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Tempo
0 Instituto de Meteorologia
não forneceu a previsão para
Rio e Niterói. A foto do satéli-
te e o tempo no mundo estão
na página 10.

Loto
As dezenas 22, 23, 30, 58 e 63
foram as sorteadas anteon-
tem em Brasília no concurso
480 da Loto que pagou prè-
mio recorde à quina, dividi-
do por 13 vencedores, cada
um dos quais receberá CZS
11.393.990,77. (Página 10)

Vírus se alastra
O professor Vicente Amato
Neto, coordenador de Aids da
Secretaria de Saúde de São
Paulo, confirmou que foi de-
tectado em brasileiros o HIV-2,
o segundo vírus causador da
doença, descoberto em pa-
cientes africanos no ano pas-
sado. (Página 5)

Palestinos
Tropas israelenses prende-
ram mais de 1 mil palestinos
nas duas últimas semanas, du-
rante os violentos incidentes
nos territórios ocupados de
Gaza e Cisjordânia. Os primei-
ros 89 já foram julgados e pe-
garam até um ano de prisão.
(Página 7)

Bresser desmente
O ex-ministro Bresser Pereira
desmentiu as versões de que o
ex-ministro do Planejamento
João Sayad teve participação
no episódio de sua saída do
Ministério da Fazenda, ocorri-
da há uma semana. (Página 11)

Liberati

Mínimo 
passa 

a CZ$ 4.788 dia Io

? Cientistas sul-africanos vão
tentar recriar um animal ex-
tinto há quase um século: a
cuaga, espécie de zebra mar-
rom e sem listras, cujo código
genético decifraram a partir
de uma pele dissecada. A ten-
tativa será feita pelo cruza-
mento de duas espécies de ze-
bras que têm semelhanças ge-
néticas com a cuaga. (Pág. 5)

Fanática presa
A polícia americana prendeu
Lynette Fromer, fanática da
família Manson, que fugiu da
prisão onde cumpria pena de
prisão perpétua por tentar
matar o presidente Gerald
Ford em 1975. Charles Manson
é responsável pelo massacre
de seis pessoas em 1969, in-
cluindo a atriz Sharon Tate.
(Página 6)

Suicídio político
Dez pessoas se suicidaram em
Madras, no sul da índia, por
causa da morte do ex-ator e
líder político M. G. Ramachan-
dran, de 70 anos. O enterro de
Ramachandran, que governou
o estado de Tamil Nadu du-
rante 10 anos, foi acompanha-
do por 1 milhão de pessoas.
íPágina 7)

Casa em Angra

escondia a

maconha da lata

Mais 334 das 20 mil latas de maconha

que o iate panamenho Solano Star lançou
ao mar no final de setembro foram
apreendidas quinta-feira passada, em
Angra dos Reis, na casa do diretor da
Divisão Executiva da Central Globo de
Produções, Walter Lacet, que, segundo
a Polícia Federal, nada tem a ver com o
caso. A droga pertencia ao caseiro Né-
lio Cândido de Oliveira. A polícia che-
gou a ele com a prisão do comerciante
Luís Antônio Dias Curi, que tinha três
das 30 latas compradas de Aírton de
Resende e Levi Moreira da Costa, inter-
medianos de Nélio. (Cidade. página 1)

O governo dará um reajuste de
33% ao piso nacional dos salários a

partir de 1° dc janeiro. Na próxima
semana o presidente José Sarney se
reunirá com o ministro interino da
Fazenda, Maílson Nóbrega, e o do
Trabalho, Almir Pazzianotto, para es-
tudar o reajuste, que elevará o salário
mínimo de CZ$ 3.600 para CZS 4.788.

Técnicos da área econômica do go-
verno revelaram que a idéia de dar 33%
ao mínimo surgiu no Ministério do Tra-
balho. Com este reajuste o ganho real
dos trabalhadores será de 15,á% caso a
inflação de dezembro seja 15%. O de-
creto com o aumento do piso será assina-
do pelo presidente em São Luís, onde
passa as festas de fim dc ano. (Página 12)

Governo pode rever pacote
O fim dos incentivos às expor-

tações de manufaturados e a taxação
das operações a termo nas bolsas
de valores e mercados futuros sao
algumas das medidas do pacote fis-
cal que desagradaram setores em-

presariais c que poderão ser revistas

pelo governo, revelou o ministro inte-
rino da Fazenda, Maílson Ferreira
Nóbrega.

