadas e confessaram ter posto fogo em suas casas
seguindo ordens dos dois. "Parece que eles vêm com grandeaparato, mas eu vou indiciá-los sem aparato nenhum", disse o
delegado de Guaíba, Valdo Nóbrega.

O delegado havia responsabilizado membros do PT pelosincêndios e o partido ameaçou processá-lo. O policial, porém,apresentou à imprensa quatro dos incendiários — Marco
Aurélio da Silva Freitas, Paulo Ricardo Pires, José Sadi de Brito
e A.J.O. —, que confessaram publicamente. Eles apontaram
Couto e Moraes como mandantes dos incêndios, em represália à
decisão da Habitasul de despejar judicialmente vários morado-
res, por falta de pagamento das prestações. Também foi
indiciado Jader José de Azevedo, acusado de participar dos
incêndios.

João Couto é vice-presidente da Federação das Associa-
ções dc Bairro do Rio Grande do Sul (Fracab) e da Associação
dos Moradores da Colina. João Moraes é membro da Associa-
ção da Vila São Jorge, bairro próximo do local dos incêndios. OPT garantiu que dará assistência jurídica aos dois, para que scapresentem às 9h30min dc hoje.

SAMBA N' DIAYE

EMBAIXADOR DO SENEGAL NO BRASIL
„ (FALECIMENTO)

A família, o Cônsul e todos os funcionários da
Embaixada convidam os amigos de SAMBA N'
DIAYE para a cerimônia de corpo presente à
realizar-se hoje dia 18, às 18 horas, na SOCIE-
DADE BENEFICENTE MUÇULMANA ALAOUI-
TA do Rio de Janeiro, na Rua Domicio da
Gama, 44, Tijuca. As rezas serão celebradas,
pelo SHEIKH Hassan Safatly. Dia 19, seu corpo
será transladado para o Senegal.

Avisos

Religiosos

e Fúnebres

Recebemos seu
anúncio na Av.
Brasil, 500. De
domingo à 6a até
20:00h, aos sá-
bados e feriados
17:00h. Tel: 585-
4350 — 585-
4326 — 585-
4356 ou no horá-
rio comercial nas
lojas de
CLASSIFICADOS
JORNAL DO

BRASIL

HERBERT H00VER MACHADO

(Falecimento)

NAIR, CLOTILDE, TITO, ANGELA, JÚNIOR,
DOMINGOS e SANDRA — esposa, mãe, ir-

t
I mãos, filhos, genro e nora, juntamente com os

netos, cunhados, tios, sobrinhos e primos do
saudoso HERBERT HOOVER MACHADO, partici-
pam o seu falecimento e convidam para o sepulta-
mento a realizar-se às 10:00 horas de HOJE, dia
18/12/87, no Cemitério Jardim da Saudade, saindo o
féretro da Capela 

"E" 
para a mesma necrópole.

CAPISTRANO PEREIRA
(25 anos)

MARIA CAPISTRANO
(1 ano)

tA 

família convida para a missa
que será celebrada pelas suas
almas no próximo dia 21, segun-
da-feira, às 19 horas na Igreja do

Colégio Santo Inácio.

PROF. ADEL DA SILVEIRA

t

O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUI-
SAS FÍSICAS (CBPF) convida parentese colegas para a homenagem queserá prestada ao seu saudoso pesqui-sador no dia 18 de dezembro às 9:30

horas, no Fórum de Ciênqia e Cultura da
UFRJ, Av. Pasteur, 250. Às 11:00 horas
será celebrada uma Missa na Capela da
Reitoria da UFRJ.

Loto

Quatro apostadòres - Dois de Santa Catarina, umdo Rio Grande do Sul e um de São Paulo - acertaram aquina no concurso 478 da Loto. As dezenas sorteadasforam 41 56 65, 82, 87. Cada um dos apostadores vai
T7í s« wi m 'r"i'l1?eS 563 mil 273-04- A quadra vai pagaracertadores; o terno vai pagar CZ$2.436,51 a 29.689 acertadores.

Tempo
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A frente fria que aparece na região Sul causando nebulosi
dade começa a penetrar no Sudeste onde o tempo deverá a
partir de hoje passar a nublado e ficar instável em São
Paulo e no Rio de Janeiro.
O Nordeste está sobre a influência de uma perturbação nosaltos níveis que provoca nebulosidade e chuvas isoladas emalguns estados.
No resto do país o tempo está variando de claro a nublado
com pancadas de chuva no Centro-Oeste.

No Rio e em Niterói

Claro ;i nublado. Instabilidade aoentardecer. Visibilidade boa. Vcn-
tos do quadrante Norte fracos a
moderados, com rajadas ocasio-
nais. Temperatura estável. Máximae mínima dc ontem: 36.5° em Ban-
ru c 22.4" no Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Ultimas 24 horas ().()
Acumulada no mcs —
Normal mcnsal 171,9
Acumulada no ano 1109.4
Normal anual 1098,4

Nasccra&s 06h()2min
OcasoAs 19h35min

O Mar Preamar Baixa-mar
02H31 mill'1.2m (Wh35min/0.4mRio ——14h23min/1.0m 21h34min/0.2m

. 01h46min/1.2m 'Whl4min/0.3niAn era13h49min/1.1 20h21 min/0.2m
Cabo (Uh43min/1.2m 08hl4min/0.3m
Frio 14h02min/l.lm 20h04min/0.3m

O G/Mar informa que o mar
águas a 21°. c os banhos estão

está calmo, com
liberados.

A Lua

DMinguante
19/12

a ?Crescente28/12 CheiaAte .8/1/88
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ERNESTO LIMA
(7o DIA)

JL Maria Antonietta Sá Fortes Lima e Carlos Henri-
á que Sá Fortes Lima agradecem as manifestações
| de pesar recebidas e convidam para as Missas de

seu inesquecível esposo e pai Ernesto, a serem
celebradas no dia 19/12/87 às 18:00 hs., na Igreja do
Carmelo de São José na Av. Barão do Rio Branco, 1.164
e no dia 21/12/87 às 19:00 hs. na Igreja Nossa Senhora
do Amparo na Av. Roberto Silveira, 150, em Petrópolis.

ERNESTO LIMA
(7° DIA)

JL Luiz Carlos Soares Pinto de Lima, Marilene Ferrei-
A ra de Souza Lima, Patrícia, Marcelo e Rafael,
J convidam para as Missas de seu inesquecível pai,sogro e avô ERNESTO, a serem celebradas no dia19/12/87 às 18:00 hs., na Igreja do Carmelo de São Joséna Av. Barão do Rio Branco, 1.164 e no dia 21/12/87 às19:00 hs. na Igreja Nossa Senhora do Amparo na Av.Roberto Silveira, 150, em Petrópolis.

ERNESTO LIMA
(7° DIA)

tLuiz 

Corrêa da Costa, Beatriz Sá Fortes Lima da
Costa e Gabriel, convidam para as missas de seu
inesquecível sogro, pai e avó ERNESTO, a serem
celebradas no dia 19/12/87 às 18:00 ns„ na Igreja do

Carmelo de São José na Av. Barão do Rio Branco. 1.164 e
no dia 21/12/87 às 19:00 hs. na Igreja Nossa Senhora do
Amparo na Av. Roberto Silveira, 150, em Petrópolis.

Avisos Religiosos

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
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Há 15 anos, esperança era o
carro-chefe do sonho dos três

aprovados no vestibular

viie 
fim levaram os 

gênios 
de 72?

,^w jMHHHUk Arquivo 26/1/72
; Entre a esperança e a

; desilusão, há um abismo
; de 15 anos. Em 1972,
' três jovens — Jorge Ubi-
¦--fãja Marques de Souza,

Irapuã de Menezes Bra-

y—ga e Antônio de Morais
I fttesplé, então com 17,
! \"1S, e 18 anos, respectiva-
! !níènte — eram aimagem1 tlVÍAsNf.-» _

-da empolgaçao com os

[estudos e o futuro do
\pafs. Considerados gê-
'nios do vestibular, em-

', \polgavam 
toda uma ge-

'rãção que vivia a expec-

''tátiva de transição do
\exame. Numa mesa-
|redonda promovida pelo
'JORNAL DO BRASIL,

'• 'naquele 
ano, os três con-

'corda vam em gênero,
[número e grau com o
'sonho da juventude: o
[Brasil haveria de ter,
'num futuro próximo,
'melhoria sensível no en-
sino. sem lunar mais pa-i niv *

; ra exames seletivos e a
', certeza de que o estu-
\ dante entraria para a' 

universidade sem passa-
; porte, mas com sabe do-
; ria e responsabilidade.

Novembro de 19S7.
LJPassados 15 anos, Jorge,

Irapuã e Antônio são Io-
; calizados pelo JORNAL
i, .DO BRASIL, mas só os
! Tidóis primeiros dão entre-
i'. 

'.'vista, 
porque Antônio de

;' 
"Morais 

Mesplé, terceiro-
| secretário dos quadros
[lldú. It amara ti. ainda não
! "-rètornou de uma missão

-temporária na embaixa-
; du brasileira no Kuwait.i " • i
;. Dos gênios Jorge Ubira-
!! Ijàte Irapuã Braga, o que
¦ resta da estrutura do sa-
; ber, da esperança e de fé
[ znp país é apenas a força
, . de se manter em pé para
! lutar. O sonho cedeu lu-

| gar a desilusão. Na ver-
, d\ide. segundo suas pró-
; pfias palavras, Jorge e

Irapuã — brilhantes nos' 
estudos, obscuros na

[ prática da vida — quase
; nfio tiveram oportunida-
! ,d£ para aplicar o que
! aprenderam e hoje tra-' 

balham sem cessar com
um único objetivo: so-

. b revi ver.

Jorge, sempre

correndo atrás

de muito pouco

Regina Barreiros

Campeão 
no primeiro vestibular unificado do

Rio, realizado em 1972, aluno brilhante, 997
pontos em física — não é para qualquer um — o
professor Jorge Ubiraja Marques de Souza formou-
se em medicina pela UFRJ. mas abandonou a
carreira praticamente sem começar a clinicar, frus-
trado com a faculdade. Hoje, aos 33 anos, leciona
química no 2o grau de colégios particulares da Zona
Sul, em verdadeira maratona diária que começa às
6h30min e termina às 22h.

Ubiraja chegou a concluir a residência médica
no Hospital Moncorvo Filho, em 1978, como cirur-
gião, mas, de tão desiludido, sequer foi saber sua
nota de aprovação: grau 10, naturalmente — infor-
maçâo que só obteve agora, através do JORNAL
DO BRASIL. Inteligência muito superior à média,
filho único de uma família pobre (seu pai é operário,
linotipista aposentado da Casa da Moeda), ele
preferiu recusar o título de doutor:

— Achei que não valia a pena ser médico,
sofrer o stress de um pronto-socorro, para ganhar
um salário aviltante.

Como professor, a vida não é fácil. Ele cursou
uma segunda carreira — de química que iniciou na
UERJ e na Fahup (Faculdade de Humanidades
Pedro II), também em primeiro lugar. Mas precisa
correr de um colégio para outro para ganhar bem.
Mora em Olaria, num apartamento de dois quartos
sem elevador, com a mulher e dois filhos, e tem uma
pretensão: reduzir a jornada de trabalho para oito

horas por dia, com tempo para
almoçar, a sem ter que diminuir
salário.

Tempo de lutar—- Elei-
tor do PT, personalidade contesta-
dora, Jorge chegou a ser convidado
para igressar no antigo MDB,
quando cursava os primeiros anos
de medicina na UFRJ. Achou, na
época, que não lhe sobraria tempo
para se dedicar à vida partidária —

1 ,nx? cursando medicina em horário inte-
Ifllli Sra' e lecionando biologia e quími-¦, ca à noite, em cursinhos pré-

Wí üü vestibulares.
And ou de si ludido com a política, abandonou a

postura crítica que o caracterizou nos primeiros anos
da faculdade e passou a "deixar pra lá" — como
definiu. "Cansei de dar murro em ponta de faca e
resolvi me preservar".

A expectativa de votar pela primeira vez para
presidente da República em 88. é um bom sinal,
como disse esta semana em entrevista:

Creio que estamos em tempo de lutar pelatransformação da sociedade, de encontrar um líder
com carisma suficiente para mobilizar boa parte da
população em torno dessas transformações.

Ainda não arrisca nomes. Não sabe sequer se
votará no presidente do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, se ele se candidatar à presidência. Apenas
sonha com o reencontro da esperança que o juntouao milhão de pessoas que compareceu à Candelária,
em abril de 1984, para o clamor do comício das
diretas-jã.

Na faculdade desistiu de contestar o podervigente quando começou a sentir a antipatia de
professores e dos chefes de cadeiras, que não viam
com bons olhos suas estocadas contra "as muitas
coisas erradas" que encontrou por lá. Sua turma de
medicina tinha nada menos do que 320 alunos, e na
década de 70 o sistema de avaliação acompanhava o
do vestibular: múltipla escolha até em patologia.Acadêmico bolsista do Hospital Getúlio Var-
gas. Jorge Ubirajara fez estágio remunerado no
pronto-socorro como cirurgião, enquanto completa-
va a residência médica também em cirurgia, no
Moncorvo Filho — "uma vida estressante c exausti-
va, para uma remuneração insignificante", conforme
seu relato:

Eu saía do Getúlio Vargas, na Penha às Sh,
após um plantão de 12 horas, e tinha que chegar
também às 8h no Moncorvo Filho, no Centro da
cidade. Se optasse por sair mais cedo do Getúlio
Vargas, era repreendido: se chegasse atrasado ao
Moncorvo Filho, levava esporro. Era uma correria
louca, pra lá e pra cá:

Minha família é pobre. Eu não tinha ne-
nhum parente médico que me apoiasse na profissão.Cheguei a abrir um consultório com um colega cm
Santa Cruz. mas a clientela era pequena c o que eu
ganhava não dava para pagar a gasolina. Desisti e
não me arrependo.

Jorge Ubirajara lembra que "até hoje as condi-
çóes são as mesmas para os rccém-formados".
Passados 15 anos de seu primeiro vestibular, reco-
nhece que ganha pouco para quem foi considerado
um eènio aos 17 anos.

Irapuã, bom

nos cálculos

para sobreviver

José Fernando Lefcadito

São 
Paulo —Uma Belina 1983, um telefone, um

apartamento a ser quitado no ano de 2001 e um
salário que. este mês, chega a CZ$ 100 mil. Muito
entusiasmo com o trabalho de engenheirq-eletrônico
e uma profunda descrença no futuro do país. Estas
são. 15 anos depois, as principais marcas do patrimô-
nio e da vida de Irapuã Braga, casado e pai de três
filhos, um carioca de São Cristóvão celebrado, aos
18 anos, como um dos gênios do vestibular de 1972
no Brasil.

Naquele ano. o hoje engenheiro-residente da
fábrica da Kodak, em São José dos Campos, ganhou
notoriedade por ser o primeiro colocado entre os
candidatos ao vestibular unificado do Rio. Diz que
tudo foi mera sorte. Filho de um major aposentado
do Corpo de Bombeiros e de uma professora prima-
ria. Irapuã. na época, morava em Santa Teresa e
fazia o cursinho Bahiense.

Ilusão — Contaminado pelo espírito do Pm
Frente. Brasil, ainda em vigor em 1972, Irapuã
tinha, após a passagem pela barreira do vestibular,
apenas "expectativas positivas" em relação à vida,
ao país e ao ensino universitário:

— Era a época do milagre. Eu tinha 18 anos,
sabia que não era um gênio, mas me sentia um
vencedor. Vivia o clima de progresso econômico e
não possuía a visão crítica para perceber o estado de
exceção em que estávamos no Brasil. Não me dava
conta de que o sucesso ou insucesso de cada um pode
depender da sociedade. Eu era um privilegiado, não
trabalhava e tinha êxito no que fazia. Para mim. que

não tinha nenhum projeto de vida,
o país ia muito bem. Eu esperava
que o ensino melhorasse cada vez
mais e não pensava mais em outra
coisa além disso.

Trajetória — Irapuã co-
meçava a animadora experiência
de um rériomado curso uniyersitá-
rio no ITA. que o obrigou á se
transferir para São José dos Cam-
pos. Os estudos o absorveram cie
tal forma que, em 1974. teve uma
estafa. Parou e em seguida decidiu
fazer estágios em empresas de ele-
irônica, até que. em 1976, tomou

nova decisão: com o apoio do pai. retornou ao ITA e
dois anos depois, ja com 25 anos, terminou o curso.
Entrou no CTA (Centro Técnico Aeroespacial),
onde comandou pesquisas sobre a energia eólica
como fonte alternativa para o país.O programa foi desativado, mas, antes disso,
eu. já casado e com um filho, passei quase um ano na
Alemanha estudando o assunto.

Depois do CTA. Irapuã trabalhou, ainda em São
José dos Campos, na Engesa. a maior inçlústria
brasileira de material bélico, onde ficou dois anos
até ingressar na Kodak. Sente-se realizado profissio-
nalmente:

Hoje eu faço o que gosto e tenho o tratamen-
to que sempre busquei.

Mesmo assim, há razões para insatisfação: '
Ganho hoje, em termos reais, em dólares,

depois de nove anos de formatura, o mesmo que
ganhava com três anos de formado.

Crítico feroz da atual situação econômica e
política do país, não mede palavras:

Isto tudo é o resultado dos anos de ditadura
pelos quais passamos, quando houve má aplicação
de recursos, gastos fora de controle e corrupção.

Para Irapuã, o otimismo de seus 18 anos foi
substituído pela insegurança:

Vejo o país como um lugar de grandes
incertezas.

Preocupado com o futuro que aguarda os três
filhos que teve com a cearense Doraci, com quem
está casado há sete anos. comenta:

O Brasil é mal administrador e só acredito
que possa começar a melhorar se mudar radicalmen-
te a linha de administração. Acho bom trocar logo
de presidente.

Disposto a votar no PT nas próximas eleições
presidenciais e interessado em encontrar uma saída
satisfatória para sua própria situação, ele resume
assim as preocupações de agora:

Uso 60% de meu pensamento para resolver
como pagar as contas no fim do mês. Mais 30% pqra
planejar como sair dessa situação nos próximos £0
anos. Por fim. dedico 10% à imaginação de coifio
melhorar e ser útil à sociedade na qual viverão maus
filhos. \

Destino — Hoje. Irapuã confessa que nurifca
foi um aluno "fora do comum". Pelo contrário:
recorda que chegou a ficar para exames de seguntla
época quando cursava o primeiro ano científico,
hoje o curso colegial. *
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o Ponto Zero: "ainda estou abalado

Gilson Barreto

Polícia nega 
que 

vá invadir

Embora a expectativa fosse em lorno
do assunto, o comandante do NuCoe
(Companhia de Operações Especiais da
PM), major Paulo César de Oliveira, e o
corregedor da Polícia Civil, delegado Pe-
ter Gersten, negaram que na reunião de
ontem tenham tratado do planejamento
da invasão da Rocinha. O comandante da
PM, coronel Manoel Elysio dos Santos
Filho, acompanhou parte do encontro.

Cada um justificou a reunião à sua
maneira. "Foi uma visita de um delegado
amigo", disse o coronel Elysio. "Vim
aqui tratar do esquema policial-militar
para o comício na Cinelândia", afirmou
Gersten. O major Paulo César referiu-se
a uma visita de cortesia. Sobre o plano de
segurança para o comício pelas diretas,
nem a PM nem a Polícia Civil revelaram
detalhes.

O delegado chegou ao QG da PM
pouco depois das 14h e dirigiu-se à sala
de reuniões na chefia do Estado-Maior,
onde já se encontrava o major Paulo
César. O coronel Elysio. que estava em
Nova Iguaçu, apareceu por volta das
16h30min, quando Paulo César deixou a
sala para falar com ele. O secretário da
PM só participou do encontro com os
dois mais tarde.

Em dado momento, o delegado pe-
diu ao escrivão Carelli. que o acompa-
nhava, para buscar alguns documentos na
corregedoria. O major também solicitou
ao quartel da COE vários papéis e logo
chegou o capitão Moura com uma pasta.

Gersten saiu da reunião com o escri
vão depois das 17h e procurou evitar a
imprensa dizendo que nada sabia em
relação à anunciada invasão da Rocinha

Isso é conversa de jornal Vim
aqui tratar do comício das diretas na
Cinelândia. Afinal, aqui também e poli-
cia. Ou não é?

Assim que o delegado foi embora,
surgiu o major Paulo César. Apressado,
repetia que não tinha o que declarar-

A invasão não existe. Isso é men-
tira. O delegado veio aqui como amigo

O secretário Manoel Elysio. esqui
vando-se falar de uma possível invasão da
Rocinha por tropas da PM e agentes da
Polida Civil insistiu na versão de uma'visita amiga

- Isso nunca existiu (a invasão) O
delegado, como tu/ sempre duas ou três
vezes por més. veio aqui como visitante

Paulo Nicolella

Delegado Peter Gersten e major Paulo César da PM

Traficantes não acreditam
O traficante de entorpecentes José

Luiz Barnet, 29, o Dcdc. um dos chefes
do comércio de drogas na Rocinha, anun-
ciou que a polícia será recebida a bala se
tentar subir a favela, mas manifestou-se
descrente quanto a realização da investi-
da policial: "Se fossem mesmo invadir,
não teriam falado antes" Mesmo assim,
os traficantes, que não são moradores da
Rocinha, estão de sobreaviso e agindo
como invasores prestes a serem atacados,
estão atentos a qualquer movimento
anormal nas áreas de acesso á favela.

Ao lado de Emilson dos Santos Fu-
mero, 32. o Cabeludo, que explorava o
tráfico no morro Dona Marta, em Bota-
fogo. Dedc conversou com o repórter do
JORNAL DO BRASIL durante 30 minu-
tos. no fim da tarde, na laje de um prédio
inacabado na Rua Dois— QG do comér-
cio de maconha e cocaína da favela —.
com entrada pela Estrada da Gávea. No
local que garante visáo panorâmica so-
bre quase toda a Rocinha. Dcdc manti-
nha-se tranqüilo, mas alerta, cercado por
lo homens, todos armados com fuzis-
metralhadoras, e bem informados por
olheiros espalhados pela favela

O traficante, que divide o controle do
tráfico com Sérgio Ferreira da Silva, 22, o
Bolado, e Robson da Silva, 29, o Busun-
ga. recusou-se a revelar a quantidade de
homens, armas e munições para enfren-
tar a polícia, em caso de invasão do
morro Compartilhando sucessivos ba-
seados com os colegas, tomando conha-
que em latinhas de refrigerantes e ouvin-
do pagodes num rádio-gravador, tanto
Dcdc quanto Cabeludo procuraram se
colocar no papel de feras acuadas:

— Se a fera é atacada, ela se defen-
de. E a melhor defesa é sempre o ataque.
Por que é que não procuram prender os
que estão roubando lá em cima, os Abi-
Ackelsl A gente aqui funciona igual
padaria, só que vende maconha e cocai-
na. Vem comprar quem quer — pontifi-
cou Dcdc.

Ele buscou, também, associar a
anunciada invasão da Rocinha com a
expulsão do bainfueiro de bicho Luiz
Carlos Batista, 3" acusado pelos traíi-
cantes de ter mandado matar a líder
comunitária Maria Helena Pereira da
Silva

STF solta suspeito de

matar Márcio Schittini
! Impecavelmente vestido com um ter-
j no azul-marinho. o empresário Carlos da

Silva Gurgel — apontado como rnandan-
; te da morte de seu sócio na Transworld

Energy and Transport. Márcio Rodrigues
Schittini Pinto - deixou ontem a pris-ao
especial do Ponto Zero, em Benfica.
depois de quatro meses e 17 dias de
reclusão Sua liberdade foi concedida

I pelo Supremo Tribunal Federal, em Bra
1 sília. através de Irabeas corpus, por set

réu primário e ter bons antecedentes.
— Ainda estou abalado. O mesmo

i abalo que senti ao entrar aqui estou
; sentindo ao sair Perdi tudo mas vou

provar a todo mundo que não tenho nada
; a ver com isso. Se eu me apresentei, vou

até o final Custe o que custar Agora.
vou para casa descansar — declarou Gur-
gel antes de entrar no carro de seu

» advogado Clóvis Sahione. Ele ficará sol
to até o julgamento do crime

Eram l7h5Úmin quando Sahione che
jiou ao Ponu Zero com o oficial de
justiça Edison Leite Pereira, que levava

_<j alvara de soltura de Carlos Gurgel
assinado peli uuiz Cesai Augusto Leite"do 3° Tribunal do lúri porque o juiz

Paulo Roberto Leite Ventura, do 4o
Tribunal — onde tramita o processo — e
a juíza Denise Frossard Loschi — que
presidiu os interrogatórios — estavam
ausentes. Quinze minutos depois, o em-
presário, com a fisionomia séria, aparecia
no pátio do 22° BPM, onde fica a prisão
especial, de óculos escuros e carregando
uma pasta preta

O Supremo Tribunal Federal conce
deu sua liberdade por unanimidade. Hoje
os advogados dos outros réus — Carlindo
Gurgel. primo de Carlos, Cícero Pereira
Sobrinho e Gelcir Freitas de Sousa -
entrarão com petição no 4° Tribunal do
Jiiri. solicitando a extensão do benefício
concedido a Gurgel para seus clientes.
Apenas Carlos Alberto Miloski e Manuel
Plácido Ribeiro, ex-presidiários, não de-
verão ter direito à liberdade por não
serem primários

- E evidente que a Justiça estende
ra a liberdade a todos os que têm prima
riedade c bons antecedentes e acredito
que a decisão será imediata — afirmou o
advogado Rovane Tavares, defensor de
Carlindo Gursel

Isolamento 
para 

aidético é condenado

Isso é um verdadeiro absurdo
cientifico. Inadmissível! — reagiu o ean-
cerologista Carlos Alberto Morais dc Sá,
que coordena um programa de pesquisa
sobre Aids no Hospital Universitário
Gaffrée e Cuinle. à possibilidade de ins-
talaçào de um isolamento para aidéticos
no sanatório do Exército em Itatiaia."Esse tipo de atitude é justamente a
antítese de todo o trabalho que dcsenvol-
vemos aqui no hospital há quatro anos,
demonstrando que o paciente com Aids
não oferece perigo para os outros pacien-
tes. Está provado que o isolamento agra-
va o estado de saúde do aidético, que
precisa de convívio social", reclamou.

Carlos Alberto, que esteve reunido a
tarde inteira com representantes do Mi-
nistério da Saúde em visita ao hospital,
disse que pediu a Lair Guerra de Mace-
do, coordenadora do Programa de Con-
trole de Doenças Sexualmente Transmis-
síveis e Aids, para interceder junto ao
ministro do Exército, Leônidas Pires
Gonçalves, a fim de que o isolamento não
seja adotado. Idêntico apelo ao ministro
foi feito pelo sociólogo Herbert de Souza,
presidente da Associação Brasileira In-
terdisciplinar de Aids.

A psicóloga Ana Maria de Sousa
Barbosa, que tem experiência com aidéti-
co e cancerosos em hospitais paulistas,
também considerou a proposta do Exér-
cito "um verdadeiro absurdo". Ela disse
que a medida"psicologicamente é uma
loucura, uma besteira, o máximo da dis-
criminação":

Se estão querendo isolar os aidéti-
cos para que a doença não se propague,

também seria necessário isolar os doentes
de câncer provocado por vírus, que tam-
bém é transmissível. Afinal, no que é que
estão querendo transformar o Brasil?
Numa imensa colônia hospitalar? Em vez
de ficar pensando em medidas como essa.
o que deveria ser feito era o estabeleci-
mento de um programa sério de saúde
para todos os brasileiros — disse a psicó-
loga.

O isolamento social dos aidéticos e
sua segregação dentro de casas de saúde
agravam a doença, porque produz um"isolamento patológico" caracterizado
por depressão, angústia e stress. E o
stress provoca imunodepressão, reduzin-
do ainda mais a capacidade de reação do
sistema imunológico da pessoa já afetada
pelo vírus da Aids.

Esta é a opinião da alergista e imuno-
logista Márcia Cristina Rachid de Lacer-
da, professora da Uni-Rio que trabalha
com aidéticos no Hospital Gafrée e Guin-
le, e o entendimento geral dos participan-
tes da 9a Reunião Nacional da Associa-
ção Brasileira de Entidades de Planeja-
mento Familiar, em Salvador, é total-
mente contrário aos estudos do Ministé-
rio do Exército para transformar o seu
sanatório de Itatiaia (RJ) em isolamento
para aidéticos.

Na reunião não foi tomada posição
formal sobre o assunto, mas um dos
participantes, Paulo César Bonfim, presi-
dente do Grupo de Apoio à Prevenção da
Aids, de São Paulo, anunciou que vai
encaminhar documento ao presidente da
República e aos ministros do Exército e
da Saúde, pedindo a interrupção dos

estudos sobre o isolamento de Itatiaia,
que a seu ver seria "um depósito de
pacientes ou, para dizer melhor, uni
cemitério de vivos".

A notícia sobre a intenção do Exérci-
to de criar o isolamento no sanatório que
hoje abriga turberculosos foi dada terça-
feira, em Salvador, pelo médico Walter
Martins Moreira, da Clínica Médica Ita-
tiaia Ltda.

Hipótese — Em Brasília, ao con-
firmar que está sendo estudado um local
para isolamento de militares aidéticos e
com insuficiências imunológicas, o Cen-
tro de Comunicação Social do Exército
(Cecomsex) esclareceu que "trata-se de
uma hipótese levantada pela diretoria de
saúde", num processo preliminar que
investiga linhas de ação.

O Exército informou que não existe
no momento nenhuma preocupação com
a Aids em suas fileiras, mas "vai ter uma
hora em que vamos ter que tratar desse
problema", explicou um oficial superior,
assessor do ministro Leônidas Pires Gon-
çalves. Segundo o assessor, não está
descartada a possibilidade de o Exército
instalar um hospital para aidéticos, que
poderá funcionar no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte ou outra cidade.
Itatiaia, segundo o assessor, "está dentro
da hipótese".

O objetivo é prevenir, "pois não
existe no Exército nenhum fato crítico
que mereça urgência nos estudos", afir-
mou, acrescentando que não sabe de
casos de Aids no contingente.

Médico tratava

Aids com vacina
O Departamento de Vigilância Sani-

tária da Secretaria de Saúde interditou
por tempo indeterminado o consultório
do médico Raphael Achilles Cali. 57, que
vinha usando vacinas contra raiva huma-
na no tratamento de aidéticos. O cônsul-
tório fica no Largo de São Francisco, 26,
sala 1.110. Centro. A interdição foi arti-
culada cm conjunto com o CRM (Conse-
lho Regional de Medicina) e a Abia
(Associação Brasileira Interdisciplinar de
Aids).

Walter Almeida, secretário da Abia e
clínico geraí que tem aidéticos entre seus
pacientes, afirmou que não existe na
literatura cientifica qualquer relato de
uso de vacinas contra raiva humana no
tratamento de aidéticos. "O que se sabe é
que é contra-indicado o uso de vacinas
com vírus atenuados, caso da anti-rábica,
em pacientes com sistema imunológico
abalado, como os aidéticos", explicou.

O secretário disse que Cali não esta-
va obedecendo os procedimentos técrii-
cos e éticos para fazer pesquisa, de acor-
do com as regras internacionais estabele-
cidas pela OMS (Organização Mundial
de Saúde), principalmente quanto à reali-
zação de experiências com seres huma-
nos. "Primeiro é preciso trabalhar com
animais e depois passar para as pessoas,
desde que estas concordem em participar
do estudo", explicou.

Advogados 
pedem 

habeas 
para 

chilenos

Os advogados Jorge Beja e Antônio
Carlos Freria Lopes impetraram na Justi-
ça Federal, ontem à tarde, habeas corpus
contra o superintendente da Polícia Fede-
ral no Rio, Fábio Calheiros Wandcrley, e
o secretário dc Polícia Civil, Hélio Sa-
boya, em favor dos 27 chilenos que
ocupam há 12 dias a sede do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Fefugia-
dos, na Rua Martins Ferreira, em Bota-
fogo.

Segundo os advogados, a omissão
por parte das autoridades federal e esta-
dual, que se negam a dar garantias de
vida especial para asilados, justifica a
medida. Beja e Freria Lopes afirmam
que os chilenos não são estrangeiros cm
situação irregular mas pessoas que obti-
veram asilo territorial no país, protegidos
pelo Estatuto dos Refugiados, diploma
internacional subscrito pelo Brasil.

O secretário municipal de Saúde,
José Assad, visitou à tarde os 27 refugia-
dos chilenos na sede do ACNUR "para
garantir a continuidade da assistência
médica" ao grupo. Disse que os três
refugiados que fazem greve de fome
estão tomando água com açúcar e que "o
surto de sarna e piolhos já está controla-
do". Quatro médicos do Centro Munici-
pai de Saúde do Catete e outros dois do
Hospital Rocha Maia constataram que o
estado geral dos chilenos é bom.

Os refugiados passaram uma noite
tensa de quarta para quinta-feira, temen-
do a invasão do prédio por agentes da
Polícia Federal, e divulgaram nota repu-
diando as declarações do delegado Ro-
meu Tuma, diretor-geral do DPF, que
prometeu desalojá-los se a Justiça der
ganho de causa ao ACNUR em ação para
reintegração de posse do escritório.

José Mitchell

PORTO ALEGRE — Convidado
pelos exilados chilenos que ocupam no
Rio a sede do Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados (AC-
NUR) a intermediar as negociações para
solucionar a situação do grupo, o funda-
dor e conselheiro do Movimento de Justi-
ça e Direitos Humanos. Jair Krischke,
sugeriu que eles devem dialogar com as
autoridades c permitir que os funciona-
rios do ACNUR voltem a trabalhar no
prédio, já que "a negociação é melhpr
que o despejo pelo delegado Romeu
Tuma"

Impossibilitado dc viajar ao Rio de
Janeiro devido a um problema de coluna
que o imobiliza momentaneamente na
cama, Krischke manteve vários contatos
telefônicos com os exilados até que foi
cortado o telefone do ACNUR. Agora,

através da imprensa, ele pede aos chile-
nos que negociem, pois a única solução é
a saída deles do país, por motivos de
segurança. "No Brasil, eles correm risco,
já que houve antecedentes, como foi o
caso do seqüestro dos uruguaios Lilian
Celiberti e Univcrsindo Diaz, em Porto
Alegre, em 1978, primeiro e único —
entre centenas de outros — a provar
juridicamente a colaboração de órgãos de
sgurança do Cone Sul."

Para Krischke, cuja entidade salvou
mais de mil uruguaios e argentinos duran-
te as ditaduras militares naqueles países,
os exilados chilenos também devem acei-
tar sair do Brasil para outros países da
Europa e não somente para a Austrália,
como exigem. Krischke contou que está
fazendo contatos telefônicos com Gene-
bra c Nova Iorque, visando uma solução
paralela às negociações que são realiza-
das no Rio de Janeiro, que até agora não
deram qualquer resultado.

Spinoza, recém-operado, interrompeu greve de fome

O meio-campista louco
Basílio Spinoza é conhecido entre os

próprios refugiados que ocupam a sede
da ACNUR como Scbastian, El Loco.
Ganhou o apelido logo após o golpe
militar no Chile, quando num quartel
sem muros, durante um jogo de futebol
entre presos políticos, atravessou um
campo minado, ida e volta, para recupe-
rar a bola que ele próprio tinha chutado
para longe. Ontem, porém, El Loco tirou
o time de campo: recuperando-se dc uma
operação de intestino, foi substituído na
greve de fome por Manuel Vásqucz
Avarca.

A história sobre o jogo de futebol foi
contada em Porto Alegre pelo presidente
do Movimento de Justiça e Direitos Hu-
manos, Jair Krischke. O pátio de uma das
dependências militares em Santiago, on-
dc Spinoza e companheiros estavam deti-
dos, não tinha muros. Assim, na hora do
sol, ou recreio, os presos políticos eram
cercados por um quadrilátero formado
por soldados do Exército, atrás dos quais

havia um campo minado para evitar
fugas.

O futebol era a única distração dos
presos que podiam ir ao pátio e a bola era
um dos bens mais preciosos para eles.
Atuando no meio dc campo, Spinoza, em
dado momento, não teve dúvidas: deu
um chutão para longe de sua área num
perigoso ataque do time adversário. A
oola passou por cima da barreira de
soldados e do campo minado, caindo
muito longe. Furiosos, seus companhei-
ros começaram a recriminá-lo por faze-
los perder a única distração que tinham.

Spinoza então deu um pique, furou a
barreira dc soldados, atravessou corren-
do o campo minado, para espanto dos
outros presos e dos militares, e alcançou
a bola. Todos pensaram que ele chutaria
a pelota dc volta e tentaria fugir para o
mato próximo. Nova surpresa: o vigoroso
meio-campista colocou a bola debaixo do
braço e, desta vez caminhando, através-
sou de volta o campo minado, a barreira
policial c reiniciou a partida.

Imagem de Fátima chega

para grande 
espetáculo

Um grande espetáculo de fé é o que
promete a Arquidiocese do Rio para os
próximos três dias, até domingo, com a
chegada às 7h35min dc hoje da imagem
peregrina dc Nossa Senhora de Fátima,
que desembarcará na Base Aérea do
Galeão. O cardeal-arcebispo D. Eugênio
Saltes, foi buscá-la em Portugal, na capc-
linha das Aparições do Santuário de
Fátima, para mais uma visita ao Rio e ao
Brasil. Os sinos de todas as paróquias da
cidade vão repicar em sua homenagem.

Desde as aparições de Nossa Senhora
aos pastores na localidade de Fátima ent
1917 a imagem que a simboliza já percor-
reu todos os continentes. Os milhares dc
católicos do Rio terão pouco tempo para
vê-la de perto: apenas uma hora, na
metade da manhã de hoje, ficará exposta
à visitação pública na Catedral de São
Sebastião, na Avenida Chile

Antes disso, porem, percorrerá a
cidade em cortejo especial, sobre um
carro do Corpo de Bombeiros e escoltada
por 16 batedores da Marinha. Exército,
Aeronáutica e Polícia Militai saindo do
Galeão e seguindo pelas Avenidas Brasil,
Francisco Bicalho, Presidente Vargas,
Almirante Barroso e Chile Os religiosos
do Rio — são 630 padres e 2 mil freiras —
vêm fazendo intensa preparação espiri
tual da comunidade católica que freqüen
ta as 226 paróquias da cidade.

Espetáculo de oração
Convite à reflexão religiosa, a visita da
imagem peregrina de Fátima terá como
ponto alto um encontro de fé e oração,

¦ marcado para este domingo, no Maraca-"nã, das 15h às 18h, com abertura dos
• portões a partir do meio-dia.

Mas além da marca da religiosidade,
o encontro terá a característica de espeta-

;culo de cuidadosa produção audiovisual.

com a participação do cantor Roberto
Carlos — entoando Jesus Cristo e Ele
esta para chegar —. c a apresenação de
um Auto de Natal encenado por 950
atores e atrizes de teatro e de televisão,
bailarinas e figurantes, que representarão
em três grandes palcos armados no centro
do gramado do Maracanã. O cardeal
Eugênio Sales rezará missa campal e
solene ao final do encontro, c haverá
ainda cerimônia de adeus à Nossa Senho-
ra de Fátima.

Para quem resolver chegar cedo, não
faltará programa: a Banda Sinfônica do
Corpo de Bombeiros executará um con-
certo de Natal; às 14h será recitado o
terço, e a seguir 50 atores do grupo dc
teatro da Paróquia dc Nossa Senhora de
Copacabana encenarão os Mistérios do
Terço, com a participação de 1.425 crian-
ças do catecismo das paróquias do Rio.

A imagem de Nossa Senhora de Fáti-
ma será adorada também em recolhimen-
to pelas religiosas enclausuradas, durante
a sua passagem pela cidade: Hoje à tarde,
ela seguirá da Catedral de São Sebastião
para o Mosteiro da Ajuda, em Vila Isabel
(onde ficam as irmãs da Imaculada Con-
ceiçào); à noite irá para o Carmelo São
José, das irmãs carmelitas, em Jacarepa-
guá; amanhã pela manhã estará no Mos-
teiro de Nossa Senhora dos Anjos, das
irmãs clarissas, na Gávea; seguindo a
tarde para o convento de Santa Teresa,
das irmãs carmelitas, em Santa Teresa,
onde permancerá até amanhã dc domin-
go. e dc onde será levada para o Mara-
canã.

Após a programação de três dias no
Rio, a imagem percorrerá 41 cidades do
Brasil, até 18 de fevereiro, sendo que
daqui sairá na segunda-feira pela manhã,
em direção a Brasília.

Carlos Mesquita

Rocinha

Prefeito depõe

sobre denúncia

contra Siemens
Durante 45 minutos da manhã ele

ontem, o prefeito Saturnino Braga pres-
tou depoimento, em seu gabinete no
Palácio da Cidade, aos delegados da
Polícia Federal Maria Cortes de Barros e
Ciovani Azevedo. O depoimento integra
o inquérito que apura as denúncias de
João Carlos Serra, ex-presidente do
Inamps. de tentativas de suborno da
Siemens, através de José Granda, geren-
te de vendas.

O prefeito contou que comprou um
tomógrafo — que vai ficar no Hospital
Souza Aguiar — da Siemens e recebeu a
doação de duas ambulâncias sofisticadas,
no valor de uma comissão de 59c ofereci-
da por José Granda. O aparelho custava
CZS 53 milhões e depois que o laudo da
comissão técnica já estava pronto, em
favor da Siemens, o secret.ario de Saúde.
José Assad, conseguiu um abatimento de
CZS 5 milhões.

Ouando a compra já estava acertada,
o prefeito contou que Assad quis "obter
mais para a prefeitura" e pediu a Siemens
que pagasse as obras de construção de
uma sala especial, onde ficaria o tomó-
grafo, no valor de CZS 10 milhões. A
resposta da Siemens foi negativa, mas,
em contrapartida, ofereceu uma doação a
prefeitura no valor de 5fí da compra já
efetuada.

— O Senhor Granda foi au Dr.
Assad para oferecer pessoalmente essa
doação e aí fez aquela pergunta realmen-
te esquisita. Uma pergunta inusitada:
"Em nome de quem eu faço esse che-
que?" Dr Assad pediu licença, foi a
uma sala ao lado. me telefonou e pergun-
tou: "O que eu faço?" Disse a ele.
"olha. acho que você deve se : :zer de
desentendido e procurar transiormar essa
doação num equipamento' - disse o
prefeito

Assad sugeriu a doação das ambulân-
cias e o negócio se concretizou

ISS
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informe Econômico Reagan adia sanções contra Brasil 
para 

1988
¦mj o meio da onda de notícias ruins, o
+1 governo tem pelo menos um motivo
para comemorar: seus economistas e técni-
cos estão convencidos de que a inflação está
estabilizada e pelo menos a curto prazo foi
afastado o risco da explosão inflacionária. O
secretário especial de abastecimento e pre-
ços, Daniel de Oliveira, está convencido de
que a inflação de janeiro pode ser até menor
que os 13,9% de dezembro e aponta as
razões:

Os preços estão alinhados, ao contrário
cía época do fim do Plano Cruzado.

A maioria dos preços está liberada e isto
não tem provocado nenhum salto mais sen-
sível na taxa da inflação.

O comércio terá que fazer promoções em
pleno mês de dezembro e muito mais inten-
sumente em janeiro porque a queda da
c|emanda neste final de ano forçará as
çmpresas a encontrarem fórmulas para de-
sOvar os estoques que fizeram.
é Muitos dos aumentos recentes foram de-
fènsivos, na expectativa de choque. A dimi-
nuição do consumo não permitirá que os
preços continuem artificialmente elevados.

Estes fatos estão fazendo com que, por
íjm breve período, a inflação deixe de ser o
problema principal do governo.
(gueixas reais

O presidente José economia poderia ser
Sarney tem se queixa-
do a seus ínterlocuto-
res de que as propostas
do ministro Bresser
Rereira, que chegaram
às suas mãos, não têm
q que se poderia cha-
mar de "consistência
numérica".

O ministro não
demonstrou convin-
cientemente quanto de

feita com cada corte
nas empresas e órgãos
públicos."Faltam elemen-
tos objetivos", expli-
cou um desses privile-
giados interlocutores
do presidente, 

"e ele
quer discutir em torno
de propostas mais
claras".

(pontra e a favor
O ex-ministro e deputado Francisco Dornel-

lés concorda com o ministro Bresser Pereira em
dois pontos:® Sem um ajuste fiscal, o país será ingover-
nável no próximo ano.

Está correta a correção da tabela progres-
siva pela variação média da OTN. "E 

preciso se
curvar à lógica", concede o pefelista Dornelles.

Mas cm um ponto, o ex-ministro exerce,
Com vigor, sua postura oposicionista:

Não há ajuste fiscal eficaz só pelo lado do
aumento da receita. Ele cortaria pela raiz o
subsídio ao trigo e infringiria pesados cortes nos
gastos das estatais.

i Sobre as propostas do "pacote" fiscal, Dor-
rielles é contra a idéia de aumentar o Imposto de
Renda sobre dividendos, porque, se fosse aplica-
cia a proposta de Bresser como está, iria significar
um aumento de 70% da tributação sobre rendi-
mentos de capital.

ÍTarde demais
O presidente da Associação Nacional dos

Bancos de Investimento, Cristiano Buarque
Ifranco Neto, acha que o governo está adotando
medidas para melhorar o consumo com pelo
menos seis meses de atraso. A liberação do
crédito direto ao consumidor e a diminuição de
4o% para 25% no limite mínimo de amortização
ijas compras com cartão de crédito, segundo ele,
não vão adiantar nada.
Modiano

O economista Eduardo Modiano vai assu-
mir a chefia do Departamento de Economia da
PUC do Rio.

A posse é segunda-feira.
Correção salomônica

Comentários recolhidos junto a fontes go-
Vernamcntais bem posicionadas nos bastidores
do Palácio do Planalto indicam que o presidente
José Sarney, sensibilizado com as reações negati-
vüs ao conteúdo inicial do pacote fiscal, estaria
disposto a fixar a correção "salomônica" para a
tabela progressiva do Imposto de Renda: não
ficaria nos 200%, (que acha insuficientes) mas
também não autorizaria a correção plena da
inflação, por volta dos 360%, porque isso inviabi-
lizaria a meta do governo de obter as receitas de
que precisa. O resultado seria, então, uma corre-
çâo entre 250% e 282%.

Xenofobia explícita
O presidente da Fiesp, Mário Amato, esta-

va com a corda toda ontem durante as sucessivas
reuniões que a entidade realizou para fazer um
balanço de 1987. Uma de suas tiradas, ao referir-
se à política de reserva de mercado esboçada pelaConstituinte:

— São cenas de xenofobia explícita.
Desabastecimento

Roberto Garcia
Correspondente

Considerada in-
viável pelos empresa-
rios do setor, é prová-
vbl que a privatização
da Celulose Guatapa-
r£, anunciada pelo go-
verno, possa se concre-
tizar. Mais de 170 fá-
bricas de papel estão
ameaçadas com a falta
de celulose, que volta
a ganhar os caminhos
da exportação onde os
preços são mais

atraentes do que os do
mercado doméstico.
Em novembro, o Bra-
sil exportou pouco
mais de 80 mil tonela-
das do produto, 10 mil
a mais que no mesmo
mês do ano passado.
Os fabricantes de pa-
pcl não integrados —
que dependem da cclu-
lose de terceiros — re-
ceiam ter que paralisar
suas máquinas.

Papel deslancha
Com maior volume agregado, o papel, feito

com a matéria-prima celulose, também deslan-
chou em novembro, atingindo exportações de 51
mil 888 toneladas contra apenas 35 mil 773 no
mês correspondente do ano passado. Apesar de o
volume acumulado de janeiro a novembro ser
menor, o setor desfruta bons preços no exterior e
deverá trazer mais divisas este ano, algo em
torno de USS 730 milhões .
Defesa

Trecho da defesa que o presidente da AEB,
Nprberto Ingo Zadrozny, fará hoje ante o tribu-
mil do USTR. em Washington: "As retaliações
podem produzir efeitos contrários, insultam o
relacionamento global entre Brasil e Estados
Unidos, afrontando aspectos mais profundos nas
nossas relações de parceiros e amigos.

Viriam Leitão

WASHINGTON— A Casa Branca
adiou para o início do próximo ano o
anúncio de quais produtos brasileiros de
exportação serão atingidos pelas sanções
retaliatórias à política brasileira de infor-
mática. Demonstrando que está disposto
a dar tempo para negociações, o governo
Reagan só começaria a cobrar imposto de
100% sobre produtos incluídos na lista a
partir de fevereiro próximo. "Ainda há
tempo para evitar a confrontação, a bola
está com os brasileiros", disse ontem um
alto funcionário do governo americano.

Numa reunião com o embaixador
brasileiro em Washington na semana pas-
sada, um membro da equipe de negocia-
dores de comércio dos Estados Unidos,
Michael Smith, esclareceu que o Planalto
precisa tomar duas medidas para evitar as
sanções: reversão da decisão da SEI que
proibiu as importações do programa MS-
DOS e veto presidencial a diversos dispo-
sitivos da lei recentemente aprovada pelo
Senado, que estende proteção aos direi-
tos autorais dos programas de compu-
tador. As mudanças seriam necessárias
para impedir no futuro uma repetição do
caso MS-DOS, que causou a confronta-
ção entre os dois governos.

No encontro com o embaixador Mar-
cílio Marques Moreira, Smith disse que
os critérios das decisões brasileiras na
área da informática precisam ficar mais
claros e menos subjetivos. Para isso, o
presidente José Sarney precisaria vetar
especialmente partes dos artigos 8 e 10 da
lei, que definem o que é um equivalente
funcional de um programa de compu-
tador e estabelecem o processo de exame
dos pedidos de licença de programas
estrangeiros. Tanto empresas produtoras
de programas quanto o governo dos Esta-
dos Unidos temem que a Secretaria Espe-
ciai de Informática limite a entrada de
programas estrangeiros para computador
alegando que o mercado brasileiro não é
suficientemente sofisticado a ponto de
requerer programas novos. Smith tam-

bem afirmou que o governo americano
não pode aceitar a "taxa de contribuição"
de ate 200% do valor que poderia ser
aplicado aos programas importados.

— Especificamos exatamente nossos
requisitos para evitar que o governo bra-
sileiro alegue que não entendeu bem —
disse uma fonte americana —.

Ontem fontes admitiram que, ao di-
zer quais artigos e parágrafos da lei
precisam ser modificados, o governo
Reagan ficava sujeito à acusação de que
está intervindo nos negócios internos do
Brasil."Sabemos disso mas, francamente,
nestas alturas, não temos alternativas.
Anteriormente, evitamos micro-
administração da política de informática,
mas não adiantou nada", acrescentaram
as mesmas fontes.

Jon Rosembaum, diretor de assuntos
sul-americanos do representante da Casa
Branca para negociações comerciais, dis-
se ontem ao JORNAL DO BRASIL que"o Brasil é um país soberano e certamen-
te atuará nesse caso da forma que mais
atender a seus interesses nacionais". Ele
acrescentou: "Esperamos que o governo
Sarney entenda que, atuando de forma
cooperativa, nossos dois países podem
continuar a se beneficiar e crescer."

A audiência para a discussão da lista
de produtos que poderão ser atingidos
pelas sanções deixou claro, ontem, que o
governo americano ainda espera uma
solução amistosa para a confrontação
sobre informática. Apesar disso, Rosem-
baum admitiu que "também é possível
que as tensões entre os dois países au-
mentem um pouco a curto prazo". Ele
afirmou, contudo, que não espera uma
espiral de medidas e contramedidas entre
Brasília e Washington que terminem nu-
ma guerra comercial. "Nenhum dos dois
lados quer guerra nem tem a ganhar com
ela", disse ele.

A Empresa Brasileira de Aeronáuti-
ca, Embraer, demonstrou ontem excep-
cional capacidade de mobilização de alia-
dos nos Estados Unidos para evitar que
os aviões Brasília sejam atingidos pelas
sanções comerciais.

O advogado da empresa, Donald

Santarelli, disse que se as sanções forem
aplicadas empresas americanas de avia-
ção que servem centenas de comunidades
do país bem como seus habitantes seriam
prejudicados. Ele também argumentou
que grandes empresas americanas que
fornecem até 70% das peças que consti-
tuem tanto o Bandeirantes quanto o
Brasília seriam afetadas pelas sanções. O
advogado citou especialmente a United
Technologies, que fornece motores Pratt
& Whitney para os aviões brasileiros, a
Alcoa, que fornece o alumínio, bem
como a Piper, que vende sistemas de
navegação e muitas outras peças. Ele
ressaltou que no ano passado a Embraer
gastou 90 milhões de dólares em compra
nos Estados Unidos e que terminará 1987
gastando quase 120 milhões de dólares.

Santarelli afirmou que nos últimos
anos a Embraer tem sido uma das mais
ativas promotoras da liberalização co-
mercial dentro do governo brasileiro e
que se fosse atingida pelas sanções não
poderia desempenhar esse papel. "Não
posso dizer mais que isso numa audiência
pública mas o governo americano está
consciente do que temos feito", disse o
advogado, criticamente.

Num documento que submeteu á
consideração do governo americano, a
Embraer afirma que seria "injusto impor
sanções contra indústrias que não são
responsáveis pelas alegadas práticas des-
leais de outros setores".

A empresa brasileira reclama amar-
gamente da inclusão de aviões na lista dos
produtos que poderiam ser punidos pelas
sanções americanas. Santarelli informou
que desde 13 de novembro, quando a
Casa Branca anunciou a sua intenção de
impor sanções contra exportações brasi-
leiras, a entrega de 5 aviões Brasília a três
linhas aéreas americanas foi suspensa. A
Texas Air, a Atlantic Southeast Airlines
e a Westair, que os tinham encomenda-
dos, temiam que as sanções fossem apli-
cadas retroativamente e, portanto, o pre-
ço dos aviões recebidos dobrassem repen-
tinamente.

"Times" condena

reserva e apóia

as represálias

O 
The New York Times publicou
ontem um duro editorial contra

a reserva dc mercado para a informa-
tica no Brasil e apoiando as sanções
comerciais prometidas pelo governo
Reagan. Dc acordo com o jornal,
apenas o anúncio das retaliações ame-
ricanas já produziu bons efeitos, mo-
bilizando políticos, empresários e até
estatais brasileiras — a Embraer é
indiretamente citada como exemplo
— que se voltaram contra a reserva
para proteger as exportações e defen-
der maior abertura do Brasil a moder-
nos equipamentos de informática do
mundo desenvolvido.

O editorial diz que as sanções
ordenadas pelo presidente Reagan
trazem alguns riscos, "dada a frágil
política brasileira e o debito externo
dc I USS 100 bilhões". Mas ressalta
que os resultados já surgem e com-

pensaram os riscos: "Os líderes brasi-
leiros mais pragmáticos foram força-
dos a considerar que o país não conse-
guirá concretizar seu incrível poten-
ciai econômico, a menos que jogue
pelas regras do livre mercado."

O jornal recorda que a reserva de
mercado da informática brasileira sur-
giu nos anos 70, concebida pelos mili-
tares que governavam o país como
uma forma de reduzira dependência a
armas estrangeiras de alta tecnologia,
e que sobreviveu à transição democrá-
tica. Sua filosofia, diz o The New
York Times, era proteger a nascente
indústria de computadores até que ela
pudesse amadurecer ao ponto de
competir a nível mundial com gigan-
tes como a IBM e a Nec. "Essa
criança está até aprendendo rápido,
mas não na forma que serviria aos
sólidos interesses do Brasil."

Isso ocorre, segundo o jornal,
porque "dezenas de companhias bra-
sileiras, muitas usando pirataria tcc-
nológica, produzem equipamentos
que são obsoletos para os padrões
americanos ou japoneses. Os empre-
sários brasileiros pagam três vezes a

mais o preço mundial por esses produ-
tos inferiores, retardando o cresci-
mento e a produtividade e reduzindo
sua própria habilidade de exportar".

O editorial afirma que "o presi-
dente Reagan poderia esperar que o
Brasil tivesse um governo eleito mais
forte e mais bem capacitado" a res-
ponder a determinados interesses."Mas há uma boa razão para um
endurecimento agora, antes que a
informática fique mais marcada como
um símbolo da xenofobia brasileira.
O Brasil não deve descartar sua políti-
ca geral, mas exportadores influentes,
incluindo o fabricante estatal de
aviões comerciais, estão pressionando
muito por um acordo que salve as
aparências."

"Estas são boas notícias para as
companhias americanas ansiosas por
uma fatia maior no sexto mercado
mundial de computadores. E também
boas notícias para o Brasil, que não
pode se permitir a fantasia que não dc
que a prosperidade é possível sem um
mercado aberto", conclui o editorial.

Langonifaz defesa da conversão
PORTO ALEGRE — O ex-

presidente do Banco Central e atual dirc-
tor da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
Carlos Geraldo Langoni, afirmou ontem
cm Porto Alegre que "a conversão da
dívida externa em capital de risco é o
único mecanismo anti-recessão de que o
país dispõe atualmente para a geração de
empregos e rentabilidade para as empre-
sas". Para ele, o governo está equivocado"em tentar vincular a conversão com a
renegociação da dívida, que deve ser feita
isoladamente".

Langoni criticou a exigência de aqui-
sição do bônus para a participação nos
projetos de conversão, que "poderá limi-
tar de maneira significativa o mecanismo
de conversão da dívida do setor público".
Também sugeriu que a regulamentação

do projeto de conversão, prevista para
janeiro, elimine a restrição imposta à
participação do setor privado em investi-
mentos nos serviços públicos, que proíbe
uma rentabilidade mínima.

Segundo o diretor da FGV, o método
de conversão da dívida já é praticado
pelo Banco Central, que entre 1983 e
1985 teve USS 1 bilhão 800 milhões
convertidos cm capital de risco. Neste
ano, foram liberados US$ 450 milhões do
total de USS 800 milhões de pedidos de
conversão. Para Carlos Langoni, alguns
projetos, como o da linha vermelha, e o
projeto petroquímico, no Rio de Janeiro,
só poderão ser efetuados através da con-
versão.

Quanto ao pacote fiscal, Langoni
afirmou que só pode ser adotado através

do Congresso Nacional, salientando que,
em primeiro lugar,"o governo federal
deveria cortar despesas, subsídios e esta-
tais, numa decisão política, ao invés de
penalizar o contribuinte, através da ele-
vação de impostos'".

Para ele, a inflação do mês de dezem-
bro deverá permanecer dentro da expec-
tativa de 14%, salientando que a preocu-
paçâo maior é com janeiro, "mês em que
a inflação c tipicamente elevada". Segun-
do Langoni, a Fundação Getúlio Vargas
prevê uma taxa para o próximo mês entre
15% e 20%. Para 1988, a perspectiva é de
inflação anual maior do que neste ano, "a
não ser que o governo faça mudanças
fundamentais na economia, que acho
difícil a curto prazo", concluiu.
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México agrada empresário

mas irrita sindicalistas
CIDADE DO MÉXICO — Os empresários aplaudiram, mas

os sindicatos, a esquerda e analistas econômicos condenaram o
Pacto de Solidariedade Econômica promovido pelo governo do
presidente Miguel de la Madrid para tentar conter a espiral
inflacionária e trazer de volta o equilíbrio à economia mexicana.
Pelo pacto, um acordo entre governo, empresários e entidades
operárias e camponesas, uma série de medidas de austeridade
começaram as ser baixadas esta semana, para combater a inflação,
com um reajuste salarial real em duas parcelas de 15% e 20% e
aumento de vários preços públicos — a começar pela gasolina, luz
elétrica c telefones — e de alimentos básicos, em índices que
chegam a 85%.

O presidente da Confederação de Câmaras dc Comércio,
José Chapa, qualificou o pacto como um "caminho correto", pois
fará com que o Estado abandone sua participação na economia,
deixando interagir as forças do mercado. Chapa só fez uma
ressalva, cobrando o cumprimento das promessas dc privatização
de estatais. Outro líder empresarial elogiou a abertura às importa-
ções — através de reduções drásticas das tarifas sobre importados
— dizendo que ela será benéfica para as indústrias, aumentando
sua eficiência.

Os sindicalistas entretanto criticaram duramente o pacote. O
senador operário Arturo Romo, da bancada govemista, disse que
o "governo atuou como um autêntico advogado dos grandes
empresários" ao aumentar os preços muito acima dos reajustes de
salários. Sindicalistas do Congresso do Trabalho e da Conccrtação
Sindical, duas importantes centrais oposicionistas, qualificaram o
pacto de "criminoso", dizendo que ele prejudicará a maioria em
prol do pagamento dos altos juros da dívida externa e em
benefício da classe empresarial.

Eliezcr Morales, diretor da Escola dc Economia da Univcrsi-
dade do México, denunciou que o pacto só provocará mais
inflação, maior desvalorização do peso e fuga de capitais, exata-
mente o inverso do que o governo pretende conseguir com as
medidas.

A inflação no México atingiu 143% de janeiro a novembro e
deve fechar o ano com um acumulado em torno de 160%. A meta
do governo é baixá-la para 1% ou 2% ao mês a partir dc março,
quando preços e salários estarão indexados à inflação. Para a
próxima semana, novas medidas complementares ao pacto deve-
rão ser anunciadas, tais como redução do déficit público e, talvez,
uma aceleração do programa de privatizações. Novas desvaloriza-
ções do peso e aumentos de tarifas públicas também não estão fora
de cogitação nos meios econômicos mexicanos.

As medidas do

pacto mexicano

Aumento salarial imediato de 15% com mais 20% em janeiro.
A partir de Io de março, os salários serão indexados à inflação
mensal.

Reajustes diversos: gasolina, 85%; açúcar, 81%; tarifas telefô-
nicas, 85%; energia elétrica, 84%; fertilizantes, 79%; transporte
ferroviário, 17,2%. Ao todo, os aumentos de tarifas públicas e dc
alguns alimentos básicos vão de 20% a 85%.

Os preços reajustados serão congelados até 1" de março,
quando então estarão indexados à inflação, tal como os salários.

Os reajustes salariais de dezembro e janeiro são independentes
das negociações entre os trabalhadores e os patrões nesse período.

Desvalorização do peso oficial em 18%.
Liberalização quase total das importações, com reduções drásti-

cas ou eliminação de impostos sobre produtos importados.
Em breve, serão anunciadas medidas para reduzir os gastos do

governo, diminuir o déficit orçamentário e incrementar a privati-
zação de empresas estatais.

INFORMAÇAO RELEVANTE

A PARANAPANEMA AO PÚBLICO
A Paranapanema S/A, Mineração Indústria e
Construção, tendo em vista informações vei-
culadas por jornal do Rio de Janeiro relativa-
mente à transferência do controle acionário da
TV-Manchete, tem a informar o seguinte à
opinião pública, em geral, e a seus acionistas,
em particular:
1o Em nenhum momento a empresa Parana-
panema foi procurada, ou procurou os detento-
res do controle acionário da TV-Manchete para
com eles discutir condições de transferência.
Não o fez por duas razões: primeira, que não
deseja diversificar suas atividades para ramos
de negócio nos quais não tem especialização,
segunda, porque está proibida pela constitui-
ção e pelas leis vigentes de fazê-lo.
2° A opinião pública e os acionistas da Parana-
panema S/A, Mineração, Indústria e Cons-
trução podem ter a certeza de que a empresa
continuará dedicada a realizar seus investimen-
tos naquelas áreas em que consolidou seu
prestígio nacional e internacional. A Paranapa-
nema, em hipótese alguma, transferiria o cen-
tro de suas atividades para setores diversos
daqueles em que construiu seu patrimônio de
negócios e moral junto à opinião pública brasi-
leira.

São Paulo, 17 de dezembro de 1987

SAMPAIO DÓRIA, BARROS RIBEIRO-ADVOCACIA

Antônio Roberto Sampaio Dória
Bento dc Barros Ribeiro

Carlos Eduardo Sampaio Dória
José Luiz Araújo Silva

Márcio Elísio de Freitas
Marcos Viilares Heer

Mario Cobucci Júnior
Tarcísio Silvio Beraldo
Tibiriçá Botelho Filho

têm a honra de participar a associação, ao seu escritório, do

PROFESSOR CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

passando a sociedade a denominar-se

DÓRIA, RIBEIRO, DINAMARCO - ADVOCACIA

Distribuidora
A

GANHE

A MAIOR RENDA DO 
"OVER-NIGHT"

VOCÊ TERÁ:
íií SEU DINHEIRO APLICADO EXCLUSIVAMENTE

EM LETRAS DO BANCO CENTRAL
*90% DO RENDIMENTO DAS LBC PARA APLICAÇÕES

ACIMA DE Cz$ 25.000,00
* ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
& MOVIMENTAÇÃO PELO TELEFONE
&REAPLICAÇÃÒ AUTOMÁTICA
& LIQUIDAÇÃO EXTERNA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco/122- Fonef (021) 221-4711 .
SÃO PAULO: Rua Quirino de Andrade, 213 - Fone: (011) 259-7244 . ;

i . -r SÀNTO ANDRÉ: Rua Senador Fláquer,Í575 • Fone: (01J)412-98$5l§|I
i: 1 CAMPINAS: : Av. Francisco Glicério, 835 - Fone: (0192) 32-5655, • •

Rua Marconi, 53 — lls andar — 01047 — São Paulo — SP
Tel.: (011) 257-3300
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Governo da Mudança 
promove 

a recuperação da Bahia

„ SALVADOR — São mais de 3 mi-
Ihões de pessoas residindo em habitações

„ subumanas, tipo choça ou barraco. Cerca
» de 84% dos óbitos de crianças com até
„ quatro anos de idade são causados por« deficiências nutricionais. fome crônica ou" aguda. Mais de um milhão de crianças

vivem abandonadas. E, como se não" bastasse, mais de 70% da populaçãoeconomicamente ativa recebem de dois" salários mínimos para baixo por mês.
É diante desse quadro de pobreza".^absoluta, um problema estrutural como

concluíram economistas em debate sobre
.. o assunto, que o governo democrático da
2 Bahia estabeleceu como meta prioritária" da sua administração o resgate de uma
. pesada dívida social. A viabilidade deste

_plano ambicioso num quadro econômico
nacional e internacional adverso foi ques-
tionada durante o debate "Bahia: Gover-
no da Mudança", realizado esta semana
pelo JORNAL DO BRASIL no hotel
Meridien, com participação do próprio
Governador Waldir Pires, Secretários de
Estado, representantes de entidades lo-
cais e de autoridades da esfera federal,
como os economistas Luciano Coutinho,

" Secretário Geral do Ministério de Ciência
• e Tecnologia, e Rômulo Almeida, diretor'" 'do BNDES.

Para resgatar essa dívida social e
promover as transformações no planoeconômico, o Governo do Estado reco-
nhece ser imprescindível uma ajuda do
Governo Federal na compiementação
dos investimentos públicos previstos, na
ordem de 20% do total. A perspectiva aí,
no entanto, não é nada animadora, admi-
te o Secretário da Fazenda, Sérgio Gau-
denzi, que ouviu do Ministro Bresser
Pereira a confirmação de que o Brasil não
terá acesso a dinheiro novo.

Neste debate que contou com a parti-cipação da Tribuna da Bahia, reuniram-
se visões local e nacional que permitiram,ao final, alimentar, pelo menos, uma
dose de razoável otimismo na capacidade
de reação do Estado ao caos com que se
deparou o governo democrático no início
da gestão.

Em nome do JORNAL DO BRA-
SIL, o jornalista Humberto Quadros —
que coordenou os trabalhos — destacou a
ênfase com que o JB vem estimulando
debates a respeito de temas importantes
da vida econômica, social e política do
país, inclusive com eventos já realizados
em outras nações. Disse, ainda, que esta
é uma das formas mais construtivas que
um orgão de imprensa da dimensão do JB
pode utilizar para ajudar na consolidação
do regime democrático no Brasil.

Pires: atrás do esforço de aprimoramento do estado

Waldir Pires 
persegue a

melhoria da produtividade
O governo da Bahia está decidido a

desenvolver um grande esforço de apri-
jnoramento e melhoria da produtividade
do aparelho do ettado para torná-lo ca-
paz. Quem assegura é o governador Wal-
dir Pires, afirmando que "esses 20 anos
de autoritarismo degradaram o aparelho
estatal no Brasil e, na Bahia, então, mais

. do que em qualquer outra parte".
Ao encerrar o debate "Bahia: Gover-

no da Mudança", Waldir Pires salientou
que o governo vai atuar no sentido de dar
ít contribuição de toda uma sociedade
para resgatar a dívida social e, dentro do
pòssível, no plano econômico, fazer uma
modificação estrutural, acompanhando
com audácia a capacidade de desenvolvi-
mento tecnológico do nosso tempo e
modernizando os vários setores da eco-
nomia.

Com uma palavra de confiança e
determinação de luta, o governador disse
<jüe só com uma grande lealdade à demo-"cracia — não apenas como método, mas
còmo uma compreensão da vida — "po-
deremos constituir a nação e a sociedade' 
qüe queremos, numa capacidade de mo-
bilizar os homens, as forças e as idéias
tjüe nos ajude a construir esta fisionomia
nova do nosso Estado e do País".

Por várias razões, o quadro é de
inquietação no país, onde se insere a

»¦ Bahia. Mas conclamou os diversos seg-
mentos da sociedade a criarem otimismo,
lembrando que o Brasil já saiu de vários
momentos graves como este. "Demos o
exemplo de um país que, do pós-guerra
para cá, apesar das dificuldades enormes,
pode crescer economicamente, embora
não tenhamos resolvido os problemas

, .políticos e sociais", disse o governador.
Para Waldir Pires, a questão econô-

• mica não se justifica em si mesma, deven-
do ter os contornos, as limitações e os

I impulsos decorrentes do que se pretende
fazer da sociedade e da posição polfica do
país — participante ou não das suas

, decisões mais importantes.
O governador destacou que o paísenfrenta hoje uma das suas mais graves

crises. No campo econômico, citou a
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Resgatar a dívida social e transformar a Bahia é a missão do Governo da Mudanç

Mais investimento 
produtivo O 

"milagre" 
das finançal

capacidade reduzida de poupança, quase
impossibilidade de taxas de investimentos
compatíveis com suas necessidades, fora
o fechamento de financiamentos ex-
ternos.

Nunca se pôs, de forma tão agu-
da, essa questão política e social que eu
chamo de questão democrática: não creio
que o país tenha solução para sua econo-
mia fora da equação social e política. A
democracia não será viável se não houver
uma profunda modificação das estruturas
sociais, da própria instituição política e
da compreensão do aparelho do estado.

Houve uma deformação extraordiná-
ria do aparelho do estado brasileiro ao
longo de todo o autoritarismo, com uma
desatenção diante dos objetivos nacio-
nais, segundo Waldir Pires. "Nessa clari-
nada, todos os homens de fé, sem otimis-
mos e a humanidade, devemos ter a
convicção de que poderemos enfrentar
esse desafio se fizermos o diagnóstico de
nossa força e enquadrarmos nossa vonta-
de política", raciocina Waldir Pires.

O governador da Bahia alerta para a
necessidade de os brasileiros não se sedu-
ziram com alguns projetos que podemsignificar caminhos mais fáceis, porém,seguramente, excludentes do bem-estar
de toda a tecnologia que o mundo moder-
no permite. Por isso, Waldir afirma queno fundo desta crise nacional está a
questão democrática. Na sua opinião,
sem a mudança profunda e vigorosa de
instituições e de estrutura não serão re-
solvidos os problemas nas periferias das
coisas.

Teremos de ser dignos desta na-
ção hoje ou, nesta fim de século, não
abriremos os horizontes para o milênio
que vai começar. É com o sentimento de
que seremos capazes, de que não arriare-
mos nossas bandeiras, que seremos dig-
nos de sustentá-la, que vamos enfrentar
as dificuldades que estão aí.

Waldir Pires acha que não se deve
transigir com a violência, a improbidade,
as degradações da vida política e adminis-
trativa, que são impedimentos graves na
grande reformulação institucional e es-
trutural do país.

Maximizar a transferência de recur-
sos forâneos para a economia regional em
projetos produtivos integrados a econo-
mia do país é um ponto fundamental para
estabelecimento de um plano de desen-
volvimento estadual num governo de mu-
dança como a de Waldir Pires. A posição,
fnanifestada pelo diretor do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Rômulo Almeida, de-
fende o aumento do nível de investimen-
to, mas de maneira realmente reproduti-
va e integrada.

Essa integração deve ocorrer, no seu
entendimento, não apenas a nível de
economia nacional, mas também deve
haver uma preocupação com a integração
inter-regional nordestina, alertou Almei-
da. Isto porque, como ressaltou, é preci-
so evitar que certas áreas periféricas do
Nordeste do ponto de vista geográfico, a
exemplo da Bahia e do Maranhão, passe
a integrar-se diretamente aos centros tra-
dicionais do País, abandonando as liga-
ções com o resto do Nordeste.

O diretor do BNDES ressalta que é
preciso cultivar as vinculações intra-
regionais nordestinas não por uma ques-
tão regionalista, mas para maximizar o
potencial da economia da região, que tem
possibilidades imensas, como, por exem-
pio, de uma série de derivações a partirde um eixo químico e metalúrgico.

Carência — A grande carência
no Estado, na opinião do economista
Rômulo Almeida, reside em tecnologia e
recursos humanos. Também em termos
de ensino superior e pesquisa, a política
nacional sempre contribuiu para ampliar
o fosso regional, ataca o diretor do
BNDES, justificando a carência nesta
área. Há atividades que podem ser des-
centralizadas, sem prejuízo de eficiência,
mas que sempre foram objeto de projetos
consolidadores do centralismo no país,
nas últimas décadas.

O economista detecta dois pontos de
uma estratégica dominante a nível nacio-
nal, ainda que não seja explícita em boa
parte, que representam sérias dificulda-
des para um planejamento a nível regio-
nal. Uma delas é a estratégia da integra-
ção competitiva com a economia interna-
cional. Reconhece que é imperativa hoje,
por várias razões, apesar de não ser a
única alternativa possível. Admite que é
uma alternativa válida e não está contra
ela. "Mas acontece que ela é de tendên-
cia concentradora a nível social e regio-
nal, se não for condicionada por um
planejamento preocupado em evitar isto.

A outra estratégia básica que se ado-
ta a nível nacional e a da desestatização.
Rômulo Almeida considera evidente a
necessidade de enxugar o estado das
ineficiências do clientelismo e do patri-monialismo. "Isto é essencial", diz ele."A grande reivindicação das forças pro-
gressistas do país, inclusive do empresa-
riado, tem que ser exigir que o estado
seja eficiente."

Mas isto não significa desarmar o
estado, adverte o diretor do BNDES.
Rômulo não admite que se diga "que o
Estado não tem mais função, que járealizou tudo que podia, que a Petrobrás,
a Eletrobrás e a Vale do Rio Doce jáestão feitas e agora o resto é com a
iniciativa privada".

Esta estratégia é incorreta mesmo
para as regiões mais desenvolvidas do
País, alerta Rômulo. No entanto, é paraas regiões periféricas que esta postura é
realmente "nefasta", segundo ele. Afir-

ma que não há condição para alterar-se a
tendência para localização cada vez mais
centralizada do investimento do que a
presença do estado, inclusive para apoiar
a iniciativa privada e para suprir suas
omissões e insuficiências.' Rômulo Almeida considera impor-
tante que o plano de governo Waldir
Pires, na tentativa de resgatar a dívida
social do estado, seja ambicioso, como
um instrumento de reivindicações, de
negociação com o governo federal, a fim
de carrear o máximo de recursos para o
resgate dessa dívida.

O diretor do BNDES considera a
dívida social tão grande e tão relacionada
com os problemas estruturas da econo-
mia brasileira que apenas será possível"arranhar" a solução desse problema. De
qualquer forma, acha significativo que o
governo se empenhe em multiplicar as
salas de aula, postos de saúde, atender o
menor abandonado. "É mais uma de-
inonstração e uma experimentação de
meios e métodos para encarar o proble-ma social", ressalva o economista.

— A economia baiana tem possibili-dades reais de crescimento, mas tem
limitações muito sérias, no entendimento
do diretor do BNDES. Observa que os
investimentos feitos historicamente na
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Almeida: integração maior

Bahia indicam que é um dos estados de
mais baixo coeficiente de infra-estrutura
por população. A Bahia é extremamente
carente de capital social básico, garante
Almeida. O governo federal, principal-
mente, não tem se preocupado com a
infra-estrutura neste estado.

Entretanto, Rômulo Almeida discor-
da quando dizem que o empresariado
regional é limitado em termos de iniciati-
va em empreendimentos produtivos. Não
sendo pessimista neste particular, Rômu-
lo Almeida diz que, até bem poucotempo, o empresariado local não tinha
experiência senão no setor da agropecuá-
ria e da construção civil, além de algumas
indústrias tradicionais que estavam deca-
dentes. Paralelamente, o empresariado
baiano tinha muita limitação na sua for-
mação de capital, afirma Almeida. Mas o
economista acredita que a geração de
novos empresários já começa a ocorrer e
se intensificará na medida em que houver
maiores estímulos para investimentos di-
versificados a nível regional. E a contri-
buição que o plano do governo pode dar
nesse sentido é muito importante.

"Um milagre". Este foi o termo mais
adequado que o secretário do planeja-mento, Jairo Simões, encontrou — ape-
sar de não gostar de utilizá-lo, como
confessou — para classificar a tão inespe-
rada quanto espetacular recuperação das
finanças estaduais conseguida em poucos
meses pelo governo democrático da
Bahia.

Waldir Pires encontrou um quadro
negro ao assumir o governo cm março,
conforme explanação feita pelo secretá-
rio da Fazenda, Sérgio Gaudenzi: o endi-
vidamento bancário, a números de hoje,
ultrapassavam a CZ$ 120 bilhões, dos
quais, mais de CZ$ 7 bilhões já estavam
vencidos e não pagos; o endividamento
corrente junto a empreiteiros e fornece-
dores, àquela época, chegava a CZ$ 11
bilhões, refletindo obras já realizadas,
serviços feitos e não pagos.

Com a Previdência Social, a dívida
era superior a CZ$ 2 bilhões, igual quan-
tia que o governo devia na ocasião ao
Baneb e ao Desenbanco por conta de
avais honrados por esses bancos. O caixa
estava a zero e ainda havia ordens de
pagamentos na rua superiores a CZ$ 240
milhões.

— Evidente que esta situação não é
só na Bahia, sendo semelhante cm outros
estados: endividamento alto, dívida ven-
cida que não pode ser paga com receitas
próprias do governo e folha de pessoalconsumindo quase o total das receitas
estaduais, além de altos encargos finan-
ceiros provenientes de dívidas contraídas
para a realização de investimentos, quelimitam bastante a capacidade de endivi-
damento dos estados — admitiu Gau-
denzi.

O governo da Bahia recorreu ao
governo federal, mas não obteve ajuda
significativa, segundo o secretário Gau-
denzi. "A ajuda foi muito aquém das
necessidades e até da perspectiva inicial",
assegura o titular da Fazenda.

Diante desse quadro, para resolver o
problema de caixa, o governo buscou
reduzir despesas e aumentar a receita.
Alguns problemas foram enfrentados pa-ra aumentar a receita porque a seca este
ano foi muito grande, houve queda não
§ó de produção mas também de valor do
cacau (ainda significando 12% do ICM
do estado, que caiu à metade cm 87),
perda no café e diminuição do ICM da
petroquímica, pois a recessão forçou as
empresas do pólo de Camaçari a exportar
— exportando, não recolhem ICM. Além
disso, o racionamento de energia no
Nordeste reduziu a capacidade de várias
indústrias.

Como se não bastasse, a Assembléia
Legislativa da Bahia, acreditando exage-
radamente no Plano Cruzado — como
salientou o secretário Gaudenzi — elimi-
nou a correção monetária no Estado.
Com isto, perdeu-se alguns meses parareconstituir, através de lei, a correção
monetária nos débitos para com a fa-
zenda.

Apesar de tudo isso e mesmo man-
tendo o pagamento sistemático dos gati-
lhos salariais dos funcionários — que
receberam reajustes acima da inflação no
período março a novembro —, ao com-
pletar seis meses do governo da mudan-
ça, o Estado já havia conseguido equili-
brar as finanças no nível corrente (isto é,

emo dinheiro que entra com o que sai),
cerca de CZ$ 5 bilhões, em setembre

Redução de despesas —
Alegando que a redução de despesas no
estado tem limites, sob pena de inviafcili-
zar ainda mais uma economia ja tem
processo recessivo, Sérgio Gaudenztfad-
nútiu que deixou de enxugar o quadro de
pessoal, apesar de reconhecer que háium
excesso de funcionários no goverçio."Optamos pela manutenção, posto qije a
iniciativa privada não teria como atrçor-
ver esses funcionários do Estado", exjpli-
cou o secretário.

Neste primeiro ano foi recomposta a
situação de caixa, que era muito ruimíem
março, tendo havido uma sobra mín|ma
para investimento. As dívidas com em-
preiteiros e fornecedores ainda existem
em grande monta. Na questão dos bancos
houve solução pela rolagem da dívidallos
estados, mas isto remete o governo apm
problema no próximo ano, quando tprá
de voltar a pagar os compromissos com os
bancos.

Para a superação da crise, o primeiroinstrumento é a reforma tributária-que,
de certa forma, se esboçou na constjjuin-
te. "Não há dúvida de que, mesme^não
sendo o que se esperava, o capítulo

Gaudenzi: menos despesas

tributário até agora aprovado própórcio-
na aumento de receita de 15% no ciso da
Bahia", diz o secretário da Fazenda!:

O receio agora é de que a união
repasse serviços para o estado em função
dessa nova distribuição tributária a ser
implantada em alguns anos. Sérgio Gau-
denzi teve a oportunidade de tratar deste
assunto recentemente com o ministro da
Fazenda, Bresser Pereira, em Goiânia. E
salienta que o patamar estabelecido pelaconstituinte não dá condições de a união
desobrigar-se de serviços e repassar aos
estados e municípios. Como disse o secre-
tário, os índices fixados na carta constitu-
cional refletem a situação atual, com o
nível de encargos que têm hoje e já não
podem cumprir.

O controle absoluto dos gastos públi-cos que se experimenta no estadq ja
possibilitou uma economia razoável, se-
gundo Gaudenzi. Mas tem enfrentado
dificuldades para privatização de algumas
empresas do estado e fusão de oiiíras
para eliminar gastos administrativos des-
necessários que o estado tem assumido
historicamente.

Planejamento assume prioridade
Se não houver disposição das instituições

oficiais de crédito de compensar para o país,
,^cpm aporte de recursos, os desembolsos de

¦' juros, o Secretário Geral do Ministério de
.. Ciência e Tecnologia, economista Luciano Cou-

¦ tinha; é amplamente favorável a que se suspen-
da, progressivamente, a remessa de recursos
para o exterior, na medida em que não haja
contrapartida. O Brasil tem que evitar que a
drenagem de recursos para o exterior compro-
meta, ainda mais, sua capacidade de investi-
mento"

Luciano Coutinho louvou o Governo da
Bahia por naver proposto um plano de metas' ambicioso, desenhando o que é possível e o quese pretende fazer. Lembrou suas divergências
com o amigo João Sayad, quando este era
Ministro do Planejamento. Sayad dizia que não
podia fazer um plano enquanto não tivesse
equacionado as condições macro-econômicos
mínimas de financiamento do setor público. E
Coutinho discordava disto.

Agora, o Secretário Geral do Ministério de
Ciência e Tecnologia afirma que, ainda hoje,
essas condições não estão equacionadas, pelocontrário, vem mergulhando numa crise gravena sua capacidade de financiamento. "Não obs-
tante, isso não nos deve impedir de formular o
planejamento, suas prioridades, porque o exer-
cício de pensar o planejamento é essencial até
mesmo nas condições de grandes dificuldades,
quando se trata de escolher prioridades", justi-fica.

Para Coutinho, a Bahia tem papel funda-
mental na construção do futuro do país, pois

Coutinho: planos abrangentes

pode ser o grande elo de ligação do Nordeste
com o Centro-Sul. Considera possível, pelo
plano estratégico apresentado durante o debate,
fomentar relações novas de empresários.

Exatamente por reconhecer a importância
do papel da Bahia, que o Ministério de Ciência e
Tecnologia definiu que a Bahia não pode deixar
de ter um setor de alta excelência em química,anunciou o Secretário Geral.

-Abastecimento requer maiores estímulos-

A necessidade de estímulos do Governo do
Estado ao equacionamento de problemas no abaste-
cimento da população, causados pela estrutura
empresarial, é definida pelo diretor do Grupo
Odebrecht, Victor Gradim. A Bahia tem tradição
de produzir para exportação e importar de outros
Estados produtos simples para seu consumo, salien-
tou o empresário.

Na verdade, como destacou o presidente da
Federação da Agricultura do Estado da Bahia
(FAEB). Carlos Bayardi, há um verdadeiro passeio
de determinados produtos, como o mamão papaia,
que sai da Bahia, é encaixotado em São Paulo e
volta a ser vendido nos supermercados de Salvador
como se fosse um produto paulista.

O diretor do Grupo Odebrecht frisou que há
pouca iniciativa empresarial na Bahia, havendo,
portanto, necessidade de estímulo governamentaltambém nesse sentido, a fim de que sejam aplicados
em setores produtivos diversificados parte dos re-
cursos hoje aplicados no mercado financeiro.

Ao elogiar o Governo Waldir Pires por estabe-
lecer como meta básica o resgate da dívida social,
Victor Gradim ressaltou que o estado de miséria de
parte significativa da população baiana está. real-
mente, a exigir um esforço de todos em busca da
melhoria da qualidade de vida da população. De-
fendendo a necessidade de adoção de medidas
objetivas para "desgargalar" os entraves no abaste-
cimento, lembrou que o custo de vida de Salvador é
o mais alto entre as capitais brasileiras.

Abordando a questão do abastecimento, o

Gradim: esforço para melhoria Bayardi: passeio dos produtos

presidente da FAEB. Carlos Bayardi, destacou que
até na distribuição da merenda escolar, o Governo
não absorve produtos da região, preferindo usar o
milho, por exemplo, que é importado, devido à
produção insuficiente do Estado. Ele propõe que se
inclua leite, café e chocolate, o que, inclusive,
ajudaria bastante o produtor de cacau da Bahia —

hoje responsável por cerca de 90% da ofertd
nacional da amêndoa.

Depois de classificar como "deprimente" o
quadro de irrigação na Bahia — pois "não se podefazer irrigação sem energia" —. Carlos Bayardi
ressaltou a importância do Programa de Eletrifica-
ção Rural que está sendo implementado pelo Go;
verno na mudança.
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T ransfor inações virão com o resgate da dívida social

O reconhecimento de que a Bahia tem imensa
e perversa dívida social e. ao mesmo tempo, possuiimportante potencialidade econômica que deve ser
explorada levou o Governo da Mudança à adoção
de duas estratégias para a concretização das suas
metas: a de resgate da dívida social e a de transíor-
mação.

Ao apresentar as estratégias de ação do Go-
verno Waldir Pires, o secretário estadual do Plane-
jamento. economista Jairo Simões, destaca que foi
preciso levar em conta as duas faces conflitantes e
antagônicas que a economia baiana exibe: a do
segmento industrial moderno—-de tecnologia avan-
çada e de inegável importância estratégica, da qual
o' Pólo Petroquímico de Camaçari é o melhor
exemplo — que se contrapõe à da pobreza em que
vive a maior parte da população (mais de 711% da
população economicamente ativa auferem renda
mensal inferior a dois salários mínimos e mais de 3
milhões de pessoas vivem em habitações considera-
das sub-normais).