O presidente José Sarney negou
que pretenda convidar Maílson para
permanecer como ministro da Fazenda,
no encontro que terá com ele na segun-
da-feira na Ilha de Curupu, ao longo de
São Luís, para discutir a renegociação
da dívida c outros assuntos. O ministro-
chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Cos-
ta Couto, disse que o novo ministro
será anunciado até o dia 15. (Página 11)

Dilmar Cavalhor

Brasiliense

fecha ruas com

medo do crime

Concebida como uma cidade de es-
paços abertos e declarada recentemente,
pela Unesco, Patrimônio Cultural da Hu-
manidade, Brasília convive hoje com pro-
blemas que não estavam no seu projeto
nem no cotidiano de seus habitantes.
Assustados com o índice de criminalida-
de, os brasilienses estão transformando
áreas públicas em condomínios fechados.
O secretário de Serviços Públicos do
Distrito Federal, José Carlos Mello, diz

que é ilegal fechar essas áreas. Na reali-
dade, porém, a prática é cada vez mais
comum, principalmente no Lago Sul,
uma região nobre da cidade. (Página 4)

Rio teve Natal de

POUCOS brinquedos facadas 
em casa

JL -®- o diretor dc teatro e ator Luiz Antônio

Lula vai levar

ministério para

campanha de rua

Os juristas Raimundo Faoro e Dal-
mo de Abreu Dalari, a prefeita de
Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, as
sociólogas Marilena Chauí e Maria Vic-
tória Benevides, entre outros, integram
o ministério que o PT levará para o
palanque, na campanha de Lula a presi-
dente da República. O PT divulgará,
com seu programa, uma estrutura com-
pleta de governo, com ministério redu-
zido. O Tíder do PTB, Gastone Righi,
informou que o empresário Antônio Er-
mírio de Moraes autorizou o lançamento
de sua campanha para presidente, em
aliança do PTB com o PFL. (Págs. 2 e 3)

Amaldiçoado nos anos 70, quando
a polícia costumava perseguir seus
audaciosos pilotos que zigueza-

gueavam por entre carros, nas des-
cidas de ladeiras, a grande veloci•
dade, o skate já conquistou status
de esporte amador: o Rio tem hoje
seis pistas — a primeira com 10
anos —, constrói outra no Flamen-

go e dispõe ainda de rampas de

madeira em ruas tranqüilas e esta-
cionamentos de shopping centers.

Freqüentados por uma tribo muito
urbana que, a exemplo de Jaime de

Tárcio Carneiro, 24 (foto), de Du-

que de Caxias, desliza pelas pistas
da cidade toda e até de Cachoeira
do I tape mirim, no Espírito Santo,

esses centros de skate reúnem garo-
tos como Paulo Pinto da Silva Neto,

13, a grande fera da Rua Otaviano
Hudson (Copacabana) e Ramsés Kol-

fin, 12, que estreou neste Natal o
skate e os tombos. (Cidade, página 6)

Diretor teatral

é assassinado a

Com pouco movimento e bares
fechados, o Rio viveu um dia de Natal
tranqüilo. Poucas foram também as
crianças nas ruas e praças com brinque-
dos novos. Para aproveitar o dia de sol,
o jeito foi correr às praias da Zona Sul
onde, cansados e com alguma ressaca
ainda, muitos banhistas dormiram para
recuperar-se da noite de festa.

D. Eugênio Sales celebrou a Missa
do Galo na Catedral e, em Quintino,
houve a já tradicional distribuição
de brinquedos e cheques do deputado
Albano Reis. No resto do país, se

houve novidades, limitaram-se a São
Paulo e Bahia. O prefeito Jânio Qua-
dros instituiu a missa campal que, por
falta de divulgação, não atraiu mais do

que 100 pessoas.
Em Salvador, o arcebispo primaz

D. Lucas deixou a velha catedral e
celebrou a missa numa favela. Mas os

pobres também foram lembrados em
cerimônias profanas. O violonista To-

quinho, por exemplo, deu um espetá-
culo para 300 crianças reunidas pela
Secretaria Estadual do Menor, em
São Paulo. (Página 5 e Cidade, pág. 3)

O diretor de teatro e ator Luiz Antônio
Martinez Corrêa, 37 anos, foi encontrado morto
cm seu apartamento em Ipanema, na noite do dia
24. despido, com os pes e mãos amarrados com
fios elétricos e dezenas de ferimentos provocados
por faca. O delegado Romeu Diamant, da 13'1
Delegacia Policial, suspeita de rapaz louro que
esteve com Luiz Antônio quarta-feira à tarde.

No velório, ontem na Casa dc Cultura Laura
Alvim. antes de o corpo ser embarcado para
Araraquara, onde será sepultado, os artistas
decidiram lançar manifesto contra a violência.
Seu irmão, o também diretor José Celso Mar-
tinez Corrêa, pedia providências e exigia uma
tomada de posição dos artistas: "porque nós
somos responsáveis por esta morte". (Caderno B)

|H Luiz Schwarcz (foto), edi-™ tor da Companhia das Le-
tras. foi eleito o Homem de
Idéias 1987 por uni conselho
formado por oito intelectuais
do Rio e de São Paulo. Antônio
Cândido e José Guilherme
Merquior receberam um voto
cada um. Responsável pela pu-
blicação no Brasil de autores
como Edmund Wilson e Mar-
shall Berman, Schwarcz soube
conciliar bom gosto literário,
talento administrativo e obses-
são pela qualidade para supe-
rar a crise econômica.

Gerardo Hanna

? 
O melhor bacalhau, a melhor feijoada, o jantarinesquecível, o chope mais gelado, o café-da-manhã

mais farto, o lugar da madrugada, o cozido de primeira, o
vinho, o sorvete, a bisnaga mais fresquinha. a sopa mais
charmosa: o júri de gastronomia do JB elegeu os seus
melhores.

? Na moda. 87 foi uni ano sem muitas
definições simbolizado no catálogo de

Yohji Yamamoto. um dos destaques da tempo-
rada — porque o preço da roupa e a economia
brasileira forçaram liquidações o ano inteiro. A
saia subiu, a alta costura foi revigorada e há
planos para <S8.

|—| Uma das novidades
'— mais interessantes do
fim do ano reúne Ney
Matogrosso (foto), Wagner
Tiso e João Carlos Assis
Brasil na Floresta do
Amazonas, de Villa-Lobos.
Em climas variados, o
trabalho resgata um
manuscrito datado de i958 e
encontrado por Mário
Aratanha.

Arquivo

Arquivo

¦

x
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J Seis anos de humor e
irreverência chegam

ao mercado de vídeo
doméstico distribuído pela
Globo Vídeo. Com a
seleção dos programas:
Ali Babá. Do outro lado
de sua casa. Tragédia SP
e Ernesto Varela (foto)
em Serra Pelada) a fita é
uma proposta inovadora
em televisão.

| Renato Aragão, 52, cearense, é um consumidor
que mistura o saudosismo com o conforto que só o

dinheiro pode dar. Quando se fala em sabonete fica
com o secular Alma de Flores, mas em matéria de

tênis só usa o Rovale comprado em Manaus.
Fica louco quando não consegue mais um par

para sua coleção.

Divulgação
' "::\t

1$

Bernardo Blanquier

? As crianças do Rio têm uma boa oportunida-
de de brincar com o medo: num corredor

escuro, repleto de caixões, cobras, aranhas, ratos,
dragões e monstros, lavam a alma no pânico e
saem trêmulas e felizes. E o Mundo do Terror.
280 metros de sustos montados no BarraShop-
ping.

WIM VAN DIJK — FLA-
VIO TAVARES a BEA
MACHADO (e«cultore)
Exposiçio parmanente
na Wny Coloria do Arta,
Lobion Rio Dosign Car»-
ter, 2° piso tol 294-0198
o Barra: Av. Armando
Lombardi, 33 tal: 393-
4218

PROCURADOS PATEK,
ROLEX. CARTIER, VA-
CHERON, LANGE CRO-
NÔGRAFOS e fases de
LUA Coleções, compra-
mos cobrimos ofertas
Entrevista T 521-0945 de
2® a sáb H Comercial a
partir de 04/01/88 e boas
festas

JÓIAS ANTIGAS E MO-
DERNAS — De alta quali-
dade em OURO e PLATI-
NA-BRILHANTES, com-
pramos e cobrimos ofer-
tas. Consulte-nos pelo
Tel. 521-0945 de 2a a
sábado H Comerc a
partir de 04/01/88 e boas
festas

ESCORT CONVERSÍVEL
87 — 3.000 km, branco.
Impecável. Particular
Tel. 247-0090 ver c/ por-
telro R. Joaquim Nabu-
co, 190 — Ipanema.