Para enfrentar a situação de grave carência do
estado, o governo da Bahia está convicto de que é
imprescindível uma ajuda significativa do governo
federal. Sozinho, não conseguirá fazer os investi-
mentos públicos previstos para atingir suas metas.

Mais importante, na sua opinião, é a mudança,
que já se verifica, na postura do governo diante da
população, com a adoção de princípios de compor-
lamento como o pleno exercício da liberdade, a
transparência dos atos praticados, austeridade rigo-
rosa na gestão dos recursos públicos, participação
das bases populares nas decisões de governo e
preocupação permanente com a recuperação e
manutenção do patrimônio público.

Apesar de toda a dificuldade financeira com
que se defrontou o novo governo da Bahia, uma
coisa tem sido sagrada, desde o início da administra-
jão. quando os salários dos funcionários estavam
atrasados e não havia um tostão em caixa: o
Governo da Mudança passou a valorizar o servidor
público. De março a novembro, quando a inflação

lói de 170'í . ninguém deixou de receber, pelomenos. 26(lrr de reajuste salarial acumulado, ten-
do. portanto- um ganho real significativo e estando
com o pagamento em dia.

Sem improviso — Antes de apresentar
as linhas do plano estratégico do governo, o secreta-
rio do Planejamento. Jairo Simões, colocou duas
preliminares: primeiro, que o atual governo da
Bahia tem rumos, posicionamento diante do futuro
do estado, pois o plano estratégico é o desdobra-
mento de reflexões feitas desde 1985 por grupos de
estudo da Fundação João Mangabeira, do PMDB
baiano, que. no ano passado, chegou a envolver
mais de 300 profissionais das mais diversas áreas."Portanto, nào estamos improvisando caminhos",
enfatizou o secretário.

O segundo ponto é a situação difícil da econo-
mia nacional, agravada por uma conjuntura interna-
cional igualmente nada benéfica. Mas Jairo Simões
entende que os planos mais se justificam exatamen-

te nos períodos de dificuldades. Contudo, ressalva,
nenhum plano de crescimento pode ser feito confia-
do apenas no:, recursos próprios do governo esta-
dual. Ressalva que. provavelmente, só São Paulo
poderia fazer isto. E conclui, enfaticamente, este
raciocínio: "O governo do estado não pode prescin-dir de uma ajuda significativa do governo federal na
complementação dos investimentos públicos previ-síveis".

Diante da situação encontrada, muito mais
grave do que a imaginada durante a campanha,
inicialmente o governo procurou ater-se a um
programa de 100 dias e. em seguida, uma programa-
çãò para o segundo semestre. "A desarrumação da
casa era tamanha que não nos sentimos à vontade
para planejar mais a longo prazo", justifica Simões.
Essas metas de longo prazo foram definidas para o
período de 1988 a 1991, inclusive deixando uma
orientação para o primeiro ano do próximo go-verno.
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Simões: Bahia de duas faces antagônicas Gabrielli: problemas nos próximos 3 anos Lobato: integração para superar pobreza

onforme ressaltou o secretário do Planeja-
H _ mento, o governo democrático de Waldir

Pires confia cm determinados princípios
de comportamento dos quais não abre mão: respei-
to à liberdade do cidadão, transparência, participa-
ção da comunidade e probidade dos agentes gover-
namentais. Reconhece, contudo, que esses princí-
pios não são obedecidos imediatamente a simples
mudança de governo. Afinal, esclarece ele, a Bahia
vem de uma situação absolutamente oposta, que
durou muitos anos.

Jairo Simões reconhece, portanto, que não
houve uma mudança completa de uma hora para
outra, mas está convicto de que se deve persistir
nesse caminho. Durante os anos da ditadura, houve
um claro desvirtuamento do setor público, inclusive
com um crescimento excessivo do setor privado cm
áreas fundamentais como educação e saúde.y.' .v.

resgate do papel do setor público está ligado
aos princípios enumerados, mas o governo demo-
crático requer um certo tempo para reverter essa
situação. Por enquanto, sua avaliação é de que.nesse sentido, o governo está sendo relativamente
bem-sucedido. apesar de não ter feito publicidadedo que realiza.

A preocupação maior do governo Waldir Pires
no momento é a manutenção do que havia no
Estado e não a realização de novas obras. "Como
recuperar prédios não dá inauguração e banda de
música, os governos anteriores não se preocupavamcom isto", acusa o secretário do Planejamento.
Dessa forma, o novo governo encontrou uma escas-
sez de 25(1 mil carteiras nas escolas primárias, ou
seja, igual número de alunos estudando sentados no
chão ou cm condições precariíssimas, tanto na
capital quanto no interior.

Na preocupação de recuperar as instalações do
governo, já estão sendo contratadas milhares de
carteiras escolares. E Jairo Simões foi enumerando
alguns exemplos de ações da atual administração,
nesse sentido. Mais de 2 mil salas de aula já foram
recuperadas ou estão em fase conclusiva de rccupc-
ração.

Saindo da área educacional, lembrou que mais
de 900 leitos foram colocados à disposição de
pacientes necessitados, ou seja. mais de 259r do
total existente na rede hospitalar estadual. Para
enfrentar a seca. já foram perfurados ou recupera-
dos mais de 1 mil poços artesianos. Para pequenos
produtores foram distribuídas mais de I mil tonela-
dás de milho e feijão para plantio.

Até outubro, haviam sido feitas 6 mil 600
ligações elétricas no meio rural, isto é. conseguiu-
se. em oito meses, concluir mais de 20% do total de
ligações feitas anteriormente, em toda a história da
Bahia. Somente no oeste do estado, onde está
sendo construída uma pequena hidrelétrica parasuperar a escassez de energia, foram viabilizados
800 quilômetros de estradas para escoamento da
produção regional.

rés hospitais regionais estão em projeto ou
processo de licitação para iniciar a construção nos
próximos meses, em Vitória da Conquista. Ibotira-
ma e Muritiba. Além disso, o Hospital de Camaça-
ri, cuja obra estava paralisada quando Waldir Pires

.assumiu o Governo, será inaugurado até janeiro. O
Secretário ainda citou várias obras de recuperação,
como do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues,
¦recuperação de cadeias públicas, conserto da escada

Magirus. único equipamento do Corpo de Bombei-
ros na Bahia capaz de combater um incêndio em
prédios com mais de dez andares.

Mas a política de pessoal, considerado um dos
pontos mais altos do atual Governo, foi destacada
com ênfase pelo Secretário Simões. Não há um só
funcionário que nào tenha obtido reajuste salarial
acima dos 170% da inflação de março a novembro.
Incluindo 20% agora concedido, retroativo a no-
vembro, ninguém deixou de receber pelo menos
260% de aumento no período, apesar de todas as
dificuldades enfrentadas pelo Governo. Alguns se-
tores tiveram até 500% de aumento, devido à
adoção do Plano de Carreira do Magistério.

Plano estratégico — Jairo Simões ar-
gurrientou que a elaboração do Plano Estratégico do
Governo teve de levar cm conta um grave quadro
social: 70% da população economicamente ativa da
Bahia recebe menos de dois salários mínimos,
absorvendo cerca de 30% da renda do Estado. Este
mesmo percentual detém os 2% mais ricos, numa
clara demonstração da elevada concentração de
renda e das desigualdades sociais. Entre os adultos,
mais de 4(1% são analfabetos.

Contudo, o Secretário do Planejamento afir-
ma que a Bahia apresenta pontos muito dinâmicos
no seu território, em termos de potencial cconômi-
eo. Isto, dentro do próprio sistema capitalista. São
áreas que podem ser estimuladas e dar resposta
muito pronta, com aumento da produção e diversifi-
cação da oferta, com reflexos nos diversos setores.

A estratégia do atual governo começa pelo
resgate da dívida social, ponto fundamental da ação
governamental. Entre os princípios que serão perse-
guidos pela administração Waldir Pires, destaca-se
a educação. Todas as crianças cm idade de escolari-
dade obrigatória (07 a 14 anos) terão vagas nas
escolas da rede pública, dentro das metas quadrie-
nais. Hoje. mais de uni terço dos meninos nessa
faixa de idade está fora da escola.

Num estado onde há mais de I milhão de
crianças abandonadas e 37% dos óbitos alcançam
aquelas com até dez anos de idade, enquanto 84%
de óbitos de crianças com até quatro anos são
causados por deficiências nutricionais. fome crônica
ou aguda. Jairo Simões considera imprescindível
que o Governo assuma o amparo ao menor carente
com responsabilidade e prioridade equivalente às
atribuídas à educação e à saúde, como condiciona-
mento essencial para a formação do cidadão.

Nenhuma sede municipal deixará de ter um
posto de saúde, c haverá uma unidade própria
também em todos os aglomerados surbanos com
mais de 1 mil habitantes. Todas as sedes municipais
também deverão ter seu sistema de abastecimento
de água. ligação à rede elétrica de energia e postos
fixos ou móveis de abastecimento popular do Esta-
do. principalmente com produtos básicos do consu-
mo familiar.

Hoje. mais de 3 milhões de baianos residem
em habitações subnormais. tipo choça ou barraco.
Não se pretende acabar com o problema, pois o
déficit habitacional é imenso (500 mil famílias,
estima Jairo Simões). Mas ele ressalta que o Gover-
no acaba de lançar um programa para atender a 200
mil famílias, inclusive aquelas desempregadas (ren-da zero), que estão invadindo terrenos públicos e
privados, construindo casas e embriões para os mais
pobres. As inscrições já estão sendo feitas em todo
o Estado.

Condições macroeconômicas não

facilitam o plano para governo
A viabilidade do plano estratégico do

governo Waldir Pires dentro da atual conjun-
tura da economia nacional é questionada pelo
professor José Sérgio Gabrielli, da Faculdade
de Economia da Universidade Federal da
Bahia. "O 

problema fundamental do plano
refere-se às condições macroeconômicas, à
situação nacional", comenta o economista.

Gabrielli afirma que tem sido cada vez
mais nacional o que há de dinâmico e moder-
no na economia baiana, refletindo cada vez
mais o quadro nacional. Nesse sentido, acha
que não se deve ter um plano que não
considere o quadro brasileiro e as perspectivas
da economia do País, que indicam problemas
graves nos próximos três anos.

— Questiono a viabilidade do plano
num quadro de recessão a nível nacional,
onde o que há de dinâmico a nível regional
está ligado à economia nacional. Este questio-
namento me parece mais importante quando
se sabe que, em grande maioria, o empresa-
riado baiano, que tem recursos excedentes,
tem pouca atividade produtiva na utilização
desse dinheiro — diz Gabrielli.

Nesse quadro, o economista considera
importante definir mecanismos para tentar
canalizar de forma mais produtiva os recursos
excedentes que o empresariado baiano tem
aplicado de forma especulativa. Ele lembra
que o estado tem um papel fundamental na
economia brasileira, sendo grande compra-
dor, grande fornecedor de insumos básicos,
grande empregador e pode ser grande estimu-

duas estratégias que são fundamentais para
enfrentar o problema de transformação da
economia e das dificuldades da grande situa-
ção de miséria que o povo vive pode levar a
alguns problemas sérios na implementação de
políticas quando há escassez de recursos",
alerta o economista.

Em vez de separação, Gabrielli vê neces-
sidade de maior integração das duas estraté-
gias. Entrando no detalhe, ele vê, por exem-
pio, a necessidade de ser estabelecida uma

"O empresariado baiano,
que (em recursos excedentes,

tem pouca atividade
produtiva na utilização deste

dinheiro"

lador da área privada, se considerada as
isenções concedidas, etc. No entanto, esse
papel importante do estado tende a modificar-
se numa conjuntura de crise, segundo ele.

José Sérgio Gabrielli discute a contribui-
ção do economista Rômulo Almeida na ques-
tão das estratégias de compensação e de
transformação. Ele teme que essa separação
de estratégias possa vir a criar alguns proble-
mas neste momento de recessão. "Separar

"E muito elevada a
quantidade de terras

improdutivas hoje em mãos
de grandes proprietários na

Bahia"

política clara de fornecimento das 250 mil
carteiras escolares de que carecem a rede
estadual de ensino, em termos de utilização
disso como estímulo à pequena indústria re-
gional. É preciso pensar sempre nos efeitos de
reativação da atividade econômica que podem
ser proporcionados por projetos como o de
habitação e de postos de saúde programados
pelo governo.

Considerando "extremamente correta" a
concepção do governo Waldir Pires quanto ao
fato de que a seca não deve ser considerada
um problema emergencial, mas permanente,
sendo exceção, na verdade, o período de
chuvas, Gabrielli acha, no entanto, que certos
aspectos precisam ser mais explicitados no
plano.

O problema da seca, no seu entender,
está vinculado também à questão fundiária.
Ao planejar a agricultura na Bahia, é impor-
tante preocupar-se com a reforma agrária,
como salienta o economista, é muito elevada a
quantidade de terras improdutivas hoje em
mãos de grandes proprietários na Bahia. Sem
solucionar esse problema, Gabrielli acredita
que não será possível resolver o outro, da
seca.

Na área urbana, as deficiências do abas-
tecimento têm a ver com a estrutura de
oligopólio na distribuição existente sobretudo
na região metropolitana de Salvador, onde a
rede Paes Mendonça controla mais de 70% do
abastecimento. O professor da UFBA defen-
de a criação de mecanismos mais eficientes e
mais competitivos para propiciar o baratea-
mento do custo de vida regional.

De 1 mil pipas (grandes tanques) fornecidas
pela Sudcne nos últimos anos para colocar sobre
caminhões e distribuir água entre as vítimas da
seca. 600 ainda não foram encontradas pelo
novo Governo, numa apropriação indébita. No
plano de convivência com a seca. Waldir Pires
quer que nenhum município sujeito a esse
fenômeno deixe de ser beneficiado com obras
preventivas permanentes, tais como irrigação,
perenização de rios. reserva de água e introdu-
ção de culturas agrícolas apropriadas às condi-
ções climáticas específicas.

Inaugura-se uma nova sistemática em substi-
tuição ás clientelistas e ineficazes "frentes de
trabalho". Como explicou o secretário, no cs-

Melhoria 
para a convivência com a seca

quema tradicional, os trabalhadores das frentes
de serviço ganhavam menos de meio salário
mínimo e muitos deles não trabalhavam. O
governo da Bahia vai pagar pelo menos um
salário mínimo integral aos trabalhadores rurais
sem utilizar o critério do apadrinhamento poliu-co no recrutamento. Estão sendo formadas
comissões municipais com participação do 1're-
feito, um representante da Câmara, um da
Justiça, Igreja, sindicato rural e dos trabalhado-
res para cuidar das obras contra a seca. A
intenção e tratar a seca não como uma emercên-
cia, mas como um fenômeno permanente. As-
sim, as obras públicas também deverão ser
permanentes.

Essa estratégia da dívida social pretende
atingir o Estado como uni todo. mas há a outra,
que visa atingir aqueles pontos sensíveis do
território estadual, onde uma pequena implanta-
ção de um investimento público pode dar um"estouro" econômico. Uma resposta não só a
nível de bens e serviços, mas. também, da
receita pública.

Dentre as chamadas metas de transforma-
ção do Governo, o Secretário destaca a expan-
são da área cultivada com lavouras em 1 milhão
800 mil hectares (40% do total das terras atual-
mente utilizadas para a agricultura no Estado),
Gerando cerca de 400 nul novos empregos e
aumentando produção de grãos em 4 milhões
d. toneladas.

Jairo Simões lembra que o Programa Esta-
dual de Irrigação prevê a implantação de 54 mil
hectares irrigados. Pretende-se duplicar a pro-
dução estadual de pescado, de modo a atingir 32
mil toneladas anuais, reduzindo em 60% as
importações. A capacidade estática de armaze-
namento do Estado deve ser ampliada em 70%.
atingindo um total de 1 milhão de toneladas.

Além da ampliação da produção de leite em
150 milhões de litros, o Governo Waldir Pires
espera chegar ao final ampliando, significativa-
mente, a oferta de carne na Bahia. A idéia é
aumentar em 100 mil toneladas a carne bovina
— atingindo, então, 377 mil toneladas — e mais
72 mil toneladas de carnes de aves. suínos
caprinos e ovinos, alcançando 160 mi! toneladas.

' 

|

DEBATE

JB

BAHIA:
GOVERNO DA MUDANÇA-

Economia pede

integração a «

nível nacionalJ

O clientelismo foi superado pelo-Go-
verno da Mudança, mas o populismo e o
corporativismo persistiram. Esta, a-con-
clusão a que chegou o diretor do Instituto
Miguel Calmou de Estudos Sociais e
Economia (IMIC), Ronaldo de Arantes
Lobato, ao avaliar os primeiros nove
meses da administração Waldir Pires na
Bahia.

Apesar de concordar com os priiici-
pais aspectos do programa de governo
apresentado pelo secretário do Planeja-
mento, Jairo Simões, para o período
1988/91. Ronaldo Lobato destacou ques-
tões mais polêmicas, a começar pela ftilta
de integração da economia regional com
a nacional, abordada anteriormente com
detalhes pelo professor José Sérgio tia-
brielli.

Partindo do pressuposto de que hou-
vc grande avanço na prática governamen-
tal entre o atual governo e os anteriores,
o diretor do IMIC ressalvou que. Iiáo
estava manifestando ceticismo porque vê
com muita esperança o papel do goWrno
democrático da Bahia. Entretantor-dis-
corda de alguns aspectos ligados. déjÇfcrta
forma, à estrutura política de apoio ao
governo.

E fundamental a integração da
economia nacional. Diferentemente da
posição de autarquização que Celso Pur-
lado defende, na Sudcne, para o Nordes-
te. a integração é a fórmula que temos
para superar o círculo vicioso da pobreza.Nào temos demanda regional capaz de
permitir um crescimento acelerado da
nossa riqueza. E, conseqúentemiílitc.
sem crescimento da riqueza não há condi-
ções de melhor distribuição da renda e de
superação da pobreza absoluta com a
qual nós convivemos secularmente —¦
disse o economista Lobato.

Em suma, o modelo "pastoral-
artesanal" — como cunhou certa vez o
economista Rômulo Almeida — são li-
nlias políticas tidas como progessistas,
algumas delas pretendendo ser vaiiguar-
da dos segmentos mais combativos da
sociedade, mas objetivamente defendem
uma concepção de desenvolvimento con-
siderada por Ronald Lobato como ''jea-
cionária".

Ronald diz que eles defendem essa
concepção reacionária desconhecendo os
postulados marxistas e de qualquer eco-
nomia. Em nome do respeito ao Unha-
lho. advogam uma linha de investimento
produtivo que acaba dirigido unicamente
para atividades que não são capazes de
superar, pelo seu próprio dinamismo» as
condições de estagnação da sociedade,
interpreta o diretor dó IMIC. Essa póstu-ra existe claramente nas forças políticas
que apoiam o governo e se reflete na ação
governamental, por exemplo, na políticaagrícola, segundo ele.

E claro que ninguém podwser
contrário à produção de alimentos, tendo
em vista a carência protéicá que a popttla-
ção de todo o Nordeste tem — comentou
Ronald Lobato. — Mas, se nào houver
uma melhor renda e. conseqüciitérh^Çte,
melhor distribuição de renda, e condições
de consumir esse aumento de produção
agrícola, condenar o pobre-coitadoque
vai ser beneficiado com uma gleba da
reforma agrária à produção de alimentos
populares significa condená-lo a produzir
coisas que, a preços de mercado, nãoitem
condições de manter em atividadc-Vu
minifúndio.

f l
Isto. na opinião do diretor do IMIC.

significa uma contradição, ou seja. um
governo que é de mudança e pregressista
convive com algumas formulações que
são reacionárias, portanto, a integração
das áreas improdutivas no processo pro-
dutivo evitaria a especulação, segwido
Lobato, que considera o capitálismíf es-
peculativo agigantado em relação às ne-
cessidades da economia.

Populismo continua— A di-
cotomia que se estabelece entre esquerda
e direita 110 Brasil é. no entendimento de
Ronald Lobato, um rcducionismo"quc
parte da aceitação da existência dá luta
de classe, mas acaba por reduzir a isvo o
conjunto de forças heterogêneas " 

que
existe na sociedade.

Ronald faz esta observação para afir-
mar que. 110 Governo da Mudança, o
clientelismo parece ter sido superado na
Bahia, mas o corporativismo e o populis-
mo não. Explica que isto faz parte da
cultura e sobrevive porque as forças poli-
tieas que apoiam o governo são corporati-
vistas e populistas.

Exemplo maior do corporativismo
pode ser visto, segundo ele. na questãodos aumentos salariais dos professores."Existe objetivamente um ganho signiíi-
cativo por parte dos professores em rela-
ção à indigência em que viviam anterior-
mente e não há condições de fazer com
que a categoria consiga conviver "bem
com as possibilidades d<> governo, que
inclusiu- adotou a atitude inteligente de
conclama-los a participar d" controladas
despesas publicas." Mas. lameiit 1 o eco-
nomista. as lorças políticas que eondu-
zem esse movimento são corporaliviKtas.

n
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Sarney adia 
pacote 

e 
quer 

aumento da fiscalização

BRASÍLIA— ü presidente José Sarney determinou ao
ministro Bresser Pereira que aumente a fiscalização da Receita
Federal, combata as evasões fiscais e. desta forma, aumente a
arrecadação. O presidente estã irredutível na posição de não
permitir a criação de impostos por decreto-lei e até as medidas
que deveriam ser divulgadas ontem foram novamente adiadas
para hoje, por determinação do presidente da República.

Nas reuniões dos dois últimos dias entre o presidente e o
ministro da Fazenda para debater as modificações tributárias,
Saffícy tem insistido — segundo relatou um ministro de Estado —
em que o problema principal do país é o da evasão, já que os
sucessivos aumentos de impostos não têm resolvido o problema
de caixa do governo.

A convicção do presidente — informam fontes do Palácio —
está baseada em documento, que chegou a ele através de cópias
que circulam na Constituinte, de autoria do economista Paulo
Rabello de Castro, da Fundação Getúlio Vargas e redator-chefe
dá revista Conjuntura Econômica. No texto o professor quantifica
a evasão fiscal do país, através da sonegação ou de isenções
fiscais, com uma contabilidade simples. Ele compara a renda do
país — soma dos salários, lucros, juros c aluguéis — com o total
arrecadado anualmente. O resultado dá apenas 3,5%, apesar de a
maior parte dos lucros estar incluída na alíquota de 35% e 40% e
a maior parte da receita conseguida com a tributação de salários
estar também incluída em alíquotas altas. "Como é que o
somatório de alíquotas de 35% ou 40% pode dar um resultado de
3.5.% de receita tributária?" pergunta-se Rabello de Castro.

_ O estudo do professor Paulo Rabello de Castro sugere, por
exemplo, mudanças nas regras de balanço das empresas que,
hi)je, permitem a criação de prejuízos contábeis e, portanto,
evasão fiscal. Rabello propõe também diminuição geral das
alíquotas, sob o argumento de que a fiscalização será mais
eficiente se os impostos forem mais razoáveis. Ao lado da
diminuição das alíquotas, o professor propõe a ampliação da base

Ministro afirma que

considera essenciais

as medidas do pacote
* ' A s medidas dc contenção dc despesas são essenciais, e

XX também as de aumento de receita, que têm porobjetivo tomar o imposto mais justo e aumentar um pouco a
carga tributária, garantindo, na receita, pelo menos, cerca de
1,3% do PIB (Produto Interno Bruto) e nas despesas uma
redução potencial de até 2'."o do PIB".

O ministro da Fazenda, Bresser Pereira, com essa
declaração, anunciava o adiamento do pacote fiscal, ao voltar,
às 18 horas, da audiência com o presidente José Sarney, na
qual, esperava-se, haveria a decisão final sobre os termos do
ajuste fiscal. Segundo Bresser, as medidas representam au-
mento de CZS 390 bilhões na arrecadação e economia dc CZS
600 bilhões.

Estava tenso, e não quis responder a nenhuma pergunta.Impaciente, disse ainda que"amanhã (hoje) teremos uma
decisão final sobre o assunto". A seus assessores mais
próximos, que lhe indagaram se o presidente vetara definitiva-
mente o pacote, respondeu: "se ele tivesse vetado, eu teria
pedido demissão."

fiscal. "Deve ser consagrado o princípio de que nenhuma renda
pode ficar de fora da tributação", diz o professor.

Vetos — O presidente José Sarney não quer tributar os
rendimentos de capital — juros e dividendos —, na fonte c no
progressivo, por decreto-lei. A medida, porém, é considerada"fundamental" pelo ministro da Fazenda. Bresser Pereira, quecondiciona sua permanência no governo à sua imediata aprova-
ção, dentro do pacote fiscal.

O ministro sai amanhã (hoje) se o aumento de impostos
só onerar os assalariados e se não houver cortes de despesas a
partir de janeiro — assegurou alta fonte do Ministério da
Fazenda, revelando que. por volta das 21 horas, o presidente José
Sarney telefonou para Bresser, mas sem dar qualquer definição
sobre os termos finais do pacote.

Para Sarney, a taxação dos rendimentos de capital deve ser
incluída em projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional no
próximo ano. No entanto, isso significaria que o capital só pagaria
mais imposto — que pode levar à redução da carga tributária
sobre os salários — a partir de 1989. Além disso, Bresser entende
que o adiamento compromete as metas de arrecadação do
Ministériç da Fazenda em 1988.

É preciso muita coragem para mexer no capital através
de decreto-lei — observou um assessor direto do Ministro da
Fazenda, logo depois do adiamento.

|—| O comando do PMDB está solidário com o ministro
Bresser Pereira e apóia o pacote fiscal. Mas não pretende,

a princípio, transformar a eventual saída do ministro em
confronto com o governo. O deputado Ulysses Guimarães, em
conversa com parlamentares, reconheceu como correta a
decisão de Bresser em pedir demissão se o presidente não
aprovar o pacote. Ulysses foi o primeiro a estimular o ministro
a executar o pacote, principalmente em relação aos cortes das
estatais.

O adiamento surpreendeu a todos os assessores de
Bresser, entre eles o coordenador de comunicação social,
Francisco Baker que, às 17 horas, convocara a imprensa para a
entrevista coletiva, marcada para as 17h30min, quando Bres-
ser divulgaria o "pacote".

Um dos principais assessores do ministro, Fernando
Dalíacqua, já deixara seu gabinete no sexto andar e circulava
pelo Ministério com cópias das explicações das medidas queseriam distribuídas aos jornalistas.

Na ante-sala de reuniões do Conselho Monetário Nacio-
nal, os funcionários da Secretaria Especial dc Assuntos
Econômicos realizavam festa de confraternização, em que o
secretário, Yoshiaki Nakano, não escondia a frustração com o
adiamento e se recusava a falar das causas do cancelamento.
Apenas comentou que qualquer modificação implicará uma
série de outras mudanças.

No início da noite, Bresser recebeu, em seu gabinete, o
presidente do Banco Central, Fernando Milliet. que. duas
horas depois, deixou o Ministério muito irritada. "O adiamen-
to é compreensível. O presidente precisa refletir um pouco
mais", disse.

Hoje, deve ser o prazo fatal para a reflexão do presiden-te. Bresser já admite deixar o Ministério e estará de prontidãoà espera da resposta definitiva dc Sarney. "Vou ficar em
stand-by. esperando o presidente me telefonar", disse Bresser
a seus principais assessores.

Título público vai

ser taxado em 4%
BRASÍLIA — O pacote fiscal que deverá ser anunciado hoje

pelo governo prevê a tributação dos títulos de curto prazo, tanio
os públicos — LBC e LFT — hoje isentos, como os privados,sobre os quais incide a taxa de 6%. O pacote encarregará o
Conselho Monetário Nacional (CMN) de baixar resolução fixan-
do a alíquota, que não poderá exceder a 15%. O diretor da dívida
pública do Banco Central, Alkimar Ribeiro Moura, garantiu que,apesar de o CMN ter este limite máximo, dificilmente a tributação
será superior a 4%.

— Não queremos aumentar impostos. O aplicador e o
mercado financeiro podem estar certos de que a tributação sobre
os títulos de curto prazo será muito pequena — afirmou Alkimar
Moura.

A tributação dos títulos públicos será feita na fonte, e apenas
rio caso de pessoa jurídica será compensada na declaração do
Imposto de Renda. O imposto recairá unicamente sobre o
rendimento real dos papéis, descontada a correção monetária.

Alkimar não tem dúvidas em afirmar que o efeito imediato
desta medida será o aumento das taxas de juros, o que pode
pressionar o déficit público, ou, no mínimo, não contribuir em
nada para reduzi-lo. Isto porque, ao aumentar a arrecadação com
a tributação sobre os títulos, o governo será forçado a elevar a
remuneração destes papéis (as taxas de juros), pressionando o
déficit novamente.

Para Alkimar, a medida tem muito mais o efeito de igualar
os papéis públicos e privados, que hoje já são tributados, do que
de combater o déficit público. Ele acredita que os papéis privados
e os dos governos estaduais terão maior competitividade frente
aos títulos federais, que não são tributados.

Bresser quer fim da
disputa com Seplan

BRASÍLIA — O Ministro da Fazenda, Luiz Qirlos Bresser
Pereira, quer resolver, com o pacote fiscal, a disputa entre seu
ministério e o do Planejamento a respeito do orçamento geral da
União para 1988. A Fazenda acusa o Planejamento de ter,
irregularmente, retirado recursos de alguns ministérios, destinan-
do-os a programas seus, além de incluir novos programas, ao
revisar o orçamento apresentado ao Congresso. Bresser quer
impedir que a Seplan administre livremente esse orçamento.

Em decreto levado ao Presidente José Sarney, Bresser
propõe que sejam congeladas as transferências de verba a Estados
e municípios, à exceção dos Fundos de Participação previstosconstitucionalmente, dos recursos para pessoal e das contraparti-
das a empréstimos externos. Além disso, os programas da Seplan
teriam eliminada a verba incluída a mais e os programas novos
teriam a dotação reduzida à metade. Com esses recursos congela-
dos ou cortados, seria criada uma "reserva de contenção orça-
mentária", usada apenas em comum acordo pela Fazenda e o
Planejamcrto.

Entre os projetos incluídos pela Seplan estão o reaparelha-
mento das Forças Armadas (cerca de CZ$ 21,5 bilhões); recupe-
ração e ampliação da frota mercante nacional (CZS 12,3 bilhões);
defesa da economia cafceira (CZ$ 11 bilhões) e transporte urbano
de Belo Horizonte (CZS 2 bilhões). Dos programas da Seplan. o
que mais deve diminuir é o do leite, que a revisão orçamentária
aumentou em 130%, (CZS 44,2 bilhões). Pelo decreto de Bresser,
a dotação cairia para quase CZS 26 bilhões.

Estatais terão de

conter reajustes
BRASÍLIA — As empresas estatais terão de conterias

reivindicações salariais de seus empregados de acordo com
parâmetros fixados rigidamente pelo Conselho Interminis-
terial de Salários para Estatais (Cise), segundo decreto
que, de acordo com assessores do Ministro da Fazenda.
Luiz Carlos Bresser Pereira, deve ser mantido no pacote'fiscal. Aumentos maiores, só com a autorização, do
próprio ministro da Fazenda, e os dirigentes que não
cumprirem as determinações do Dise poderão ser denii-
tidos.

Pelo decreto, as estatais serão, ainda, obrigadas a
divulgar, em nota explicativa junto a seus demonstrativos
financeiros, os mais altos e os mais baixos salários pagos.aseus funcionários, incluindo vantagens e gratificações. Os
assessores de Bresser admitem que consideram difícil a
aplicação dessa medida (tentada pelo menos três vezes.
sem sucesso, no governo João Figueiredo). Sem acreditar
em apoio político para a demissão de quem descumprir a
medida, os técnicos da Fazenda estudaram uma fórmula
mais branda: ao saber que alguma empresa descumpriu as
determinações salariais, o secrctário-executivo do Cise
comunica o fato ao Tribunal de Contas da União e ao
estatal, para "as sanções cabíveis".

A proposta trará de volta as reuniões do Conselho
Interministerial de Salários das Estatais, formado pelas*
ministros da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Adminis-
tração. " i<-

Finanças públicas
dividem economistas

A inflação está relacionada com o desequilíbrio das finanças
públicas. Esse foi o único ponto de concordância entre es
economistas Paulo Guedes, do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (Ibmec), e Dercio Munhoz, da Universidade Nacional de
Brasília (UNB) durante debate promovido pelo Banco do Brasil
na entrega do prêmio Brasil de Economia.

Paulo Guedes criticou a ineficiência das empresas estatais —
classificando-as de "braços armados do governo" — e citob a
Eletrobrás, "com patrimônio líquido negativo", e a Siderbrás"que tem um endividamento de 90%, como exemplos da "irracio-
nalidade democrática do governo". Dercio Munhoz defendeu às
estatais do setor produtivo como "altamente superavitáriqs".
Segundo ele o problema das estatais é que elas não conseguapi
gerar recursos excedentes para investimentos porque o governofixa preços para seus produtos abaixo do custo de produção.

Guedes acha que o modelo de crescimento iniciado na
década de 70, com grandes obras financiadas pelo governo, está
totalmente esgotado. Ele defende um corte radical nas despesas
com subsídios, projetos grandiosos como a Ferrovia Norte Sul ou
o programa nuclear e a extinção de estatais como o 1AA ou o
1BC.

Dercio Munhoz não acredita que o corte de gastos seja
solução para o desequilíbrio financeiro do governo. Cf problema,segundo ele, é a dívida interna que correspondia a 8,6% do PIB
em 1979, pulou para 24,5% em 1986 e deverá fechar o ano com o
equivalente a 42% do Produto Interno Bruto.

Café, fora da tabela, 
passa 

a custar até CZ$ 270

Com o fim do tabelamento — decidido semana passada,
quando custava CZS 130,00 o quilo —. o café passará a custar no
varejo entre CZS 80,00 e CZS 270,00 dependendo da qualidadedo produto. A afirmação é do vice-presidente da Abic —
Associação Brasileira da Indústria de Torrcfação e Moagem de
Café —, Talmo Alves Pimenta, que explica que a diferenciação
de preços beneficiará tanto o consumidor quanto as indústrias.

Nas prateleiras dos supermercados, os preços já começaram
a subir, desde que o café foi retirado da tabela da Sunab, liberado
para a indústria e regulado no varejo por uma margem de 10%
para comercialização (regime de Custo. Lucro e Despesa). O
produto dc melhor qualidade está custando, em média CZS
170.00 o quilo. Para Pimenta, o tabelamento só favorecia o
varejista, mas agora, com a diferenciação de preços, "o consumi-
dor auferirá benefícios da grande concorrência existente no
setor".

O vice-presidente da Abic acredita que os preços serão
alterados gradualmente "porque não serão mais represados". Em
rçJSção ao consumo, a expectativa é de fechar 1987 nos níveis de
1985, quando foram consumidas 6 milhões de sacas, superando,
assim, o ano passado, quando o total foi de 5,1 milhões.

Mas a opção de escolha da qualidade e preço do café
também foi estendida à indústria. Isso porque, o Instituto
Brasileiro do Café deixou de fornecer o produto aos fornecedo-
res, que agora poderão negociar diretamente com os produtores.Pafti Pimenta, as indústrias, assim, poderão determinar o perfilexato do café que querem produzir. A qualidade do café passará
paja o controle da Abic.

Em relação ao destino do IBC; Pimenta afirma que a
indústria de torrcfação quer que o órgão se limite a um centro de
informações e estatísticas sobre o setor cafcciro. Mas, caso seja
extinto, ele não descarta a possibilidade das mais de 1 mil 100
effl)iresas no pais assumirem a organização dc um órgão estatís-
tico.

A
GRANDE VENDA DE ÓLEOS, GRAVURAS E ESCULTURAS

EM 6 VEZES. SEM JUROS E SEM CORRECÃO
Presenteio com arte Grande acervo de arte cçntemporànea a

preços e condicões excepcionais Pagamento em 6 parcelasfixas Oferta valida ate 23/12:

Centro Cultural Itaipava
f os»o 1'dpavo BR Porque do Cc^ch 11'Ptxj. logoa. RJ. lei ?67 Í839
Posto Itoipavo BR A. das Amencov ?00<5 Borra. RJ Te' 399 9774

Aberto dos 10 os 22 h inclusive aos domingos

Ministério das Comunicações
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Empfesa do SISTEMA TE LEBRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO RESTRITA DRB-015/87
.J. A Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRA-

TEL, comunica aos interessados que realizará Seleção Restri-
ta, nos termos do Regulamento.de Licitações e Contratos das
Empresas do Sistema TELEBRÁS, publicado no Diário Oficial
ca União, Seção I - páginas 15.339/40, em 21.09.87, referente
ao fornecimento de 19 pressurizadores estáticos, com 4 (quatro)saídas e 19 oujões com capacidade mínima de 5 litros, para oSistema Irradiante do Tronco de Microondas Porto Velho-Ma-¦ naus.
2. Data de realização: 28.12.87, às 14:00 hs., na sala 1228, na
Av. Presidente Vargas, 1012 - RJ.
3. Condições de Participação, entre outras constantes do Edital:Cópia autenticada oo Registro Cadastrai dos Fornecedores, no
Cadastro de Fornecedores da EMBFIATEI, em vigor, para as
atividades objeto da presente Licitação.
4. O Edital estará à disposição dos interessados a partir de
18.12.87 e até 23.12.87, na Av. Presidente Vargas, 1012, sala1235, Rio de Janeiro, no horáno das 09:00 às 11:00 horas.

EMBRATEL
DEPARTAMENTO DA REDE BÁSICA

Cafeicultor quer
aumento de preço

SÃO PAULO— Fixação pelo governo do preço dc garantiana base de CZS 7 mil a saca (hoje está em CZS 4 mil 300);
condições que possibilitem ao setor renovação automática ou a
quitação dos financiamentos relativos ao primeiro semestre (com
juros de 57c ao mês e metade da correção monetária); refinancia-
mento, em quatro anos, dos compromissos referentes ao segundo
semestre, com a correção plena, mas sem juros.

Estas são as principais reivindicações do documento entre-
gue ontem ao governador em exercício de São Paulo, Almino
Afonso, por líderes da cafeicultura, cujas dívidas, englobando
custeio e comercialização, chegam a US$ 110 milhões, dos quaisUS$ 30 milhões são devidos pelos cafeicultores paulistas.

As principais assinaturas são do presidente da Confederação
Nacional da Agricultura, Alysson Paulinelli; do presidente da
Sociedade Rural Brasileira, Flávio Telles Menezes; e do presiden-te da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Fábio
Meirelles.

Redigido na Federação da Agricultura, o documento foi
encaminhado a Almino Afonso para que o governo de São Paulo,
com o apoio dc outros governos estaduais, procure sensibilizar as
autoridades econômicas para os problemas enfrentados pelosetor.

Segundo o presidente do Sindicato dos Cafeicultores de
Bauru, também presidente da Comissão Técnica de Cafeicultura
da Faesp, Maurício Lima Verde Guimarães, a elevação dos jurose a queda dos preços fizeram com que a cafeicultura ficasse em
situação crítica: a próxima safra será a pior dos últimos 20 anos,
estimando-se que não supere 20 milhões de sacas, contra 35
milhões de sacas da última.

Presente à reunião, o prefeito de Garça, Júlio Marcondes de
Moura, como representante da Associação do Centro-Oeste
Paulista (103 municípios), região com maior participação na
produção de café no Estado, afirmou que, sem as medidas
solicitadas, haverá agravamento do quadro, com reflexos sociais.
Somente cm Garça, com 100 mil habitantes, ficarão sem emprego
15 mil bóias frias.

Um diretor do Sindicato de Piraju seguiu no mesmo tom:
reunidos em assembléia há poucos dias. 150 cafeicultores da
região decidiram não contratar os serviços dos bóias frias,
provocando o desemprego de 10 mil trabalhadores rurais.

Ministério das Minas e Energia Eletrobrás

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.

AVISO DE EDITAL

CPC 575 - APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE SÃO FÉLIX.CONSTRUÇÃO DE RODOVIA. LIGANDO A CIDADE DEMIN AÇÚ COMO LOCAL DA UHE DE CANA BRAVA, E DEAEROPORTO. COM ESTRADA DE ACESSO A CIDADEDE MINAÇÚ. NO ESTADO DE GOlAS
CP 1108/1115
1. FURNAS - Centrais Elétricas S.A. — comunica às empresas interes-sadas que receberá, até ás 16 h e 30 min. do dia 26 de janeiro de 1988, na Di-retoria de Planejamento, Engenharia e Construção, a documentação de pré-qualificação para a execução sob o regime de empreitada por preços unitá-rios, de aproximadamente 18 km de rodovia, ligando a cidade de Minacú como local da Usina de Cana Brava, bem como de um aeroporto classe "C", com
pista de aproximadamente 1,7 km, e de estrada de acesso deste à cidade deMinaçú, com cerca de 3 km de extensão.
2. O Edital de Pré-Qualificação está a disposição dos interessados, a partirdesta data no seguinte endereço:
FURNAS — Centrais Elétricas S.A.Diretoria de Planejamento, Engenharia e ConstruçãoDepartamento de Contratação e ControleRua Real Grandeza N° 219 - Bloco "C" — Sala 703Botafogo — 22283 — Rio de Janeiro — RJ
3. Antecipa-se que serão condições necessárias para a pré-qualificacão. en-tre outras, as seguintes:
3.1. Patrimônio liquido mínimo equivalente a Cz$ 60.OCX).000,00 (sessenta mi-Ihões de cruzados), comprovado através da apresentação do balanço patrirnonial referente ao último exercício encerrado;
3.2. Experiência comprovada em serviços de construção de natureza e vultocompatíveis com as construções a executar, disponibilidade de pessoa! téc-n»co e equipamento para os tipos de serviços em questão, e outros fatoresrelevantes, a critérios de FURNAS;
4. O Edital de pré-qualificacão contém as características das obras.

Em um ano, débito

aumentou 5 vezes

O 
descontrole das taxas de juros e os preços baixos do
produto levaram o cafeicultor, no período de 12

meses, a conviver com situação jamais imaginada: depois
de programar, para cada saca estocada, financiamento de
CZS I mil 800. baseado nas regras da época, constatou, um
ano depois, estar com débito cinco vezes maior.

Esse exemplo, dado pelo ex-ministro da Agricultura e
atual presidente da Confederação Nacional da Agricultu-
ra. Alysson Paulinelli. reflete bem os problemas criados
pelo Plano Cruzado, que idealizou inflação próxima a zero
e juros baixíssimos, entre 2,5Çr e 3%.

Ao apostar na manutenção desses valores para a
tomada de empréstimos e com a previsão a partir do final
de 1985. de que faltaria café no mercado, devido à
pequena safra (12 milhões de sacas), com o conseqüente
aumento de preços, o cafeicultor viu seus problemas se
agravarem.

Os preços, que no final de 1985 estavam cm CZS 4
mil 401) a saca. despencaram com o passar dos meses,
estando hoje entre CZS 2 mil 60(1 e CZS 3 mil. Já os juros
dos financiamentos agrícolas, depois do Cruzado II. passa-
ram a ser fixados pelos bancos a preços dc mercado, cm
média dc 207c a 23% ao mcs. Alguns casos chegaram a
45% ao mês.

O resultado, dc acordo com líderes do setor, como
Júlio Marcondes dc Moura, presidente do Sindicato dc
Cafeicultores dc Bauru, foi a total descapitalização. Moura
conta que. há poucos dias. foi procurado por um fazendei-
ro. com 200 mil pés dc café, que lhe pediu CZS 16 mil
emprestados. "Quatorze mil cruzados eram para comple-
tar a folha dc pagamento dos empregados, dois mil. para
colocar óleo nu sua camionete."

bzb
BANCO DO NORDESTE

DO BRASIL S.A.

COMISSÃO DE LICITACAO
AVISO DE TOMADAS DE

PREÇOS - EDITAL N.° 87/026

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. torna público
que está recebendo, até o dia 1 1.01.88. ás 1 5:00h,
propostas para prestação de serviços especializados
de consultoria na área de Informática, de acordo com
o que estabelece o Decreto-Lei n.° 2.300, de
21.11.86.

O Edital completo, com especificação dos serviços
a serem contratados, encontra-se á disposição dos
interessados, nos dias úteis, das 10:00h às 16:00h
em FORTALEZA (Av. Paranjana. n° 5700, Bloco A2,
Térreo). SÃO PAULO (Av. Paulista, 460I, PORTO
ALEGRE (Av. Júlio de Castilho, 1 59), RIO DF. JANEI-
RO (Rua do Rosário, 103), BRASÍLIA (SCS, Quadra
02, Bloco C, Lote 1 15), BELO HORIZONTE (Rua dos
Inconfidentes, 1051), RECIFE (Av. Conde da Boa
Vista, 800) e SALVADOR (Av. Estados Unidos,
346).

As propostas serão abertas pela Comissão de Liei-
tação do BNB. no Departamento de Informática (DE-
PIN). Centro Administrativo Presidente Getúlio Var-
gas, Av. Paraniana. 5700 — Bloco A2. Térreo, Pas-
saré, Fortaleza-CE, na data e hora acima
estabelecidas
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Extinção do IBC

divide o setor
A proposta dc extinção do Instituto Brasileiro do Café está

dividindo o setor cafeeiro. A reunião realizada ontem entre as
lideranças do café e o presidente do IBC. Jório Daustcr, acabou
em divergências, uina vez que a área exportadora defendeu
abertamente a fragmentação do órgão, enquanto os produtores
pediram sua total reformulação. Ao final do debate, Jório se disse
frustrado com o resultado das dicussõcs e alertou os empresários
de que a regulação do setor cafeeiro por diversas entidades
poderá gerar dificuldades ainda maiores.

O presidente do Centro de Comércio de Café do Rio de
Janeiro, Jair Coser, defendeu a privatização do IBC, ressaltando
que "a produção não deve interferir na comercialização externa
do café". Isso porque, no Conselho Nacional de Política Cafeejf^ .
a lavoura conta com 10 votos, mesmo número que cabe aos.
setores industrial e exportador.

O pedido de transferência do controle de exportação do café.
solúvel para a Cacex foi feito pelo presidente da Abics —
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel —, Scergio
Coimbra.

Isaac Ferreira Leite, presidente da cooperativa de produto-
res de Guaxupé, taxou de "intempestiva" a proposta dc extínçãg
do IBC, feita pelo Ministro da Fazenda. "Não era hora. pois o
IBC está em fase de reorganização e o prazo concedido pêlo
ministro Castello Branco ainda não acabou", disse ele.

Mais enfático, Wilson Baggio. presidente do comitê de cale
da Federação de Agricultura do Paraná, afirmou que "o café não
pode ser misturado as demais commodities. por apresentar
qualidades e tipos diversos. Por isso. ele merece um tratamento
diferenciado e não pode cair numa vala comum".

Dauster finalizou o encontro afirmando que a política de.
estocagem do café é fundamental para a sobrevivência do setorx.
envolve recursos astronômicos. "Só isso justifica o impedimento
da fragmentação do IBC". Ele lembrou ainda que o desmembra-
mento do órgão pode criar mais dificuldades para os empresários."Há o perigo dc, ao invés de ter que lidar com um órgão, •siir
preciso lidar com quatro ou cinco", alertou Dauster.

bzb
BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A.

Comissão de Licitação
Aviso de Tomadas de Preços

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. torna públicoque está recebendo até as datas e horas abaixo defi-
nidas, propostas para construção dos prédios das
Agências abaixo relacionadas, de acordo com o queestabelece o Decreto-Lei n.° 2.300, de 21.1 1.86;
Edital n.° 87/027 — Ag. Brejo Santo-CE (até o dia12/01/88. às 14:30hl;
Edital n.° 87/028 — Ag. Pombal-PB (até o dia
12/01/88, às 16:00h);
Edital n.° 87/029 — Ag. Presidente Dutra-MA (até o
dia 19/01/88, às 14:30h).

As propostas serão abertas pela Comissão de Liei-
tacão do BNB, no Departamento de Patrimônio (DE-PAT), Centro Administrativo Presidente Getúlio Var-
gas, Av. Paranjana, 5700, Passaré. Fortaleza-CE,
nas datas e horas acima estabelecidas.

E condição básica para habilitação à presente liei-tação ser o proponente cadastrado no BNB até cinco
dias úteis antes da abertura das propostas.O texto integral dos Editais e outras informações
poderão ser obtidos do DEPAT, telefone (Ó85)225.6555,ramal 2538, ou através do telex (085)1643.

cffit.
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Petrobrás corta compras no valor de US$ 50 milhões:

A Petrobrás suspendeu todas as encomendas
de equipamentos e materiais que seriam colocadas
junto aos fornecedores no mês de dezembro, no
valor de quase US$ 50 milhões, para reavaliar os
investimentos devido à falta de recursos, informou
ontem o chefe do serviço de materiais, Luigi
Dalloiio.

Cerca de 80% dessas encomendas atenderiam
as áreas de perfuração e produção de petróleo
(basicamente equipamentos que controlam a produ-
ção na cabeça do poço) e seriam colocadas no
mercado interno, afetando 30 a 40 empresas, disse
Dalloiio. No entanto, não haverá um reflexo ime-
diatei sobre o volume da produção, pois tais equipa-
mentos seriam entregues no final de 1988, havendo
tempo pára recuperação.

Mas, para o próximo ano, a Petrobrás está
discutindo um orçamento de US$ 2,2 bilhões,
inferior ao deste ano, que ficou em US$ 2,3 bilhões
depois do corte de US$ 500 milhões não existindo,
porfantó, margem de recuperação nos investimen-
tos' nás áreas de exploração e produção. Com a

redução dos investimentos, a empresa produzirá,
em 1987, 620 mil barris diários, 20 mil barris abaixo
da meta.

Assim, com a succisão dos cortes nos investi-
mentos, a estatal deixará de aumentar a produção
de acórdo com as metas, o que significa acréscimo
das importações de petróleo. Dos US$ 2,3 bilhões
dos investimentos deste ano, US$ 1,3 bilhão seria
destinado à aquisição de equipamentos, programa-
ção que não será cumprida: até novembro as
compras somaram US$ 1 bilhão 230 milhões.

Alem da produção de petróleo, também foram
atingidas as empresas fornecedoras. A indústria
petrolífera representa 30% do setor de bens de
capital, e muitas empresas vivem exclusivamente
das encomendas da Petrobrás. A Montreal Enge-
nharia, por exemplo, diminuiu de 70% para 55% a
participação do setor petrolífero nas atividades da
empresa, maneira encontrada para não fechar no
vermelho. Somente com a ociosidade de uma plata-
forma, deixou de obter uma receita de US$ 7,3
milhões este ano.

Preços do petróleo despencam
LONDRES — A cotação do barril do petróleo

voítOu a cair de forma drástica na Europa e nos
Estados Unidos, vítima do desapontamento geral
com o resultado da conferência da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (Opep), em Vie-
na, no início da semana, que decidiu estender por
mais seis meses o acordo de teto de produção e
preço fixo de um ano atrás, por não conseguir
superar as divergências internas.

Em Londres, o petróleo Brent do Mar do
Norte chegou a ser vendido a 14,43 dólares para
entrega em fevereiro e 15,60 dólares para entrega
em janeiro, menores preços desde dezembro de

1986. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate
para janeiro caiu a 14,90 dólares no meio da sessão,
recuperando-se no fechamento com 15,55 dólares, a
primeira vez que sua cotação fica abaixo dos 16
dólares desde 17 de dezembro de 1986. Em menos
de uma semana, o barril já caiu quase 3 dólares de
preço nesses dois mercados.

O acirramento da Guerra do Golfo Pérsico e
informes de que Irã e Arábia Saudita estão venden-
do seu petróleo com descontos de niais de 10%,
principalmente para o Japão, devendo acentuar
ainda mais a insegurança nos mercados, propician-
do novas baixas.

Postos apelam para Justiça

Querem descontar

o compulsório do

preço da gasolina

Rorto 
Alegre —Na próxima semana, quem

abastecer o carro nos postos Carinhoso,
Podium ou Record, em Porto Alegre, poderá
receber de volta 28% do valor do litro do álcool
e da gasolina, referentes ao empréstimo compul-
sório, caso a justiça julgue procedente o mérito
da liminar concedida na quarta-feira da semana
passada pela IIa Vara Federal de Porto Alegre,
que permite a estes estabelecimentos vender o
combustível sem o imposto instituído pelo go-
vemo em julho do ano passado.

Fernando Uglioni Pires, proprietário das
Garagens Podium Ltda. e Record Ltda, e Ange-
Io Galtieri, dono do posto Carinhoso Ltda. já
encomendaram a uma gráfica a confecção de
recibos que serão entregues aos seus clientes,
como um comprovante de abastecimento, que
será a garantia de devolução de CzS 9,06 para
cada litro de gasolina e CzS 5,91 para cada litro"de álcool adquirido.

A Receita Federal tem 30 dias para se
manifestar sobre o mérito da liminar concedida
pela juíza Silvia Gorayeb e ainda pode recorrer
ao Supremo Tribunal Federal, se ela entender
que a liminar tem validade. Nenhum dos dois
garagistas querem correr o risco de depositar o

empréstimo compulsório na Justiça, como deter-
mina a liminar, para depois perder a causa e
todo o dinheiro, partindo do cálculo que cada
um deles vende, em média, 100 mil litros por
mês.

Por isso} eles continuarão cobrando os valo-
res vigentes para os combustíveis, mas mediante
o comprovante de abastecimento. Seus advoga-
dos, Irapuã índio da Silva e Ira já índio da Silva,
acreditam que o caso ultrapassa os aspectos
jurídicos e adquire conotações políticas, "que
envolvem muitos interesses", como diz Irajá.

Irapuã espera que esta atitude sirva de
exemplo a todos os garagistas do país. Até
ontem, ele já havia recebido uma série de
telefonemas de outros advogados de diferentes
partes do Brasil. Fernando Pires esclarece que
não pretende fazer concorrência desleal aos
demais postos e conta com a participação de
toda a categoria, "que deve se valer da Justiça
para reivindicar o que é um direito do consu-
midor".

Depois de alguma incerteza, o Sindicato dos
Revendedores de Combustíveis do estado e a
Associação dos Garagistas do Rio Grande do
Sul, resolveram apoiar a ação judicial de Fer-
nando e Ângelo. Nenhum dos dois espera uma
corrida desabalada de carros aos seus postos,"mesmo porque não é este o nosso objetivo",
salienta Fernando, que prefere que o ressarci-
mento do empréstimo compulsório aos usuários,
em caso de vitória na Justiça, seja feito através
do próprio Poder Judiciário.

Caixa coloca à venda

prédio do extinto BNH

por CZ$ 4,25 bilhões
BRASÍLIA — A Caixa Econômica Federal colo-

cou à venda por CZS 4,25 bilhões (8.138.141,1 OTN)
o prédio do edifício-sede do extinto BNH, no Rio. O
valor de renda do prédio foi fixado pela comissão de
licitação, criada para este fim, sendo que o Teatro
Nelson Rodrigues e o terreno junto ao prédio não
serão colocados à venda.

O presidente da Caixa, Maurício Viotti, disse que
os recursos levantados com a venda do prédio serão
destinados, como ocorre com os recursos do FGTS,
para financiamento de projetos habitacionais e sanea-
mento básico para setores de baixa renda.

O edital dc licitação deve ser publicado ainda este
ano, já que os problemas dc regularização de do-
cumentação do prédio foram solucionados. A compra
poderá ser à vista, ou parte à vista e parte a prazo. Em
caso de venda a prazo, a primeira parcela não poderá
ser inferior a 10% do preço total c o restante
financiado em no máximo 120 meses, com juros de
12% ao ano, correção monetária do saldo dc devedor
e das prestações, reajustados de acordo com os
critérios do Sistema Hipotecário, e comissão de
custeio.

O prédio do extinto BNH foi inaugurado em
1973, tem 33 pavimentos ligados a duas lâminas de 28
a 31 pavimentos, além de três subsolos. Sua área
global, incluindo o teatro que não está à venda, é de
51,5 mil metros quadrados e os estacionamentos têm
vagas para 250 veículos.

Registro de empresa

no Rio poderá ser

feito em uma hora
A partir da segunda quinzena de janeiro a Junta

Comercial do Rio será capaz de aprontar em uma
hora o registro de firmas individuais, as microempre-
sas. Até março o mesmo tempo será gasto para o
registro de empresas de sociedade limitada, prometeu
ontem o diretor-geral das Juntas Comerciais, Marcelo
Monteiro Soares. Segundo ele, das 26 Juntas Comer-
ciais existentes no país 18 já fazem o registro instantâ-
neo de empresas individuais e 10 o de sociedades
limitadas, o que já beneficiou 300 mil
microempresas este ano em todo o país.

Ontem, em nome do Departamento Nacional de
Registro do Comércio, Marcelo Soares assinou con-
vênio com a Junta Comercial do Rio repassando uma
verba de CZS 7 milhões 700 mil que será utilizada na
aquisição de material móvel. Na cerimônia, realizada
na secretaria da Indústria e Comércio, o secretário
Victório Cabral prometeu agilizar junto ao governo
do Estado a solução para a nova instalação da Junta.

Sediada em um velho prédio no início da Av.
Rio Branco, a Junta encontra-se mal instalada sem
condições físicas de ser informatizada. O governo
quer lhe dar novas instalações e, segundo Cabral, o
local mais apropriado é um teweno na Rua Santa
Luzia onde funcionavam departamentos da Secretaria
da Fazenda que foram incendiados. Só que o mesmo
terreno vem sendo disputado para alojar um bande-
jão popular ou uma nova delegacia de polícia.

Amato culpa o 
governo

por 
clima de incerteza

SAO PAULO — O discurso feito
ontem pelo presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Mário Amato, durante almoço
de confraternização com a imprensa, sin-
tetizou a principai preocupação do em-
presariado no momento atual. "O Brasil
necessita, urgentemente, de um entendi-
mento que afaste a crise de governabili-
dade pela qual está passando e impeça
que a dúvida seja uma constante na vida
dó nosso povo e dos nossos empresá-
rios", disse.

A crise decorre, segundo o empresá-
rio. fundamentalmente das decisões que
foram votadas pela Comissão de Sistema-
tização da Assembléia Constituinte, e
que, no entender de Amato, representam"uma situação de ditadura da minoria, na
qual a vontade do povo em nenhum
momento foi respeitada". Para o líder da
Fiesp. o povo. nas últimas eleições, "vo-
tou pelo centro e não pelos extremos",

O discurso de Amato manteve a
mesma linha que tem adotado desde a
instalação da Constituinte, enfatizando
que o desenvolvimento do país depende

de uma "opção franca pela livre iniciati- J
va", exatamente o contrário, segundo ¦
ele, do que tem acontecido na sistemati-
zação. Essa comissão, para Amato. op-
tou por tentar "equilibrar, sem o conse-
guir, medidas liberalizantes com disposí-'
tivos estatizantes, populistas e demagógj;;;
cos". Ele disse ainda que "as propostas
vencedoras, ate agora, apenas toleram ü
iniciativa privada, além de serem precon-"
ceituosas em relação ao capital estrangei' •
ro. Ora, isso é uma sandice", exclamouV

Para ele, a formação do Centrão,.
grupo conservador que pretende reverter
as principais teses econômicas aprovadas
pela Sistematizaçáo (como estabilidade
no emprego, semana de 44 horas, paga-
mento em dobro das horas extras, defini'-' '
ção de empresa nacional), representa
"um alento". O Centrão estaria tentancíó,
"fazer a Constituinte voltar a racionaliç)^- ,
de", explicou.

Para Mário Amato, uma das surpre-
sas da Constituinte é a atuação do sêtTT
presidente, Ulysses Guimarães, que tem .
mostrado "uma notável capacidade de 1
conversar com todas as partes" 

~

Produção industrial de

SP cai 7,9% em outubro
SÃO PAULO — A indústria pau-

lista encerrou outubro com uma que-
da do nível de atividades dc 7,9% cm
relação ao mesmo mês do ano passa-
do. Entretanto, se comparado ao
mesmo mês de 1985, o resultado de
outubro mostra um crescimento de
3,9%. "A comparação com o ano
passado é sempre difícil, porque
1986 foi um ano atípico", disse o
diretor do Departamento de Econo-
mia da Federação das Indústrias de
São Paulo (Fiesp), Walter Sacca. O
nível de atividades leva em conta as
horas trabalhadas na produção, os
salários reais pagos, as vendas efe-
tuadas e o nível de utilização da
capacidade industrial.

O acumulado de janeiro a outu-
bro deste ano ainda apresenta um
resultado positivo do nível de ativi-
dades, de 0,5%, refletindo os índices
positivos dos primeiros meses deste
ano. Porém, a expectativa é de que o
acumulado no ano de 1987 venha a
ser negativo, entre 0,5% e 1%. refle-

tindo o peso dos últimos meses deste
ano. ' ;

Porém, se for comparado com ,
1985 o resultado será de aproxima- ¦
damente 10% positivo. 

"Não é r'e- !
cessão nem estagnação, podemos di- ;
zer aue é um período (1986 a 198))
dc desenvolvimento baixo", expti- |
cou o diretor da Fiesp. Segundo ole, ¦
"é impossível se fazer qualquer pre- ,
visão para o ano de 1988. Não sabe- '
mos se será bom para a indústria ou
não, tudo vai depender da qualidade |
da administração política do país,
que se for igual a deste ano trará I
dificuldade para a indústria". '

As vendas realizadas em outu-
bro, comparadas com as do mesmo
mês de 1986, apresentaram uma qucj,
da de 16,1%, porém, cm compara^-
ção com o mesmo mês de 1985-
apresentam queda de 0,9%. Os salá-
rios médios de outubro deste ano
apresentam queda dc 12,2% em re-
lação ao mesmo mês de 1986 e de,
0,6% em relação ao mesmo mês de,-
1985.

ô SUPERGASBRAS
O INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.
UMA EMPRESA DO GRUPO SUPERGASBRAS

Companhia Aberta
C.G.C./M.F. N? 33.228.024/0001-51

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE DIVIDENDO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, a partir do

dia 23 de dezembro corrente, será iniciado o pagamento do
dividendo n9 49, à razão de CzS 0,49 (quarenta e nove cen-
tavos) por ação do capital de CzS 531.094.882,00, conforme
deliberado pelo' Conselho de Administração em reunião
realizada em 16 de dezembro de 1987.

Para o exercício do direito torna-se indispensável apre-
sentação dos certificados representativos das ações.

Na retenção do imposto de renda na fonte será observa-
da a legislação em vigor.

O dividendo não recebido até o dia 20 de abril de 1988
sofrerá desconto do imposto de renda na fonte como ren-
dimento de beneficiários não identificados.

Os Senhores Acionistas serão atendidos na Rua São Jo-
sé n5 90, 155 andar, no Rio de Janeiro, nos seguintes dias e
horários.

Pessoas Físicas: Segundas, Quartas e Sextas-Feiras,
das 9:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:00 horas;- Pessoas Jurídicas: Terças e Quintas-Feiras, das 13:30
às 16:00 horas.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1987
WILSON LEMOS DE MORAES JÚNIOR

Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem de Santa
Catarina — DER/SC, através do Grupo Executivo de Licita-
çôes — GEL, leva ao conhecimento dos interessados que"¦se acha aberta Concorrência Internacional Edital n° 19/87

ctpara fornecimento dos equipamentos rodoviários novos,
Relacionados no quadro abaixo:————————————————————————
rLOTE DISCRIMINAQAO QUANTIDADE

01 Autom6vel 45
g: 02 Perua 20*: 03 Ambulancia 09
U 04 Utilitario 03
.. 05 Pick-Up 32
5; 06 Pick-Up 22

07 Motocicleta Policial 04¦a
* Poderão participar desta Licitação, empresas nacio-"tiais e estrangeiras, desde que os equipamentos oferecidos
tenham origem em países membros do Banco Interameri-"cano de Desensolvimento — BID-

As propostas deverão ser entregues impreterivelmen-"ie até às 9:00 horas do dia 20 de janeiro de 1988. à Rua
Tenente Silveira n° 46. Sobreloja. em Florianopolis-SC.

»? Cópias do referido Edital poderão ser obtidas median-
Je apresentação de comprovante de recolhimento da taxa

cie CzS 500,00 (Quinhentos Cruzados) junto ao GEL,^localizado no 1c andar do Edifício Atlas (Telex do DER SC n°
0483814), onde poderão ser prestados maiores esclareci-¦ mentos

A taxa supracitada deverá ser recolhida na tesouraria
cio DER SC, na sobreloia do Edifício Atlas, á Rua Tenente
Silveira, n° 46, em Florianópolis'SC

DER SC, em Florianópolis. 14 de dezembro de 1987
Geólogo Luiz Antônio V. Goulart

Chefe cio GEL
Eng Civil Antônio Romeu Branco Farias

Diretor de Operações
Eng Civil Antônio Fortunato Marco"

Coordenacor da Copro\ i

Equipamentos Marítimos e Industriais S.A.

FÉRIAS COLETIVAS

A CEC Equipamentos Marítimos e Industriais S/A, não funcionará
durante o período de 21 de dezembro de 1987 a 03 de janeiro de
1988, por motivo de férias coletivas de seus funcionários, devendo
retornar às suas atividades normais a partir de 04 de janeiro de 1988.

CEC - EQUIPAMENTOS MARÍTIMOS E INDUSTRIAIS S.A.
SEDE E FÁBRICA: Ilha do Caju, s/nçr Tel. PABX (021) 719-4994

CP 100981 - CEP 24040 - Niterói - RJ - Telex 021-32151
FILIAL: Ilha do Caximbau, s/n9(parte) - Tel. PABX (021) 719-4994

CP 100981 - CEP 24040 - Niterói - RJ - Telex 021-32151

¦

EfllATCR - 
IM

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte
Vinculada a Secretaria da Agricultura • Associada a EMBRATER

EMATER — RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O Presidente da Comissão Permanente de
Licitação da EMATER-RN, nomeado pela Resolu-

ção n° 064/87, da Diretoria Executiva, toma públi-
co para conhecimento dos interessados que fará
realizar Concorrência Pública abaixo especificada:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/87, para
aquisição de veículos, às 15:00 horas do dia
15.01.88.

Os interessados çieverão obter o EDITAL DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA junto ao Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, na EMA-
TER-RN, Centro Administrativo do Estado, BR
101-km 0, Lagoa Nova, nesta Capital, no horário
das 09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas
nos dias úteis.

Natal(RN), 15 de dezembro de 1987

(a.) LUIZ CARLOS DE CARVALHO
Presidente da Comissão

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
SELEÇÃO AMPLA - 12-001/87

RESTAURANTES INDUSTRIAIS E HOSPITALAR

A Companhia Vale do Rio Doce, através da Superintendência das Minas
torna público que fará realizar uma seleção ampla para contratação de
empresa concessionária para exploração dos serviços de preparo e distri-
buição de aproximadamente 63.000 refeições e 25.000 lanches por mês a
seus empregados em restaurantes industriais, e de 3.900 refeições e 4.000
lanches por mês a empregados, pacientes e acompanhantes no Hospital
Carlos Chagas localizado em Itabira-MG.
Somente poderão participar da seleção empresas que atenderem aos re-
quisitos de pré-qualificação abaixo, dentre outros, não se permitindo a
formação de consórcios:

- Ser credenciada junto ao PRONAN, nos termos da lei 6.321/76, para
fornecimento de refeições e lanches.

- Comprovar experiência mínima de 03 anos em fornecimento, no Brasil,
de alimentação industrial a empresas de grande porte.

- Comprovar haver fornecido, no Brasil, durante o período de 01 ano, um
minimo de 50.000 refeições/mês (almoço e jantar) para uma mesma
empresa.

- Possuir capital mínimo integralizado de CzS 7.500.000,00 (sete milhões
e quinhentos mil cruzados), comprovado mediante apresentação da úl-
tima alteração do contrato social devidamente formalizado.

As empresas interessadas, através de seus representantes legais, deverão
apresentar os comprovantes acima referidos na sala 220, 2- andar do Edifí-
cio Areão da CVRD em Itabira, no dia 05 de janeiro de 1988, até às 09 h e
30 min, impreterivelmente.
As empresas que tiverem seus comprovantes aprovados receberão o cader-
no de instruções e informações complementares em reunião, às 10 h e 30
min do dia 05 de janeiro de 1988, quando poderão conhecer as instalações e
serviços objeto desta seleção.
A Companhia Vale do Rio Doce se reserva o direito de revogar, anular,
suspender ou tornar sem efeito esta seleção ampla, a qualquer época e a
seu exclusivo critério, sem que caibam a quaisquer dos participantes di- H
reitos, vantagens, reclamações e/ou indenizações.

GIPAM
16 de dezembro de 1987
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Adiamento do

pacote fiscal

anima bolsas
0 adiamento do pacote fiscal, anun-

Mdado pelo presidente José Sarney, teve
um impacto positivo para o mercado de'"ações ontem. O índice de lucratividade

..da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o
l;'IBV, fechou com alta de 1,6%, na marca

dos 5 mil 093 pontos, e o índice Bovespa,
que registra a oscilação das 93 principais
negociadas cm São Paulo, fechou com
valorização de 2,3%, com 12 mil 743

. pontos.
Se na quarta-feira os especuladores"procuraram 

puxar as. ações da Vale à
vista, para que o vencimento de opções,

¦. nâ' próxima segunda-feira, tivesse muito
exercício, ontem o movimento foi inver-

Vale do Rio Doce preferencial ao
portador fechou em queda de 2,24% no''iiríprcado carioca, negociada na média a
CZ$ 74,08 e no fechamento a CZ$ 72,00.

, 05 analistas não estão aguardando um
vencimento de opções muito concorrido

„,.aQ dia 21. Dificilmente haverá exercício
na série CLF, mais conhecida como farí-
Jíha, de preço de exercício CZS 80,00,
prevêem os especialistas.

Apesar da alta nas duas principais

bolsas de valores do país nos últimos dias,
os analistas ainda não arriscam nenhum
prognóstico muito otimista. Wilson Lo-
pes, da Corretora Caravello. lembra que
o atraso no anúncio do pacote tributário
tem gerado uma grande expectativa nos
investidores, sejam os grandes ou peque-
nos aplicadores. Muitas ações continuam
com cotações bem abaixo de seus valores
patrimoniais, mas como ninguém sabe o
que vai acontecer com a economia daqui
para a frente, arriscar no futuro das
empresas abertas é bastante perigoso,
quando o mercado aberto dá um rendi-
mento de cerca de 14,75% no mês.

Lopes acredita que as fundações es-
tão realmente atuando, mesmo que mui-
to timidamente, procurando se enqua-
drar no limite mínimo obrigatório de
25% em ações. As ações de segunda linha
nobre continuam subindo, mesmo queainda não tenha sido detectada nenhuma
tendência consistente de alta. Entre as
blue-chips (ações de maior liquidez), o
destaque de ontem foi Banco do Brasil
PP, que fechou em alta de 4,65% cotada,
no mercado carioca, a CZ$ 117,11 na
média e CZ$ 116,00 no fechamento. O
anúncio de que o Banco do Brasil deverá
apresentar um resultado no segundo se-
mestre ainda melhor do que o primeiro,de CZ$ 34,9 bilhões, entusiasmou os
investidores. O volume de negócios no
Rio ficou praticamente estável, com uma

Ações do IBV

Osc%
Maiores Altas

Supergasbrás PP-G 11,11
Verolme PP-G 7,69Agroceres PP-H 7,17
Barretto Araújo PB-G 5,96
Bco. Brasil PP-G 4,65

Maiores Baixas
Sid Informática PP-G 25,34
Sharp PP-GE 13,16FertisulPP-G 5,30ElebraPP-G 5,00Ferbasa PP-G 3,87

Fechczs

...3,40...0.70... 2,80... 8,45. 16,00

... 6,00...3,30...1,21...1,33... 7,70

Ações fora do IBV
Osc%Maiores Altss

Sondotécnica PP-G 20,00
Artex PP-G 17,39PolitenoBN-G 15,67Pollalden PN-G 13,62CerjOP-G 9,20

Maiores Baixas
AcesitaOP-G 30,00Corrêa Ribeiro PP-G 11,11
Joáo Fortes OP-G 8,63
ElumaOP-G 7,58Docas ON-G 5,00

Fechczt
3,007,00... 14,00... 74,99

. 285,00

3,502,807,403,000,95

queda de 0,6% em relação ao de quarta-
feira, chegando a CZS 550 milhões 801
mil, enquanto o de São Paulo foi de CZS
1 bilhão 523 milhões, 3,91% menor do
que o do pregão anterior.

Sérgio Barcellos

é reeleito e fica

mais 1 ano na BVRJ
Das 70 corretoras-membros da Bolsa de Valores do Rio de

Janeiro, 68 corretores votaram ontem pela reeleição das duas
chapas que já faziam parte do conselho de administração do
órgão. Os corretores Aldo Floris, da corretora Liberal, e Francis-
co de Souza Dantas, da Cambial, foram mantidos no conselho
com uma expressiva votação: Souza Dantas obteve 48 votos e
Aldo Floris 45 votos. O presidente da BVRJ, Sérgio Barcellos, foi
reeleito pelo conselho.

As chapas de oposição, lideradas por Fernando Opitz, da
Corretora Umuarama, e João Guilherme Dantas da Gama, da
Clajo (antiga Portal) perderam, com 23 votos para Opitz e 19
votos para a chapa liderada por Barros da Gama. Além dos
conselheiros que representam as corretoras, foram eleitos repre-
sentantes das empresas de capital aberto (Ivan Botelho, grupoCataguazes Leopoldina como titular c André de Botton, da
Mesbla, como suplente) dos investidores institucionais (AlcidesTápias, do Bradesco, como titular, e Sérgio Zendron, do
BNDESpar, como suplente) e dos investidores individuais (comotitular, o advogado, Luiz Alfredo Taynay, e Carlos Ulhoa Canto,
também advogado como suplente).

O diretor da corretora Cambial, Francisco de Souza Dantas,
disse logo após o resultado da eleição que já esperava este
resultado. "E a constatação de que o trabalho do conselho de
administração está sendo aprovado pela maioria dos membros do
mercado", disse.
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Bolsa do Rio encerra

ano com prejuízo mas

confia em recuperação
A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro deverá fechar.o,ano

com prejuízo de CZS 89 milhões, mas prevê que em 1988 este
quadro negativo não se repetirá. Caso consiga um volume de
negócios diário de CZS 1 bilhão 500 milhões, em média, deverá
fechar o próximo ano com resultado positivo de CZS 934 milhões.
Estes dados foram divulgados ontem pela BVRJ, depois de
anunciada a eleição dos membros do Conselho de Administração.

No documento, intitulado "Proposta Orçamentária para1988 e Relatório de Atividades de 1987", o presidente da Bolsa
carioca, Sérgio Barcellos, justifica o resultado negativo, lembran-
do que "foi um ano de grandes dificuldades para toda a
comunidade do mercado de valores mobiliários, onde as conslan-
tes alterações de políticas econômicas e tributárias levaram a ijma
drástica redução na atividade de intermediação pelas corretoras,
e, em conseqüência, queda dos negócios nas Bolsas de Valòf.es,
refletindo-se em volumes reais significativamente inferiores aos

/^proposta orçamentária para 1988 prevê investimentos da
ordem de CZS 2 bilhões 331 milhões. A construção do novo
pregão da Bolsa carioca deverá custar cerca de CZS 2 bjjhã<^985
milhões deste total. Se a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
deverá fechar com CZS 2 bilhões 595 milhões em caixa, as
estimativas para 88 são de que estes recursos próprios aumentem
para CZS 6 bilhões 646 milhões.

O documento da Bolsa do Rio leva em conta uma inflação,
para o próximo ano de 300% e uma variação da URP (Unidyde
de Referência de Preço), que reajusta os salários, de 255,3%.

IWok Fundo Boavista Curto Prazo. Kffil

Banco Boàvista A CONTA NUMERADA BEM REMUNERADA. Banco Boavista

-Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo das Operações

Qtde (mil) Vol. (Cz$ mil)
Lote:  17.381.182 349.728

• Opções Compra:  55.595.000 198.787
Exercício:  2.000 110
Termo:  167.000 2.175

, TOTAL GERAL  73.145.182 550.800
IBV Médio  5.100,42 (+1,6%)
IBV no Fechamento:  5.093,87 (+1,6%)
Das 75 ações, 34 subiram, 22 cairam, nove permaneceram estáveis e dez não (oram

..negociadas.

Mercado à vista

Osc.% I.L. N°Ano Nag.
AcesitaOP-G- 2.000 3.50 3,50 3,50 3,50 3,50
AcesitaPP-G- 41.100 3.40 3,40 3,79 3.60 3,80

~ AcosVillaresPP-G- 7.200 3,70 3,60 3,68 3,70 3.70
AdubosTrevoPP-G- 13.500 1,40 1,35 1,36 1,40 1.35° Agroceres PP - H 582.800 2,75 2,75 2,84 2,90 2,80

lt AjljjxPP -G 1.300 2.600,00 2.600.00 2.713.23 2 807.00 2.807.00
AzevedoTravassosPP-G- 7.200 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Amazonia ON -G- 600 32.00 32,00 32,00 32,00 32.00
" &BrasilON -G- 7.700 81,51 81,51 82,60 83.50 83.50

B.BrasiIPP -G- 415.900 113,00 113,00 117.11 118.00 116.00'"'tf.EfconomicoPP-G- 3 100 3,80 3,80 3.81 4.00 3.80'U.B.RealPS - G- 200 21,00 21.00 21,00 21.00 21.00
r^\ BanesoPP -G- 7.200 2.70 2,70 2,70 2,70 2.70

BanespaPP-G- 204.100 11.39 11.31 11,53 12,00 11.61
Banospa Nov. PP - - 32.300 3,12 3.12 3.38 3.40 3.40
BaptlstaSllvaPP-G- 300 3.70 3.70 3,70 3.70 3,70
BarbaraPP-G- 19.600 3,00 3,00 3,01 3.10 3,10
Barretto Araujo PB - G 12.000 7,80 7.80 8,36 8.50 8,45
Belgo Minelra OP - G 20.500 85.00 84,00 85.68 86.00 86.00
Belgo Mlneira PP - G- 7.800 73.00 73,00 73,57 75,00 74.50
Bozano.slmonsen PP - G 1.500 12,01 12.01 12,01 12,01 12,01
Bradesco OS EG 1.400 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30
Bradasco PS EG 64.000 20.50 20,30 20,39 20,50 20,30
Bradoscolnv.PS EG- 200 21,00 21,00 21,00 21.00 21,00

-BrahmaOP-G- 34.000 63,00 63.00 63.06 64.00 63.00" BrahmaPP-G- 25.500 68,00 68.00 68.53 69.00 69,00
Brasilia PA -G- 4.000 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

C.Minoracao Pari. PP - G 14.000 19.00 18.00 19,93 21,00 21.00
Cafe Brasilia OP-G- 10.000 0.70 0,70 0,70 0,70 0.70" Cafe Brasilia PP - G 197.800 0,93 0.93 0,97 0,99 0,97
CalfatPP-G- 4 000 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95,Jt> Casa Masson PP - H 6.500 0,17 0.17 0,17 0.17 0,17' "Cata-amazonla Toxlil OP -G- 3.000 6.50 6,50 6,50 6,50 6,50

- • i iCflJaguazes Leop. OP - G 8 000 2.30 2.30 2.30 2.30 2,30
t..»Cataguazosloop.PA -G- 142800 4.90 4,90 5.00 5,00 5.00

Cbv - ind.Mecanica PP - H 37.500 3,00 3.00 3,00 3,00 3.00'jCflmlgON -G- 11.000 0.59 0.59 0,59 0,59 0.59
CemlgPP-G- 629.300 0.70 0.69 0,70 0.71 0.71* C«rjOP-G- 5.000 285,00 285,00 285.00 285.00 285,00"XlbranPP -G- 5.000 0,67 0,67 0.67 0.67 0,67
Const.A.Lindenberg PP EG 10.000 0.40 0,40 0.40 0.40 0.40
CopenePA-H- 99.100 26,00 26,00 26,00 26,00 26.00

• Correa Ribeiro PP - G 200 2,80 2,80 2.80 2,e0 2,00~'CdslguaPS - G- 5.000 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
CruzeiroSuIPP-M- 4.100 3,00 3,00 3.00 3.00 3.00

*' "©tetr.lplrangaPP-G- 506.900 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40
J&casON-G- 30 000 0.95 0.95 0.95 0,95 0.95

H QV(atexPP - G- 214.600 10,60 10,50 10,59 10.60 10,50

_,,-^|ebraPP-G- 300 1.33 1.33 1.33 1,33 1.33
ElumaOP-G- 60 000 3.30 3,00 3,05 3.30 3.00"'fcllimaPP-G- 157.800 4,05 4,05 4.17 4,20 4.10

'"'festrelaPP -H- 2.000 8.02 8.02 8,02 8.02 8,02

0,53
1,94
0.74
7,17

17.29-2.08
-2.14

1,81
4,65

1,25
1.42
1.50
1,95

EST
0,10
2,01

EST

-1.02
2.15
8.33
5.02
1,01

-2.91

1.45
9,20
1,52
3,96

EST
EST

25.00
63.17

131,43
136.00
135.24
304,52
412.50

2.461.54
235,33
272,35
131,38
241.38

75,25
83.60

162,27
169.91
197,09
169.92
140.94
289.27
349.64
156.03
369.07
63,85
74.62

105.56
232,14
74.19
76.92
62,50

196,67
140.00
111,67
650,00
46.67

183.33
32.61

462.50
118.75
203.65

3
5

34

1
10
93
3
1
1

36
3
2

12
4

18
15

1
1

10
1
4

-5.00 35,00
-7.58

1.71 278,00-0.13 111.39

2
17

1

2
1
4
1
2

20
1

Ferbasa PP - G •
Ferro Ligas PP - - R
PerroLigasPP -G-
FerlIsulPP - G-
FinorCI -G~

-
, M, GlasslitePP -G

KiKHwnsPP-G

lochpePP - GE—BfcPP-Q-
ItausaPS EH

J.H.SantosPP -G
'Jbao Fortes OP - G -

9.400 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 - 3.87 142.59 3
66.100 0.96 0,96 0,97 1.00 1,00 EST 6
91.300 1,15 1,10 1.11 1.20 1,10 - 2.63 158.57 8

154.400 1,25 1,11 1.23 1.25 1.21 -5,39 111,82 15
4.700 7,30 7,30 7,30 7.30 7,30 80,22 1

10.000 9,00 9.00 9,00 9,00 9.00 70.31 1

32.600
88.000
32.000

30.000
147.400

23,00
13,00
38.00

0,95
7,30

23,00
13,00
38,00

0.95
7,29

23.00
13.05
38,00

0,95
7.31

23,00
13.40
38.00

0.95
7.40

23.00
13,40
38,00

0.95
7.40

-0.04
0,62

96,23
277,66

9
15
3

47.50 1
119,84 3

Um National Metais PP -G- 1 390.000 0,78 0,76 0.77 0,78 0,78 EST 192,50 31
LarttMaquinasPP -H- -100 1,45 1.45 1.45 1.45 1,45 EST 161.11 1
UmasaPP-G 44 000 2,60 2.60 2.60 2.60 2.60 0.39 288.89 3
UimaPP-G- 41.300 4.90 4.90 4,90 4.90 4.90 1.80 233.33 4

MangelsPP - G-' Mfcnnesmann OP - H -
- v Mannesmann PP-H -

20.300
1 083.400

110 300
1,80
1.70
1.15

1,80 1.89
1,70 1,72
1.15 1.15

1.90
1.75
1,16

1.85
1.75
1.16

-3.08 65.17
1.78 132.31
1,71 104.55

27
7

Câmbio
Moeda por dólar Em cruzadoaCompra Venda Compra Venda

Coroa Dinamarquesa b.2360 6.2660 10.832 10,939Coroa Noruoguesa 6.3393 6.3697 10.666 10.761'¦•CoroaSueca 5.8907 5.9193 11,467 11.580
Dólar Australiano 0.71407 0,71743 48.468 48.939"• Dólar Canadense 1.3025 1,3082 51.885 52,372^'•Escudo 132,53 133.57 0,50017 0.51471
Florim 1.8218 1.0302 37.007 37.444Franco Belga 33.072 34.028 1,9947 2.0139u Franco Francôs 5,4755 5.5005 12.340 12,450Franco Suíço 1.3139 1.3201 51.417 51,910Iene 125.90 126,50 0,53657 0.54182übra 1,0310 1.0402 124,34 125,53Lira 1191,1 1196.4 0.056734 0.057271• 'Marco 1,6168 1.6242 41,790 42.191

„ Pesela 109,80 110,29 0,61543 0,62127* xelim 11.307 11.443 5.9317 5.9906
—t Moeda do tipo b — Dólar por moeda—• Taxas divulgadas pelo BC no fechamento de ontem âs 15hs.

Mendes Júnior PA - G-
Mendes Júnior PB-G -
Meridional PP - G-
Microlab PP-G -
Moddata PP -G-
Moinho Fluminense OP - H -
Montreal PP - G-
Muoller Irmãos PP-G -
MullerPP -H-

NacionalON - H-
Nacional PN - H -
Nova America PP - G -

Old. AM. Mln. MM. Mil. FKh. 0«c l.l. N°Ano rwg.