FIAT PRÊMIO CS 0« — Alcool, branca, magnífico aa-tado AcaHo troca. Financioaté 12 ROMA 8/A2S4-7137

SLA 2 QT3 — Reform R leo-
poldo Miguez CZS 2 200 Tro-
co p imóvel menor valor CopaT 237 5416 257-0012 CRECI11 144

COPACABANA Mota COmo nos velhos tempos
450m' tudo amplo 4 qtos sui
te bons arms vg ontrega ime
diata CASA NOSSA 239
9294(399-8112 J '201 CN
40617

ACOMPANHANTE — Precisa
se com urgência de uma moça
pj acompanhar pessoa idosa
revesando com outra Salário
6 000 Trtar Tels 266
1032 221 6B98 Emge-se role-
rôncias

CURSO DE FÉRIAS — Ha-
llano, Espanhol, Francd»
a Alomào CA ROMANA
Tol. 220-2048

AV. DAS AMÉRICAS 240m*
DE LOJA — - Jlrau • outra
12001* + Jlrau. Entrega am
30 dia* no malhor ponto da
Barra CIAPLAN 325-6879 CJ
1*14 BNI.

S. CONRADO R Gai Olim-
pio Mourôo Ftlho 10 201 Sa-
(ào. varanda 2 atos (ong 3).
suite ? banhs deps empr
gar . play sauna40milT 227
3047 CRECI 1588

PROJETOS DE VELEIROS —
Construção particular a melhor
opção de investimento Custo
em torno de 50°/o do barco
novo Valor de mercado alta-
mente valorizado Barcos ro
bustos que podem fazer lon-
gos cruzeiros Maiores tnfor-
maçôes Roberto Birros (Ca
bmhoi Tei (021) 221-7720Promoção atô 30'12 87 —
20% de desconto nos preços
dos proietos

DESENHISTA — C/experiônciaem proietos mecânicos En-
viar Curriculum c-pretensôes
p Praça Mauâ. 13 sala 1 302
aos cutdados da Dra Eliza-
beth Tei 253-4491

PEDIATRAS — Clinica Infantil
p.ecess ra d 2 plantões de 12
Horas sendo 1 em finai de
semana Salário + participa-
çâo ^oiefonar 2* Feira apos 9
noras p' 234 5543

ITAIPUAÇU — Vendemos ou
alugamos casas em condoml-
n.o isla. 2 ats. 3 areas vat.
deps) Piscina, saune. area
verde ver c< zelador R 17
quadra 56 Jardim Atlântico Tr
JAS Empreendimentos (021)
242-6745. 224-0939

BARRA — Av Êrico Veríssimo
418 Apto saia 3 qtos. deps, 2
vagas Ver porteiro Tr 221
3193- 224-4301 CRECI 8874

m
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Tempo
O Instituto de Meteorologia
não forneceu a previsão para
Rio e Niterói. A foto do satéli-
te e o tempo no mundo estão
na página 10.

Loto
As dezenas 22, 23, 30, 58 e 63
foram as sorteadas anteon-
tem em Brasília no concurso
480 da Loto que pagou prê-
mio recorde à quina, dividi-
do por 13 vencedores, cada
um dos quais receberá CZ$
11.393.990,77. (Página 10)

Vírus se alastra
O professor Vicente Amato
Neto, coordenador de Aids da
Secretaria de Saúde de São
Paulo, confirmou que foi de-
tectado em brasileiros o HIV-2,
o segundo vírus causador da
doença, descoberto em pa-
cientes africanos no ano pas-
sado. (Página 5)

Palestinos
Tropas israelenses prende-
ram mais de 1 mil palestinos
nas duas últimas semanas, du-
rante os violentos incidentes
nos territórios ocupados de
Gaza e Cisjordânia. Os primei-
ros 89 já foram julgados e pe-
garam até um ano de prisão.
(Página 7)

Bresser desmente
O ex-ministro Bresser Pereira
desmentiu as versões de que o
ex-ministro do Planejamento
João Sayad teve participação
no episódio de sua saída do
Ministério da Fazenda, ocorri-
da há uma semana. (Página 11)

Liberati

ywp

Mínimo 
passa 

a CZ$ 4.788 dia 1

O

? Cientistas sul-africanos vão
tentar recriar um animal ex-
tinto há quase um século: a
cuaga, espécie de zebra mar-
rom e sem listras, cujo código
genético decifraram a partir
de uma pele dissecada. A ten-
tativa será feita pelo cruza-
mento de duas espécies de ze-
bras que têm semelhanças ge-
néticas com a cuaga. (Pág. 5)