30.500 1.60 1.60 1.62 1.62 1.62 1.25 32.40 5
36.600 1.90 1.90 1,91 2,05 2,05 - 0,52 30.81 14
10.000 0,95 0,95 " 0.95 0,95 0,95 38.00 1
53 000 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 38.67 5
1.000 0,69 0,69 0,69 0.69 0,69 -1,43 43,13 1

66.800 80,01 80.01 82.58 83,00 83.00 346.97 6
334.300 1,30 1,20 1.29 1.30 1,30 107,50 17

60.000 0.55 0,55 0.55 0.55 0.55 EST 55,00 2
191.300 0,80 0.80 0.80 0,80 0.80 -1.24 34.78 19

2.900 3.50 3.50
16.500 3,50 3.50

182.400 2.70 2.70
3.50 3.50 3.50
3.50 3.50 3.50
2.70 2.70 2.70

EST
EST

116.67
112.90
27.00

PacaembuPP-G- 35.500 1.10 1.00 1.02 1,12 1,12 - 2,86 170,00 3
PapelSimaoPP-G- 54.800 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 -1,39 173.17 9
ParaibunaPP-G- 3.600 4,60 4.60 4,72 5.00 4,70 2,39 138.82 5
ParanapanemaPP-G- 35.500 15,00 14,80 15,09 15,61 15,61 1.34 99.28 24
Pers.ColumblaPP-G- 5.000 0,44 0.44 0.44 0,44 0,44 EST 48,89 1
Petrobras PP - G 414.500 105,00 105,00 106,36 107.00 106,00 3,18 125,57 61Petroleo Ipiranga PP - G 196.700 5,81 5,70 5,92 5,95 5.95 2,25 227,69 15
Pirelli OP - G 5.000 6,50 6,50 6,52 6,60 6,51 1,56 197,58 3
PolialdenPN-G- 200 74,99 74.99 74,99 74.99 74,99 277.74 1
Polipropilono PA - H 267.000 1.60 1.60 1.60 1.60 1,60 5,26 400,00 3
PolitenoBN -G 57.000 13,00 13.00 13,88 14.00 14.00 15.67 3
PrometalPP -G- 17.000 1.83 1.75 1,82 1,63 1.75 1.11 113.75 2

Refinaria Ipiranga PP - G 7.500 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 250,00 1
RefriparPP-G- 5.000 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 - 2.44 121,21 1
RheemPP-G- 30.000 2,80 2.80 2,80 2,80 2,80 EST 466,67 2
RlograndonsoPP - G- 1.231.000 4,55 4.50 4.65 4,65 4,65 1,97 221.43 11
RIpasaPP-G- 101.500 14,50 14,40 14,50 14,50 14,40 483,33 4

SadeSul Americana PP EG- 500.000 5.10 5,10 5.10 5,10 5,10 EST 221.74 2
SamitriOP-H- 48.100 67.00 66.99 67.48 68.00 67.00 1,46 327,57 16
SergenPP - G- 200.000 0.73 0,73 0,73 0.73 0.73 2.82 52.14 2
SharpPP-GE 49.900 3,65 2.99 3.43 3,65 3,30 -13,17 23,66 22
Sid Informatlca PP - G 500 6.00 6.00 6.10 6.50 6.00 - 84,72 3
Sondotecnlca PB - G 56.600 3,00 3,00 3.00 3,00 3,00 20,00 63,83 1
SouzaCruzOP - H- 5.200 110,00 106,00 107,29 110,00 107.00 - 2.46 327,10 5
SupergasbrasPP-G- 242.100 3.20 3.20 3,70 3.90 3.40 11.11 176.19 21

Tecnosolo PP - H 400 10,00 10.00 10.00 10.00 10.00 175.44 1
TelorjON-G- 77.600 0.33 0,33 0,34 0.34 0.34 EST 340.00 6
Teler|PN-G- 4.900 0,54 0,54 0,54 0.54 0.54 EST 540.00 2
Transbrasil PP - G 12.800 0.40 0.37 0.39 0.40 0.37 EST 35.45 2

UniparPA-G- 74.900 2.20 2,20 2.20 2,2 J 2,21 0.92 220.00 6
UniparPB - G- 1.062.600 3.15 3.10 3.15 3,19 3.15 -0.32 315.00 29

ValeRioDoceOP-G- 200 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0,35 104.71 1
Vale Rio Doce PP-G- 2.429 000 76,00 70.00 74,08 77.00 72.00 - 2,24 135,18 209
VarigPP-H- 207.500 6,50 6,50 6,84 6,85 6.85 -1,44 43,85 10
Verolme PP - G 358.200 0.61 0,61 0.70 0.71 0,70 7.69 100,00 13
VotecPP-G- 8.500 0,14 0,14 0.16 0,16 0.16 EST 32,00 3

WegPP-G- 43.000 36.00 38.00 36,70 37.00 37.00 6.38 280,15 2
White Martins OP-G- 1.455.900 4.40 4.40 4.63 4.70 4.70 4.04 272.35 70

Zanlni PA - G 500 0.34 0,34 0.34 0.34 0.34 - 22.67 1
ZivtPP-G- 2.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 66.67 1

Concordat6rias

on. A«. Mln. M4d. M4, p~h. <*., N°

BanorjON -G- 500 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 357.14 1
ClcaPP-O- 100 21,00 21.00 21.00 21,00 21.00 210.00 1

Operações a Termo

Tipo Prazo Quant F#eh.(mil) Min. MAd. Voluma N°nag.

B. BrasilSupergasbrasVale Rio Doce PPPP
G - 030 2 000G - 030 150.000G - 030 15.000

128,184.2684.52
128.184,2685.85

128.184.2584.52
128.18 256 360.00 14.26 638.400.00 285.41 1.281.100.00 2

Opções de Compra

V«oc. PrK®. un. M4d. Om«. VolgrmTl""° Ei.rc. (Lot.)

Vale Rio Doce PP-G CBO FEV 120,00 2.00 1 10.000 20.000,00CLA DE2 60.00 12.00 472 7.280 000 100.448 000.00CLC DEZ 70.00 3,00 1 10 000 30 000.00CIF DEZ 80,00 1,10 1.701 36.175000 92932.000.00CLK DEZ 120,00 0.05 1 20 000 1.000,00CLM DEZ 140.00 0,03 4 240 000 7.600.00CIS DEZ 50,00 22.00 10 150 000 3.539.000,00CLU DEZ 100,00 0.05 234 11 710 000 1 810 200.00QTDE TOTAL VOLUME TOTAL55 595 000 198.787 800.00

data valordacotaemCZ$

buper^vi.ys VTfK R7

FlexPar i6.12.87 c* 53,89

£fcxli"E£?:i i7.i2.87 cis 4,24

Indicadores diários

Overnight
LBC

Taxa da Andina (bruta):  10.60Rend.Acum da semana: 2.54Rend.Acumdomôs: 0.52
OTN

Taxa da Andina (bruta):  10.72Rend.Acum. da Semana: 2.56Rend.Acumdomôs: 0,60

Taxa referencial de CDB
% ao anoPrazo 60 dias 90 dias 160 dias16,52 nd ndFonte: Banco Central

Dólar
Ontem Compra Venda
Oficial 60,274 60,615
Paralelo 00,00 90,00

1907
Mal 34,00 Jun 30,00 Jul 54,00 Ago 50,00
Sal 58,00 Out 65,00 Nov 68,00 Daz 78,00
Cotação do primeiro dia útil de cada môs

Ouro
(CZ$/gr lingote de mil gramas)

compra vanda
Banco do Brasil  —
Goldmlne  1315,00 1330,00
Ourlnvest  1315,00 1335,00
Real Metais  —
Safra  1310,00 1340,00
Degusa  1310,00 1330,00
Reserva  1309,90 1329,00
Fundidoras, fornecedores e custodiantes credenciados nas
Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

Indicadores

Mai Jun Jul Ago Sat Out Nov

Inflagao

IPC (%)
23.21 28.06 3.05 6.36 5.68 9.18 12.84

INPC (%)
23.21 21.44 10.05 5.09 7.15 10.57 14.83

FGV <%)
27.58 25.88 9.33 4.50 8.02 11.15 14.47

OTN (CZ$)
251.56 310.53 366.49 377.67 401.69 424.51 463.40

Correção Monetária (%)
20.96 23.44 10.02 6.36 5.60 9.10 12.04

Caderneta de Poupança <%)
24.06 10.61 0.91 0.09 7.99 9.73 13.40

Correção Cambial (%)
33.06 27.57 6.10 5.08 6.07 9.00 12.83

Overnight (%i
24.63 10.02 0.91 0.09 7.99 9.45 12.92

Bolsa do Rio <%)
25.60 47.64 27.59 -10.02 20.06 14.90 0.62

Bolsa de São Paulo (%)
-10.54 45.00 23.14 -16.46 29.02 19.27 0.57

OTN dezembro — 552,99

Fonte AFI

Mercados Futuros

BBF
IBV — Doze (pontos)

a vista Janeiro Fevereiro
9170 9244 11147

OTN (pontos)
Variação

BMEF

Janeiro
599,00

OTN (czs)
Fevereiro

702.50
Março
031.00

Bovespa (pontos)
Fevereiro

155,00
Boi Gordo (CzS/gr arroba líquida de 15kg)

Ouro (CzS'gr lingote de 250grs)
Fevereiro Abril
1.600.00 2.450.00
FRANGO RESFRIADO (Cz$ k9)

Dezembro
55,24

DÓLAR (CZS)

BMSP
Ouro (CZ$/grs. lingote de 250 grs.)

Fevereiro Abril Junho
1.666,00 2.446.00 3.590,00

Algodão <czs/i5 Kg)
Março Maio Julho

2.020.00 2.120,00 2.41Q.QQ
Boi Gordo (CZS'15 Kg)

Fevereiro Abril Junho
1.095,00 1.300,00 1.04Q.QO

Café (CZS mil/60 Kg)
Março Maio Julho

5.070,00 0.500.00 13 250.00
Cacau (CZS mil.60 Kg)

Fundo de Apoes ±
Valor Rantab. Rentab.da Cota Acum. Acum.Cz% No M*a NO A no

Mil - 1
AHa-Unibanco 3,82 153,47
America do Sul Acfles 5,04 81,03
Arbl-EqulllbriO (1) 33.874440 2,94 41.19AvmorA Acflea (2) 1.167237 1.78 -31.61
Bamerindua Aoflaa 2.60 - 96,32
Bancocidade (02) 0.100930 4.12 120,61Bandelrantas Ac6os 1,42 97,51
Banes pa Actes (2) 2.871016 4,26 73.73
Baneatado AcOea (1) 0.547510 3.42 76.51
BanesteaO) 33.795100 4,61 -143.15
Banorleacfles (1) 0.976243 - 0.34 38.95
Banqueiroz 5.11 101,41
Banrlsul CAB (2) 18.223200 2.66 " &.03
Banhsul FAB (2) 8.252000 3,23 " '47,84
BB Ac6es Ouro (1) 23.449000 4.15 .. 187.41
BBI Bradesco (1) 7.833000 1.02 110.71
BBM — B. Bahia (2) 12,398000 4,88 98.66
BCA Banerl (1) 0.142400 4.44 - 82,48
BCN Ac6es 2,94 - 34.42
BESC Acflos (1) 1,245410 1,21 52.93
BFB (13) 0.63 0,63BMC Acfles -0.70 74.70
BMP 2,30 63,00
BMG Acflea 4.06 • -103.40
BNL-Denasa Acfos 2.93 101,64
BNL-Denasa Miner, a Motal 3,32 128.07
Boavista Ac6es (1) 21.150980 2.48 *128.18Boaviata CSA 0.81 160,66
Bonanca (11) —Boston Sodril (1) 0.030199 4.38 86,75Bozano Acflea (1) 14.526651 1.30 60,95Boiano Cartaira (1) 3.974494 1.22 101,30
Bradesco Acfles (1) 16.047910 2.50 109,68
Chase Flex Par (3) 54.960450 5,50 63,78
Citibank — —
CltV (1) 527.601000 4.39 97.92
Condomlnlo Banorte 1.11 ' 71,80
C red I banco Acflea 4.44 114,58
Credlbanco Credllur 4.12 174,37
Credlbanco FBI 3.58 90.24
Credlroal 3^21 Si,61
Croflsul Blue Chip 3,80 102.46
Creflsul Maxl Acfles 3,55 ''93.39
Creltsul Multiple (1) 4,224938 4.22 92,30
Creflsul (EX-157) (1) 4.552070 3.71 104.85
Crascinco Unlbanco 1J30 98,89
Delapieve-lnveaHdel 4,98 75,21
PI bran 0,26 ¦ 134.08
DIG Acflos 1.62 43.60
Diqlbanco 1.82 126.88
Econflmico (2) 0,930000 2.25 112,25Eldorado (2) 1.533785 NP NP
Elite (2) 0,040855 6,00- -30.63
Eatructura (1) 1241.260000 2.48 267,03
FAN Nactonal (1) 4.500461 3,28 107.37
FIAT (1) 1.986504 4.58 137.01FIC Bradesco 4.76 58.59
Fldep (2) 0.095281 9,09 149.68Fldesa NMB Bank (2) 81.406300 3.22 .19,42
Flnasa (1) 12,570000 1,63 114,90Flninvest Acflos (2) 2,230456 1,67 '222,35
FMALB 4.72 ; 55,91
F. Barroto (12) -0.60 98.50
Oarantla 1.30 88,57
Geral do Corodrcto 3.85 67,91
Geraldo Cortfta (03) 2,82 -136.07
HM 4.11 107,30
Incisa -1.18 92,05
Inter-Atlflntlco (2) 2162,200980 4.04 72,51
IOB (05) 3,86 377,22
lOChpe Acfles (2) 1.896840 3,56 15,70
Hau Capital Market 2,33 132.00
ttauacfles (2) 14.768234 2.B0 123,26
Ubor NP NOLloyds 2.98 129.76
Loitered Acfles 3.16 60.36
MB Plus (01) 3.35 -124.46
Mercantll do Brasil 2.04 102.54
Morcaplan NP ND
Moridional Acfles (2) 3,696880 2,06 90,15
Merklnvost 2,95 , 73,73
Mil (2) 141.369700 1,27 44.29Mlsasl 2.88 166,87
Montrealbank (2) 2.712000 6.32 - 16.71
Montrealbank Acfles (2) 64.45200 4.74 ' 20,53
Morada 1.51 ' 47,37
Multlpllc (1) 1702.301064 5.71 -.91.73Multipllc 751 (1) 3862,218829 5.28 116.59
Multi-Banco NP NO
Naclonal Acfles 2.23 74,24
Noroeste CNA 3,04 - 126,32
No roast a FNA (04) —
Qmooa Acfles (1) 3.813197 7,89 148,81
Open (1) 2750.163295 3,12 68,16Paulo Wlllomsons (2) 0,265620 4,53 ' 55.97
Plllainvest Acfles (2) 19.725000 4.77 -410,48
Plllalnvest Condomlnto 3.57 110,91
Portinvest —
Prime (1) 0.594000 3,04 ' 90,34
Primus 7,32 78.58
Real 2,68 . 97,39
Realinvest 4.53 256.80
Realmals 4.75 346,85
RIZZO 3.71 • 64,69
Rural -1.46 • 196,37
Satra Acflea 3.18 66,27
SantxAs 5.21 220.69
Schahln Cury-FASC 3.40 ' "155,10

NP: Nâo Ptsponível(01) Ex-Mercantil Ações(02) Ex-CIdade de Sáo Paulo(03) Inicio atlvidadea: 0104/87(04) Encerrou suas atividades em 29 05 87(05) Inicio atividades: 04/1286(06) Início atividades: 05.0887(07) Ex-Industrial Ações(08) Encerrou suas atividades em 30 06 87(09) Ex-lnvesplan(10) Encerrou suas atividades em 20'10<87(11) Encerrou suas atividades em 10/11/87(12) Inicio atividades: 04,04 87(13) Inicio atividades: 08'12/87

Fundo ao portador
Valor da Patrlrndnlocota CZ?

Arbl 11,475310 23.709.223,12
AtlAntlca  *"*" —
Aymor* 1,691207 315.281.729.73
Bamrtndua 4,391140 1.66 9.598.957.00
Bancocidade 47.877669 2.971.951.342,63
Banaapa 3,738834 5 701.020^94.48
Bank of Boston • —
Banorla 29.160,181655 1.026.218.7S0.2R
Blc Max 1,473100  —
BMC 44,192202 1.896.8'69.657.44
Boavtata —
Bora no. Slmona*r. 4,561 S35 2.832.173.13fl.62
Citibank —
Conta Ouro 15,727000 20.001.1ft3.6C0.21
Cradlbanco 445,042228 510.596.925.82
Creftaul 472.189699 5.464.749.151.55
Panaaa 376.231182 379.005.611.35
Flnaaa 428.217COO 7.109.393.297.04
Oarantla —
kKhpo *42.775440 345.955 405.21
it flu 83.866,225000 2J92.114.313,00
Maxl Renda BBC 1.420.205000 16S448 S32.57
Uarttfional 42.091 <>05 1 629.408.456.4.3
Montrealbank 3 445.993 1 7 5 6 59.751.131.26
Multlpllc 1.453631 209.736,509,07
Naclonal 2.9-18,010035 5.748.803.261 82
Onwga 72.296.269303 52.3M.814.8i
Rural 14.752 73r^39Q89.14
Sup#r S«vlng« —
Talainvaal - • - __

m
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A'sX:'". : - Quem usa a Cobrança

BOZANO, SlMONSEN JÁ RECEBEU.

BANCO
BOZANO, SlMONSEN

Informações
DDD GRATUITO: (021 (800-3071 - NO RlO DE JANEIRO: 271*8000

Bolsa de Valores de São Paulo

Resumo das Operações
Otde (mil) Vol (CzS mil)Lolo Padrão: 65 707.200 1261 845.124,00Concordatárias: 973.700 2.814 886.00Direilos o Rocibos: 2.367.900 3 776 390.00Fundos Inc. Fiscais DL. 1376: 159.597 821.587.45Morcado a Termo: 5 386 240 109 601.139.29Mercado Fracionário: 38.254 1 797 387.97Mercado de Opçôos-Opçóes do Compra 15 610 000 142.736.100,00TOTAL GERAL: 90 242 891 1523 392 614.71índice Bovespa Môdio: 12636 ( + 2.3%)índice Bovospa Fechamento: 12743Índice Bovospa Má*imo: 12743índice Bovospa Mínimo: 12443Das 93 ações. 55 subiram. 14 caíram. 20 (icaram estáveis o 4 nao foram negociadas.

Mercado a vista
Tituto* Old. Abt. Min MM Mti Fech. 0»c.
Abe Xtai PPA 53 2.30 2,30 2,30 2,30 2.30 + 2.2Acesita PP C01 3.65 3.65 3.65 3.66 3.65 ? 1.3Aoo Attona OP 4.01 4.01 4,01 4,01 4.01Aco Altona PP 7,55 7.50 7.86 7,90 7.55 -3.2Acos'Vill PP C42 1.275 3,60 3.60 3.75 3,90 3.90 ? 8.3Adubos Cra PP C31 492 0,90 0.90 0,93 0,95 0.92 -3.1Adubos Trevo PP C11 70 1.35 1.35 1,35 1.36 1.35Agrale PP 4,35 4,30 4.34 4.35 4.30 -1.1Agroceres PP C05 2.419 2.90 2.80 2.88 2.90 2.90Aliperii PP 30 1.50 1.49 1,50 1,50 1,50Alpargatas ON 118 160,00 160,00 160,23 162,00 160,00Alpargatas PN 156 85,00 85,00 86,96 87,01 87.00 *2.3Arriadeo Rossi PP 7,00 7,00 7.00 7,00 7.00America Sul ON 107 16 7,76 7,75 7.75 7.76 7.75 -3.2Anhanguera OP 11 8,00 8.00 8,00 8,00 8,00 - 0.1Antarc Piaui PNB INT 10.50 10.50 10,50 10.50 10.50Antarcl Nord ON 50,11 50.11 50.11 50.11 50,11 /Afitarct Nord PN 57,00 57.00 57.00 57.00 57.00
Aquatec PP C04 81 3.40 3,35 3,40 3.40 3.40 -2.8Aracruz PPB 253.00 253.00 254.67 255.00 255,00 +1.5Arthur Lange OP 57 0.50 0,50 0.50 0,51 0.50Atma PP C02 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 IAut Asbestos PP INT 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50Avipal OP 36 1,00 1.00 1.01 1,01 1,01 ?1.0A/Qvodo PP 401 3,20 3.20 3,30 3.50 3.30 +3.1
Bandeirantes PP 69 2,80 2,80 2,80 2.80 2.80Banespa ON 143 2.70 2.70 2,76 2.80 2,00 +7.2Banospa PP C38 374 11,40 11.10 11.58 11.80 11.80 + 2.6Banrisul PNA 0.03 0,03 0,03 0.83 0.83 +1.2Baptista Sll PP C05 15 4.00 4,00 5.12 5.50 5.50 + 15.7Barrotto PPB 7.22 7.22 7.22 7.22 7.22 +3.1Belgo Mineir OP 12 85,99 85,50 85,87 86.01 86,01 +0.0Belgo Mineir PP 19 73.50 73.50 74.55 75.01 75,00 + 2.0Beta-PPAINT 52 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17Beta PPC 26 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40Bic Caloi PPB 80 13,90 13.70 13,90 13,90 13,90Biobras PPA 1,65 1.65 1.65 1.65 1.65Bradesco ON 72 20.50 20,20 20.50 20.50 20,50Bradesco PN 624 20.50 20.00 20,39 20.50 20.30 - 0,9Bradesco Inv PN 21,00 21,00 21,00 21.00 21,00Brahma OP C01 62,50 62,00 63,83 64,00 64,00 +2,4Brahma PP C01 59 67,30 67,30 68,32 69,00 68.50 - 1.4EUasil ON 81,00 81.00 83,20 85.00 85,00 *4,9Brasil PP C58 192 113,00 113,00 116.58 118.00 116,50 +3.5"BfflSllit OP C02 34 30,00 30.00 30.00 30.00 30,00 + 3.4Brasinca PP 104 0,00 0.00 0,04 0.85 0.82 -2.5Brasmotof OP C02 600,00 600,00 610.00 650.00 650.00 + 8.3Brasmotor PP C02 17 360.00 340,00 378.33 410,00 410.00 -13,8Brinq Mimo PP C27 450 1.05 1.00 1.11 1.15 1.15 +9,5Buottner ON 60 40,00 40,00 40,00 40.00 40,00 /Buoftner PN 256 35,00 35.00 35.00 35.00 35.00
C Fabrini OP 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 -1.7C'Fabrini PP 2,75 2,75 2.75 2,75 2,75 +1,8C M P PP 20.00 20,00 20,00 20.00 20,00Cacique PP 15 77.50 77.40 77.48 77,50 77.50 + 0.0Caeml OP C25 131,00 130,00 130,96 131.00 131.00Caf Brasilia PP 331 0,90 0,90 1,00 1,05 1,00 + 5.2Calfat PP 543 0,90 0.85 0,90 0,95 0.95 + 5.5Cambucl PP 13 1.20 1,20 1.20 1,20 1.20 - 0.8• Casa Anglo OP C47 248,99 248.99 248.99 248.99 248,99 -0.3Casa Masson PP EX 198 0.19 0.19 0,19 0.19 0.19Cbv Ind Mec PP 424 3.00 2,99 3,00 3.10 3.00Celul Irani OP C25 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - 3.8Cemag PP 0.38 0.38 0,38 0.38 0,38Cemlg PP C51 127 0.68 0.67 0,69 0.70 0.69 +4,5Cosp PN 6,00 6,00 6.00 6.00 6.00 -11.1Ceval PN 00 2.25 2,25 2,25 2.26 2,26 -0.4Cla Hering PP C63 142 7,90 7,90 8,05 8.30 8,30 -5,0Cibran PP 50 0.61 0.61 0,61 0.61 0.61 -3,3Clm Itau PP 31 225,00 225,00 231.14 235.00 235,00 - 4,4Clm Tocantln PN 700,00 700,00 700,00 700,00 700.00Cltropoctina PP 19 5,10 5.00 5.10 5,10 5,10Cobrasma PP C17 166 1,80 1,80 1.84 1.85 1.81Coest Const PP 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 - 1.1• Cofap PP C17 115 21,00 21,00 21.45 21,50 21.10 - 0.4Coldex PP 66 5,50 5,00 5,07 5,50 5,10 - 7,2Conlab PP 26 14.50 14.50 14,68 14,70 14.70 + 0,8Conforja PP 10 7.50 7,50 7.50 7,50 7,50Const A Llnd PP EX 10 0.34 0.34 0,34 0.34 0.34 /Const Beter OP 3.82 3,82 3,82 3.82 3,82 /'Const Beter PPA 25 4.10 4,00 4,10 4.30 4,00 - 2.4Const Beter PPB 19 3,80 3,80 3,87 4,01 4,01 +5.5Consul PP 3 3500.00 3500.00 3609,38 3650.00 3650,00 + 7.3Copas PP 20 2.05 2.05 2.07 2.10 2,10 -4.5Copene PNB 0,00 8.00 8,00 8.00 8,00 -5.8Copene PPA 413 25.50 25.50 25,87 26,20 26.00 +1.9Cor Rlbeiro PP 49 3,20 3.20 3.20 3.21 3.20 + 2.8Corbetta PN 100 0,60 0.60 0,60 0,60 0.60Cosigua PN 169 2.15 2,15 2.18 2.20 2.20 + 2.3CreditO Nac PN 55 6.51 6.50 6,51 6.60 6,60 +1.5Cromer PP C34 2,10 2.10 2.10 2.10 2.10 -4.5Ciesal PP 10 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30Cruzeiro Sul PP C07 2.80 2,80 2,80 2.80 2.00
-0HBPP 68 2.00 2.80 2,88 2.90 2.90 + 3.5Doc Imbituba PP 9.50 9.50 9.50 9.50 9,50 IDocas ON 22 0.95 0,95 0.95 0.95 0.95Docas PN 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 - 4,6Dona Isabel OP C31 17 5.00 5,00 5.00 5,00 5.00Dona Isabel PP C32 40 4,80 4.80 4,80 4.80 4,00 /Duratex OP C85 24 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Duratex PP C85 617 10.30 10.30 10.52 1.0,70 10.70 + 3,8

Eberje PN 118 2.10 2.00 2.01 2.10 2,01 -4,2Economico PN 3,80 3,80 3.80 3,80 3.80Economioo PP C04 705 3,00 3,78 3.00 3,80 3.80Edlsa PN 65 0,60 0,55 0,60 0.61 0.55 -5.1Edn PNA 143 7.99 7,99 7,99 7,99 7,99 -0.1Elebra PP C06 130 1,45 1,45 1.53 1,55 1,55 +6,8Elevad Sur PP C23 80,00 88.00 80,00 88,00 08.00Buma OP 45 2.91 2,90 2,90 2,91 2,90 -3,3Eluma PP 411 4.05 4,00 4.12 4,25 4.10 +1.2Engemlx PP 5,30 5.30 5.30 5.30 5.30Engesa PPA C01 92 4,60 4,40 4,89 4.99 4./0 +2.1Engevlx PP 23 0.95 0.95 0,99 1.00 1.00 +5,2Encsaon OP 57,00 55,00 56.80 57.00 55,00.Ericsson PP 36 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00Estrela OP 104 6.00 6,00 6.00 6.00 6,00 - 7.6Estrela PP 104 1.748 8,10 8,10 0.46 8.70 8,50 + 4,9Eucatex PP 9.50 9.01 9.26 9.50 9.01 -5.1
F Cataguazes PPA C45 129 5.10 4,95 5,05 5,10 4.95 + 10.0F Guimaraes PP 175.00 175,00 175.00 175.00 175,00 /F.N V OP C05 0.95 0.95 0.95 0.95 0,95 -3,0P tj V PPA C05 761 0.75 0,72 0.73 0.75 0.72 -4.0Fib C Renaux PP C17 80 2.20 2.20 2.20 2.20 2,20Fator PP C16 31 0.20 0,19 0,20 0,21 0,21 +10,5Fertasa PP 32 9,20 9,20 9.53 10,00 10,00 - 8,6Ferro Bras OP 9.40 9,40 9.40 9.40 9,40 + 25.3Ferro Bras PP 211 9.40 9,30 9.49 9.50 9.40 +1.0Ferro Ugas PP 2484 1,11 1,10 1,14 1,15 1.15 +3.6Feriibfas PP 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70Ftrtisul PP C20 88 1.25 1.25 1.25 1.26 1.25 *4,1Fertlza PP 1.256 1.00 1.00 1,07 1.10 1,10 + 8,9Flbam OP 53 1,15 1,15 1.15 1.15 1,15Fibam PP 131 1.25 1,25 1.26 1.27 1,26 * 0.8Ficap PP 27 55,50 55.50 55.50 55.50 55.50Finobrasa PNA 44,99 44,99 44,99 44.99 44,99 * 0,0Finobrasa PPA 321 50.00 49.49 49.91 50.00 50.00 - 6.3Finobrasa PPB 222 44,50 44,49 44.63 45.00 45.00 - 2.2Frangosul PN 74 4,00 4.00 4.00 4.00 4,00 - 3.6Fras - Le PP C36 186 20.99 20.99 20.99 21,00 21.00Frig Ideal PN 20 0,40 0.40 0.40 0.40 0.40 - 4.7Fngobras PN 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
Gazola PP 77 1,20 1,15 1.18 1.20 1.15 - 5.7Gradiente PN 2.82 2.82 2.82 2,82 2.82 -2.5Granoleo PP 0.85 0.85 0,85 0.85 0.85Grazziotin PP 30 3.30 3,30 3,30 3,30 3.30Guararapes OP C34 17 62.00 62,00 62,00 62.00 62.00 +1.6Guararapos PP C34 47,00 47.00 47,00 47,00 47.00 - 6,8Gurgel PP 10,00 10.00 10,00 10.00 10.00 -14,9
Hercules PP C39 31 0,80 0.75 0.76 0.80 0.75Honng Nord PNB 30 220,59 220,59 241.77 250,00 250.00 - 25,0
lapPP 50 11,00 11,00 11,00 11.00 11.00Itera PP 5.30 5,30 5,30 5,30 5,30Iguacu Cafe PPA 54 6,30 6,00 6.13 6.30 6.10 +1.6Iguacu Cafe PPB 30 6,55 6,55 6.55 6.55 6.55Imeosul PP C23 15 2,11 2.11 2,11 2.11 2.11Inbrac PP 2,75 2,75 2.75 2.75 2.75 -1.7Ind Vlllares PN 706 0.93 0,93 0,95 0.95 0.95 -2.1IndJ B Honz PPA 735 3.02 3,02 3.02 3.02 3.02Indl B Honz PPB 50 2.50 2,50 2.50 2,50 2.50Inds Romi ON 913 4.95 4.95 4,95 4.95 4,95
JiW Amer Sul ON 107 5,00 5,00 5.00 5.00 5.00Inv Amer Sul PN 187 3.50 3.50 3,50 3,50 3,50bwestec PN 66 0.55 0.52 0,54 0.56 0,52lochpe PP 23.00 23,00 23.45 24.00 23.00Iplac PP 430 3.50 3.50 3.60 3.60 3,60 ? 2.8fttpPP 131 12,90 12.90 13.01 13,40 13,00 - 0.7Itaubanoo PN 632 18.10 18.00 18,09 18.11 18.10 - 0,5Itaunense PP 209 6,80 6,80 6,80 6.80 6.80ItausaONEX 18 50,00 50,00 50,00 50,00 50.00Itausa PN EX 2.155 38.00 38.00 38,23 38.50 38.50 +1.3ttautec PN 23 8,00 8.00 8,00 8.00 8,00 - 2.4
J H Santos PP 173 0,93 0,90 0,93 0.95 0.95 -2.1Jaragua Fabr PP 62 0.68 0.68 0.70 0,70 0.70
Kali! Sehbe PP 512 0,23 0.23 0 24 0.24 0 23Karsten PP C41 90,00 90,00 91,92 92.00 92.00Kepler Wobe' PP 681 2.70 2.50 2.54 2.70 2.60 * 4.0Klabftl PP C07 31 75,00 74,00 74,46 75.00 75.00
La Fonte Fee PN 7 3.80 3.80 3.80 3.80 3,00 * 2.4XaBo "PN 1 0,38 0,38 0,38 0,38 0 38Latxa PP 2 0.60 0,60 0.60 0,60 0.60Lacesa PP 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1,25 -5.3Lam Nactonai PP 1 245 0 75 0.75 0,76 0,78 077 -1.3Larwf Seftbe PP 275 0.24 0.22 0.22 0.24 0,22 -8 3Larfc Maqs PP 11 1.30 1,30 1.30 1 30 1.30 -16.1Laco PP C02 211 0.70 0.70 0,70 0.70 070Llmasa PP 27 2.60 2,60 2.60 2,60 2.60'LDfDa Cunha PPA 40.00 39,00 39.87 40.00 40.00 - 5.2Loas Amenc PN EX 110,01 110.00 110.00 110.01 110.00 - 0,0Lcjas Henng PP C05 13 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Uias Renner PP 8 115 1.15 1.15 115 1,15Londrtmaihas PP C02 6 1.30 1.21 1.24 1 30 1.21 - 13.5UCMWZ PP C14 5 1.50 1.50 1.50 1.50 1 50 - 15,3LuXMa PP C14 229 5.03 5.00 5.00 5,03 5,00 - 4.1
Mademt ON 75 3.00 3.00 3.00 3 00 3 00Mademt PN 10 1.75 1 75 1,75 1 75 1 75 -2.9Mademt PP 10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Tituloa Old Abt. Mm. Mad Mix. Fach. Oac.

Magnesita PPA C10 50 3.20 3.20 3.20 3.22 3,22 + 0.6
Manah PP 26,00 26.00 26.59 27.00 27,00 + 5.8
Mangels Indl PP 74 1,85 1.85 1.94 2.00 2.00 +8.1Mannesmann OP 647 1,70 1.70 1.78 1.00 1.80 +5,8Mansol PP 78 2.20 2.20 2.35 2.40 2.40 *9.0Massey Pork PNA 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00Massoy Pofk PPA 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00Master PPA 61 2.50 2.40 2.43 2.50 2.50 + 2.0
MecPasadaPP 21.10 21.10 21,10 21.10 21.10 -1.8MendosJrPPA 22- 1.60 1.60 1.60 1.61 1,60Mendes Jr PPB 251 1.80 1.80 1.80 1,85 1.81 +0.5More S Paulo PN 187 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 - 4.1
More S Paulo PN P87 26 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50Mesbla PP C01 7 1700.00 1700.00 1735.33 1750.00 1750.00 - 9.3
Mot Barbara OP 2.80 2.80 2.80 2.00 2,80 -3.4Mot Barbara PP 170 3.00 3.00 3.14 3,20 3.15 + 5.0
Mot Douat PP EX 38 1.60 1.60 1,82 2.00 2.00 * 25.0
Mot Duque PP C48 500 3.00 3.00 3,00 3,00 3,00 + 3.4
MotGerdauPP 212 7.30 7.30 7.37 7.40 7.40 +1.3Met Wotzel PP 26 1.65 1.60 1,64 1.70 1.60 -3.0Motal Love PP C38 192 12.80 12.70 13.09 13.20 13.20 + 3,1
Molalac PP 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 - 0.4
Motisa PP C30 64 2.85 2.65 2.98 3,00 3.00 +3.4Micheletto PP C16 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30Microlab PP C06 16 0,53 0,53 0,53 0.53 0.53Microtec PPA 0,99 0,99 0.99 0.99 0.99 /Minuano PN 0.50 0,50 0.50 0,50 0.50 -16.6Minuano PP 45 0,55 0,55 0,55 0.55 0,55 -8.3Moddata PP 33 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -6,6Moinho Flum OP C01 20 81.00 81,00 81.00 81.00 81,00 +1.2Moinho Recif OP C01 78.00 78,00 78.00 78.00 78.00Moinho Sant OP C01 333 130,00 130.00 134,37 135,06 135.00 - 3,8Moinho Sant PP C01 13 110.00 110,00 111.21 113,00 113,00 + 2.7Montreal PP 1,30 1.30 1,30 1,30 1,30 - 7.1Motoradio PP 100 3,21 3,21 3.30 3.31 3.31 +3.4Muiler PP C19 105 0.80 0.80 0,80 0.80 0.80Multitel PP C01 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85Multitoxtil OP C14 492 3.50 3.50 3.50 4.20 4,20 /Multltoxlil PP C14 231 3.70 3.69 3.70 3.70 3.70
Nacional PN 3,50 3.50 3,50 3,50 3,50Nakata PP C03 60 0,80 0.80 0,81 0.85 0,85 +30.7Nordon Mot OP C01 75 10,70 10.70 10.74 11.00 10.70Noroosto PN 15 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 /Novadata PPA 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 - 20.0
Olvobra PP C37 310 2.40 2.39 2.40 2.40 2.40 +2.1OXItono PNA EX 140 2.55 2.50 2.54 2.55 2.55 +2.0
Pacaembu PP 23 1,05 1,05 1.05 1.05 1.05 +5.0Papel Simao PP 370 7.30 7.10 7.22 7.30 7,20 -1,3Para Deminas PP C05 808 0,24 0,22 0,23 0,24 0.22Paraibuna PP 277 5,00 5,00 5,35 5,40 5,40 +8,0Paranapanoma PP C60 2.376 14,80 14.60 15,60 16,00 15.70 +6.0PoiXE PP C03 136 2.50 2.50 2.60 2,60 2,60 - 3.7Por Columbia PP 122 0,50 0.48 0.49 0.50 0.48Perdigao PP 13 5.00 5,00 5,02 5.30 5.30 + 6.0Pordigao Agr PP 31 4.40 4,40 4,48 4,50 4,45 + 4,7Perdigao Aim PP 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85Porsico PN 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 -11.1Porsico PP 330 0.95 0.94 0.95 0,96 0.95Pot Ipiranga PP C26 128 5,95 5,89 5,95 5,99 5.90 -1.6Potrobras ON 606 58,95 55,00 59,86 60,00 59.84 -0,2Potrobras PP C53 5.952 105,00 104,50 106,59 108,00 106,50 +3.3Pottonati PP 214 1.70 1.70 1.72 1,06 1,70 +2.4Pirolli OP C05 449 6,90 6,85 7,00 7,12 7,00 +2.7Pirelli PP C85 91 5.10 5.10 5,28 5,60 5,20 +1.9Polialden PN 10 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00Polipropilen PPA 4 542 1,59 1,55 1,59 1,64 1,64 +1.8Politono PNB 31 13.00 13.00 13.46 15,00 15,00 +15.3Promotal PP 126 1,80 1,80 1,84 1,86 1,86 +0.5Pfopasa PP 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
Quimic Goral PN 17 4.06 4,06 4.11 4,20 4.20 + 7.9Quimisinos PP 30 2.90 2,90 2.90 2.90 2.90 - 9.3
Randon PP 71 12.50 12.50 12.50 12.50 12,50Roal ON 10 21.00 20.50 20,57 21,00 20,50Roal PN 4 21.50 20.50 21.05 21.50 20.50 - 4.6Rocrusul PP 25 9.00 9.00 9.00 9,00 9.00Rof Ipiranga PP C25 109 7.42 7,42 7.42 7.42 7.42 +3.0Rofnpar PP 555 7,89 7.30 7.43 7.90 7,40 - 7.5Rhoem PP 99 2.55 2.55 2,69 2.70 2.70Rio Guahyba PP 22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23Ripasa PP C05 666 14.50 14,30 14,78 15,00 15,00 + 3,4
Sado PP C03 684 5,10 5,10 5.10 5,10 5.10 +2.0Sadia Concor PN EX 68 3.70 3.70 3,70 3.70 3.70Sadia Oosto PNC 1.70 1.70 1,71 1,75 1.75 +2.9Samitri OP 25 67.00 67.00 67,00 67,00 67,00 + 3.0Sansuy PP 105 3,00 3,00 3.04 3.30 3.00Sansuy Nord PPA INT 11 5.70 5.70 5.74 6,00 5.99 - 6.4Sansuy Nord PPA 6,00 6,00 6.00 6.00 6.00 /Santaconstan PP 41 3,80 3,80 3,80 3,00 3,00Santanonso PP 40 6,50 6,50 6,53 6,61 6,61 +1.6Schlosser PP 158 2.31 2.31 2,31 2,31 2,31 +0.4Scopus PN 142 0,86 0,85 0,86 0,06 0.85Seara Indl PP C04 57 2.40 2,40 2.40 2.40 2,40Sehbe Part PP 371 0,20 0,20 0,20 0,23 0,20Sorgon PP 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 +1.5Sharp PP EX 431 3.60 3,30 3,45 3.70 3.60Sid Informat PP 227 6,80 6.20 6,41 6,00 6,40 -7,2Sid Aconorte ON 3,01 3,01 3,01 3,01 3.01Sid Aconorte PNA 10 4.30 4.30 4.30 4,30 4.30 -2.2Sid Guaira PP 45 1.65 1,65 1.65 1.65 1.65Sid Riogrand PN 11 4,10 4,06 4,08 4,10 4,06Sid Riogrand PP 1.389 4.49 4.49 4.59 4,60 4.60 +2.2Slfco PP 8.10 8,10 8,13 0,15 8.15 +0.4Solomco OP 20 14,00 14.00 15,07 15,18 15,00 /Souza Cmz OP C21 23 109,98 109,98 109,99 110,00 110,00 +1,8Slaroup PP 24 7,00 7.00 7.00 7.00 7,00Sudamoris ON 22 9.11 9.10 9.10 9,11 9.10Sudamons PN 7,32 7.32 7,32 7,32 7.32Sultopa PP 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Suporgasbras PP 38 3.05 3.05 3.09 3,11 3.11Suzano PP 25 94,00 93.00 93.56 94.00 93.00 -1.0
Toba PP 22 3.85 3,85 3,88 3,90 3.85 -1.2Tocel S Jose OP 26 6.50 6.50 6.50 6,50 6.50 /Tocol S Jose PP 121 6.10 6,00 6,10 6,10 6.10 +1.6Tocnosolo PP 15 9,00 9,00 9,03 9,10 9,01 +0.1Toka PP C44 861 4.40 4.01 4.25 4.40 4,30 -2.2Toka PP 17 4.00 4.00 4.00 , 4.00 4.00 /Toloinvost PN 12 0,40 0.40 0.40 0.40 0.40Toleinvost PP 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 +25.0Tolerj ON 187 217 0,40 0.40 0.40 0.40 0.40 +25.0Tolosp OE INT 10 0,64 0.64 0.64 0.65 0.64Tolosp ON INT 13 0.65 0.64 0.66 0.66 0.64Tolosp PE INT 0,95 0.95 0,95 0.95 0.95
Tolosp PN INT 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Tex Ronaux PP CI 187 2,55 2.55 2.55 2.55 2.55
Trafo PN 4,80 4,80 4.80 4,80 4,80 +2.1
Transbrasil PP C35 696 0.39 0.36 0,39 0.40 0.38 +2.7
Trichos PP 108 3.35 3,35 3.39 3.40 3.40
Trol ON 2.00 2,00 2,00 2,00 2,00 /
Trol PN 386 1.03 1,00 1.05 1,10 1.10 + 0.9
Trombini PP 22 2.70 2.70 2.70 2.71 2.71 +0.3
Tronon OP 618 20,52 20.52 20,52 20.52 20.52 /
Tronon PP 550 20,52 20.52 20.52 20,52 20,52 /
Trnfana PP 138 1.20 1.12 1.20 1.20 1.12 -6.6
Tupy PN 32 19.00 19.00 19.02 19,50 19,00
Unibanco ON 12.00 12.00 12.00 12,00 12,00
Umbanco PNA 46 13,00 13.00 13.00 13,00 13,00
Unibanco PNB 14 12.00 12,00 12.00 12.00 12,00
Unipar PPA C41 235 2.20 2,20 2.21 2.25 2.21 +0.4
Unipar PPB C41 395 3.15 3.11 3.15 3.20 3.15
Usin C Pinto PP 140 0,60 0.55 0,57 0,60 0.57 -5.0
Vacchi PP 10 0.62 0,62 0.62 0.62 0.62 +1,6
Vale R Doce OP C01 42.00 42,00 42.00 42.00 42.00
Vale R Doco PP C01 87 76,00 70.00 76.26 77.00 71.00 - 6,5
Varga Froios PN 17,00 17.00 17.00 17,00 17.00 +12.5
Varig PP C18 298 6,90 6.90 7,23 7,50 7,50 + 8.6
Verolmo PP 236 0,67 0,67 0.70 0.71 0.68 +1.4
Vidr Smarina OP 44 59.20 57.49 58.99 60,00 57.50 - 2.8
Vigor PP C05 21 0,81 0.81 0,82 0.82 0.82 +1.2
Votoc PP 234 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 - 5.5
Vta Amazonia PN 72 7.50 7,50 7,50 7.50 7.50 + 7.1
Wog PP C39 20 35,00 35,00 35.00 35,00 35.00 + 2.9
Wombley PP 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Whit Marlins OP 1.068 4.60 4,60 4,67 4.75 4,70 + 2.1
Zanini OP INT 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 -18.1
Zanini PPA INT 70 0.38 0.38 0.38 0.38 0,38 + 2.7
Zivi PP C40 1,01 1.00 1.01 1.01 1.00

Concordatárias
Titutot Qtd. Abt. Mln. M4d. Mix. Fech. 0»c.
Cica PP C57 120 21.00 21.00 21,29 22.00 22.00 + 4.6
Farol PN 2.00 2,00 2,00 2.00 2,00
J B Duarto PP 157 0,38 0.33 0.36 0,38 0.34 -10.5
MaiO GallO PP 26.00 26,00 27,09 28,00 28,00 +12.0
OrnieX PP 11 5.18 5.10 5.19 5.21 5.21 +1.1
Plr Brasilia OP 204 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 +12.5Pir Brasilia PPA 474 0.10 0,08 0.10 0.11 0.11 +10,0Polymax PN 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

Opções de Compra

Cdd.Venc. P.Exerc. Abert. Min. M«d. MAx. Fchto. Osc. Qte.
Bb PP C58 FEV 90,00 56.50 56.50 57.40 59,00 59,00 50
Pot PP C53 FEV 100,00 34.00 32,00 35.34 36,00 33,00 + 3,1 863
Pot PP C53 FEV 120,00 20.00 10.50 20.68 23.00 21.50 +19.4 3170
Pet PP C53 FEV 140,00 9.00 8,50 10.10 11.50 10,00 - 25,0 1 560Pet PP C53 FEV 160,00 2.70 2,70 3.18 3,50 3,30 -26.9 7.540
Pma PP C60 FEV 16.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3,90 30Pma PP COO FF.V 1800 2.00 2.00 2.57 3,00 2.70 - 42.1 907
Pma PP C60 FEV 20.00 1.00 1.00 1.03 1.20 1,10 +15.7 1435
Val PP C01 FEV 100,00 1,10 1.10 1.10 1.10 1.10 -15.3 40
Pma PP C60 ABR 12.00 9.00 9,00 9,47 10.00 10,00 -11.1 15

Termo 30 Dias

Tltuto Mln. Mli. F*chto Quant.
Edn PNA 143 100 8.89 8,88 0.88 8 89 8.88Engesa PPA C01 50 000 5.59 5,58 5.59 5.59 5.58
Fertiza PP 100 000 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Paranapanoma PP C60 34.000 17 34 17.34 17.35 17.35 17,35Petrcbrai ON 558 000 667 66.58 66.75 66 83 66.66Potrobras PP C53 320 000 117.15 117,15 117.52 120.10 120.10Polipropiien PPA 3 008.140 1.77 1.77 1.78 1.78 1.78
Suzano PP 5 000 103.42 103 41 103.42 103.42 103.41
Tronon OP 613 000 2277 22.77 22.78 2278 2278Tronon PP 550 000 22.81 22.81 22.82 22,82 22.81

Vendas de ouro

devem crescer

no próximo ano
Esse ano foi bom para o ouro, mas

198S deverá ser bem melhor, com aumen-
to expressivo do volume negociado. A
previsão é do diretor da Gold ínvest, José
Ròmulo Latado, certo de que as medidas
adotadas na última reunião do Conselho
Monetário Nacional (CMN) — classifi-
cando o ouro como ativo financeiro —
facilitará a negociação do metal e atrairá
maior número de investidores. •

Latado explicou que, a partir de
agora, o Banco Central passa a ser o
responsável pelas operações realizadas
com o ouro no sistema financeiro. Acres-
centou que isso dará maior confiança aos
aplicadores, que não sabiam exatamente
como o mercado era fiscalizado. A medi-
da beneficia especialmente as instituições
que trabalham com o ouro e tinham de
pagar Finsocial e PIS sobre o total da
operação. Com a mudança, esse imposto
será cobrado apenas sobre o lucro do
negócio.

Quanto à grande valorização que o
ouro vem apresentando nesse mês de
dezembro (mais de 15% ate agora). Lata-
do acredita que isso vem acontecendo cm
função das incertezas sobre futuro da
economia, que está provocando a corrida
dos aplicadores para mercados menos
controlados pelo governo:

— O mercado de ouro é muito pe-
queno e, por isso, muito volátil. Se há
pequeno afluxo de novos investidores, o
metal logo sobe de preço.

Mendes Júnior

vai construir

escola na Líbia
BELO HORIZONTE — A Constru-

tora Mendes Júnior informou cm nota
oficial que "atendendo a convite específi-
co do Ministério da Educação da Líbia",
apresentou há 11 dias uma proposta para
a construção de 113 escolas naquele país,
num período de 36 meses e no valor de
US$ 450 milhões, que poderão ser pagos"através de mecanismo de troca".

A empresa, através de participação
com uma subsidiária da Petrobrás — a
Braspetro Oil Services Company — já
está atuando na Líbia, em obras de
perffuração de 270 poços dágua e 48 poços
peizométricos, nos campos de Sarir e
Tezerbo. Situados no deserto líbio, esses
poços deverão ser perfurados num prazo
de 30 meses e fazem parte da primeira
fase do projeto Grcat man made river.

No projeto para a construção de
escolas, a capacidade de gerenciamento
logístico da Mendes Júnior é fundamen-
tal, onde emprega toda sua experiência
adquirida na coordenação e execução de
obras em diversos países, inclusive no
Oriente Médio.

Termina lembrando que a presença
da Mendes Júnior no exterior começou
em 1968, quando ganhou uma concorrên-
cia para a construção de uma hidrelétrica
na Bolívia. Hoje, a empresa já assinou 28
contratos de obras em outros países.

Vibasa compra

siderúrgica em

concorrência
A Vibasa, subsidiária do grupo Villares,

venceu a concorrência aberta pelo BNDES
(Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-
nômico c Social) para a venda da Siderúrgi-
ca Nossa Senhora Aparecida. A proposta
foi de CZ$ 856 milhões e 800 mil e superou,
entre outras, a da Belgo Mineira, junto à
Partbank, de CZ$ 719 milhões e 800 mil, e a
da VBC (Brazil Venturc Capital), de CZ$
471 milhões 200 mil.

O BNDES colocou à venda 22% do
capital da siderúrgica, que deve ao Banco
cerca de CZ$ 80 milhões e não fatura mais
de CZ$ 7 milhões. Na abertura dos envelo-
pes com as ofertas de preços, no dia 10 deste
mês, houve reação de acionistas da N. S.
Aparecida, representados pclaThomaz Ad-
ministração de Bens. Pediam a anulação da
abertura de envelopes, alegando que o
BNDES não cumprira cláusulas do acordo
de venda: disseram que a Belgo Mineira não
é controlada por empresa nacional e que a
Vibasa, concorrente, poderia estar inferes-
sada em adquirir a N. S. Aparecida para
eliminá-la do mercado.

Ontem, os concorrentes derrotados ale-
garam que a Vibasa é controlada pelo
BNDES e a venda será praticamente uma
operação interna. O BNDES detém cerca
de 60% do controle da Vibasa e é credor de
cerca de US$ 100 milhões. Mesmo que a
Vibasa aumente o capital, diminuindo a
participação do BNDES para cerca de 45%,
acham que a empresa continuará controlada
pelo BNDES.

Dólar cai 3,27% num só

dia e 
passa 

a CZS 89,00

Os cambistas não resistiram à puxadaartificial dos preços do dólar por muito
tempo. Desde quarta-feira, participantesdo mercado vinham informando que os
preços do paralelo estavam subindo arti-
ficialmcnte devido à pressão vendedora.
Ontem, o dólar caiu para CZ$ 87,00 paracompra c CZ$ 89,00 para venda, com
desvalorização de 3,27% em um único
dia.

Sincronizado com o comportamento
do dólar paralelo, o ouro também cedeu.
No mercado internacional, o dólar enfra-
queceu frente às demais moedas fortes e
não contribuiu para segurar o preço do
ouro no mercado interno, que fechou a
CZ$ 1.350,00, com queda de CZ$ 34,00
em relação ao dia anterior.

No mercado financeiro, o boato de
que uma corretora está com sua saúde
financeira abalada — devido a um grandecliente que não teria honrado seus com-
promissos no mercado de opções — per-turbou o mercado de ADM, que ficou
sem recursos no fim da tarde, provocan-do elevação nas taxas de juros desse
mercado.

Segundo os profissionais do merca-
do, a taxa do mercado de ADM (onde se
aplica no overnight com cheques e tendo
como lastro os títulos privados) abriu o
dia cotada a 19,60% ao mês, recuou a
19,55%, mas encerrou o dia a 19,75%,
com forte pressão tomadora.

Um diretor-financeiro explicou que o
mercado de ADM funciona em cadeia e
se uma instituição financeira tem proble-
ma ela pode acarretar dificuldades em

diversas outras instituições que estão
operando no mercado. Por isso, no fim
do dia, alguns participantes do mercado
preferiram não emprestar dinheiro a
quem estava precisando se zerar"'"no
ADM, o que acabou provocando a alta
das taxas.

No mercado de títulos federais; o
Banco Central voltou a reduzir as tWas
das Letras do Banco Central (LÊÓ),
passando a apontar uma expectativ'á"de
ganho para os aplicadores do overnight,
no mês de dezembro, de 14,75%. Mas os
empresários financeiros estão certos .de
que hoje a taxa de juros das LBC volta a
cair. Ontem, no mercado a termo de over
— onde foram fechados negócios para
hoje, os juros das LBC — haviam caído
para 18,30%, contra a taxa fiscal' de
ontem de 18,68%.

Os empresários financeiros têm In-
formações de que a inflação de dezembro
ficará abaixo dos 14,2% projetados jfôlaOTN fiscal. Por isso, eles acham que o
Banco Central vai reduzir a taxa da LBC
até que ela fique com um ligeiro ganhoacima da inflação do mês. No início do
mês, os profissionais do mercado actoJi-
tavam que a inflação ficaria próxima-de16%.

No mercado de renda fixa, os jurosdos Certificados de Depósitos Bancários
(CDB) continuaram baixos, tornandífde-
sinteressante a aplicação nesses papeis.Os bancos de primeira linha oferecertm
até 10% de juros a mais pelos seus tífufos
(além da correção monetária), enqulltíto
nas instituições financeiras menores essas
taxas ficavam em torno de 12% ao ano.

Captação Líquida das Cadernetas

1987 depbsitos retiradas cap. liquida

Janeiro 44.292.621 mil 26.767.044 mil 17.525.577 mil
Fevereiro 654.535.921 mil 33.953,715 mil 30.582.206 mil
Marqo 59.319,375 mil 34.154.388 mil 25.164.987 mil
Abril 78.368.570 mil 62.099.904 mil 16.268.666 ftiil
Maio 80.585.423 mil 61.600.830 mil 18.984.593 mil
Junho 96.196.283 mil 76.616.408 mil 19.579.875 mil
Julho 110.948.790 mil 115.161.790 mil -4.213.000 mil
Agosto 91.416.368 mil 116.281.273 mil -24.864.905 mil
Setembro 109.250.945 mil 117.821.813 mil -8.570.868 mil
Outubro 120.350.446 mil 133.618.919 mil -13.268.473 mil
Novembro 127.559.722 136.270.067 -8.710.345

Fonte: Abecip

i—| As cadernetas de poupança em
todo o país fecharam o mês de

novembro com um desempenho ne-
gativo. Enquanto os depósitos soma-
ram CZS 127 bilhões 559 milhões 722
mil, os saques chegaram a CZS 136
milhões 270 milhões 67 mil. Assim, a
captação líquida — diferença entre
depósitos e retiradas — foi de CZS 8
bilhões 710 milhões 345 mil negati-
vos. Os dados fornecidos pela Abe-

Acesita planta

10 mil árvores

em fase piloto
BELO HORIZONTE — A Acesita

Energética, subsidiária da Acesita-Aços
Especiais Itabira, iniciou este ano o plan-tio de 10 mil eucaliptos produzidos em
laboratório através de técnicas de biotec-
nologia, dentro de um programa de pes-
quisas desenvolvido pela Acesita, em
conjunto com a empresa paulista Bio-
planta, que prevê dentro de cinco anos
uma economia de US$ 5 milhões na
produção de matéria-prima (carvão vege-
tal), para atender à demanda da Acesita.

Ó presidente da Sociedade Brasileira
de Investigações Florestais e engenheiro
florestal do corpo técnico da Acesita
Energética, José Geraldo Rivelli Maga-
Ihães, revelou ontem que as 10 mil árvo-
res plantadas correspondem à fase pilotodo projeto, que será iniciado em escala
industrial ano que vem, com o plantio de
100 mil árvores nas três regiões de atua-
ção da empresa: vales dos rios Jequiti-
nhonha e Doce e divisa entre Norte do
Espírito Santo e Sul da Bahia.— O ciclo do eucalipto se completa
entre cinco e sete anos. Quando o ciclo
estiver completo, faremos uma economia
de custo de US$ 5 milhões, valor este quedeverá dobrar computando-se a redução
de custos também no aspecto da siderur-
gia — explicou Rivelli.

O programa desenvolvido pela Ace-
sita Energética e Bioplanta tem três li-
nhas principais de pesquisa: micropropa-
gação, enraizamento de estacas e associa-
ções biológicas entre eucaliptos e fungos
micorrízicos.

cip — Associação Brasileira das'En-
tidades de Crédito Imobiliário e
Poupança — indicam ainda que a
captação líquida de novembro apre-
senta uma redução de 0,57% em
relação ao saldo total de outubro. ,
que foi de CZS I trilhão 524 bilhões }
815 milhões 705 mil. O novo saldo
do sistema, até 30 de novembro, é"de
CZS 1 trilhão 663 bilhões 414 mi
lhões 349 mil. -tij

Brasil é país .-»nH

preferido na 
" 

\

América Latina
SÃO PAULO — O Brasil é o país

preferido dos latino-americanos. ESsti é
uma das principais conclusões de uma
pesquisa realizada pela agência de publi-
cidade Standard, Ogilvy e Mather,-!ao
realizar o segundo lislening post latino-
americano. A investigação além-
fronteiras teve como objetivo levantar
indicadores importantes para a questãoda latinidade e dos mercados consumido-
res dos países vizinhos. Foram ouvidas 1
mil 708 pessoas no Brasil, Argentina.
Colômbia, Equador, México e Uruguai,
entre setembro e novembro de 198âr

A maioria dos entrevistados se cfççla-
rar contente por ter nascido e viver em
seu país, mas o apego à nacionalidade
mostra nuances diferentes: mexicanos e
brasileiros decididamente preferem ficar
onde estão, enquanto colombiano» e
equatorianos mostram uma tendência ao
desenraizamento, e argentinos e uru-
guaios coincidem numa disposição ifiter-
mediaria, ou seja, a maioria prefere seus
próprios países, mas não é indiferente aos
apelos de outros países.

Fora do próprio país, a maioria do:
entrevistados aponta o Brasil como o país
de preferência. "Malgrado os desasíres
de sua economia e as fragilidades de sun
política, o Brasil é uma importante po-
tência regional e o primeiro país do
Terceiro Mundo a chegar às portas do
clube das nações desenvolvidas", assinala
o Listening Post.

Empresas

Móveis — A novidade de
Natal da Lacca, do Casa Shop-
ping, é o conjunto de cama
(casal ou solteiro) e estante
laqueada, encabeçada com ma-
deira maciça — polpa de frei-
jó. Os novos modelos podem
ser encontrados em mais de 20
opções de cores.
Ecologia — Incorporada à
luta pela preservação da mata
atlântica — reserva ecológica
reduzida a 5% de sua extensão
inicial —, a Hering, por meio
de contrato de licenciamento,
colocará em 100 mil camisetas
o símbolo do movimento
S.O.S. Mata Atlântica e es-
tampas mostrando a região na visão de
famosos artistas plásticos e fotógrafos. As
camisetas chegarão às lojas em janeiro,
com o S.O.S. recebendo 5% das vendas.
Empréstimo — O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou financiamento de

CZS 302 milhões, por intermédio do
Programa de Apoio à Capitalização da
Empresa Nacional (Procap). para os
acionistas da Elekeiroz, fábrica paulista
de produtos químicos, farmacêuticos,
adubos e fertilizantes. Para continuar o
plano de investimento e reforçar o capital

de giro, a empresa está aumentando o
capital de CZS 430 milhões para CZS 933
milhões.
Informática — A PC Software
vendeu este ano CZS 10 milhões por mês
— crescimento real de 1.000%. o que
representa seu melhor resultado em çjpco
anos de atuação no mercado nacional. O
presidente da empresa, Carlos Mário Go-
mes de Almeida, aponta, como um dos
principais motivos do sucesso, a adoção
por várias empresas, estatais e privadas,
da planilha eletrônica Samba 2.0 e do
processador de texto ABC Pius.
Software — A SPA — Sistemas,
Planejamento e Análise S/A, empresa
nacional que produz e vende o software
integrado Open Access, terminará cuano
com faturamento de USS 6 milhões. con-
tra USS 4 milhões em 1986. Para 1988, a
meta é garantir faturamento mensal di
USS 1 milhão, já no primeiro semestre,
incluindo o, desempenho da Cetus Infor-
mática. empresa pioneira na produção de
sistemas de redes locais, comprada este
ano.
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Mmistro 
promete

mais recurso no
Brivado

a armador

Natal
João Cerqueira

. .¦.vfyíj ministro dos Transportes, José
Reinaldo Tavares, prometeu ontem que
o presidente Sarney assinará antes do
NâTal um decreto-lei aumentando em
h200% a participação do setor privado
ilO.Bolo de recursos do Fundo da Marinha
Marcante, que chega ao fim do ano com
cerca de CZ$ 43 bilhões. Espera que

governo e empresários possam'{sair juntos da grande embrulhada" que
imu o setor naval (armadores e estalei-

a "aumentar o nível de afretamento,
dgipbsoletisrno. de inadimplência",
T^A ameaça de extinção do Adicional

ao—Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM), que. constitui a
principal fonte do Fundo da Marinha
Mlícante, com a incorporação dos recur-
stf0o caixa único do governo federal, foi
considerado "assunto superado" pelo mi-

- -" Além da reformulação do decreto-lei
Ü501 — permitindo maior participação
def setor privado nos recursos do Fundo e
mantendo o nível de encomenda das
<jft|tais aos estaleiros — o ministro disse
que está próxima a desdolarizaçâo dos
coíjjratos do longo curso e o acerto da
dívida da cabotagem. Em sua opinião, a
iniciativa privada será beneficiada além
do que vem reivindicando para voltar a
encomendar navios aos estaleiros. A ca-
botagem ficará com o total dos recursos
que gera através do AFRRM, que atual-
frente tem dois terços dos investimentos
destinados às estatais.

1 Quadro dramático — O mi-
nistro José Reinaldo presidiu a solenida-
tjlc de premiação das Personalidades 87
da revista Portos e Navios, durante almo-
ço no Hotel Glória, ontem. José Celso de
Macedo Soares Guimarães (armador),
William Mac Laren (industrial, represen-
tado por sua filha Gisela). Márcio Mace-
do (Docas do Rio). André Sabatié Fonse-
(a (marítimo da Fronape), Nobuo Oguri
ílshikawajima), Luís Fernando Neto Ma-
diado (rebocadores), José Teixeira Vie-
gas (agente marítimo), e Therezinha
Bueno Silva (madrinha), mulher do pre-
Sidente da Petrobrás, Ozires Silva, esta-
vâm entre os homenageados.
! Em nome das personalidades falou o
presidente da Associação dos Armadores
Brasileiros de Longo Curso, Paulo Cotta,
para quem o setor naval apresenta um
vquadro dramático" que precisa ser re-
vertido. Cotta pediu a revisão do decreto-
(ei §801: a desdolarizaçâo dos contratos
de financiamento dos armadores ;'<• longo
çurso; a repactuação da dívida da cabota-
gem com a exclusão dos juros de mora e

Ministro José Reinaldo (D), ao lado de Ozires Silva: ajuda
aos armadores privados

multa; bem como a criação de um regime
alfandegado para os estaleiros a fim de
que equipamentos sejam adquiridos em
fornecedores nacionais a preços coinpatí-
veis com os estrangeiros.

Não bastassem todos os proble-
mas que precisamos ver resolvidos e
ainda recentemente ressurgiu sob novos
artifícios a eterna pretensão do Ministé-
rio da Fazenda de aumentar sua caixa
única à custa da extinção do AFRMM.
Felizmente, graças à atenção firme do
ministro José Reinaldo Carneiro Tavares
e do ministério Henrique Sabóia. mais
uma vez tal tentativa foi repelida —
afirmou Paulo Cotta.

Sobre o Decreto-Lei 1.801, que deve-
rá ser modificado por novo decreto do
presidente Sarney, segundo promessa do
ministro dos Transportes, Paulo Cotta
disse o seguinte:

Esse decreto, na prática, extin-
guiu o mecanismo que permitia equalizar
o preço do navio construído em estaleiro
brasileiro ao construído no exterior, me-
canismo esse chamado de prêmio. De
acordo com o 1.801, o ônus de equalizar
os preços passou a ser do armador, supôs-
tamente através de um subsídio, o
AFRMM, concedido sem qualquer racio-
nalidade. Na realidade, o valor do
AFRMM arrecadado pelo armador é fun-
çáo apenas do nível da importação brasi-
leira. o que é decidido pelo governo
federal, desconsiderando completamnte
os custos da construção naval no Brasil.

Presidente da Associacão dos Arma-
dores Brasileiros de Longo Curso e dire-
tor da Aliança (empresa de navegação do
grupo Fischer), Paulo Cotta firmou que a
"maioria esmagadora" dos navios brasi-
leiros tornou-se inviável, "ou por ser
obsoleto para o tnide em que opera, ou
por ter saldo devedor impossível de ser
resgatado com os fretes por ele gerado".
E para piorar a situação, segundo o
armador, "os navios que deveriam ser
encomendados, para complementação da
frota, ou substituição dos obsoletos, tam-
bém são inviáveis em função dos altos
custos de sua aquisição. Em conseqüên-
cia, nossos estaleiros estão ociosos e
passam por seriíssima crise financeira".

Depois de ouvir as queixas do arma-
dor, o ministro dos Transportes anunciou
o pacote de Natal beneficiando a iniciati-
va privada. José Reinaldo explicou à
imprensa que atualmente o AFRMM
incide sobre as cargas de importação e
transportadas na cabotagem, havendo su-
gestões no sentido de lançá-lo, também,
sobre a exportação. Os armadores ficam
com 14% do AFRMM arrecadado, sendo
que 2/3 vão para o setor estatal (Petrob-
rás, Docenave, Lloyd Brasileiro), que
responde pela maioria da arrecadação. A
decisão do governo é no sentido de
transferir a maior parte dessa arrecada-
çáo para o setor privado, de modo a
garantir aos armadores recursos para"amortizar quatro ou cinco navios por
ano".

Petrobrás quer participar do Fundo

: O presidente da Petrobrás, Osi-
res Silva, mostrou-se "otimista com
3 possibilidade de terminar o exerci-
Cio com resultados positivos" (a esta-
tal registrou prejuízo no Io semes-
jtre). Ele deseja enquadrar na classi-
ficação de embarcação as platafor-
mas semi-submersíveis de perfura-
tção e produção de petróleo no mar,
'de modo a conseguir levantar finan-
'ciamento do Funclo da Marinha Mer-
cante se ficar decidido que serão
construídas em estaleiros nacionais
as duas que interessam a Petrobrás.
-Dependendo dos equipamentos, os
preços das semi-submersíveis podem

variar de 50 milhões a 200 milhões de
dólares.

A concordata dos estaleiros Mac
Laren e Corena vai impedir que
participem da concorrência para a
construção de dois rebocadores e 10
navios para a Petrobrás, no montan-
te de 530 milhões de dólares — disse,
ontem, o diretor de transportes da
estatal, almirante Maximiano Fon-
seca.

As cartas-consulta para tomada
de preços começam a ser enviadas,
mas o porte das embarcações vai
definir algumas possibilidades: os
dois petroleiros de 250 mil toneladas

POLISH OCEAN LINES
BRASIL - POLÔNIA (GDYNIA)

Opc. portos de Hamburgo - Rotterdam
Antuérpia sujeitas a receita.

e os três de 130 mil só podem ser
feitos no Brasil pelos estaleiros Ishi-
kawajima e Verolme; mas os dois de
120 mil talvez já possam ser feitos
pelo Mauá, que certamente vai
disputar também os três de 30 mil
com o Caneco, Verolme e Ishikawa-
jima. Quanto aos rebocadores, res-
tam no mercado os estaleiros Ebin,
Inace e Erin — observou Maximia-
no. A Petrobrás — lembrou — tem
em construção nos estaleiros nacio-
nais 19 navios e quer encomendar
mais 10 petroleiros e dois rebocado-
res, envolvendo recursos acima de
um bilhão de dólares.

Estaleiros

apostam na

Banco Mundial

impõe condição

à Eletrobrás
A Eletrobrás está negociando com o

Banco Mundial empréstimos no valor de
US$ 1,3 bilhão, cuja liberação dependerá
da melhoria de rentabilidade das empre-
sas do setor elétrico, segundo o presiden-
te da estatal, Mário Bhering, que chegou
semana passada dos Estados Unidos, on-
de também esteve com a direção do
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento discutindo dois financiamentos, de
US$ 200 milhões cada um.

Para obter os recursos do Banco
Mundial, é necessária a assinatura de dois
decretos-leis, um esclarecendo a forma
de transferência de recursos do Fundo
Na-
ci onal de Desenvolvimento, cujo repasse
para a Eletrobrás está atrasado, e outro
determinando que as concessionárias es-
taduais fiquem com as taxas da reserva
global de reversão, repassando recursos
para a estatal somente depois de garanti-
da a remuneração de 10% prevista em
lei, informou Bhering.

Desta forma, disse ele, resolve-se o
problema da rentabilidade das concessio-
nárias, restabelecendo-se também o fluxo
interno das empresas do setor elétrico,
não havendo mais necessidade de aumen-
to real das tarifas. O primeiro emprésti-
mo, no valor de US$ 500 milhões, via
Tesouro com repasse para a Eletrobrás,
destina-se à capitalização de suas subsi-
diárias e à Cesp, sendo possível a partici-
pação de outras empresas estaduais. Para
que os recursos sejam liberados em 1988,
é preciso que seja aprovado pela direção
do Banco no primeiro semestre.

O segundo empréstimo, também de
US$ 500 milhões, será feito diretamente à
Eletrobrás para investimentos em distri-
buição de energia, podendo ser aprovado
no final de 1988, para liberação em 1989.
O último, de US$ 300 milhões, destina-se
à usina hidrelétrica de Itá, no rio Uru-
guai, a cargo da Eletrosul. Como a nova
unidade atenderá basicamente o Rio
Grande do Sul, o Banco Mundial condi-
ciona a liberação à recuperação financei-
ra da CEEE, a concessionária gaúcha,
que deve à Eletrosul.

Dos CZ$ 30 bilhões que a Eletrobrás
deveria receber este ano do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento, apenas CZ$ 15
bilhões foram repassados, porque a for-
ma de liberação de recursos voltou a
gerar discussões ente o Ministério da
Fazenda e a Secretaria do Planejamento.
E os CZS 30 bilhões, que eqüivaliam a
US$ 1 bilhão quando foram estabeleci-
dos, hoje não valem mais de US$ 500
milhões, alertou Mário Bhering.

Este ano, a estatal deveria receber o
equivalente a US$ 700 milhões pelo re-
passe das taxas de reserva global de
reversão (que permite o investimento em
áreas mais carentes) mas ficou apenas
com US$ 200 milhões, pois as concessio-
nárias deixaram de pagar. Para 1988,
estes recursos somariam US$ 1 bilhão. O
orçamento de investimentos para o próxi-
mo ano eleva-se a CZS 315 bilhões, mas a
Sest aprovou apenas CZS 251 bilhões.
Como não existe milagre, afirmou Bhe-
ring, aumenta o risco de racionamento.

Do Banco Interamericano de Desen-
volvimento — BID — As Eletrobrás
pretendia obter dois financiamentos, de
USS 200 milhões cada, destinados à linha
de transmissão de Itaipu e à usina de
Segredo, no Rio Iguaçu. O BID dispõe
apenas de USS 200 milhões para todos os
projetos brasileiros no próximo ano.

Petroquisa vai coordenai!

instalação do 
pólo 

no Rift

BRASÍLIA— O Conselho de De-
senvolvimento Industrial está concluindo
as medidas necessárias para delegar à
Petroquisa a coordenação do grupo de
trabalho que realizará a implantação do
pólo petroquímico no Rio de Janeiro.
Daqui em diante, a participação do go-
verno Moreira Franco será complemen-
tar no grupo, devendo se restringir-se à
criação ou ampliação da infra-estrutura
do futuro complexo petroquímico. A in-
formação é de alta fonte do Ministério da
Indústria e do Comércio, que desmente
tratar-se de represália do presidente José
Sarney à posição do governador flumi-
nense favorável ao encurtamento do
mandato presidencial. "O decreto de
criação do pólo já prevê isso", limita-se a
dizer.

Empresários que já definiram sua
participação no complexo petroquímico e
outros que poderão fazê-lo criticam a
atuação dos dirigentes fluminenses. "Fal-
ta liderança na montagem do pacote de
empresas que irão compor o parque con-
sumidor dos insumos da central de maté-
rias-primas, o coração do pólo", aponta
um importante executivo de um conglo-
merado nacional. Recentemente, um lí-
der do setor disse ao secretário de Indús-
tria e Comércio, o empresário Victório
Cabral: "É preciso falar menos e traba-
lhar mais."

Quatro erros— A ausência de
liderança preocupa empresários. O exe-
cutivo do grupo nacional, que apoiou a
candidatura do atual governador, lembra
que ninguém assumiu até agora a coorde-
nação do pólo. "O governo Moreira
Franco diz que é da competência da
iniciativa privada, a Petroquisa está re-
traída e, quando a Unipar tentou, foi
refugada." Sem ocultar um certo desen-
canto, acrescenta: "O pólo foi para as
calendas." O alto funcionário estatal
aponta quatro equívocos nas ações do
governo do Rio de Janeiro. O primeiro é
político — "errou ao transformar um
projeto nacional, a fixação do quarto
pólo petroquímico no Rio, em programa
de governo".

O segundo equívoco refere-se à deci-
são de dar um tratamento político de
caráter estadual a uma definição técnica,
que é a microlocalização do pólo. "A
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conversão
Interessados na conversão

da dívida externa em investi-
mentos. os estaleiros estão
montando fórmulas que permi-
tam exportar navios aprovei-
lando o deságio concedido pe-
los bancos credores. Mas te-
mem que o mercado externo se
estreite com a decisão da Cacex
de reduzir prazos e elevar juros
no financiamento à expor-
taçãò.

— Pagar a dívida externa
com trabalho resgata um senti-
mento de humilhação nacional
— afirmou Idelfõnso Cortes,
diretor do Caneco, que já assi-
nou com a armadora alemã
Hamburg Sud contrato de cx-
portação de quatro navios, no
valor de 88 milhões de dólares,
e negocia mais seis. baseado na
conversão da dívida externa em
investimento. Nessa operação
o armador paga ao banco cre-
dor do Brasil o valor dos navios
com o deságio. e o Banco Cen-
trai paga ao estaleiro os cruza-
dos correspondentes, dinii-
nuindo o valor da dívida exter-
na em dólares. O país ganha
porque a operação de exporta-
çáo se realiza sem a necessida-
de de concessão de subsídios.

O direior do estaleiro Vero!-
me. Nelson Carlini. também
defende a conversão da dívida
externa em navio de exporta-
çáo, e nesse sentido negocia
(rés barcos com a armadora
sueca Stena e cinco com a ar-
madora israelense Zin. no
montante de 4U0 milhões de
dólares. Ele vai hoje á Cacex
explicar que a mudança na sis-
temática da Resolução 509.
que permite a comercialização
para o exterior, inviabilizará a
exportação dc dois navios para
a Çanadian Steamship Line. t >
pra/o ik 12 nos foi redu/idi>
para oito c os juros de 6,5' r ao

única atribuição dada ao governo esta-
dual é exatamente a de recomendar a
área geográfica do pólo. Mesmo
errou ao escolher cm Itaguaí o terreno,já,
desapropriado há anos para a Companhia;
Siderúrgica Nacional", afirma. A decisão
final quanto ao ponto exato para a lóca[i-
zação será tomada pelo ministro.yTose
Hugo Castello Branco, que voltoupnlçfíV
do exterior. O técnico não acredita qhè
sejam escolhidas áreas próximas a. side-
rúrgicas ou refinarias. 'K ~

A tentativa de definir por cóíH;i'pro^
pria o modelo empresarial para Qjrorft
fluminense se constitui em outro étTò;
afirma o funcionário estatal. "O góvSPr® t
estadual não tem competência parafssiV?
Quem o fará será a Petroquisa que j;í
criou três pólos no país — São
Bahia c Rio Grande do Sul." Um ernjWe'
sário brasileiro do setor petroquímiOTT]
que tem associações com firmas multina-J
cionais de vários países e com a Petwqui-«
sa em quase todos os pólos existentes|
recorda que "a empresa estrangeira^ tião ¦
vai querer participar de um pólo onde aí
Petroquisa não tenha papel central*, es- i
vaziando a idéia do secretário Cabral de i
reduzir o peso da empresa estatal nç Rio;
de Janeiro. T j

O quarto erro do governo Móreiraj
Franco, na análise do alto funcionário doj
MIC, é a discussão do prazo de implanta»)
çáo do pólo. Segundo ele, é impossível
concluir a montagem do pólo fluminense
num prazo menor do que o concedidoj
pelo decreto que o criou, ou seja^não
ficará pronto antes de 1994. "Nofiio,!
querem fazer em quatro anos, mas pôde-j
rá demorar mais do que sete anos se>
continuar havendo atrasos." Cpino!
exemplo, ele cita o caso das expansões,
previstas no pólo de Camaçari (B^)xquej
já conta com infra-estrutura e tradição.»"Mesmo com os projetos aprovados noí
CDI, a ampliação de Camaçari levará!
quatro a cinco anos. Como erguer o pólo •
do Rio, que vai começar de zero. em;
quatro anos?", indaga. Os empreSSios,)
inclusive aqueles que irão investir nTTRio, •
concordam com o atraso e recorda») .que
nenhum governador — da Bahia' ouTtioj
Grande do Sul — realizou a proeza' de|
iniciar as obras do pólo e concluí-las ¦num;
mesmo mandato de quatro anos. -p «,

Fotos de arquivo;• v* l

Cabral dá o acordo como certo, mas Osório discorda5

Grupo estuda a localização ;

mem se Carlini.
i para.

Vendas caíram

40% este

em Mato Grosso
CUIABÁ— Por estar em perma-

nente desenvolvimento há quase duas
décadas. Mato Grosso foi pouco afetado
pelas cíclicas crises econômicas dos últi-
mos anos. quadro que se alterou neste
final de ano. Levantamento feito pelo
clube dos Diretores Lojistas (CDL) de
Cuiabá nos primeiros 15 dias de dezem-
bro mostrou que as vendas do comércio
caíram cerca de 40% em relação ao
mesmo período do ano passado, com a
comercialização de produtos alimentícios
apresentando queda de 15%. Os dados
foram divulgados pelo presidente do
CDL. Ruyter Barbosa.

O achatamento salarial, imposto
principalmente á classe média, é aponta-
do por Ruyter Barbosa como a principal
causa do fraco movimento seguido pelos
altos juros, "que puxam o dinheiro circu-
lante para a poupança", e pelo fator
psicológico negativo decorrente das ex-
pectativas da população em relação aos
rumos da política econômica.

As maiores quedas, segundo o levan-
taniento do CDL. ocorreram nos setores
de móveis e eletrodomésticos, cujos pre-
ços são menos acessíveis. Os consumido-
res cuiabanos estão preferindo comprar
roupas, artigos mais baratos e de maior
utilidade.

O CDL constatou que a queda no
volume de vendas comparando o número
de consultas ao Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) para compras a prazo. Em
dezembro de 86, foram feitas 63.484
consultas pelo comércio da capital, en-
quanto nos primeiros 15 dias deste mês
não passaram de 22.212. Conio as vendas
têm o pique até o dia 24 e caem muito
depois do Natal. Ruyter Barbosa não
acredita em recuperação.

Se no ano passado não venderam
mais por falta de mercadoria, neste ano
os comerciantes, já prevendo a queda,
fizeram estoques menores e, mesmo as-
sim. a maioria está fazendo promoções
especiais para pagar as dívidas com os
fornecedores.

Na opinião do presidente do CDL. os
produtos não estão caros, mas os salários
e que estão defasados.— As taxas de serviços públicos,
como telefone, energia e transporte, au-
mentaram muito mais do que a inflação,
enquanto as mercadorias apenas acompa-
nharam os índices inflacionários, e o
salário do trabalhador foi achatado — diz
Ruvter Barbosa, alertando que. "caso o
eoverno não mude a política econômica,
a queda no consumo Íl\ai i o pais a uma
reeosão sem precedentes no próximo
ano. resultando em desemprego".

Um grupo de trabalho formado poi
técnicos da Companhia do Pólo Petroquí-
mico do Rio dc Janeiro (Coperj), da
Petroquisa, do BNDES e da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), irá estudar a
partir de hoje a viabilidade de o munici-
pio de Itaguaí abrigar, ao mesmo tempo,
o Pólo Petroquímico do Rio e a Unidade
de Laminados Frios da CSN. Está em
jogo a área de 1.405 hectares desapro-
priada pelo governo Geisel para a am-
pliação da CSN e que o governo estadual
pretende usar para implantar o pólo flu-
minense.

A formação do grupo foi decidida
ontem, em reunião no BNDES, da qual
participaram, além do presidente do Ban-
co, Márcio Fortes, os presidentes da
CSN, Juvenal Osório, da Petroquisa,
Paulo Belotti e o secretário da Indústria e
Comércio do Rio, Victório Cabral. Ao
anunciar a formação do grupo, o secreta-
rio estadual deu como certo o acordo
entre a CSN e o governo do Rio de
divisão do terreno, explicando que a CSN
ficaria com 800 hectares enquanto o pólo
usaria os outros 600 hectares. Havendo
necessidade, as duas partes poderão utili-
zar terrenos contíguos, a serem negocia-
dos com a Companhia das Docas, com a
Cosigua e com a Nuclep.

O presidente da CSN, Juvenal Osó-
rio, não quis garantir que a simples
formação do grupo já signifique a exis-
tência de um acordo. Ele diz que irá

analisar a questão 
"sob o ponto de Vista;

técnico, já que a siderúrgica não-pado
ceder o terreno que foi desapropriado
para uso específico de expansão da
CSN". A cessão, segundo ele, exigiria do
governo federal um novo decreto anflEfrP
do o decreto anterior que desaproprjãifít
área. Admite, porém, que, ficando' pro-
vada a viabilidade dos dois projefos~iTt
mesma área, o Pólo Petroquímico pode-j
ria ocupar o espaço que estava reservado
à implantação de indústrias consumidora^
de aço.

Segundo Osório, a formaçãojíjo gru-i
po é uma prova de que a CSN nàcTqueá
bancar a intransigente e posteriormente
ser acusada de ter dificultado a implanta]
çáo do Pólo Petroquímico do Rió. Q
grupo, conforme explicou, irá estudar oi
luv-out de cada um dos dois projetos. Já o
secretário Victório Cabral anunciou qut;
a discussão do grupo, a ser constituído
basicamente por engenheiros, sert enj
torno da área que cada um dos HPtfjetos
ocupará, ou seja, quem fica à dirèíta e a
esquerda.

Técnicos da Coperj e da CSN sobre-
voaram na quarta-feira a área cm dispu!
ta. Sem falar na área da Nuclep, d
terreno todo tem 2.120 hectares,, sendd
1.405 ha da CSN, 298 ha da Cosigua e 417
ha da Companhia das Docas. Há âindi
duas áreas em volta que são propriedades
particulares, possíveis de serem deíapraj
priadas, caso necessário. •,

Passagens interestaduais

de ônibus aumentam 25% {

BRASÍLIA — As passagens dos ôni-
bus interestaduais e internacionais au-
mentam 15% u partir de domingo. O
reajuste foi autorizado pelo Ministério da
Fazenda e visa repor na planilha de
custos das empresas os aumentos de óleo

LINHA

Rio de Janeiro—Sáo Paulo

Rio de Janeiro-Brasília

Rio de Janeiro-Beio Horizonte

Rio de Janeiro-Recife (via BR-
101/116)
Rio de Janeiro-Fortaleza (via
BR-116/101)
Rio de Janeiro-Curitiba (via
BR-101)
Rio de Janeiro-Florianópolis

Rio de Janeiro-Porto Alegre (via
BR-101)
Rio de Janeiro-Salvador (via
BR-116)
Rio de Janeirc-Juiz de Fora

diesel, chassis, carrocerias, componente*
mecânicos, etc. . , , }

O último aumento dos ônibus, intej-
restaduais e internacionais ocorreu no dia
24 de novembro e ficou em 25%. Com è
reajuste, o preço das passagens das-prini-
cipais linhas passa a ser o seguinte: [

Tipo de serviço

Convencional
Leito s/ar cond.
Convencional
Leito c/ar cond.
Executivo
Convencional
Leito s/ar cond.

Convencional
Leito ci ar cond.
Convencional
Leito c/ar cond.
Convenconal
Leito c ar cond.
Convencional
Leito c/ar cond.
Convencional
Le.to c ar cond

Convencional
Leito c ar cond.
Convenc onal

Nova

' fr?3,13
1.179,20
2.725,76
1.694,39

467,17
963,54

2.351,53
5.435,63
2.343,91
6.58.5,34

840,43
1.942.§9
1.16o,35
2.689,^2
1.610,08
3.723,84
1'.664.32
3:83,7,13

195,20

Ri
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Ministro 
promete 

a armador

mais recurso no Natal
privado

O ministro dos Transportes, José
Reinaldo Tavares, prometeu ontem que
o-presidente Sarney assinará antes do
Natal um decreto-lei aumentando em
1:200% a participação do setor privado
110 bolo de recursos do Fundo da Marinha
Mercante, que chega ao fim do ano com
cerca de CZS 43 bilhões. Espera que
assim governo e empresários possam"sair juntos da grande embrulhada" que
levou o setor naval (armadores e estalei-
ros) a "aumentar o nível de afretamento,
de-obsoietismo, de inadimplência".
«jfc ameaça de extinção do Adicional

ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM), que constitui a
principal fonte do Fundo da Marinha
Mercante, com a incorporação dos recur-
sbs ao caixa único do governo federal, foi
considerado "assunto superado" pelo mi-
msíro.

Além da reformulação do decreto-lei
11801 — permitindo maior participação
do setor privado nos recursos do Fundo e
mantendo o nível de encomenda das
estatais aos estaleiros — o ministro disse.,
que está próxima a desdólarizaçáo dos
contratos do longo curso e o acerto da
dívida da cabotagem. Em sua opinião, a
iniciativa privada será beneficiada além
do que vem reivindicando para voltar a
encomendar navios aos estaleiros. A ca-
botagem ficará com o total dos recursos
ijue gera através do AFRRM, que atual-
mente tem dois terços dos investimentos
destinados às estatais.

Quadro dramático — O mi-
nistro José Reinaldo presidiu a solenida-
de de premiaçãb das Personalidades 87
da revista Portos e Navios, durante almo-
ço no Hotel Glória, ontem. José Celso de
Macedo Soares Guimarães (armador),
William Mac Laren (industrial, represen-
tildo por sua filha Gisela). Márcio Mace-
do (Docas do Rio), André Sabatié Fonse-
da (marítimo da Fronape), Nobuo Oguri
(jlshikawajima), Luís Fernando Neto Ma-
çhado (rebocadores), José Teixeira Vie-

Sas 
(agente marítimo), e Therezinha

lueno Silva (madrinha), mulher do pre-
vidente da Petrobrás, Ozires Silva, esta-
vam entre os homenageados.

Em nome das personalidades falou o
presidente da Associação dos Armadores
Brasileiros de Longo Curso, Paulo Cotta,
para quem o setor naval apresenta um
''quadro dramático" que precisa ser re-
vertido. Cotta pediu a revisão do decreto-
lbi 1.801; a desdolarização dos contratos
de financiamento dos armadores de longo
cjurso; a repactuação da dívida da cabota-
çcm com a exclusão dos juros de mora e

Joáo Cerqueira
iTflggj&ss-.:

|jj|j

Ministro José Reinaldo (D), ao lado de Uzires
aos armadores privados

: ajuda

multa; bem como a criação de um regime
alfandegado para os estaleiros a fim de
que equipamentos sejam adquiridos em
fornecedores nacionais a preços compatí-
veis com os estrangeiros.

Não bastassem todos os proble-
mas que precisamos ver resolvidos e
ainda recentemente ressurgiu sob novos
artifícios a eterna pretensão do Ministé-
rio da Fazenda de aumentar sua caixa
única à custa da extinção do AFRMM.
Felizmente, graças à atenção firme do
ministro José Reinaldo Carneiro Tavares
e do ministério Henrique Sabóia, mais
uma vez tal tentativa foi repelida —
afirmou Paulo Cotta.