Fanática presa
A polícia americana prendeu
Lynette Fromer, fanática da
família Manson, que fugiu da
prisão onde cumpria pena de
prisão perpétua por tentar
matar o presidente Gerald
Ford em 1975. Charles Manson
é responsável pelo massacre
de seis pessoas em 1969, in-
cluindo a atriz Sharon Tate.
(Página 6)

Suicídio político
Dez pessoas se suicidaram em
Madras, no sul da índia, por
causa da morte do ex-ator e
líder político M. G. Ramachan-
dran, de 70 anos. O enterro de
Ramachandran, que governou
o estado de Tamil Nadu du-
rante 10 anos, foi acompanha-
do por 1 milhão de pessoas.
(Página 7)

Casa em Angra

escondia a

maconha da lata

Mais 334 das 20 mil latas de maconha
que o iate panamenho Solano Star lançou
ao mar no final de setembro foram
apreendidas quinta-feira passada, em
Angra dos Reis, na casa do diretor da
Divisão Executiva, da Central Globo de
Produções, Walter Lacet, que, segundo a
Polícia Federal, nada tem a ver com o
caso. A droga pertencia ao caseiro Nélio
Cândido de Oliveira.

A polícia chegou a ele com a prisão
do comerciante Luís Antônio Dias Curi,
que tinha três das 30 latas compradas de
Aírton de Resende e Levi Moreira da
Costa, intermediários de Nélio. (Pág. 4-a)

Brasiliense

fecha ruas com

medo do crime

Concebida como urna cidade de cs-
paços abertos e declarada recentemente,
pela Unesco, Patrimônio Cultural da Hu-
manidade, Brasília convive hoje com pro-
blemas que não estavam no seu projeto
nem no cotidiano de seus habitantes.
Assustados com o índice de criminalida-
de, os brasilienses estão transformando
áreas públicas em condomínios fechados.
O secretário de Serviços Públicos do
Distrito Federal, Josc Carlos Mello, diz
que é ilegal fechar essas áreas. Na reali-
dade, porém, a prática é cada vez mais
comum, principalmente no Lago Sul,
uma região nobre daa cidade. (Página 4)

O governo dará um reajuste de
33% ao piso nacional dos salários a

partir de 1° de janeiro. Na próxima
semana o presidente José Sarney se
reunirá com o ministro interino da
Fazenda, Maílson Nóbrega, e o do
Trabalho, Almir Pazzianotto, para es-
tudar o reajuste, que elevará o salário
mínimo de CZ$ 3.600 para CZ$ 4.788.

Técnicos da área econômica do go-
verno revelaram que a idéia de dar 33%
ao mínimo surgiu no Ministério do Tra-
balho. Com este reajuste o ganho real
dos trabalhadores será de 15,5% caso a
inflação de dezembro seja 15%. O de-
creto com o aumento do piso será assina-
do pelo presidente em São Luís, onde

passa as festas de fim de ano. (Página 12)

Governo pode rever pacote
O fim dos incentivos às expor-

tações de manufaturados e a taxação
das operações a termo nas bolsas
de valores e mercados futuros são
algumas das medidas do pacote fis-
cal que desagradaram setores em-
presariais e que poderão ser revistas
pelo governo, revelou o ministro inte-
rino da Fazenda, Maílson Ferreira
Nóbrega.

O presidente José Sarney negou
que pretenda convidar Maílson para
permanecer como ministro da Fazenda,
no encontro que terá com ele na segun-
da-feira na Ilha de Curupu, ao longo de
São Luís, para discutir a renegociação
da dívida e outros assuntos. O ministro-
chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Cos-
ta Couto, disse que o novo ministro
será anunciado até o dia 15. (Página 11)

Lula vai levar

ministério para

campanha de rua

Os juristas Raimundo Faoro e Dal-
mo de Abreu Dalari, a prefeita de
Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, as
sociólogas Marilcna Chauí e Maria Vic-
tória Benevides, entre outros, integram
o ministério que o PT levará para o
palanque, na campanha de Lula a presi-
dente da República. O PT divulgará,
com seu programa, uma estrutura com-
pleta de governo, com ministério redu-
zido. O líder do PTB, Gastone Righi,
informou que o empresário Antônio Er-
mírio de Moraes autorizou o lançamento
de sua campanha para presidente, em
aliança do PTB com o PFL. (Págs. 2 e 3)