Sobre o Decreto-Lei 1.801, que deve-
rá ser modificado por novo decreto do
presidente Sarney, segundo promessa do
ministro dos Transportes, Paulo Cotta
disse o seguinte:

Esse decreto, na prática, extin-
guiu o mecanismo que permitia equalizar
o preço do navio construído em estaleiro
brasileiro ao construído no exterior, me-
canismo esse chamado de prêmio. De
acordo com o 1.801, o ônus de equalizar
os preços passou a ser do armador, supôs-
lamente através de um subsídio, o
AFRMM, concedido sem qualquer racio-
nalidade. Na realidade, o valor do
AFRMM arrecadado pelo armador é fun-
ção apenas do nível da importação brasi-
leira, o que é decidido pelo governo
federal, desconsiderando completamnte
os custos da construção naval no Brasil.

Presidente da Associacão dos Arma-
dores Brasileiros de Longo Curso e dire-
tor da Aliança (empresa de navegação do
grupo Fiseher), Paulo Cotta firmou que a"maioria esmagadora" dos navios brasi-
leiros tornou-se inviável, "ou por ser
obsoleto para o tradè em que opera, ou
por ter saldo devedor impossível de ser
resgatado com os fretes por ele gerado".
E para piorar a situação, segundo o
armador, "os navios que deveriam ser
encomendados, para complementação da
frota, ou substituição dos obsoletos, tam-
bém são inviáveis em função dos altos
custos de sua aquisição. Em conseqüèn-
cia, nossos estaleiros estão ociosos e
passam por seriíssima crise financeira".

Depois de ouvir as queixas do arma-
dor, o ministro dos Transportes anunciou
o pacote de Natal beneficiando a iniciati-
va privada. José Reinaldo explicou à
imprensa que atualmente o AFRMM
incide sobre as cargas de importação e
transportadas na cabotagem, havendo su-
gestões no sentido de lançá-lo, também,
sobre a exportação. Os armadores ficam
com 14% do AFRMM arrecadado, sendo
que 2/3 vão para o setor estatal (Petrob-
rás, Docenave, Lloyd Brasileiro), que
responde pela maioria da arrecadação. A
decisão do governo é no sentido de
transferir a maior parte dessa arrecada-
ção para o setor privado, de modo a
garantir aos armadores recursos para"amortizar quatro ou cinco navios por
ano".

Petrobrás quer participar do Fundo

| O presidente da Petrobrás, Osi-
res Silva, mostrou-se "otimista com
á possibilidade de terminar o exerci-
cio com resultados positivos" (a esta-
<al registrou prejuízo no Io semes-
ire). Ele deseja enquadrar na elassi-
ficação de embarcação as platafor-
pias semi-submersíveis de perfura-
ção e produção de petróleo no mar,
de modo a conseguir levantar finan-
ciamento do Fundo da Marinha Mer-
cante se ficar decidido que serão
construídas em estaleiros nacionais
as duas que interessam à Petrobrás.
Dependendo dos equipamentos, os
preços das semi-submersíveis podem

variar de 50 milhões a 200 milhões de
dólares.

A concordata dos estaleiros Mac
Laren e Corena vai impedir que
participem da concorrência para a
construção de dois rebocadores e 10
navios para a Petrobrás, no montan-
te de 530 milhões de dólares—disse,
ontem, o diretor de transportes da
estatal, almirante Maximiano Fon-
seca.

As cartas-consulta para tomada
de preços começam a ser enviadas,
mas o porte das embarcações vai
definir algumas possibilidades: os
dois petroleiros de 250 mil toneladas

e os três de 130 mil só podem ser
feitos no Brasil pelos estaleiros Ishi-
kawajima e Verolme; mas os dois de
120 mil talvez já possam ser feitos
pelo Mauá, que certamente vai
disputar também os três de 30 mil
com o Caneco, Verolme e Ishikawa-
jima. Quanto aos rebocadores, res-
tam no mercado os estaleiros Ebin,
Inace e Erin — observou Maximia-
no. A Petrobrás — lembrou — tem
em construção nos estaleiros nacio-
nais 19 navios e quer encomendar
mais 10 petroleiros e dois rebocado-
res, envolvendo recursos acima de
um bilhão de dólares.

Banco Mundial

impõe condição

à Eletrobrás
A Eletrobrás está negociando com o

Banco Mundial empréstimos no valor de
US$ 1,3 bilhão, cuja liberação dependerá
da melhoria de rentabilidade das empre-
sas do setor elétrico, segundo o presiden-
te da estatal, Mário Bhering, que chegou
semana passada dos Estados Unidos, on-
de também esteve com a direção do
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento discutindo dois financiamentos, de
US$ 200 milhões cada um.

Para obter os recursos do Banco
Mundial, é.necessária a assinatura de dois
decretos-leis, um esclarecendo a forma
de transferência de recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento, cujo re-
passe para a Eletrobrás está atrasado, e
outro determinando que as concessioná-
rias estaduais fiquem com as taxas da
reserva global de reversão, repassando
recursos para a estatal somente depois de
garantida a remuneração de 10% prevista
em lei, informou Bhering.

Desta forma, disse ele, resolve-se o
problema da rentabilidade das concessio-
nárias, restabelecendo-se também o fluxo
interno das empresas do setor elétrico,
não havendo mais necessidade de aumen-
to real das tarifas. O primeiro emprésti-
mo, no valor de US$ 500 milhões, via
Tesouro com repasse para a Eletrobrás,
destina-se à capitalização de suas subsi-
diárias e à Cesp, sendo possível a partici-
pação de outras empresas estaduais. Para
que os recursos sejam liberados em 1988,
é preciso que seja aprovado pela direção
do Banco no primeiro semestre.

O segundo empréstimo, também de
US$ 500 milhões, será feito diretamente à
Eletrobrás para investimentos em distri-
buição de energia, podendo ser aprovado
no final de 1988, para liberação em 1989.
O último, de US$ 300 milhões, destina-se
à usina hidrelétrica de Itá, no rio Ura-
guai, a cargo da Eletrosul. Como a nova
unidade atenderá basicamente o Rio
Grande do Sul, o Banco Mundial condi-
ciona a liberação à recuperação financci-
ra da CEEE, a concessionária gaúcha,
que deve à Eletrosul.

Dos CZS 30 bilhões que a Eletrobrás
deveria receber este ano do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento, apenas CZS 15
bilhões foram repassados, porque a for-
ma de liberação de recursos voltou a
gerar discussões ente o Ministério da
Fazenda e a Secretaria do Planejamento.
E os CZS 30 bilhões, que eqüivaliam a
USS 1 bilhão quando foram estabeleci-
dos, hoje não valem mais de USS 500
milhões, alertou Mário Bhering.

Este ano, a estatal deveria receber o
equivalente a USS 700 milhões pelo re-
passe das taxas de reserva global de
reversão (que permite o investimento em
áreas mais carentes) mas ficou apenas
com USS 200 milhões, pois as concessio-
nárias deixaram de pagar. Para 1988,
estes recursos somariam USS 1 bilhão. O
orçamento de investimentos para o próxi-
mo ano eleva-se a CZS 315 bilhões, mas a
Sest aprovou apenas CZS 251 bilhões.
Como não existe milagre, afirmou Bhe-
ring, aumenta o risco de racionamento.

Do Banco Interamericano de Desen-
volvimento — BID — a Eletrobrás
pretendia obter dois financiamentos, de
USS 200 milhões cada, destinados à linha
de transmissão de Itaipu e à usina de
Segredo, no Rio Iguaçu. O BID dispõe
apenas de USS 200 milhões para todos os
projetos brasileiros no próximo ano.

Estaleiros Leite C terá
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apostam na

conversão
Interessados na conversão

da dívida externa em investi-
mentos, os estaleiros estão
montando fórmulas que permi-
tam exportar navios aprovei-
tando o deságio concedido pe-
los bancos credores. Mas te-
mem que o mercado externo se
estreite com a decisão da Cacex
de reduzir prazos e elevar juros
no financiamento à expor-'tação.

— Pagar a dívida externa
com trabalho resgata um senti-
mento de humilhação nacional
— afirmou Idelfonso Cortes,
diretor do Caneco, que já assi-
nou com a armadora alemã
Hamburg Sud contrato de ex-
portação de quatro navios, no
valor de 88 milhões de dólares,
e negocia mais seis, baseado na
conversão da dívida externa em
investimento. Nessa operação
o armador paga ao banco cre-
dor do Brasil o valor dos navios
com o deságio, e o Banco Cen-
trai paga ao estaleiro os cruza-
dos correspondentes, dimi-
nuindo o valor da dívida exter-
na em dólares. O país ganha
porque a operação de exporta-
ção se realiza sem a necessida-
de de concessão de subsídios.

O f*1" 'o estaleiro Verol-
m" Mni, também

je ao da dívida
una em . i de exporta-

ção, e nesse :ntido negocia
três barcos cou a armadora
sueca Stena e cinco com a ar-
madora israelense Zin. no
montante de 400 milhões de
dólares. Ele vai hoje à Cacex
explicar que a mudança na sis-
temática da Resolução 509,
que permite a comercialização
para o exterior, inviabilizará a
exportação de dois navios para
a Canadian Steamship Line. O
prazo de 12 anos foi <i:i/iJ.¦>
para oito e os jure ¦ de 6.5 i ao
ano elevados para 8.5% — dis-
se Cariini.

Petroquisa vai coordenai1

instalação do 
pólo 

no RiSÈ

BRASÍLIA— O Conselho de De-
senvolvimento Industrial está concluindo
as medidas necessárias para delegar à
Petroquisa a coordenação do grupo de
trabalho que realizará a implantação do
pólo petroquímico no Rio de Janeiro.
Daqui em diante, a participação do go-
verno Moreira Franco será complemen-
tar no grupo, devendo se restringir-se à
criação ou ampliação da infra-estrutura
do futuro complexo petroquímico. A in-
formação é de alta fonte do Ministério da
Indústria e do Comércio, que desmente
tratar-se de represália do presidente José
Sarney à posição do governador flumi-
nense favorável ao encurtamento do
mandato presidencial. "O decreto de
criação do pólo já prevê isso", limita-se a
dizer.

Empresários que já definiram sua
participação no complexo petroquímico e
outros que poderão fazê-lo criticam a
atuação dos dirigentes fluminenses. "Fal-
ta liderança na montagem do pacote de
empresas que irão compor o parque con-
sumidor dos insumos da central de maté-
rias-primas, o coração do pólo", aponta
um importante executivo de um conglo-
merado nacional. Recentemente, um lí-
der do setor disse ao secretário de Indús-
tria e Comércio, o empresário Victório
Cabral: "É preciso falar menos e tralia-
lhar mais."

Quatro erros— A ausência de
liderança preocupa empresários. O exe-
cutivo do grupo nacional, que apoiou a
candidatura do atual governador, lembra
que ninguém assumiu até agora a coorde-
nação do pólo. "O governo Moreira
Franco diz que é da competência da
iniciativa privada, a Petroquisa está re-
traída e, quando a Unipar tentou, foi
refugada." Sem ocultar um certo desen-
canto, acrescenta: "O pólo foi para as
calendas." O alto funcionário estatal
aponta quatro equívocos nas ações do
governo do Rio de Janeiro. O primeiro é
político — "errou ao transformar um
projeto nacional, a fixação do quarto
pólo petroquímico no Rio, em programa
de governo".

O segundo equívoco refere-se à deci-
são de dar um tratamento político de
caráter estadual a uma definição técnica,
que é a microlocalização do pólo. "A

única atribuição dada ao governo esta-
dual é exatamente a de recomendar á
área geográfica do pólo. Mesmo assinv
errou ao escolher em Itaguaí o terreno já;
desapropriado há anos para a Companhia
Siderúrgica Nacional", afirma. A decisão
final quanto ao ponto exato para a locali-;
zaçáo será tomada pelo ministro Jost--
Hugo Castello Branco, que voltou ontem
do exterior. O técnico não acredita que
sejam escolhidas áreas próximas a side-
rúrgicas ou refinarias.

A tentativa de definir por conta pró-j
pria o modelo empresarial para o pójç}.
fluminense se constitui em outro erro,,
afirma o funcionário estatal. "O governo
estadual não tem competência para isiy*.
Quem o fará será a Petroquisa, quçjij"
criou três pólos no país — São Paúlo,r
Bahia e Rio Grande do Sul." Um empre-
sário brasileiro do setor petroquímico,
que tem associações com firmas multina- '
cionais de vários países e com a Petroqui-
sa em quase todos os pólos existentes |
recorda que "a empresa estrangeira não
vai querer participar de um pólo oni,le a
Petroquisa não tenha papel central", es- j
vaziando a idéia do secretário Cabral de
reduzir o peso da empresa estatal no Rio
de Janeiro.

O quarto erro do governo Moreira:
Franco, na análise do alto fuiicionário-drr
MIC, é a discussão do prazo de implanta-
ção do pólo. Segundo ele, é impossível,
concluir a montagem do pólo fluminense
num prazo menor do que o concedido,
pelo decreto que o criou, ou seja, Jião
ficará pronto antes de 1994. "No Rio.
querem fazer em quatro anos, mas pode-rá demorar mais do que sete a rios se
continuar havendo atrasos." Como;
exemplo, ele cita o caso das expansões
previstas no pólo de Camaçari (BA), que)
já conta com infra-estrutura e tradição.'"Mesmo com os projetos aprovados no i
CDI, a ampliação de Camaçari levará
quatro a cinco anos. Como erguer o pólodo Rio, que vai começar de zero,3em
quatro anos?", indaga. Os empresários,
inclusive aqueles que irão investir no Rio,'
concordam com o atraso e recordam que ¦
nenhum governador — da Bahia ou ;Rio 

'
Grande do Sul — realizou a proeza,de'
iniciar as obras do pólo e concluí-las num
mesmo mandato de quatro anos. , f

Grupo estuda a localização
Um grupo de trabalho formado poi

técnicos da Companhia do Pólo Petroqui-
mico do Rio de Janeiro (Coperj), da
Petroquisa, do BNDES e da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), irá estudar a
partir de hoje a viabilidade de o municí-
pio de Itaguaí abrigar, ao mesmo tempo,
o Pólo Petroquímico do Rio e a Unidade
de Laminados Frios da CSN. Está em
jogo a área de 1.405 hectares desapro-
priada pelo governo Geisel para a am-
pliação da CSN e que o governo estadual
pretende usar para implantar o pólo flu-
minense.

A formação do grupo foi decidida
ontem, em reunião no BNDES, da qual
participaram, além do presidente do Ban-
co, Márcio Fortes, os presidentes da
CSN, Juvenal Osório, da Petroquisa,
Paulo Belotti e o secretário da Indústria e
Comércio do Rio, Victório Cabral. Ao
anunciar a formação do grupo, o secretá-
rio estadual deu como certo o acordo
entre a CSN e o governo do Rio de
divisão do terreno, explicando que a CSN
ficaria com 800 hectares enquanto o pólo
usaria os outros 600 hectares. Havendo
necessidade, as duas partes poderão utili-

zar terrenos contíguos, a serem negocia-'
dos com a Companhia das Docas, com a.
Cosigua e com a Nuclep.

O presidente da CSN, Juvenal Osó-'
rio, não quis garantir que a simples:
formação do grupo já signifique a exis- .
tência de um acordo. Ele diz que,irá-
analisar a questão "sob o ponto de vista!
técnico, já que a siderúrgica não pode'
ceder o terreno que foi desapropriado!
para uso específico de expansão»da!
CSN". A cessão, segundo ele, exigiria do
governo federal um novo decreto anulan-!
do o decreto anterior que desapropriou a \
área. Admite, porém, que, ficando pro-|vada a viabilidade dos dois projetos' na;
mesma área, o Pólo Petroquímico pode-;
ria ocupar o espaço que estava reservado;
à implantação de indústrias consumidoras;
de aço. . ;

Segundo Osório, a formação do gru--'
po é uma prova de que a CSN não quer'
bancar a intransigente e posteriormente
ser acusada de ter dificultado a implanta-
ção do Pólo Petroquímico do Rio.„Q_
grupo, conforme explicou, irá estudato|.
luy-out de cada um dos dois projetos; -t*

Almir Veiga'

reajuste de

13,5% amanhã
BRASÍLIA — O leite tipo C estará

mais caro 13,5% a partir de amanhã. Nos
estados do Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e
Distrito Federal, o litro passará de CZS
20,70 para CZS 23,50. O próximo reajus-
te do leite C já está programado para o
dia 16 de janeiro, pelo índice de 13,2%
aprovado, contra os 36% reivindicados
pelos produtores. Naquela data, o produ-
to custará CZS 26,60 nos estados citados.

Os reajustes do leite C continuarão
sendo trimestrais, apesar da tese da men-
salidade sustentada pelo Conselho de
Pecuária Leiteira, do Ministério da Agri-
cultura. Estes novos preços já incluem o
ICM incidente. Em estados onde o tribu-
to não é cobrado; como São Paulo, Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e
Mato Grosso do Sul, o preço passará de
CZS 19,00 para CZS 21,50. Nos estados
de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e
Bahia, a variação é de CZS 21,20 para
CZS 24,00 e, a partir do dia 16, CZS
27,(X). No restante da região Nordeste o
produto será liberado.

Para o produtor da região centro-sul
(sul, sudeste e centrooeste) o preço mini-
mo de compra do leite-cota entregue nos
laticínios para fins de produção do leite
pasteurizado ou esterilizado, o preço su-
biu de CZS 12,50 para CZS 14,00 e, a
partir da segunda quinzena do próximo
mês. CZS 15,82.

Estas decisões motivaram uma porta-
ria da Sunab que será publicada hoje no
Diário Oficial da União, juntamente com
outras duas — uma retirando a farinha de
trigo da tabela da Sunab e passando-a
para a fórmula CLD (fixação de margem
de comercialização no atacado e no vare-
jo), e outra retirando os pneus da CLD,
transferindo o controle de seus preços
para uma nova fórmula (PMVC).

Com o atual Piso Nacional de Salá-
rios, que é de CZS 3 mil 600, o consumi-
dor brasileiro está comprando 62,91 litros
de leite a menos do que adquiria em 1984
com o salário mínimo da época. Esse
cálculo foi feito pelo Jornal da Feira, uma •
publicação oficial do Ministério da Agri-
cultura, salientando que "o motivo para
essa diminuição não está nos constantes
aumentos concedidos para o leite, mas na
acentuada queda do poder aquisitivo da
população".

José Hugo (E) e Arlhur Sendas: personalidades 87

José Hugo diz 
que poder

oprime o setor 
privado

Ao receber o título de Personalidade
Política de 1987, em solenidade no Ita-
nhangá Golf Clube, o ministro da Indús-
tria e do Comércio, José Hugo Castelo
Branco, disse que a iniciativa privada é
administrada "com mão-de-ferro pela bu-
rocracia estatal, que exerce sobre os
agentes da produção poder tirânico e
absoluto".

José Hugo criticou o comportamento
do poder mas não poupou também a
iniciativa privada, a quem atribuiu parce-
la de culpa no processo político-
econômico: "Por comodismo, conveniên-
cia ou outro motivo, a classe empresarial
não preencheu o espaço político que lhe
pertence de direito e que lhe cabia
ocupar."

Na mesma solenidade, promovida
pela Associação Comercial do Rio, o
presidente da Associação Brasileira dos
Supermercados—Abras. Arthur Sendas.
recebeu o prêmio Personalidade Empre-
sarial de 1987.

Em seu discurso, o presidente da
Abras dbse que o governo e as lideranças
políticas devem agir a altura dos desafios
do presente, quando o país vise uma
crise, com inflação de volta aos dois

dígitos e uma instabilidade política qutí
gera dramática crise de confiança. Para;
ele, tal situação dificulta a renegociação;
da dívida externa, além de inibir os
investimentos e provocar ameaça de re-
cessão. - -

À solenidade no Itanhangá, dirigida
pelo presidente da Associação Comer-
ciai, Amauri Temporal, compareceram:
entre outros, o governador Moreira Frpiifc
co, o secretário da Indústria e do Comer-
cio, Victório Cabral, e os empresários
Jorge Gerdau e João Donato.

Entrevista — Após receber, o
prêmio, o ministro José Hugo se disse
contrário à extinção do IBC e do IAA-,
Em sua opinião, o IBC deve evoluir de
entidade pública para entidade privada*,
quanto ao IAA, ele acha que o Estado
deve continuar intervindo para contornar
as disputas entre produtores do Sul e do
Nordeste, que vivem realidades dife-
rentes.

Em relação ao IBC. ele lembrou que
existe uma organização internacional que
congrega produtores e compradores e
que esse organismo não pode prescindir
de entidades para coordenar sua atuação.
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Ferrari de Berger volta

.a dominar testes na F-l

LISBOA — A Ferrari do austríaco Ge-
rhard Berger voltou a ter ótimo desempenho
nos testes de Fórmula-1, realizados ontem em
Estoril. Até açora, a Ferrari, tanto de Berger
como do italiano Michele Alboreto, foi o
carro que melhor se apresentou nesta semana
de treinamentos. A Lotus de Nelson Piquet
fez o nono tempo.

O desempenho da Lotus não deixa Nél-
son Piquet preocupado. As atenções do piloto
estão concentradas no desenvolvimento do
motor Honda turbo. Esta é a primeira vez que
Piquet está testando a Lotus. Os testes termi-
nam hoje c ele deve desembarcar no Brasil
domingo.

Cancelados na quarta-feira, em razão do
forte nevoeiro, os treinos de ontem foram
realizados sob chuva. Os pilotos italianos
Pierluigi Martini e Ivan Capelli tiveram que
abandonar a pista antes do encerramento
porque se envolveram num acidente.

O brasileiro Maurício Gugelmim tam-
bém não participou até o fim. Na parte da
manhã, o March de Gugelmin chegou a dispu-
tar o melhor tempo com a Williams do italiano
Ricardo Patrese. No entanto, sua participação
foi abreviada, porque o motor quebrou e
Maurício acabou percorrendo apenas 25
voltas.

Tempos de ontem

1 — Gerhard Berger, Ferrari 1:20.00'"2—Alain Prost, McLaren 1:20.26
3—Thierry Boutsen, Benetton 1:21.23
4—Michele Alboreto, Ferrari 1:21.25
5 — Ricardo Patrese, Williams 1:21.59
6—Eddie Cheever, Arrows 1:22.72
7—Derek Warwick, Arrows 1:23.06
8—Christian Denner, Zakspeed 1:23.19
9 — Nélson Piquet, Lotus 1:23.44

10 — Pierluigi Martini, Minardi 1:23.48
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taurício Gugelmim, com March, chegou a disputar os melhores tempos de manhã, mas à tarde quebrou iJlllh

O triste fim 
de um piloto

Arquivo

Benedito Lopes foi

rico e famoso. Há

muito está esquecido

Carlos Pereira de Souza

SÂO 
PAULO — Os cabelos grisalhos,

a palidez que reflete um organismo
débil, denunciado ainda por malares que
parecem saltar da face triste e desencanta-
da, parecem demasiado castigo para um
homem elegante, que chegou a ser rico e
famoso. Este homem de 83 anos, comple-
tados no dia 11 último, habitou aparta-
mentos e hotéis de luxo e, hoje, ocupa, ao
lado da mulher, Alaíde, com quem está
casado há 62 anos, pequena e modesta"casa de três cômodos do Parque Indus-
trial, ria cidade de Campinas, a apenas 100
quilômetros de São Paulo. Ele é Benedito
Lopes, o primeiro piloto brasileiro a com-
petir no exterior, que chega ao fim da vida
praticamente esquecido e com pensão de
CZ$ 980 do INPS.

O fausto e as glórias são as únicas
lembranças que restam a Benedito Morei-

."rã Lopes, mecânico até os 30 anos de
.«idade, quando se tornou então uma das

atrações das pistas do Brasil e até do
¦exterior. Da Garagem Derbv. no fim da
Rua Siqueira Campos, em Copacabana,
onde já era perito nos motores dos carros
(na época todos importados) saiu para os
boxes onde desfilavam aristocratas — o
alemão Von Stuck, barão, o brasileiro
Manuel de Tefé — e os grandes ases do

automobilismo mundial, entre eles o ita-
liano Pintacuda. Os carros já corriam a
200 quilômetros por hora, não havia equi-
pes nem patrocínio. Benedito teve de
comprar seu próprio carro, uma Maserat-
ti, que diz ter custado 500 contos, o que
daria atualmente para comprar 10 casas.

A oficina no Rio, que montou com
algum sacrifício, foi o começo de uma
trajetória brilhante. Com o que conseguiu
juntar, comprou o carro e foi para as
pistas. Desafiou os grandes campeões e o
temido Trampolim do Diabo, como era
conhecido o circuito do Rio, de ruas e
estradas, com subidas íngremes e curvas
fechadas.

Perseverança — A primeira expe-
riência poderia ter feito desistir qualquer
um. Menos Benedito Lopes, que, ainda
lúcido, lembra não ter sofrido um só
acidente ao longo de sua carreira. Seu
primeiro carro foi um Bugatti, que não
resistiu mais do que uma volta.

Bom mecânico, bom piloto, Benedito
não desistiu. E as vitórias começaram a
surgir. E ele a levar sua técnica e coragem
às pistas do Chapadão, em Campinas, até
as de Estoril e Vila Real, em Portugal.
Tem o orgulho, pelo menos, de dizer que
abriu o caminho do automobilismo de
outros continentes para os pilotos brasilei-
ros, entre eles o próprio Francisco (Chico)
Landi. Em 1954, quando o automobilismo
no Brasil parecia em decadência, Benedi-
to despediu-se das pistas, participando de
uma corrida no improvisado circuito do
Maracanã. Em seu currículo, dez vitórias.

Ariovaldo dos Santos
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Benedito Lopes nos seus tempos de glória (E) e agora, aos 83 anos, vivendo de lembranças

Em suas estantes, os troféus, nostálgicas
lembranças.

O que Benedito ainda guarda e luta
por ele é o orgulho. Relutou em condeder
a entrevista, sob a alegação de que 

"esta-
va há muito tempo esquecido de todos" e,
sobretudo, porque, quando o localizaram,
foi para informar que 

"estava na miséria."
— Disseram que estou morrendo de

fome. É mentira. Não vivo como antes,
mas levo minha vida tranqüila.

A pensão do INPS, naturalmente, não
cobre sequer o aluguel que ele paga pela

pequena casa que habita com a mulher, de
80 anos. Recebe apenas CZ$ 980 e entre-
ga rigorosamente em dia ao proprietário
do imóvel CZ$ 9 mil. São os parentes que
o ajudam.

Ele espera que a pensão passe para
CZ$ 22 mil 602,90, de acordo com projeto
de lei encaminhado pelo presidente José
Sarney ao Congresso, por sugestão do
deputado federal Francisco Amaral, ex-
prefeito de Campinas.

Enquanto espera, continua a definhar.
Dos 62 quilos que pesava nos gloriosos

tempos em que desfilava seu talento nas
pistas e sua elegância nos lugares mais
bem freqüentados, restam apenas 40
quilos.

O ex-campeão de automobilismo, .
combatente na Revolução Constituciona-
lista de 1932 como sargento, que se desfez
de seu último carro em 1974 (um Merce- ,
des), com três filhos, nove netos e 11
bisnetos, diz ainda ter alegria em seus»"últimos momentos de vida": assistir às-
corridas pela televisão.

— Que posso esperar mais?

Volta Fechada Escoriai

Uma boa lembrança

A 
geração nacional ile 1973, obviamente a
nascida na temporada em questão, foi

de bom padrão é os verddciros turfislas não
devem ter esquecido da mesma. Se Daião
(Sabinus cm Dárscna, por Polyway), criação e
propriedade de Haras Serra dos Órgãos, com
sua brilhantíssima vitória (em estilo de era-
que), na milha e meia do grandíssimo clássico
Brasil (Grupo I). de 1977. o melhor campo
que nossa maior prova teve nestes últimos 10
anos (com uma poderosa representação argen-
tina com destaque para os nomes de Serxens.
ganhador do Gran Prêmio Nacional. Grupo I,
e El Muneco. futuro campeão dos três quilo-
metros do Gran Prêmio República Argentina-
Presidente Crlos Pellegrini. Grupo I. em Pa-
lermo), foi o seu principal nome em nossa
opinião, outros merecem mais do que uma
simples citação.

Agente (Nermaus em Starita. por John
Araby), criação e propriedade do Haras João
Jabour. por exemplo, em que pese a fragilida-
de de sua campanha após os quatro anos
(muitíssimo mal levado), alcançou doublé de
Derbv, ao vencer o grandíssimo clássico Cru-
zeiro do Sul. o Derbv Carioca e o Derby
Paulista, ambos de Grupo 1. A vitória de
Tucundré (Felicio em Glycine, por Fastener),
criação e propriedade dos Haras São José e
Fxpedictus. na milha de nossas TwoThousand
Guineas. grande clássico Esteio do Rio de
Janeiro (Grupo I). em que pese o acidente
com quatro concorrentes (inclusive com o
poderoso Daião). foi impressionante, digna de

um milcr de inobjetáveis qualidades. Outro
miler desta fornada a ser devidamente regis-
trado foi Tonka (Locris em Scarlet, por Sove-
reign Path), criação do Haras Sideral e pro-
priedade dos Haras São José e Expedictus.
campeão do grandíssimo clássico São Paulo
(Grupo 1), Elysic (Vasco de Gama em Electric
Girl, por King's Favourite), criação do Haras
Tibagi c propriedade do M. Roger Guedon, e
Don Quixote (Zcnabre em Erinias. por Ante-
lami), criação e propriedade da Fazenda e
Haras Castelo, entre outros, são também no-
mes que ajudaram a tornar esta fornada tão
interessante.

Tudo isso veio à nossa lembrança depois
do resultado do Prix Vermeille paulista de
1987. grande clássico José Guatemozin No-
gueira (Grupo I), vencido por Ki Ragusa, uma
filha de um dos bons nomes daquela geração,
tendo vencido os três quilômetros do grande
clássico Jóquei Clube Brasileiro (Grupo I),
sido segundo no grandíssimo clássico Derbv
Paulista (Grupo I). e no St. Leger de Cidade
Jardim, grande clássico Consagração (Grupo
I). além de terceiro no grandíssimo clássico
Cruzeiro do Sul (Grupo I). o Derby carioca:
Darial, um Zcnabre (sempre brilhando como
um dos novos mais importantes élalons, de-
pois de bela campanha nas pistas sobretudo
como stayer), em Tacira, por Royal Chief,
criação e propriedade do Haras Recreio, Uma"boa lembrança, sem dúvida alguma!

Resultado da corrida

~Í"j>iirco — 1" Pacarius 2" Jack Jiggs 3" ltaqueré
Five vencedor (4) 3,50 dupla 7.50 placés 2.IH) e 1.70
dupla exata (4-3) 30,00. 2" páreo — 1" Jeu 2°
Jaburina 3" Alpedo vencedor (5) 5,00. dupla 6,20
placês 2.40 e 1,80 dupla exata (5-6) 13.40 triexata
(5-6-1) 89,00. 3" páreo — Io Acordeão 2" Shalakô
Régis 3" Flor do Rio vencedor 3.30 dupla 40,50
placês 2.00 6.30 dupla exata (N-l) 21.40 triexata (S-
!-5) 183.00. 4"pirco— 1" London Bell's 2" Great
Knight 1" Monolito vencedor (2) 2.20 dupla 4.30
placês 1,50 e 1.60 dupla exata (2-4) 8.90 triexata (2-
4-1) 2S.ÜU.

5" parco — 1° DahaUm 2' Nice Winner 3"
Fortango vencedor (f>) 3.S0 dupla 3,40 placés 1.90e

¦ 1.30 dupla exata (ti-1) 22.M) triexata (6-1-7) 91,00

Queda pode 
adiar estréia

amanhã da 
joqueta 

Gislene

Uma queda durante os exercícios mati-
nais de ontem, na Gávea, pode adiar a estréia
da joqueta Gislene Pienaro, prevista para o
primeiro páreo de amanhã, montando a égua
Zarette. Logo após o acidente, Gislene foi
atendida na enfermaria do Jóquei Clube e em
seguida foram feitas radiografias da bacia,
local mais atingido. Não foi constatada fra-
tura.

Sob efeito de antiinflamatório, Gislene
passou toda a tarde de ontem em casa repou-
sando e com Dona Genilda, a mãe cuidadosa,
ao lado. Apesar do susto com o violento
tombo — chegou a bater na cerca —, Gislene
diz que fará um teste amanhã na Gávea,
montando alguns animais, se não aparecer
inflamação.

Ainda tensa, Gislene afirmou que não
vai ser um tombo que a fará desistir da estréia.

No entanto, vai acatar a palavra do médico do
Jóquei Clube, Jorge Ribeiro, que fará um
exame de suas condições amanhã após os
trabalhos matinais. Se este o liberar, Gislene
monta. Se não, voltará ao repouso, e a estréia
deve ser domingo ou na noturna de segunda-
feira.

Apesar do acidente, Dona Genilda já
tem preparada uma festa particular para a
estréia da filha no dorso de um veloz puro-
sangue. Foram convocados vários membros
da família, entre eles os irmãos de Gislene:
Giana, de 22 anos, e João Gilberto, de 25, que
recebeu o nome como homenagem ao cantor
brasileiro. Para Dona Genilda, não importa
que Gislene estréia amanhã ou no dimingo
nem que vença a prova, que será difícil. Ver a
filha ter um bom desempenho na raia já será
gratificante.

José Camilo da Silva

6"páreo— 1" Sandra Simone 2" Borsa 3" Margaret
Court vencedor (10) 1.50 dupla 1.60 placês 1.00 e
1,00 dupla exata (10-8) 3,70 triexata (10-8-3) 56,00
Não correram: (5) Lieata e (12) Ebbel.
7" páreo— 1" In and Out 2U Athinai 3" Quadrela
vencedor (6) 2.50 dupla 3.70 placês 1,80 e 1.60
dupla exata (6-8) S.40 triexata (6-8-1) 26.IHI
iS'" p.ireo — 1° Maffilon 2'1 Palm-Assu 3° Chalabi
vencedor (3) 1.50 dupla 3,50 placês 1.10 c 1.10
dupla exata (3-2) 5.70 triexata (3-2-5) 16,00.
9" páreo — 1" Half Park. 2" Seldom. 3" Longled

I ablc. Vencedor (9) 2,80. Dupla 3.80. Plact s! ,4ii e
1.50. Dupla-Exata (9-3) 6,30. Inexata (9-3-7)
41.0(1
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Gislene não teve fratura mas ainda está em o

São Paulo — Com a
espetacular do americano Morgan
Taylor, o time de Rio Claro der.ro-
toú o Monte Líbano por 86 a 84,
ontem à noite, no ginásio do Ibira»

puera, pelas finais do Campeonato Paulista de
Basquete. Se vencer a partida de sábado, em,Ria
Claro, o time da casa assegura o título. Oasn
perca, o último jogo será disputado domingo."R5
lbirapucra.

Decisão — O Conselho
Mundial de Boxe programou pariu

¦V Salvador a luta entre o baiano Luís.
/ I Carlos Dorea e o australiano Ton.y,

 Jones, pelo título mundial da cate"
goria médio-ligeiro júnior. O lutador baiano sü:
credenciou para a disputa depois da vitória constf"
guida no último final de semana, no ginasió'
Antônio Balbino, sobre o norte-americano Wil»
liam Eve Woode, nocauteado no terceiro assalto.

- Renovação — o piloto
r~^Jk Alexandre Bernardi acertou contra»
Ur to verbal com a Agrale/Ipirangâ

para correr a temporada de 1988 mi
ca-tegoria pilotos de competi§5'o

com motos especiais. Ao renovar seu contratojor
mais um ano, o campeão carioca da categoria
Novatos/Especial e do Hollywood Motocrosvria
categoria B, correrá ao lado do atual campeio
brasileiro e paulista das categorias 125 e 250çc.
Jorge Negretti. Outro que deve assinar nòy.o
contrato é o carioca Marçal Barcelos, que recebeu
convite da Ego/Ipiranga. «.»

Campeão — A Lufkin. cam-
peã do 2° GP de vôlei feminijJJ},
conquistou ontem o turno do Cani-
peonato Estadual, ao vencer o n.u-
minense por 3 a 0 — 15/5. 151. UvS

— na rodada final, que teve ainda Supergasbráíj 3
x 1 Vasco (10/15, 15/10. 15/8, 15/6). Hoje.» os
mesmos adversários se enfrentam na abertura_do
returno: Lufkin X Flu às 18h30min. seguindo
Super x Vasco, os dois jogos no Municipal.

DaVÍS — O sueco Mats Wilan-
der e o indiano Ramesh Krishnan
iniciam hoje, em Gotemburgo,
final da Copa Davis de Tênis. Logo
depois, o segundo representante da

Suécia. Anders Jarryd, que substituiu Stefan Ed-
berg. enfrentará Vijay Ryitraj. Edbert só séní
utilizado na partida de duplas, amanhã, quando
atuará junto com Jarryd. enfrentando os irmãos
Vijay e Anan Armitraj. A final termina domirigo
com Anders Jarryd x Ramesh Krishnan e Mats
VVilander \ Vijay Amritraj.

Brasileiro — As inscrições
para o 4" OP-PRO. de 16 a 24-de

I janeiro na Barra, primeira etapa do
Campeonato Brasileiro de Surfe*de
88, já estão abertas. Elas podemStir

feitas .iic o dia 14 de janeiro nas lojas < >1' do
Shopping Ris '-Sul.

Ap

/
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Marcelino elimina o favorito Mattar

.— Em pouco mais de 60 minutos, ele se transformou
numa atração. Durante o aquecimento, os olhos da

I platéia só se concentraram no paulista Luís Mattar,
primeiro do ranking brasileiro e 38° no da ATP.

, Terminada a partida, o interesse de todos mudou de
personagem. O baiano Danilo Marcelino, radicado em

, São Paulo desde 82, passou a sentir o gosto do súbito
i sucesso ao derrotar Mattar por 6/4 e 6/2, ontem pela' manhã no Caiçaras, e passar à semifinal do Campeona-
' to Brasileiro de Tênis. Marcelino enfrenta hoje José' A"fnin Daher, enquanto Cássio Motta c Júlio Góesdisputam a outra semifinal.

Sob uma temperatura de 38 graus, Luís Mattar e
, Danilo Marcelino iniciaram a mais concorrida partida
i das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro. Areduzida e agitada platéia — o movimento no corredor
. central do Caiçaras não parou um instante sequer — só' prestava atenção a Mattar. Gatinhas, garotos e apren-

dizes de tenistas acompanhavam o desconcentrado jogo' do paulista.
A quebra do serviço de Mattar ainda no primeiro', 

game do primeiro set começou a modificar o interesse
; da platéia. O jogo de saque forte e bolas com efeito à
, rede, praticado com eficiência por Marcelino, passou a
! chamar a atenção do público,

No segundo, Danilo Marcelino encontrou menos
! dificuldade do que no primeiro set. O aparentemente

cansado Mattar não conseguiu entrar no jogo e se
| despediu, por antecipação, do Campeonato Brasileiro,

competição em que entrou como favorito.
1 — Joguei mal e ele jogou bem — disse um' lacônico Mattar, mal conseguindo disfarçar a irritação.— Não há explicação, além dessa, para o resultado.

A vitória aumentou o assédio a Danilo Marcelino,
, 21 anos, que pela primeira vez derrotou Luís Mattar.

Sem saber sua classificação no ranking brasileiro e
. também no da ATP, "devo estar entre 234 ou 245",
i Marcelino reconheceu que a vitória foi surpresa, mas
: tinha explicações mais detalhadas do que Luís Mattar.

— Ele entrou na quadra meio desconcentrado —
analisou, enquanto concedia vários autógrafos — c isso

j me beneficiou. Além disso, joguei muito bem. Agora
: vou para a semifinal, mas sem achar que sou favorito.

As semifinais do Campeonato Brasileiro mostra-' rão duas gerações do tênis. A partida entre DaniloMarcelino e Jose Amin Daher, dois jogadores com a' mesma idade (21), exibirá o estilo de dois jovens,
enquanto a outra partida — Júlio Góes e Cássio Motta

\ — apresentará dois representantes da velha geração do
esporte.

Para se classificar à semifinal, Júlio Góes derrotou
: Marcelo Hcnnemantí por 6/3 e 6/2, enquanto Cássio
> venceu Dácio Campos por 6/3 e 6/3. O adversário de' Danilo Marcelino, o paulista José Amin Daher, ganhou: de Ricardo Camargo por 6/4 e 6/4.

Feminino— Todos os resultados das quartas-
, de-final foram os esperados. Nigge Dias ganhou de
' Alexandre Kaul por 6/1 e 6/2; Gisele Miré derrotou
: Sabrina Giusto por 6/2 e 7/5; Luciana Corsato superou
| Lúcia Péria por 6/1 c 6/4; e Patrícia Medrado e Gisele

Faria por 7/5 e 7/5.
i Jogos de hoje: Niege Dias x Luciana Corsato; e

Patrícia x Medrado x Gisele Miró. As semifinais
, começam às 9h45m.

Duplas— Além de se classificar paraassemifinais
\ das simples, o baiano Danilo Marcelino passou para a

semifinal das duplas junto com César Kist. Eles enfren-
tarão hoje Dácio Campos c José Amin Daher, enquan-1 to no outro jogo, Ricardo Camargo e Eleutério Olivei-
ra terão Givaldo Barbosa e Mauro Menezes como

Iversários. A categoria feminina, cuja final será
anhã, terá; Niege Dias/Patrícia Medrado x Kiki

i Òswadowski/ Mercedes Silva.

Carlos Hunfria

Marcelino, semidesconhecido, é agora grande atração do torneio

CBT quer o Pré-Olímpico

O Brasil poderá sediar o Pré-Olímpico
feminino de tênis da Zona Americana, do qual
sairão quatro países para os Jogos de Seul. O
pedido foi feito à Federação Internacional de
Tênis pelo presidente da Confederação Brasi-
leira, Wanderley Cecchia, que aguarda a res-
posta para qualquer momento.

Brasil e Argentina solicitaram sediar os
pré-olímpicos masculinos e feminino, mas co-
mo os brasileiros já estão classificados para a
Olimpíada por integraram a chave principal da
Copa Davis, e as argentinas também, por
terem vaga garantida na Federation Cup, os
dois países entraram em acordo, ficando o pré-
olímpico feminino para o Brasil e o masculino
na Argentina.

Cada país tem direito a enviar sete tenistas
para os Jogos Olímpicos — quatro homens e
três mulheres — e o pré-olímpico feminino no

Brasil aumenta as chances de classificação de
Niége Dias, Gisele Miró c Patrícia Medrado,
já escolhidas como representantes brasileiras.

Niége Dias é atualmente a brasileira mais
bem classificada no ranking mundial; Gisele
Miró foi campeã pan-americana e Patrícia
Medrado tem grande experiência internacio-
nal. As três têm condições de classificar o
Brasil, principalmente levando em conta que
Estados Unidos, Argentina e Canadá já estão
garantidos na Olímpiada e não participam do
pré-olímpico da Zona Americana.

O presidente da CBT espera uma resposta
da Federação Internacional de Tênis até o fim
do ano, mas caso não chegue, irá pessoalmen-
te à sede da entidade, em Londres, após os
jogos do Brasil contra a Alemanha pela Copa
Davis, no mês de fevereiro, em Essen.

As quadras serão construídas em frente ao Copacabana Palace§0È2

Um tênis de cartão-postal

O Rio já tem o projeto

para o torneio nas

areias de Copacabana

T® raia de Copacabana, Rio de Janeiro. Estes
MT cartões postais do Brasil, ambos cantados
em verso e prosa durante anos, finalmente
servirão de sede para projetar aqui e lá fora um
esporte de inegável crescimento em 1987. A
Tawaric Promoções, empresa paulista que há 15
anos organiza torneios de tênis no país, apresen-
tou ontem à imprensa um projeto inédito no
mundo: vai realizar, entre os dias 9 e 17 de abril
do próximo ano, o Torneio Internacional de
Tênis do Rio de Janeiro, a ser jogado em quatro
quadras suspensas sobre as areias da praia, bem
em frente ao Copacabana Palace.

Segundo Paulo Cleto, técnico da equipe
brasileira da Copa Davis e que já viajou por
todo o mundo, não há notícia de uma competi-
ção nestes moldes. E nem se trata de um torneio
amador. O Internacional do Rio segue as rígidas
normas da Federação Internacional de Tênis,
distribui 75 mil dólares em prêmios e contará
pontos (50 ao campeão) para o ranking da
Associação dos Tenistas Profissionais (ATP)
como se fosse um torneio de 100 mil dólares,
pois oferecerá hospedagem a todos os tenistas —
o que o coloca na categoria de torneio quatro
estrelas, como os GPs do Guarujá e de São
Paulo, ambos do Nabisco Grand Prix.

Juliano Tavares, presidente da Tawaric,
adiantou que este é um investimento de "100,
110 milhões de cruzados, mas que daqui a pouco
pode chegar a 120". Além do ineditismo do
evento, ele afirmou que a quadra principal
(haverá outras três secundárias, sendo uma para
treinamento) terá a maior área do mundo:
1500m2 (50m de comprimento e 30m de largu-
ra), com capacidade para três mil pessoas.

Sob um calor de 35 graus e ao som de
Cidade Maravilhosa. Tavares disse que a com-
petição, só masculina, terá 32 tenistas dispu-

si#.tando quatro vagas no torneio de qualificação®^
qualifying) que se juntarão aos 28 pre*2rfclassificados. Os convidados (wild card) serãftjfe
apenas três. Mesmo sem especificar o númert???»
acredita que a maioria dos tenistas seiffffipSfe
estrangeiros. Para Luís Mattar, um dos tcnistdpfV
presentes ao lado de Cássio Motta, Júlio Góeffelfw
João Soares, o torneio contará, além dele, cqÜ;^/
presença de "jogadores que estão entre os
primeiros do ranking".

O empreendimento tem apoio dos gòvèmSp
estadual e municipal, além da Riotur, Fhimituproj •
Embratur e da Marinha. Tavares lembrou quèjSêj
entrada será franca e toda a área em frente ao*?"
hotel estará livre ao público ("o objetivo *$"*
popularizar o esporte, e não elitizar", disse)'.- • •
São 120 metros de areia, desde a calçada até o
mar, uma das maiores larguras de Copacabana.»
A Mills, empresa especializada em estruturas?"
metálicas e que participou, entre outros eventos.^
do Rock in Rio, 6 a responsável pela construção*»',
das quatro quadras. Foram feitos testes numa"1'"
miniquadra para avaliação da resistência do solo
e pique de bola e o projeto estará pronto em
março. •i.nio;

O piso é outro aspecto importante. Primeiro'
serão colocadas vigas de alumínio, a seguir.
compensados de madeira de 20 milímetros de ,
espessura e, como acabamento, uma aplicação
de um tapete especial (polietileno) cm tiras ,
padronizadas.— É o mesmo tipo de piso do Masters cle^
Nova Iorque — disse Tavares. — A diferença é
que a nossa cor será a verde, pois é melhor em
termos de luminosidade do que a azul.

Ressaltando que a Associação de Morado-
res de Copacabana teve "ótima receptividade" à
ic(éia, o presidente da Tawaric lembrou que nO" :
Internacional do Rio serão ministradas aulas ''
públicas gratuitas e diárias para crianças até 14 -
anos. No domingo, dia 10, haverá uma clínica de
tênis na quadra central e no último dia do
torneio, após a decisão, outra clínica com sor- &
teio de raquetes, bolas, material esportivo è '•
cursos gratuitos em academias cariocas. ;';3 5

O advogado Coaracy Nunes Filho, 48
anos, chega enfim à presidência da Confedera-
ção Brasileira de Natação. Candidato único ao
cargo, este inimigo ferrenho da dinastia Di-
nard que se manteve por mais de 30 anos à
frente da natação brasileira deverá ser eleito
por aclamação, amanhã, na sede do Comitê
Olímpico Brasileiro.

Coaracy Nunes luta pelo comando da
natação brasileira desde janeiro de 85, qüan-
do, com o apoio dos técnicos e nadadores, se
candidatou à presidência da confederação,
contra Rubem Márcio Dinard, filho de Rubem
Dinard de Araújo, que detinha o poder no
esporte desde o tempo da CBD.

Se Coaracy contava com a força de quem
faz a competição, Rubem Márcio era apoiado
pelos maiores cartolas brasileiros, como João
Havelange, presidente da FIFA, e Silvio Padi-
lha e Jerônimo Bastos, respectivamente presi-
dente e vice do Comitê Olímpico Brasileiro.
Resultado: vitória de Dinard, por apenas dois
votos, em eleição polêmica, caracterizada por
irregularidades.

Coaracy recorreu ao CND, mas o órgão,
presidido na época pelo general César Mon-
tagna. considerou a eleição legal, apesar da
participação de federações juridicamente irre-
gulares. Novo recurso foi impetrado junto ao
então ministro da Educação, Marco Maciel,
que em maio daquele ano anulou a eleição e
nomeou Maria Lenk interventora da entidade
por 60 dias. Lenk não conseguiu realizar novas
eleições no prazo previsto; Silvio Kelly a

substituiu como interventor, mas em novem-
bro Rubem Márcio voltou à presidcncia^ajv
parado por decisão do Tribunal Federal Tia
Recursos, que julgou o ministro da Educação
incompetente para anular a eleição. . i*

Uma guerra de liminares e recursos sii
seguiu à decisão do TFR, estagnando o espor-
te, mas Rubem Márcio conseguiu se manter no
cargo até o fim do mandato. Hoje, o clima é
diferente. Coaracy não ataca mais Rubem
Márcio, a quem chegou a classificar tfe.Baby
Doe, c revela que o presidente da CBN o
procurou cm Recife para dizer que não-guar-
dava mágoas de toda a polêmica, nem voltaria
a se candidatar ao cargo. O major Padillni. ex-
aliado de Rubem Márcio, também não êbloca
obstáculos à candidatura de Coaracy e até
atendeu um pedido do candidato.

— O major me confirmou a vinda dè uni
técnico húngaro de pólo aquático para prepa-
rar a seleção brasileira para o pré-olímpico dá
Austrália, em julho — adiantou Coaracy. Ele
ficará dois meses no Brasil, financiado pelo
programa de solidariedade olímpica.

Assim que assumiu o cargo, CoaracVTTTÜ-
dará o nome da entidade para Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos, já que
congrega também nado sincronizado, saltos
ornamentais e pólo aquático, e uma de"*suas
principais medidas será a criação de um conse-
lho consultivo, que terá como membro? natos
os presidentes da União Nacional de Nadado-
res c da Associação Brasileira de Técnicos de
Natação.

Enfim, o adeus de Patrícia
O último campeonato juvenil em quea nadadora do Flamengo, Patrícia Amo-

rim, participa n,ão poderia ser melhor.
Apesar dos poucos recordes quebradosontem, no Parque Aquático Júlio de
Lamarc, no Brasileiro de Juvenil A e B.
não faltou festa. Muito barulho, pessoas
espalhadas pela arquibancada e um pou-co de tristeza revelada pela nadadora,
que lamenta ter de deixar seus amigos, a
maioria ainda juvenis, e passar para o
adulto.

Mas. se por um lado essa situação a
entristece no momento, por outro, como
ela mesma ressalta, as poucas competi-
çòes existentes no adulto lhe darão mais
tempo para se dedicar aos treinamentos e
se aperfeiçoar para realizar seu maior
sonho, antes de largar o esporte: compe-
tir na Olimpíada de Seul. no próximo
ano.

Apesar de ter ganho os 800 metros
livre, sua especialidade, com o tempo de
9:05.92. Patrícia não quebrou o recorde
do campeonato, ainda que tenha ficado
17>4 r.a frente da secunda colocada.

Shirley Falbo, do Internacional, de São
Paulo, que fez 9:23.78. No entanto, o
carisma que Patrícia conquistou durante
todos esses anos de natação são por si,
uma atração extra.

Resultados

800 metros livre, juvenil A. femimino:
1 -Luaane Botelho  Minas Tênis s9:14.96M
Juvenil B
1 -PatríciaAmorim  Flamengo «.905.92.
200 metros peito, juvenil A. feminino
1 -Georgiana Magalhães  Fluminense 2,«.14(RC)
Juvenil A. masculino:
1-João Almeida  Saldanha

da Gama  226.«(RC;
Juvenil B. feminino
1 - Elisabeth Fukuda  Acel Londrina ! 2.47.52,
Juvenil B. masculino
1-Renato Cordini  Paulistano 2:27,61:
200 metros borboleta, juvenil A. feminino
1-OanielaLavagnino  Flamengo  2:22.08:
Juvenil A, masculino
1 - Eduardo Picdnmi  Manauara  2:07.66 (RC)RC — Recorde do campeonato

A Rádio Cidade vai dar verdadeiros presentaços neste Natal.

Mas para ganhar você tem que ir à luta, porque os presentes estão escondidos

pelas árvores da cidade. Tem prancha de surf, sound Machine,

telefones sem fio, tristar, capacetes, jaquetas de couro e muito mais.
Diariamente, de 17 a 24 de dezembro, -

a Cidade vai dar dicas no ar para você E sMAfÃL NA CIDADE
encontrar esses presentes. J jfZZ

Se ligue nesta superpromoção. rat!
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João Saldanlia

País sem leis

Ai hega a ser fantás-
V tico, assombroso ^ 
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ou o que queiram, \ '"

maneira com que os ^ V,,
chamados órgãos su- Jlf *»w
periores de futebol re- T? p9f
solvem as coisas. Lá vV (ji^^íwj[V
em Recife, deram nos 

' 
VV' *

jogadores, nos diri- ü:
gentes e em quem ou- /
sasse se meter. Um '1
campo invadido e '
principal r:sponsável ^
de tudo, o árbitro José Aragão, aparece
no tal processo como testemunha dos....»
fatos. Então, eu pergunto: quem permi-
tiu que mais de quinhentas pessoas /
estivessem dentro do campo? E logo o
responsável principal pelos açoriteci-
mentos aparece como testemunha?

Saiu o veredicto: o responsável é o---
estádio. Já ouvi falar distos antes. Foi
naquela anedota, quando o cara pegou
sua mulher com o vizinho no sofá da
sala. Facilmente resolveu a questão:
mandou trocar o sofá. Da mesma ma-
neira o Sport Recife pode jogar no.',;
Arruda, estádio do Santa Cruz e pedir,
ao José Aragão para ser o árbitro. ;m

Esta resolução evidencia que não 
"

existe por parte das chamadas autorida-
des esportivas qualquer intenção de me-
xer no que está quieto. E o jogo do
Flamengo e Atlético no Mineiráo, já foi
julgado? Por que não chamaram o Bos-
chila como testemunhai E se resolvem '
interditar o Estádio, que é também o do
Cruzeiro e do América? Onde o Cruzei-
ro poderia jogar, no Barro Preto? Acho
que nem tem mais campo lá. E o
América?

Ainda deve demorar um pouco. A
tal Justiça Esportiva faliu, mas a execu-...
ção da massa ainda não foi feita.

E como vai ficar a questão dos jogos MJ
finais de um pretenso compeonato onde"
se defrontariam os módulos verde e"
amarelo? O Grupo dos "rreze diz que
não vai ter jogo, e agora? E o jogo do
Recife, quando o Guarani e o Sport
resolveram melar? Valeu ou o quê? Ja
me disseram que o esperto Nabi vai
remeter a súmula para o Tribunal resol-
ver. E, de acordo com a tal decisão, aí
em cima, o único jeito será o de interdi-(|.
tar o Brinco da Princesa, pois o outro, o
do Esporte, já está interditado. Vai ser
um buraco sair esta encrenca toda.

Me parece que o mais certo e mais
sério seria organizar a primeira e a
segunda divisões, com o sobe e desce.
Como estamos em fase de divertimentos
de Natal, sugiro que subam três c des—
çam três. A questão da interdição da
Ilha do Retiro, por inóque só evidencia
que estamos sem legislaç. o esportiva.
Aliás, sem legislação algui: a.
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K—^Uo. estuda u,n de seus ,no„=7^ „7bTa~0 título esU perto

ele quem chegou à última partida precisan-
do apenas de um empate.

A partida de ontem foi mesmo dramá-
tica. Kasparov saiu dela arrasado. Um dos
segundos de Karpov, muito sorridente,
distribuiu por entre as pessoas presentes ao
Teatro Lope de Vega cópias de um artigo
da revista alemã DcrSpicçel, em que Tofik
Kadashev, psicólogo que já serviu a Kaspa-
rov, previa a vitória de Karpov neste
match.

Bem, desta vez Kasparov foi o Titanic.
0 analista que mais confia numa revi-

ravolta de Kasparov, hoje, é o grande-
mestre espanhol Miguel Illescas. Assim
mesmo, ele acha que as possibilidades do
atual campeão são, no máximo, de 15 por
cento. O inglês Raymond Kcen acredita
que o match já esteja decidido. Muitos
recordam o que aconteceu a 9 de novem-
bro de 1985. quando Kasparov tirou o
título mundial cie Karpov. Na ocasião, foi

tem, com seu 41" lancc selado, a situação
era de aparente igualdade, embora alguns
analistas lhe dessem pequena vantagem.
Ontem, nos 16 lances da conclusão, en-
quanto Kasparov jogava como uni cam-
peão nervoso e em alguns lances equivoca-
do, Karpov agia como uma máquina.

— Muitas vezes escrevi que Karpov é
como um iccbcrg — lembrou após a parti-
da Alexander Roschal, chefe de redação
da revista especializada soviética 64 —

•'SEVILHA, Espanha — Anatoly Karpov
impôs ontem a Gary Kasparov, na 23a c
penúltima partida do match pelo título
¦mundial de xadrez, uma derrota dramática
•e ptíksívelmente decisiva: ele tem agora 12
pontos, contra 11 de seus adversário, a
quem resta, como derradeira chance para'continuar campeão, vencer a partida que
começa hoje à tarde.

Karpov atuou com impressionante frie-
za. Quando a partida foi suspensa, anteon-

A partida
A partida teve ontem a seguinte conclusão:

KARPOV KASPAROV
41. T1CR P4TR
42. T5T D2R
43. T1C P5T
44. T6T T(1 )2B
45. T6BD D1B
46. T1C B2R
47. T6R R2T
48. B1R T8B
49. B2D B4B
50. T6BD T(2)6B
51. PxT TxP
52. T7B+ RH
53. B6T TxD
54. BxD TxP +
55. R2C T6C +
56. R2T TXT
57. BxB P6D
(Neste ponto Kasparov abandonou)

KARPOV KASPAROV
23. P3B B1B
24. P5T B4B
25. D2R T1R
26. B4R B1BR
27. D3D B4B
28. T1T D2D
29. T1R D1B
30. R1T T2B
31. TD1C R2C
32. TR1BD BxB
33. PxB T2B
34. D3CR PxP
35. BxP T5B
36. T1R D3T
37. B2D T2B
38. D3D T(1 )1 BR
39. P3T T7B
40. T1T D3BR

(Neste ponto Kar-
nov selou seu 41
lance)

KASPAROV
P4BD
C3BR

P4D
CxP
CxC

P3CR
B2C
0-0

D2B
P3C
T1D

B3TD
C3B
P4B
P4R
C5D

PBxC
T1BR
TD1B

T2B
PxP

T( 1) 1B

¦KARPOV
1. P4BD
2.:C3BR
3. C3B
4. PxP
5. P4D
6. PxO
7. P3R
8. B3D9. 0-0

tome
11. D2R
12. B4R
13. P4B
14. P5D
15. B3D
16. P4R
i?.' CxC
18. B5C
19. JR1B
?0. B2D'2fr .F>4TD
22. DxP

x abandonaraml'osit;ão em i/ae a partida foi suspensa

;arlos Brasil
do também a liberação do patrocínio para as
embarcações. Temem, apenas, que o processo
demore.

No ano passado, uma empresa de rou-
pas esportivas pretendeu patrocinar uma tripu-
lagão feminina. A confederação levou nove
meses para autorizar, mesmo assim por um
período dc apenas quatro meses, acabando
com o interesse do patrocinador — conta
Hélio Setti.

Dessa forma, cies já estão preparando
uma regata para janeiro, em Ubatuba, nos
moldes que pretendem c que faria parte dc um
campeonato brasileiro.

Não há problema em deixar o rating de
lado, porque os barcos inscritos são separados
em duas categorias, dc 30/31 pés e de 34/35
pés. saindo um campeão em cada uma — diz
Zczé. para quem as regatas com rating conti-
nuariam a ser realizadas normalmente, com a
participação de quem quisesse.

gou o momento dc acabar com o rating e
exibem três argumentos básicos: I) uma regata
realizada em Ubatuba. nos moldes do que ¦
propõem, mostrou que surgem novos competi-
dores (naquela prova, dos 17 participantes, 10
faziam sua primeira corrida);

2) O proprietário pode conseguir patrocí-
nio para o barco, reduzindo suas despesas: c 3)
a indústria náutica seria beneficiada com novas
encomendas.

Zczé, 35 anos, que há quase dois participa
da vela oceânica, tendo vencido a Copa Bame-
rindus c a Copa Sailing deste ano cm Ubatuba,
com o TThink Sea, dc 31 pés, explica que 80%
da frota brasileira são formados por barcos
como o seu. cujos proprietários dão preferên-
cia ao lazer mas também gostam dc competir.
Apenas querem correr dentro dc regras que
consideram mais justas.

Eles estão encaminhando documento à
CBVM. explicando seus objetivos e solicitai!-

O rating resulta dc uma série dc medidas
do barco, entre elas a área vélica, o compri-
mento, a altura do mastro, e funciona como
forma de equiparar os diferentes tamanhos das
embarcações. Isso permite que um barco de 25
pés, por exemplo, corra contra um de 40 pés
em igualdade dc condições.

Esse esquema funciona perfeitamente pa-
ra os barcos IOR (International Offshore
Rulc), de grandes dimensões e considerados
os Fórmula-1 do iatismo. Segundo Zczé e
Hélio Setti Jr, outro velejador que lidera o
movimento paulista, o mesmo não acontece
nos barcos menores, de oceano, de 30, 31,34 c
35 pés.

A medição é uma operação cara (cerca dc
CZS 20 mil), nem todos querem realizá-la, e,
ultimamente, tem acontecido de barcos gran-
des se apresentarem cm competições com
rating menor do que os de cruzeiro. Por isso.
os líderes do movimento entendem que chc-

Iatistas não
sh.iú'..

querem 
mais

ò rating

S 
ÂO PAULO — Eles não assumem o
termo dissidência e ate garantem que não

desejam romper relações com a Confederação
,Brasileira dc Vela c Motor. Mas também não
abrem mão de realizar já cm janeiro a primei-
ra etapa dc um campeonato brasileiro para
barcos de cruzeiro (30/31 pés e 34/35 pés) sem
ytilização do rating.

— Se houver algum tipo dc rompimento'será de parte da CBVM — afirma Rubens José
Azevedo, o Zczé, principal líder do movi-
mento.

Setti e Zezé lideram o grupo
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O seu Classicarinho neste
Natal tem uma novidade: o
Radiocarinho. Por apenas
CzS 500,00, sua mensagem de
Natal vai ao ar no dia e hora
que você escolher. Não perca
a oportunidade de falar direto
ao coração de quem você ama.

• * • ¦ I ¦ » » ¦ ¦¦ •  * ¦

Ligue Classidiscados JB
(580.5522) ou vá a uma das
Agências de Classificados
do Jornal do Brasil. Classi-
carinho com Radiocarinho,
o presente de Natal que
todos vão ouvir.

Falou?

.JORNAL OO..BJRAMI

Classificados
De bem com a vida.

Quem

está

por

dentro

das

coisas,

tem

idéias.
TODOS

OS
SÁBADOS

NO
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Evangelista enfrenta

Maguila no Maracãzinho

pensando em Mike Tyson

SÁO PAULO — O uruguaio naturalizado espanhql
Alfredo Evangelista tem uma receita para vencer o campeão
mundial dos pesos pesados Mike Tyson: treinar forte durante
quatro meses, movimentar-se bastante e usar mais a inteligen-
cia do que a força. Mas. para que possa testar sua próprfti
fórmula. Evangelista terá primeiro que vencer o brasileiro
Adilson Rodrigues, o Maguila. domingo no Maracanãzinho'.

Evangelista, que diz ter completado, no dia 4. 33 anos dc
idade, mostra muilo otimismo para a luta dc domingo. |

 Quero me dar como presente de aniversário uma
vitória sobre o Maguila. para então poder desafiar o Tysoij,
um lutador pouco inteligente, que só nao foi vencido pelo
James Ouebra-Ossos Smith porque não achou a brecha que
precisava, embora tenha sido superior — afirmou.

O lutador espanhol explicou que nestes dias tem feito
apenas aclimatação, porque sua preparação básica já foi leiia
nos 11 dias cm que esteve nos Estados Unidos, treinando com
sparrings fortes. Em São Paulo, alem da aclimatação, tem
feito apenas exercícios de manutenção, na Academia Esporte
Total, do jogador de basquete Carioquinha.

Em sua última luta. Evangelista foi derrotado pdi
pontos, num combate em agosto na África do Sul. contra
Gerri Coetze.

— Ma1- foi uma luta anormal, porque sofri um desastre
de carro dias antes e minha perna esquerda ainda estava
machucada.

Casado, pai de dois filhos. Evangelista está com l(},s
quilos e mede I,ssm. E seu rosto, sem marcas, não denuncia
uma lonca carreira de 74 combates dos quais venceu 61 (40 pQr
nocaute) e perdeu 10. empatando '.rês. Muito men> sinais dc
duas importantes lutas pelo título mundial, ha dez anoí»,
contra Cassius ( la\ (perdeu por pontos) e I.arry Holmc* <

Hv confessou ter poucas informações vibre Mauuilá.
passadas por seu conterrâneo Felipe Pantera Rodrigues, qm
lutou e perdeu para o brasileiro.
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CBF cria novo impasse

marcando 
quadrangular

Mais uma vez está criado o impasse
no futebol brasileiro. De um lado, a CBF
já organizou a tabela dos jogos decisivos
do Campeonato Brasileiro, entre os fina-'.listas dos módulos verdes — Flamengo

.(campeão) e Internacional — e amarelo
— Guarani e Sport. Do outro lado, os
presidentes de Flamengo e Internacional
garantem que não jogarão.

O presidente do Flamengo, Márcio
Braga, diz que seu time não entra em
campo e que só aceita discutir o assunto

;dcpois da reunião do Conselho Arbitrai
da CBF, que ainda não foi sequer convo-

«cada. Na cabeça de Márcio a idéia mais
atraente é o quadrangular proposto pelo
Vasco — nas mesmas datas dos jogos
decisivos — com a participação de Porto

c Atlético de Madri. Gilberto Medeiros,
presidente do Inter, também não quer
saber de decisão com o módulo verde.

O vice-presidente jurídico da CBF,
André Richer, disse a Nabi Abi Chedid
que o Conselho Arbitrai terá que ser
convocado por determinação do CND,
mas não sabe quando. Dele farão parte
os 32 clubes convidados para o Campeo-
nato Brasileiro do ano passado (86). O
Conselho decidirá se haverá cruzamento
entre os finalistas dos módulos verde e
amarelo.

As finais dos módulos azul e branco
também estão marcadas. Dia 24 de janei-
ro, pelo azul, jogam Uberlândia e Juven-
tude; e pelo branco, Botafogo da Paraíba
c Operário.

Campeonato Brasileiro

4a fase (final) Returno
Turno 1° rodada
1" rodada Inter x Sport, dia 3 de tevereiro
Sport x Inter, 23 de Janeiro Guarani x Flamengo, 4 de fevereiro
Flamengo x Guarani 24 de janeiro 2„ rotjada
o„Irfd.f^cf,mnnnn wio 0-7 Ho innoim Flamengo x Sport, 6 de fevereiroSport x Flamengo, dia 27 de Janeiro Guarani x Intpr 7 rip fpvprpirnInter x Guarani, dia 28 de janoiro Guarani x Inter, 7 de tevereiro
3a rodada 3" rodada
Guarani x Sport, 30 de janeiro Sport x Guarani, 10 de fevereiro
Inter x Flamengo, 31 de janeiro Flamengo x Inter, 11 de fevereiro

Campo Grande e Olaria

ganham 
a reintegração

Os grandes clubes decidiram que o
próximo Campeonato do Rio de Janeiro
iterá 12 participantes, mas não há nada
certo, ainda. Ontem, Campo Grande e
Olaria, que estavam alijados da relação
de participantes, conseguiram uma limi-
nar na Justiça, para sua reintegração na
primeira divisão de futebol do Estado.
Eles argumentaram que a legislação pre-
,ve o descenso de apenas dois clubes por
ano.

O presidente do Campo Grande,
Paulo Perota, disse que seu clube não
abre mão dos direitos e vai impetrar
.tantos mandados de segurança quantos
forem necessários para impedir a realiza-
ção do campeonato. O presidente do
Olaria, que diz estar agindo dentro da lei,
está ao seu lado.

Com esta decisão dos dois clubes, o
presidente da Federação do Estado do

Rio, Eduardo Viana, vai ter que convo-
car nova reunião do Conselho Dclibcrati-
vo para estudar o assunto. Os grandes
clubes querem cassar a liminar de Olaria
c Campo Grande, mas o primeiro passo
tem de ser dado através da Federação.
Eduardo Viana ainda não disse se vai à
Justiça, ou não.

A 1a rodada

6/2/88 — Sábado
Americano x Friburguense
7/2/88 — Domingo
Botafogo x Volta Redonda
América x Porto Alegre
Bangu x Cabofriense
Goitacás x Fluminense
Vasco x Flamengo
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Adalberto fez um
enxerto ósseo e não

pode jogar tão cedo

0 
pesadelo de Adalberto ainda não
chegou ao fim. Operado ontem pelos

médicos Lídio Toledo e Antero Lima,
sofreu um enxerto na tíbia (usando osso
ilíaco) c, ao que tudo indica, livrou-se do
problema que o impedia de jogar futebol.
Mas permanecerá cerca de quatro meses
ainda afastado da equipe do Flamengo.

A contusão de Adalberto aconteceu há
um ano e três meses no jogo entre Flamen-
go e Treze (Campina Grande), disputado
no Estádio Caio Martins. Ele chegou a ser

liberado, mas ao voltar ao time do Flamen-
go demonstrou falta de equilíbrio — ca-
pengava muito quando era obrigado a dar
piques.

Segundo as explicações dos médicos,
foi retirado da tíbia do jogador um pedaço
ósseo com estrutura diferente (fibrosa) que
provocava seguidas inflamações.

— Adalberto está ótimo — disse o Dr
Giuseppe Taranto. — Só lamentamos o
tempo perdido, mas não podíamos levá-lo
para cirurgia sem tentar recuperá-lo atra1
vés dos meios convencionais.

A operação de Adalberto durou cerca
de uma hora e meia e foi realizada na
Policlínica Central do Rio de Janeiro. O
jogador ficará internado até sábado.

pela noiva. Até hoje, seu caso não teve cura

Mais 
quatro 

meses de dor

Botafogo —A renovação de contrato de
Zé Carlos por mais seis meses selou de vez a sorte
de Helinho no Botafogo: o técnico não gosta do
futebol do ponta-direita e, dessa forma, Helinho
será o próximo jogador a ser negociado, pois a
venda de De Lima para um clube da segunda
divisão espanhola é dada como certa em Marechal
Hermes.
Vasco —o Conselho Benemérito aprovou
ontem o orçamento para a temporada de 1988,
que será de CZ$ 357 milhões. Na segunda-feira, o
Conselho Deliberativo deve dar seu parecér -posi-
tivo. O Vasco pode mudar toda sua programaçãode início de temporada, se os dirigentes obtiveram
sucesso na realização de um torneio de verão, com
Flamengo, Atlético de Madri e Porto. Com isso,
os quatro jogos marcados para a segunda quinze-na de janeiro em Fortaleza e Salvador podeln ser
cancelados. ^
Beneficente —Será realizada arçiarihã,
às lOh, no campo do Andaraí, um jogo amistoso
entre o time principal do América e uma Svleção
Carioca, com renda revertida para a família.do ex-
roupeiro Gessi, falecido há pouco. O CND ãutori-
zou que sejam vendidos ingressos a CZ$ 100/ Pelo
América participarão Paulo Sérgio, Polaco; De-
nílson, Paulo César, Muller, Renato, entre' ou-
tros, enquanto na Seleção Carioca ja'garantiram
presença Régis, Jorginho, Vágner, Donato,',Bebe-
to, Romário, Vivinho, Washington, Marinho e
Mauro Galvão.
Fluminense —o vice-presidentetfé fu-
tebol Nílton Graúna não concorda com o adianta-
mento do Campeonato Estadual para que. Fia-
mengo, Vasco, Porto e Real Madrid poteamrealizar um torneio. Graúna acha que nãoVtem
graça o Fluminense ficar aplaudindo uma copipe-
tição que só será boa para os quatro participan-tes". Semana que vem, a comissão técnica Vai se
reunir para traçar os planos de 88.
Argentina vence — a Seleção Ar-
gentina, graças principalmente à atuação brilhun-
te de seu astro maior, Maradona, derrotou a
Seleção da Alemanha, por 1 a 0, gol de Burxucha-
ga, aos nove minutos do segundo tempo. Foi um
jogo difícil, mas que despertou no torcedòr um
pouco de esperança na recuperação do fíitebol
argentino, que não teve um ano de muitos suces-
sos. O gol da vitória surgiu depois de uma jogadasensacional de Maradona, que driblou Vários
adversários e deu o passe perfeito para Burrycha-
ga, o mesmo jogador que definiu o Mundial do
México, ao fazer o terceiro gol da vitória sobre osalemaes.
Uruguai — O Defensor quebrou optem
uma hegemonia de 11 anos de Penarol e Nacional
e conquistou o Campeonato uruguaio, ao derrotar
o Nacional por 1 a 0 e atingir uma insuperável
vantagem de cinco pontos quando faltam apenas
duas rodadas para o final. Foi seu segundo titulo
nacional.
Juniores — Sem as quatro equipes cario-
cas que iniciaram a competição, serão dispufadas
hoje à tarde, no Estádio Independência, as duas
partidas pelas semifinais da II Taça ,Cidade de
Belo Horizonte de juniores. Será uma disputa
entre equipes de Minas e São Paulo. Na prélimi-
nar, o Venda Nova, que eliminou o Botafogo,
enfrenta o São Paulo. Na partida principal, o
Santa Teresa, campeão mineiro da categoria, joga
com o Corintians. Flamengo, Vasco e Fluminense
não passaram da primeira fase e o Botafogo foi
desclassificado nas quartas-de-final.

SBT. Liderança absoluta do
segundo lugar.

Mais do que nosso slogan,
esse é o nosso orgulho. E não é pra
menos.

Ser a segunda rede em au-
diência, num país que tem a TV Glo-
bo, uma das mais talentosas redes de
televisão do mundo, é motivo sufi-
ciente pra se orgulhar a cada segundo.

Principalmente, quando a

gente lembra que, até bem pouco
tempo, a Rede Globo não era apenas a
líder de audiência: ela era a própria au-
diência.

Mas as coisas estão mu-
dando.

A cada minuto, a cada se-

gundo.

Nossos programas são par-
ciais, emocionais, inflamados, despreo-
cupados, exagerados e até açucarados.

Você pode até não assistir o
tempo todo, mas que, a cada segundo

que passa, tem mais gente assistindo,
isso tem.

Evidentemente, nem sempre
o nosso público é classe A.

Mas, nem por isso, ele deixa
de consumir sabonetes, biscoitos, gela-
deiras e máquinas de lavar.

E, às vezes, até a classe A
assiste o SBT.

Para onde é que você acha

que um empresário muda quando está
a fim de esquecer os problemas da
economia? Ou um intelectual, quando
quer descansar a cabeça e rir um pou-

E, em alguns horários, já
chegou a fazer o milagre e cometer o
atrevimento de bater o líder.

Tudo graças a um marketing
inteligente que, em vez de ficar co-

piando o padrão global, assumiu o pa-
drão Brasil.

Hoje, o SBT já atingiu 23%
na audiência total do mercado na-
cional*.

co? Ou ainda, um político, quando
quer saber como anda o povo?

Para o SBT, é claro.
Esse é o motivo dos nossos

segundos comerciais estarem valendo
mais do que estão custando.

Lembre-se disso quando você
for escolher onde vai exibir o seu pró-
ximo comercial.

Se é verdade que os últimos
serão os primeiros, imagine os segun-
dos onde vão chegar.

Nossos comerciais. Por favor.

LIDERANÇA ABSOLUTA DO SEGUNDO LUGAR.

Prrtoáo. AgoMfi/VtrmbfO>S7Fuu Horiru d*J 6 ii 24 hetu•Fonte Ibopt. Audi TV, f>87
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Circulação restrita ao Grande Rio Rio de Janeiro — Sexta-feira, 18 de dezembro de 1987 .NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Que 
fim levaram os 

gênios 
de 72?

_____ Arquivo 26/1/72

Entre a esperança e a
desilusão, há um abismo
de 15 anos. Em 1972,
três jovens — Jorge Ubi-
raja Marques de Souza,
Irapuã de Menezes Bra-

ga e Antônio de Morais
Mesplé, então com 17,

" .¦¦18, e 18 anos, respectiva-
mente — eram aimagem
da empolgação com os
estudos e o futuro do
país. Considerados gê-
nios do vestibular, em-

polgavam toda uma ge-
ração que vivia a expec-
tativa de transição do
exame. Numa mesa-
redonda promovida pelo
JORNAL DO BRASIL,
naquele ano, os três con-
cordavam em gênero,
número e grau com o
sonho da juventude: o
Brasil haveria de ter,
num futuro próximo,
melhoria sensível no en-
sino, sem lugar mais pa-
ra exames seletivos e a
certeza de que o estu-
dante entraria para a
universidade sem passa-
porte, mas com sabedo-
ria e responsabilidade.

Novembro de 1987.
Passados 15 anos, Jorge,
Irapuã e Antônio são lo-
calizados pelo JORNAL
DO BRASIL, mas só os
dois primeiros dão entre-
yista, porque Antônio de
Morais Mesplé, terceiro-
secretário dos quadros
do Itamarati, ainda não
retornou de uma missão
temporária na embaixa-
da brasileira no Kuwait.
Dos gênios Jorge Ubira-
ja e Irapuã Braga, o que
resta da estrutura do sa-
ber, da esperança e de fé
no país é apenas a força
de se manter em pé para
lutar. O sonho cedeu lu-
gar à desilusão. Na ver-
dade, segundo suas pró-
prias palavras, Jorge e
Irapuã — brilhantes nos
estudos, obscuros na

prática da vida — quase
não tiveram oportunida-
de para aplicar o que
aprenderam e hoje tra-
balham sem cessar com
um único objetivo: so-

' breviver.

Quem
está

por
dentro

das
coisas,

tem
idéias.

TODOS

OS

SÁBADOS

NO

Jorge, sempre

correndo atrás

de muito pouco

Regina Barreiros

ampeão no primeiro vestibular unificado do
%¦/ Rio, realizado em 1972, aluno brilhante, 997
pontos em física — não é para qualquer um — o
professor Jorge Ubiraja Marques de Souza formou-
se em medicina pela UFRJ, mas abandonou a
carreira praticamente sem começar a clinicar, frus-
trado com a faculdade. Hoje, aos 33 anos, leciona
química no 2o grau de colégios particulares da Zona
Sul, em verdadeira maratona diária que começa às
6h30min e termina às 22h.

Ubiraja chegou a concluir a residência médica
no Hospital Moncorvo Filho, em 1978, como cirur-
gião, mas, de tão desiludido, sequer foi saber sua
nota de aprovação: grau 10, naturalmente — infor-
mação que só obteve agora, através do JORNAL
DO BRASJL. Inteligência muito superior à média,
filho único de uma família pobre (seu pai é operário,
linotipista aposentado da Casa da Moeda), ele
preferiu recusar o título de doutor:

— Achei que não valia a pena ser médico,
sofrer o sfressde um pronto-socorro, para ganhar
um salário aviltante.

Como professor, a vida não é fácil. Ele cursou
uma segunda carreira — de química que iniciou na
UERJ e na Fahup (Faculdade de Humanidades
Pedro II), também em primeiro lugar. Mas precisa
correr de um colégio para outro para ganhar bem.
Mora em Olaria, num apartamento de dois quartos
sem elevador, com a mulher e dois filhos, e tem uma
pretensão: reduzir a jornada de trabalho para oito

horas por dia, com tempo para
almoçar, a sem ter que diminuir
salário.

Tempo de lutar—Elei-
tor do PT, personalidade contesta-
dora, Jorge chegou a ser convidado
para igressar no antigo MDB,
quando cursava os primeiros anos
de medicina na UFRJ. Achou, na
época, que não lhe sobraria tempo
para se dedicar à vida partidária —
cursando medicina em horário inte-
gral e lecionando biologia e quími-
ca à noite, em cursinhos pré-
vestibulares.

Andou desiludido com a política, abandonou a
postura crítica que o caracterizou nos primeiros anos
da faculdade e passou a "deixar pra lá" — como
definiu. "Cansei de dar murro em ponta de faca e
resolvi me preservar".

A expectativa de votar pela primeira vez para
presidente da República em 88, é um bom sinal,
como disse esta semana em entrevista:

Creio que estamos em tempo de lutar pela
transformação da sociedade, de encontrar um líder
com carisma suficiente pára mobilizar boa parte da
população em torno dessas transformações.

Ainda não arrisca nomes. Não sabe sequer se
votará no presidente do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, se ele se candidatar à presidência. Apenas
sonha com o reencontro da esperança que o juntou
ao milhão de pessoas que compareceu à Candelária,
em abril de 1984, para o clamor do comício das
diretas-já.

Na faculdade desistiu de contestar o podervigente quando começou a sentir a antipatia de
professores e dos chefes de cadeiras, que não viam
com bons olhos suas estocadas contra "as muitas
coisas erradas" que encontrou por lá. Sua turma de
medicina tinha nada menos do que 320 alunos, e na
década de 70 o sistema de avaliação acompanhava o
do vestibular: múltipla escolha até em patologia.

Acadêmico bolsista do Hospital Getúlio Var-
gas, Jorge Ubirajara fez estágio remunerado no
pronto-socorro como cirurgião, enquanto completa-
va a residência médica também em cirurgia, no
Moncorvo Filho — "uma vida estressante e exausti-
va, para uma remuneração insignificante", conforme
seu relato:

Eu saía do Getúlio Vargas, na Penha às 8h,
após um plantão de 12 horas, e tinha que chegar
também às 8h no Moncorvo Filho, no Centro da
cidade. Se optasse por sair mais cedo do Getúlio
Vargas, era repreendido; se chegasse atrasado ao
Moncorvo Filho, levava esporro. Era uma correria
louca, pra lá e pra cá:

Minha família é pobre. Eu não tinha ne-
nhum parente médico que me apoiasse na profissão.
Cheguei a abrir um consultório com um colega em
Santa Cruz, mas a clientela era pequena e o que eu
ganhava não dava para pagar a gasolina. Desisti e
não me arrependo.

Jorge Ubirajara lembra que "até hoje as condi-
ções são as mesmas para os recém-formados".
Passados 15 anos de seu primeiro vestibular, reco-
nhece que ganha pouco para quem foi considerado
um gênio aos 17 anos.
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Irapuã, bom

nos cálculos

para sobreviver

José Fernando Lefcadito

São 
Paulo — Uma Belina 1983, um telefone, um

apartamento a ser quitado no ano de 2001 e um
salário que, este mês, chega a CZ$ 100 mil. Muito
entusiasmo com o trabalho de engenheiro-eletrônico
e uma profunda descrença no futuro do país. Estas
são, 15 anos depois, as principais marcas do patrimô-
nio e da vida de Irapuã Braga, casado e pai de três
filhos, um carioca de São Cristóvão celebrado, aos
18 anos, como um dos gênios do vestibular de 1972
no Brasil.

Naquele ano, o hoje engenheiro-residente da
fábrica da Kodak, em São José dos Campos, ganhou
notoriedade por ser o primeiro colocado entre os
candidatos ao vestibular unificado do Rio. Diz que
tudo foi mera sorte. Filho de um major aposentado
do Corpo de Bombeiros e de uma professora primá-
ria, Irapuã, na época, morava em Santa Teresa e
fazia o cursinho Bahiense.

Ilusão — Contaminado pelo espírito do Pra
Frente, Brasil, ainda em vigor em 1972, Irapuã
tinha, após a passagem pela barreira do vestibular,
apenas "expectativas positivas" em relação à vida,
ao país e ao ensino universitário:

— Era a época do milagre. Eu tinha 18 anos,
sabia que não era um gênio, mas me sentia um
vencedor. Vivia o clima de progresso econômico e
não possuía a visão crítica para perceber o estado de
exceção em que estávamos no Brasil. Não me dava
conta de que o sucesso ou insucesso de cada um pode
depender da sociedade. Eu era um privilegiado, não
trabalhava e tinha êxito no que fazia. Para mim, que

não tinha nenhum projeto de vida,
o país ia muito bem. Eu esperava
que o ensino melhorasse cada vez
mais e não pensava mais em outra
coisa além disso.

Trajetória — Irapuã co-
meçava a animadora experiência
de um renomado curso universitá-
rio no ITA, que o obrigou a se
transferir para São José dos Cam-
pos. Os estudos o absorveram de
tal forma que, cm 1974, teve uma
estafa. Parou e em seguida decidiu

| fazer estágios em empresas de ele-
trônica, até que, cm 1976, tomou

nova decisão: com o apoio do pai, retornou ao ITA e
dois anos depois, ja'com 25 anos, terminou o curso.
Entrou no CTA (Centro Técnico Aeroespacial),
onde comandou pesquisas sobre a energia eólica
como fonte alternativa para o país.

O programa foi desativado, mas, antes disso,
eu, já casado e com um filho, passei quase um ano na
Alemanha estudando o assunto.

Depois do CTA, Irapuã trabalhou, ainda em São.
José dos Campos, na Engesa, a maior indústria
brasileira de material bélico, onde ficou dois anos
até ingressar na Kodak. Sente-se realizado profissio-
nalmente:

Hoje eu faço o que gosto e tenho o tratamen-
to que sempre busquei.

Mesmo assim, há razões para insatisfação:
Ganho hoje, em termos reais, em dólares,

depois de nove anos de formatura, o mesmo que
ganhava com três anos de formado.

Crítico feroz da atual situação econômica e
política do país, não mede palavras:

Isto tudo é o resultado dos anos de ditadura
pelos quais passamos, quando houve má aplicação
de recursos, gastos fora de controle e corrupção.

Para Irapuã, o otimismo de seus 18 anos foi
substituído pela insegurança:

Vejo o país como um lugar de grandes
incertezas.

Preocupado com o futuro que aguarda os três
filhos que teve com a cearense Doraci, com quem
está casado há sete anos, comenta:

O Brasil é mal administrador e só acredito
que possa começar a melhorar se mudar radicalmen-
te a linha de administração. Acho bom trocar logò
de presidente.

Disposto a votar no PT nas próximas eleições
presidenciais e interessado em encontrar uma saída
satisfatória para sua própria situação, ele resume
assim as preocupações de agora:

Uso 60% de meu pensamento para resolver
como pagar as contas no fim do mês. Mais 30% para
planejar como sair dessa situação nos próximos 20
anos. Por fim, dedico 10% à imaginação de como
melhorar e ser útil à sociedade na qual viverão meus
filhos.

Destino — Hoje, Irapuã confessa que nunca
foi um aluno "fora do comum". Pelo contrário:
recorda que chegou a ficar para exames de segunda
época quando cursava o primeiro ano científico,
hoje o curso colegial.

BEAUJOLAIS NOUVEAU 1987 | ABDVC
VINHO ESPECIAL NAS MELHORES CASAS

AVIGNON — 593-8997 — Cascadura
LIS — 233-3298 — Centro
HEINZ — 294-5549 — Leblon
PAULO A. SANTOS — 280-0099 — Penha
BORDEAUX — 325-6191 — Barra
LIDADOR — 221-4613 — Centro RESERVE JA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES
DE VIDEOCASSETES

Garante a qualidade dos serviços em vídeo

JORNAL DO BRASIL

0 FOLCLORE

AS PIADAS.

ASESTOBIAS.
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SANDRO MOREYRA
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Em Assembléia muito concorrida, com a
2 presença de 90% dos associados com direito a

voto, a ABDVC realizou as eleições para o
Conselho Diretor da entidade.

A chapa vencedora. Chapa União, obteve
63% da votação dos presentes contra 15% dos
votos para a chapa B e 22% de votos em branco
e abstenções.

A nova diretoria, empossada logo após a
Assembléia é composta por: Presidente: Irapuan
Valverde (Video 4); vice-Presidentes: Glória
Prunzel (Modern Video) e Ronaldo Teixeira (Ren-
tavideo); Diretores: Vicente Júnior (System
2001), João Miguens (JM3 Studios), Sérgio Silva
(Ser-Video) e Paulo Roberto (House Video). tendo
sua plataforma embasada na legitimidade, sobre-
vivência e normalidade do mercado.

(xp 
mso

£& $mp

Nova loja (a IO3)

COBAL DO LEBLON

IccadEKa m
vieIeeI

HÁ 4 ANOS PRESTANDO
O MELHOR SERVIÇO J: ,
EM LOCAÇÃO

R. Conde de Bonfim, 615 Lj. 103
Q 571-8898

(IPKAVIDEO)

¦ LOCAÇÕES DE
FILMES VHS

R. Miguel Couto, 105 sl 913
S 233-0795 - Centro

on

NA
GÁVEA

0V̂yiDEOPLAY
MELHOR ATENDIMENTO
BEM PERTO DE VOCE.

R. Marques de São Vicente, 75 Ij. C
« 294-1745/ 294-6247

10 ANOS DE
SUCESSO

S 325-8350
: Barra Shopping

íyGT- Vídeo
3 399-0460
Ed. Condado de Cascais
Av. Armando lombardi, 800
Loja 65 D — Barra da Tijuca

INTERNATIONAL
VÍDEO CLUBE

0 SUCESSO DA CIDADE
R. Senador Dantas.75 sala 505

S 240-7991

CLIP VIDEO CLUB
E LOCADORA

Grande acervo de filmes selados
e lançamentos

• 0 melhor atendimento do Meter
R. Silva Rabelo, 10 s Ij. 203

S 591-0045
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O metrô 
pára 

no sábado

Metroviários fazem nova assembléia na segunda para decidir os rumos da greve
Numa disciplinada assembléia no

Centro Comunitário do Metrô, ontem
à noite, cerca de 800 metroviários vota-
ram por unanimidade pela greve de
zero hora de sábado às 24h de segunda-
feira, em repúdio à proposta salarial da
empresa de 26% de aumento. Os tra-
balhadores reivindicam 113%.

A paralisação, que de acordo com o
comando de greve é para forçar a
empresa a abrir negociações, vai afetar
cerca de 400 mil pessoas que se utilizam
do metrô e prejudicar as inaugurações
das estações de Del Castilho e Inhaú-
ma, marcadas para segunda-feira. Pi-

quetes vão impedir que qualquer com-
posição deixe o Centro de Manutenção
rumo àquelas estações.

A assembléia teve início às lSh e às
20h já tinha decidido pela greve. Os 10
oradores inscritos condenaram com
veemência os 26% oferecidos pelo Me-
trô. Hoje, metroviários estarão nas
estações distribuindo à população co-
municado explicando as razões da pa-
ralisação. Segunda-feira eles voltam a
se reunir no Centro de Manutenção, às
14h, para avaliar o movimento e deci-
dir se retornam ou não ao trabalho.

O diretor-superintendente do Me-

trô, Marcelo Siqueira, afirmou que é
impossível atender à reivindicação dos
metroviários, alegando que isso au-
mentaria a folha de pagamento em
CZ$ 120 milhões por mês. A compa-
nhia manteve-se irredutível, oferecen-
do apenas 26,06% (URP de janeiro
mais resíduo salarial), determinado pe-
lo governo federal. Siqueira disse que
lamenta a greve, mas que o aumento
pedido pelos funcionários seria uma
carga muito grande para a empresa e
que o Estado não tem condições de
suportar.

Saturnino tem Funcionários da UFRJ vão

250 projetos

para apreciar
Acostumada a receber da Câmara Munici-

pai a média mensal de 10 projetos aprovados
(para sanção do prefeito) a assessoria parla-
mentar da Secretaria de Governo da Prefeitu-
ra está espantada com o volume de dezembro:
250 projetos, muitos dos quais para mudar
nome de rua, praça e escola.

Um deles, do vereador Wilson Leite Pas-
sos, autoriza a permuta do prédio do antigo
Cassino da Urca — será transformado em
museu, teatro ou centro cultural — por imóvel
da Prefeitura. O prefeito tem prazo de 15 dias
para vetar ou sancionar os projetos e dia 24
obrigatoriamente deverá apreciar 40; em caso
contrário, serão aprovados por decurso de
prazo e promulgados pelo presidente da Câ-
mara.

O projeto de Antônio Pereira da Silva
Filho, por exemplo, foi bastante discutido e
será vetado. Ele estabelece que proprietários
de loteamentos de área superior a 10 mil
metros quadrados têm de destinar 10% do
terreno para a construção de blocos ou conjun-
tos de habitação popular. O argumento básico
do veto é que a lei municipal não pode dispor
sobre o direito da propriedade.

Além disso, a prefeitura questiona a situa-
ção — se o projeto se tornasse lei — dos
condomínios fechados de alto luxo, onde são
cobradas altas taxas de manutenção. Os mora-
dores do conjunto habitacional popular esta-
riam sujeitos a essa cobrança. Não está na
argumentação oficial da Prefeitura mas é co-
mentário nos corredores do Palácio da Cidade:
que empresário gostaria de construir um pré-
dio de alto luxo tendo nos fundos um conjunto
de moradias populares? Isso não desvaloriza-
ria o imóvel?

O projeto de Dilza Terra, determinando
que no Rio de Janeiro não poderá haver
instalações nucleares, será sancionado. Um
outro, de Emir Amed, ainda não foi apreciado
mas assessores informaram que deverá ser'Vétádo. Ele dispõe sobre prerrogativas de
diretores de associações de servidores públi-
cos: não poderiam ser transferidos ou removi-
dos a não ser por vontade própria; seriam
dispensados do ponto quando chamados por
sécretários municipais ou membro da Câmara
Municipal; e três membros da diretoria seriam
dispensados do ponto enquanto durasse seu
mandato.

|—] O assessor parlamentar da Secretaria
de Governo, Délio Lopes, informou

que a secretaria trabalha 12 horas por dia
para examinar mais de 250 projetos envia-
dos à Prefeitura, em menos de um mês.' 
Enquanto eles esperam a apreciação do
prefeito, mensagens do Executivo aguar-
dam na Câmara a apreciação pelos verea-
dores. A Câmara funciona extraordinaria-
mente até 7 de janeiro. A Câmara Munici-
pai autorizou o prefeito Saturnino Braga a
fazer duas operações de crédito com o
Banco do Brasil: CZ$ 5 bilhões para o
refinanciamento de operações de antecipa-
ção de receita, contratadas com o mesmo
banco e com o Banerj; e CZ$ 500 milhões
para o atendimento das despesas de custeio
do orçamento municipal do atual exercício.
A Prefeitura dará como garantia dotações
orçamentárias e receitas federais transferi-
das para o município.

inviabilizar o vestibular
O comando de greve dos funcionários da "

UFRJ decidiu inviabilizar o vestibular de 1988,
impedir a execução do balanço orçamentário
anual da universidade e não efetuar matrícu-
Ias, a fim de pressionar o Ministério da Educa-
ção para o atendimento de suas reivindicações.
Em assembléia ontem, no Fundão, centenas
de servidores discutiram os rumos do movi-
mento e mantiveram a greve por tempo inde-
terminado. Eles se reúnem hoje em frente ao
prédio do ministério e de lá saem em passeata
para a Cinelândia.

— Continuaremos parados até o MEC

abrir espaço para negociações. Estamos dis-
postos a impedir todos os procedimentos ad-
ministrativos necessários para o início do ano
letivo — afirmou Regina Celi Alves, integran-
te do comando de greve.

Em greve há 28 dias, os funcionários das
universidades federais reivindicam 59,35% de
reposição salarial, direito adquirido em abril,
assim como a isonomia. As lideranças do
movimento continuam acampadas na sede do
MEC, no Centro da cidade, há mais de uma
semana. Diariamente há assembléias de ava-
liação.

Greve poderá

mudar locais

do Cesgranrio

Se 
até a véspera do Natal hão se encerra-

rem as greves da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ) e dos servido-
res das universidades federais, o Cesgranrio
transferirá os vestibulandos alocados em uni-
dades paralisadas para outras instituições nas
imediações, garantiu ontem o presidente da
Fundação Cesgranrio, Carlos Alberto Serpa
de Oliveira. Serpa informou que já arranjou
alguns novos locais, mas embora não tenha
adiantado quais substituiriam a UERJ, sabe-
se que são as Faculdades Integradas Estácio
de Sá, no Rio Comprido, e as unidades do
Colégio Pedro II.

A greve das universidades está, diz Ser-
pa, trazendo problemas indiretos para o
unificado — cujas provas estão mantidas
para os dias 6, 8 e 10 de janeiro —, que
poderá também transferir a correção das
provas do Núcleo de Computação Eletrônica
(NCE), da UFRJ. Ele esclareceu que esse
trabalho é feito a partir de um contrato de
prestação de serviço entre a Fundação José
Bonifácio, da UFRJ, e a Fundação Cesgran-
rio, duas entidades privadas. Baseado no
contrato, ele espera que a UFRJ cumpra o
acordado, mas se de todo não for possível a
Cesgranrio irá utilizar um outro sistema de
computação compatível com o do Fundão
para aproveitar todo o material do concurso.

Acredito, no entanto, que a greve
termine andes desse prazo, já que falta
apenas o MEC cumprir o que já prometera
no início do ano — disse.

Sem novidades — Serpa reuniu
ontem a imprensa para tranqüilizar os vesti-
bulandos e ratificar algumas mudanças no
concurso, já constantes do edital. Informou,
no entanto, que o candidato não precisa se
preocupar com o tamanho do espaço destina-
do às respostas das questões discursivas, que
muitas vezes não precisa ser totalmente
preenchido. O espaço destinado à resposta,
portanto, não está relacionado com o tama-
nho da resposta.

A banca vai levar em consideração a
resposta e não o seu tamanho — explicou.

No vestibular-88, as provas voltam a ter
quatro cores e vários gabaritos. Até o último
concurso, cada prova tinha quatro gabaritos
feitos a partir da conversão da prova de cor
azul, que era a piloto. No primeiro dia de
provas, serão 80 questões objetivas, que
diminuem para 70 (35 dé cada disciplina) no
segundo e terceiro dias, já que uma dessas
disciplinas terá também até cinco questões
discursivas.

Segundo Serpa, cada banca definiu o seu
número de questões, que não passarão de
cinco, e serão de pontos diferentes da disci-
plina — não terão subitens — para permitir
uma abrangência maior de conhecimento da
matéria. Essas questões terão notas brutas —
e não conceitos —, diferentemente da reda-
ção, que receberá conceitos de A a E. O
conceito A significará 35 pontos, o B, 26
pontos, o C, 16, o D, sete e o E, nenhum
ponto.
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OFERTAS NATAL HEINZ
ALMADEN — 150,
BALLANTINE'S

COBAIA tHBLON - FRENTE À PLATAFORMA. 294-5549

A última tentativa dos metroviários
de evitar a greve foi uma reunião com o
diretor-superintendente ontem pela
manhã, cinco horas antes da assem-
bléia. Os sindicalistas e a direção do
metrô debateram cerca de duas horas e
foram aprovados seis itens da pauta de
61 reivindicações. Ficou acertada a
jornada de 6 horas para quem já tinha
esse direito, piso salarial no nível 7
(CZ$ 6.836) e que a companhia conti-
nuará pagando os salários dos sete
diretores sindicais.

Comunidade pára

a construção de

estacionamento
SÃO PEDRO D'ALDEIA — Um atO

público 
"realizado 

defronte à igreja ma-
triz, na manhã de ontem, impediu que
as máquinas da Prefeitura deste muni-
cípio continuassem a abrir buracos no
gramado da Praça Agenor Santos, no
centro da Cidade, para construção de
dez vagas dentadas para estacionamen-
to de automóveis.

A praça fica em frente ao conjunto
de igrejas dos jesuítas (igreja velha) e
da igreja da irmandade (igreja nova),
tombado em 1979 pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal — SPHAN — e chegou a ter cerca
de 50 metros do muro de contenção do
gramado destruídos. Vereadores e re-
presentantes de bairros deram entrada
em ação popular pedindo a sustação da
obra e a recomposição da praça.

Moradores dos bairros Boa Espe-
rança, Arrastão das Pedras e Porto da
Aldeia, políticos da frente popular,
que engloba o PFL, o PS e outros
partidos menores e cinco vereadores
do PMDB ocuparam a praça de manhã
e exigiram a paralisação dó trabalho. O
presidente da Associação dos Morado-
res do Porto da Aldeia, Paulo Andra-
de, disse que o prefeito Dárcio Leão
(PDT) 

"recebeu 
propina do supermer-

cado CB para autorizar a obra".
Segundo o vereador José Campos

(PMDB), o trabalho estava sendo feito
com máquinas da prefeitura a serviço
da construtora Costa Ç Costa, que iria
receber CZ$ 390 mil pelo serviço.
Campos disse que esse procedimento é
comum no município. O vereador De-
cio Costa (sem partido), cujo irmão é
proprietário da construtora Costa Ç
Costa, afirmou que o estacionamento
não se destinava ao supermercado e
que a praça não é tombada pelo
SPHAN, embora o oígão tenha um
projeto específico para ela.

i—| O supermercado Freeway, na
Barra da Tijuca, inaugurou on-

tem um serviço pioneiro no Brasil:
um fraldário para os pais e mães que
sofrem na hora de trocar as fraldas
de seus filhos durante as compras.
Agora, cjuem for fazer compras com
seus filhos poderá contar com a
ajuda da funcionária Rosimeri Fer-
reira de Souza, 23, que recebeu
treinamento e ontem mesmo come-
çou a trocar fraldas e orientar os
pais para a importância da amamen-
tação. A iniciativa foi da direção do
supermercado e da indústria de fral-
das descartáveis Linesana, que vai
fornecer todo o material necessário
para o funcionamento do fraldário.
O novo serviço funciona de
8h 30min às 20h, todos os dias.
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SUPORTE GRÁTIS,
A saúde de sua família está garantida.Na compra de 2 garrafões de Água MineralINDAIÁ, você leva inteiramente grátis umsuporte plástico para seu garrafão e ganha40 litros de Água Mineral INDAIÁ.Nào perca esta promoção. E garantaa saúde de quem você gosta.
Solicita ¦ visita d« notto representante.
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Jardim da Saudade

K

O Jardim da Saudade não é um simples cemitério
mas um verdadeiro Jardim de Saudades.
Não ignore o inevitável

mas evite as suas
desagradáveis conseqüências

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO

PLANOS DE FINANCIAMENTO
EM ATÉ

12 MESES

Basta um simples telefonema
e providenciaremos todos os
serviços necessários corno:

CERTIDÃO DE ÓBITO - REGISTRO EM CARTÓRIO -
ENCOMENDA DE CAIXÃO OU URNA-ENCOMENDA
DE ARMAÇÃO DE ESSA-COROAS-FLORES-OFÍCIO

RELIGIOSO - TRANSPORTE FUNERÁRIO
ÚLTIMAS UNIDADES

Informações e vendas:
Escritório: Av. Rio Branco, 177 — 8o andar

Tels.: 210-2120 e 220-1406
Cemitério Parque: Av. Carlos Ponte, n° 500

(Sulacap) Jacarepaguá
Tels.: 332-2544 e 332-0377 \

Governo ataca em

duas frentes para

ter investimen\tos

William Waack
O Rio dispara acelerado na busca de capitais estrangeiros

para o desenvolvimento do Estado, no ano que vem, atacando
em duas frentes: investimentos de vulto a cargo de grandesmultinacionais e associações de pequenas e médias empresas,
sobretudo com parceiros europeus da Itália e Alemanha^

A Agência de Desenvolvimento do Rio, constituída com
3 milhões de dólares anuais divididos entre poder público e
iniciativa privada, começa a trabalhar oficialmente na próximasemana, mas o governo já tem projetos de cooperação
praticamente fechados com a Itália e Alemanha, além de boa
perspectiva de cooperação com o Canadá — tudo isto-no
âmbito da pequena e média empresa.

Pelo menos três grandes multinacionais — a holandesa
Shell, a francesa Rhoney-Poullanc e a alemã Bayer —
pretendem participar nos investimentos de 2 bilhões de
dólares para o pólo petroquímico do Rio. apesar da oposição
de outras colegas gigantes do setor. Estas últimas acham que o
projeto do pólo, somado a outros empreendimentos seme-
lhantes em países latino-americanos, pode reduzir sensível-
mente sua participação nos mercados internos desses países,além de restringir quotas de exportação para o Sudeste
asiático, objetivo declarado da expansão futura da indústria
petroquímica brasileira."Está aí algo em comum entre o ex-governador Leonel
Brizola e algumas multinacionais", disse o secretário de
Indústria e Comércio do Rio, Vitorio Cabral. "Ambos são
contra o pólopetroquímico".

As consideráveis reticências de grandes companhias do
setor em relação ao pólo petroquímico baiano e carioca foram
publicadas no último número da prestigiada revista inglesa
The Economist. A conta é simples, do ponto de vista desse
número não identificado de companhias multinacionais ameri-
canas e européias: elas vendem aproximadamente 15 bilhões
de dólares por ano de produtos petroquímicos para países da
América Latina e do Sudeste asiático.

Se tudo correr de acordo com os planos, porém, a
expansão da indústria petroquímica no Brasil, Argentina,
México e Venezuela levará os latino-americanos a produzir
quantidades no valor (a preços de hoje) de uns 30 bilhões de
dólares em 1992. Pelo menos um terço dessa produção
destina-se à exportação.

Outras multinacionais, já citadas, acham que o Brasil e o
Rio são uma boa plataforma para abastecer o mercado interno
em expansão, além dos países do Pacífico. A Shell já tomou a
decisão de investir uns 180 milhões de dólares na produção de
polipropileno (para fabricação de filtros de cigarros ou bolsas
de plástico), e o governo do Rio acha que "entendimentos
formais" com as outras duas ainda não são necessários:
formalmente, o acerto entre iniciativa privada estrangeira e
poder público brasileiro tem de passar pelo CDI. A intenção
do governo no Rio, contudo, é a de manter responsável por
essas conversações o mesmo grupo de microlocalização do
pólo, maneira que se considera a mais conveniente para
garantir a instalação do complexo industrial em prazo mínimo.

Reina entre o governador e alguns de seus principaissecretários a convicção de que o pólo petroquímico sobrevive-
rá a qualquer disputa causada por divergências políticas com o
presidente Sarney. "Se o governo federal quiser, é só sentar-se
em cima do processo formal e o pólo praticamente não sai",
diz um direto colaborador do governador Moreira Franco.

No momento, o governo negocia apenas com a CSN o
tamanho da área escolhida para o pólo. Foram indicados 1 mil
700 hectares, prevendo-se a expansão futura, mas a CSN quer
conceder apenas 600. Uma fórmula de compromisso se
aproximaria dos hum mil.

Pequenos e médios — Para atrair capitais desse
porte para o Rio, o governo está preocupado apenas com a
atividade desenvolvida pelo Paraná c Minas Gerais. O primei-
ro estado se adiantou em entendimentos com o porto <le
Trieste e a Fiat italiana para transformar Paranaguá, ponto de
escoamento da Ferrovia da Produção, em porto-irmão de
Trieste. Minas Gerais dispõe através do INDI de um modelo
invejado de promoção da industrialização.

Uma recente visita de empresários pequenos e médios
alemães ao Rio, São Paulo e Brasília, porém, já trouxe alguns
resultados concretos — cm favor dos cariocas. O grupo,
integrado por fabricantes em setores tão diversos como tira-
gostos ou máquinas de precisão, pediu à firma de consultoria
que os assessora para comunicar ao governo do Rio que
pretende voltar no começo do ano que vem já tendo em viâta
contatos diretos com parceiros brasileiros — no Rio.

Carla Rio

O presépio em mármore mede só 2cm

Mostra no Copacabana

tem 200 presépios e

para todos os gostos
Ouem foi que disse que não se fazem mais presépios

como antigamente? E pode lá haver velhinho de barbas
brancas, cinto preto e barriga vermelha, por mais bondoso que
seja. que valha o silêncio e a graça do Menino Jesus? Uma
simples amostra você tem, a partir de hoje, no Salão Atlântico
do Copacabana Palace Hotel.

Em exposição, ali estarão até o dia 22, das 14h às 22h,
mais de 200 presépios, de barro, papel, cobre, chumbo,
bolinhas de gude, couro, feltro, palha de milho, miolo de pão
e até unha de galinha. Para todos os gostos: alguns bem
grandes e pesados, outros tão pequenos que cabem dentro de
um dedal; muitos ainda com a tinta fresca, dois ou três do
século XVII.

Ontem à tarde, quem passasse pelo salão do velho
Copacabana Palace não teria dificuldade em acreditar no que
dizia o coordenador da mostra. Humberto Montenegro, ao
recordar a reação de "encantamento" que outra exposição de
presépios (a segunda) realizada o ano passado, no mesmo
local, despertou em crianças ("elas nunca tinham visto nada
igual", disse) e pessoas idosas que simplesmente "eram
tomadas pela emoção ao rever coisas que não viam desde a
infância".

Alguns presépios chamam mesmo a atenção pelo tama-
nho minúsculo: armados dentro de cascas de noz ou em caixas
de fósforos (à venda por CZS 180). O colecionador Juarez
Gomes, que levou para a exposição 13 dos 43 presépios que
guarda em casa. mostrou uma espécie de ovo com menos de
dois centímetros de altura, dentro do qual o escultor (perua-
no) conseguiu criar, no mármore branco, os principais perso-
nacens do Nata! de Cristo.
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Metroviáríos fazem nova assembléia na segunda para decidir os rumos da greve
Numa disciplinada assembléia no

Centro Comunitário-do Metrô, ontem
à noite, cerca de 800 metroviários vota-
ram por unanimidade pela greve de
zero hora de sábado às 24h de segunda-
feira, cm repúdio à proposta salarial da
empresa de 26% de aumento. Os tra-
balhadores reivindicam 113%.

A paralisação, que de acordo com o
comando de greve é para forçar a
empresa a abrir negociações, vai afetar
cerca de 400 mil pessoas que se utilizam
do metrô e prejudicar as inaugurações
das estações de Del Castilho e Inhaú-
ma, marcadas para segunda-feira. Pi-

quetes vão impedir que qualquer com-
posição deixe o Centro de Manutenção
rumo àquelas estações.

A assembléia teve início às 18h e às
20h já tinha decidido pela greve. Os 10
oradores inscritos condenaram com
veemência os 26% oferecidos pelo Me-
trô. Hoje, metroviários estarão nas
estações distribuindo à população co-
municado explicando as razões da pa-
ralisação. Segunda-feira eles voltam a
se reunir no Centro de Manutenção, às
14h, para avaliar o movimento e deci-
dir se retornam ou não ao trabalho.

O diretor-superintendente do Me-

trô, Marcelo Siqueira, afirmou que é
impossível atender à reivindicação dos
metroviários, alegando que isso au-
mentaria a folha de pagamento em
CZ$ 120 milhões por mês. A compa-
nhia manteve-se irredutível, oferecen-
do apenas 26,06% (URP de janeiro
mais resíduo salarial), determinado pe-
lo governo federal. Siqueira disse que
lamenta a greve, mas que o aurhento
pedido pelos funcionários seria uma
carga muito grande para a empresa e
que o Estado não tem condições de
suportar.

Saturnino tem Funcionários da UFRJ vão

250 projetos

para apreciar
Acostumada a receber da Câmara Munici-

pai a média mensal de 10 projetos aprovados
(para sanção do prefeito) a assessoria parla-
mentar da Secretaria de Governo da Prefeitu-
ra está espantada com o volume de dezembro:
250 projetos, muitos dos quais para mudar
nome de rua, praça e escola.

Um deles, do vereador Wilson Leite Pas-
sós, autoriza a permuta do prédio do antigo
Cassino da Urca — será transformado em
museu, teatro ou centro cultural — por imóvel
da Prefeitura. O prefeito tem prazo de 15 dias
para vetar ou sancionar os projetos e dia 24
obrigatoriamente deverá apreciar 40; em caso
contrário, serão aprovados por decurso de
prazo e promulgados pelo presidente da Cã-
mara.

O projeto de Antônio Pereira da Silva
Filho, por exemplo, foi bastante discutido e
será vetado. Ele estabelece que proprietários
de loteamentos de área superior a 10 mil
metros quadrados têm de destinar 10% do
terreno para a construção de blocos ou conjun-
tos de habitação popular. O argumento básico
do veto é que a lei municipal não pode dispor
sobre o direito da propriedade.

Além disso, a prefeitura questiona a situa-
ção — se o projeto se tornasse lei — dos
condomínios fechados de alto luxo, onde são
cobradas altas taxas de manutenção. Os mora-
dores do conjunto habitacional popular esta-
riam sujeitos a essa cobrança. Não está na
argumentação oficial da Prefeitura mas é co-
mentário nos corredores do Palácio da Cidade:
que empresário gostaria de construir um pré-
dio de alto luxo tendo nos fundos um conjunto
de moradias populares? Isso não desvaloriza-
ria o imóvel?

O projeto de Dilza Terra, determinando
que no Rio de Janeiro não poderá haver
instalações nucleares, será sancionado. Um
outro, de Emir Amed, ainda não foi apreciado
mas assessores informaram que deverá ser
vetado. Ele dispõe sobre prerrogativas de
diretores de associações de servidores públi-
cq.s; não poderiam ser transferidos ou removi-
dos. a não ser por vontade própria; seriam
dispensados do ponto quando chamados por
secretários municipais ou membro da Câmara
Municipal; e três membros da diretoria seriam
dispensados do ponto enquanto durasse seu
mandato.

|—| O assessor parlamentar da Secretaria
de Governo, Délio Lopes, informou

que a secretaria trabalha 12 horas por dia
para examinar mais de 250 projetos envia-
dos à Prefeitura, em menos de um mês.
Enquanto eles esperam a apreciação do
prefeito, mensagens do Executivo aguar-
dam na Câmara a apreciação pelos verea-
dores. A Câmara funciona extraordinária-
mente até 7 de janeiro. A Câmara Munici-
pai autorizou o prefeito Saturnino Braga a
fazer duas operações de crédito com o
Banco do Brasil: CZ$ 5 bilhões para o
refinanciamento de operações de antecipa-
ção de receita, contratadas com o mesmo
banco e com o Banerj; e CZ$ 500 milhões
para o atendimento das despesas de custeio
do orçamento municipal do atual exercício.
A Prefeitura dará como garantia dotações
orçamentárias e receitas federais transferi-
das para o município.

inviabilizar o vestibular
O comando de greve dos funcionários da

UFRJ decidiu inviabilizar o vestibular de 1988,
impedir a execução do balanço orçamentária
anual da universidade e não efetuar matrícu-
Ias, a fim de pressionar o Ministério da Educa-
ção para o atendimento de suas reivindicações.
Em assembléia ontem, no Fundão, centenas
de servidores discutiram os rumos do movi-
mento e mantiveram a greve por tempo inde-
terminado. Eles se reúnem hoje em frente ao
prédio do ministério e de lá saem em passeata
para a Cinelândia.

— Continuaremos parados até o MEC

abrir espaço para negociações. Estamos dis-
postos a impedir todos os procedimentos ad-
ministrativos necessários para o início do ano
letivo — afirmou Regina Celi Alves, integran-
te do comando de greve.

Em greve há 28 dias, os funcionários das
universidades federais reivindicam 59,35% de
reposição salarial, direito adquirido em abril,
assim como a isonomia. As lideranças do
movimento continuam acampadas na sede do
MEC, no Centro da cidade, há mais de uma
semana. Diariamente há assembléias de ava-
liação.

Greve poderá

mudar locais

do Cesgranrio

Se 
até a véspera do Natal hão se encerra-

rem as greves da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ) e dos servido-
res das universidades federais, o Cesgranrio
transferirá os vestibulandos alocados em uni-
dades paralisadas para outras instituições nas
imediações, garantiu ontem o presidente da
Fundação Cesgranrio, Carlos Alberto Serpa
de Oliveira. Serpa informou que já arranjou
alguns novos locais, mas embora não tenha
adiantado quais substituiriam a UERJ, sabe-
se que são as Faculdades Integradas Estácio
de Sá, no Rio Comprido, e as unidades do
Colégio Pedro II.

A greve das universidades está, diz Ser-
pa, trazendo problemas indiretos para o
unificado — cujas provas estão mantidas
para os dias 6, 8 e 10 de janeiro —, que
poderá também transferir a correção das
provas do Núcleo de Computação Eletrônica
(NCE), da UFRJ. Ele esclareceu que esse
trabalho é feito a partir de um contrato de
prestação de serviço entre a Fundação José
Bonifácio, da UFRJ, e a Fundação Cesgran-
rio, duas entidades privadas. Baseado no
contrato, ele espera que a UFRJ cumpra o
acordado, mas se de todo não for possível a
Cesgranrio irá utilizar um outro sistema de
computação compatível com o do Fundão
para aproveitar todo o material do concurso.

Acredito, no entanto, que a greve
termine andes desse prazo, já que falta
apenas o MEC cumprir o que já prometera
no início do ano — disse.

Sem novidades — Serpa reuniu
ontem a imprensa para tranqüilizar os vesti-
bulandos e ratificar algumas mudanças no
concurso, já constantes do edital. Informou,
no entanto, que o candidato não precisa se
preocupar com o tamanho do espaço destina-
do às respostas das questões discursivas, que
muitas vezes não precisa ser totalmente
preenchido. O espaço destinado à resposta,
portanto, não está relacionado com o tama-
nho da resposta.

A banca vai levar em consideração a
resposta e não o seu tamanho — explicou.

No vestibular-88, as provas voltam a ter
quatro cores e vários gabaritos. Até o último
concurso, cada prova tinha quatro gabaritos
feitos a partir da conversão da prova de cor
azul, que era a piloto. No primeiro dia de
provas, serão 80 questões objetivas, que
diminuem para 70 (35 de cada disciplina) no
segundo e terceiro dias, já que uma dessas
disciplinas terá também até cinco questões
discursivas.

Segundo Serpa, cada banca definiu o seu
número de questões, que não passarão de
cinco, e serão de pontos diferentes da disci-
plina — não terão subitens — para permitir
uma abrangência maior de conhecimento da
matéria. Essas questões terão notas brutas —
e não conceitos —, diferentemente da reda-
ção, que receberá conceitos de A a E. O
conceito A significará 35 pontos, o B, 26
pontos, o C, 16, o D, sete e o E, nenhum
ponto.

A última tentativa dos metroviários
de evitar a greve foi uma reunião com o
diretor-superintendente ontem pela
manhã, cinco horas antes da assem-
bléia. Os sindicalistas e a direção do
metrô debateram cerca de duas horas e
foram aprovados seis itens da pauta de
61 reivindicações. Ficou acertada a
jornada de 6 horas para quem já tinha
esse direito, piso salarial no nível 7
(CZ$ 6.836) e que a companhia conti-
nuará pagando os salários dos sete
diretores sindicais.

Comunidade pára

a construção de

estacionamento
SÁO PEDRO D'ALDEIA — Um ato

público realizado defronte à igreja ma-
triz, na manhã de ontem, impediu que
as máquinas da Prefeitura deste muni-
cípio continuassem a abrir buracos no
gramado da Praçá Agenor Santos, no
centro da Cidade, para construção de
dez vagas dentadas para estacionamen-
to de automóveis.

A praça fica em frente ao conjunto
de igrejas dos jesuítas (igreja velha) e
da igreja da irmandade (igreja nova),
tombado em 1979 pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal — SPHAN — e chegou a ter cerca
de 50 metros do muro de contenção do
gramado destruídos. Vereadores e re-
presentantes de bairros deram entrada
em ação popular pedindo a sustação da
obra e a recomposição da praça.

Moradores dos bairros Boa Espe-
rança, Arrastão das Pedras e Porto da
Aldeia, políticos da frente popular,
que engloba o. PFL, o PS e outros
partidos menores e cinco vereadores
do PMDB ocuparam a praça de manhã
e exigiram a paralisação do trabalho. O
presidente da Associação dos Morado-
res do Porto da Aldeia, Paulo Andra-
de, disse que o prefeito Dárcio Leão
(PDT) 

"recebeu 
propina do supermer-

cado CB para autorizar a obra".
Segundo o vereador José Campos

(PMDB), o trabalho estava sendo feito
com máquinas da prefeitura a serviço
da construtora Costa Ç Costa, que iria
receber CZ$ 390 mil pelo serviço.
Campos disse que esse procedimento é
comum no município. O vereador Dé-
cio Costa (sem partido), cujo irmão é
proprietário da construtora Costa Ç
Costa, afirmou que o estacionamento
não se destinava ao supermercado e
que a praça não c tombada pelo
SPHAN, embora o orgão tenha um
projeto específico para ela.

PMs mulheres denunciam racismo
Racismo no Brasil começa na entrada,

mais precisamente no Aeroporto Internacio-
nal do Rio de Janeiro, onde o critério para a
lotação de policiais militares femininas exige
que elas falem uma língua estrangeira para
melhor atender aos turistas. Esse critério,
segundo denúncia das PMs que fazem policia-
mento ostensivo e preventivo no aeroporto,
encobre mais um caso de discriminação racial:
15 das 30 policiais que trabalham ali são negras
e estão sendo remanejadas por determinação
do chefe do Estado-Maior da PM, coronel
Jorge Francisco de Paula, "para melhorar a
impressão do aeroporto".

O comandante-geral da PM- coronel Ma-
nucl Elysio Pires, nega a discriminação racial
ou social e cita os comandantes da Escola
Superior, do 4o Batalhão e o diretor-geral de
ensino da PM, negros. Diz que quase metade
da corporação é de negros e lembra que o
último comandante-geral, coronel Carlos Na-
zareth Cerqueira, era negro. Para ele, "o

assunto é tão absurdo que nem merece ser
desmentido". O comandante, porém, não
quer discutir o critério de lotação de policiais
femininas que agora determina que elas falem
uma língua estrangeira — o que não foi
exigido na primeira seleção.

Revolta — Sem se identificar, por
temer retaliações, as policiais dé serviço no
aeroporto — ontem, por acaso, uma delas era
negra — dizem que se apresentaram como
voluntárias para servir no 17° BPM (Ilha do
Governador) quando foram retiradas do servi-
ço no trânsito ou no patrulhamento de ruas.
Não sabiam que seriam lotadas no aeroporto,
onde já servem vários policiais militares.

— Tivemos 15 dias de instrução no bata-
lhão, visitamos o aeroporto e houve uma
reunião com o chefe de segurança da Infraero.
Não fizeram nenhuma exigência de falar lín-
guas estrangeiras ou ter maiores conhecimen-
tos culturais — contou uma policial branca,
mas solidária com as colegas negras.

As policiais foram instruídas para, em caso
de problema com turistas, encaminhá4os ao
balcão da companhia aérea ou chamar algum
funcionário da Infraero.

— Nossa função'fazer policiamento osten-
sivo c não lidar com turistas. Quando entra-
mos para a PM só exigiram boa aparência —
consertou uma policial negra, quase chorando,
dizendo-se humilhada.

Das oito PMs avisadas há 15 dias quevoltariam para a Companhia Feminina, em
Botafogo, cinco são negras, uma mulata. Das
duas brancas, uma havia mesmo pedido para
sair do aeroporto. As oito que as substituiriam
eram brancas, o que despertou a atenção das
policiais para o caso de racismo. A deputada
Daisy Lúcidi, na Comissão da Mulher na
Assembléia Legislativa promete cobrar expli-
cações do comando da PM e sua colega
Jandira Feghali ameaça entrar na Justiça com
base na Lei Afonso Arinos.
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Jardim da Saudade
O Jardim da Saudade não é um simples cemitério

mas um verdadeiro Jardim de Saudades.
Não ignore o inevitável

mas evite as suas
desagradáveis conseqüências

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO

PLANOS DE FINANCIAMENTO
EM ATÉ

12 MESES

Basta um simples telefonema
e providenciaremos todos os

serviços necessários como:
CERTIDÃO DE ÓBITO - REGISTRO EM CARTÓRIO
ENCOMENDA DE CAIXÃO OU URNA-ENCOMENDA
DE ARMAÇÃO DE ESSA-COROAS-FLORES-OFÍCIO

RELIGIOSO - TRANSPORTE FUNERÁRIO
ÚLTIMAS UNIDADES

Informações e vendas:
Escritório: Av. Rio Branco, 177 — 8o andar

Tels.: 210-2120 e 220-1406
Cemitério Parque: Av. Carlos Ponte, n° 500

(Sulacap) Jacarepaguá
Tels.: 332-2544 e 332-0377 \

Governo ataca em

duas frentes para

ter inve^timent^

William Waack
O Rio dispara acelerado na busca de capitais estrangeiros

para o desenvolvimento do Estado, no ano que vem, atacando
em duas frentes: investimentos de vulto a cargo de grandesmultinacionais e associações de pequenas e médias empresas,
sobretudo com parceiros europeus da Itália e Alemanha.

A Agência de Desenvolvimento do Rio, constituída com
3 milhões de dólares anuais divididos entre poder público e
iniciativa privada, começa a trabalhar oficialmente na próximasemana, mas o governo já tem projetos de cooperação
praticamente fechados com a Itália e Alemanha, alem de boa
perspectiva de cooperação com o Canadá — tudo isto rio
âmbito da pequena e media empresa.

Pelo menos três grandes multinacionais — a holandesa
Shell, a francesa Rhoney-Poullanc e a alemã Bayer —
pretendem participar nos investimentos de 2 bilhões de
dólares para o pólo petroquímico do Rio. apesar da oposição
de outras colegas gigantes do setor. Estas últimas acham que o
projeto do pólo, somado a outros empreendimentos seme-
íhantes em países latino-americanos, pode reduzir sensível-
mente sua participação nos mercados internos desses países,além de restringir quotas de exportação para o SudêSte
asiático, objetivo declarado da expansão futura da indústria
petroquímica brasileira."Está aí algo em comum entre o ex-governador Leonel
Brizola e algumas multinacionais", disse o secretário de
Indústria e Comércio do Rio, Vitorio Cabral. "Ambos são
contra o pólopetroquímico".

As consideráveis reticências de grandes companhias do
setor em relação ao pólo petroquímico baiano c carioca foram
publicadas no último número da prestigiada revista inglesa
The Economist. A conta é simples, do ponto de vista desse
número não identificado de companhias multinacionais ameri-
canas e européias: elas vendem aproximadamente 15 bilhões
de dólares por ano de produtos petroquímicos para países da
América Latina e do Sudeste asiático.

Se tudo correr de acordo com os planos, porém, a
expansão da indústria petroquímica no Brasil, Argentina,
México e Venezuela levará os latino-americanos a produzir
quantidades no valor (a preços de hoje) de uns 30 bilhões dc
dólares em 1992. Pelo menos um terço dessa produção
destina-se à exportação.

Outras multinacionais, já citadas, acham que o Brasil e o
Rio são uma boa plataforma para abastecer o mercado interno
em expansão, além dos países do Pacífico. A Shell já tomou a
decisão de investir uns 180 milhões de dólares na produção de
polipropileno (para fabricação de filtros dc cigarros ou bolsas
de plástico), e o governo do Rio acha que "entendimentos
formais" com as outras duas ainda não são necessários:
formalmente, o acerto entre iniciativa privada estrangeira c
poder público brasileiro tem de passar pelo CDI. A intenção
do governo no Rio, contudo, é a de manter responsável por
essas conversações o mesmo grupo de microlocalização do
pólo, maneira que se considera a mais conveniente para
garantir a instalação do complexo industrial em prazo mínimo.

Reina entre o governador e alguns de seus principaissecretários a convicção de que o pólo petroquímico sobrevive-
rá a qualquer disputa causada por divergências políticas com o
presidente Sarney. "Se o governo federal quiser, é só sentar-se
cm cima do processo formal e o pólo praticamente não sai",
diz um direto colaborador do governador Moreira Franco.

No momento, o governo negocia apenas com a CSN o
tamanho da área escolhida para o pólo. Foram indicados 1 mil
700 hectares, prevendo-se a expansão futura, mas a CSN quer
conceder apenas 600. Uma fórmula de compromisso se
aproximaria dos hum mil.

Pequenos e médios — Para atrair capitais desse
porte para o Rio, o governo está preocupado apenas com a
atividade desenvolvida pelo Paraná e Minas Gerais. O primei-
ro estado se adiantou em entendimentos com o porto de
Trieste e a Fiat italiana para transformar Paranaguá, ponto de
escoamento da Ferrovia da Produção, em porto-irmáo de
Trieste. Minas Gerais dispõe através do INDI dc um modelo
invejado de promoção da industrialização.

Uma recente visita de empresários pequenos e médios
alemães ao Rio, São Paulo e Brasília, porém, já trouxe alguns
resultados concretos — em favor dos cariocas. O grupo,
integrado por fabricantes em setores tão diversos como tira-
gostos ou máquinas de precisão, pediu à firma dc consultoria
que os assessora para comunicar ao governo do Rio que
pretende voltar no começo do ano que vem já tendo cm vista
contatos diretos com parceiros brasileiros — no Rio.

Carla Rio

O presépio em mármore mede só 2cm

Mostra no Copacabana

tem 200 presépios e

para todos os gostos
Quem foi que disse que não se fazem mais presépios

como antigamente? E pode lá haver velhinho de barbas
brancas, cinto preto e barriga vermelha, por mais bondoso que
seja, que valha o silêncio e a graça do Menino Jesus? Uma
simples amostra você tem. a partir de hoje, no Salão Atlântico
do Copacabana Palace Hotel.

Em exposição, ali estarão até o dia 22, das 14h às 22h,
mais de 200 presépios, de barro, papel, cobre, chumbo,
bolinhas de gude, couro, feltro, palha de milho, miolo de pão
e até unha de galinha. Para todos os gostos: alguns bem
grandes e pesados, outros tão pequenos que cabem dentro de
um dedal; muitos ainda com a tinta fresca, dois ou três do
século XVII.

Ontem à tarde, quem passasse pelo salão do velho
Copacabana Palace não teria dificuldade em acreditar no que
dizia o coordenador da mostra, Humberto Montenegro, ao
recordar a reação de "encantamento" que outra exposição de
presépios (a segunda) realizada o ano passado, no mesmo
local, despertou em crianças ("elas nunca tinham visto nada
igual", disse) e pessoas idosas que simplesmente "eram
tomadas pela emoção ao rever coisas que não viam desde a
infância".

Alguns presépios chamam mesmo a atenção pelo tama-
nho minúsculo: armados dentro de cascas de noz ou em caixas
de fósforos (à venda por CZS 180). O colecionador Juarez
Gomes, que levou para a exposição 13 dos 43 presépios que
guarda em casa. mostrou uma espécie de ovo com menos de
dois centímetros de altura, dentro do qual o escultor (perua-
no) conseguiu criar, no mármore branco, os principais perso-
naçens do Natal dc Cristo.
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Isolamento 
para 

aidético é condenado

Isso é um verdadeiro absurdo
científico. Inadmissível! — reagiu o can-
cerologista Carlos Alberto Morais de Sá.
que coordena um programa de pesquisa
sobre Aids no Hospital Universitário
Gaffrée e Cuinle, à possibilidade de ins-
talação de um isolamento para aidéticos
no sanatório do Exército em Itatiaia."Esse tipo de atitude é justamente a
antítese de todo o trabalho que desenvol-
vemos aqui no hospital há quatro anos,
demonstrando que o paciente com Aids
não oferece perigo para os outros pacien-tes. Está provado que o isolamento agra-
va o estado de saúde do aidético, que
precisa de convívio social", reclamou.

Carlos Alberto, que esteve reunido a
tarde inteira com representantes do Mi-
nistérío da Saúde em visita ao hospital,
disse que pediu a Lair Guerra de Mace-
do, coordenadora do Programa de Con-
trole de Doenças Sexualmente Transmis-
sfveis e Aids, para interceder junto ao
ministro do Exército, Leônidas Pires
Gonçalves, a fim de que o isolamento não
seja adotado. Idêntico apelo ao ministro
foi feito pelo sociólogo Herbert de Souza,
presidente da Associação Brasileira In-
terdisciplinar de Aids.

A psicóloga Ana Maria de Sousa
Barbosa, que tem experiência com aidéti-
co e cancerosos em hospitais paulistas,
também considerou a proposta do Exér-
cito "um verdadeiro absurdo". Ela disse
que a medida"psicologicamcnte é uma
loucura, uma besteira, o máximo da dis-
criminação":

Se estão querendo isolar os aidéti-
cos para que a doença não se propague,

também seria necessário isolar os doentes
de câncer provocado por vírus, que tam-
bém é transmissível. Afinal, no que é que
estão querendo transformar o Brasil?
Numa imensa colônia hospitalar? Em vez
de ficar pensando em medidas como essa,
o que deveria ser feito era o estabeleci-
mento de um programa sério de saúde
para todos os brasileiros — disse a psicó-
loga.

O isolamento social dos aidéticos e
sua segregação dentro de casas de saúde
agravam a doença, porque produz um"isolamento patológico" caracterizado
por depressão, angústia e stress. E o
stress provoca imunodepressão, reduzin-
do ainda mais a capacidade de reação do
sistema imunológico da pessoa já afetada
pelo vírus da Aids.

Esta é a opinião da alergista e imuno-
logista Márcia Cristina Rachid de Lacer-
da, professora da Uni-Rio que trabalha
com aidéticos no Hospital Gafrée e Guin-
Ie, e o entendimento geral dos participan-
tes da 9a Reunião Nacional da Associa-
ção Brasileira de Entidades de Planeja-
mento Familiar, em Salvador, é total-
mente contrário aos estudos do Ministé-
rio do Exército para transformar o seu
sanatório de Itatiaia (RJ) em isolamento
para aidéticos.

Na reunião não foi tomada posição
formal sobre o assunto, mas um dos
participantes, Paulo César Bonfim, presi-
dente do Grupo de Apoio à Prevenção da
Aids, de São Paulo, anunciou que vai
encaminhar documento ao presidente da
República e aos ministros do Exército e
da Saúde, pedindo a interrupção dos

estudos sobre o isolamento de Itatiaia,
que a seu ver seria "um depósito de
pacientes ou, para dizer melhor, um
cemitério de vivos".

A notícia sobre a intenção do Exerci-
to de criar o isolamento no sanatório quehoje abriga turberculosos foi dada terça-
feira, em Salvador, pelo médico Walter
Martins Moreira, da Clínica Médica Ita-
tiaia Ltda.

Hipótese — Em Brasília, ao con-
firmar que está sendo estudado um local
para isolamento de militares aidéticos e
com insuficiências imunológicas, o Cen-
tro de Comunicação Social do Exército
(Cecomsex) esclareceu que "trata-se de
uma hipótese levantada pela diretoria de
saúde", num processo preliminar que
investiga linhas de ação.

O Exército informou que não existe
no momento nenhuma preocupação com
a Aids em suas fileiras, mas "vai ter uma
hora em que vamos ter que tratar desse
problema", explicou um oficial superior,
assessor do ministro Leônidas Pires Gon-
çalves. Segundo o assessor, não está
descartada a possibilidade de o Exército
instalar um hospital para aidéticos, que
poderá funcionar no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte ou outra cidade.
Itatiaia, segundo o assessor, "está dentro
da hipótese".

O objetivo é prevenir, "pois não
existe no Exército nenhum fato critico
que mereça urgência nos estudos", afir-
mou, acrescentando que não sabe de
casos de Aids no contingente.

Médico tratava

Aids com vacina
O Departamento de Vigilância Sapi-

tária da Secretaria de Saúde interditou
por tempo indeterminado o consultório
do médico Raphael Achilles Cali, 57, que
vinha usando vacinas contra raiva huma-
na no tratamento de aidéticos. O cônsul-
tório fica no Largo de São Francisco, 26,
sala 1.110, Centro. A interdição foi arti-
cülada em conjunto com o CRM (Corisè-
lho Regional de Medicina) e a Abia
(Associação Brasileira Interdisciplinar dc
Aids).

Walter Almeida, secretário da Abia e
clínico geral que tem aidéticos entre seus
pacientes, afirmou que não existe ria
literatura científica qualquer relato de
uso de vacinas contra raiva humana no
tratamento de aidéticos. "O que se sabe é
que é contra-indicado o uso de vacinas
com vírus atenuados, caso da anti-rábica,
em pacientes com sistema imunológico
abalado, como os aidéticos", explicou.

O secretário disse que Cali não esta-
va obedecendo os procedimentos téciii-
cos e éticos para fazer pesquisa, de acor-
do com as regras internacionais estabele-
cidas pela OMS (Organização Mundial
de Saúde), principalmente quanto à reali-
zação de experiências com seres huma-
nos. "Primeiro é preciso trabalhar com
animais e depois passar para as pessoas,
desde que estas concordem em participar
do estudo", explicou.

_ rlisp
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Imagem de Fátinia chega

para grande 
espetáculo

Um grande espetáculo de fé é o que
promete a Arquidiocese do Rio para os
próximos três dias, até domingo, com a
chegada às 7h35min de hoje da imagem

. peregrina de Nossa Senhora de Fátima,
que desembarcará na Base Aérea do
Galeão. O cardeal-arcebispo D. Eugênio
Salles, foi buscá-la em Portugal, na cape-
linha das Aparições do Santuário de
Fátima, para mais uma visita ao Rio e ao
Brasil. Os sinos de todas as paróquias da
cidade vão repicar em sua homenagem.

Desde as aparições de Nossa Senhora
aos pastores na localidade de Fátima em
1917 a imagem que a simboliza já percor-
reu todos os continentes. Os milhares de
católicos do Rio terão pouco tempo para
vê-la de perto: apenas uma hora, na
metade da manhã de hoje, ficará exposta
à visitação pública na Catedral dc São
Sebastião, na Avenida Chile.

Antes disso, porém, percorrerá a
cidade em cortejo especial, sobre um
carro do Corpo de Bombeiros e escoltada
por 16 batedores da Marinha, Exército,
Aeronáutica e Polícia Militar, saindo do
Galeão e seguindo pelas Avenidas Brasil,
Francisco Bicalho, Presidente Vargas,
Almirante Barroso e Chile. Os religiosos
do Rio — são 630 padres e 2 mil freiras —
vêm fazendo intensa preparação espiri-
fual da comunidade católica que freqüen-
ta as 226 paróquias da cidade.

Espetáculo de oração —
Convite à reflexão religiosa, a visita da
imagem peregrina de Fátima terá como
ponto alto um encontro de fé e oração,
marcado para este domingo, no Maraca-
nã, das 15h às 18h, com abertura dos
portões a partir do meio-dia.

Mas além da marca da religiosidade,
o encontro terá a característica de espetá-
culo de cuidadosa produção audiovisual,

com a participação do cantor Roberto
Carlos — entoando Jesus Cristo c Ele
está para chegar —, e a apresenação de
um Auto de Natal encenado por 950
atores e atrizes de teatro e de televisão,
bailarinas e figurantes, que representarão
em três grandes palcos armados no centro
do gramado do Maracanã. O cardeal
Eugênio Sales rezará missa campal e
solene ao final do encontro, e haverá
ainda cerimônia de adeus à Nossa Senho-
ra de Fátima.

Para quem resolver chegar cedo, não
faltará programa: a Banda Sinfônica do
Corpo de Bombeiros executará um con-
certo de Natal; às 14h será recitado o
terço, e a seguir 50 atores do grupo de
teatro da Paróquia de Nossa Senhora de
Copacabana encenarão os Mistérios do
Terço, com a participação dc 1.425 crian-
ças do catecismo das paróquias do Rio.

A imagem de Nossa Senhora de Fáti-
ma será adorada também cm recolhimen-
to pelas religiosas enclausuradas, durante
a sua passagem pela cidade: Hoje à tarde,
ela seguirá da Catedral de São Sebastião
para o Mosteiro da Ajuda, em Vila Isabel
(onde ficam as irmãs da Imaculada Con-
ccição); à noite irá para o Carmclo São
José, das irmãs carmelitas, em Jacarepa-
guá; amanhã pela manhã estará no Mos-
teiro de Nossa Senhora dos Anjos, das
irmãs clarissas, na Gávea; seguindo à
tarde para o convento de Santa Teresa,
das irmãs carmelitas, em Santa Teresa,
onde pcrmancerá até amanhã de domin-
go, c de onde será levada para o Mara-
cana.

Após a programação dc três dias no
Rio, a imagem percorrerá 41 cidades do
Brasil, até 18 de fevereiro, sendo que
daqui sairá na segunda-feira pela manhã,
em direção a Brasília.

QUEREMOS DEUS COM MARIA MÃE DO REDENTOR.
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ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO

Advogados 
pedem 

habeas 
para 

chilenos

Neste Natal
pegue os brinquedos,
livras e roupas que
você não usa mais e
faça milhares de
crianças felizes.
A Concal Construtora
Conde Caldas e o
Jornal do Brasil vão
recolher os seus presentes
nos endereços abaixo,
e distribuir nos orfanatos
da nossa cidade.
Fale com seus pais,
coleguinhas da escola,
os priminhos:
com a sua ajuda
vamos fazer um montão
de crianças felizes
neste Natal.
Participe como puder.

Uma Criança Feliz

Depende de Você

Coloque seu presente embaixo do chapéu do Papai Noel. nas obras da Concal e ganhe um lindo adesivo.
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i - Rua General Urquiza, 132 - Leblon; 2 - Rua Resedá, 22 - Lagoa, 3 - Rua Visconde de Carandaí, 23 -
Jardim Botânco; 4 • Rua Huma>tâ, 258 - Humaitá. 5 - Rua 24 de Maio, 235 - Meier; 6 - Rua Campinas,
42 - Graiaú; 7 - Rua Custódio Serrão, 37 - Jardim Botânico; 8 - Rua Campinas. 52 - Graiaú, 9 • Rua Conde
de Irajá, 154 - Botafogo; 10 - Rua Sambaíba, 317 - Leblon, 11 - Rua Ramon CastJa, 25 - Nova Urca, 12
- Mirante de Boa Viagem, Inga - Niterói; 13 - Rua Guilhermina Guinle, 170 - Botafogo, 14 - Rua Beniamm
Batista, 55 - Jardim Botânico; 15 - Rua Juquiá, 68 - Leblon; 16 - Rua Ramon Castilla. 141 - Nova Urca,
17 - Rua Visconde de Caravelas, 39 - Botafogo; 18 - Rua Beniarmn Batista, 103 Jardim Botânico, 19 -
Rua Dias Ferreira, 321 - Lebton, 20 - Rua Abade Ramos, 131 - Jardim Botânico; 21 - Praça ^Rodolfo
Albino. 4 - Leblon; 22 - Rua Beniarmn Batista, 117 - Jardim Botânica 23 - Rua Ministro Raul Fernandes,
50 - Botafogo, 24 - Rua Igarapava, 58 - Leblon.

Neste sábado das 14 às 18 horas:
Rua Aníbal de Mendonça —
esq. Visconde de Pirajá

Promoção:

JORNAL DO BRASIL ç?
CONCAL

Os advogados Jorge Beja e Antônio
Carlos Freria Lopes impetraram na Justi-
ça Federal, ontem à tarde, habeas corpus
contra o superintendente da Polícia Fede-
ral no Rio, Fábio Calhciros Wanderlcy, e
o secretário de Polícia Civil, Hélio Sa-
boya, em favor dos 27 chilenos que
ocupam há 12 dias a sede do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Fefugia-
dos, na Rua Martins Ferreira, em Bota-
fogo.

Segundo os advogados, a omissão
por parte das autoridades federal e esta-
dual, que se negam a dar garantias de
vida especial para asilados, justifica a
medida. Beja e Freria Lopes afirmam
que os chilenos não são estrangeiros em
situação irregular mas pessoas que obti-
veram asilo territorial no país, protegidos
pelo Estatuto dos Refugiados, diploma
internacional subscrito pelo Brasil.

Intermediário

José Mitchell

PORTO ALEGRE — Convidado
pelos exilados chilenos que ocupam no
Rio a sede do Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados (AC-
NUR) a intermediar as negociações para
solucionar a situação do grupo, o funda-
dor e conselheiro do Movimento dc Justi-
ça e Direitos Humanos, Jair Krischke,
sugeriu que eles devem dialogar com as
autoridades e permitir que os funciona-
rios do ACNUR voltem a trabalhar no
prédio, já que "a negociação é melhpr
que o despejo pelo delegado Romeu
Tuma".

Impossibilitado dc viajar ao Rio de
Janeiro devido a um problema de coluna
que o imobiliza momentaneamente na
cama, Krischke manteve vários contatos
telefônicos com os exilados até que foi
cortado o telefone do ACNUR. Agora,

O secretário municipal de Saúde,
José Assad, visitou à tarde os 27 refugia-
dos chilenos na sede do ACNUR "para
garantir a continuidade da assistência
médica" ao grupo. Disse que os três
refugiados que fazem greve de fome
estão tomando água com açúcar e que "o
surto de sarna e piolhos já está controla-
do". Quatro médicos do Centro Munici-
pai de Saúde do Catete e outros dois do
Hospital Rocha Maia constataram que o
estado geral dos chilenos é bom.

Os refugiados passaram uma noite
tensa de quarta para quinta-feira, temen-
do a invasão do prédio por agentes da
Polícia Federal, e divulgaram nota repu-
diando as declarações do delegado Ro-
meu Tuma, diretor-geral do DPF, que
prometeu desalojá-los se a Justiça der
ganho de causa ao ACNUR em ação para
reintegração de posse do escritório.

é por diálogo
através da imprensa, ele pede aos chile-
nos que negociem, pois a única solução é
a saída deles do país, por motivos de
segurança. "No Brasil, eles correm risco,
já que houve antecedentes, como foi o
caso do seqüestro dos uruguaios Lilian
Celiberti e Universindo Diaz, cm Porto
Alegre, em 1978, primeiro e único —
entre centenas de outros — a provar
juridicamente a colaboração de órgãos de
sgurança do Cone Sul."

Para Krischke, cuja entidade salvou
mais de mil uruguaios e argentinos duran-
te as ditaduras militares naqueles países,
os exilados chilenos também devem acei-
tar sair do Brasil para outros países da
Europa c não somente para a Austrália,
como exigem. Krischke contou que está
fazendo contatos telefônicos com Gene-
bra e Nova Iorque, visando uma solução
paralela às negociações que são realiza-
das no Rio de Janeiro, que até agora não
deram qualquer resultado.

13:15 h - Concerto de Natal.
13:30 h - Lançcmento do Selo Comemorativo do Ano

Mariana
13 45 h • Entrada da Imagem de S. Sebastião
14 00 h - Terço Vivo com a participação de 1.400 crianças
15 00 h - Inicio do Programa Oticial.

Entrada da Imagem do Sagrado Coração de Jesus.
Entrada da Imagem de N.S. de Fátima
Participação do cantor Roberto Carlos

16 00 h - Auto de Natal com a participação de artistas de
teatro e televisão bailarinas e coral de 950
pessoas.

17:00 h - Missa Solene

Em comemoração ao Ano Mariana a Arquidiocese do Rio de Janeiro
preparou um programa todo especial para nossa comunidade
O destaque maior é a presença da imagem de NS. de Fátima,
diretamente de Portugal, no Estádio do Maracanã.
Veja o programa completo e compareça com sua fé
20 de dezembro
PROGRAMA

Arquivo 20/8/34

O meio-campista louco
Basílio Spinoza é conhecido entre os

próprios refugiados que ocupam a sede
da ACNUR como Sebastian, El Loco.
Ganhou o apelido logo após o golpe
militar no Chile, quando num quartel
sem muros, durante um jogo dc futebol
entre presos políticos, atravessou um
campo minado, ida e volta, para recupe-
rar a bola que ele próprio tinha chutado
para longe. Ontem, porém, El Loco tirou
o time de campo: recuperando-se de uma
operação de intestino, foi substituído na
greve dc fome por Manuel Vásquez
Avarca.

A história sobre o jogo de futebol foi
contada cm Porto Alegre pelo presidente
do Movimento dc Justiça e Direitos Hu-
manos, Jair Krischke. O pátio dc uma das
dependências militares cm Santiago, on-
de Spinoza e companheiros estavam deti-
dos, não tinha muros. Assim, na hora do
sol, ou recreio, os presos políticos eram
cercados por um quadrilátero formado
por soldados do Exército, atrás dos quais

havia um campo minado para evitar
fugas.

O futebol era a única distração dos
presos que podiam ir ao pátio e a bola era
um dos bens mais preciosos para eles
Atuando no meio de campo, Spinoza, ei
dado momento, não teve dúvidas:
um chutão para longe de sua área num
perigoso ataque do time adversário. A
bola passou por cima da barreira de
soldados e do campo minado, caindo
muito longe. Furiosos, seus companhei-
ros começaram a recriminá-lo por fazê-
los perder a única distração que tinham.

Spinoza então deu um pique, furtiü a
barreira de soldados, atravessou corren-
do o campo minado, para espanto dos
outros presos e dos militares, e alcançou
a bola. Todos pensaram que ele chutaria
a pelota de volta e tentaria fugir para o
mato próximo. Nova surpresa: o vigoroso
meio-campista colocou a bola debaixo do
braço e, desta vez caminhando, através-
sou de volta o campo minado, a barreira
policial c reiniciou a partida.

Spinoza, recém-operado, interrompeu greve
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Radiologia — Copacabana — Clínica
Radiológica 24 Horas Ltda. — 237-7226
(Av. Nossa Senhora de Copacabana,
492/202).
Reiunatologia — Botafogo — Centro
de Reumatologia Botafogo — 266-5998.
226-7651 e 246-5443 (Rua Voluntários da
Pátria, 445, grupos 1306/7).
Flores — Mercado das Flores de Bota-
fogo — Rua General Polidoro, 238 —
Tel.: 226-5844; Cadinhos das Flores —
Av. Geremário Dantas, 71 — Jacarepa-
guá — Tel.: 392-0037; Roberto das Flores
— Av. Automóvel Clube, 1661 — Inhaú-
ma — Tel.: 593-8749.
Borracheiro — Avenida Princesa Isa-
bel, 272 — Copacabana — Tel.: 541-
7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa (junto
aos Arcos) com serviços de mecânico,
eletricista e reboque. Telefone 224-2446.

Detran
O Detran informa que o Documento
Único de Trânsito — DUT — está sendo

RUA

Miguel Couto

No 
fim do século 17, partindo da

primitiva capela de Nossa Se-
nhora do Parto, foi aberta a Rua
Miguel Couto, tomando a direção do
morro Nossa Senhora da Conceição.
Essa direção explica seus primeiros
nomes: Caminho do Parto para a
Conceição, Caminho para a Concei-
ção , Rua de Nossa Senhora da
Conceição para Nossa Senhora do
Parto e Rua ou Travessa que ia de
Santa Rita ao Parto. Teve, ainda,
por volta de 1711, o nome de Rua
Padre Bento Cardoso, segundo estu-
dos feitos por Enéias Marques Mar-
tins Filho, somente no trecho que
compreende hoje a Rua Rodrigo
Silva.

No período colonial foi a preferi-
da dos ourives para nela instalarem
suas oficinas. Foram numerosos os
profissionais dessa área no Rio. Num
certo período havia cerca de 70 ofici-
nas nessa mesma rua, empregando
uns 400 operários c artesãos. Pratica-
va-se, então, muitíssimo o contra-
bando de ouro, apesar das medidas
de fiscalização do governo. Apurou-
se que os ourives eram os culpados
pelos contrabandos e a partir de
então foram proibidos de permane-
cer nos lugares das minas e todo o
seu ouro e prata foram confiscados.

Em 1753, no governo de Gomes

JORNAL DO BRASIL

Cidade

da Trindade 

Painel desconhecido de

Djanira vai 
para 

Lagoa

A Regra da Exceção

T^X ezembro, véspera de Natal.
I 1 A cidade mais do que nun-
J—ca está fervilhando de ca-
melôs, em todos os bairros. A última
estatística dá conta de que há no Rio
45 mil camelôs, dos quais 30 mil não
têm licença para funcionar, mas não
há fiscalização que consiga tirá-los
das ruas.

Os camelôs engrossam o formi-
dável exército que mantém em gran-
de atividade a economia invisível (ou
paralela) da cidade. Ao lado deles, a
população está convivendo hoje com
50 mil contraventores do jogo do
bicho, 15 mil traficantes de drogas,
10 mil guardadores clandestinos (co-
nhecidos como achacadores) e tantos
outros que já se estabeleceram em
seus pontos dispostos a não sair.

Observa-se, portanto, o cresci-
mento assustador da clandestinida-
de, em detrimento da organização
social e econômica. A falta de aten-
ção das autoridades para este fenô-
meno permitiu que o comércio clan-
destino nas ruas crescesse sempre
que era estimulado pela crise econô-
mica (com o desemprego aumentan-
do, observou-se que profissionais de
diversas categorias aaeriam à came-
lotagem: arquitetos, engenheiros,
médicos, motoristas, mecânicos e até
PMs e detetives).

Durante muito tempo a adminis-
tração fluminense se recusou a com-
bater os ambulantes — que de ambu-
lantes já não têm nada, pois estão
mesmo fixos nos pontos — a pretex-
to de que não queria agravar a
tensão social.

Proliferaram no Rio as robautos,
os roubódromos e até um free shop
na Zona Sul que oferece à clientela,
em plena calçada, mercadorias con-
trabandeadas de Porto Stroessner,
no Paraguai. Tão sofisticado — e
impune — se tornou esta camelota-
gem que alguns ambulantes aceitam
encomendas de televisão e videocas-
setes contrabandeados para entrega
a domicílio; a Robauto, em Acari,
faz promoções como se fosse uma
loja de departamento tentando ven-
cer a recessão e atrair compradores.

Por falta de uma fiscalização que
ponha termo ao crescimento gigan-
tesco do comércio clandestino, do
tráfico, da contravenção, de cobran-
ça ilegal de estacionamento, avolu-
ma-se sem controle a alienação da
força de trabalho. No ritmo em que a
coisa anda, aproxima-se o dia em
que a clandestinidade será maior do
que a legitimidade, em que a admi-
nistração perderá de vez o controle
sobre a força de trabalho, o comér-
cio, a indústria, a cobrança de im-
postos, a prestação de serviços — de
tudo. Nesse dia, a economia invisível
será a regra e o trabalho regular,
com vínculo empregatício, a ex-
ceção.

E o Rio acabará se tornando
uma espécie de ilha cercada de tráfi-
cos, contravenções, robautos, rou-
bódromos e camelódromos por to-
dos os lados, sob a vigilância imperti-
nente dos guardadores clandesti-
nos... —uma visão de ficção científi-
ca que, para salvação da cidade,
espera-se que não se concretize.

Impostos
n 1SS — A Secretaria Municipal de
Fazenda avisa que o contribuinte do
Imposto Sobre Serviço',' com final de
inscrição municipal número cinco tem até
hoje para o pagamento do tributo, refe-
rente à apuração do mês de novembro.
? Cotações — UNIF. CZ$ 485,82 para
IPTU c CZ$ 991,65 para ISS e alvará;
taxa de expediente, CZ$ 99,16. UFERJ:
CZ$ 991,65.

Concursos
? Magistério — A Secretaria Munici-
pai de Administração informa que estão
abertas, até o próximo dia 22, as inseri-
ções para o Concurso do Magistério Pú-
büco Municipal. A Prefeitura está ofere-
cendo 4 mil e 20 vagas, sendo 2 mil e 500
para Professor II (pré-escolar à 4a série) e
1 mil 520 para Professor I (5a à 8a série),
nas disciplinas de Matemática, Ciências,
História, Geografia, Francês, Educação
Musical, Educação Física e Artes Piás-
ticas.
Os candidatos devem ter entre 18 c 50
anos e no ato de inscrição apresentarem
comprovante de recolhimento da taxa de
CZ$ 600 paga em qualquer agência do
BANERJ para crédito da FESP (conta
097.00308-35); documento que comprove
habilitação para a área escolhida, carteira
de identidade e carta de naturalização, se
estrangeiro naturalizado.
As inscrições podem ser feitas de 2a a
sábado, entre Xh e 17h, nos seguintes
postos: Copacabana (Avenida Nossa Se-
nhora de Copacabana. 165); Centro
(Avenida Presidente Vargas, 1314); Pra-
ça da Bandeira (Rua Joaquim Palhares,
648); Engenho Novo (Avenida 24 de
Maio, 981); Quintino (Rua Padre Manuel
da Nóbrega, 725); Madureira (Rua Padre
Manso, s/n"); Realengo (Rua do Impera-
dor, 62); Campo Grande (Rua Amaral
Costa, 37); Penha (Rua Conde de Agro
longo, 1246); Jacarepaguá (Rua Barão,
1180 — Praça Seca).

Seminários
? Preparação Espiritual para 1988
— Terminam hoje as inscrições para o
maior e mais intenso seminário do Esote-
ric Shopping Center. Com palestras sobre
o nascimento dc Jesus, visto pelo lado
esotérico, o seminário é mais um retiro
espiritual, com duração de três dias (co-
meça às 19h de hoje e vai até o domingo,
mas as pessoas irão dormir em casa),
onde haverá o ritual das luzes (uma
programação para o ano que vem), o
ritual das frutas, entre outros. Haverá
também uma missa gnóstica de Mestre
Katayama. O Esoteric fica na Rua Conde
de Bonfim, 123, Tijuca, e maiores infor-
maçòes podem ser obtidas pelos telefones
284-8524 e 284-1.103.

Cursos
? Taro numerológico — Com Bosco
Viegas. na Numen, às 20h e amanhã, às
15h (284-6561 e 286-5601: Marcos André
Reis)

"A obra é da cidade e não dc um
bairro acrescentou o diretor dc Par-
ques e Jardins, que durante meses
debateu com as associações de mora-
dores de Laranjeiras, Catumbi e Santa
Teresa, que queriam o direito de ter o
painel dentro dos limites dos seus bair-
ros. "O bom senso funcionou", disse
Sérgio. Com 19 metros de largura e
oito de altura, o mural de Santa Bárba-
ra, durante todo esse tempo que per-maneceu dentro do túnel, foi castigado
pela umidade, pelo calor e, principal-mente, pela poluição. E continuou
desconhecido da população, que não
poderia ver a obra no meio do túnel. O
painel foi removido cm 1985, por ini-
ciativa do então vice-governador Dar-
cy Ribeiro, para ser restaurado. A
obra, avaliada em 3 milhões de dóla-
res, foi entregue ao ateliê de Luís
Maryn Sarasã, em São Paulo, que a
recuperou e mandou de volta encaixo- '
tada. A colocação do mural dc Djanira
no parque da Catacumba irá aumentar
para 36 o número de obras. Para
Sérgio Tabet, a fixação da obra no
parque será uma forma dc divulgar
ainda mais o trabalho dc Djanira,
principalmente com esse mural, prati-camente inédito. O argumento mais
forte do diretor para convencer as
associações de moradores e de que o
parque é um local fechado e com
guardas para prescr\'ar as obras. As :
associações que pleiteavam a manuten-
ção do mural em seus bairros teriam
que arcar com despesas para que o
trabalho não sofresse agressões. "Eles
teriam que colocar gradil em volta e
montar guarda dia c noite para evitar
pichações e depredações", disse
Sérgio.

Tini Lopes

Fotografia — Encerram-se dia 22,
na Oficina da Foto, as inscrições para os
seguintes cursos, com início dia 4: Oficina
dc preto e branco (básico de fotografia:
manuseio de câmera 35mm, exposição e
revelação de filme p/b e ampliação dc
fotos) e Laboratório PB (para quem jáfotografa e quer aprender ou aprimorar o
trabalho de laboratório): 259-6651.

Corpo I — Estão abertas até o dia 30
no Centro de Serviços de Beleza, Saúde e
Estética, as inscrições para os cursos de
prevenção contra celulite, estrias, man-
chas da pele e outros, que serão ministra-
dos a partir da primeira semana de janei-ro, pela jornalista Helena de Castro (339-1153)

Corpo II — Introdutora do trabalho
de consciência corporal no Brasil, Angel
Vianna coordenará a partir do dia 4, no
Centro dc Dança, o curso Consciência do
corpo para educadores (541-0785).

Vários — O Inep informa a coorde-
nação destes cursos, na sua filial no
Centro: Camcra-man (início, dia 2) e
Teatro (com Fernando Reski) e Espanhol
(dia 9): 255-5588 e 255-0999.

Turismo — A Marc Apoio iniciará
dia 4 os cursos Formação de guia de
turismo (excursões-laboratório de treina-
mento, história e geografia aplicada o
turismo, relações interpessoais no traba-
lho e outras disciplinas); há garantia de
estágio e iniciação profissional aos me-
lhores) e Emissão c vendas cm turismo
(planejamento e operação de excursões,
emissão de passagens, necessidades e
motivações do turista, etc): 253-3649 e
263-9950.

Aquarela — A partir do dia 4, com a
artista plástica Maria Verônica F. Mar-
tins, para qualquer interessado, sem limi-
te de idade. (245-8000, ramal 42: Eduar-
do, ou 252-4576

Astrologia — Começa dia 7, no
Fórum Nacional de Arte e Cultura, com a
astróloga Maria Eugênia de Castro, o
curso A síntese e iniciação á astrologia
que em quatro aulas explicará os signos,
planetas e casas astrais em linguagens
simples, para leigos e iniciantes (294-4943)

Arquidiocese
Hoje, às 7h35min, o Cardeal Eugênio
Sales regressará de Portugal trazendo a
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de
Fátima, para o grande encontro de Fé
Queremos Deus. com Maria. Mãe do
Redentor, no próximo dia 20 no Maraca-
ná. A chegada será na Base Aérea do
Galeão de onde sairá o cortejo para a
Catedral de São Sebastião, na Avenida
Chile.

Férias
No próximo dia 20 a cidade do Rio de
Janeiro vai ganhar um super presente de
Natal. Nos jardins do Museu da Repúbli-
ca. às 10h30min, com entrada franca,
haverá um espetáculo da Intrépida Tru-
pe, que e formada por atores, bailarinos,
acrobatas, palhaços e malabaristas. O
Museu da República fica na Rua do
Catete, 153.

entregue nos seguintes locais: Posto da
Avenida Francisco Bicalho, 250; Maraca-
nã — Radial Oeste s/n" (Posto da Petro-
brás); Cascadura — Avenida Emane
Cardoso, 389 (Autotur); Ilha do Govcr-
nador — Estrada do Galeão, 2920 (Posto
da Petrobrás); Campo Grande — Detran
Rural (Rua Irajuba, 567); Tijuca — Rua
Dr. Satamini, 123 (Posto da Tijuca);
Lagoa - Avenida Epitácio Pessoa (Posto
da Petrobrás); Leblon — Avenida Afrâ-
nio de Melo Franco (Depósito do Detran
Sul); Botafogo — Rua São Clemente,
307; Barra da Tijuca — Avenida das
Américas, 3.201 (Touring); Centro —
Avenida Presidente Vargas, 290.
Os DUTs de placas finais 9 e zero serão
entregues até o dia 30 de dezembro. Os
motoristas devem preencher o formulário
no local, levar xerox do DUT de 1986
com o seguro pago, xerox do IPVA de
1986 e 1987 e xerox da-catíeira de identi-
dade. Em todos os postos o serviço é
inteiramente gratuito.

Freire de Andrade, ficou determina-
do que todos os ourives — havia
cerca de 70 oficinas na rua — deve-
riam comparecer, de seis em seis
meses, à Intendência Geral do Ouro,
que também marcou o local onde
eles deveriam residir e estabelecer
suas oficinas. Foi então que a rua
passou a ser conhecida como Rua
dos Ourives. Por decreto municipal
de março de 1888, passou a ser Rua
Rodrigo Silva. Pouco tempo durou
esse nome, logo voltando a ser Rua
dos Ourives.

Já neste século, em 1905, com a
abertura da Avenida Rio Branco,
desapareceu grande trecho da Rua
dos Ourives, que ficou dividida em
duas partes. Entre as ruas São José e
Sete de Setembro, voltou a receber o
nome de Rua Rodrigo Silva, en-
quanto o trecho maior permaneceu
como Rua dos Ourives. Só em 1936,
dois anos após a morte de Miguel
Couto, médico que ali tivera consiil-
tório por muitos anos, houve a mu-
dança do nome. Miguel Couto foi
diplomado pela Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro, professor de
Clínica Médica da mesma Faculda-
de, reformado completamente o en-
sino da matéria. Deputado consti-
tuinte em 1933, Miguel Couto tam-
bém foi membro da Academia Na-
cional de Medicina, da Academia
Brasileira dc Letras, autor de nume-
rosas obras e trabalhos médicos e
membro de várias instituições cientí-
ficas.

Rua Miguel Couto (Centro) — Co-
meça na Rua do Ouvidor e Avenida
Rio Branco e termina na Rua Acre.

Serviço

Obras
Meia pista do elevado do Joá está sendo
interditada, pelo DER, no sentido São
Conrado/Barra, sempre das 7h às 16h. O
objetivo da interdição é executar obras
de substituição das juntas de dilatação da
pista superior do elevado.

Luz — A Light irá interromper o
fornecimento de energia elétrica nos se-
guintes bairros, ruas e horários para ser-
viços de manutenção da rede:

Santa Tereza (entre 9h e 15h) —
Rua Paula Matos; Ladeira Frei Orlando.

Coelho Neto (entre 7h30min e
16h30min) — Ruas Pantoja; Portinho;
Luiz; Nair; Kelly; Operário; Francisco
Geraldo; B. Juventino; Carlos; Anis;
Ernani Severino; La Paz; da União; Es-
trada Engenheiro Edgard Soutello.

Realengo (entre Sh e 16h) — Ruas
General Azeredo (trecho); Aritiba (tre-
cho); Açutinga (trecho); Embaixador
Paulo Vidal; Emilio Jaques de Morais;
Dionízio Teixeira; Roberto de Luca;
Uniá; Capituva; Ariramba e Demétrio
Tourinho.

Bangu (entre 9h e 15h) — Ruas da
Feira (trecho); Irineu Pinheiro (trecho);
Senador Maynard Gomes (trecho); Ge-
raldo Moreira (trecho); Majorca (tre-
cho); Paulino Werneck (trecho); Nova
Guiné (trecho); Dr. Roberto Freire (tre-
cho); Yalta (trecho); Projetada 548; No-
va Orleans; Nova Escócia.

Dia e Noite
Farmácias — Zona Sul — Farmácia

Flamengo (Praia do Flamengo, 224); Lc-
me — Farmácia do Leme (Rua Ministro
Viveiros de Castro, 32); Leblon — Far-
macia Piauí (Av. Ataulfo de Paiva,
1283); Barra da Tijuca — Drogaria Atlas
(Estr. da Barra da Tijuca, 18); Copacaba-
na — Drogaria Cruzeiro (Av. Copacaba-
na, 1212).

Zona Norte — Cascadura — Farmá-
cia Cardoso (Rua Sidônio Paes, 19);
Realengo — Farmácia Capitólio (Rua
Marechal Soares Andréa, 282); Bonsu-
cesso — Farmácia Vitória (Praça das
Nações, 160); Mcier — Farmácia Mac-
kenzie (Rua Dias da Cruz, 616); Campo
Grande — Drogaria Chega Mais (Rua
Aurélio de Figueiredo, 15); Drogaria
Chega Mais (Rua Barcelos Domingos,
14); Farmácia Comari (Rua Augusto
Vasconcelos, 76); Jacarepaguá — Farmá-
cia Carollo (Estr. de Jacarepaguá, 7912);
Tijuca — Casa Granado Laboratórios
Farmácias e Drogarias (Rua Conde de
Bonfim. 300); lllia do Governador —
Drogaria Coutinho da Ilha (Est. Cacuia,
98); Farmácia Supersônica (Aeroporto
Internacional); Pavuna — Farmácia N. S.
de Guadalupe (Av. Brasil, 23.390); Dro-
garia Central de Anchieta (Av. Nazaré,
2.635); Farmácia Jarsan (Rua Leocádio
Figueiredo, 331):

Zona Centro — Central do Brasil —
Farmácia Pedro II (Edifício da Central
do Brasil).

Emergências — Prontos-
Socorros Cardíacos — Ipanema — Rio
Cor — 521-3737 (Rua Farme de Amoe-
do, 86); Jacarepaguá —- Urgccor — 392-
6951 (Estrada Três Rios, 563); Botafogo

Pró-Cardíaco — 246-6060 (Rua Dona
Mariana, 219).
Prontos-Socorros Dentários — Barra
da Tijuca — Assistência Dentária da
Barra — 399-1603 (Av. das Américas,
2.300); Tijuca — Centro Especializado
de Odontologia — 288-4797 (Rua Conde
de Bonfim, 664).
Prontos-Socorros Infantis — Bota-
fogo — Amiu — 286-6446 (Rua Mu-
niz Barreto. 545); Copacabana —
UPC — Urgências Pediátricas —
287-6399 (Rua Barata Ribeiro,
111).
Ortopedia — Leblon — Cotrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva, 355);
Cortrcl — 274-9595 (Av. Ataulfo de
Paiva, 658).
Otorrino — Copacabana — Cota —
236-0333 (Rua Tonelero, 152).
Policlínicas Urgências —
Copacabana — Clínica Galdino
Campos — 255-9966 (Av. N. Sra. de
Copacabana, 492): Barra da Tijuca

Mandala Clínicas — 325-3022
(Rua Dr. Poty Medeiros, 60 — Cen-
tro Comercial Mandala — Av. das
Américas, Km 6,5).
Tomografia — Niterói — Centro de
Tomocrafia Computadorizada de Niterói
(CTCÒN) — 714-2540. 711-9555 e 266-
4545 BIP 4JM2.

O painel da pintora Djanira que
ficou 22 anos escondido dentro de uma
capela no túnel Santa Bárbara já tem
um destino ccrto. A obra fará compa-
nhia aos trabalhos de Agostinelli, Má-
rio Cravo e Moriconi, entre outros, no
parque de esculturas da Catacumba, na
Lagoa. O painel, em cerâmica esmalta-
da, foi todo restaurado e está desmon-
tado em lajotas, guardadas cuidadosa-
mente no depósito do parque. Os ad-
miradores da obra de D janira só pode-
rão ver o painel, que retrata a santa
que emprestou o nome ao túnel, daqui
a três meses. O diretor do Departa-
mento de Parques e Jardins, Sérgio
Tabet, acredita que nesse intervalo
sairá a verba da Secretaria Municipal
de Obras para a montagem do painel,
criado em memória aos operários que
morreram na construção do túnel. "No

parque vai ficar longe de pichações e
da depredação", disse Sérgio Tabet
que sempre defendeu a idéia do painel
ser colocado no parque da Catacumba.
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Cúpula da polícia se reúne, mas nega ter

tratado do esquema de invasão à Rocinha
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O delegado Peter Gersten e o major Paulo César

... e os traficantes prometem guerra
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Polícia Federal

apura denúncia

contra marina
Corrupção, tráfico de influências,

desvio de verbas, contrabando e constru-
ção inadequada de um pier são parte do
cotidiano da Marina da Glória, segundo
denúncias anônimas que Alfredo Laufer,
presidente da Riotur, tem recebido e que
ontem passou para a Polícia Federal e a
Capitania dos Portos apurarem.

Quanto à construção inadequada do
pier pela firma Allmar, a Riotur quer
demolir o que já está feito, mas o proces-
sp está na Justiça e nada se resolveu. O
dono da Allmar, o franco-canadense
Warrem Tramblay, de 56 anos, rebateu
as acusações, perguntando: "Ele estava
bêbado quando vocês falaram com ele?
Tinha bebido muito uísque no almoço?
Acho que é perseguição contra mim."

Warren mostrou os contratos que
firmou com a Riotur em 1985, quando o
presidente ainda era Trajano Ribeiro,
mostrou o projeto para a construção do
pier "feito por um engenheiro naval da
Portobrás" e explicou que onde o projeto
previa duas estacas colocou mais seis,
para garantir a estabilidade e segurança
do ancoradouro.

— Sou engenheiro naval, mecânico e
civil. Quando comecei as obras no pier da
Marina da Glória, recebi telefonema do
departamento jurídico da Riotur ofere-
cendo CZ$ 30 milhões — disse Warren.a

Juíza não pode

julgar ação

contra Vigio

A 2a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal acatou ontem recurso do Minis-
tério Público contra a juíza Martha Vas-
çoncelos, da 15" Vara Criminal, que não
poderá julgar a denúncia da promotora
Wanda Menezes da Rocha contra o dele-
gado Hélio Vigio e os detetives Carlos de
Oliveira e José da Costa Martins, acusa-
dos de espancar cinco presos nas depen-
dências da Delegacia de Roubos e
Furtos.

A denúncia será apreciada pelo juiz
da 16" Vara Criminal, José Mota Filho,
que poderá condenar os policiais a até
cinco anos e três meses de prisão, além da
perda do cargo e inabilitação para o
exercício de qualquer outra função pelo
prazo de três anos. Os policiais foram
exonerados de seus cargos no dia 14 de
selembro.

Os votos favoráveis ao impedimento
dd juíza foram proferidos pelos juizes
Álvaro Mayrink c Murta Ribeiro, e o
contrário pelo magistrado Afrânio Sayão.
O advogado dos policiais, Ubyratan Gui-
marães Cavalcanti, afirmou após o julga-
mento que deverá impetrar habeas cor-
pus no Supremo Tribunal Federal, em
Brasília.

Professor que
socorreu aluno

confirma choque

O diretor do Colégio São José, irmão
Antônio Bruno da Silveira Sobrino, e o
professor de educação física Wellington
Myssen Glória prestaram depoimento
ontem na 19a DP (Tijuca), sobre a morte
do estudante Frederico Ferreira Ramos,
ocorrida no último dia 9 durante a aula de
ginástica.

Wellington reafirmou que viu o aluno
caído, encostado às grades, e que pensan-
do tratar-se de um caso de epilepsia,
colocou o dedo na boca de Frederico,
recebendo um choque elétrico de peque-
na intensidade. Depois dos depoimentos,
o delegado substituto da 19a DP, José
pabiano de Carvalho Rocha, foi até o
Colégio São José, acompanhado dos ad-
vogados da escola e do pai de Frederico,
Luís Carlos Ramos, e do perito Luís
César Pires para fazer perícia na quadra
dé esportes, com oito dias de atraso.
Wellington demonstrou como Frederico
caiu e disse que foi o único a tocar no
corpo.

Quando soube que estava sendo rea-
lizada perícia, numa estudante da 2a série
do 2" grau, Fabiana Machado Monteiro,
de 18 anos, se apresentou ao delegado
José Fabiano. Disse que ajudou o profes-sor Wellington nos primeiros socorros a
Frederico, fazendo massagem cardíaca:"Ele tentou de tudo e eu também. O
Wellington também deveria ter recebido
unia descarga bem grande, o que não
ocorreu."