Amaldiçoado nos anos 70, quando
a polícia costumava perseguir seus
audaciosos pilotos que zigueza•

gueavam por entre carros, nas des-
cidas de ladeiras, a grande veloci-
dade, o skate já conquistou status
de esporte amador: o Rio tem hoje
seis pistas — a primeira com 10
anos —, constrói outra no Flamen-

go e dispõe ainda de rampas de
madeira em ruas tranqüilas e esta-
cionamentos de shopping centers.
Freqüentados por uma tribo muito
urbana que, a exemplo de Jaime de
Tárcio Carneiro, 24 (foto), de Du-

que de Caxias, desliza pelas pistas
da cidade toda e até de Cachoeiro
do Itapemirim, no Espírito Santo,
esses centros de skate reúnem garo-
tos como Paulo Pinto da Silva Neto,
13, a grande fera da Rua Otaviano
Hudsoti (Copacabana) e Ramsés Kol-

fin, 12, que estreou neste Natal o
skate e os tombos.

Rio teve Natal de

POUCOS brinquedos facadas 
em casa

_B_ -B- O diretor dc teatro e ator Luiz Antônio

Diretor teatral

é assassinado a

Com pouco movimento e bares
fechados, o Rio viveu um dia de Natal
tranqüilo. Poucas foram também as
crianças nas ruas e praças com brinque-
dos novos. Para aproveitar o dia de sol,
o jeito foi correr às praias da Zona Sul
onde, cansados e com alguma ressaca
ainda, muitos banhistas dormiram para
recuperar-se da noite de festa.

D. Eugênio Sales celebrou a Missa
do Galo na Catedral e, em Quintino,
houve a já tradicional distribuição
de brinquedos e cheques do deputado
Albano Reis. No resto do país, se

houve novidades, limitaram-se a São
Paulo e Bahia. O prefeito Jânio Qua-
dros instituiu a missa campal que, por
falta de divulgação, não atraiu mais do

que 100 pessoas.
Em Salvador, o arcebispo primaz

D. Lucas deixou a velha catedral
e celebrou a missa numa favela. Mas
os pobres também foram lembrados
em cerimônias profanas. O violonis-
ta Toquinho, por exemplo, deu um
espetáculo para 300 crianças reuni-
das pela Secretaria Estadual do Me-
nor, em São Paulo. (Páginas 4- be 5)

O diretor de teatro e ator Luiz Antônio
Martinez Corrêa, 37 anos, foi eneontrado morto
em seu apartamento em Ipanema, na noite do dia
24, despido, com os pés e mãos amarrados com
lios elétricos e dezenas de ferimentos provocados
por faca. O delegado Romeu Diamant, da 13''
Delegacia Policial, suspeita de rapaz louro que
esteve com Luiz Antônio quarta-feira à tarde.

No velório, ontem na Casa de Cultura Laura
Alvim, antes de o corpo ser embarcado para
Araraquara, onde será sepultado, os artistas
decidiram lançar manifesto contra a violência.
Seu irmão, o também diretor José Celso Mar-
tinez Corrêa, pedia providências e exigia uma
tomada de posição dos artistas: "porque nós
somos responsáveis por esta morte". (Caderno B)

Gerardo Hanna

? O melhor bacalhau, a melhor feijoada, o jantar
inesquecível, o chope mais gelado, o café-da-manhã

mais farto, o lugar da madrugada, o cozido de primeira, o
vinho, o sorvete, a bisnaga mais fresquinha. a sopa mais
charmosa: o júri de gastronomia do JB elegeu os seus
melhores.

? 
Na moda, 87 foi um ano sem muitas
definições simbolizado no catálogo de

Yohji Yamamoto. um dos destaques da tempo-
rada — porque o preço da roupa e a economia
brasileira forçaram liquidações o ano inteiro. A
saia subiu, a alta costura foi revigorada e há
planos para 88.