Os alunos do Colégio São José ha-
viam incorporado há um mês uma nova
brincadeira ao seu repertório: fazer os
outros levarem choque em algumas gra-des, postes e bebedouros da escola carre-
gados de eletricidade. Mas, depois da
morte de Frederico, a brincadeira, paraele, não tem mais graça.

Denúncia — O promotor de
Jústiça Jorge Vacite Filho, do 3" Tribunal
do Júri, ofereceu denúncia contra o dete-
tive Otoniel Assunção Júnior, o Diabo
Louro, que matou no dia 28 de novembro
passado o bancário Nílton José Lopes
Filho, 23, na Praça Demétrio Ribeiro, em
Cbpacabana. Segundo a denúncia, o poli-ciai disparou contra o bancário por "pura
fanfarronice". motivo fútil, e será julga-
do por homicídio duplamente qualifi-cado.
Homicídio — Embriagado e
armado de revólver, o motorista desem-
pregado Otávio Luís Costa da Silva. 43,¦na presença dos cinco filhos, ameaçou
¦matar a mulher, Vilma Nunes da Silva.
•Kátia. 16, e Marcelo, 18. atracaram-se
£om o pai. Marcelo, depois de desarmar
Io pai. matou-o com cinco tiros. Marcelo
;está desaparecido.
Geladeiras — As seis novas
¦geladeiras chegadas ontem ao Instituto
IMédico Legal serão instaladas até segun-
:da-feira e aumentarão de 72 para 1()S a
{capacidade de recolhimento de cadáve-
Ires. Seis geladeiras recuperadas também
ívoltarão loco a funcionar.

Embora a expectativa fosse em torno
do assunto, õ comandante do NuCoe
(Companhia de Operações Especiais da
PM), major Paulo César de Oliveira, e o
corregedor da Polícia Civil, delegado
Peter Gersten, negaram que na reunião
de ontem tenham tratado do planejamen-
to da invasão da Rocinha. O comandante
da PM, coronel Manoel Elysio dos Santos
Filho, acompanhou parte do encontro.

Cada um justificou a reunião à sua
maneira: "Foi uma visita de um delegado
amigo", disse o coronel Elysio. "Vim
aqui tratar do esquema policial-militar
para o comício na Cinelândia", afirmou
Gersten. O major Paulo César referiu-se
a uma visita de cortesia. Sobre o plano de
segurança para o comício pelas diretas,
nem a PM nem a Polícia Civil revelaram
detalhes.

O delegado chegou ao QG da PM
pouco depois das 14h e dirigiu-se à sala
de reuniões na chefia do Estado-Maior,
onde já se encontrava o major Paulo
César. O coronel Elysio, que estava em
Nova Iguaçu, apareceu por volta das
16h30min, quando Paulo César deixou a
sala para falar com ele. O secretário da

Impecavelmente vestido com um ter-
no azui-marinho, o empresário Carlos da
Silva Gurgel — apontado como mandan-
te da morte de seu sócio na Transworkl
Energy and Transport, Márcio Rodrigues
Schittini Pinto — deixou ontem a prisão
especial do Ponto Zero, em Benfica,
depois de quatro meses e 17 dias de
reclusão. Sua liberdade foi concedida
pelo Supremo Tribunal Federal, em Bra-
sília, através de habeas-corpus, por ser
réu primário e ter bons antecedentes.

— Ainda estou abalado. O mesmo
abalo que senti ao entrar aqui estou
sentindo ao sair. Perdi tudo, mas vou
provar a todo mundo que não tenho nada
a ver com isso. Se eu me apresentei, vou
até o final. Custe o que custar. Agora,
vou para casa descansar — declarou Gur-
gel, antes de entrar no carro de seu
advogado. Clóvis Sahione. Ele ficará sol-
to até o julgamento do crime.

Eram 17h 50min quando Sahione
chegou ao Ponto Zero com o oficial de
Justiça, Edison Leite Pereira, que levava
o alvará de soltura de Carlos Gurgel,
assinado pelo juiz César Augusto Leite,
do 3o Tribunal do Júri, porque o juiz

Um
Por US$ 50 mil (aproximadamente

CZ$ 4 milhões 600 mil no paralelo), dos
quais só pagou a metade, o empresário
Carlos da Silva Gurgel contratou o assas-
sino de seu sócio na Transworld Energy
and Transport, Márcio Rodrigues Schitti-
ni Pinto, 34, executado com quatro tiros à
queima-roupa — três o acertaram — por
volta das 18h de 10 de julho, quando ele,
na moto Honda CBX, de 750 cilindradas,
deixava a confluência das Avenidas Caló-
geras e Beira-Mar para alcançar o Aterro
do Flamengo.

Pelo menos três pessoas — dois advo-
gados e o lavador de carros Getúlio
Dorneles da Silva. 24, assistiram ao crime

PM só participou do encontro com os
dois mais tarde.

Em dado momento, o delegado pe-
diu ao escrivão Carelli, que o acompa-
nhava, para buscar alguns documentos na
corregedoria. O major também solicitou
ao quartel da COE vários papéis e logo
chegou o capitão Moura com uma pasta.

Gersten saiu da reunião com o escri-
vão depois das 17h e procurou evitar a
imprensa dizendo que nada sabia em
relação à anunciada invasão da Rocinha:

Isso é conversa de jornal. Vim
aqui tratar do comício das diretas na
Cinelândia. Afinal, aqui também é poli-
cia. Ou não é?

Assim que o delegado foi embora,
surgiu o major Paulo César. Apressado,
repetia que não tinha o que declarar:A invasão não existe. Isso é men-
tira. O delegado veio aqui como amigo.

O secretário Manoel Elysio, esqui-
vando-sc falar de uma possível invasão da
Rocinha por tropas da PM e agentes da
Polícia Civil, insistiu na versão de uma"visita amiga": "Não sei quem inventou
essa história de invasão".

Paulo Roberto Leite Ventura, do 4o
Tribunal — onde tramita o processo — e
a juíza Denise Frossard Loschi — que
presidiu os interrogatórios — estavam
ausentes. Quinze minutos depois, o em-
presário, com a fisionomia séria, aparecia
no pafio do 22° BPM, onde fica a prisão
especial, de óculos escuros e carregando
uma pasta preta.

O Supremo Tribunal Federal conce-
deu sua liberdade por unanimidade. Hoje
os advogados dos outros réus — Carlindo
Gurgel, primo de Carlos, Cícero Pereira
Sobrinho e Gelcir Freitas de Sousa —
entrarão com petição no 4" Tribunal do
Júri, solicitando a extensão do benefício
concedido a Gurgel para seus clientes.
Apenas Carlos Alberto Miloski e Manuel
Plácido Ribeiro, ex-presidiários, não de-
verão ter direito â liberdade por não
serem primários.

— E evidente que a Justiça estende-
rá a liberdade a todos o que têm prima-
riedade e bons antecedentes c acredito
que a decisão será imediata — afirmou o
advogado Rovane Tavares, defensor de
Carlindo Gurgel.

mas seus depoimentos pouco ajudaram a
polícia, que dessa vez não se valeu do
acaso, mas de um doublé de policial e
criminoso (indiciado em vários crimes de
morte e extorsão), o detetive-inspetor
João da Silva Bistene, o Peninha, para
elucidar o caso. Gurgel, que fora o pri-
meiro a levar a notícia da morte à viúva
Môriica Schittini Pinto e que até chorara
na missa de sétimo dia, chegou a oferecer
US$ 500 mil (cerca de CZ$ 41 milhões
500 mil) a agentes da Delegacia de Vigi-
lância e Capturas-Polinter, para não ser
incriminado.

Um negócio de milhões —

O traficante de entorpecentes José
Luís Barnet, 29, o Dedé, um dos chefes
do comércio de drogas na Rocinha, anun-
ciou que a polícia será recebida a bala se
tentar subir a favela, mas manifestou-se.
descrente quanto à realização da investi-
da policial: "Se fossem mesmo invadir,
não teriam falado antes." Mesmo assim,
os traficantes, que não são moradores da
Rocinha, estão de sobreaviso, agindo
como invasores prestes a serem atacados
e atentos a qualquer movimento anormal
nas áreas de acesso à favela.

Ao lado de Emilson dos Santos Fu-
mero, 32, o Cabeludo, que explorava o
tráfico no morro Dona Marta, em Bota-
fogo, Dedé conversou com o repórter do
JORNAL DO BRASIL durante 30 minu-
tos, no fim da tarde, na laje de um prédio
inacabado na Rua Dois — QG do comer-
cio de maconha e cocaína da favela —,
com entrada pela Estrada da Gávea. No
local, que garante visão panorâmica so-
bre quase toda a Rocinha, Dedé manti-
nha-se tranqüilo, mas alerta, cercado por
10 homens, todos armados com fuzis-
metralhadoras, e bem-informados por
olheiros espalhados pela favela.

Na Transworld Energy and Transport
(Rua da Assembléia, 10, grupo 2410 —
edifício do Centro Empresarial Cândido
Mendes), Silva Gurgel e Schittini Pinto
tinham um negócio de milhões de dólares
como brokers (corretores de navios)
bem-sucedidos. Com sua associada
Transmerlin, a Transworld chegou a ser
acusada de monopolizar 90% dos afreta-
mentos do Lloyd Brasileiro, estatal de
navegação vinculada à Superintendência
Nacional de Marinha Mercante.

Com a ajuda de seu primo Carlindo
Gurgel, 40, advogado, filho do delegado
(falecido) Álcio Gurgel; do albergado

O traficante, que divide o controle do
tráfico com Sérgio Ferreira da Silva, 22, o
Bolado, e Robson da Silva, 29, o Busun-
ga, recusou-se a revelar a quantidade de
homens, armas e munições para enfren-
tar a polícia, em caso de invasão do
morro. Compartilhando sucessivos ba-
seados com os colegas, tomando conha-
que em latinhas de refrigerantes e ouvin-
do pagodes num rádio-gravador, tanto
Dedé quanto Cabeludo procuraram se
colocar no papel de feras acuadas:

— Se a fera é atacada, ela se defen-
de. E a melhor defesa é sempre o ataque.
Por que é que não procuram prender os
que estão roubando lá em cima, os Abi-
Ackels? A gente aqui funciona igual
padaria, só que vende maconha e concaí-
na. Vem comprar quem quer — pontifi-
cou Dedé.

Ele buscou, também, associar a
anunciada invasão da Rocinha com a
expulsão do banqueiro de bicho Luís
Carlos Batista, 37, acusado pelos trafi-
cantes de ter mandado matar a líder
comunitária Maria Helena Pereira da
Silva, 27, em 11 de novembro.

Carlos Alberto Miloski, 47 anos e uma
folha penal das mais ricas; de Manuel
Plácido Ribeiro, também ex-presidiário;
de João Henrique Pinheiro da Cunha e
Carlos Roberto de Carvalho Alves, agen-
tes penitenciários; de Cícero Pereira So-
brinho (o autor material) e Gelcir Freitas
de Sousa, o crime foi cometido. Desde 31
de julho, Carlos da Silva Gurgel estava
recolhido à prisão especial do Ponto
Zero, onde tinha como companheiros,
entre outros, Charles Edouard Cugmore
Gownann, o Falcão, líder da gangue de
motoqueiros Hells Angels, em aparta-
mento com fogão, geladeira, televisão e
aparelho de som.

Prefeito de

Campos agride

médico do Rio
CAMPOS — O espírito natalino ain-

da não chegou à cidade: o prefeito José
Carlos Vieira Barbosa (PMDB) agrediu o
vice-presidente da Somerj (Sociedade de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro),
o cirurgião plástico Lenício Cordeiro, na
solenidade de inauguração de parte das
obras do Hospital Estadual Ferreira Ma-
chado, porque ele teria feito um comen-
tário depreciativo a seu respeito.

O cirurgião, um dos líderes do movi-
mento grevista na área de saúde munici-
pai, que se estende por cinco meses, nega
o fato e diz que foi surpreendido pelo
prefeito, que o pegou pelos dois braços e
empurrou-o contra a parede, ordenando-
lhe que parasse de chamá-lo de "safado".
Cordeiro atribui a raiva de José Carlos
Vieira Barbosa aos discursos que teru
feito em ato público contra a atuação do
poder municipal na área de saúde.

O incidente tornou mais tenso o
relacionamento entre a classe médica e o
prefeito, envolvidos em uma greve inter-
minável por condições de trabalho e
salário e com as negociações fechadas há
três meses.

Enquanto o prefeito alega que o vice-
presidente da Somerj o chamou de "mo-
leque" e o cirurgião o acusa por agressão
física na IIIa DP, as entidades médicas
de Campos argumentam que a agressão
tem por fim "personalizar a questão",como se, ao invés de estarem lutando
contra condições indignas de trabalho,
estivessem lutando contra a pessoa de
Barbosa.

Falta d9água

em delegacia

gera motim
Cerca de 35 presos da 2a DP (Saúde)

se amotinaram ontem à tarde em protesto
contra a falta dágua. A Cedae, apesar de
ter avisado à delegacia que faltaria água
em todo o bairro, não enviou nenhum
carro-pipa ao local. Os detentos, que
estão divididos em cinco celas, ameaça-
vam quebrar tudo que encontrassem pela
frente, caso o carcereiro não providen-
ciasse a água.

O motim começou ao meio-dia e
terminou às 14h, quando os policiais
providenciaram algumas garrafas dágua
para os presos. Segundo os policiais, a
falta de água é freqüente na delegacia,
gerando sempre protestos dos presos.

Além disso, os policiais se queixaram
do estado da delegacia, que funciona cm
um prédio muito velho, sem conservação,
e está com as paredes soltando pedaços.

Prefeito depõe

sobre denúncia

contra Siemens
Durante 45 minutos da manhã de

ontem, o prefeito Saturnino Braga pres-
tou depoimento, em seu gabinete no
Palácio da Cidade, aos delegados da
Polícia Federal Maria Cortes de Barros e
Ciovani Azevedo. O depoimento integra
o inquérito que apura as denúncias de
João Carlos Serra, ex-presidente do
Inamps, de tentativas de suborno da
Siemens, através de José Granada, ge-
rente de vendas.

O prefeito contou que comprou um
tomógrafo — que vai ficar no Hospital
Souza Aguiar — da Siemens e recebeu a
doação de duas ambulâncias sofisticadas,
no valor de uma comissão de 5% ofereci-
da por José Granda. O aparelho custava
CZ$ 53 milhões e depois que o laudo da
comissão técnica já estava pronto, em
favor da Siemens, o secretário de Saúde,
José Assad, conseguiu um abatimento de
CZ$ 5 milhões.

Quando a compra já estava acertada,
Assad pediu à Siemens que pagasse as
obras de construção de uma sala especial,
onde ficaria o tomógrafo, no valor de
CZ$ 10 milhões. A resposta da Siemens
foi negativa, mas, em contrapartida, ofe-
receu uma doação à prefeitura no valor
de 5% da compra já efetuada.

— O senhor Granda foi ao Dr. As-
sad para oferecer essa doação e aí fez
aquela pergunta realmente esquisita:"Em nome de quem eu faço esse che-
que?" Dr. Assad pediu licença, me tele-
fonou e perguntou:"0 que eu faço?"
Disse a ele, "olha, acho que você deve se
fazer de desentendido e procurar trans-
formar essa doação num equipamento",
disse o prefeito.

Assad sugeriu a doação das ambulân-
cias e o negócio se concretizou. O asses-
sor de imprensa da Siemens. José Anto-
nio Machado, disse que não houve nada
de esquisito na pergunta de Granda, já
que a empresa teria que emitir uni che-
que nominal.
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E Wm, A FESTA.
De 2° a sexta, às 10.15.17 sem intervalos comerciais.

e 21 horas, sábado às 10,14,
16 e 21 h, quem se liga na
Cidade tá ligado no Cidade
Dó de Dez.

São 10 músicas de sucesso
tocadas uma atrás da outra,

E às ÒV e sábados, das
22 às 24 horas, você curte o
programa mais quente do fim-
de-semana: Festa da Cidcde,
com mixagens exclusivas, para
você dançar pra valer.

Na Rádio Cidade, a festo
da música todo dia é um grande
festival.
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STF solta acusado de matar Schittini
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Gurgel (C) deixa o Ponto Zero: "Ainda estou abalado"

crime milionário. Até mesmo em dólar
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Um trem de rosas

Natal na Central homenageia passageiro massacrado o ano todo

Rodrigo França Taves
JA tensão aparente em todos aqueles

/¦% rostos cansados dos trabalhadores
que moram na Zona Norte foi substi-

tuída por olhos arregalados e sorrisos encabu-
lados, ontem à tarde na Central do Brasil. Em
plena hora do rush, os sisudos e repressores
guardas ferroviários não cuidavam de arrumar
as longas filas e procurar pingentes, como em
todos os dias. Ao contrário, entregavam rosas
vermelhas aos surpresos passageiros.

Não que eles tenham resolvido mudar
sua imagem e ser mais gentis com os usuário
dos trens cariocas: é que a Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU) comemorou
o Natal confraternizando-se com seus passa-
geiros. Além de ganharem as rosas, eles
puderam assistir ao encontro de cinco dos
melhores corais do Rio.

A recepção às canções natalinas, às mú-
sicas clássicas e a Milton Nascimento, Caeta-
no Veloso, Pixinguinha e João de Barros foi
sempre calorosa e interessada. Mais de 600
pessoas não se incomodaram de chegar atrasa-
das a casa e deixaram a correria de lado para
acompanhar o espetáculo em pé, por mais de
duas horas. O calçadão em frente à gare de
Dom Pedro II ficou repleto, com uma platéia
que ouviu em silêncio e aplaudiu com sinceri-
dade.

A festa promovida pela CBTU é realiza-

da na véspera do Natal há quatro anos. A
empresa tenta, com isso, melhorar o relacio-
namento com seu 1 milhão de usuários diá-
rios. Em todas as apresentações anteriores, os
corais convidados haviam terminado as apre-
sentações com a certeza de que o mesmo
passageiro que viaja amontoado nos trens
suburbanos tem extrema sensibilidade para a
música, mesmo nos locais mais impróprios.

E difícil saber se a recepção seria mais
calorosa diante de um bom pagode ou de um
show de Moreira da Silva ou Amado Batista.
A julgar pelas expressões, agradaram desde
Fra tutte de pene, de Beethoven, apresentado
pelo Coral do IBGE, até Tia Anica de Loule,
do folclore lusitano. E olha que o repertório
passou pelo canto popular francês e por
músicas folclóricas de cada estado brasileiro.

Mas o quente da confraternização foi
mesmo a entrega das rosas. Valeu pelas
expressões risorihas daquelas passageiras so-
fridas do dia-a-dia na Central. "Brigada, mo-
ço", disse Laudelina de Almeida, faxineira de
35 anos que trabalha no Leblon e mora em
Nova Iguaçu. Em pouco tempo, as platafor-
mas, sempre frias e cinzentas, mesmo quando
superlotadas, ficaram coloridas pelo vermelho
e branco das flores. Nas portas e janelas das
composições de aço, as passageiras, seguran-
do carinhosamente os presentes, conseguiram
dar um tom mais humano à viagem. As rosas
arrancaram feições mais alegres e satisfeitas.

Folos de Olavo Rulino

Faxineira Laudelina
de Almeida: "brigada", moço'

Um casal
muito feliz
com a beleza
da música e
da rosa

Ele ganhou rosa e pediu palma para muitos

Assistência teve até

um pouco de cor local
A platéia mostrou muito interesse pelos corais, mas o

espetáculo não estaria completo sem alguns personagens mais
característicos da região da Central do Brasil. Por isso, ninguém se
assustou quando um mendigo, bêbado e esfarrapado, invadiu o
palco durante a apresentação do coral da PUC. Só a regente Lídia
Podoroelsky, que estava compenetrada em seu trabalho, inter-
rompeu abruptamente Caramba, de Galindez.

Os diretores da CBTU, entretanto, estavam prontos para
eventualidades desse tipo. Enquanto os mais de 20 cantores do
coral davam gargalhadas, um deles subiu ao palco e rapidamente
entregou uma rosa vermelha ao sujeito. O bêbado assentiu que
estava agradando e tentou permanecer em cena, até ser retirado à
força por um guarda ferroviário e desaparecer na multidão.

Logo depois, no intervalo entre a apresentação do coral da
PUC e o da Associação do Canto Coral, surgiu entre os
espectadores um rapaz, de cabelo cortado como soldado, que, se
dirigindo aos cantores, pedia uma chance de se apresentar em
palco. Rosa branca na mão erguida, ele tentou comprovar que"entende de música" gritando todas as notas musicais. Até ser
levado pelo guarda, ainda pediu palmas para Sarney, Moreira,
Brizola e Saturnino, sem desistir diante da reação indiferente que
recebeu.
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Publique sua mensagem muito especial no
Classicarinho. Um presente original que vai
tocar o coração.

E mais: Radiocarinho entra em cena. Agora
você pode dar o mesmo recado a viva voz na
rádio FM 105. Cada módulo de 10 segundos custa
apenas Cz$ 500,00. Nós gravamos sua mensa-
gem e você escolhe dia e nora que vai ao ar.

Seia prático: vá até uma das Agências
de Classificados do Jornal do Brasil
mais perto de sua casa, ou ligue
Classidiscados JB (580-5522).

Escolha a sua moldura e publi-
que o seu cartão de Natal no JB.

Classicarinho sai dia 24.
Radiocarinho nos dias 24 e 25.
Faça os dois.
Falado?

CzS 1.150,00
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a—

c~ 7^=zz^.  • ®S!y Anunciode linha.
7 920,00 CzS 60.00 por linha,Cz$ 1.840,00 minimo de 4 linhas.
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maior parte dos filmes brasileiros co- transmite a mensagem do filme. "Nao

Artur Xexeo memora o sucesso com 300 mil espec- matem as fonnigas", ensina numa ce-
7~ tadores, Aragao caminha, de novo, na. "A dimensao dos nossos espiritos
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plicencia com que mudam a camiseta, vezes por ano, precisa chegar ao mer- Sullivan e Paulo Massadas, como exi-

o publico do quarteto trapalhao esta cado. Agora, Aragao e seus amigos Se rnercado e precedida por um
—sempre se renovando. Quando a ex- vivem da venda de artesanato numa 
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Renato

Aragão

volta ao

cinema com

seu

produto

paxa as

férias

transmite a mensagem do filme. "Não
matem as formigas", ensina numa ce-
na. "A dimensão dos nossos espíritos
pode ser diferente. É o mistério da
vida", insinua noutra. "Quem bebe
mais vive menos", explicita numa ter-
ceira. O grupo juvenil Dominó tam-
bém aparece de vez em quando, mas
ninguém entende por quê.

Entremeada de números musicais
— a maioria composta por Michael
Sullivan e Paulo Massadas, como exi-
ge o mercado — e precedida por um
anúncio do chocolate em pó Nescau, a
trama segue manca até um final feliz
com Bia Seidl e Gugu Liberato for-
mando o casal mais cafona que uma
tela de cinema já abrigou.

Da confusão geral, salva-se o ine-
gável talento humorístico de Renato
Aragão e a certeza de que, contrarian-
do as regras do mercado, o dia em que
ele fizer só um filme por ano, o resulta-
do será bem melhor. Cotação: ?

maior parte dos filmes brasileiros co-
memora o sucesso com 300 mil espec-
tadores, Aragão caminha, de novo,
para seus habituais 1 milhão de pe-
quenos assistentes.

Qual é o segredo? Por este Os
fantasmas trapalhões, nenhum. Como
em quase todos os filmes anteriores
(com exceção de O cangaceiro trapa-
lhão), este também revela a pressa
com que é feito um produto que, duas
vezes por ano, precisa chegar ao mer-
cado. Agora, Aragão e seus amigos
vivem da venda de artesanato numa
região que, espantosamente, eles ga-
rantem ser a Amazônia. De lá, ao lado
do delegado Gugu Liberato (cruzes!),
eles partem em busca de cinco mi-
lhões de dólares escondidos num cas-
telo fantasmagórico. Há uma loura
ingênua (Bia Seidl) e uma morena vilã
(Carla Daniel, na única participação
talentosa do elenco). Paulo Porto faz
um fantasma que, aparentemente,

Artur Xexéo

ESTES tempos brasileiros em
Iml que cultura e mercado estão
JiV sempre se confundindo, Rena-
to Aragão e sua trupe de trapalhões
são artistas de primeira grandeza.
Nesta época de cultura descartável,
eles também levam vantagem. En-
quanto consumidores de rock trocam
de banda favorita com a mesma dis-
plicência com que mudam a camiseta,
o público do quarteto trapalhão está
sempre se renovando. Quando a ex-
criança começa a se interessar por
sex-symbols, seu irmão mais moço
entra na fila do cinema que exibe as
trapalhadas infantis do mais bem-
sucedido artista do gênero no país
(pelo menos enquanto Xuxa não es-
tréia na tela grande). A ciranda come-
ça outra vez a partir de hoje quando
Os fantasmas trapalhões entra em
cartaz em circuito nacional. Quando a

ARTE NAIFIUGOSLWA

£Sp Mania,

Doce Mania
Além dos tradicionais
perus, pernis
c sobremesas natalinas,
Baby Araújo da Doce

Mania, tem mil sugestões para ceias de fim
de ano, como musses de legumes com
saladas, pudins de bacalhau, pavês de nozes
etc.

Encomende agora: Entregamos a domicílio

Doce Mania
R. Pinheiro Guimarães, 88 — Botafogo

Tel.: 266-4001
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Tamanhos de 12 a 18 anos.
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FUNDACftO PRÓ BÚZIOSAVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 270 LEBLON.
ESTACIONAMENTO PELA AFRÂNIO DE MELO FRANCO. TODASAS QUARTAS

De 3 de dezembro a 3 de janeiro, além das mais elegantes lojas
de móveis e decoração, você encontra um shopping de Natal dentro

U 

do Rio Design Center.
Stands espalhados pelos 4 pavimentos reúnem o que exis-

te de melhor e mais selecionado em presentes de Natal.
No mesmo lugar, você tem presentões para a casa e pre-

sentinhos para todo mundo que merece a sua lembrança.
k BB Já tem sucesso garantido um shop-
WLm B ping de Natal que nasceu com a ca-
WUÊ ¦¦ ¦ ¦¦ 1 ra eo estilo do Rio Design Center.
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Tanaka do samba

Japonês reuniu a Velha Guarda para gravar os sambas do compositor Paulo da Portela

Francisco Luiz Noel
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* A " » ^R| legend&rio Paulo Benja-
m. ^¦mi Hf ¦ ¦ mim de Oliveira poderia ate

,#¦> JH ter sonhado com a grava----^ .fcWr'l C&o de um LP apenas com
W&y seus sambas, mas nunca teria imagl-

nado que a iniciativa, em vez de partir
g >/"* ka" $-,5 4tf de um brasileiro, seria tomada por
H?A .$ 
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uma japones. Trinta e nove anos apos
!:WlK-®£j5iB;':iP^S^^^P^SBilBHii®CaaAoie^^BiH sua morte. Paulo da Portela finalmen-
P•.." Aifc-lMfc>i&LAMte terA um disco com suas composi-

Qdes, algumas em parceria com Carto-
la e Heitor dos Prazeres, interpretadas
por ningu6m menos que a Velha Guar-
da da escola. Por tras de tudo estS o

MW m ' '"iflB oriental Katsunorl Tanaka, 28, um
'ww^r J. :, . [:I 1 Wmm apalxonado pelo samba, que desde 86

^B§|lgB<  | se (je(iica a ievar ao estudio nomes
HV -Wtm w-g I historicos da musica popular brasi-
Wmm rtW «* » * «r 1 leira:
P|£^V uir«fca$ Tanaka, como jfi esta ficando co-

nhecido entre os velhos samblstas ca-
|Hk ®if ygf riocas n&o poupou esfor?os para o LP

g que o trouxe no Iniclo do mes ao
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Tanaka registra ern d^co prec^o acervo do sarnba

de onde só sai nos últimos dias do ano,
quando o disco estiver pronto. Auxi-
liado pelos músicos Henrique Cazes e
Paulão, que dividem a produção musi-
cal e os arranjos, e pelo sambista Mo-
narco, ele arregimentou toda a Velha
Guarda e conclui a gravação das 13
músicas na terça-feira, num pequeno
estúdio na Lapa. O lançamento no
Brasil será depois do carnaval, pela
gravadora Quarup, simultaneamente
à chegada do disco nas lojas de T6-
quio, editado pela Bomba Records.

Para o público brasileiro, acostu-
mado a ouvir saudações a Paulo da
Portela mas desconhecedor de sua
obra, o LP será uma apresentação em
grande estilo: na voz de grandes sam-
bistas da Velha Guarda — como Ma-
nacéa, Chico Santana, Casquinha, Al-
berto Lonato e Monarco, além de Cris-
tina Buarque e Mauro Duarte —, desfi-
Iam no disco composições inéditas e
algumas gravadas há muitos anos, en-
tre elas Cantar para não chorar, suces-
so de Carlos Galhardo em 1937.

A maioria dos sambas nunca havia,
porém, sido sequer cantarolada perto
de um estúdio. Como o romântico
Ópio ("Dizem que seu beijo é igual ao
ópio / e sonhos de luz fazem gozar /
mata meu desejo neste instante / dai-
me teu beijo importante / quero dor-
mir e sonhar"), cantada por Casqui-
nha. Ou o samba feito em 1928 para a
Portela, alfinetando Ismael Silva e sua
escola, a Deixa Falar, do Estácio ("Pra
que haveremos de mentir? / o subúrbio
tá é bom / venham ver, não é história /
se por ventura estou errado / dou a
mão à palmatória"), incluída num pot-
pourri na voz de Monarco.

Transformar em disco a idéia de
Tanaka deu trabalho, conta Monarco,
56, o caçula da Velha Guarda, lamen-
tando que mesmo na Portela poucos
sambistas antigos conhecem a obra de
Paulo, falecido em 30 de janeiro de 49,
aos 48 anos. A salvação, por ironia do
destino, foi a memória de um dos con-
temporâneos de Paulo da Portela, Al-
cides, o malandro histórico, que se
lembrava de mais de 30 sambas do
compositor. Ele morreu em novembro,
aos 80 anos, poucos meses depois de
ter virado fonte de pesquisa para os
mais novos da Velha Guarda.

— Por incrível que pareça, só ele
lembrava. Não fosse o Alcides e nem
tinha disco — Monarco homenageia.
Manacéia, 66, um dos mais velhos inte-
grantes da Velha Guarda, concorda.
Afinal, lembra ele,"naquela época não
se pensava que um dia haveria facili-
dade para gravar. O samba morria na
quadra".

Gravado em tempo recorde por mo-
destos US$ 4 mil (cerca de CZ$ 300 mil)
— o trabalho, que começou no sábado,
dispensou ensaios demorados e artifí-
cios técnicos comuns às produções
destinadas às paradas de sucesso —, o
LP dedicado a Paulo da Portela é o
quarto que Katsunori Tanaka produz.
Em junho e Julho do ano passado, ele

havia promovido a realização de LPi i'
dedicados aos compositores Wilson :
Moreira, Nelson Sargento e à Velha .
Guarda da Portela, também lançados .no Japão, onde cada um vendeu de 500
a 1 mil cópias, demonstrando que ele
não é o único japonês apaixonado pelo I
samba. O primeiro disco de Cartola,
editado pela Marcus Pereira, teve ven-
dagem superior a 5 mil exemplares no
Japão.

Tanaka descobriu a música brasi-
leira na década de 70, quando traba-
lhava como cozinheiro em Tóquio e
encantou-se durante um show da divi-
na Eliseth Cardoso. Começou a vascu-
lhar as lojas de disco, descobriu o de
Cartola e, em 80, decidiu vir ao Brasil e
conhecer a qualquer custo o composi-
tor. Quando chegou, em 81, Cartola
havia acabado de morrer. Voltou em
83 e, dois anos depois, durante tempo-.
rada de Nara Leão em Tóquio, conhe-
ceu os irmãos Henrique e Beto Cazes,
do Camerata Carioca, que receberan
Tanaka no Rio, no inicio de 86.

Para quem havia assistido ao mes- ,mo show da Velha Guarda "três ou
quatro vezes", a idéia de gravar em
estúdio surgiu naturalmente, quando .
Tanaka registrava em cassete, na casa
dos Cazes, o antológico Velha Guarda,
passado de glória, produzido em 70 .
por Paulinho da Viola. Beto Cazes
conta que o amigo perguntou por quê .
raramente eram gravados os sambis-
tas históricos e se surpreendeu quan-
do soube que as grandes gravadoras
não tinham interesse. Por sugestão de
Tanaka, os Irmãos começaram a fazer
as contas e, em junho, estavam com
ele no estúdio gravando os três primei-
ros LPs.

Tanaka garante, no português
fluente que aprendeu com os sambis-
tas e amigos, prometendo para 88 um
LP com músicas do mangueirense
Guilherme de Brito.

— O que faço é, simplesmente, gra-
var os discos que eu gostaria de ouvir.

Flávio Rangel RELIGIÃO
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povo brasileiro deve deixar
imediatamente de ser besta
e exercer sua opção prefe-

rencial pelo otimismo, mirando-se
no exemplo de nosso querido gover-
no. Chega de baixo astral.

O governo, todo santo dia, de-
monstra sua fé no futuro do nosso
país; até nas menores coisas se nota
a crença de que a coisa vai melho-
rar. Tomemos, por exemplo, o sapa-
to do presidente. Belíssimo sapato,
ao custo de seis mil cruzados o par.
O presidente usa os dois sapatos de
uma vez só, diferentemente de mi-
lhares de nordestinos que usam pri-
meiro a alparcata direita e, quando
esta se extingue, passam a usar a
esquerda. Esta é uma posição flage-
lada, pessimista, que não conduz a
nada. O presidente, apresentando
seu sapato novo ã população, inclu-
sive com a etiqueta, está mostran-
do que o futuro do país é brilhante e
engraxado. E, se seu par de sapatos
custa dois salários mínimos, o que
se pode esperar é uma revisão desse
índice, logo agora para as festetas
de Natal. O salário deverá ser au-
mentado para uns setenta e dois
mil cruzados livres de impostos.

E o ministro da Fazenda, en-
tão? Foi à televisão e disse que "a
inflação está sob controle". A des-
graçadinha deve ir a 15% este mês.
Pois nosso líder falou que está sob
controle, riu e entrou no elevador.
Um maravilhoso exemplo de oti-
mismo, que certamente lhe dará o

Alto astral 
já

Prêmio Pangloss 1987. São atitudes
como esta que nosso povo deve
imitar. Se fosse um ministro japo-
nês, o que faria? Com certeza, en-
vergonhado de ter colocado na la-
ma o nome de sua honrada família,
puxaria da adaga e cometeria hara-
quiri ali mesmo, diante das câme-
ras, indo reunir-se a seus ancestrais
na paz celestial. E o pacote fiscal?
Otimismo puro.

O governo continua acreditan-
do no povo, achando que este está
ficando rico e pode pagar sempre
mais. Já o povo acha que o governo
está na miséria, com toda essa dívi-
da externa e tudo o mais: é preciso,
pois, mudar o ângulo de visão.

E os milhões de dólares dados à
Sharp e à Engesa? Pode haver algu-
ma coisa mais otimista? O governo
toma dinheiro da população, que é
muito rica, e dá dinheiro a seus
amigos, que estão momentanea-
mente em dificuldades. O dinheiro
à fábrica de armas, esse é um prodí-
gio de otimismo. Em geral, os ino-
centes pensariam que uma fábrica
de armas que vai à falência é uma
boa coisa para os desejos da paz
universal. Ilusão. O raciocínio não é
esse. Uma fábrica de armas fechada
causa desemprego; o desemprego
causa convulsão social; a convul-
são social leva à revolução ou à
guerra; a guerra precisa de armas; é
preciso abrir a fábrica.

O otimismo e o pessimismo
sempre foram questões subjetivas.

O estudante de Teologia que entre-
gou sua prova em branco ao profes-
sor, com a anotação "Deus sabe
todas as respostas", era otimista ou
pessimista? Mas o nosso governo
transformou a questão em objetivi-
dade pura. Vocês vão ver como ago-
ra no fim do ano, nas mensagens do
Palácio do Planalto, vai ser tudo
otimismo.

Uma pesquisa revelou que a
polícia é a instituição com menos
credibilidade de todas. Às vezes é
má vontade. A polícia tem traba-
lhado muito bem nesses seqüestros
que são televisionados e mostrados
ao público todas as noites às oito
horas. A postura apresenta progres-
sos, a dicção também, os gestos
realizados para o saque das armas
estão cada vez mais espetaculares
— enfim, a representação tem me-
lhorado muito. Vista assim, com
otimismo, a polícia fica passável.

E é preciso aplicar esse proces-
so à vida cotidiana, integralmente.
Se o cidadão se aborrece vendo a
infância abandonada vendendo
chiclete nas esquinas ou pedindo
esmola diretamente, tal aborreci-
mento é pessimista. Mas se consi-
derar isso como uma nova escola
estética, parecida com a perfor-
mance, chamada, por exemplo, de
chicletismo — com suas subdivi-
sões, o chicletismo esfarrapadim ou
o chicletismo desdentadim — a rea-
lidade fica mais aceitável; e tudo
fica mais otimista.

Mesmo que não seja verdade.
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NATAL 87

Eduardo Guinle convida
você a participar
de nossa festa.

É a oportunidade que
você vai ter para

escolher os mais finos
presentes para

seus parentes e amigos.
Sem esquecer do seu.

De 2!* a 6." aberto até às 22:00 h.Sábado até âs 18:00 h.

B

eduardo guinle

DESTAQUES: BAPT1STA DA COSTA — BI ASCO - NAVARRO DA
COSTA - PANCETTl - GUACHE — PEDRO WE1NGARTNER -

MANOEL SANTIAGO - SYLVIO PINTO - LEOPOLDO GOTUZZO
- INIMÁ DE PAULA - ANTIGOS TAPETES ORIENT.MS -
IMAGENS SÉCULO AT/// r XIX - MARFINS - CRISTAIS —
PRATARIAS — MÓVEIS DE ÉPOCA - PORCELANAS — etc.

ORGANIZAÇAO:
:cu

A pot o Cu/t ura/
MASSON

GAlfWA DELAS ARIES
4 v. Olegário Maciel, 162 — Barra — Tels.: 399-4766 399-4170 — 399-4330
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Xô, Xuxa!

Queremos Deus

AMÉRICAS.. JORNAL DO BRASIL
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Dom Marcos Barbosa

nn mr EU amigo Sérgio Car-
|m#8 neiro chamou-me a

iiTJL atenção para um fato
curioso: o acordo entre Reagan
e Gorbatchev foi assinado no
dia 8 de defembro. Assim, um
protestante e um ateu escolhe-
ram por acaso (mas Léon Bloy
dizia que o acaso era a Providên-
cia dos imbecis) a festa da Ima-
culada Conceição para o históri-
co encontro, a festa daquela que
é chamada Rainha da Paz e es-
maga, segundo uma antífona li-
túrgica, todas as heresias. Aliás
poderá Gorby, como já o cha-
mam os americanos, ser consi-
derado ateu? Não terá feito uma
abertura para o céu e uma trans-
parência para o mistério? Pelo
menos disse a Reagan: "Que
Deus nos ajude!" e aos editores

3ue 
lhe falavam da possibilida-

e de uma nova visita: "Se Deus
e Politburo quiserem..." Vemos,
pois, quanto estão atrasados,
em relação aos seus modelos e
heróis, os que pretenderam ba-
nir o nome de Deus da futura
Constituição.

O atual acordo é apenas um
começo de paz, algo de muito
precário, mas é sempre um co-
meço. Pois bem sabemos que a
paz entre as nações só será sóli-
da e estável quando reinar a paz
entre os indivíduos e a paz em
cada um: aquela paz que os an-
jos do Natal anunciaram aos ho-
mens de boa-vontade e que será
sempre uma decorrência da gló-
ria que dermos a Deus. "Opus
justitiae pax", "A paz é fruto da
justiça" foi o lema bíblico esco-
Ihido por Pio XII, que tanto nos
falou da Paz. E é bom notar que,
no caso, justiça significa santi-
dade, sendo a nossa religião, o
nosso culto, uma forma de justi-
ça para com Deus, a quem deve
ser dada toda glória. Por isso
mesmo será muito oportuno o
encontro a ser realizado no pró-
ximo domingo no estádio do
Maracanã sob o título "Quere-
mos Deus!" Ou melhor, "Quere-
mos Deus, com Maria", sobretu-
do por estarmos a celebrar o
Ano Mariano.

Não podia ser mais feliz a
escolha do nome "Queremos
Deus", que são as primeiras pa-
lavras de um hino que existe
também em francês e talvez em
outras línguas, muito cantado
outrora, antes que nossas igre-
jas fossem cada ano sempre in-
vadidas por novos cânticos, on-
de geralmente letra e música
disputam a pior categoria, sem
falar na sua instrumentalização
para a justiça e a promoção so-
ciai, sempre voltadas para o ho-
mem e esquecidas de Deus. Co-
mo me soa bem, hoje em dia,
esse "Queremos Deus!", que
lembra aos cristãos que eles de-
vem ser militantes, e não apenas
dialogantes, e muito menos sub-
servientes. "Queremos Deus, ho-
mens ingratos, / Ao Pai supremo
e ao Redentor; / Zombam da fé
os insensatos, / Erguem-se em
vão contra o Senhor!"

O "Queremos Deus" é uma
versão quase literal do Salmo 2:"Por que as nações se amotinam

/ e os povos tramam em vão /
contra o Senhor e o seu Cristo?
Como é também um eco do."Dieu premier servi" da bandei- -
ra de Joana d'Are. Sem falar,
muito mais antigo, no lema de
São Bento: "Deus seja glorifica-
do em todas as coisas!" Ou, mais
tarde, no de Santo Inácio: "Para
a maior glória de Deus!" E, tão
perto de Santo Inácio, Sante
Teresa: "Só Deus nos basta!"

O mundo sofre hoje da ausên-
cia de Deus, que afastamos de
nossos corações, pois ele jamais.
se afasta de nós. Ou que trans-
formamos num Deus bonachão.
que topa tudo e nada exige! Co
mo haverá paz no mundo, se nãc
houver paz em cada um? Mai
paz que seja fruto da justiça.
Pois os homens, abrindo mão da
justiça, caem na violência. Tor-
nam-se às vezes cúmplices, mas
não irmãos, pois já não sabem
rezar o Pai nosso, nem pedir a
vinda do Reino.

Bastarão dois fatos para mos-
trarmos o quanto Deus vem sen-
do banido entre nós, e as conse
qüências disso. A missa de for-
matura dos alunos do Colégio
Santo Inácio foi este ano inter-
rompida ao meio, retirando-se o
celebrante do altar, tal o sacríle-;
go desrespeito dos alunos. No
Colégio Sáo Bento nem chegou
a haver festa de formatura, tal o:
comportamento dos alunos nos
últimos dias de aula. E no entau-'
to, trata-se de colégios que, aó
lado de três outros (todos relir:
giosos), têm conquistado os príi
meiros lugares nos índices èr
aprovação nos vestibulares!

Um terceiro fato a comprovar
a indisciplina a que chegamos é
o que lemos no Informe JB de
sexta-feira passada. Um avião'
da Varig com destino a Brasília!
teve de voltar ao terminal por-;
que os irmãos Marcos e Murilo
Heusi se recusaram a apagar os:
cigarros, que não podem estai
acesos no momento da decola-;-
gem. Foram ambos retirados à
força pela Polícia Federal, atra-
sando o vôo duas horas e meia e
levando 12 passageiros à desis-
tência. E o autor da coluna nos
refresca a memória: "Marcos
Heusi, para quem não lembra,
foi o secretário da Polícia Civi'
do Rio de Janeiro na sua fase dt
maior turbulência".

Sim, precisamos de Deus
com urgência. E de bradar, em
uníssono, como está programa-
do para o Maracanã: "Queremos
Deus!" Não apenas "querer" n<
sentido de "amar", mas de preci
sar dele com urgência: "Deus.
já!" precisamos dele numa terra
de marajás e de corruptos, de
bispos, padres, teólogos e freiraí
que fazem ouvidos de mercadoi
ao Papa, de uma sociedade que
tolera sem protesto que a Xuxe
se torne a Babá de seus filhos
esquecida de que o Cristo adver-
tiu: "Ai daqueles que escandali-
zarem (isto é, provocarem a que-
da) de um desses pequeninos,
cujos anjos no céu contemplam
sem cessar a face de meu Pai!" O
que não virá a ser (nos pergunta-
mos) a geração que tem por ba-
bá a Xuxa e cujos pais são inca-
pazes de dizer: "Xo, Xuxa! Que-
remos Deus!"
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O novo

judaísmo
A comunidade judaica carioca

aguarda ansiosa a chegada ao Rio no
início da semana que vem, a convite
da ARI, do rabino Zalman, que tem
residência nos Estados Unidos.

Zalman, que tem 65 anos, não é um
rabino comum mas é visto hoje dentro
da religião judaica como um grande
revolucionário, que na década de 70
evoluiu da postura mais ortodoxa pos-
sivel para uma posição que o define
hoje como "rabino esotérico", tal a
desenvoltura com que se relaciona não
só com as outras religiões mas tam-
bém com paranormais, astrólogos, vi-
dentes e todos mais que transam com
a mente e as energias.

Pregador do surgimento de um novo
judaísmo, de perfil moderno, progres-
sista e mais tolerante, Zalman lidera
nos Estados Unidos uma corrente ju-
daica que se autodenomina Jews of
New Age (Judeus da Nova Era).

Para se ter uma idéia da abertura do
rabino Zalman, de seu programa no
Rio constam dois itens que seriam
impensáveis na agenda de um religio-
so de formação ortodoxa: assistir à
Missa do Galo, na noite do dia 24, no
Mosteiro de São Bento, e uma grande
noite de pregação, aberta ao público,

dia 28, no Circo Voador.
* *
O lance mais consistente da passa-

gem de Zalman pelo Rio, entretanto,
será o encontro — para o qual já estão
inscritas mais de 300 pessoas — que o
rabino presidirá nos dia 25, 26 e 27
num sítio no município Sacra Família.

O encontro já ganhou de Rosaly
Bloch, uma das anfitriãs de Zalman, o
rótulo de "Woodstock judaico".

De saída
É tido como certo o afastamento do

superintendente regional do Inamps
no Rio, João Carlos Serra, que está de
licença por conta do escândalo da Sie-~ mens.

Terá a licença prorrogada e em se-
guida será defenestrado.

Quem chega
Está no Rio, em temporada de

férias, a supermanequim brasileira
Dalma.

Para quem tem memória fraca,
Dalma, residente há vários anos em
Nova Iorque, de onde sai a trabalho
apenas para fazer em Paris os
desfiles das coleções de haute
couture do figurinista Saint-Laurent,
recebeu este ano do American
Council of Fashion Design o maior
prêmio com que uma modelo pode
sonhar.

Foi escolhida The Model of the
Year.

Zózimo

Já era

Ronaldo Zanon

mm ) 1 i||

gill. ; lllif
A manequim brasileira Dalma, recém-chegada de Nova Iorque, e a

atriz Mila Moreira na noite do Rio

Endereço
novo

A turma da poire resol-
veu ontem variar.

Escolheu para almoçar o
restaurante do hotel Eron
onde uma grande mesa
reunia, à frente o deputado
Ulysses Guimarães, os mi-
nistros Renato Archer e
Luís Henrique, o governa-
dor Moreira Franco, o
deputado Heráclito For-
tes, além de vários empre-
sários.

Comemorava-se a derro-
ta do ccntráo, que nào con-
seguiu arrematar o acordo
com as esquerdas para que
fossem votados, ainda este
ano, o regime de governo e
o mandato do presidente
José Sarney.

* * *
Fechou a refeição uma

glacial garrafa de poire da
marca Williams, a preferi-
da de Ulysses.

O melhor
Do presidente do Sindi-

cato Nacional dos Edito-
res, Alfredo Machado, do
alto da sua experiência de
editor e avô:

— O melhor presente pa-
ra se dar a uma criança no
Natal é um livro. E um
brinquedo que nào engui-
ça nem precisa trocar a
pilha.

Voz do povo
Está saindo do forno do Ibope uma pesquisa feita com 1

mil 600 eleitores da cidade de São Paulo, revelando suas
preferências para a prefeitura.São as seguintes:
1) Almir Pazzianotto  29%
2) José Roberto Faria Lima  14%
3) Guilherme Afif Domingos  12%
4) Delfim Neto  7%
5) Plínio Arruda Sampaio  4%
6) José Serra  4%
7) João Oswaldo Leiva  1%
8) brancos e nulos  16%
9) não sabem  13%

Candidato
De tetra no bolso, o

deputado Mareio Braga é
agora mais do que nunca
candidato a prefeito do
Rio de Janeiro.

Vai disputar a indicação
pelo seu partido, o PMDB,
na base do ou vai ou racha.

¦ ¦ ¦
Compras

De aspecto tranqüilo,
embora um pouco mais
grisalho do que das últi-
mas vezes em que apare-
ceu na imprensa, fazia
compras ontem, detendo-
se com vagar diante das
luxuosas vitrines do Shop-
ping Center Iguatemi, em
São Paulo, o sr Raul do
Amaral Street.

Entre os amigos, é mais
conhecido como Doca
Street.

Não,

obrigado
O espírito de Natal

baixou no truculento
líder do PFL, o deputado
José Lourenço.
m Esta semana, no jantar
do Florentino, Lourenço
ofereceu um indulto de
Natal ao seu
ex-vice-lider Alceni
Guerra e aos outros
quatro companheiros
que, durante o ano,
saíram ou foram
destituídos da
vice-liderança por
divergências com o
chefe.

O indulto foi
polidamente recusado.

Algumas das vinhetinhas eróticas
introduzidas pela TV Globo em sua
programação de verão, que chegaram
até a merecer uma reportagem no últi-
mo número da revista Veja, deixaram
de ir ao ar por ordem da direção da
emissora.

A enfermeira que, de meias, ligas e
calcinha, faz explodir o termômetro do
paciente ou a gostosona cujo traseiro
leva um pingüim de geladeira à loucu-
ra permanecerão daqui por diante
apenas na lembrança dos telespecta-
dores.

Voltam ao ar apenas as que pude-
rem ser retocadas e moralizadas, como
a da moça que, os peitos à mostra, faz
ferver com o pé a água da banheira.

Desaparecem os peitos.

Revelação
A pelada que rola diariamente nas

areias da praia do Leblon ao lado da
boca do canal, disputada pela moça-
da da Cruzada São Sebastião, acaba
de incorporar um novo craque.

Passou a ser invariavelmente esca-
lado para a ponta-direita de um dos
times o jornalista Ricardo Boechat.

Já é conhecido como o Renato da
Cruzada.

Quem nasce
A família Sarney está em festa.
Nasceu na quarta-feira, em São Luís,

o sétimo neto, uma menina, do presi-
dente José Sarney e D Marly

Maria Fernanda, como será batiza-
da, é a terceira filha de Teresa e Fer-
nando Sarney, o filho mais velho do
presidente.

¦ ¦ ¦
Disfarce

O ministro Bresser Pereira arrumou
um disfarce para circular em Brasília
sem ser reconhecido.

Passou a visitar os líderes do PMDB
a bordo de um Voyage azul, com placa
particular, por ele mesmo pilotado.Além disso, toma o cuidado de
cumprir os roteiros sempre de cara
amarrada.

Sorrir, nem pensar.

Imobilismo
• Ouvido num coquetel num grande
hotel de São Paulo de um diretor de
uma das maiores empresas do pais:— A paradeira nos negócios por
causa desse pacote fiscal do governo é
tal que até os fornecedores de notas
frias suspenderam suas atividades.

Apoio
O deputado Delfim Neto está fecha-

dinho da silva com a candidatura do
empresário Antônio Ermírio de Mo-
rais à presidência da República.

Sobre o assunto, tem conversado
bastante ultimamente com o senador
Marco Maciel.

Fren te a fren te
Nâo ficará sem resposta o movimento pró-

presidencialismo que, estrelado pelo ex-
governador Leonel Brizola e o líder do PT Luís
Inácio da Silva, pretende concentrar hoje uma
multidão na Cinelàndia.

Ao mesmo tempo, o prefeito Saturnino Braga se
empenha em organizar uma frente parlamentaris-
ta, com dezenas de seguidores, entre eles o gover-nador da Bahia, Waldyr Pires, os senadores Afonso
Arinos e Nelson Carneiro, os jornalistas Barbosa
Lima Sobrinho e Fernando Gabeira, para citar
apenas alguns.

Lança-a, também hoje, numa entrevista em quetentará fazer o mesmo barulho de Brizola na
Cinelàndia.

De volta Prato cheio
As novas promoções

no Itamarati devolve-
ram ao quadro de mi-
nistros de 1"classe uma
mulher, a diplomata
Thereza Quintella, o
que não acontecia na
Casa há 15 anos.

A última embaixado-
ra brasileira, Lourdes
de Vincenzi, tinha sido
promovida em 72.

* * *
Junto com Thereza,

foram também promo-
vidos a ministros de
l"classe os diplomatas
Carlos Augusto Santos
Neves (próximo cônsul-
geral do Brasil em Nova
Iorque), Jório Dauster,
Luis Felipe Seixas Cor-
rêa e Mauro Mendes de
Azeredo.

O aniversário da as-
sessora de imprensa do
senador Fernando Hen-
rique Cardoso, Ana Ta-
vares, revelou algumas
surpresas.

Ela e o assessor espe-
ciai do deputado Ulys-
ses Guimarães, profes-
sor Miguel Reale Jr, são
fàs incondicionais de
música sertaneja.

Para quem gosta do
gênero, aliás, o presen-
te dado à jornalista ani-
versariante por Reale é
um prato cheio — o últi-
mo disco de Chitáozi-
nho e Xororó.

* * É a dupla que fez
a campanha de Orestes
Quércia ao governo de
São Paulo.

RODA-VIVA

O empresário Arthur Sendas recebe hoje na Associação
Comercial do Rio o título de Personalidade Empresarial
do Ano.

Mesa de três, anteontem, no jantar do Lc Bcc Fin:
governador Moreira Franco, prefeito Paulo Rattcs c o sr
Paulo Marinho.

Já no almoço, ontem, do Saint-Honoré, a mesa era de
dois: srs Jorge Murad e Miguel Ethel.

Bebei e Álvaro Teixeira de Mello esperando pelasegunda vez a visita da cegonha.
Amanhece no próximo dia 30 no rio o pdg mundial da

cadeia de hotéis Meridien, Rodolphe Frantz.
Ricardo Amaral será o primeiro entrevistado do pro-

grama Alice Carta Convida que irá ao ar no ano que vem
pela TV Bandeirantes.

fiaria Rita e Afraninho Nabuco passarão o Natal no Rio
e o reveillon em Punta dei Este, com os filhos.

Yvone e Harry Giglioli foram anfitriões, ontem, de um
almoço em homenagem ao ex-chanceler e sra Saraiva
Guerreiro. À noite, os Guerreiro foram as figuras cen-
trais de um jantar oferecido pelo presidente e sra José
Sarney.

O ministro da Administração c sra Aluizio Alves
passarão o Natal e Ano Novo hospedados no Palácio das
Águas Claras com o governador e sra Josc Aparecido de
Oliveira.

Desembarca no Rio no dia 22 o embaixador Marcílio
Marques Moreira, que passa com os familiares as festas de
fim de ano e tem uma audiência marcada para o início de
janeiro com o presidente José Sarney

Zózimo Barrozo cio Amaral
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CONCERTOS

BFB

DE BOTAFOGO

rMMMBML «asa EVANDRÕ]
| Rua Armando Lombardi, 1000 - Barra - Res. pelo Tel. 399-2771 t DllUrU ItWWW |

Os melhores presentes, são *
os que falam aos sentidos...

Neste Natal dê chocolates da

BON BON D'OR e nada mais...
RUA VISCONDE DE PIRAJA.3511| 217-TEL-267-9898 - FÓRUM IPANEMA BRASÍLIA - 404 BI. A Io,a 13- DF

AMERICAS.

VELHQ MUNDQ.

ORENTE-SE
RIO JAZZ ORCHESTRA

Dia 18 de dezembro, apresentação as 12h30 m
Centro Empresarial Rio. Praia ae Botafogo. 228

Convites gratuitos nas agencias do BFB.

Patrocínio

JORNAL DO BRASIL

Turismo

BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.
associado ao CREDlT LYONNAiS

O BANCO QUE PENSA COM VOCÊ

TODAS
AS QUARTAS.

GRAVURAS DE P0RTINARI
Edição Especial, realizada por ocasião dos

25 anos da morte do artista — Tiragem limitada
de exemplares numerados.

20 Obras diferentes, nas técnicas "água-
forte" e "ponta seca".

PROJETO PORTINARI
Solar Grandjean de Montigny — PUC/RIO

Tel. (021) 529-9364.

llcuiò
NATAL

das 10 às 20 horas
Sabados: das 10 às 16h.

TELS. 541-2198 — 542-1247
BARATA RIBEIRO 157 A - RIO DE JANEIRO - RJ

r1,^^ r mr

VENHA CONHECER 0 SUE Â BAHIA TEM!
SHOW — SEXTAS E SÁBADOS.

RESTAURANTE — TEATRO leva você a uma noite inesque-
cível. Show do Grupo Aíro Agô Delè Babadolè com a dança
dos Orixás, Capoeira, Bassan e ainda comidas e doces
típicos dos Orixás. Junte-se aos toques do atabaque e cantos
Alros e sinta a Magia da nossa Cultura. Oferecemos nossos
serviços também p/ Festas e Recepções.

RESERVAS: 295-2598
COPACABANA — RIO DE JANEIRO

JORNAL DO BRASIL
0 JEITO DO K3UE0 TRAÇO DO LAN. }

HUMOR NO JB

Idéias

Quem

está

por

dentro

das

coisas,

tem

idéias.

TODOS OS
SÁBADOS

JORNAL DO BRASIL

NATAL BARATO

As Pronta-Entregas do Fórum de Ipanema

vendem a preço de atacado para você.

FAÇA SEU NATAL

PELA METADE DO PREÇO

de 14 a 19 de Dezembro
das 10 às 21 horas

FÓRUM DE IPANEMA a SALÃO DE CONVENÇÕES

NÍVEL P

Marque um encontro em PETR0P0LIS

Presentes de Natal em clima de montanha

ShoppingCenterBauhaus

As melhores griffes do Brasil

•CORPO & ALMA • DIMPUS « YES. BRAZIL • FIORUCCI •
OLIVER • COFFEE SHOP (RESTAURANTE) • EMPOLO FIORINI •

SVUGGLER • CRAZY • LÒÜ 3 ,'ÜITTON • PALM T9EE • NOMAD
. BY WALKER5 • ZGOT • NÚCLEO BASE • KAFTA (COMIDA-"5A35 * ÁGUA DE CHEIRO • BABY INN ® LA BAG^GE"? E •

LERFÁ-MÜ • MONJOLO • F ORE & CIA » ALPHAVILLE
(LOCADORA DE VÍDEO) • O BOTICÁRIO • RCGER • CANTO

I E MINAS (Ni* 
* • EiS COiÇ • A!ã 8 WAFFLE & CIA e muHÂm

Shopping Center

lua jgõg Pessoa, 58 — Retro
ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO
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Silêncios

expressivos

Luciano Trigo
ARA quem gostou e" para quem não gos-* tou do filme ganha-

dor do último FestRio,
Longe de Rosenheim, o ci-
neclube Estação Botafogo
programou para hoje e
amanhã mais dois filmes
do cineasta alemão Percy
Adlon, Celeste e Cinco úl-
timos dias. Quem gostou
corre o risco de não gostar,
quem não gostou tem uma
ótima chance de reavaliar
seu conceito sobre o dire-
tor. É que os dois filmes,
realizados respectivamen-
te em 1981 e 1982, não têm
absolutamente nada a ver
com Rosenheim — embora
guardem entre si vários as-
pectos em comum.

O interesse de Adlon pe-
lo cinema veio tardiamen-
te. Nascido em 1935, estu-
dou Teatro e História da
Arte e chegou a interpretar
alguns papéis no palco.
Daí foi para a televisão,
onde realizou vários seria-
dos baseados em livros e
alguns documentários (um
deles, sobre o escritor Ro-
bert Walser, lhe valeu o
prêmio Grimme de Ouro
em 1970). Somente no final
da década de 70, instigado
pelos filmes do "novo cine-
ma alemão" de Werner
Herzog e Rainer Werner
Fassbinder, trocou a teli-
nha pela telona. Em seu
primeiro longa-metragem,
aproveitou a longa expe-
riência de realizador de se-
riados literários para
transformar em filme a his-
tória de Celeste, a empre-
gada doméstica que
cuidou de Mareei Proust
durante os últimos anos de
sua existência.

Não acontece absoluta-
mente nada durante os 112
minutos de projeção, mas,
ainda assim, Percy Adlon
conseguiu realizar um es-
petáculo fascinante, se le-
vannos em consideração
que é seu filme de estréia.
Apesar de o ator Jürgen
Arndt ser mais parecido
com Proust do que o pró-
prio escritor, o filme não
explora absolutamente a
importância do retratado,
cujos últimos anos foram
absolutamente desinteres-
santes. Doente do pulmão,
o escritor passava os dias
trancado em casa, escre-
vendo à mão aquela que
seria uma das obras-
primas da literatura uni-
versai — os sete volumes
de Em busca do tempo
perdido. O que interessa a

Adlon, porém, é a relação
doentia que se estabelece .
entre uma jovem inculta e ¦
um intelectual doente, to- ,
talmente isolados num
sombrio apartamento pa-;
risiense, decorado com
móveis antigos e luxuosas
mesas de jantar que nunca
são utilizadas. Celeste vive
em função do patrão. Sen-
tada na cozinha, aguarda
os chamados de Proust.
Ele toca a campainha, ela
lhe traz correndo um saco
de água quente. Ele toca
outra vez, e ela traz cola
para emendar os infinitos
acréscimos que o tempera--
mental escritor queria in-,-
serir no meio do texto, pa-
ra ela incompreensivel. Ela
vive para ele. Ele vive para
seu livro. Dois prisioneiros -
no universo de um aparta-"
mento. Dois cúmplices.

Um ano após Celeste,
Percy Adlon avançou duas
décadas na História mas
manteve as mesmas carac-'
terísticas de direção de seu
primeiro filme. Interpreta-
ções sóbrias, fotografia
sombria, diálogos e monó-
logos intermináveis diante
da câmera parada. Cinco
últimos dias reconstitui os
cinco últimos dias (natu-
ralmente) da subversiva
Sophie Scholl, uma estu-
dante de 21 anos presa em
1943 na Universidade de
Munique sob acusaçáo de
alta traição (ela havia con-
clamado, junto com alguns
colegas, a população a re-
sistir ao regime nazista).
Sophie existiu de fato,
ruas e praças na Alemanha
trazem hoje seu nome. Mas
Adlon escolheu uma perso-
nagem esquecida pela His-..
tória — a sua companheira
de cela, Else Gebel, que
testemunhou seus últimos
momentos — para recons-
tituir uma relação que nas-
ce, cresce e morre no perío-
do de cinco dias.

Mais do que semelhan-
ças estéticas, os dois filmes
se identificam por algumas
obsessões temáticas. A op-
ção de Adlon pelos perso-
nagens quase anônimos
(Celeste e Else Gebel), sua
inquietação diante das re-
lações humanas em situa-
ções-limite, a tentativa de
retratar a solidão e a inca-
pacidade de reverter o des-
tino. São dois trabalhos"
autenticamente autorais,
que se destacam pela ca-
pacidade de seu diretor em
tornar os silêncios e as
sombras mais eloqüentes
do que qualquer pirueta
fotográfica.

Um divórcio que

#não deu certo

"Terra 

para Rosa"

premiado 
em Cuba

HAVANA — O do-
cumentário brasileiro Ter-
ra para Rosa. de Tetê Mo-
raes, ganhou o Grande
Prêmio Coral do 9o Festi-
vai Latino-Americano de
Cinema e Televisão de Ha-
vana. Na categoria de fie-
ção. a Argentina ficou com
os dois prêmios principais
com os filmes La película
dei rey, de Carlos Sorin, e
Made in Argentina, de
Juan Jose Justo. O tercei-
ro prêmio foi para o filme
norte-americano (em ver-
são hispânica) Born in

East L. A., de Cheech Ma
rin, que também recebeu o
Prêmio Glauber Rocha da
imprensa estrangeira para
melhor cenografia e me-
lhor roteiro.

A cubana Isabel Santos,
em Clandestinos, e o chile
no Patrício Contreras, em
Made in Argentina, foram
escolhidos como os melho-
res atores. O filme norte-
americano Salvador, de
Oliver Stone, recebeu o
prêmio de melhor filme es-
trangeiro sobre um tema
latino-americano.

ELOS créditos, o espectador vai logo
perceber que não é para levar a sério.

"Este programa não conta com a participação
de Robert De Niro. Nem de Wilson Grey." É raro
mesmo encontrar um elenco hoje em dia sem
estes dois artistas. Mais raro ainda é assistir a
um programa humoristico engraçado. Pois
Wandergleyson show, que a Rede Bandeirantes

coloca no ar, neste domingo, às 20h, é. Para
começar, não tem claque. O que em termos de
humor na TV è quase uma revolução. Desta
vez, o espectador vai ter que entender as pia-
das, sem ninguém para ensinar a hora em que
se deve rir. Um pouco do espirito de Wander-
gleyson está no artigo que seus criadores escre-
veram especialmente para o Caderno B. Procu-
re entender:

Nossa 
primeira

Por que fizemos 
"Wandergleyson 

show"? Quem

De onde viomos? Para onde vomos?

vez

somos?

Divulgação

Hubert, Reinaldo e
Marcelo Madureira

& £ T°ft OR que escolhemos a
RLtfP TV Bandeirantes?" É a

J&. eterna pergunta que os
repórteres deveriam

nos fazer se não tivessem esquecido os
óculos e a pauta em casa.

Entramos na televisão por acaso.
Chovia a cântaros e a porta estava
aberta. Enquanto nos enxugavam, al-
guém perguntou:Ei, vocês têm uma caneta?

Nós tínhamos.
Vocês têm um pedaço de papel?

Nós tínhamos.
Puxa! Vocês têm tudo para es-

crever um programa de televisão. Por
que vocês não sentam aí e escrevem
um especial de fim de ano, enquanto a
chuva não passa?

Parecia um sonho. Em pouco tem-
po ficamos famosos nos corredores da
TV. Quando nos viam, os elevadores se
abriam todos. O rapaz do cafezinho
apontava para nós e dizia:

Uau! Olha lá os caras da Planeta
e do Casseta (que aliás não têm nada a
ver com esse programa).

Contudo, a Rede Bandeirantes ain-
da está engatinhando. Para vocês te-
rem uma idéia, o diretor de Programa-
ção se chama Guga! A apresentadora
é a Baby Garroux! Até o Blota é Jú-
nior! E o único que pode ficar acorda-
do até mais tarde é o Caçulinha!

A televisão brasileira é igual a lá de
casa — precisa de um bom técnico. Por
sua vez, os técnicos da televisão brasi-
leira parecem a minha empregada: são
uns animais e quebram tudo.

A produção é um capítulo à parte.
Os produtores são pessoas sensíveis.
Todos começaram nos Dzi Croquetes.
Eles passam o dia inteiro pelos corre-
dores gritando, tentando se con-
vencer:

Respeite o meu trabalho! Eu sou
um PROFISSIONAL em arrumar des-
culpas!

Quando está tudo em cima para a
cena começar, um produtor bate no
seu ombro e avisa:

Olha, não vai dar pra fazer a
cena do peixe-espada com peixe-
espada, mas eu "produzi" uma lata de
sardinha incrível, que é a tua cara!

Pra trabalhar na televisão brasilei-
ra você tem que dominar várias lín-
guas, principalmente um estranho dia-
leto trazido pelos colonizadores ingle-
ses que, no século passado, vieram
instalar os equipamentos. É muito co-
mum se ouvir pelos corredores frases
como:

Ei, garoto do Casseta (que aliás
não tem nada a ver com esse progra-
ma), você não quer ir lá no meu switc-
her fazer um insert gostoso?

Você não me esperou, meu bem.
O seu still deve estar com defeito.

Que preview enorme!
O sexo na televisão é um capítulo à

parte, dirigido por Daniel Filho (que
aliás não tem nada a ver com esse
programa e nem com a Casseta Popu-
lar). O sexo é um assunto que merece
ser levantado.

A seleção das atrizes foi uma tarefa
estafante e escalavrante. Um dia,
aproveitei que a patroa tinha ido fazer
compras no Carrefour e fui obrigado a
levar trabalho pra casa. Mas isso tudo
não passa de boato. A grosso modo,
nossa única experiência sexual foi ter
ficado por trás dos câmeras. Era preci-
so ter tromba e fôlego de elefante.
Aliás (que, aliás, é plural de feminino
de elefante e não tem nada a ver com
esse programa e nem com a Casseta
Popular), estivemos ontem à noite
com o nosso amigo John Merrick e lhe
confidenciamos:

Bicho, fizemos um programa
que é a tua cara!

A direção é um capítulo à parte. No
começo, adotamos um processo de di-
reção coletivo: o 464, via Jóquei. Mas
em pouco tempo chegamos a um acor-
do: o único com permissão de entrar
armado no estúdio era o diretor geral.

O diretor era um cara legal, com-
preensivo, paciente e calmo. Antes de
começar a função ele se enchia de
Lorax, Lexotam, Somalium, Exordil e
Valium 35 mg.

Ao final dos trabalhos o pobre-
coitado teve um troço. Mas agora já
está bem melhor. Ontem à noite en-
contramos com ele arrastando uma
caixa de sapato na Praça da Sé e ele
nos disse que está partindo para uma
linha de trabalho experimental-
minimalista e que hoje em dia com
poucos recursos dá pra se fazer um
ótimo programa. É ele quem disse-o:

— Preciso apenas de uma câmera
na mão e um chapéu de Napoleão na
cabeça.

A edição é um capítulo à parte. A
noite numa ilha de edição começa
cedo. Lá pelas sete da manhã. Só exis-
te noite de seis meses em dois lugares:
na Antártida e numa ilha de edição.
Aliás, quem você levaria para uma ilha
de edição deserta? — é a eterna per-
gunta que os repórteres do Caderno B
deveriam ter feito. Para uma ilha de
edição deserta deve-se levar um opera-
dor de VT, um operador de ADO (Anal
Digital Optics), um operador de cora-
ção e o Dr. Fritz.

A pós-produção é um capítulo à
parte de um livro à parte que escreve-
remos num dia a parte.

Os intelectuais têm muito precon-
ceito e acham que trabalhar na televi-
são pega mal, principalmente se você
não tem antena externa e mora do
lado de um morro. Os intelectuais e a
Barbra Streisand torceram o nariz
quando fomos para a televisão e nâo
os convidamos. Mas isto são águas
passadas. Hoje a televisão brasileira

tem mais intelectuais do que câmeras.
A Casa de Criação Janete Clair está
tão lotada que tiveram que construir
vários puxados. Dias Gomes está dor-
mindo no quarto de empregada e Guel
Arraes no sofá da sala. Mauro Rasi
todo dia de manhã leva um susto
quando vê o Ferreira Gullar na fila do
banheiro. O Boni está pensando em
botar aquele troço abaixo e construir
um Edifício de Criação, e inclusive já
nos contratou para virar concreto nas
obras.

O ambiente na Casa de Detenção
Janete Clair não é dos melhores. O
pessoal dorme com as idéias embaixo
do travesseiro para não ser roubadas.
Mas, afinal de contas, isso é um capítu-
lo à parte?

Valeu a pena? Claro que sim. A
televisão ainda é o melhor lugar para
se ganhar dinheiro. Os vendedores de
sanduíche natural, cafezinho, muam-
ba, cocaína e outros bagulhos estão aí
mesmo e não nos deixam mentir.

E o que será do nosso futuro? Essa é
a eterna pergunta que os repórteres
deveriam ter feito e que a minha mãe
faz a toda hora.

A TV Manchete nos ofereceu um
caminhão de dinheiro vazio, um beige-
le e dois varenikes. A TV Bandeirantes
quer que a gente faça um programa
por dia, mas bem longe deles, na BBC.
A TV Globo nos encomendou um pilo-
to mas, quando estava testando os
pneus, bateu no guardrail e explodiu
junto com o carro. No momento, esta-
mos estudando uma proposta milioná-
ria do SBT, mas algo me diz que
vamos mesmo é pra PQP.
Hubert e Reinaldo são sócios-atletas
do Planeta Diário.
Marcelo Madureira é contra-regra da
Casseta Popular (que aliás não tem
nada a ver com esse programa).
Wandergleyson show é um programa
que não tem nada a ver com esse
artigo e nem com a Casseta Popular.

O culto do 

"underground

Arthur Dapieve

ERA 

uma vez um grupo de
rock tido como difícil. Foi re-
cusado por todas as gravado-
ras. Diziam que seu vocalista

não sabia cantar. Seu repertório à pri-
meira vista causava estranheza, quan-
do não ojeriza. Mas através de cinco
anos, 100 canções e diferentes fases,
seus quatro membros não desistiram
de soar como eles mesmos. Solidifica-
ram um culto no underground carioca.
E foram pras cabeças. Hoje em dia,
são, ô palavra esquisita, sucesso. Hoje
à noite, tocam na última sexta do ano
do Circo Voador, junto ao balanço
paraibano do Os Fantasmas da Guer-
ra e ao romantismo brasiliense do Fi-
nis Africae. O nome desta banda é
Hojerizah.

Na longa estrada para o topo de
quem quer tocar rock'n'roll, Tony Pia-
tão (vocal), Flávio Murrah (guitarra),
Marcelo Larossa (baixo) e Álvaro Al-
buquerque (bateria, a partir de 85) já
fizeram fé no básico, stoneano; no pós-
new wave, dedilhado e seco; no neo-
psicodelismo, de músicas de 15 minu-
tos — num processo de sístoles e diás-
toles entre poesia e instrumental. No
momento, finalmente colhendo os fru-
tos do Io LP, um dos melhores do Rock
Brasil 87, que leva o nome da banda e
foi lançado há quase seis meses dentro
do selo Plug da RCA (mas só está
estourando agora, puxado pelo hit
Pros que estão em casa: "Até bem
cedo esperei pelo telefonema, tapando
com peneira o sol que vai nascen-
do..."), o Hojerizah pode dar uma respi-
rada e olhar para trás.

As composições foram amadure-
cendo com os músicos — analisa Flá-
vio, letrista e compositor do grupo. —
Hoje, utilizamos o rock e todos os
ritmos afins: country, blues, funk. Ao
mesmo tempo, utilizamos elementos
brasileiros. Já estamos filtrando reper-
tório nos shows. Vamos sempre tocar
diferente porque temos produção e
renovação muito grande.

Assim, no próximo LP, pretendem
seguir a linha mais apurada esboçada

no lado B do primeiro, em canções
como Sol, Cinzas que queimam e Pes-
soas — este segundo trabalho deverá
começar a ser gravado em março ou
abril, mas, brasileiramente, não há na-
da decidido: a decisão final só depois
do Carnaval. De concreto, há também
a persistência no caminho das letras
elaboradas — "herméticas mesmo",
admite Flávio, que diz não ter preocu-
pação com instituições, senão com a
instituição-mór, chamada vida.

Geraldo Viola

Álvaro. Tony, Flávio e Marcelo: superando
obstáculos em cinco anos de estrada

Na realidade, nossas letras são
imagens trabalhadas através de sig-
nos lingüísticos, tratados de modo
pessoal — teoriza Tony, cujo operísti-
co vocal, outrora menosprezado pelo
sistema, corre o risco de ser a revela-
ção do ano. — Não se quer dizer nada,
mas mostrar. Talvez as pessoas com-
preendam melhor quando conhecerem
A canção da torre mais alta. poema de
Jean-Arthur Rimbaud musicado pelo
Flávio.

Apesar disso, o guitarrista se esqui-
va de "intelectualismo", garante ter
pouca leitura e se declara um intuiti-
vo. Acha que o Hojerizah se interessa
mais pelas "coisas pequenas" — ex-
pressas numa linguagem tal que, de
certo modo, pede um público específi-
co. Mas sabe que "tocar em rádio é
questão de acostumar o ouvido". Tony
também crê que o disco inteiro pode-
ria emplacar, como já fez Pros que
estão em casa e como começa a fazer
Tempestade em Viena. que. brinca Ál-
varo, breve poderão ser limadas do
repertório do grupo.

No fundo, acostumadas à pouca luz
do underground, "as quatro cabeças
convergentes/divergentes" do Hojeri-
zah continuam a olhar o sucesso meio
de soslaio — tanto mais quanto 1988
bem pode ser o ano da consagração
insinuada nos últimos shows: no Festi-
vai Plug, por exemplo, o grupo, junto
aos Picassos Falsos, foi o que levou
maior número de pessoas ao Canecão.
A desconfiança tem lá sua razão de
ser. Afinal, lembra Flávio, ele suou três
árduos anos até conseguir comprar
sua guitarra Fender, instrumento de
arte e trabalho.

Fracassou o divórcio
entre Madonna e Sean
Penn. As diferenças
que segundo a
cantora impediam a
reconciliação com o
marido se reduziram e
eles voltaram a casar.
A dupla não .
confirmou a notícia,
mas uma emissora de
TV de Los Angeles
anunciou que o
Superior Tribunal de
Justiça de Santa
Mònica recebeu um
documento assinado
pelo advogado da
cantora, pedindo o
arquivamento do
processo de divórcio.
Madonna e Sean Penn
tinham se separado
no último dia 30, após
28 meses de
casamento.

mês o divórcio
entre Madonna e
Sean Penn

Pedro Cardoso, Luís Fernando Guimarães e Carina Cooper são
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Fernanda Montenegro confere com ar de aprovagao a transformagdo em video de seu solo em Dona DoidaFernanda Montenegro confere com ar de aprovação a transformação em vídeo de seu solo em Dóná Doida

OS MAIS PROCURADOS

SERVIÇO

LANÇAMENTOS

Ti ES DA TV Paulo A. Fortes

James Garner
e Steve
McQueen em
Fugindo do
inferno, filme
de muita ação

Paul Neioman,
Katherine Ross
e Robert
Redford em
Butch Cassidy
e Sundance
Kid

Peter 0'Toole é
o personagem-
título de Lord
Jim. dirigido
por Richard
Brooks

HOJE
O MENINO QUE QUERIA SER ANJO

Tv Globo — 14h20min
(The Kid with the broken halo) do Leslie Martinson. ComGary Coleman. Robert Ouilhaume, June Allyson, Ray Wals-ton. EUA. 1982.Fábula. Aprendiz de anjo (Coleman) prepara-se para so
graduar e ganhar suas asas. Para isto, poróm, ele terá quevoltar à terra e ajudar três famílias em dificuldades. Cor
(97min) Feito para a TV.

SEMENTES DO MAL
Tv. Corcovado — 21h30min

(The seeds of evil) de Dim Kay. Com Katharine Houghton. JoeDalessandro, Rita Gam. EUA.
Terror. Sinistro jardineiro (Dalessandro). com ajuda deflores malditas, tenta possuir sua patroa (Houghton). Cor.SÓ MATANDO

Tv S — 23h30min
(Death of a gunfighter) de Allen Smith. Com Richard Wid-
mark. Lena Horne. EUA. 1969.

Açào. Delegado incorruptível (Widmark). em busca daJustiça, acaba sendo perseguido pelos habitantes de uma
pequena cidade. Cor (lOOmin).

FUGINDO DO INFERNO
Tv Globo — OhOSmin

(The great escape) de John Sturges. Com Steve McQueen.James Garner, Richard Attennborough, Jamea Donald. Char-les Bronson. Donald Pleasence. EUA, 1903.Guerra. Em 1945. 78 prisioneiros de guerra aliados
planejam fugir de um campo de concentração nazista de altasegurança. Cor. (172min).

JOOO DE PAIXÕES
Tv Bandeirantes — lh05min

(The only game in town) de George Stevens. Com Elizabeth
Taylor e Warren Beatty. EUA. 1970.

Drama. Em Las Vegas. corista (Taylor) se apaixona por
jovem jogador inveterado (Beatty). apesar de ter um caso com
um homem mais velho. Cor (113min).

A INVASAO SECRETA
Tv Manchete — lh20min

(The secret invasion) de Gene Corman. Com Stewart Granger.
Raf Vallone. Miokey Rooney, Edd Byrncs, MlaMassini. EUA.
1904.

Guerra. Em 1943. perigosos criminosos são recrutados
em prisões para a missão de resgatar general italiano,
aprisionado em Iugoslávia. Se o conseguirem, serão liberta-
dos Cor (98min).

HONRA DE SELVAGENS
Tv Globo — lh40min

(Walking the proud land) de Jesse Hibbs. Com Audie Murphy.
Anne Bancroft. EUA. 1956.

Western Negociante branco (Murphy) luta para que haja
paz entre os Apaches e o exercito americano. Cor (88min).

A GANG DOS DOBERMANS
Tv S — 2h

(The doberman gang) de Byron Chudnow. Com Byron Mabe.Julie Parrish. EUA.

AMANHÃ
BUTCH CASSIDY E SUNDANCE KID

Tv Globo — 13h25min
(Butch Cassidy ans Sundance Kid) de George Roy Hill. Com
Paul Newman, Roberto Redford. Katherine Ross. EUA. 1909.

Western. A história de dois bandidos (Redford e New-
man) e a namorada dos dois (Ross) que. expulsos do Oeste
com a chegada do progresso e do século vinte, resolvem,
retomar a "carreira" na Bolívia. O brilhante roteiro de
William Goldman, a música antológica de Burt Bacharach.
o elenco e o diretor fazem deste um dos mais interessantes
faroestes de todos os tempos. Cor (109 min).

OS VIKING8
Tv S — 14h30min

(Last days of the Vikings) de Enzo Sefarin.Com Cameron
Mitchell, Isabelle Corey. Itália, 1961.

Épico.Depois de IO anos lutando em terras estranhas,
dois guerreiros Vikings voltam ao lar. na Noruega. Só que.
no caminho, resolvem atacar um navio da Dinamarca, aca-
bando sem saber com um cambalacho que estava sendo
planejado por um embaixador dinamarquês. Cor (105 min).

BELO BRUMMELL
Tv Manchete — I5h

(Beau Brummell) de Curtis Reinhardt. Com Stewart Granger
Peter Ustinov, Elizabeth Taylor. EUA. 1954.

Drama Na Inglaterra do século 18. jovem aventureiro
(Granger) fica amigo do Príncipe de Gales (Ustinov). se
apaixona por uma bela lady (Taylor). conspira contra o Rei. e
acaba seus dias na França, pobre e esquecido. Cor (11 lmin).

O TESOURO DO RECIFE DA JAMAICA
Tv S — 16h30min

(The treasure of Jamaica reef) de Virginia Stone. Com Ste-
phen Boyd. Chuck Moolery. Roosevelt Grier. EUA. 974

Aventura. Quatro jovens aventureiros tentam resgatar
um tesouro que está num antigo navio espanhol que naufra-
gou em um recife, próximo á Jamaica. Cor (96 min).

AS LOUCURAS DE JERRY LEWIS
Tv Globo — 21h35min

fSmorgasbord) de e com Jerry Lewis. E mais Herb Edelman.
Zane Bubsby, Dick Butkus, Sammy Davis Jr., Milton Berle.
EUA. 1983.

Comédia. Homem à beira do suicídio (Lewis) procura
ajuda de psiquiatra (Edelman) e. quando começa a relatar sua
vida. o médico percebe que este caso poderá ser, para ele, uma
mina de ouro. Este é o mais novo trabalho produzido, dirigido
e interpretado por Lewis Desigual, com poucos momentos
realmente engraçados. Cor (89min).QUE ALEGRIA DE VIVER

Tv Educativa — 23h
(Che gioia vivere) de René Clement. Com Ugo Tognazzi. Alain
Delon, Gino Cervi. Barbara Tass. Itália.

Comédia Jovem ex-seminarista (Delon) chega a uma
pequena cidade, onde é adotado por uma família muito louca,
que o transforma num militante anarquista. Clement é um
dos maiores cineastas franceses do pós-guerra. Preto e bran-
co (120min). O SINDICATO DO CRIME

Tv Globo — 23h35min
(The assassination bureau) de Basil Dearden. Com Oliver

Reed. Diana Rigg. Telly Savalas. Curd Jurgons, Phillipe
Noiret. Inglaterra, 1988.

Ação. Europa. 1900. Jovem repórter (Rigg) investiga
sindicato internacional do crime, e conhece o presidente
(Reed) da organização, por quem se apaixona. Cor (109
min).

OS CRIMINOSOS NÁO MERECEM PRÊMIO
Tv Manchete — 0h20mín

(The prize) de Mark Robson. Com Paul Newman, Edward G.
Robinson, Elke Soinmer. Diane Baker, Leo G. Carroll. EUA.
1903.

Suspenso. Escritor (Newman) chega a Estocolmo parareceber Prêmio Nobel. Conhece duas sobrinhas (Sommer e
Baker) de um médico (Robinson) e acaba envolvido numa
complicada trama internacional. Inspirado nos thrillers de
suspense político do mestre Alfred Hitchcock (Intriga inter-
nacional, por exemplo). Cor (l35min).Som ostéreo.

ROTA SUICIDA
Tv Globo — lh45min

(The gauntlet) de e com Clint Eastwood. E mais Sondra Locke,
Pat Hingle. EUA. 1977.

Ação. Policial (Eastwood) tenta proteger jovem prostitu-ta (Locke), importante testemunha de um crime cometido pela
Máfia. Cor (109 min).

O CROCODILO ASSASSINO
Tv Globo — 3h30mln

(Crocodilo) de Sampote Sands. Com Mat Puvanai. Tany Tim,
Kirk Warren. EUA, 1981.

Terror. Gigantesco crocodilo leva o pânico aos habitantes
de uma pequena cidade americana. Cor (83 min).

ABUTRES HUMANOS
Tv Globo — ShOOmin

(Whispering Smith) de Leslie Fenton. Com Alan Ladd, Bren-
da Marshall. EUA, 1948.

Ação. Agente secreto americano (Ladd) descobre que
seu melhor amigo lidera poderosa quadrilha de assaltantes
de trens. Cor (87 min).

E DEPOIS
CANÇÁO INESQUECÍVEL

Tv Manchete — 11 h
(Night and day) de Michael Curtiz Com Cary Grant. AloxisSmith. Monty Wooley. EUA. 1940.

Musical. A biografia (para lá de romanceada) de ColePorter (Grant). Cor(128min).LORD JIMTv Educativa — 20h
(Lord Jim; de Richard Brooks. Com Peter OToole, JamesMason. Curd Jurgens. EU Wallach. EUA. 1985.Aventura Um primoroso trabalho visual de Brooks. a
partir de célebre novela de Joseph Conrad. scbre a fraquezada condição humana. Coríi54min).PESADELO DO ACASOTv Globo — 23h 1 Omin(Nightmare in Badham County) de John Llewellyn Moxey.Com Deborah Raffin, Lynne Moody. Chuck Connors. Fion-nuala Flanagan. EUA. 1976.

Suspense Duas estudantes fRaffin e Moody) viajam decarona pelo interior dos Estados Unidos. Cor (93min) Feito
para a TV.
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GADO NO VÍDEO

"Dom 

Doida,

dentro de casa

Solo de

Fernanda sobre

poemas de

Adélia

é gravado
em vídeo

Cleusa Maria
ona Doida, o interlúdio de' I B Adélia Prado, levado ao palco
por Fernanda Montenegro,

com direção de Naum Alves de Sousa,
poderá estar dentro da casa de cada
um, a partir de janeiro. O espetáculo,
que permanece em cartaz no Teatro
Delfim até abril, foi gravado em vídeo,
esta semana, pela jovem equipe da
kripton Produções e no começo do
ano será comercializado a preço de
mercado — hoje uma fita custa em
torno de CZ$ 3 mil 600 — nas locado-
ras. Antes disso, porém, 200 clientes da
fábrica de fogões Semer serão presen-
teados com o solo de Fernando Monte-
negro neste Natal. A empresa patroci-
nou a produção em troca do brinde.

É verdade que transformar teatro
em vídeo não está entre as coisas mais
facéis. A própria Fernando Montene-
gro diz que as vezes em que viu peças
videoteipadas, no Brasil, não gostou.— Fica uma coisa dura, não gostei
de Fedra, não gostei de Petra Von
Kant — cita sem temor da autocrítica.
Mas a gente também é muito exigente
e nesses casos não havia a linguagem
da imagem e sim um teatrinho feito de
longe.
' Desta vez tudo foi feito diferente. A
transformação de Dona Doida, na sua
lhl5 minutos integrais, foi uma produ-
ção mais cara do que o próprio espetá-
çulo, orçado em cerca de CZ$ 1 milhão.

A Kripton Produções, formada por
uma equipe de 20 e poucos anos (João
Carlos Velho, Sérgio Bloch, Cláudio
Torres — filho de Fernanda — e Lúcia-
no Moura, diretor do video), desde que
foi criada há três anos, vem desenvol-
vendo um pacote teatral. Esta é sua
terceira atuação no teatro, depois de
tentar um making of da peça Merlin
de Rubens Corrêa, que não chegou a
ser realizado, e da gravação de um
vídeoprograma, exibido no hall do tea-
tro, com Fedra. Agora, eles associa-
ram-se à Made For TV que entrou com
os equipamentos.

Tentei pegar cada poema de
Adélia e ler de uma forma. Não me
limitei a ficar como platéia — conta
Luciano Moura — e entrei com a câme-
ra no placo adentro. Usamos carrinho,
grua, muitos planos fechados, closes.
É um retrato da peça na íntegra, mas
com Fernanda falando para a câmera
e não para a platéia de 300 pessoas.

A elogiada iluminação de Maneco
Quinderé foi praticamente seguida, re-
forçada, porém, pela luz de José Guer-
ra — o Guerrinha, considerado um
fera no meio. Do mesmo modo foi
respeitada a direção de Naum Alves de
Sousa.

Neste vídeo, tentamos descobrir
uma linguagem própria para se mos-
trar uma peça. Não é um registro frio,
mas também náo é uma coisa cinema-
tográfica, apesar de usarmos muitos

recursos de cinema — diz ainda Lúcia-
no Moura.

A atriz de espetáculo e do vídeo
lembra que é a primeira vez que está
participando de uma experiência nes-
ses moldes. Fernanda acha mesmo
que é a primeira vez que se faz algo
assim no teatro brasileiro falado.

O que nasce em teatro, difícil-
mente, tem a mesma empatia no vi-
deo. Isso tem de ser feito por uma
equipe que consiga transpor um meio
de expressão para o outro sem que
nenhum dos dois perca. Não é só che-
gar com duas cãmeras e rodar. É preci-
so uma equipe que entenda as duas
linguagens — afiança a atriz.

E isso dá muito trabalho — sem
contar os quatro dias de gravação que
rolavam das oito da manhã às sete da
noite. Para Fernanda Montenegro foi
difícil, por exemplo, o problema da
emissão de voz. Num teatro, para 300
pessoas que seja, ela tem de ser mais
ampla. Em vídeo, muitas vezes em
close e com um microfone dependura-
do sobre sua cabeça, a coisa muda de
figura.

Mas o mais complicado de tudo
é a desseqüência na gravação. Você
pára, faz a metade, começa no fim,
termina no início. É preciso uma su-
perconcentraçáo.

Ainda assim, quem for assistir à
Dona Doida no seu cassete verá na
mesma ordem que viu (ou não) no

palco. E quem viu, com certeza, reme-
morará a peça só que em close, com
outra escala de imagem. Mas o estímu-
lo é o mesmo, garante a atriz.

O teatro tem essa coisa em long-
shot (a distância). O espectador é soli-
citado a escolher o que quer ver. Se o
pé, a mão, os olhos de quem está no
palco; um detalhe do cenário ou a
iluminação. Ele tem opção de visão.
Na imagem eletrônica, ele vê o que o
outro quer.

A opção no caso ficou apenas por
conta da equipe da Kripton. Fernanda
não deu palpite. Foram os rapazes que
decidiram os planos fechados,
abertos...

Os trechos que escolheram para
os closes foram aqueles que mais toca-
ram sua juventude. Poderiam náo ser
os mesmos escolhidos por uma platéia
cinqüentona. Mas o que vale, no vídeo,
é a opção do artista que maneja a
máquina — diz ela.

Quem ainda não passou pela bilhe-
teria de Dona Doida — segundo a
SBAT a freqüência média tem sido de
80% da lotação de 300 lugares e nas
noites do show de Sting e de temporal
foi de 160 pessoas — poderá assistir ao
espetáculo de dentro de casa mesmo.
Ainda que não compre a fita. Pois,
ainda em negociações, uma emissora
de TV carioca pretende exibir algumas
seqüências do vídeo num especial com
a poeta Adélia Prado.

sexta-feira, 18/12/87 o CADERNO B o 5

— Diabo no corpo (313)
— Caçado pelos cáes de guerra (617)
— Meu marido de batom (218)
— Vamp, a noite dos vampiros (012)
— Braddock 2 (5/3)
— Desejo de matar 3 (0/0)
— A missão (4/33)
— Cidade oculta (9/9)
— A hora do lobisomem (10/3)

10 — Fonte da saudade (8/5)
Fontes consultadas: Tijuca Vídeo Clube; Ilha Vídeo Clube; Video

Clube do Brasil; Vídeo Clube Nacional; Vídeo Play Clube; Vídeo
Shack Clube do Brasil; Vídeo Shop; Vídeo Trés.

O primeiro número entre parênteses indica a posição do vídeo na
semana passada. O segundo indica o número de semanas, mesmo
que não seguidas, em que o vídeo esteve entre os mais procurados.

ara quem aderiu à febre das filmadoras, o
mJF comércio já tem à disposição coTifortáveis

A, ombreiras. Na fábrica Tecnomalas — Rua
Valença, 21 — Catumbi (252-8848 e 252-6439) — estão à
disposição modelos para quaisquer filmadoras com
visor lateral. O corpo é em poliuretano rígido, o
acolchoamento em espuma também de poliuretano e
a plataforma ajustável em chapa de alumínio cober-
ta com espuma densa de poliuretano. Na fábrica, sai
por CZ$ 3.404,60. Este modelo e 7iiais outros trés
também podem ser encontrados na Josias Estúdio
que fica na Rua Francisco Otaviano, n" 23, Copaca-
bana (521-2597). Ali os modelos para câmaras peque-
nas saem por CZ$ 3.500 e os para cãmeras Concórder
(conjugadas com vídeo) estão por CZ$ 5.800.

• Apocalipse now, de
Francis Coppola, com Marlon
Brando, Martin Sheen, Robert
Duval e Dennis Hopper.
Vencedor de três Oscars e
Palma de Ouro em Cannes

1979, o filme, livremente
inspirado no romance The
heart of darkness, de Joseph
Conrad, é um retrato
definitivo da guerra do
Vietnam. Um tenente recebe
a missão de encontrar o
acampamento do misterioso
coronel Kutz (Brando) e
arrasar seu comando. O que
encontra é um pedaço da
própria alma. Distribuição da
CIC.

H Uma mulher do outro
mundo (Blithe spirit), de
David Lean, com Rex
Harrison, Constance
Cummings e Kay Hammond.
Comédia inglesa de 1953. Um
escritor famoso vive em paz
com a segunda mulher até
que, convidado por um
amigo, comparece a um
encontro sobre espiritismo.
No encontro, o espírito de sua
segunda mulher vem à terra e
resolve não voltar mais para
o outro mundo, decidida a
voltar a viver com o marido.
Distribuição da F. J. Lucas.

H Besame mucho, de
Francisco Ramalho Jr, com
Antônio Fagundes, Glória
Pires, Christiane Torloni e
José Wilker. Adaptação da
peça de Mário Prata, o filme
recebeu o grande prêmio do
Festival da Huelva, Espanha.
Conta a história de dois
amigos que se casaram com
duas amigas, partindo da
época atual para o começo da
história, na década de 60,
com os heróis ainda
adolescentes no interior de
São Paulo. Distribuição da
Hipervídeo.
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Como num. conto de fadas Angela Lansbury (foto) e a
boa vovozinha que conta histdrias fantasticas sobre

lobos e lobisomens, alimentando a fantasia da netinha
uma chapeuzinho-vermelho adolescente que comega a
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Becaud se apresenta amanha, doniingo e se- d^prbpri^Itamarfde \ 4-ft
gunda-feira no Scala II. E uma chance de Arnaldo Antunes, Luis Hill ^fjg-' «¦: j f|| f - "*t 
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CINEMA

RECOMENDAÇÃO
MEPHISTO (Mephlsto), de István Szabo.
Com Klaus Maria Brandauer, Krystina Jan-
da, Ildikó Bansagi e Rolf Hoppe. Cineolube
Estação Botafogo (Rua Voluntários da Pá-
tria, 88 — 280-0149): 10h, 18h30min,
ElhlOmin. Ató terça. (Reaprosentag&o). (14
anos).Baseado num romance de Klaus Mann,
o filme conta a história do um ator que,
como na peça Fausto, de Goethe, vende sua
alma aos nazistas para preservar sua arte.
Hungria/1981.
BRANCA DE NEVE E 08 SETE ANÕES
(8now White and the Seven Dwarfs), dose-
nho animado de longa-metragem de Walt
Disney. Baronesa (Rua Cândido Benício,
1.747 — 300-6745): 14h, 15h30min, 17h.
(Livre). ReapresentaçôoB.

Primeiro desenho animado em longa-
metragem adaptado de um conto dos irmãos
Orimm. Por causa da inveja da madrasta,
Branca de Neve ó abandonada na floresta
onde passa a viver na casa dos sete anões,
mas só o amor de um príncipe poderá salvá-
la da vingança da bruxa má. EUA/1937.
OS INTOCÁVEIS (The untouohables), deBrian de Palma. Com Kevin Costner, SeanConnery, Robert de Niro e Charles Martin
Smith. Largo do Maohado-2 (Largo do Ma-
ohado. 20 — 206-6842): 14h30min,16h50min, lQhlOmin, 21h30min. (14anos). Continuações.

Reconstituiçáo da história de Al Capo-ne, famoso gangster de Chicago nos anos30, e de seu perseguidor implacável, o agen-te federal Eliot Ness. EUA/1987.
BLADE RUNNER — CAÇADOR DE AN-DRÓIDES (Blade Runner), de Ridley Scott.Com Harri8on Ford, Rutger Hauer, SeanYoung e Edward James Olmos. Veneza (Av.Paoteur, 184 — 295-8349), Loblon-1 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048):14h30min, 10h5Omin, 19hl0min,2lh30min. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 —
240-0541) Madureira-2 (Rua Dagmar daFonseoa, 54 — 390-2338): 14h, 10h2Omin,I8h40min, 2lh. Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145 — 204-2025): de 2a a 0a, às10h2Omin, I8h40min, 21h. Sábado e do-mingo, a partir das I4h. (14 anos). Roapre-sontaçóes.

Ficção científica no ano 2020. A ciência
genética já é capaz de produzir cópias hu-manas que são chamadas replioantes. Al-
guns destes seres se rebelam e são caçados
por policiais. EUA/1982.

ESTRÉIAS
OS FANTASMAS TRAPALHÕES (Brasileiro),de J. B. Tanko. Com Renato Aragáo, Dedé

1 Santana, Mussura, Zacarias, Qugu Liberato e
Dominó. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350*— 281-3028): de 2a a sábado, às I4h40min,
10h2Omin, I8h, 19h40min, 2lh20min. Domin-' go e feriado, a partir das 13h. Pathé (Praça' Florlano, 45 — 220-3136): de 2" a 0a. às 12h,• 13h40min, 15h20min, 17h, 18h40min,
20h20min, 22h. Sábado, domingo e feriado, a
partir das 13h40min. Art-Copacabana (Av. Co-' pacabana, 759 — 235-4895). Art-Faahlon Mall' 3 (Estrada da Gávea, 8BB — 328-1258): 14h,

J 16h40min, 17h80min, 18h, 20h40mln,
, 22h20min. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada,

Via 11, B.180 — 326-0748), Ópera-2 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4945), Ramos (Rua Leo-
poldlna Rego, 58 — 830-1889), Art-Tijuca (RuaConde de Bonfim, 406 — 854-9578), Art-
Madureira 1 (Shopping Center de Madureira —
3B0-1827): 14h80mln, 18h, 17h40min,
19h80min, 81h. Bristol (Av. Ministro Edgar
Romero, 400 — 391-4888): 13h, 14h40min,
I6h80min, I8h, I9h40min, 8lh80min.
(Livro).Nesta nova aventura, Os Trapalhões ven-
dem antigüidades na Amazônia e envolvem-se
oom um delegado que está perseguindo bandi-
dos que, por sua vez, estão à procura de uma

fortuna esoondida num castelo mal-
assombrado. Produção de 1987.
SUPER-HOMEM IV: EM BUSCA DA PAZ (Su-
perman IV), de Sidney J. Furie. Com Christo-
pher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper o
Margot Kidder. Odeon (Praça Mahatma Gan-
dhi, 2 — 220-3835): 13h40min, 15h30min,
17h20min, I9hl0min, 21h. Olaria (Rua Ura-
noa, 1.474 — 230-2808): 14h, 15h50min,
17h40min, 19h30min, 21h20min. Barra-3 (Av.das Américas, 4.000 - 325-0487), Maduroira-3
(Rua João Vicente. 15 - 593-2146), Ópera-1
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945), Rlo-Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532),
Roxy (Av. Copacabana, 945 - 230-0245), 8ão
Luiz 2 (Rua do Cateto, 307 — 285-2290), Tijuoa
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 204-5240):
14hl0min, 10h, I7h50min, I9h40min,
2lh30min. Palácio (Campo Grande): I5h,
10h4Omin, 18h20min, 20h. Com som dolby-
steroo nos cinemas Odeon, Barra-3, Roxy, São
Luiz 2 o Tijuca. Cópias dubladas noa cinemas
Olaria, Madureira-3, Ópera-1, Rio-8ul e Palá-
cio (Campo Grande). (Livre).

A paz mundial está ameaçada desde que o
arqui-inipigo do Super-Homem consegue pro-
gramar, com a mesma estrutura molecular do
herói, um Homem Nuclear aparentemente im-
batível. EUA/1987.
BRINCANDO COM FOGO (Fire with fire), de
Duncan Gibbins. Com Craig Sheffer, Virgínia
Madsen, Kate Reid e Jon Polito, América (RuaConde de Bonfim, 334 — 204-4240): 14h30min,
10h4Omin, 18h50min, 21h. Sábado, sem a últi-
ma sessão. Art-Fashion Mall 4 (Estrada da
Gávea, 899 —322-1258):de2aa0"às 16h, 18h,
20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,
2.160— 325-0748): do 2aa0a, àa 17h, 19h,21h.
Sábado e domingo, a partir das I5h. Metro
BoaviBta (Rua do Passeio, 02 — 240-1291):
I4h30min, l0h4Omin, I8h50min, 2lh. Condor
Copaoabana (Rua Figueiredo Magalhães, 280— 255-2010), Largo do Machado 1 (Largo do
Machado, 29 — 205-8B42): 15h, 17hl0min,
19h20min, 21h30min. (10 anos).

A dramática história de amor entre uma
jovem de 17 anos, interna num colégio de
freiras, e um jovem prisioneiro numa colônia
de reabilitação. EUA/1980.
ESCAPE DE CUBA (Florida straits), de Miko
Hodges. Com Raul Julia, Fred Ward, Daniel
Jenkins e Antonio Fargas. Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 — 228-8178): 15h, 17h, 19h,
21h. Palácio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-
0541): 13h30min, 15h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min. Barra-2 (Av. das Améri-
cas, 4.000 - 325-0487), 8áo Luiz 1 (Rua do
Cateto, 307 — 285-2296): 14h. 10h, 18h, 20h,
22h. Cinema-l (Av. Prado Júnior, 281 — 295-
2889): 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. (10 anos).

Depois de passar 20 anos numa prisãocubana, homem chega à Flórida mas pensaapenas em voltar à ilha, onde deixara sua
mulher. Para isso convence dois aventureiros a
ajudá-lo, em troca de muito ouro que ele deixa-
ra escondido em Cuba. EUA/1987.
MANDROID, O EXTERMINADOR (Elimina-tors), de Peter Manoogian. Com Androw Prine,
Denise Crosby, Patrick Reynolds e Conan Lee.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 - 220-1783):
13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min,
2lh30min. Barra-l (Av. das Américas, 4.000 —
325-0487): 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. Sábado,
sem a última sessão. Studio-Catete (Rua do
Catete, 228 — 205-7194), Studio-Copacabana
(Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900): 14h,
10h, 18h, 20h, 22h. Madureira-1 (Rua Dagmar
da Fonseca, 54 — 390-2338), Tijuca-Palace 2
(Rua Conde do Bonfim, 214 — 228-4010): 15h,
17h, 19h, 21h. (10 anos).

Depois de um acidente de avião ondo quase
perdou a vida, piloto é transformado em Man-
droid — metade homem e metade máquina.
Com a ajuda de um cientista prepara sua vin-
gança, impedindo que seu criador execute o
plano ambicioso de controlar o mundo.
EUA/1980.

Marisa!
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|EJ Marisa Gata 1
Mansa, dona de umá , . M
das mais belas vozes > fSda MPB, doente, jji nào !f|
pode cantar. Mas seus ' *
amigos cantam por e
para ela, em,dois - 

jÈshows beneficentes — m
amanhã e domingo, às ¦ II
211» ~~ no Teatro Suam, 1
em Bonsucésso. Estão j
lá Gonzaguinh», Alaide M
Costa, LeHa Pinheiro. Jm
Leny de Andrade, .Jllll

, Jamelão, Paulinho da mÊÊÊ
Viola, Aleionè, ElizeUi
Cardoso (foto), João j
Nogueira...

Bécaud canta no Rio

D Encerrando sua temporada brasileira, o
compositor, pianista e cantor francês Gilberto
Bécaud se apresenta amanhã, domingo e se-
gunda-feira no Scala II. É uma chance de
lembrar as antigas e famosas Natalie e Et
maintenant.

Chegou a

Fortuna

? A gata aí do lado
atende pelo doce

nome de Fortuna e
veio de Sampa para
lançar — em shows

hoje, amanhã e
domingo — seu disco

Só, na Casa de-
Cultura Laura Alvim.

E chega bem
recomendada: o

produtor do Lp é o
guru negro das

entranhas paulistanas
Itamar Assumpção. As
canções, sensuais, são
do próprio Itamar, de

Arnaldo Antunes, Luís
Melodia, Tim Maia,

Tetê Spíndola.

• , -V : PERTO DE VOCÊ
8HOPPING8

. ART CA8A8HOPPING 1 — Sindicato da violén-
cia: de 2a a 0a, àa I7h, I9h, 2lh. Sábado edomingo, a partir das I5h. (14 anos).ART CASA8H0PPING 2 - O» (utumu tr»pa-lhões: 14h20m, l0h, I7h40m. 19h20m, 21h.Livre.ART CA8A8HOPPING 3 — Brlnoando oom fo-
gro: de 2a a 0', às 17h, lBh. 21h. Sábado edomingo, a partir das 15h. (10 anos).ART FASHION MALL 1 — Mias Mary: de 2a a0a, às I0h, I8h, 20h, 22h, sábado e domingo, a
partir das I4h. (14 anos).ART FA8HION MALL 2 — Sindicado da violén-oia: de 2a a 0a, ás 10h, 18h, 20h, 22h. Sábado edomingo, a partir das 14h. (14 anos).ART FASHION MALL 3 — Os fantasmas trapa-lhões: 14h, 16h40m, 17h20in, 18h, 20h40m,22h20m. (Libre). /ART FASHION MALL 4 — Brincando oom fogo:ds 2» a 6*. àa íeh. 18h, 20h. 22h. Sábado edomingo, a partir das I4h. (10 anos).BARRA 1 — Mandroid, o oxtorminador. 14h,I0h, I8h, 20h, 22h. Sábado, sem a últimasessão. (10 anos).
BARRA 2 — Escapo de Cuba: l4h, 10h, 18h,20h, 22h. (10 anos).BARRA 3 — 8uperman IV — Em busca da paz:14hl0min, 10h, 17h50min, 19h40mín,21h30min. (Livre)RIO-8UL — Suporman IV — Em busca da paz:I4hl0min, I0h, I7h50min, I9h40min,
21h30min. (Livre)
COPACABANA
ART-COPACABANA — Os fantasmas trapa-
lhõer 14h. 15h40m, 17h20m, 19h, 21h40m,
22h20m. (Livre).

BRUNI COPACABANA — Oa melhores de 87:Ver em Moatraa
CINEMA 1 — Eaoape de Cuba: 15h30rain,
17h30min, 19h30min, 21h30min. (10 anos).
CONDOR COPACABANA — Brlnoando oom fo-
go:l5h, I7hl0min, I9h20min, 21h30min. (10anos).
COPACABANA — Sonho ds volsa: 14hl0min,
10h, 17h50min, 19h40min, 2lh30min. Domin-
go, a partir das I0h. (10 anos)
JÓIA — 9 1/2 Semanas de amor: 14h30min,
l0h5Omin, I9hl0min, 21h30min. (10 anos)
RICAMAR — Pedro Mico: 15h, 10h45min,
18h30min, 20hl5min, 22h. (10 anos)
ROXY — Suporman IV — Em busoa da paz:I4hl0min, I8h, I7h50min, I9h40min,
21h30min. (Livre)8TUDIO COPACABANA — Mandroid, o oxter-
mlnador: 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. (10 anos)IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — Os melhores de 87. Ver
em Moatraa.
CÂNDIDO MENDES — Lella Dinlz: 14h, 16h,18h, 20h, 22h. (14 anos).
LAGOA DRIVE-IN — Craok — Conexão daMorte: 20h30min, 22h30min. (14 anos).LEBLON-1 — Blade runner — o caçador doandróides. 14h30min, 10h5Omin, 19hl0min,21h30rain. (14 anos)LKBLON-2 — Sonho de valsa 14hl0min, 10h,:L7h50min, I9h40min, 2lh30min. Domingo, a
})artir das 10h. (10 anos).
BOTAFOGO
BOTAFOGO — Tudo dontro: I4h, 10h45min,I9h30min. (18 anos)

CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Mephl»-
to: 16h, 18h30min, 21hl0min. (14 anos)
CORAL — La Bamba: 14h, 10h, 18h, 20h, 22h.
(14 anos).
ÓPERA-1 — Suporman IV — Em busoa da paa:14hl0min, I8h, 17h50min, 19h40mint
21h30min. (Livre)ÓPERA-2 — Oa fantaama8 trapalhôea: 14h20m,
I0h, I7h40m, 19h20m, 2lh. (Livre).VENEZA — Blade runner: 14h30min,
10h5Omin. 19hl0min, 2lh30rain. (14 anos).CATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO-1 — Brlnoando oomfogo: I5h, 17hl0min, I9h20min, 2lh30min.
(10 anos)
LARGO DO MACHADO-2 — Os intocáveis:I4h30min, l0h5Omin, 19hl0min, 2lh30min.
(14 anos).
LIDO-1 — As bruxas de Eastwiok: de 2a a 0&, às10h5Omin, 19hl0min, 21h30min. Sábado edomingo, a partir das 14h30min.(14 anos)LIDO-2 — 9 1/2 semanas de amor: de 2a a 0a. às10h5Omin, 19hl0min, 21h30min. Sáb. e dom.,a partir das 14h30min. (10 anos).
FAI8SANDU NOSTALGIA — Um sonho de do-mingo: I4h30min, l0h2Omin, 18hl0min, 20h,21h50min. (Livre).SÃO LUIZ-l — Escape de Cuba: 14h, 10h, 18h,20h, 22h. (10 anos)
SÃO LUIZ-2 — Superman IV — Em busca da
paa I4hl0min, ltíh, I7h50min, I9h40min,
2ih30mín. (Livro)8TUDIO CATETE — Mandroid, o extermina-
dor: 14h. 10h, 18h. 20h, 22h. (10 anos)
CENTRO
ODEON — Superman IV — Em busoa da pas:

13h40min, 16h30min, 17h20mln, 19hl0min,
21h. (Livro)
METRO BOAVI8TA — Brincando com fogo:
14h30min. 18h40min, 18h50rain, 21h. (10
anos)
PALÁCIO-1 — Blade runner — caçador do an-
dróide»: 14h, 10h2Omin. I8h40min, 21h. (14
anos).
PALÀCIO-2 — Escapo de Cuba: 13h30min,
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
(10 anos)
PATHÉ — Os fantasmas trapalhões: de 2a a 0a,
àa 12h, 13h40m, 15h20m. 17h. 18h40m,
20h20m, 22h. Sábados, domingos e feriados, a
partir das 13h40m. (Livre)
HEX — Prazer do sexo: de 2a a 6a, às I2h, 15h,
18h, 19h40min. Sábado e domingo, às
13h30min, 10h3Omin, 19h30min. (18 anos)
VITÓRIA — Mandróid, o exterminador:
13h30min, 15h30min, 17h30mín, 21h30min.
(10 anos)
TIJUCA
AMERICA — Brincando com fogo: 14h30mín,
l0h4Omin, I8h50min, 2lh. Sábado sem a últi-ma sessão. (10 anos).ART TIJUCA — Os fantasmas trapalhões:
I4h20m, l0h. I7h40m, 19h20m, 21h. (Livre).BRUNI TUUCA — Os melhores de 87 Ver emMostrasCARIOCA — Escape de Cuba 15h, 17h, 19h,2lh. (10 anos)
COPER TIJUCA —Show de horrores 15h, 17h,
19h. 2lh. (18 anos)
COMOE>ORO — Blade Runner — o caçador de
andróides. de 2a a 8a, ás 10h2Omín, 18h40min,

21h. Sábado e domingo, a partir das 14h. (14
anos).
TIJUCA — Superman IV — Em buaoa da paa:
14hl0min. 10h, 17h50mln, 19h40min,
21h30min. (Livre)TIJUCA PALACE-1 — Sonho de valsa:
15h30min, 17h20min, lShlOmin. 21h. (10
anos).
TIJUCA PALACE-S — Mandroid, o extermina-
dor: 15h, 17h, 19h, 21h. (10 anoa)
MÉIERART-MÉIER — Um trem para as estrelas: 15h,
17h, 19h, 21h. (14 anos)
BRUNI-NIÉIER — Tornado — A missão oonti-
nua: I5h, I7h, I9h, 21h. (10 anos)
PARATODOS — Os fantasmas trapalhões: de 2a
a sábado, às 14h40m, 10h2Om, 18h, 19h40m,
21h20m. Domingo e feriado, a partir das I3h.
(Livre).
RAMOS E OLARIARAMOS — Os fantasmas trapalhões: 14h20m,16h, 17h40m, 19h20m, 21h. (Livre).OLARIA — Superman IV — Em busca da paz.14h. 15h50min, 17h40min, 19h30min,21h20min. (Livre)
MADUREIRA E JACAREPAOUÁ
ART-MADUREIRA -1 — Os fantasmas trapa-lhões: 14h20m, 16h, 17h40m, 19h20m, 21h.
(Livre).ART-MADUREIRA -2— Show de horrores: 15h,I6h40min, 18h20min, 20h. 21h40min. (18anos)
BARONESA — Branca de Nove e os sete anões
14h, 15h30min. 17h. (Livre). Fábrica de loucu-
ras I9h. 21hl0min. (Livre)BRISTOL — Os fantasmas trapalhões: 13h,

14h40m, 16h20m, 18h, lBh40m, 21h20m.
(Livre).
MADUREIRA 1 — Mandroid, o exterminador.
15h, 17h, lBh, 21h. (10 anos)
MADUREIRA 2 — Blade runner — Caçador de
andróides: 14h, 10h2Omin, 18h40min, 21h.
(14 anos)
MADUREIRA 3 — 8uperman IV — Em busca da
paz: 14hl0min, 10h, I7h50min, 19h40min,
21h30min. (Livre)CAMPO GRANDE
PALÁCIO — 8uperman IV — Em busca da paz:15h, 10h4Omin, 18h20min, 20h. (Livre).NITERÓI
WIND80R (717-0289) — Os fantasmas trapa-
lhõea: 13h, 14h40m, 10h2Om, 18h, 19h40m,
21h20m. (Livre).CENTER (711-0909) 8uperman IV — Em busca
da paz; 14hl0min, 10h, 17h50min, 19h40mín,
21h30min. (Livre).NITERÓI — 8uperman IV — Em busca da pazI4lil0min, 10h, I7n50min, I9h40min,
21h30min. (Livre)CINEMA-1 — Crack — Conexão da morte: 14h,
10h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).
NITERÓI SHOPPING 1 — Show do horrores
I5h, I7h, I9h, 2lh. (18 anos)
NITERÓI SHOPPINO 2 — 007 — Marcado paraa morte: 14h, 10h2Omin, 18h40min, 21h. (14anos)
ICARAÍ (717-0120) — Escape de Cuba: 15h,
17h. 19h, 21h. (10 anos)
CENTRAL (717-0387) — Mandroid, o oxter mi-
nador: I5h. 17ii, lOh. aih- (10 anoa)
TAMOIO (São Gonçalo) — Leüa Dtntz 15h,
17h, I9h, 2lh. (14 anos).

poder, do outro a liberdade — através das
figuras de um sargento quo so rebola contra ao
missões suicidas dirigidas por um capitão.
EUA/1980.

EXTRAS
DUBLÊ DE CORPO (Body doublo), do Brian do
Palma. Com Graig Wasson, Melanie Griffith o
Oregg Henry. Hoje e amanhã à meia-noito, no
Cândido Mondes, Rua Joana Angélica, 03. (18
anos).

Ator desempregado assiste pela janela ao
assassinato de uma mulher o, dias mais tarde,
descobre a mosma mulher num show pomográ-fico e tenta desvendar toda a trama. EUA/ 1984.
HOTEL MUITO LOUCO (Hotel New Hampshi-
re), de Tony Richardson. Com Jodie Foster,
Naataosja Kinski, Beau Bridgea o Rob Lowe.
Hoje e amanhã, à meia-noite, no Rioamar, Av.
Copacabana, 300. (18 anos).
Comédia dramática sobre uma família amorica-
na protagonista do toda a sorte de confusões,
raptos, incestos o mortes tendo como conário o
velho hotel de luxo onde o pai trabalhava na
juventude e conhecera a mulher. Baseado no
romance de John Irving. EUA/1984.
A COMPANHIA DOS LOBOS (The oompany of
wolves), do Neil Jordan. Com Angela Lansbu-
ry, David Warner, Micha Bergeso o Sarah Pat-
terson. Hoje e amanhã, à meia-noite no Cineolu-
be Estação Botafogo. Rua Voluntários da Pátria
88. (14 anos).
Versão adulta da história de Chapeuzinho Ver-
melho contada pelos lobos o presente nos pesa-delos de uma adolescente acostumada a ouvir
histórias de lobisomens contadas pela avó. In-
glaterra/1984.
TODAS AS MULHERES DO MUNDO (Brasilei-
ro), de Domingos de Oliveira. Com Paulo José,
Leila Diniz, Flávio Migliaccio e Ivan de Albu-
querque. Amanhã, às 10h no Cineolube Comen-
dador Gemedebê. Rua Benedito Hipólito, 125.
Após a sessão haverá debates. (18 anos).

As aventuras amorosas de um Don Juan do
Copacabana que se apaixona por uma jovem
independente e renuncia à vida de boêmio.
Produção de 1907.
SÃO BERNARDO (Brasileiro), do Loon Hirsz-
man. Com Othon Bastos, Isabel Ribeiro, Vanda
Lacerda, Nildo Parente e Mário Lago. Amanhã,
às 18h e domingo, às 10h e 18h30min, no
Museu do Astronomia e Ciências Afins, Rua
General Bruce, 580 — São Cristóvão. Entrada
franca. (14 anos).

Baseado no romance homônimo de Graci-liano Ramos. A história de um homem obceca-do pela idéia de comprar as terras de umafazenda e que depois de conseguir seu objetivo,casa-se mas vive torturado pelo ciúme. Produ-
ção de 1972.
CURTAS — Exibição de Moow, de Marcos Ma*
galháes. Criação de Helvétio Ratton, Faz mal
de Stil, As oobras, de Otto Guerra, Frankstein
Pund de Chico Hamburguer e O Bom pastor, do
Roberto Carvalho. Hoje às I9h, no Espaço
Cultural Sérgio Porto, rua Humaitá, 103. En-
trada franca. *
CURTAS — Exibição de Mão Mão, de Marcos
Magalhães. Eolipso do Antônio Moreno. Su-
perstição, de Stil. Asdrúbal o quo que há oom
seu peru de Stil. Threiller, de Otto Guerra e A
oidado, de Wilson Lazaretti. Amanhã, às I9h,
no Espaço Cultural Sérgio Porto, rua Humaitá,
103. Entrada franca.
CINEMA DE ANIMAÇÃO — Exibição de Notur-
no. de Aída Queirós. Informístlca, de César
Coelho, Viagem de ônibus, de Daniel Schorr.
Quando os moroegos se calam, de Fábio Ligni-
ni, Evoluz, de José Rodrigues. Instinto animal,
de Lea Zagury. Presope, de Patrícia Alves Dias,
Em nome da loi, de Rodrigo Guimarães e O
músico e o oavalo, de Teimo Carvalho. Dornin-
go, às 19h, no Espaço Cultural Sérgio Porto,
Rua Humaitá, 103. Entrada franca.

CONTINUAÇÕES
MISS MARY (Mias Mary), de Maria Luisa Bem-
berg. Com Julie Christie, Sofia Viruboff, Do-
nald Mclntire e Barbara Bunge. Art-Faahlon
Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2a a 8a, às I0h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h. (14 anos).

Fugindo da guerra, quarentona inglesa vai
para a Argentina trabalhar como preceptora
para uma família aristocrática. Envolve-se com
os problemas da família e com a carência afeti-
va das crianças, o que vem a lhe custar o
emprego. Argentina/1980.
FÁBRICA DE LOUCURAS (Qung ho). de RonHoward. Com Michael Keaton, Gedde Watana-
be, George Wendt e Mimi Rogers. Baronesa
(Rua Cândido Benício, 1.747 — 390-5745): 19h,2lhl0min. (Livre).

Comédia que reúne operários americanos e
japoneses na tentativa de reabrir a fábrica deautomóveis, responsável pelo emprego de qua-se todos os habitantes de uma pequena cidade.EUA/1980.
SINDICATO DA VIOLÊNCIA (Aot of von^ean-
ce), de John Mackenzie. Com Charles Bronson,
Ellen Burstyn, Wilford Brimley e Joe Kell. Art-
Fashion Mall-2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): de 2a a 6a, às íeh, 18h, 20h, 22h. Sábado
o domningo, a partir das 14h. Art-
Casa8hopping-l (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —
325-0748): de 2aa0a, às 17h, lSh, 21h. Sábado
e domingo, a partir das 15h. (14 anos).

Nas minas de carvão da Pensilvánia, a luta
pelo cargo de presidente do sindicato torna-se
violenta, com muitos acidentes e mortes.
EUA/1987.
80NH0 DE VALSA (Brasileiro), de Ana Caroli-
na. Com Xuxa Lopes, Nei Matogrosao, Daniel
Dantas, Arduíno Colassanti e Paulo Reis. Copa-
oabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953),
Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048): de 2a a 0a, às 14hl0min, 10h, 17h50min,
19h40min, 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das 10h. Tijuoa-Palaoe 1 (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-4010): 15h30min,
I7h20min, 19hl0min, 21h. Com som dolby-
stéreo nos cinemas Copacabana e Leblon-2 (10anos).

As fantasias de uma mulher de 30 anos e asrecordações de todos os homens que amou.Produção de 1987.
PEDRO MICO (Brasileiro), de Ipojuca Pontes.Com Pelé, Tereza Rachel, Jorge Dória, IvanCândido e Átila Iório. Rioamar (Av. Copacaba-na, 300 — 237-9932): 15h, 10h45min,
18h30min, 20hl5min, 22h. (10 anos).O submundo do crime e a malandragem
carioca na história de Pedro Mico que faz umroubo para a quadrilha mas fica com o dinhei-ro, enganando os bandidos e a polícia, sendoobrigado a fugir dos dois. Produção de 1988.
SHOW DE HORRORES (Creepshow 2), de Mi-chael Gornick. Com Domenick John. Tom Savi-ni, George Kennedy, Philip Doré, Maltby Napo-leon, Tyrone Tonto e Doroth Lamour. Art-Madureira 2 (Shopping Center de Madureira —
390-1827): 15h, 10h4Omin, 18h20min, 20h,21h40min. Coper-Tijuoa (Rua Conde de Bon-fim, 815 — 278-1097): 15h, 17h, 19h, 21h. (18anos).

Segundo filme da série de horrores. Um
garoto de treze anos vive aventuras assustado-ras com Arrepio, uma sórdida e asquerosaentidade que revela sua mais recente trilogiade terror.
AS BRUXAS DE EA8TWICK (The witohes ofEastwiok), do George Miller. Com Jack Nichol-son, Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer.Lido-l (Praia do Flamengo, 72 — 285-0842): de2a a 0a, às 10h5Omin, 19hl0min, 21h30min.Sábado e domingo, a partir das 14h30min. (14anos).

Três amigas envolvem-se com um excèntri-
co homem, que aparece na pacata cidade ondemoram, e torna-se responsável por estranhosepisódios que modificam a rotina de todos oshabitantes. EUA/1987.
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REAPRESENTAÇÕES
OS CINCO ÚLTIMOS DIAS (Punf letzte tage), de
Percy Adlon. Com Irm Hermann, Lena Stolze
Will Splndler. Sala 16 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 280-0149): 19h. Ató terça.

A história real de duaa prisioneiras coloca-
das na mesma cela. Uma assiste aos cinco
últimos dias da outra executada sob a acusação
de alta traição. Alemanha/1979.
CELESTE — De Percy Adlon. Com Eva Mattes,
Jurgen Arndt. Norbert Wartha e Wolf Euba.
Sala 10 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 280-
0149): 21h. Ató terça.

O filme enfooa o relacionamento entre a
empregada e seu patrão, Mareei Proust. Eles
vivem totalmente isolados num apartamento
sombrio de Paris e recordar velhos casos. Ale-
manha/1981.
9 SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1/2 Weeks), de
Adrian Lyne. Com Mickey Rourke e Kim Basin-
ger. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 285-
0042): de 2a a 0a, às 10h5Omin, 19hl0min,
2lh30rain. Sáb. e dom., a partir das 14h30min.
Jóia (Av. Copacabana, 080 — 255-7121):
14h30mtn, 16h50min, 19hl0min, 21h30min.
(10 anos).

Uma mulher desquitada encontra um ho-
mem rico e estranho e os dois passam a viver
uma paixão alucinante num curto espaço do
tempo. EUA/1985.
UM SONHO DE DOMINOO (Un dlamanohe a la
campagne), de Bertrand Tavernier. Com Louis
Ducrezux, Sabine Azema, Michel Aumont, Ge-
nevieve Mnich e Monique Claumette. Paissan-
du (Rua Senador Vergueiro, 35 — 205-4053):
14h30min, 18h20min, 18hl0min, 20h,
21h50min. (Livre)Baseado no livro Monsieur Ladmiral va
Bientot Mourir, de Pierre Bost. A ação se passaem um único dia, um domingo de verão, quan-do um velho pintor de 75 anos recebe a visita de
seuB filhos, em sua casa no campo. Produção
francesa de 1984.
UM TREM PARA AS ESTRELAS (BraBileiro),

do Cacá Diegues. Com Guilherme Fontes, Mil-
ton Gonçalves, Taumaturgo Ferreira e Zé Trin-
dade. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 —
249-4544): 15h, 17h, 19h, 21h. (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 de sua
namorada desaparecida misteriosamente. Pro-
dução de 1987.
LEILA DINIZ (Brasileiro), do Luiz Carlos Lacer-
da. Com Louise Cardoso, Diogo Vilela, Tony
Ramos e Mariota Severo. Cândido Mendes (RuaJoana Angélica, 03 — 207-7098): 14h, 10h,
18h, 20h, 22h. (14 anos).

A vida da atriz Leila Diniz, revolucionária e
avançada para sua época, perseguida por suas
idéias sobre comportamento e amor-livre, nu-
ma fase marcada pela forte repressão. Produ-
ção de 1987.
LA BAMBA (La Bamba) de Luiz Valdez. Com
Diamond Phillips. Esai Morales, Rosana De
Soto e Elizabeth Pena. Coral (Praia de Botafogo,
310 — 551-8040): 14h, 18h, 18h, 20h, S2h (14anos).

O filme conta a história de um jovem operá-
rio que durou apenas 8 meses que transformou
em megasucesao a música La Bamba.
EUA/1980.
CRACK — CONEXÃO DA MORTE (The oraok
oonnootion), de Hajo Gies. Com Gotz George,
Cláudia Meesner, HanneB Jaenecke e Wolfram
Berger. Lagoa Drlve-In (Av. Borges de Medei-
ros, 1.420 - 274-7999): 20h30m, 22h30m. Ató
domingo. (14 anos).

Detetive tenta salvar uma jovem, que ele
conhece desde menina, e que está envolvida
cora traficantes de drogas que freqüentam adiscoteca onde trabalha. EUA/1987.
TORNADO — A MI88ÁO CONTINUA (Tornado)de Anthony M. Dawson. Com Timothy Brent,Tony Marsina o Alan Collins. Brunl-Méier (Av.Amaro Cavalcanti, 105-591-2740): 15h, I7h,I9h, 21h. (10 anos).Em meio à guerra do Vietnã dois homenslutam por ideais distintos — de um lado o

Como num conto de fadas Angela Lansbury (foto) é a
boa vovozinha que conta histórias fantásticas sobre

lobos e lobisomens, alimentando a fantasia da netinha
uma chapeuzinho-vermelho adolescente que começa a
descobrir a própria sensualidade. O resultado é o belo
filme A companhia dos lobos de Neil Jordan (mesmo
diretor de Mona Lisa) que será exibido hoje e amanhã
no Cineclube Estação Botafogo no apropriado horário

de meia-noite.

IM DE SEMANA

EU Boas pedidas para os
cinéfilos. No sábado às 22h,
no Barra 2, e à meia-noite,
no Leblon 2, Viagem
insólita (à direita), de Joe
Dante, conta a história de
um homem miniaturizado
que entra no corpo de outro
e, para se salvar, depende
de um microship que foi
roubado. Sábado e
domingo, às.22h30min, na
Cinemateca do MAM, o
belíssimo e comovente
Dodeskaden, o caminho da
vida (abaixo), do mestre
japonês Akira Kurosawa. As
legendas são em espanhol.
Para completar, Daunbailó,
o cult de Jim Jarmush com
Tom Waits, John Lurie e
Roberto Benigni (embaixo à
direita), à meia-noite de
sábado, no Art Fashion
Mall 3 e Cinema 1

HI
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Novo Picasso

[D Os Picassos Falsos,
consagrados no

Festival Plug:, tocam
amanhã no Circo

Voador, precedidos
pelo Nero, de BH, e
pelo Kaddish — é o

último show da
temporada picassacarioca deste ano; a

, ... MHwMpp^pSaWt '
' *' curtir as versões ao
v *,» vivo (superiores às deV \. estúdio) de sucessos

4« v co«no Idade Média,
W-t Quf'" '

* «> ,. oaixisia: saio José
¦tfk Henrique (no flagrante

sendo atirado aos
tnbarões pelos outros
integrantes — calma,

gente, é brincadeira...)
e entrou Marco

Antônio Bombom,
ex-Konge.

jÈÊSÈÈÈ 
*
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Acerte o Paço e

ouça a orquestra

¦ Regida pelo maestro Vicente
Ribeiro, que acumula a função
de baixista, a Orquestra do Rio
(novo nome da Orquestra
Proarte de Música Pupular) toca
amanhã e domingo, às 18h, na
Sala dos Arqueiros do Paço
Imperial. No repertório, músicas
de Hermeto Paschoal, Astor
Piazzolla, Tom Jobim, Paulinho
da Viola, Gilberto Gil, Milton
Nascimento, Ari Barroso e
outros.

s

Últimos sustos

ao preço de 87

d Os sustos que Drácula vem
provocando há dois meses no
Teatro Tereza Rachel vão dar um
descanso ao espectador. No
domingo, o espetáculo dirigido
por Ary Fontoura termina a
temporada desse ano para voltar
apenas no dia 2 de janeiro. É
bom aproveitar para se assustar
ao preço de CZ$ 200, cobrado
pelas kombi espalhadas pelacidade. Depois será mais caro. E
domingo marca o fim da carreira
de La malasangre no Teatro
Vanucci, com Maitê Proença no
elenco. Augusto Boal dirige.

CINEMA./CONTINUAÇÃO

Mostras
OS MELHORES DE 87 — Hoje: O selvagem damotocicleta (Humble fish), de Francis FordCoppola. Com Matt Dillon. Mickey Rourke,Diane Lano e Dennia Hopper. Bruni-Ipanema
(Rua Viacondede Pirajá, 371 —521-4000): 14h,18h, 18h, 20h, 22h. Brunl-Tljuoa (Rua Condode Bonfim, 370 — 264-8975): lOh, 17h, lOh,21h. (14 anos).

Adolescente vivo ã sombra de aeu irmãomais velho, antigo líder de ganga de rua.EUA/1083:
08 MELHORE8 DE 87 — Hoje e amanhã: Robo-oop — O policial do futuro (Robocop), do PaulVerhoeven. Com Petor Woller, Nancy Allen,Daniel Horlihy e Ronny Cox. Bruni-Ipanema
(Rua Viaconde de Pirajá, 371 — 521-4000):amanhã àa I4h, I0h, 18h, 20h, 22h. Brunl-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-8975): amanhã às I5h, I7h, I9h, 21h. Brunl-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 250-
4588): hoje, àa 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. (14anoa).

Num futuro próximo é creacente o índice deviolência que assola oa Eatadoa Unidoa. Paracombatê-la 8urge um cyborg — meio homem,meio máquina — programado para patrulharuma área urbana de combate. EUA/1987.
08 MELHORES DE 87 — Domingo: Platoon(Platoon), de Oliver Stone. Com Tom Borenger,Willem Dafoe o Charlie Sheen. Bruni-Ipanema
(Rua Condo de Bonfim, 370 — 254-8975):14h30min, 16h40min, 18h50min, 21h. (18anoa).

O horror da guerra do Vietnã, no dia-a-diade um pelotão de infantaria, viato atravóa doolhar inocente de um doa novoa recrutaa.EUA/1980.
OS MELHORES DE 87 — Amanhã: O declíniodo impório americano (Le déclln de 1'erapireamérioain), de Denya Arcand. Com Dominiquo..Michel. Dorothóe Berriman e Genovieve Rioux.Bruni-Copaoabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
250-4588): 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. (18 anoa).Numa tarde de outono, um grupo de ho-¦ mens prepara a ceia enquanto aa mulheresfazem gináatica. O aaaunto diacutido entre to-da8 são a8 relações sexuais entre oa ca8aiaenfocando oa dois univeraoa: masculino o femi-nino. Canadá/1980.
08 MELHORES DE 87 — Domingo: A era dorádio (Rádio days) de Woody Allen. Com MiaFarrow Seth Greon Júlio Kavner o DianneWiest. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,

; 502 — 250-4588): 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. (10' anos).
Em sou 15° filme, Woody Allen faz umacarinhosa homenagem ã ópoca em que emtorno do rádio, reunia-se a família que exercita-va intensa e fértil imaginação, fugindo às si-tuações som graça do dia-a-dia. EUA/1987.

TESOUROS BRITÂNICOS (XIII) — Hoje: Tudooomeçou num sábado (S»turday ntght and aun-day mornlng), do Karel Reisz. Com Albert Fin-ney o Shirley Ann Field. Cinemateca do MAM,(Av. Beira-Mar, s/n°): 18h30min. Com legendasem espanhol. Inglaterra/1901.

TESOUROS BRITÂNICOS (XIV) — Hoje o ama-nha: O condenado (Odd man out), de CarolRoed. Com James Maaon o Kathleen Ryan.Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar 8/n°) hoje,àa 20h30min e amanhã, às I8h30min. Comlegendas em espanhol. Inglaterra/1947.
TESOUROS BRITÂNICOS (XV) — Amanhã: Ohomem de Aram (Man of Aran), documentáriode Robert Flaherty. Cinemateoa do MAM (Av.Beira-Mar, a/n°): 10h3Omin. Versão inglesa,com comentários em português. Ingla-terra/1934.
TESOUROS DE TODO O MUNDO (VII) — Ama-nhã e domingo: Dodeskaden (Dodeskadon), deAkira Kurosawa. Com Yoshitaka Zushi o To-mako Yamazaki. Cinemateoa do MAM (Av. Bei-ra-Mar, s/n°): 20h30min. Com legendas em es-
panhol. Japão/1970.
TESOUROS BRITÂNICOS (XVI) — Domingo:Qrande8 esperanças (Qreat expectations), deDavid Lean. Com John Mills e Joan Simmons.Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar, 8/n°):10hl5min. Com legendas em espanhol. Ingla-terra/1940.
TESOUROS DE TODO MUNDO — Domingo: Odiabo feito mulher (Ranoho Notorious), deFritz Lang. Com Marlene Dietrich e Mel Forrer.Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar, a/n°):18h30min. EUA/1952.

PRE-ESTREIAS DE
AMANHÃ
DAUNBAILÓ (Down by law): do Jim Jarmusch.Com Tom Waits, John Lurie e Roberto Bonigni.Amanhã, à meia-noite, no Art-Fashion-Mall 3,Estrada da Gávea, 899 e Cinema-1, Av. PradoJúnior 281.

Três homena encontram-ae numa meamacela de priaão. O filme mostra, com humorirônico, a creacente amizade entre oa tréa, afuga, auas aventuraa no 8ubmundo e a separa-
çáo. EUA/1980.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attraction), de AdrianLyne. Com Michael Douglas, Glenn Cioso, An-ne Archer e EUen Hamilton-Latzen. Amanhã, àmeia-noite, no Largo do Machado-2, Largo doMachado, 29 e Leblon-1, Av. Ataulfo de Paiva,391 e àa 22h, no Barra-1, Av. daa Américas,4.080 e Amórtoa, Rua Conde do Bonfim, 334.(18 anos).

A aventura de um fim de semana entre umadvogado casado e uma mulher livre e indepen-dente acaba em tragédia quando ela, psicótica,persegue e ameaça a família dele ao ser abando-nada. EUA/1987.
VIAGEM INSÓLITA (Innerspace), de Joe Dan-te. Com Dennis Quaid, Martin Short e MogRyan. Amanhã, à meia-noite, no Leblon-2, Av.Ataulfo de Paiva, 391, e àa 22h, no Barra-E, Av.das Américas, 4.000 (Livre).Aventura 8obre espionagem internacionalde alta tecnologia. Durante experiènoia emlaboratório um homem miniaturizado entra nocorpo de outro e, para se salvar, depende de ummicrochip que foi roubado. EUA/1987.

VÍDEOS
NOUS L'AVOU8 TANT AIMÉ LA RÉVOLU-

kTION — Sério da TV francesa realizada porDaniel Cohn Bendit o Steven Winter. Narradoem francês, sem legendas. 0a, das I0h às 20h esáb, das 10h às 21h, na Casa de Cultura LauraAlvim, Av. Vieira Souto, 170.
08 MELHORES DO ANO — Sáb, exibição deArsenal com The Smiths e The Queen is dead.Às 21h, Here are the young men com JoyDivision e àa 22h, New Order. Dom, à8 20h,Bunnymon live at Selton Park e Poroupine comEcho & The Bunnymon e àa 2lh, The greatl rock'n'roll awindle. Casa de Cultura Laura Al-vim, Av. Vieira Souto, 170.
NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO — 8», às 20h e22h, exibição de O baile, do Ettore Scolla. Dom,Às 14h e 10h, Napoleon. de Abel Oanco. Caaa deCultura Laura Alvin, Av. Vieira Souto. 170.
VÍDEO-TELÁO — Exibição do ahow de Sting ede MPB. De 0a a dom. às 21h, naCasa do Vinho,Rua Juiz Alberto Nader, 14 — Charitas —Niterói.
VÍDEO-SHOW — Exibição de Rock é rock mes-mo, com Led Zeppelin. De 2a a domingo, àa14h, 10h3Omin, íBh, 21h30min. 0a- e sábado,sessões à meia-noite, na Sala de Vídeo CândidoMendes, Rua Joana Angélica, 03.
VIDEOMI8 — Exibição de Balanchine celebraStravinaky em Ogan e Variation. 0". às18h30min, no Museu da Imagem e do Som,Praça Rui Barbosa, 1. Entrada franca.
VÍDEOS NO CREPÚSCULO — Programação: 0a,Cabaret Voltaire. The The Infect e clips dáInglaterra. Sáb. Lonely in an eyesore e o filmoBlade Runner. Sempre às 24h, no Crepúsculodo Cubatão. Rua Barata Ribeiro. 543.
VÍDEOS NO GIG — Programação: 0a. CroabyStiirs and Nash in Concert. Sáb. yes in Mon-treal 85. Dom, Eric Clapton Tour 85. Sempre a

partir daa 21h, no GIG Restaurante Vídeo-Bar,Rua General San Martin, 029.
VÍDEOS-ARQUITETURA — Exibição de LeCorbusier, de Jacques Barsac, Depoimentos debrasileiros sobre Le Corbusier, com testemu-nhos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e Ahistória da Arquitetura moderna no Brasil. De2a a 0a, das 14h às 18h, no Espaço HunterDouglas, Praia de Botafogo, 228. Até quarta.
VÍDEO-CIÈNCIA — Exibição de vídeos sobremateriais condutores e energias alternativas.0a, tema: Energia solar. Em sessões contínuas,das 9h às I8h, no Museu de Astronomia eCiências Afina, Rua General Bruce, 580. Entra-da franca.
VÍDEO-CIÈNCIA — Exibição de vídeos sobremateriais condutores e energias alternativas.8a. tema: Energia solar. Em sessões contínuas,das 9h às 18h, no Museu de Astronomia eCiências Afins. Rua General Bruce, 580. Entra-da franca.

MUSICA
ORQUESTRA PRÓ-MÚSICA — Concerto com a
Orquestra Pró-Música de Juiz de Fora, sob a
regência de Nelson Nilohack. Solistas: HelenaZaghetto (soprano). Luiz Carlos Guedes (tenor),Neri Cotini (baixo). No programa, A festa deAlexandre, de Haendel. Dom. às 17h, na SalaCecília Meireles, Largo da Lapa, 47. Entradafranca.
ACADEMIA ANTIQUA PRO-ARTE — Concertoaob a regência de Myrna Herzog e participaçãodo Coro de Càmera Pro-Arte. No programa,obras de Telemann, Vivaldi, Purcell e Bach.Sáb. às 18h30min, na Igreja Anglicana. RuaReal Grandeza, 99. Entrada franca.

TELEVISÃO
CANAL 2
7:50 Telocurso Io Grau — Língua portuguesa8:05 Telecurso 2o Grau — Língua portuguesa8:20 Qualificação Profissional — Integraçãosocial8:50 Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Seriado in-fantil. Episódio: O minotauro9:20 Canta Conto — Compacto dos melhoresmomentos da semana, com destaque pa-ra a visita da apresentadora Bia Bedran9:50 Supertelinha — Desenhos animados ofilmes com bonecos. Apresentação de Li-sandra Campos10:20 Reino Selvagem — Documentário. Tema:A selva das águas aquáticas10:50 Huckleberry Finn — Seriado-aventura11:20 Museus — Documentário. Neste progra-ma, Museu do Recife (2H parte)11:50 Telecurso Io Grau12:05 Telecurso 2o Grau12:20 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:30 Qualificação Profissional13:00 Sítio do Pica-Pau-Amarelo13:30 Canta Conto14:00 Supertelinha14:30 Reino Selvagem15:00 Huckleberry Finn15:30 Museus10:00 Viver — Medicina e saúde da família emdebate. Apresentação do Jalusa Bar-cellos10:30 Sem Censura — Debate. Apresentação doLúcia Leme19:30 Rede Brasil — Neste programa, Arquite-tura Amazônica. Produção da TVCultura de Belém do Pará.20:30 Pronunciamento do Ministro Colso Fur-tado20:40 Tempo de Esporte — Atualidades21:30 Sexta Indopondente — Especial Finep.Os incentivos da Finep aos projetos epesquisas nacionais.22:30 Brasil Notícias — Noticiário com análi-ses e comentários. Apresentação de Má-rio Lúcio, Jonas Rezende e Leila Mansur23:15 1987 — As pessoas, apresentação deHildogard Angel

CANAL 4
0:3O Telecurso 2o Grau7:00 Bom-Dia, Brasil — Programa do entre-vistas7:30 Bom-Dia, Brasil — Reprise8:00 Xou da Xuxa — Infantil com desenhos,brincadeiras e musicais. Apresentação daXuxa12:20 Diário da Constituinte Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:25 RJ TV — Noticiário local12:40 Globo Esporte — Noticiário13:00 Hoje — Noticiário, agenda cultural e en-trevistas

13:25 Vale a Pena Vor do Novo — Novela: Amorcom amor se paga

DANÇA
O DESCOBRIMENTO DO BRASIL — Espetácu-
lo com o Coro, Orquestra e Corpo do Bailo doTeatro Municipal, sob a regência de RobertoDuarte. Música de Heitor Villa-Lobos. Coreo-
grafia e direção de Tatiana Leskova. Concepção
cenográfica de Hélio Eichbauer. Maestro docoro: Manuel Cellario. Solistas: Paulo Rodri-
gues, Áurea Hammerli, Fernando Mendes, An-tônio Gaspar, Cristina Martinelli e outros. Toa-
tro Municipal, Cinelàndia (210-2403). Sáb.,
dom. às 17h. Ingressos a CZ$ 000,00, platéia ebalcão nobre; a CZ$ 400,00, balcão simples; a
CZ$ 200,00, galeria; o a CZ$ 3.000,00, camaro-
te e frisa. Sáb, récita gratuita fechada para arede escolar pública.
CONCERTO DE DANÇA — Apresentação solode Wellington Lemay. Coreografias de CiroBarcelos, Diana Tomasetig, Eliana Karin eGraciela Figueiroa. De 0a a dom, às 2lh, noEspaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humaitá,103. Ingressos a Cz$ 200,00.
ELIZABETH CRUZ UMA — Oitava apresenta-
ção do núcleo de dança. 0a, às 21h, Sáb e dom,às 19h, no Teatro João Caetano, Praça Tiraden-teB, s/n° (221-0305).
PASIÓN FLAMENCA —- Espetáculo de dança,canto e guitarra flamencas com o Ballot Hispa-no-Braaileiro. 0a, às 21 h, no Cantamérloa, RuaLauro Muller, 1. Ingressos a CZ$ 250,00.
ESCOLA DE DANÇA C0RPU8 — Apresentaçãosob a direção de Elizabeth Sorri. Apresentaçãode danças infantis, clássicas, Jaza e sapateado.Sáb. àa I8h, no Teatro do Hotel Naolonal, Av.Niemeyer, 709 (322-1000). Entrada franca.

14:20 Sessão da Tarde — Filme: O menino quequeria ser anjo10:20 Sessão Aventura — Seriados: Thunder-cats e He-Man17:20 Sessão Comédia — Seriado: Super-Vick17:55 Bambolè — Novela de Daniel Más. ComCláudio Marzo, Myrian Rios, JoanaFomm e Suzana Vieira18:50 Sassaricando — Novela de Sílvio deAbreu. Com Tònia Carrero, Eva Wilma,Irene Ravache, Marcos Frota.19:40 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso19:45 RJ TV — Noticiário local19:55 Jornal Nacional — Noticiário nacional einternacional20:30 Pronunciamento do Ministro Celso Fur-tado20:40 Mandala — Novela de Dias Gomes. ComVera Fischer, Perry Salles21:40 Sexta Super — Seriado: Além da imagi-nação22:50 Ordem de Matar — Minissério (últimocapítulo)0:05 Jornal da Globo0:40 Globo Economia0:45 RJ TV0:55 Corujão I — Filmes: Fugindo do inferno eHonra de selvagens

CANAL 6

23:20 Hunter— Seriado. Episódio: O sósia0:20 Manchete Esportiva (2o tempo) — Noti-ciário0:35 Momento Econômico — Comentário deMarco Antonio Rocha0:40 Jornal da Manchete (2a edição)—Noticia-rio nacional e internacional1:25 Sala Vip — Filme: A invasão socreta
CANAL 7

7:458:0011:55
12:00
12:30
13:00

14:00
10:00
18:25
18:30
19:30
80:8020:30

Programação EducativaRepórter Manchete — JornalísticoBoletim da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo CongressoManchete esportiva (Io tempo) — Noti-ciárioJornal da Manchete (Edição da tarde) —
Noticiário nacional e internacionalCló para os íntimoB — Programa femini-no apresentado por Clodovil. Neste pro-grama, entrevistas com Montanaro, Car-los Alberto Kirmair e Mareio BragaMulher 87 — Programa feminino apre-sentado por Celene AraújoClube da Criança — Programa infantilcom Angélica e FerrugemBoletim da Constituinte — Informativodo Congresso NacionalRomance da Tarde — Reprise da novelaTudo ou NadaA Ilha da Fantasia — Seriado Episódio: Amulher invisívelJornal Local — NoticiárioPronunciamento do Ministro Colso Fur-tado
Jornal da Manchete (Ia edição) — Noti-ciário nacional e internacional. Comentá-rios de Villas-Bóas Corrêa o Marco Antô-nio RochaCarmem — Novela de Glória Perez. ComLucélia Santos, Paulo Betti, Beatriz Se-
írallKuarup — Documentário (5a e última
parte)

0:30 Educativo0:45 Jimmy Swaggart — Com o pastor protos-tante7:15 Bom-Dia, Vida! — Religioso7:45 Brasil Hoje — Apresentação de TamaraLeftel8:00 Flash — Reprise9:00 Ela — Programa do variedades. Com Ed-na Savaget10:55 Dia a Dia — Jornalístico com TamaraLeftel11:55 Boa Vontade — Religioso da Legião daBoa Vontade. Com o pastor José de PaivaNeto12:00 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:05 Esporte Total12:35 Esporte Compacto13:00 Monsieur Limá — Discomania13:30 Fórmula Única — Programa do varieda-des. Neste programa, uma gravaçáo do1958 de Elvis Presloy14:00 TV Fofáo — Infantil18:00 Zyb Bom — Infantil18:00 Topo Gigio — Infantil18:15 Jeannie é um Gênio — Seriado.18:55 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso19:00 Jornal do Rio — Noticiário local19:35 Jornal Bandeirantes — Noticiário20:10 Dinheiro — Comentários sobre economiacom Celso Mine20:15 Basquete20:30 Pronunciamento do Ministro Colso Fur-tado21:40 Praça Brasil — Humorístico com MoacyrFranco e Lady Francisco22:20 Terceira Visão — Com Luiz Antônio Gas-
paretto23:20 Jornal da Noito — NoticiárioCuba Livre — Musicais e reportagenssobre Cuba. Entrevistas com Fidel Cas-tro, a balairina Alicia Alonso. o composi-tor Pablo Milanes e ainda Arturo San-doval00:50 Flash — Jornalístico. Apresentação doAmaury Júnior01:50 Caçulinha Entro Amigos — Musical02:50 Video clube — Filme: Jogo de paixõos

CANAL 9
9:00 Qualificação Profissional — Educativo9:15 Encontro com a Vida—Religioso (protes-tante)9:20 A Hora da Eucaristia — Religioso (cato-lico)

10:00
10:2010:3511:1011:20

12:0013:00

13:30
14:3015:0015:3018:30

19:0019:4520:1520:30
20:40
21:30
23:30

0:00
0:05

Igreja da Graça — Com o pastor R. R.SoaresPosso Crer no Amanhã — Com o pastorMiguel ÂngeloUm Momento com Deus — ReligiosoAssim é a Vida — ReligiosoViva com SaúdeEm Tempo — Comentários sobre moda.agenda cultural, entrevistas e informa-çóesRecord om Notícias — NoticiárioA Moda da Casa — Culinária com EttyFraserComer Bem — Culinária com Silvio Lan-celottiSom na Caixa — Musical. Apresentadopor Nanni o Cidinho CambalhotaO Gênio Maluco — DesenhoFérias no Acampamento — SeriadoRio Turismo —• Programa de turismoVibração — Programa jovom com entre-vistas. Apresentação de Cesinha Chaves oLorena Calábia.Jornal — NoticiárioOs Garotinhos — SeriadoInforme Econômico — NoticiárioPronunciamento do Ministro Colso Fur-tadoRecado — Programa apresentado por Piá-cido RibeiroSessão Paquotá — Filmo: Semontos domalEncontro Marcado — Entrevistas comScarlett MoonÚltima Palavra — Com o pastor MiguelÂngeloRio Turismo — Programa do turismo

CANAL 11
7:00 Telecurso — Educativo7:15 Patati Patatá— Educativo7:30 Gato Félix — Desenho8:00 Oradukapeta — Desenho. Sérgio Má-landro10:30 Bozo — Infantil com desenhos o brinca-deiras. Com o palhaço Bozo •

14:30 Uma Esperança no Ar — Novela15:30 Estranho poder — Novela10:30 Maravilha — Desenhos e brincadeiras.Com Mara18:15 Carrossol — Desenhos18:45 Jornal Local — Noticiário. Apresentaçãode João Alberto Ferreira19:15 Noticentro — Noticiário nacional e intor-nacional19:45 Show da Lucy — Seriado20:15 Super-Herói Americano — Seriado20:30 Pronunciamento do Ministro Celso Fur-tado20:40 A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho21:30 A Super Máquina — Seriado22:30 Uma Noite em Portugal — Especial23:30 Sexta no cinema — Filme: Só matando01:30 Jornal 24 Horas — Noticiário nacional einternacional02:00 Cinema Legendado — Filme; Agangdosdobermans

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHZ
ESTÉREOJBI — Jornal do Brasil Informa —

de 2a a sáb., às 7h30min,12h30min, 18h30min o 0h30min.Repórter JB — de 2a a dom. Infor-mativo às horas certas.JB Notícias — De 2a a 0a Informati-vo às meias horas.Além da Notíola — Com Villas-Bôas Corrêa, às 7h55min, de 2a a6a.
Momento Econômico — Com Ar-naldo CesarRicci, às 8hl0min, de2a a 8a.No Mundo — Com William Waack,de 2a a 8a.às 8h25min.Nas Entrelinhas — Com João Má-ximo, de 2a a 0a, às 8h35min.Panorama Econômico — Informa-tivo econômico, de 2a a 8a, às8h45min.
Via Preferencial — Com CelsoFranco, às ehlOmin, de 2a a 8a.Os Rumos da Política — Com Ro-
gério Coelho Neto, de 8a a 8a, às9h40min.
Encontro com a Imprensa — de 2aa 8a às 13h.Arte-Flnal — Variedades — ComLuiz Carlos Saroldi, de 2a a 0a, às22h.
Música da Nova Era — Criação eapresentação de Mima Grzich,dom, às 2lh.

GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
Arte-Flnal Jazz — Com MaurícioFigueiredo. Dom., às 22h.

FM ESTÉREO
99,7MHz

HOJE
20h — CDs a raio laser: Sonataem Lá maior, para trompete o ór-

gáo, de Haendel (M. André, M.C.Alain — 9:28); O Cavalheiro daRosa — Suíte de concerto, de Ri-chard Strauss (Os Detroit, Dorati25:12); El amor y la muerte, dasGoyescas, de Granados (Larrocha12:18); Concerto em Sol maior,
para flauta e orquestra, de Ross-ler-Rosetti (Sebonyi, Fil. Gyor,Sandor — 20:38); Daphnis et Chloéo ballet completo, de Ravel (OsMontreal, Dutoit — 55:49); Les Ba-ricades Mysterieuses, da SextaSuíte de Peças para cravo, deFrançois Couperin (Pinnock —
2:08); Concerto em Ré maior, paraviolino e orquestra, op. 61 de Bee-thoven (Szering, Concertgebouw,Haitink — 45:49).

Os programas publicados no
Fim de Semana estão sujeitos a
mudanças de última hora, quesáo de responsabilidade dos
divulgadores. É aconselhável

confirmar os horários portelefone.

HOJE
ORA RIOSVERSOS BI
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Alcione não sai

CIDADE
— La Baranga — Los Bobos
— Uma noito e meia — Marina
— No verão da Cidade — Turma da

Cidade
— Quimeras — Zero
— Frágil — Sting'
— Independência — Capital Inicial
— Luka — Suzanne Vega
— Que país ó este — Legião Urbana
— La Bamba — Los Lobos

10 — Chorando no campo — Lobão

FM 105
— O amor e o poder — Rosana
— A força do amor — Roupa Nova
— Coração de papelão — Jairzinho e

Simony
— Notícias de você — Robby
— Meu dilema — Fafá de Belém
— Festa do amor — Patrícia
— Aquelas coisas — Sandra Sá
— Onde está você — Tim Maia
— Uma noite e meia — Marina

10 — Pra sempre vou te amar — Adriana

Francisco Luiz Noel

GOM 

250 mil cópias de Nosso nome: resis-
téncia vendidas em apenas um mês e,
diariamente, filas de fãs que duas horas
antes do show já congestionam a calçada

do Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, Cen-
Iro, onde ela fica até o dia 30, Alcione chega ao 14°
LP demonstrando que aprendeu mesmo a receita do
sucesso. Vinte e um anos depois de ter trocado a
carreira de professora em São Luís do Maranhão
pela aventura musical no Rio, começando como
vendedora de discos, tocando pistom e cantando em
boates, a Marrom, aos 40 anos, não esconde o
otimismo: "Quero ver se desta vez che- 
go aos 800 mil discos."

Como no 13° LP — Fruto e raiz, 520
mil cópias faturadas — e nos LPs ante-
riores, o novo disco mantém a tradição:
o repertório eclético. A voz possante de
Alcione desfila por sambas, outros rit-
mos negros — o destaque é Coração do
exílio, de Ubiratan Souza e Souza Neto,
inspirada na dança tambor de crioula,
dò folclore maranhense — e baladas
românticas, como Raio de luar (Nei
Lópes è Paulo do Salgueiro) e Ou ela ou
eu (Flãvio Augusto e Carlos Rocha). A
clássica Autonomia, de Cartola, tam-
bém está entre as 13 músicas, que difi-
cilmente desmentirão nas lojas de dis- 
cos a expectativa da cantora.

— Música tem que ser simples, falar de amor,
do dia-a-dia. Nada de complicar mais ainda a cabeça
e a vida do povo. Detesto cantar baixo astral, fossa.
Nem canto músicas que falam de coisas como diabo
e falta de sorte — ensina a Marrom, evitando
cuidadosamente pronunciar a palavra azar e com-
plementando: — Quando está em casa e quer rela-
xar, você coloca um disco na vitrola. Não sou eu
quem vai estar dentro da casa dos outros falando de
coisas ruins.

Alcione, um dos carros-chefes da RCA, que a
roubou da PolyGram em 81, não faz sucesso à toa.
Sua intuição para a escolha do repertório não falha,
ela garante, escolada na curta experiência como
balconista de uma loja de discos na Rua Marechal
Floriano, quando desembarcou no Rio e morava em
Parada de Lucas com um irmão. Ela conta que "o
que mais vendia era Agnaldo Timóteo, Lafayete e
Roberto Carlos", observando que somente mais
tarde descobriu o porquê: a simplicidade.

? Seu
último
disco já
vendeu
250 mü
cópias, mas
ela quer
chegar às
800 mü

Difícil é fazer o simples, como Roberto Carlos
— sentencia. — Por isso ele está aí há 20 anos.

Alcione revela que começa a preparar o sucesso
em casa, cantarolando para os familiares músicas
que lhe apresentam — entre eles a irmã Solange, 28,
sua empresária —, amigos, empregados e, por fim,
para seus músicos. Se gostam e elogiam, ela vai em
frente e aprimora a interpretação; se criticam ou
apenas fazem reservas, costuma desistir. Alcione
afirma que sempre acerta nas músicas que viram
preferência do público, mas diz que quase errou uma
vez, com nada mais nada menos que Garoto maroto,
um dos hits de Fruto e raiz. Havia chegado de

 Moçambique, o pai estava doente em
São Luis e a música soou mal a ela. Não
fosse a insistência do produtor Jorge
Cardoso e Garoto nem teria entrado no
estúdio.

A escolha do repertório para o pai-
co, como a seleção que desde 16
novembro já arrastou mais de 20 mil
pessoas ao show das 18h do
Gomes, também é minuciosamente
cuidada. Há músicas interpretadas ao
vivo que, ela assegura, dificilmente fa-
rão parte de qualquer de seus LPs.
Como Brasileirinho, de Waldir Aze-
vedo.

— Depois que Waldir Azevedo to-
 cou e Ademilde Fonseca cantou, como

é que vou gravar de novo? Tem de ter
um toque multo pessoal — comenta.

Apesar de preocupação com a imagem e o
sucesso, principalmente junto ao público da "classe
que dá duro igual a mim", Alcione afirma que pouca
coisa mudou depois que virou estrela — "quem
muda são as pessoas, em relação a gente" — e
comprovou, em 75, com Não deixe o samba morrer,
que devia cantar o que milhares de brasileiros
gostam. Como antes, ela não passa sem feijão,
recusa-se a viajar de carro em estradas (quando não
há avião, anda no ônibus da Alcione Criações e
Produções), participa de atividades na Mangueira e
adora ver TV à noite, em sua mansão na Barra da
Tijuca.

Meu público? Acho que ele é muito sensível.
É formado pelo tipo de pessoa de bem com a vida,
que leva as coisas a sério mas sabe que não vale a
pena levá-las tão a sério assim.

— La Bamba — vários (5/10)
— Nosso nome: resistência — Alcione

(2/4)
— José Augusto — (O/O)
— Bambolê — vários (1/10)
— Grandes amores — Fafá de Belém

(7/1)
— Sambas enredo — vários (3/1)— Patrulha do coração — Os Abelhu-

dos (6/2)
r— Herança — Roupa Nova (O/O)
— O outro internacional — vários

(4/22)
10 — Coração aceso — Wando (O/O)

Fonte: Nopen. O primeiro número entre parèntesisindica a posição do LP na semana passada. O segundoindica há quantas semanas seg-uidas ele está na lista.Saíram: Perfume de champanhe, com Almir Ouineto,Jairzinho e Simony e Patota do Cosmo, com ZecaPigodinho. Entraram: Joaó Augusto, Herança, com oRoupa Nova, e CoraçAo aoeao, com Wando.

RECOMENDAÇÃO
THE ATRO MUSICAL BRAZILEIRO:
1914/1040 — Seleção das músicas mais sig-
nificativas do teatro musical pesquisadas
por Luiz Antônio Martinez Correia (também
na direção) e Marshall Netherland. Com
Cláudio Tovar, Nadia Nardini, Andréa Dan-
tas, Annabel, Albernaz, Jorge Maia e Fábio
Pilar. Saborosa revisão de um período em
que a música no teatro brasileiro era pretex-to para comentar a vida nacional. Com pro-duçáo cuidada, cantores afinados e perma-
nente bom humor, o espetáculo oferece à
platéia a possibilidade de assisti-lo em esta-
do de puro prazer. Casa de Cultura Laura
Alvim, Av. Vieira Souto, 176(247-0946). De
4a à 6a, às 21h30min; sáb, às 20h e
22h30min; e dom, às 20h. Ingressos 4fte 5a,
a CZ$ 300,00; 6a e dom. a CZ$ 350,00; sáb. a
CZ$ 400,00. Serviço do entrega de ingressos
à domicílio. Duração: lh30min (18 anos).
MEU TIO, O IAUARETÊ — Toxto de Quima-
ràes Rosa adaptado por Walter George
Durst. Direção de Roberto Lage. Com Carlos
Augusto do Carvalho e Guilherme Bonfanti.
A invenção verbal de Guimarães Rosa e o
universo mítico o poético de sua literatura
8ão transpostos para o teatro com o mesmo
rigor formal da sua origem. A interpretação
de Carlos Augusto de Carvalho ó magneti-
zanto pela riqueza vocal, pela interiorizaçáo
do uma vivência cultural o por sua extrema
contemporaneidade Teatro Caoilda Bockor,
Rua 3o Catete, 388 (205-9933), Do 4a a sáb,
às 21h30minedom. às 19he 21h. Ingressos
a CZ$ 250,00. Até dia 27 de dezembro.
o ENCONTRO ENTRE DESCARTES E PAS-

. CAL — Texto de Jean-Claude Brisville. Tra-
duçáo de Edla van Steen. Direção de Jean-
Piorre Miguel. Com ítalo Roosi e Daniel
Dantas. Numa montagem ascética, rigoro-
sa, quase geométrica, o pensamento do Des-
cartos o Pascal é revelado com força dramá-
tica. A dupla do atores consegue brilhar

num duelo cônico de inteligência e sutileza,
neBte espetáculo que procura resgatar a
palavra. Teatro da Aliança Francesa de Bo-
tafogo, Rua Muniz Barreto, 730 (228-4118).De 4a a sáb, às 21h45min e dom, às 20h.Ingressos 4a e 5a a CZ$ 350,00; 6a o dom. a
CZ$ 400,00; sáb. a CZ$ 450,00. O espetáculo
começa rigorosamente no horário, e náo
será permitida a entrada após o seu início.Duraçáo: lhlõmin (Livre).
DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO — Toxtode Adélia Prado. Direção de Naum Alves de
Souza. Com Fernanda Montenegro. Com a
mesma simplicidade da fala poética de Adé-
lia Prado, a montagem Dona Doida: um
interlúdio sintetiza numa interpretação al-tamente emocional e técnica de Fernanda
Montenegro, a força de palavras retiradas
de uma experiência literária que se nutre do
cotidiano. Em lhl5min de espetáculo, a
atriz e a platéia se impregnam de uma obra
que além de sua qualidade, se confirma porsua sinceridade. Teatro Delfin, Rua Humai-
tá. 275 (266-4396). Do 4» a aáb, às
21h30min; dom, às 18h e 20h30min. In-
gressos 4a e 5a a CZ$ 300,00; 6a e dom a CZ$350,00; sáb, CZ$ 500,00.
O MANIFESTO — Texto de Brian Clark.Tradução de Flávio Marinho. Direção de
José Possi Neto. Com Beatriz Segall e Clau-dio Corrêa e Castro. Sob a aparência dedivergências políticas, um casal faz balanço
de um casamento que já dura 50 anos. Adireção sensível e as interpretações delica-
das de Beatriz Segall e Cláudio Corrêa o
Castro recriam uma conversation pieoo no
melhor estilo inglês. Teatro Cândido Mon-
des, Rua Joana Angélica, 63 (227-9882). De
4a a sáb. às 21h30min; vesp 5a, às 17h; dom,
às 19h e 21h30min. Ingressos 4a, 5a e dom.
a CZS 350,00; 6a 0 sáb, a CZ$ 400,00. É
proibida a entrada após o início do espetácu-
lo. Duraçáo: lh50min (10 anos).

TEATRO

SETE FASES DO AMOR — Toxto do Dan BenAmotz. Adaptação e direção de Shimon Nah-mias. Com Shimon Nahmias o Carolina Vir-
guoz. Casa de Cultura Laura Alvim. Av. VieiraSouto. 176 (247-0946). Do 4a a 6a, às 21h30mln;sáb. às 21h e dom, às 20h. Ingressos a CZ$300.00. Pessoas com mais do 50 anos pagamCZS 200.00.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP — Comédia deterror de Charles Ludlam. Tradução o adapta-
ção de Roborto Athayde. Direção de MaríliaPera. Com Marco Nanini e Nei Latorraoa. Tea-tro Casa Grande, Av. Afrânio de Melo Franco,290 (239-4046). De4aasáb, às 21h30min;dom,
às 19h. Ingressos4ao5aaCz$400,00;0aesába
CZS 600,00 e dom a CZ$ 500,00. Todas assextas, estudantes de 10 a 18 anos pagam CZ$300,00. Duração: lh45min (10 anos). Entregade ingressos a domicílio.
O VÔO DOS PÁSSAROS SELVAGENS — Toxtodo Aldomar Conrado. Direção de Rogério FróosCom Leonardo Franco o Tamara Taxman. D ire-
ção de Rogério Froes. Teatro Senac, Rua Pom-

SHOW
RECOMEN DACÁO

LENY ANDRADE — Show da cantora acom-
panhada de Fernando Merlino (piano), Jaca-ré (baixo) e Rubinho (bateria). Botecoteco,
Av. 28 de Setembro, 205 (204-2727). 5a, às22h30min; 6a e sáb, às 23h30min. Ingres-sós 5a a CZ$ 200,00; 8a e sáb a CZ$ 350,00.Consumação a CZ$ 300,00. Às 21h30min, acantora Rosane Lessa e trio. Até dia 2 de
janeiro.
ELBA — Show da cantora Elba Ramalhoacompanhada pela banda Rojão. Direção deJorge Fernando. Caneoào, Av. VenceslauBraz, 215 (295-3044), 4a o 5a o dom, às2lh30min; 6a e sáb., às 22h30min. Ingres-sós 4a, 5a e dom. a CZ$ 400,00, arquibanca-da; CZS 450,00, mesa lateral e CZS 500,00,mesa central; 6a e sáb. a CZ$ 400,00, arqui-bancada; a CZ$ 500,00, mesa lateral porpessoa e a CZS 600,00, mesa central porpessoa. Até domingo.

A CONFERIR (*)
GILBERT BÉCAUD — Show do pianista, cantore compositor francês acompanhado de conjun-to. De sáb a 2a, às 22h, no Scala II, Rua Afranioda MelOvFranco, 296 (274-9148). Ingressos aCZS 3.000,00, mesa por pessoa e a CZS2 000.00. poltrona.
FORTUNA — Apresentação da cantora em lan-
çamento do Lp Só. 6a, às 22h30min e sáb. edom. às 2lh30min. na Casa de Cultura LauraAlvin, Av. Vieira Souto, 176 (227-2444). In-
gressos a CZS 150,00.
SOLAR— Apresentação da banda com partioi-paçóes dos grupos T»o e Punch. 8áb, àsI7h30mln, no Planetário da Gávea, Av. Pe.Leonel Franca, 240. Ingressos a CZS 200,00.
FICAS80S FALSOS — Apresentação do grupoSáb, às 22h. no Circo Voador. Arcos da LapaIngressos a CZS 150.00.
CADÊ O BONDE. NOEL? — Show comunitário
com participação do grupo Revistando o Rádio.Sáb, das 10h às 23h. na Praça Odilo Costa Neto.Santa Teresa. Entrada franca.
ELLES — Show do cantor Marcelo e sua banda.6tt e sáb, as 2lh, no Clubo Municipal. RuaHadock Lobo. 359 — 4o andar. Ingressos a CZS200.00.

peu Loureiro, 45 (258-2641). De 4a a sáb, às
21h30min e dom, às 19h. Ingressos 4a, 5a e
dom., a CZS 350,00; 0a o sáb.. CZS 400,00 (16anoa).
NOVIÇA8 REBELDES — Texto de Dan Goggin.
Traduçáo e adaptação de Flavio Marinho. Dire-
ção de Wolf Maia. Com Cininha de Paula ou
Betina Vianni, Regina Restolli, Silvia Massari
e outros. Teatro da Lagoa, Av. BorgeB de Medei-
ros, 1426 (274-7999). Da 4a a 6a, às 21h30min;
sáb., às 20h o 22h30min; dom., às 19h. Ingres-
sob 4a, 5a a CZS 350,00; 8a a dom. a CZS 400,00;
Vesp. 5a a CZS 300,00. Duraçáo: lh40min (14anos).
ENSAIO N° 4 — OS POSSESSOS — Toxto inspi-
rado no romance Os Demônios, de Dostoievski.
Direçáo de Bia Lessa. Com Rui Rezende, Cil
Correia, Henry Pagnoncelli, Teresa Frota e
outros. Teatro Seso TIJuoa, Rua Barào de Mes-
quita, 539 (208-5332). Do 6a a sáb., às21h30min. Dom., às 19h. Ingressos a CZS
250,00. Duraçáo: lh40min. (10 anos).
PRIMA COM CHANTILLY — Comédia de Louis

ORQUESTRA DE SAX — Apresentação da or-
questra, com repertório clássico e popular.Dom, às 17h30min, no Parque da Catacumba,
Lagoa. Entrada franca.
URGE — Show do conjunto de rock. 6a e sáb, às21h, no Teatro do Cenário, Rua 19 de Feverei-ro, 48 (228-8126). Ingressos a CZS 100,00.
UMA BANDA CHAMADA CAVALLO — Apre-sentaçáo da banda de rock. 6a, às 23h, no CaféTeatro Migloo, Rua das Palmeiras, 130. In-
gressos a CZO 100,00.
MARI8A GATA MANSA — Show beneficente
para a cantora com a participação de Gonzagui-nha, Paulinho da Viola, Peri Ribeiro, Zeca doTrombone (no sáb); Alcione, Leny Andrade.Jamelão, Tito Madi e outros. Sempre, às 21 h, noTeatro da SUAM, Pça das Nações, Bonsucesso.Ingressos a CZS 300,00.
INIMIGOS DO REI — Apresentação do conjun-to de rock. 8a e sáb, às 24h, no Teatro de Bolso,Av. Ataulfo de Paiva, 269. Ingressos a CZS150,00.
RIO JAZZ ORCHESTRA — Apresentação da
orquestra sob a direçáo de Marcos Szpilman.
6a, às 12h30min, no Centro Empresarial de
Botafogo. Praia de Botafogo, 228. Entrada me-
diante convite a ser retirado nas agências do
Banco Franoês e Brasileiro.
HOJERIZAH E FINIS AFRICAE — Show dasbandas de rock. Abrindo o espetáculo, o grupoFantasmas de Guerra, 8a. às 22h. no CircoVoador. Lapa. Ingressos a CZS 150.00.
CAVERNA II — Apresentação das bandas Fimdo Mundo. Destroyere Calibre 38. Dom. às I5h,na ASCB, Rua Lauro Muller, 1. Ingressos a CZS170,00.
SOMBRAS QUE SUROEM E KMD 5 — Apresen-taçào das bandas. 6a. às 22h. na Sede Náuticado Vasco. Rua Borges de Medeiros. 3500. In-gressos a CZS 200.00.
EGOTRIP — Show do conjunto de rock 8a esáb. às 18h30m e dom, ás I8h, no Canecào. Av.Venceslau Braz. 215(295-3044). Ingressos CZS200.00. arquibancada à CZS 250.00. mesa late-ral e CZS 300.00, mesa central.
HUGO BRAULE — Apresentação de jazz com opianista acompanhado de Sérgio Santos (baixo)e Mauro Jerónymo (bateria). De 4a a 0a às18h30min, no Paço Imperial, Pça 15 Últimodia.

Verneuil. Direçáo e adaptação de Paulo Figuei-
redo e Paulo Afonso de Lima. Com Elizângela,
Paulo Figueiredo, Rogério Fabiano e Eliana
Ovalle. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
(287-7794). Do 4a a 0a, às 2 lh30min; vesp de 5a,
às 17h; sáb, às 20h e 22h30min o dom, às
18h30min e 21h. Ingressos 4a, 5a e dom. a CZS
350,00; 8a o sáb., a CZS 400,00 Entrega de
ingressos'a domicílio. Duraçáo: 14h30min(14
anos).
GARDEL UMA LEMBRANÇA — Texto de Ma-
nuel Puig. Direçáo do Aderbal Júnior. Com
Thales Pan Chacon, Analu Prestes, Betty Gol-
man, Ivone Hoffman, Oswaldo Louzada e ou-
tros. Teatro Galeria, Rua Senador Vergueiro,
93 (225-8846). De 4a a dom, às 21hl5min; vesp
de dom, às 18h. Ingressos de 4a a 6a e dom a
CZS 400,00; sábado CZS 500,00. Duraçáo:
lh50min (14 anos).
LA MALASANGRE — Texto de Grisolda Gam-
baro. Direçáo de Augusto Boal. Com Maitô
Proença, Luciano Sabino, Jonas Mello, Carlos
Gregório, Ana Lúcia Torres e Ivan Sotta. Teatro
Vanucci, Rua Marquês do S. Vicente, 52 (274-7246). De 4a a 6a, às 21h30mln. Sáb, às
21h30min. Dom, às 19h e 21h30min. IngreB-
aos 4a, 5a e dom, a CZ$ 300,00; 8a e sáb, a CZS
350,00. Duração: lh45min (14 anos)
A NONNA — Texto de Roberto Cossa. Traduçãode Glauco Laurelli. Direçáo de Guilherme Cor-roa. Com Wanda Kosmo, Breno Bonin, AnaRoaa, Jorge Ramos e outros. Teatro Vanucci,Rua Marquês de S. Vioente, 52/3° (274-7246) 2ae 3a, às 21h30min o de 4a a 8a, àa 17h; sáb., às19h. Ingressos a CZS 300,00. Duraçáo:
lh30min. (10 anos).
A CERIMÔNIA DO ADEUS — Texto de MauroRasi. Direçáo de Paulo Mamedo. Com Sérgio
Brito, Iara Amaral, Natália Timborg e Marcos
Frota. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de SãoVicente, 52 — 2o andar (274-9895). De 4a à 6a,
às 21h. Sáb, às 20h e 22h30min. Dom. às 18h o
21h. Ingressos 4a o 5a a CZS 300,00; 6a e dom aCZS 350,00; sáb e feriado a CZS 400,00.
O CASO QUE EU TIVE QUANDO ME SEPAREI
DE VOCÊ — Texto de William Gibson. Direçáode Domingos de Oliveira. Com Prisoila Roaom-
baum e Bernardo Jablonski. Teatro Belas Ar-
tes, Av. Olegário Maciel, 162, (399-4766), Bar-
ra. 8a, às 21h30min, sáb., às 22h30min e dom.,às 20h. Ingressos 8a e sáb. a CZS 300,00 o dom.a CZS 250,00 e CZS 100,00, classe artística.
Desconto de 50% para professores. (14 anos).
UM PIANO À LUZ DA LUA — Toxto de Paulo
César Coutinho. Direçáo de Cecil Thiré. ComOthon Bastos, Nívea Maria, Pedro Pianzo, Ed-win Luisi e outros. Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel, 400 (275-0005). De 4a a 6a. àa21h30min, sáb, às 20h o 22h30min e dom, às19h e 21h30min. Ingressos 4a e 5a a
CZS 300,00; 0a o dom a CZS 350,00; sáb aCZS 400,00. Ingressos a domicílio.
LUA NUA — Texto de Lailah Assunção. Direçáode Odlavas Petti. Com Elizabeth Savalla, OtávioAugusto e Claudia Jimenez. Teatro Nelson Ro-drigues, Av. Chile, 230 (262-0942). De 4a a 8a,às 21h; sáb. e feriados às 20h e 22h; dom, ás20h. Ingressos 4a e 5a a CZS 250,00; 6a, dom ovéspera de feriado a CZS 400,00 o eáb e feriadoa CZS 500,00. Duraçáo: lh20min (14 anos).Estacionamento pela Pça Tiradentes.

RESISTÊNCIA — Show da cantora Alcioneacompanhada de banda. Teatro Carlos Gomes,Pça. Tiradentes, s/n° (222-0124). De 2a a 6a. às18h. Ingressos a CZS 200,00. Até dia 30.
LADO A LADO — Show instrumental com Se-bastião Tapajós (violão) e Gilson Peranzetta
(teclados), Toatro da Casa de Cultura CândidoMendes, Rua da Assembléia, 10. De 2a a 6a, às18h30min. IngresaosaCZS 200,00. Último dia.
SEIS E MEIA — Show do cantor e compositorGonzaguinha e conjunto. Teatro Joáo Caetano.Pça. Tiradentes. s/n° (221-0305). De 2a a 6a. às18h30min. Ingressos a CZS 100,00. Até dia 23.
CORAÇÃO MALANDRO — Show do cantor
Martinho da Vila acompanhado de conjunto.
Gafieira Asa Branca, Av. Men de Sá, 17 (252-4428). 4a, 5a e dom. às 23h o 8a e sáb. às
23h30m. Ingressos 4a. 5a e dom a CZS 300,00 e
6a e sáb a CZS 400,00.
GARGANTA PROFUNDA — Apresentação do
grupo vocal. Repertório dos Beatles. Teatro
Benjamin Constant, Av. Pasteur, 350 (295-3448). De 5a a sáb. às 21h30min; dom, às 20h
Ingressos 5a e dom a CZS 200.00 e 6a e sáb a
CZS 300.00. Até domingo

BARES
WAUKE WAKABAÍASHI — Show do cantor e
compositor acompanhado de Celso Fonseca
(violão). 6a e sáb. ás 23h. no Double Dose. Rua
Paul Redfern. 44 (294-9791). Couvert a CZS
380.00
AQUI JAZZ UM LOUCO — Show do cantor,
violonista e compositor Tavinho Bonfá. 6a e
sáb. às 23h e dom. às 22h. no Fritz Up. Rua
Baráo da Torre. 472 (207-4347). Couvert a CZS
250.00.
NARA LEÃO E ROBERTO MENE8CAL — Showde bossa nova com os violonistas e cantores 0ae sáb. àa 23h, no Paraty, Rua Pree. Domiciano,
210 (718-7485). Couvert a CZÍ 400.00. Consu-maçáo a CZS 100,00.
TUDO BEM. EU CANTO AGONIA — Show do
cantor e compositor Mongol. 0a. às 21h30min,
sáb, às 20h e 22h e dom. às 20h30min, no
Teatro do Planetário. Av Pe Leonel Franca.
240 (274-OO90). Ingressos a CZS 300,00
O VIRO DA IPIRANOA — 0a e sáb. às 23h.
grupo Caçadores de Cabeça. Dom. às 22h. acantora. Mira Palheta. Rua Ipiranga. 54 (225-

MACBETH — Texto de William Shakespearo.Adaptação e direçáo de Ricardo Kosovaki. ComMaury Aklander, Cacá Mourthé, Xando Graça,Edgard Amorim e Marcelo Serrado. Teatro Ta-blado, Av. Lineu de Paula Maohado, 795 (294-7847). 0a o sáb., às 21h30min e dom., às 20h.Ingressos a CZS 200,00.
VICENT VAN QOQH — Texto de Joáo Uchoa.Direçáo de Carlos Wilson. Com Joáo Uchoa,Antônio Gonzalez, Iza do Eirado e outros. Tea-tro dos Quatro, Rua Marquês de S. Vicente,52/2° (274-9895). 2a e 3a, àa 21h30min; de 4a a0a, às 17h. Ingressos a CZS 250,00 e CZS200,00. Estudantes.
EROS E PSIQUÊ — Texto e direçáo de RenatoIcarahy. Com o grupo TAPA: André Costa,Angela Materno, Beth Berardo e outros. Casade Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 170
(247-8946). 3a, às 21h; de 4a a 0", àa 17h.Ingressos a CZ$ 200,00. Estudantes de escola
particular pagam CZS 120,00 e estudantes deescola pública CZ$ 00,00
O ARQUITETO E O IMPERADOR DA ASSÍRIA— Texto de Fernando Arrabal. Traduçáo deLeyla Ribeiro. Direçáo de Ivan de Albuquerque.Com Rubens Corrêa e Raul Gazolla. TeatroIpanema, Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794). De 5a a sáb, às 21h30min; dom, às 19h.Ingressos 5a a CZS 300,00 de 8a a dom a CZS350,00.
UM EDIFÍCIO CHAMADO 800 — Texto de Pau-lo Pontes. Direçáo de José Renato. Com MiltonMoraes, Monique Lafond e Eliana Bittencourt.Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S. Vicen-to, 52/370 (274-9690). De 5a a sáb às 21 h30min;dom., às 19h. Ingressos 5a edom, aCzS 300,00.6a e sáb., a Cz$ 350,00. Duraçáo: lh50min (14anos).
O AMANTE DESCARTÁVEL — Texto do GerardLauzier. Traduçáo, adaptação e direçáo de JoáoBothoncourt. Com Pedro Paulo Rangel, Rogé-rio Fróes, Clarisse Dorziê, e outros. TeatroCopacabana, Av. Copacabana, 291 (257-0881).4a e 8a, às 21h30min; 5a, às, 17h e 21h30min;sáb, às 20h e 22h30min e dom, às 19h e21h30min. Ingressos 4a e 5a a CZS 400,00, 8a edom a CZS 450,00 e sáb a CZS 500,00. Duraçáo:lh45min. (10 anos).
DRÁCULA — Texto de Hamilton Deane e JohnBalderston baseada em Bram Stockor. Tradu-
ção do Isabol Sobral e Gianni Ratto. Adaptação
o direçáo de Ary Fontoura. Com Ary Fontoura,Lídia Brondi, Luís Fernando Guimarães, Car-valbinho e outros. Teatro Theresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143(235-1113). De 4a a 8a, às21h30min, vesp. 5a, às 17h. sáb, às 20h e22h30min, o dom, às 19h e 21h30min. Ingres-
sos 4a, 5a a CZS 350,00; 8a e sáb a CZS 500,00 o
dom a CZS 400,00. Duraçáo 1 h45min (16 anos).
EU TE AMO — Texto e direçáo de Arnaldo
Jabor. Com Bruna Lombardi e Paulo José, Toa-tro de Arena. Rua Siqueira Campos, 143 (235-5348). De 4a a 6a, às 21h30min; sáb. às 20h e22h30min e dom, às I9h e 2lh30min. Ingres-
sos a CzS 500,00. Náo será permitida a entrada
após o início do espetáculo.
A MÃE DE NEURÓTYKA — Texto de Wagner
Ribeiro. Direçáo de Fernando Berditchevsky.
Com Bia Nunes, Cláudio Gaya e Edson Fiesoh.

4762). 6a e sáb, buffot completo a CZ$ 400,00 edom, couvert a CZS 130,00.
BOTANIC — 6a, banda Tiro Certeiro. Sáb, apre-sentaçáo do grupo vocal Maite Tchu. Sempre às22h, na Rua Pacheco Leáo, 70 (274-0742).Couvert 6a, a CZS 150,00 e sáb, a CZS 180,00.
NEL8INHO LARANJEIRAS — Apresentaçãodo cantor e instrumentista acompanhado de
grupo. 6a, no Bar 111, Rua Visconde de Pirajá,111 (287-0591) e sáb, no Bar Derepente, RuaBaráo de Mesquita, 440. Couvert, 8a, a CZS200,00 e sáb. a CZS 150,00.
CLÁUDIO ZOLI — Apresontaçáo do cantor. Sáb.àa 22h, no Bar 111, Rua Visconde de Pirajá,111 (287-0591). Couvert a CZS 200,00.
JOSÉ ALEXANDRE — Show do cantor, violo-nista e compositor. Participações de WilsonBotelho, Nina Freitas, Paulo Rooco, e Pauláo ePaulinho Lemos. 6a e sáb, às 20h, no Beoo daPimenta. Rua Real Grandeza, 178 (266-5748).Couvert a CZS 200,00.
PITÉU — 8a, Juca da Gaita. Sáb e dom. showcom Sorgio Dias (guitarra), Paulo Estevea (te-ciados), Vidor Santiado (sax), Nacho Mena (ba-teria) e Tony Mendes (baixo). Sempre às 23h, naRua Professor Ferreira da Rosa, 130. Couvert aCZS 180,00.
KRYA — Apresentação do grupo 8a e sáb, àa23h, no Nó na Madeira. Av. Almte. Tamandaré,810 — Niterói. Couvert a CZS 150,00. Consu-maçáo a CZS 100.00.
AÇÃO HUMANA — Show de rock. Sáb. às 22h,
no O Céu Por Testemunha. Ponta do Francês.
s n° — Itaipuaçu. Couvert a CZS 80.00
ANTES E DEPOIS — 8a. apresentação do cantore compositor Mareio Lote. Sáb. Sônia Delfino.Sempre às 2lh30min, na Trav. Cristiano Lacor-te. 40 (521-3278). Couvert a CZS 150.00
TUNINHO GALANTE — Apresentação do com-
positor e instrumentista. Sáb. às 23h, no Due-rè, Estrada Caetano Monteiro. 1832 — Pendoti-ba (710-3435). Couvert a CZS200.00. Consuma-
ção a CZS 150.OO.
FIM DE FESTA NA PUC — Show com Alfredo
Karan e Banda. Anéis de Ana. Corte Final eLeprechaum. entre outros 6a. às 2lh. no Crep-
tomania, Rua Marquês de S Vicente. Entrada
franca.
DOM GUTO — Apresentação do trumpetista

Toatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica,03. 2a e 3a, às 21h30min vesp. 4a, às 17h. e 0a oaáb, às 24h. Ingressos a CZS 350,00.
A VIA CRUCIS DO CORPO — Texto de ClariceLispector. Adaptação de Helena Varvaki e Ma-noel Prazeres. Com Helena Varvaki. FundaçãoCasa de Rui Barbosa, Rua S. Clemente, 134. 0ae sáb. às 20h. o dom, às 19h. Ingressos aCZS 200,00 e CZS 100,00, estudante. Até do-mingo.
CENAS DE OUTONO — Texto de Yukio Mishi-ma. Adaptação, direçáo e cenários do NaumAlves de Souza. Com Marieta Severo, SilviaBuarque o Eduardo Lago, Pariticipaçáo de Ed-
gard Duvivier (sax). Teatro Delfin, Rua Humai-tá, 275 (286-4398). 2o o 3o, às 21h30min; 5a, às17h e 0a e sáb, às 24h. Ingressos 2a, 3a e 5a aCZS 350,00 o 6a o sáb a CZS 400,00.
HÁ VAGAS PARA ATORES DE FINO TRATO —
Colagem de textos com roteiro do Mercia NeriDireçáo de Aracy Cardoso. Com o grupo Cara dePalco. Auditório do Ines, Rua das Laranjeiras
232, Sáb, às 20h e dom, às 19h.
NATAL NA PRAÇA — Texto de Neuza Navarroe Paulo Guimarães. Direçáo de Neuza Navarro.Com Betina Viany, Gilberto Piquiri, FátimaRodrigues e outros. 0a, às 17h30m, em frente
ao Cine-Madureira. Entrada Franca.
QUEM SE QUEIMOU? — Texto de Fernanda
Britto, Guilherme Frederico, Marcelo Mello,
Maria Laura e Ricardo NovaeB. Direçáo de
Marina Lira. De 5a a sáb, àa 21h e dom, às
19h30mín, na Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315 (208-5798) Ingressos a
CZS 200,00 e a CZS 100,00, estudantes.
ATALIBA • A GATA SAFIRA — Texto de Hamil-
ton Vaz Pereira o Fausto Fawcett. Direçáo doHamilton Vaz Pereira. Com Lena Brito, DéboraBloch, Pedro Cardoso e Hamilton Vaz Pereira.Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1004
(287-1145). De 5a a aáb, às 2lh30min; dom, às19h e 21h30min. Ingressos 5a a
CZS 250,00; 6a a dom, a CZS 350,00; e dom (às19h) a CZS 300,00.
SANGUE NO PESCOÇO DO GATO — Texto deRainer Werner Fassbinder. Traduçáo de Pontes
de Paula Lima. Direçáo de Wilma Dulcetti. Com
Angola Valerio, Marco Antônio Palmeira, Lau-
ri Prieto, Regina Rodrigues e outros. Museu de
Arte Modorna, Av. Beira-Mar, s/n° (210-2189).De 4a a 0a, às 2lh; sáb. às 21h30min; dom. às
20h. Ingressos a CZS 200,00.
A GARGALHADA DO PERU — Textos de Gugu
Olimocha, Edy Star e José Fernando Bastos.
Direção de Edy Star. Com Jorge Laffond, Leda
Lúcia, Franklin Martins o 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; 8a e sáb., a CZS 250,00. Duraçáo:
lh40min (18 anos).
BODAS DE SANGUE — Texto de Fedorico Gar-
cia Lorca. Direção de Leonardo Alves. Com aCia. Carioca de Comediantes. Teatro ETLA,
Rua Corrêa Dutra, 99 (205-6371). De 6a a dom.,
às 20h. Ingressos a CZS 200,00 e CZS 100,00,
estudantes. Até domingo.
ABAIXO A NOVA REPÚBLICA — Comédia de
Jósu8 Henrique. Com íris Bruzzi, Tânia Costa,

acompanhado de sua banda. 8a, às 19h, noChopplándia, Rua Mayrink Veiga, 31 (233-9376). Couvert a CZS 150,00.
MARIA MARIÀ — 8a. às 19h30min e sáb. às2 lh30min, show com o grupo Tiro Certeiro. 6a.às 24h. apresentação do cantor e violonista
Érton. Sáb, às 24h, show com Kiko Chaves eMog Bravo (voz). Rua Baráo de Itambi, 73. (551-1395). Couvert a CZS 130,00.
DIL — Apresentação do cantor e violonista. 6a esáb. as 22h, no Salada e Cls, Rua JornalistaOrlando Dantas, 45 (552-3000). Couvert a CZS100,00.
DON HARRIS E BANDA — Apresentação do
trompetista aoompanhado de sua banda. De 4aa sáb, às 22h30mín, no Jaazmania, Av. Rainha
Elizabeth. 789 (227-2447). Couvert a CZS
350,00 e consumação a CZS 200,00. Atéamanhã.
GUILHERME VERGUEIRO — Show do pianis-ta. Acompanhamento de Teco Cardoso (sax),Sizáo Machado (contrabaixo). Duda Neves (ba-teria). Cláudio Guimarães (guitarra), e EduHelou (teclados). De 4a a sáb, às 22h30min, noPeople, Av. Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547).Couvert a CZS 400.00 (4a e 5a) e a CZS 500,00 (6ae sáb). Até amanhá.
SOMOS T0D08 IGUAIS NESTA NOITE —
Apresentação da cantora Fátima Regina e doinstrumental de Roger Henry e Guilherme Bri-cio. De 4a a sáb. às 22h, no Clube 1. Rua PaulRedfern, 40 (259-3148). Couvert a CZS 300.00 oconsumação a CZS 250,00. Até amanhã.
A MINHA VOZ — Show do cantor e compositorPery Ribeiro. De 3a a 5a e dom. àa 23h; 8a e sáb.às 23h30min. no Un, Deux, Tróia, Av. Bartolo-
meu Mitre. 123 (239-0198). Ingressos a CZS300,00 (4a, 5a o dom.) e a CZS 400,00 (0a e sáb ).Até dia 30 de dezembro.
TERRA MOLHADA E ANALFA — Show demúsica dos Beatles. Dom. às 22h30min, noPeople. Av. Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547).Couvert a CzS 300.00.

HOTÉIS
ESTÁO VOLTANDO AS FLORES — Show docantor Míltínho e conjunto One-twenty-one
Hotel Sheraton. Av. Niemeyer, 121 (274-1122).De 5a a sáb. às 24h. Consumação a CZS 300.00.
SIDNEY MARZULLO — Apresentação do pia-nista. a partir das 19h, Valentlno's, Hotel She-

Guilherme Corrêa o Isa Rodrigues. Teatro
SUAM, Pça das Naçóos, s/n° (270-7092). De 4a a
dom, àa 21h. Ingressos a CZS 200,00. Até dia27. Sábado e domingo não haverá eapetáculo.
OARAOE SAMBA BRASIL N° 2 — Comédiamusical de Hilton Have. Direçáo de Jorge Laf-fond. Com Jorge Laffond, Tuninho Pureza, EpaSantos e outros. Teatro do Soac de 8. Joáo deMoriti, Av. Automóvel Clubo, 66 (756-4615). De4a a dom, às 18h. Ingressos a CZS 150,00.
TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR — Teatrode Marcos Caruso. Direçáo de Attilio Riccó.Com Suely Franco, Roberto Frota, o outros.Teatro Prinoesa Isabel, Av. Princesa Isabel,188 (275-3340). Do 4a a 6a. às 21hl5min; sáb.às 20h e às 22h30min; dom, às 19h e às21hl5min. IngressoB 4a, 5a a CZS 350,00; 6a o '
dom. a CZS 400,00; sáb. e feriado a CZS 450,00.Duração: 2h (16 anos).
ATÉ CERTO PONTO... — Textos de Joyce Ca-valcante, Luís Menezes, Breno Bonin e CastroAlves. Direçáo de Breno Bonin. Com BrenoBonin, Mirabô e conjunto. Teatro do Amérloa,Rua Campos Sales, 118 (234-2088). De 5a a sáb,às 21h30min; dom, às 20h. Ingressos a CzS200,00. Até dia 27 de dezembro.
PEDRO E O CAPITÃO — Texto do Mário Bone-detti. Direçáo de Ana Maria Taborda. Com LuizWashington e Henrique Costa. Sala dos Archei-ros, Paço Imperial, Pça 15. Do 5a a dom. às 21h.Ingressos a CZS 200,00. Até domingo
NATAL NA PRAÇA — Texto do André Goon.
Direçáo de Mário de Oliveira. Toatro Artur
Azevodo, Rua Vitor Alves, 454, Campo Grande
(394-1622). De 6a a dom, às 21h. Ingressos a.^
CZS 100,00. Até domingo.
A REFORMA — Toxto de Dirceu do Mattos.,^
Direção de Nostradamus. Com Nira Lima, Klo-
bor Brandão, Mónica Ramos entre outros. Tea-
tro Diroeu de Mattos, Rua Baráo de Petrópolis,
897 (273-6348). Sáb e dom, às 19h. Ingressos a
CZS 300,00 e a CZS 150,00, com direito a umcartão da loto.
CAMAS REDONDA8, CASAIS QUADRADOS — »
Toxto de Ray Cooney e John Chapman. Tradu-
ção do Joáo Bethencourt, direção de José Rena-to. Com Jonas Bloch, Angola Vieira, Emiliano "'.
Queiroz, Elsio Romar e outros. Teatro Ginásti- ^co, Av. Graça Aranha, 187 (220-8394). De 4a a6a, ás 21h; sáb., às 20h e 22hl5mín; dom., às ^18h e 21h. Ingressos 4a e 5a a CZS 250,00; 8a a -
CzS 350,00; sáb., a CZS 400,00; dom., a CZS »'300,00. .*>
LADRÃO QUE ROUBA LADRÃO — Texto de
Dario Fo. Tradução de Malu Rocha e Herson ,M)
Capri. Direçáo 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 o dom., ás
19h; 8a e sáb., às 21h. Ingressos 4a a CZS
200,00; 5a a CZS 300,00; 6a o sáb. a CZS 400,00 -,
o dom. a CZS 350,00.
SÓ PENSO NI880... — Comédia do Luiz Fer- -
nando Veríssimo. Adaptação e direçáo de Fer-
nando Lyra. Com Dino Romano. Teatro Cawell,
Rua Desembargador Isidro, 10. 5a a dom, às21hl5min. Ingressos 5aadomaCZ$ 250,00; 6a"'*
e sáb a CZS 300,00. Duraçáo: lh (16 anos). '.f4.

raton, Av. Niemeyer, 121 (274-1122). Sem cou-vert.
ANA MAZZOTTI — Show da cantora e pianistaacompanhada de Romildo (bateria) o Luiz Emi- ¦'
liano (baixo). De 3a a sáb, às 22h, no 8kylabBar. Hotel Othon. Av. Atlântica, 3284 (255-9812). Couvert a CZS 200,00.

HUMOR «iNOITE DO RISO — Apresentação do comedian- 1te Costinha. Teatro e direçáo de Lauretti. Toatro * •
Carlos Oomes, Pça Tiradentes, s/n° (222-7581). wDe 4a a sáb, às 21h; e dom, às 19h. Ingressos aCZS 300,00.
OCTÃVIO CÉSAR CANTA A MULHER DOS0UTR08 — Show de humor com Octávio César. *
Textos de Octávio César e Paulo Mariozzi. Tea-tro do Seac de Meriti, Rua Tenente Manoel «jAlvarenga Ribeiro, 88 (756-4615). De 5a a dom,às 20h30min. Ingressos 5a a CZS 150,00 e de 8aa dom a CZS 200,00. Até dia 27. H
DESCULPEM A NOSSA FTLHA... PERDÀO, A •]
NOSSA FALHA IV — Espetáculo de humor com '
Geraldo Alves. Toatro do Ibam, Lgo do Ibam, 1 _.»j(200-6022). 5a e 8a, às 21h30min; sáb, às 20h e j22h e dom, às I9h e 21h Ingressos 5a e dom a '
CZS 250,00; 6a e sáb a CZS 300,00. "J
RI MELHOR QUEM RI BEMVINDO — EBpetá- '"!
culo de humor com sátiras políticas e piadas, -j
Texto e direçáo de Bemvindo Siqueira ComBemvindo Siqueira Teatro de Bolso AurimarRocha. Av. Ataulfo de Paiva. 269 (239-1498)Do 4a a 0a às 21h30min; sáb, às 20h e 22h; dom. jàs 20h. Ingressos a CZS 200.00 (4a e 5a). CZS250,00 (0a e dom.)e CZS 300.00 (sáb ). Descontodo 50% para estudantes. Duraçáo; 90 min.Censura: 10 anos.

EXTRA
MUNDO DO TERROR — Show com bonecosanimados e monstros ao vivo Playland. Barra-shopping. Av. das Américas. 4800 De 2a a 0a.das 15h às 23h e sáb. das lOh às 23h. Ingressosa CZS 150,00. Crianças até cinco anos náo
pagam.
FAZENDA DA CRIANÇA — Exposição de ani-mais. cães, pássaros, peixes e passeios em
pôneis e bodes e espetáculo de marionetesEstádio de Remo da Lagoa, (237-0912). De 3a a6a. às 10h e às 22h e aáb. e dom, das 14h às 22h.Até dia 3 de janeiro
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wail (foto), no Rio, di- titulo, Terra de gigantes, baixista, Heron Heinz fl- M fcTN /^Bi\ ¦ q oce Poc|era encontrar novas atragoes e
vulgando o otimo segundo Inflnita highway e Filmes nalmente tinha descober- ^Y ^4 UwK 1 H MWli— aventuras.LP, A revolta dos dandis, de guerra, can^oes de to que o baixo tern quatro 2^4] ¦ 8 J! /9 JsSl (rf& ¦ TOURO — 21 de abril a 20 de maiooutro dos melhores traba- amor. Com 150 copias ven- cordas. Para acabar com 7> RP - 7f-~ 0 taurino encerrara sua semana de forma muito favoravel emlhos do Rock Brasil 87. didas do primeiro LP, Lon- especulagao, a banda lan- 4* IKflH m.\ £ JjMI quadro que acentua as compensates pessoais e o farfraairHumberto Gessinger (voz ge demafs das capitals, a cou nota oficial: "Trata-se w de forma muito nnciti™ nara a rnS^T„, ,l. ,ar?.a9|r .
e baixo), Carlos Maltz (ba- banda assume seu com- de uma campanha vii. des- AS COBRAS VFRtesiMO t« Pr»™n n r n mlm rm ^ s pen en;
ten a) e Augusto Licks promisso com o publico, tinada a solapar as hasps In amkv» ua mubt,, ir f Ji « \—  . q motivara em ternura e otimismo no final
(guitarra) assumem a op- "Nao nos interessa fazer de um relacionamento ma- HAVgfa MAGSUgnU f W(%£k-&AJK J) Ot> "TOXAt&Z ¦poMAklOS dodia.
?ao preferencia} pelo som musica para meia-duzia, ravilhoso, fratemo e alta- UO \£&£> ¦*. ''FEf5i" t£$e?2ITD ¦ GEMEOS — 21 de maio a 20 de junhode garagem. "E intencio- isto 6 bobagem", diz Ges- mente lucrativo. Declara- T VU/0? -r—- ((WO?) \J ¦—r AnsJW Este sera um dia de positividade quase total para o qeminiano

k n™°iv,USarmOS* ove-r' singer. "E picaretagem mos, para acabar de vez Hr^-—^ r"W ,T T " que poder^ empreender novas associates liqadas a sua

a^?s• 
para 

5?~rs 7rfr rrPreproduzir ao vivo, aquilo . quatro cordas Assinado f i / / / / / /que faz uma banda ser A boataria estava co- Os Replicantes" T Jiff J /IT / / ,<tf- I / >¦ ¦ CANCER — 21 de junho a 21 de julhouma banda e nao um mon- I—I mendo braba em PA: 1— !U—»—' 5 o dia estara inteiramente dependente de seu estado de
tos",eexplica MaUz.'os^n- t/lTd^sUdo\~\ O bm-lo1a-espaCocul- PEANUTS CHARLESM.SCHULZ LTe°nte™asbXatTvS^^^^
genheiros preferiram auto- core em favor das baladas ¦—H ,^urfLl"s, a de ensaios- fe est a a\ v /o car A esta^ | a perda de peso, / acho que Fi , H , ®s 0 passar desta sexta-feira.
impor-se limitacoes — pa- pop- diziam aue seu bate- sel° Vortex lan<ja cinco fi- fila para ( acho^ ' obeso, n&o / \ barrigudos.me.- (estou na fila ,nal ae Iarde e n0lte convidativas para reunioes sociais e
ra delas salremcom criati- rista, Carlos Gerbase, ti- tas com bandas de seu ca- VE?,^,P?1/1 ?!E J I hH°"A °^iNHAR V_£RRAda' , , 'estivas.
vidade. Assim, fizeram um nha sido substitufdo por talogo neste final de ano: /- - I 'ha^um menopIA' Z V ^ 

" 
,1 ¦ LEAO — 22 de julho a 22 de agostodisco pesado e poetico ao uma bateria eletronica e Beatn]ike Julio Rieny e r®' afc „ j~~^L 1 i'ndice de ataques t&ki Contando com fatores positivos. voce podera buscar a forte

l| ^?Caja 
vealtes® j ^ comeL^A's^ 

ra2,fcoqUe nin9U6m 
Trat

Pla; E-DQe Cobalas.tra 
dU CHICLETE 

COM BANANA ANGELI ¦ VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro

vlir^QUeS' 
6firbara OU* ^Msoa! ^ajlte1 cte to^ns^acontecirnentos no

/ucananc rm\ XT~  \i trabalho deve ser ponto forte de suas manifestagoes de• t QUE MIWHA LtMGUA TEWHfl Ji^TX reconhecimento e apreco no passar desta smrta-fpira nia
FAST FORWARD -S°em 

re,afao aos seus s— a

bKSKS Kh°erdBe^y°rng(JivEeChat gffi, ^Hojerizah, os Picassos Fal- Shelton Park e Porcupine; vin L Flashes Tietes'cho- materials muito fortes^ Voce tera na organizagao de novas
sos e os Engenheiros do Ha- The great rock'n'roll swin- rai. Phillipe Seabra do Pie- JuirrsK ^ A | i«KjnoS 'JJ|j OT< JJl#_ ,./ taretas o ponto alto deste dia. Vivencia afetiva quo serawaii, estao fazendo sucesso die, com os Sex Pistols. A be Rude, casa amanha em ^nwvr* II \u i fijn vftn compensada no final do periodo, por instantes de muitaapesar da desatencSo com programagao tem inicio Brasilia... Liherada a faixa .»|, M .0/ W i),i >i, a. /)l\ f] ,1/ flU>' n/ AMIPAtJ£' It ternura e muito cannho.que sao tratadas pelo alto- sempre ^s 20h... Conforme Conexao amazftnien. do % k W C1C Ml—1 - rftPBirrtBNTn rir'dn  i, ;i •comar.do da RCA. Sabe-se anunciado por R&T, o Cre- "novo" LP do Leeiao Urba- _  r*w- ^ .. ¦ uai kicukwio — u de dezembro a 20 de |aneiro
que multa gente com poder pusculo de Cubatao reabre na... Falar no PTebe e no OCONDOMINIO LAERTE 1 Presen(<a de Pessoa ligada a sua rotina, alteram algunsde decisao Id dentro s6 foi para shows na Christmas Legiao, estd conflrmado: FiCU6 0 AvTfAEr -.TbT ~ n?3 ri Planos para esta sexta-feira, um dia de favorecimento matorial

i parfy. quarta. com as atuan- ambos os grupos tocam, iNSTrruiflA A ven* it wtc /mimha'woFi&sSl^ Ihe proporcionara tambem um quadro muito bem disposto™speSe°s 
e Xvto (ao padt stwt tem S no'dSa^^fanefro'" ^ ^ "«,%) | o^eia?ao ao amor. Novidades interessantes e mui.a senstbi-

menos para os outros con- Uma Banda Chamada Ca- Ira! terminando as grava- ^r—^ 
^ 

. L:omtratad0s)apai1c0esncjsCha- vallo no Caf6 Teatro Magico goes de seu proximo disco -Mi AQUAHIO — 21 de Janeiro a 19 de fevereiro
. vida* n?cas (Rua das Palmeiras, 130), &s no Nas Nuvens. A bolacha rTV^n Voce hoje estara sob direta influencia de Jupiter que Ihe'da.

m! qqi«^7« ass - 23h. Ainda hoje (e amanha s6 ser^ langada ano que vem .rS? ^ jqF positividade para o trato financeiro assuntos de comercio emal Salndo o novo numero tambem) em Botafogo: o Ur- e tem produgao dos prbprios ^ tudo o que estiver relacionado l iustira Ido Fanzine esperma de ba- ge toca &s 21h no Cenario irados e de Paulo Junnueirn ,J 11^ f 7ufc Bbl,VBr 'eiacionaao a justiga. la?os sentimentais
leia (Caixa Postal 70052, (Rua 19 de Fevereiro 48)... e Vitor Farias... Titular des- ill fd^K S jAi. qu®Se for,alecem a,raves de suas a?oes. Vit'alidade e dispo-CEP 22422, Rio), com mate- Amanha, O C6u por Teste- ta coJuna de ferias na ferro- ifj 1 Sl<;a0
rtas sobre o BAD e Cecilia munha, em Itaipuagu, ataca via Transiberiana constata ¦ PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de marcoMeireles... Tambem saindo o com Acao Humana, is 22h. que o Gorbie e fogo: "Peres- GARFIELD JIM DAVIS Dia em que o pisciano tera excelente motivaran ™ra mnH,„iralmaiiaque O amigo da on- Antes, as 17h, a banda Solar troika 6 a balalaika!" lamewto, sacjp;^ld-, N /acho que vaiuos \ | _ lc — Hp fnrma mimn r» ri a ¦ca, 95 pagmas com as me- estara lanqando seu primei- atraves de DDI a cobrar, estaMos sem cafs) (ter out passar J ° We voce de forma muito acertada a sua rotina. Aconteclmentos novoslhores piadas do persona- ro compacto independente LCM convida ainda para .esta manh Ajry s^noae —poderao alterar a rotina de familia. Tenha cuidado com osgem de Pencles Maranhao. (com as musicas Solar, Al- sua piiotecnica festa em rrrrZ^T'-^i» C I K lsso ,£ Q •? ^SSyfoe cafe.' excessos que podem levd-lo a situacfies bastante embara-A festa de langamento serfl catraz, Danga dos ventos e parccria com Tete, no dia f- j°tfj ) S «/7y\ j/( QUE VOCE (ir^rfy\ o, liqado. r cosas.na segunda, &s 20h, no Tea- Sol sobre a estrada no Pla- de janeiro. a primeira e ulti- LTj 3 V ^=£J V vi/ •-
tro Duicina, Cinelandia... netfirio da G&vea — tam- ma de88... A VERDADE SO- f ri | \ T) ^S^fL0 A J\ ,/Programa Vibra?ao levando bem participam do show os BRE A COCA UNIAO. \ r>) (CCLm& § AVSW'T" A- - J Xf\JT LOGOGHTFO oftM.nn KDDnn.ao ar pelo Canal 9h sua pro- grupos Tao e Punch... Quem Quando a CBF vai marcar j/vkk(2^37/ J\/$\ Luwum*u  JERONIMO FERREIRA
gramacao de final de ano. toca, segunda e terca, no quadrangular entre Flamen- u $$ i / r AnT i r win, ddadi rii> . . ... . ¦ .Segunda, especial de surf; projeto Jazzmania sings the go, Internacional. Sport Re- fl tk /ill ^JTh LA, // f I /*£u l&W fS9StIMA 'ioS Sena da THbo ceftof dovonrinC?";
?"aHt„a;5specif ?om espor; • jes^, Mimi Lessa, que con- cife e Guarani, para apontar N 2732 dos jSas<1?tes de agao, quinta, especial vida Celso Blues Boy, Evan- o verdadeiro campeao bra- L—_____ 3?m PAv?t> i?-h r g ^ i 11 Japujuba (5) moparacadaum.comcom os Beastie Bovs... Vi- dro Mesquita e Renato Rus- sileiro e nossos valorosos re- O MAGO OS! TD pADi/pp p uart 12 Javan6s 0 numero de lotras en-deos na Laura Alvlm com so para canjas... Na terga, a presentantes na Taca Liber- mmmiu p, L ^ ^ — r^-——¦—. 13. Nhundu(5> tre pardmoses. todos
seleqao dos melhores do Chopplandia apresenta jazz tadores da America? Hein? BfOT ROUBRRRM H / deque \ 

" • " 
nP^ 11 PS2h!^°T(!?! Sgad2s pe'a^

ano. Amanha: Arsenate The eblues com o grupo Gera- Hein?... Quem quer manter IBM MlNHR TORTR11 Tipo ( cOFn£ «J vfaiisiT'" 
' 

cha™ As ^^0'
(i°m The Pr6pna... E quem reapa- a ordem? Quem quer criar fggtt MIIMHH °HTR J \ E" ? /ft S«^r\r il, Torrono aravol por dUTiInffmoVZSmiths, Here are the young rece, na quarta (no Viro do desordem? crt/^^h dia (5) tao contidas no tormomen, com Joy Division; e Ipiranga) e no sabado (na " ^ l/r^Twr) sss p d c r' 17. Traidor (5) encobeno. rospeitan-Pumped full Of drugs, com Manhattan Discoteca), 6 Sv / 

^ 
ifflL. m 

' \)^\ ^5s I Camada do raras ^ Tr'boTupidoXmgu do-so as lotras repo-
Arthur Dnnipvo \ —T 1 _ 19. Tribunal Judiciiirio/l/Ifiur uapwve V [l^S^( ^CJjajY / : k 2.Cobrirdo|uncos(6) (4) S0IU500S do problo-(interino) I ' | j j JjBhI |. PBSSL m3ent0D^id'r 'ud,c,al' 20. Vanodado do ma n° 2j^L^,avra-

—-— "*^*^ 1 ^ ^ "r4- mente (5) Palavra-chave: Parciais: Ototomia,
'¦¦¦¦¦¦¦III— „ ¦!¦ II  msasateEHi AVISgAM BRUNO LIBERATI *¦*>«<**>*»«>» LOGOGRI- 

^ro.^8^
Bflffl |M LANCAME^TO <0 H,^ToR,A5 Pt Lt DtSHA f tASU DEU5; S ( £NT&OU\_mi 

~ /^rT7>^ 6. Esp6cie de canela FO em encontrar-se Oti, Oftalmia, Osga,
| 1II Bj RODRIGO OTAVIO \£h/DOIDOU'v V NO^A , 

~ 
,0^ ^ frM.*x U... determinado vocdbu- Otimo, Olfato, Oftal-

bJIIh iL ¦ - ¦ . „n Ir,_ , . /rJZ~Z/ nua a paiaR —C ^ fC|/fA/riO' 7. Fazor judianas (6) lo. cujas consoantes mologia, Olaia, ON
Biulflir M'liil1! v f : ] ; 1 aiL» y ! Tr V: .Bui f p ?J ^ "1m "2 0 seucoR^o 8. Habitante da Ju- |«i estao inscritas no mo, Otalgia, Oologia,
IIUUL rt9a^ona da Tribo Eada'"ma ^Xl,0"6'"30'

f ^ iGiiflCu Belinda" ^ 
ySngestan drake solucionismo 

ao vivo

IgrT» 

A -- . fl nossoSma?sEw?igcT| S?^^l,SABe XI |OdMlcOpROBLew4 djlOUE N1mglie;m lhe Amanha ser^ disputado, no Tijuca Tenis Clubs, um torneio
IM nW® A\ g||S- fl ^>-S- 1 ^Syi^ADA ao vivo de solupfies de problemas de xadrez. 0,arbitro daBraMBk CtlVu^l jSLak oNI%i fl ! 35%^ fa? W i n prova' F6I|X SonnenfQld, apresentarS 10 problemas aos 6

.X P^pciPai®t j°gadores Jque^ 
dessa^forma^farSo nova pontua?a°

/¦*?. 
m 

C^OLINl^A 
^ 

'' 

' 

' 

M^AURfclODE 50(j No Tijuca Tenis Clube, logo a seguir ao Torneio de Solucio-
4 \( VjB mita.'r ^a nismo, as 14 horas ter^ inicio a Festa de Encerramento de 87

1 1 -v f—y J-* iV fc M | | lyl IV ' AN tkl\ da FEXERJ, para a qual estao convidados todos os enxadristas1 |_^|V[ ¥V^\1 I I If • *9 If I ] -7|'^c'a=M~ I II d° Estado do Rio de Janeiro.
(*^\[ fc\ \ l\ 1 ll 1 f m l^V jl ill/ i A( I II Apds a entrega de trof6us, medalhas e diplomas aos-

J 
destaques 

de 87, haverium torneio de Ping (xadrez rel3mpa» -

CRUZADAS CARLOS DA SILVA o grande vitorioso, sagrando-'se bicampeao,'ja que havia ganho I
1-flT ' 1 * ~1 r <3oen':a dos 1,015 6 vacas' prodlJ-  recebeu o premio no valor de CZ$ 1.000.00 e sua classificacao
li^r l4 ' (um apare'ho da teSrar/.'de modo qTal^in.S do Fl fTTWl f 

'I g3?. i098' «™a™T 3 ,ase final *> P^ximo Campeont.o
f^rii aparelho arne, 5 — massa ae divorsas compos.c&es WMl KM To RelSmpago do Estado.

H /U ^TlilI Bb 'ill1 *Y[i\ que. endurecendo com o calor. veda inteiramente a» ESI A seguir ficaram: 2°) Marcelo Einhorn (Hebraica) 6,5 pts
.X j <i frinchas dos aparelhos de destilagSo e impossibilita a 71 12 (CZS 700.00 de pr6mio); 3°) Newton Rosa de Oliveira Junior

HK 1 Al^alKWL o; &*& Stortasam«™«nC^ VpMais con'idas,an? 'rasois. (ALEX) 6,0 pts (CZS 500,00 de premio), 4°) Sergio Amador dos
x^ade;S^fnir11 snan,os,alexi45p,s;501 jos6ManueiBianc°'ALEX)A.5Pts;

A *^1^5 1 — 3$" Qulmica para donotar a prosenga do oxigSnlo (especial- T* 6 ) Djalma Caiafa (ALEX) 4,0 pts; 7°) Jos6 Henrique Dias (CRF)
7 ' vc - i> mente na designagSo de corios compostos clclicos); 11 1H 4,0 pts; 8°) Alberto Santos (AABB-L) 4,0 pts; 9°) Cesar Santos

f'Ay- 7"«W , s — fertilidade. fecundidade; 14 — substSncia purga'tiva ^7— (ALEX) 3,0 pts; e 10°) Victor Traider (CRF) 1,0 ponto. Osdesempates foram feitos mediante confronto direto.

examinarouavenguarminucio"samOT7o,dt09—'claveaue Hi Hr 11P4R -P4BD 2IP4BD -C3BD 3IC3BD -P3CR 4IP3CR -B?C
H sentada5^umVv\?tadSesegtidodldos'p^V'^M [_ IZMtZ 

5IB2C-P3D 6)CR2R-P4R 7IP3D-CR2R 8)0-0-0-0 9)P4B -

B isso venerado. 22—-que irata de vinhos, comerci'a com Que tem tlores incompietas (flores s6 com estames ou 18)BxP-PCxP 19)PxP-TxT 20)DxT-PxP 21IB5C-P3T 22IB2D-
B  __ __ ,  -25 — vtnhos; que v,ve. ou se cultiva no vinho. 24 _ forma *1 com pistilos); 13 — materia resinosa. corante B3BD 23ID2C -D3D 24IB1B -BxB 25)DxB -D3B 26)TxP-DxD +

 rnrn If FlMiiTO A P AfZAfl arcara da terceira pessoa do singular do presente do extraida do urucu; 16-indisposi?aoestomacal.porma 27)PxD -C3B 28IB2D -B1B 29IT1T -T3C 30)BxP -TxP 31IC3T-H f«T4 .'M I] :f.l « v-v-'lil Imhliril v F"» llJr "wtfTkVr o*tr»>je*> indicativo do veroo ser, 25 — deificaijao, divimzagSo, 26 Qualidade dos alimentos ou dificil digestSo deles esta- TIC ?9)R7R -T ?C -fxR 141T1H -PRH ^mr^lR T fir
| (m'VJ npnp CAK1TAM A AMI grri ... -rAr.m r* ~ --estado deespfnto no qual n3o e«ste nenhum confl, to do da igua que conrtm multos sais calcflieos e 6 fria PvP wrtn TfiTqfllrSr P7n%Q?vT P?JrAnJ-irBi" Inl VkUC ^Ali lAIMA • fVlUSSUM • / ArflBlfiS 'f\ intenor eo mundo exterior 6 aceito igual e equanime- indigesta; 21 — designagSo comum a substSncias 36)C6R-CxP 371C4D-T6T 38IC5C-P7D 39)CxT-BxC 40)R2C-
L dia ccini f*n/*iM»i*n M/\ mente: 27 armagSo de arcos e encerado usada para gordurosas. liquidas a temperatura ordm^ria, inflame- C6R+ (0-1)M OIM JUUL eapwwitandoGUGU LI BE RATO • CONJUNTO DOMINO /MW K, cobnr as canoas nos rios Pardo e Jequitinhonha (oi) veiS' dG origem vegetal ou animal. 23 — icica 24 —
B CAR LA DANIELronvKlKk*«n~um WILSON! nOFI HIMO cawtama #-|LMa^g forma decagar em que o cagador se cobria com uma instrumento de sopro, de metal, com tubo c6mco.B CI Al iniOMCY oeTier^DINO SANTANA P®^d2 para. n3° espantar as aves >D"- 28 — provido de um s.stema de chaves semelhantes ao do on v.kMUUIUrltT PENEDO • PAULO PORTO no p.n>ei de nicol^S a divindade secund^na da religiSo dos iorubas. e que sSo oboe. 26 — disco de jade com uma abenura circular no¦ arvumentD RENATO ARAGAO rnrpimJ R TAMkn nnMiMrnc nm*r. B H forgas naturais tornaaas divmdades e que sao atraidas centro

Mu.nu.icil UGO MADnrr/T NKOoDOMINGOS DEM^l g - jjjv fi nos terreiros de candombte por meio de cantos, mem- ALMOQO DE CONFRATERNIZACAO DO CEC 7
! " UG° ^JOSE TAVARES .aanJ vISt CA?J 6 'dl0,'ni0? ^:cu,«dos ReaNzar-s^ no proximo dia 19 de dezembro no 6

| ANTONIO MCHECO VE 11,9^®."-^ — ° pulsar do coracao os^ardope.to; circulo Militar da Praia Vermelha (pnlximo & estacsi doU rnonUR*>m DIANA VA5COWi*FI I OQ ff** 6todo de ataque^e defesa pessoal difundido peios bondinho da Urea) a partir das 12 horas o tradicional c:
I yuRIkayamasaki n~a~as^^ 4m| <imtlod»teBjrifu NONATO ESTRELA OMI^SXLSUMlOKtii ' «''n'es da anuga AnatOl.a. por alguns cons'derado giem U estaremcs acuargando os confrad®s » _ f*:
jl (*oduiD> wcuiko CARLOS ALBERTO DINIZ HORIZO^lf-l^a^^^^^,^ ^ $
i ¦ 

;-J.B.tanko 
B^sr^vsar.'cs » .Q &a produtdris i > mr^JdBwr^ gram'neas. que correspondem ao perianto 5 — uma vfrtipai4? „0i__ _, _

I A«IfnSsA.R?SS,i?S?'?*Iit"Rl,DA',>IMUM mSVJmSStSSS&mJSS.'Z 
"™"' *• 1 
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Informes da frente sul
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Minha

CONSCIÊM-
.CIA? „

ELA PREC\SA>
PARTICIPAR DATRANSAÇÃO ?,

I | Engenheiros do Ha-
 I waii (foto), no Rio, di-

vulgando o ótimo segundo
LP, A revolta dos dàndis,
outro dos melhores traba-
lhos do Rock Brasil 87.
Humberto Gessinger (voze baixo), Carlos Maltz (ba-teria) e Augusto Licks
(guitarra) assumem a op-
ção preferencia} pelo som
de garagem. "E intencio-
nal não usarmos over-
dubs. Melhoramentos náo
nos interessam. O disco
tem aquilo que se podereproduzir ao vivo, aquilo
que faz uma banda ser
uma banda e náo um mon-
te de caras tocando jun-tos", explica Maltz. Os En-
genheiros preferiram auto-
impor-se limitações — pa-ra delas saírem com criati-
vidade. Assim, fizeram um
disco pesado e poético ao
mesmo tempo, como as

duas (excelentes) faixas-
titulo. Terra de gigantes,Infinita highway e Filmes
de guerra, canções de
amor. Com 150 cópias ven-
didas do primeiro LP, Lon-
ge demais das capitais, a
banda assume seu com-
promisso com o público."Não nos interessa fazer
música para meia-dúzia,
isto é bobagem", diz Ges-
singer. "É picaretagemfascistóide", dispara
Maltz.

concreta; diziam que seubaixista, Heron Heinz, fi-nalmente tinha descober-
to que o baixo tem quatrocordas. Para acabar com aespeculação, a banda lan-
çou nota oficial: "Trata-se
de uma campanha vil, des-tinada a solapar as basesde um relacionamento ma-ravilhoso, fraterno e alta-mente lucrativo. Declara-
mos, para acabar de vezcom os boatos: nosso bai-xista Heron Heinz sempre
soube que o baixo tem
quatro cordas. Assinado,
Os Replicantes".

ASCOBRAS
HAVetá MACQO^UtA
uo
y vivo? >—
Hrjr—-^ y^lMj

VERÍSSIMO
oz -ãCLWtSS 12OWM0S"ptsfçi" ^çap.\ror ATT3A 5 

? 
A boataria estava co-
mendo braba em PA:

diziam que Os Replicantes
tinha desistido do hard-
core em favor das baladas
pop; diziam que seu bate-
rista, Carlos Gerbase, ti-
nha sido substituído poruma bateria eletrônica e
ido dedicar-se à poesia

PEANUTSO bar-loja-espaço cul-I—I tural-sala de ensaios-
selo Vortex lança cinco fi-tas com bandas de seu ca-
tálogo neste final de ano:Beatnik e Júlio Reny e ABanda Expresso Oriente
(dupla); Os Cascavelletes;
A Invasão de Nodrus;
Montezuma e Atahualpa yOs Panques; e outra du-
pia; E-D e Cobaias.

CHARLES M.SCHULZ

f1-" 
THO que \DÜ NA FILA )ERRADA! , i,

/ O CARA ESTA' OBESO, N&OV ESTA'? >
A PERDA DE PESO,EM BARRIGUDOS,ME-LHORA O CAMINHAR
E, EM DECORRÊNCIA,HA UM MENORÍNDICE DE ATAQUESAN61NOSOS.' >

E ESTA A\FILA PARA
VER PAPAI /. NOEL? J

ACHO
QUESim.

CHICLETE COM BANANA

têm Raro.teBCfKKWlESJtHovoo mm.PROTCUAR MS®Í
V. MAIS.,..yCÍ2SJ

ANGELI
APEUS,

Amanhã, o AuditórioI—I Araújo Vianna (únicoao ar livre de PA, com cin-co mil lugares) é palco pa-ra o Bota fora 87 — Feliz
Rock 88, show que reúne afina flor da gauchadahard-core: Replicantes,
Bandaliera, Cascavelletes,
Tanatiriça, Justa Causa eTrajetória Spin. Valeram
os toques, Bárbara Oli-veira.

' ATB'UWCA MAISj.
'fisoíoaRtoi-
CAt-WlMC£COf0-VEJSAEÍ4B1' £

<ti\

KID FAROFA
/VERPAOE,TIO\

/I.AM8ÍO? O SE *
NWOR CAPTUROU]

\DEI SOLDADOS/ or
\50ZltV)H0?/ o

TOM K. RYAN
' QUE M1WHA LÍMGUA
APAREÇA NA BOCA .SE ESTIV/ER

. MF-MTitMno. yrv ht ME1MTA?

R&T Bronca: as melhores
bandas do selo Plug, como o
Hojerizah, os Picassos Fal-
sos e os Engenheiros do Ha-
waii, estão fazendo sucesso
apesar da desatenção com
que são tratadas pelo alto-
comando da RCA. Sabe-se
que multa gente com poderde decisão lá dentro só foi
realmente ouvir as bandasno Canecão. E quanto às in-
dispensáveis e óbvias (aomenos para os outros con-tratados) aparições nos Cha-crlnhas da vida, necas de
pitlbiribas — assim vaimal... Saindo o novo número
do Fanzine esperma de ba-leia (Caixa Postal 70052,
CEP 22422, Rio), com maté-rias sobre o BAD e CecíliaMeireles... Também saindo oalmanaque O amigo da on-
ca, 95 páginas com as me-
lhores piadas do persona-gem de Péricles Maranhão.
A festa de lançamento serána segunda, às 20h, no Tea-
tro Dulcina, Clnelándla...
Programa Vibração levando
ao ar pelo Canal 9h sua pro-
gramaçáo de final de ano.Segunda, especial de surf;
quarta, especial com espor-tes de ação; quinta, especial
com os Beastie Boys... VI-deos na Laura Alvun com
seleção dos melhores doano. Amanhã: Arsenal e The
quecn is dead, com TheSmiths; Here are the youngmen, com Joy Division; ePumped full of drugs, com

New Order. Domingo: Echo
& The Bunnymen live at
Shelton Park e Porcupine;
The great rock'n'roll swin-
dle, com ps Sex Pistols. A
programação tem início
sempre às 20h... Conforme
anunciado por R&T, o Cre-
púsculo de Cubatão reabre
para shows na Christmas
party, quarta, com as atuan-tes Kaddish e A Grande Tre-
pada... Shows. Hoje temUma Banda Chamada Ca-vallo no Café Teatro Mágico
(Rua das Palmeiras, 130), às23h. Ainda hoje (e amanhã
também) em Botafogo: o Ur-
ge toca às 21h no Cenário
(Rua 19 de Fevereiro 48)...Amanhã, O Céu por Teste-
munha, em Itaipuaçu, ataca
com Ação Humana, às 22h.Antes, às 17h, a banda Solarestará lançando seu primei-ro compacto independente
(com as músicas Solar, Al-
catraz, Dança dos ventos eSol sobre a estrada no Pia-netárlo da Gávea — tam-
bém participam do show os
grupos Tao e Punch... Quemtoca, segunda e terça, no
projeto Jazzmania sings theblues é Mimi Lessa, que con-vida Celso Blues Boy, Evan-dro Mesquita e Renato Rus-so para canjas... Na terça, aChopplândia apresenta jazze blues com o grupo Gera-
çáo Própria... E quem reapa-rece, na quarta (no Viro doIpiranga) e no sábado (naManhattan Discoteca), é o

Brasil Palace, do ex-Rapazes de Vida Fácil, Al-vin L.... Flashcs. Tletes cho-rai. Püiillipe Seabra, do Pie-be Rude, casa amanhã emBrasília... Liberada a faixa
Conexão amazônica, do"novo" LP do Legião Urba-na... Falar no Plebe e noLegião, está confirmado:
ambos os grupos tocam,nesta ordem, no Maracanã-
zinho no dia 24 de janeiro...Ira! terminando as grava-çóes de seu próximo discono Nas Nuvens. A bolachasó será lançada ano que veme tem produção dos própriosIrados e de Paulo Junqueiroe Vítor Farias... Titular des-ta coluna de férias na ferro-via Transiberiana constata
que o Gorbie é fogo: "Peres-
troika é a balalaika!" —
através de D Dl a cobrar,LCM convida ainda parasua pirotécnica festa em
parceria com Tetê, no dia 2de janeiro, a primeira e últi-ma de 83... A VERDADE §0-BRE A COI* A UNIÃO.
Quando a CBF vai marcar o
quadrangular entre Flamen-
go. Internacional, Sport Re-cife e Guarani, para apontaro verdadeiro campeão bra-sileiro e nossos valorosos re-
presentantes na Taça Liber-r,adores da América? Hein?Hein?... Quem quer mantera ordem? Quem quer criardesordem?

PAtJS /?

LAERTE©CONDOMÍNIO
fiíUÊ 0 SfNHOR. AVÜATOTõlINSTiTUIDA A F£NAr€- MOS.1ETPARA «JOA

A/ÍWV GEAFITAR. / y

/ ... bWS A _NMíWHd fTCOFiSMO
€ ju5wiewe- ,

CiRAFÍTAR/

f. £ A míNHA
E^us-nameuTE
VPENA X MOC.TE

GARFIELD JIMDAVISACHO qpÜE VAfUOsSter gjue. passar
SEM» HOJE

LAMEMTO, SARFIELDiMAS ESTAMOS SF.M C_A*=i.ESTA MAMHA.7
O QUE você
ESTA fAZEIMD0?AHUPAWt70^rtüM PILTRO

/( CAFÉ.'
Ct< UKÜSADO.JCm' motei

LOOOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA
PROBLEMA
N° 2732

dos Jarus (4)10 Indígena da Tribodos Jucunas (6)11 Japujuba (5)12. Javanôs (3)13. Nhundu (5)14 Pequeno jacu (5)15. Redemoinho flu-vial (5)16. Torreno arável pordia (5)17. Traidor (5)18. Tnbo Tupi do Xingu(6)19. Tribunal Judiciário(¦D20. Variedade dequartzo (b)

relação de vinte con-coitos, devendo serencontrado um sinôni-mo para cada um. como número de letras en-tre parôntoses. todoscomeçados pela lotrainicial da palavra-chave. As letras de to-dos os sinônimos es-tâo contidas no termoencoberto, rospeitan-do so as lotras repo-tidas.

O MAGO DE ID PARKEREHART
roubrrrm
MlNHR TORTR

À PROVA OBC-ORTÊ.

1. Camada do raras
Arthur Dapieve

(Interino)
2 Cobrirdo juncos(6)3. Decidir judicial-mente (8)4. Declarar solone-mente (5)5. Demônio dos tupis(816. Espócie de canela

Soluções do problo-ma n° 2731 Palavra-chave: OFTALMOLO-GISTAParciais: Ototomll,Oògamo, Omalgia.Oftalgia, Osmio, Ola,Oti, Oftalmia, Osga,Ótimo, Olfato, Oftal-mologia, Olala, OI-mo, Otalgia, Oològia,Ostíolo, Omófago,Osmologia.

Palavra-chave:14 LetrasConsiste o LOGOGRI-FO em encontrar-sedeterminado vocábu-Io. cujas consoantes
já estão inscritas noquadro acima. Ao lado.à direita, é dada uma

AVISRARA BRUNO LIBERATI
LANÇAMENTO NACiONAL 8. Hií-tBrias vi i£D«M4

/£IWi Rodrigo otávio
iQjjZé ÇS"ti'?0«1d faiaR_o seu coRpo
y QUt BQÕÍ\ Z rÇÍ'>OEU EM VOCBj^
[QUE RI DHWZU\^\\J'

MEU DEUS)
ENPOIDOU gNTfíOü

^ANHA' 7. Fazer judiarias (6)8. Habitante da Ju-dofa (5)9 Inlgena da Tribo
SlLÉ/JCIO.'I ESTOU
CiCRlANtX5!

MADUREIRA ILUSKA SIMONSEN

SOLUCIONISMO AO VIVON. IGUAÇU [fGRAJJDE fsj. MERITI flCARAI • BELINDAfriburgo DEAN YOUNG E STANDRAKE
O ÚMICO PRO0LEWa É.JM OUE NIMGUEM LHE vsTT-''^—| ^PgRSUMIANADA f
JmíMÍ

AD/VLBEPTO 6' O >-^Q3SO (VIAIS ANTIGOFUMCIOMtíRlO
AOUt ELE SABEOE TUDO Amanhã será disputado, no Tijuca Tênis Clube, um torneioao vivo de soluções de problemas de xadrez. O árbitro da

prova. Félix Sonnenfald. apresentará 10 problemas aos 6principais jogadores (que dessa forma faráo nova pontuaçãopara contagem de desempate, como por exemplo: SérgioMilward e Roberto Stteling estarão disputando o 1o lugar e otitulo de campeão brasileiro) e mais outros convidados. Estesnâo contarão pontos.A prova será iniciada às t2h30min.

FESTA DE ENCERRAMENTO
No Tijuca Tênis Clube, logo a seguir ao Torneio de Solucio-nismo, às 14 horas terá inicio a Festa de Encerramento de 87da FEXERJ, para a qual estão convidados todos os enxadristasdo Estado do Rio de Janeiro.
Após a entrega de troféus, medalhas e diplomas aos-destaques de 87. haverá um torneio de Ping (xadrez relámpa^

go), com a participação dos convidados presentes à solenida-de. Compareçal

CEBOLINHA MAURÍCIO DE SOUSA

II CAMPEONATO RELÂMPAGO
A chuva ininterrupta que assolou a cidade domingo passadonâo permitiu que 5 jogadores chegassem ao clube ALEX paraa fase final do II Campeonato Relâmpago da FEXERJ. Assim,somente concorreram 10 jogadores, sob a arbitragem deEduardo Troutman, que disputaram o título pelo sistemashuring.
Flavio Marques da Silveira. (ALEX). com 7,5 pontos em 9, foio grande vitorioso, sagrando-se bicampeão, já que havia ganhotambém em 86 no I Campeonato. Flávio, além do titulo,recebeu o prêmio no valor de CZS 1.000.00 e sua classificação

para jogar diretamente a fase final do próximo CampeonatoRelâmpago do Estado
A seguir ficaram: 2o) Marcelo Einhorn (Hebraica) 6,5 pts(CZS 700,00 de prêmio): 3o) Newton Rosa de Oliveira Júnior(ALEX) 6,0 pts (CZS 500,00 de prêmio), 4o) Sérgio Amador dosSantos (ALEX) 4.5 pts: 5°) José Manuel Blanco (ALEX) 4,5 pts:6o) Djalma Caiafa (ALEX) 4,0 pts: 7o) José Henrique Dias ICRFÍ4,0 pts: 8o) Alberto Santos (AABB-L) 4,0 pts: 9o) César Santos(ALEX) 3,0 pts: e 10°) Victor Traider (CRF) 1,0 ponto. Osdesempates foram feitos mediante confronto direto.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA
HORIZONTAIS —1 — doença dos bois e vacas, produ-zida pela falta de sal; afrouxar as pernadas da beta de(um aparelho de laborar), de modo que a peça inferior doaparelho arrie, 5 — massa oe diversas composiçõesque. endurecendo com o calor, veda inteiramente asfrinchas dos aparelhos de destilaçào e impossibilita asalda das substâncias voláteis contidas em frascos,retortas. matrazes. etc.; 8 — que nâo atingiu ainda apubordade, que náo é núbil, 10 — prefixo usado emQuímica para denotar a presença do oxigênio (especial-mente na designação de certos compostos cíclicos); 11fertilidade, fecundidade, 14 — substância purgativaextraída de uma espécie de pepino; substância drásticaque se extrai do elatório (espécie de pepino Oravol, 15relativo ao gênero de plantas compostas, origináriasdo México; 17 — recorre a expediente em que há. emgeral, violência ou grosseria de palavras ou açòes;invoca proteção ou testemunho; 18 — escolher, sepa-rando cuidadosamente o que é bom do que é mau;examinar ou averiguar minuciosamente; 19 — clave quese usa somente na quarta linha do pentagrama (repre-sentada por um C voltado e seguido de dois pontos), 20estatua ou simples obieto cultuado como deus oudeusa, objeto no qual se julga habitar um espírito, e porisso venerado. 22 — que trata de vinhos, comercia comvinhos; que vive. ou se cultiva no vinho, 24 — formaarcaica da terceira pessoa do singular do presente doindicativo do veroo ser; 25 — deificaçáo. divinizaçào. 26estado de espírito no qual nâo existe nenhum conflitointerior e o mundo exterior é aceito igual e equanime-mente 27 — armação de arcos e encerado usada paracobrir as canoas nos rios Pardo e Jequitinhonha (pi );forma de caçar em que o caçador se cobria com umapele de boi para nâo espantar as aves (pi ). 28 —divindade secundária da religião dos toruoas. e que sáoforças naturais tornadas divindades e que sáo atraídasnos terreiros de candomblé por meio de cantos, mem-branofômos e idiofônios percutidosVERTICAIS —1 — o pulsar do coração, o arfar do peito;2 — método ae ataque e defesa pessoal difundido pelosjaponeses, se que se funda na educação da vontade enum aDurado treinamento físico, 3 — grupo de línguasextintas da antiga Anatôlia. por alguns consideradocomo ramo da família lingüística indo-eu^ODéia (pl.), ã —dourades ou prateados novamente (as partes em que dapnmeira vez não se fixou o ouro ou a pratai 5 — cadauma das duas peças muito reduzidas da flor dasgramlneas. que correspondem ao perianto; 6 — umadas línguas da família dravidica, 7 — pequena varausaaa nos sortilégios e nas cenmônias de Xangô e quepertence ao deus ! rovão; 9 — designação comum adiversas espécies silvestres do gênero Canna 12 —

PARTIDA DO BRASILEIRO
E. PALMEIRA (RS) x R. TEIXEIRA (RJ) (Inglesa)

1)P4R -P4BD 2IP4BD -C3BD 3IC3BD -P3CR 4IP3CR -B2C
5)B2C -P3D 6ICR2R -P4R 7)P3D -CR2R 8)0-0 -0-0 9)P4B -
C5D 10)CxC -PBxC 11IC2R -B2D 121P3C-P4TD 13IB3TD -T3T
14)R 1T -P4CD 151C1C -P5C 16)B1BD -P4BD 17IP3TD -PBxP
18)BxP -PCxP 19)PxP -TxT 20lDxT -PxP 21IB5C -P3T 22IB2D-
B3BD 23)D2C -D3D 24iB 1B -BxB 25)DxB -D3B 26)TxP -DxD +
27)PxD -C3B 28IB2D -B1B 291T1T -T3C 30)BxP -TxP 31IC3T-
T7C 32ÍB7B -T2C 33)BxP -CxB 34)T1D -P6D 351C4B -T6C
36)C6R -CxP 37IC4D -T6T 38IC5C -P7D 39)CxT -BxC 40IR2C-
C6R+ (0-1)

Que tem flores incompletas (flores sô com estames ousó com pistilos); 13 — matéria resinosa. coranteextraída do urucu. 16 — indisposição estomacal, por máqualidade dos alimentos ou difícil digestão deles, esta-do aa água que contém muitos sais calcáreos e é fria eindigesta, 21 — designação comum a substânciasgordurosas, líquidas a temperatura ordinária, inflamá-veis. de ongem vegetal ou animal. 23 —- icica, 24 —instrumento de sopro, de metal, com tubo cômco.provido de um sistema de chaves semelhantes ao dooooe. 26 — disco de |ade com uma abertura circular nocentroALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CECRealizar-se-á no oróximo dia 19 de dezembro, noCirculo Militar da Praia Vermelha (próximo à estação dobondinho da Urca). a partir das 12 horas, o tradicionalalmoço de final de ano. organizado ceio CEC com ainestimável colaboração do confrade A3ROLET Presti-giem Lá estaremos acuarqando os confradesSOLUÇÕES DÒ NUMERO ANTERIORHORIZONTAIS — camada, ara. ebonites; raia. morna;orodeio; od. mamacadela. amen; runa. solar, lido!serenatas, cos, as; bozo; peVERTICAIS — caromas; melomeles. abadanar: do.amlar, ato. remolaoa; asada, modula, aramosos. ec,enito; rego, osce. noz; caCorrespondência para: Rua das Palmeiras, 57 ap 4Botafogo — CEP 22270
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| O encontro de Descartes com Pascal ??? ?? ~k~k~k ??? ^8 JH(HB

I Sr L^/dvim ,BrMlleir0 

" 
? * ?? ??? *** Rife jfiH

*" ** *? ??* S°TiS:* Excepcional

: fc-|| Harrison Ford: o medo da morte

flit Superman IV 'A* • 
'

. S (Sidney Furie) ||||
fonho de valsa ??? ? *** ? ??? ?* ?* B

(Ana Carolina) |||||
&| Nove semanas e moia do amor . # -jfe- • ? ?? <£¦ SI
H (Adrian Lyne) ||||
111 

^Ml»a Mary 8
pspll (Maria Lulsa Bemberg) >

Laila Diuin . , w mm jl. +jl §§|§
H|| (Luiz Carlos Lacerda)' ®

: gazabo) *+**\ ???[*??* ??? ***^ ???[*??? ??? ¦

II SS&TS —- *??*]*?** ??* *** ??? ??? ???? ??? ??? ||

"(Briarfde Patoa) +± *** 1 ** ?? 
""*? |

ft A compa^xia dos lobos ** ??? ?? * ??? ?? ??? ?? |g$|f| (Neil Jordan) ||g|
m Um sonho de domingo ?? ?? ¦
Mb (Bertrand Tavernier) I— M
M!; A media das cotagoes do Juri B determina as recomeitdappes do$filmes e pegas de teatro em cartaz. .

| i vlrgem 
~, 

„ 
" ~ 

? ?? *????? **? ??? ^|fp Marina (PolyGram) __] , ||||•' AUtuioo •jr-jr s|
§11 idem (RCA) H

** * ** ** ,****, ** *** ** ** 
H

sar^cag ** 
*** ** ?*? ?* * a

1 ?Ue?aifIi0fite,rM ??? • *? ??? • *?? ***.| 9: ^ Legiao Urbana (Odeon)  |||g
M 

"^o^"lanehl ^r* 
*?* ? ? ??

idem (Odeon) pft
¦m Hyster,a jljl *? Wm

Deff Leppard (PolyGram)
\-v; Romance no doserto -A- • ?Fagner (RCA) ||f|

Dave Grusin aad the NT/ LA Dream Band ~k
P|l idem (CBS)
8 Cantar a pas ??????»
. 
J 

Mauro Diniz (RGB)  .  
^

,A 
SELEgAO DA SEMANA ||

; b Virsem — Marina (Poly- mm. mmmmmmmmm. ¦ Kiko Zambianchi (Odeon) — i>*\
Gram). O delta zero da estrela de |3| 

Em seu_terceiro LP, o cantor e p|
voz felina no clirna sensual do compositor assume o funk como

II depre geral a golpes de estilo: tresloucado de Bocato. Um dis- fiF - "nanoite violetae violenta voce fippF.iT^ co quente como o verao e feito

M 
gelou 0 meu olhar-  pra ocarnor io.  ¦

p! ¦ Aliados (RCA). Formado por V^8S^81 " Hysteria (PolyGram) — Atin- H
« Iurl (teclados), Paulo (teclados, gido as^ve^raSjde embarcar 

^

1 rock dos Aliados varia de tim- Allen, o Def Leppard volta ao S
fe bres a cada faixa sempre inves- ggk :Wgm9 disco com o mesmo Allen. Hys- g

jjjp 
J'indo na energia e indignacao: teria traz um rock pesado bem 

^

B Francisco Alves incdito 35 ss> , B Romance no deserto — Fag- 8
anos depois (Collector's). O rei ^ -• ner (RCA). Tintas carregadas na fl

||^ da voz gravava de tudo; da valsa ,I| '>«Wp paixonite aguda: "Eu gozo com 9
•||;| italiana Vieni sul mar que se wWSm mS. ^ ^ua voz• esse amor arrebenta
y§ transformaria em Oh! Minas Ge- ^ J' *^P com tudo". Da lambuzada Pre- M
• «. rais ao fox Symphony; de Caym- AJSpBR. .zr\* -Mk, -i Sui?a imersa em breguice ao gj
]\i* mi e Nelson Cavaquinho a La vie ,, ameno Chorar e preciso, este S

en rose. Neste duplo, ineditas .-msJf discipulodeAugustoCalheirose H
capturadas em programas de ra- .. '^KFmK^SKL ' Roberto Carlos faz o g6nero ex- H

dio dos anos 40. ¦ SSSlii5 plode cora^ao. |t^

B Dalva de Oliveira (Collec- . * ¦ Dave Grusin and the N Y/LA 8
S tor's) — Alguns classicos (Cami- 0 W?' ' '>"Qf loffMC Dream band (CBS). Gravado ao »

| nhemos, Tudo acabado. A gran- SL . vivo no Budokan de Toquio, ^8
||1 de verdade. Folha morta) mistu- . ^ W«Uta riJminH com uma. orquestra de 40 flgu- W

rados a momentos menores da ras-0 ^us'on tecladista Dave
estrela e outras fulgurates, co- r-v , Grusin veste traje de gala. Os

^ mo a esquecida Pocira do chao. &'«.%] ^rrJS%*^A' convivas especiais Lee Ritenour. g| flB
Recuperada do radio, esta Dalva ' Eric Gale, Steve Gadd. Rubens t*; PJ| H

^ em fragmentos conserva a carga m.s-v Bassini acrescentam outros sa- |v::|
fi*: dramatica de seu carisma. —— * bores a receita jazz'rock. y<ag>»

a Que pais e este — 1978-87 I a Cantar a paz — Mauro Diniz fi
r,) Legiao Urbana (Odeon). Grava- v.^ (RGE). A voz redonda do sam- ^
PMi do em duas semanas. este regis- 'XML, i bista lembra Roberto Ribeiro,
R , ,, . . . .... mm Iwyftt <•.? iv&Kt mas o pagodeiro Mauro Diniz, ggtro de cangoes de show ineditas ^ ^ > O Hlho do celebre Monarco. tem fe lem disco ajusta contas com um ^ v ?s ^uz Pr0Pria e repertorio escola- Si
|^| repertorio do Legiao conhecido %K- '• V^'jl!? m do. Do Jose de Drummond. mu- •
i5;1 apenas pelos mais chegados. sA J*1 M slcado Por Paul° Diniz- a melo- Jj|

Destaque para o lonca- diosa D. Ivone Lara e uma sele-
|?1 metragem Faroeste eaboclo e ^ gao de sambas em dueto com f :
??4 atuahdade corrosiva das letras. pai.
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TEATRO

Doua Doida: um interlúdio
(Teatro Delfin) 
O encontro de Descartes com Pascal
(Aliança de Botafogo)

ick-kit

? ??¦k~k~k

Theatro Musical Brtudleiro
(Teatro L. Alvim) ? ??¦A-**

Cotações:
? ? ? Excepcional
? ? Ótimo
? Bom
Razoável
Ruim

A cerimônia do ttfleua
(Teatro dos Quatro)
Cenas de outono
(Teatro Delfin)
Eu te amo
(Teatro de Arena)

CINEMA

Superman IV
(Sidney Furie)
Sonho de valsa
(Ana Carolina) ? ??
Nove semanas e mola de amor
(Adrian Lyne)
Mlss Mary
(Maria Luisa Bemberg)
Lalla Dtuií
(Luiz Carlos Lacerda)
Mephisto
(István Szabo)
Blade runner
(Ridley Scott) —
Doublê de corpo
(Brian de Palma)

??????? ??????? ???

??? ???? ??? ???***???

???
A companhia dos lobos
(Neil Jordan) ? ??
Um sonho de domingo
(Bertrand Tavernier)

A média das cotações do Júri B determina as recomendações dos filmes e peças de teatro em cartaz

Virgem
Marina (PolyGram)

???

Aliados
idem (RCA)
Fraccisco Alvos inédito
Francisco Alves (Collector's) ?? ???? ??
Raiva de Oliveira
idem (Collector's) ???
Gue pais c este
Legiào Urbana (Odeon)
K<kn Zambianchi
idem (Odeon)

???•kicíc •fc-kic

???
Hysteria
Deff Leppard (PolyGram)
Romance no deserto
Fagner (RCA)
Dave Grusin aad the JíYI LA Dream Band
idem (CBS)
Cantar a paa
Mauro Diniz (RGE)

,A SELEÇÃO DA SEMANA

B Kiko Zambianchi (Odeon) —
Em seu terceiro LP, o cantor e
compositor assume o funk como
opção preferencial, pega pesado
no rock, tempera com uma bala-
da, escorado por guitarra, sax,
bateria eletrônica e o trombone
tresloucado de Bocato. Um dis-
co quente como o verão e feito
pra tocar no rádio.

ia Virgem — Marina (Poly-
Gram). O delta zero da estrela de
voz felina no clima sensual do
verão 83. Algumas faixas arra-
nham como rascunhos e o disco
combate a autocomplacência e
depré geral a golpes de estilo:
"na noite violeta e violenta você
gelou o meu olhar."

B Hysteria (PolyGram) — Atin-
gido às vésperas de embarcar
para o Rock in Rio, no final de
84, por um acidente que ampu-
tou a mão do baterista, Rick
Allen, o Def Leppard volta ao
disco com o mesmo Allen. Hys-
teria traz um rock pesado bem
elaborado, cheio de climas, sem
os exageros do heavy metal.

¦ Aliados (RCA). Formado por
Iuri (teclados), Paulo (teclados,
baixo, guitarra), Marcelo (bate-
ria, percussão), Edom (guitarra,
teclados, vocal) e Duda (vocal), o
rock dos Aliados varia de tim-
bres a cada faixa sempre invés-
tindo na energia e indignação:
"Ninguém vai me dizer o que
fazer/fim à hipocrisia."

ffl Francisco Alves inédito 35
anos depois (Collector's). O rei
da voz gravava de tudo; da valsa
italiana Vieni sul mar que se
transformaria em Oh! Minas Ge-
rais ao fox Symphony; de Caym-
mi e Nelson Cavaquinho a La vie
en rose. Neste duplo, inéditas
capturadas em programas de rã-
dio dos anos 40.

B Romance no deserto — Fag-
ner (RCA). Tintas carregadas na
paixonite aguda: "Eu gozo com
tua voz, esse amor arrebenta
com tudo". Da lambuzada Pre-
guiça imersa em breguice ao
ameno Chorar é preciso, este
discípulo de Augusto Calheiros e
Roberto Carlos faz o gênero cx-
plode coração.

B Dave Grusin and the N Y/LA
Dream band (CBS). Gravado ao
vivo no Budokan de Tóquio,
com uma orquestra de 40 figu-
ras, o fusion do tecladista Dave
Grusin veste traje de gala. Os
convivas especiais Lee Ritenour,
Eric Gale, Steve Gadd, Rubens
Bassini acrescentam outros sa-
bores à receita jazzrock.

o Dalva de Oliveira (Collec-
tor's) — Alguns clãssicos (Cami-
nhemos, Tudo acabado. A gran-
de verdade, Folha morta) mistu-
rados a momentos menores da
estrela e outras fulguraçòes, co-
mo a esquecida Poeira do chão.
Recuperada do rádio, esta Dalva
em fragmentos conserva a carga
dramática de seu carisma.

íli *< K
(hRádio

Dalva
de Oliveira

B Cantar a paz — Mauro Diniz
(RGE). A voz redonda do sam-
bista lembra Roberto Ribeiro,
mas o pagodeiro Mauro Diniz,
filho do célebre Monarco, tem
luz própria e repertório escola-
do. Do José de Drummond. mu-
sicado por Paulo Diniz. à melo-
diosa D. Ivone Lara e uma sele-
çáo de sambas em dueto com o
pai.

H Que país é este — 1978-87 —
Legião Urbana (Odeon). Grava-
do em duas semanas, este regis-
tro de canções de show inéditas
em disco ajusta contas com um
repertório do Legiào conhecido
apenas pelos mais chegados.
Destaque para o longa-
metragem Faroeste caboclo e a
atualidade corrosiva das letras.

Arquivo

O FILME EM QUESTÃO

Blade runner

O DISCO EM QUESTÃO

V ir 
gem

Músicas chatas
Para começar, ao contrário do que

Jamari França e outros coleguinhas pen-
sam, Marina não é cantora de blues. Nem
ela, nem Cazuza, nem alguns outros que,
fazendo força para enegrecer a voz, abu-
sando das dissonâncias e cantando em
inglês, se supõem seguidores de Bessie
Smith e Leadbelly. Pois se nem Sarah
Vaughan, nem Ella Fitzgerald, nem Billie
Holiday (as musas de nossas lenis andra-
des) são cantoras de blues, por que o seria
Marina? E não sendo cantora de blues
como Jamari pensa (o título da faixa que
abre o disco, Pseudo-Blues, já é autodeflnl-
dor), Marina tem de ser ouvida como real-
mente é: uma intérprete de música popu-
lar, meio perdida entre o rock e o românti-
co, interessante às vezes, repetitiva em
outras, mas muito musical e, coisa rara,
pessoal. Duro é o repertório. Que musiqui-
nhas chatas! Que letrinhas chinfrins!

João Máximo

Gata no cio

Para começar, ao contrário do que o
João Máximo pensa que eu penso, não
acho a Marina uma cantora de blues. Con-
cordo inteiramente com o João em que ela
é uma intérprete meio perdida entre o rock
e o romântico, interessante em algumas
músicas e chata na maioria. Nesse Virgem,
Marina adota uma postura rock em algu-
mas faixas mas escorrega nas demais para
a interpretação reme-reme que lhe é carac-
terística, de gata no cio. Os marinistas vão
me bater por isso mas acho a voz dela
totalmente desprovida de personalidade,
algo hiperestranho numa pessoa de perso-
nalidade tão forte. O Rock Brasil tem uma
única grande cantora de rock e blues:
Vange Leonel, do grupo paulista Nau. Re-
comendo o LP do Nau (CBS) ao meu frater-
no inimigo musical João Máximo, se ele
conseguir encontrá-lo, porque Nau foi uma
das grandes bandas ignoradas nesse 87,
para azar de quem não conhece.

Jamari França

Dalva de

Com falhas
Sou macaco de auditório da estrela

Dalva, aquele fio de voz metálica cortante
como um nó na garganta, entre o soluço e o
canto lírico. Por isso, é com dor no coração
que sou obrigado a conferir um dois a este
seu disco capturado do rádio com as falhas
técnicas inevitáveis e um repertório que,
apesar de eclético, nem sempre pega a
cantora na melhor versão para cada uma
das músicas. Quem coleciona figurinha
não vai perder essa premiada, ainda mais
que são apenas mil cópias, edição limitada.
Em todo caso é bom soltar esse aviso aos
navegantes: de leve, que o percurso é aci-
dentado; algumas faixas desapontam. Mas
Dalva é sempre Dalva, a nossa Billie Holi-
day do samba-canção.

Tárik de Souza

uma maneira fria, distante, sem grandes en-
volvimentos emocionais. Pode-se destruir po-
pulações e nações inteiras mergulhado numa
banheira de espuma, e de quebra, estar vendo
seu programa favorito de humor. Blade Run-
ner é a representação perfeita desse pesadelo
passadista-futurista. A gente sai perguntando
o que foi que aconteceu ao homem no passadolongínquo para fazé-lo tentar se destruir até
hoje. Não há dúvidas de que esse deve ser o
verdadeiro pecado original.

Mauro Rasi

Nós, replicantes
Blade runner, de Ridley Scott, foi feito há

cinco anos e de lá pra cá seu fascínio só tem
aumentado. Tudo concorre para isso. É um
dos primeiros filmes a flagrar as perplexida-des e paradoxos da modernidade em seu
clima noir-futurista, onde Humphrey Bogart
e Flash Gordon se encontram numa metropo-
lis pré-apocalíptica. Cabe relembrar que. em
todos os escritos de Philip K. Dick (autor do
romance no qual o filme se baseia), a ficção
científica é artificio para a expressão de an-
gústias metafísicas. Em Blade runner, a re-
volta dos replicantes contra seu criador é
equivalente à do homem contra Deus e, prin-cipalmente, contra a injustiça, inerente à
idéia de morte, com data marcada (como a
dos andróides) ou náo (como a dos humanos).
Além de suas evidentes e excepcionais qualí-dades estéticas, o drama aterradoramente
palpável representado por medianos cult-
atores como Harrison Ford, Rutger Hauer,
Daryl Hannah e Sean Young sensibiliza justo
por isso: somos todos replicantes sujeitos ao
destino.

Arthur Dapieve

Divulgação

Teatro. Um raro prazer.

O progresso do homem é avaliado pela
sua espantosa capacidade de destruição. Há
destruição por toda parte, dos desenhos ani-
mados aos comerciais de jeans. Eticamente, o
homem pouco ou nada mudou esses séculos
todos. Continua o mesmo troglodita de antes.
Mudaram, isto sim, as técnicas de domínio de
uns sobre os outros. Na política, por exemplo,
não se mata mais através de venenos como
tanto gostavam os Borgias. Hoje, é preciso
estudar muito para destruir. É preciso espe-
cializar-se. Destrói-se tecnologicamente, de

Marina: promessa de vida a
partir de escombros

Pop delícia
Que me perdoem os herdeiros do Tinho-

rão à direita e à esquerda, mas Virgem ajuda
a reavivar a combalida MPB. Pois Marina — e
de quebra Lobão e algumas bandas de rock.
Titãs à frente — está fazendo exatamente
isso: música (das boas) popular (e como!)
brasileira (o rock, martelando nossos ouvidos
há mais de 30 anos. já faz parte da tradição
musical deste também combalido país). Isto
posto e considerado, peço vênia para dizer
que Marina está amadurecendo cada vez mais
a sua voz black de white Zona Sul, como
mostra neste LP. Para elevar o pop à dimen-
são da delícia, ela tem bons parceiros: o irmão
Antonio Cícero, filósofo, compositor e "asses-
sor conceituai", e Léo Gandelman, sensível
produtor musical e ótimo sax. Tiete confesso,
tremo só de ouvir Marina cantar "Só te queria
um tempo, um tempo até gastar toda tesão da
vida". Ai!

Paulo Adário

Oliveira

Harrison Ford: o medo da morte

Pecado original

Um dis caço
Dalva de Oliveira em plena forma, can-

tando ao vivo, diretamente do estúdio da
Rádio Tupi do Rio em 1952. É um discaço.
Ela acabava de chegar de Londres, onde
cantara para a rainha e, como se não
bastasse a emoção desse reencontro com
os fãs, estava aborrecidíssima com a Rádio
Nacional, que lhe negara a renovação dó
contrato. Dalva está melhor do que nunca:
altamente dramática em Fim de Comédia,
chorosa em A Grande Verdade. O LP é
todo cortado pela emoção do auditório,
que ora aplaude, ora dá gritinhos e canta
junto. Mais um documento histórico que
sai dos arquivos da Collector's e que não
pode faltar na coleção dos fãs de Bethânià,
Angela RoRo, Gal Costa. Foi com Dalva
que tudo começou.

Joaquim Ferreira dos Santos

1