WIM VAN DIJK — FLA-
VIO TAVARES • BEA
MACHADO (atcultora)
Exposição permanente
ria Way Galaria de Arte,
Lablon: Rio Dasign Cen-
ter, 2° piso tal: 294-0196
a Barra: Av. Armando
Lombardi, 33 tel: 399-
4218

PROCURADOS PATEK,
ROLEX. CARTIER. VA-
CHERON. LANGE CRO-
NÚGRAFOS e fases de
LUA Coleções, compra-
mos, cobrimos ofertas.
Entrevistai 521-0945de
2' a sáb H. Comercial a
partir de 04/01/88 e boas
fpçtaç

JÓIAS ANTIGAS E MO-
DERNAS — De alta quali-
dade em OURO e PIATI-
NA-BRILHANTES. com-
pramos e cobrimos ofer-
tas. Consulte-nos pelo
Tel: 521-0945 de 2a a
sábado H. Comerc a
partir de 04/01/88 e boas
fpctpç

ESCORT CONVERSÍVEL
87 — 3.000 km, branco,
Impacival. Particular
Tal. 247-0090 var c/ por-
tolro R. Joaquim Nabu-
co, 190 — Ipanema.

FIAT PRÊMIO C8 BB — Al-
cool, branca, magnífico
UkJo. Acarto troca. Financio
até 12 maaaa. ROMA 8/A
2Ô4 7137

SLA 2 QT8 — Reform R Leo-
poldo Miguez CZ$ 2 200 Tro-
co p/imôvel menor valor CopaT 237-5416/257-0012. CRECI11 144

COPACABANA — More co-
mo nos velhos tempos"
450m' tudo amplo 4 qtos sul-
te bons arms vg entrega ime-
diata CASA NOSSA 239-
9294/399-8112 J 1201 CN
40 617

ACOMPANHANTE — Precisa-
se com urgôncia de uma moça
p/ acompanhar pessoa idosa,
revesando com outra Salário
6 000 Tftar Tels 266-
1032/221-6898 Exige-se rele-
rôncias 

CURSO DE FÉRIAS — ha-
llano, Espanhol, Francês
a Alemão. CA'ROMANA
Tel. 220-2048.

AV. DA8 AMÉRICAS 240m-
DE LOJA — i- Jlrau • outra
120m* + Jlrau. Entrega am
30 dlat no malhor ponto da
Barra CIAPLAN 325-6678 CJ
1*14 BNI.

8. CONRADO — R Gal Olim-
pio Mourôo Filho 10'201 Sa-
lôo. varanda. 2 qtos (orig 31.
su'te. 2 banhs. deps empr
gar play. sauna 40 mil T 227-
3047 CRECI 1588

PROJETOS DE VELEIROS —
Construção particular a melhor
opção de investimento Custo
em torno de 50% do barco
novo Valor de mercado alta-
mente valorizado Barcos ro-
bustos que podem fazer lon-
gos cruzeiros Maiores infor-
maçôes Roberto Barros <Ca-
bmho) Tel 1021) 221-7720Promoção atô 30/12-87 —
20% de desconto nos preçosdos projetos

DESENHISTA — C experiência
em proietos mecânicos En-
viar Curriculum c pretensões
p. Praça Mauá. 13 sala 1 302
aos cuidados da Dra Eiiza-
beth Tel 253-Í491

PEDIATRAS — Clinica Infantil
necessita p 2 plantões de 12
Horas sendo 1 em final de
semana Salário participa-
çâo Telefonar 2" Feira apôs 9
horas p/ 234-5543

ITAIPUAÇU — Vendemos ou
alugamos casas em condomi-
mo (sla. 2 qts, 3 .areas. var.
deps) Piscina, sauna, area
verde ver d zelador R 17
quadra 56 Jardim Atlântico Tr
JAS Empreendimentos (021)242-6745/ 224-0939

BARRA — Av Ênco Veríssimo
418 Apto saia 3 qtos. deos 2
vagas Ver porteiro Tr 221-
3193/ 224-4301 CRECI 8874.

Dilmar CavalherDilmar Cavalher

i iTcJtoK e d i ¦H Luiz™ tor da Companhia das Le-
tras, foi eleito o Homem de
Idéias 1987 por um conselho
formado por oito intelectuais
do Rio e de São Paulo. Antônio
Cândido e José Guilherme
Merquior receberam um voto
cada um. Responsável pela pu-
blicação no Brasil de autores
como Edmund Wilson e Mar-
shall Berman, Schwarcz soube
conciliar bom gosto literário,
talento administrativo e obses-
são pela qualidade para supe-
rar a crise econômica.
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|—I Uma das novidades
'—' mais interessantes do
fim do ano reúne Ney
Matogrosso (foto), Wagner
Tiso- e João Carlos Assis
Brasil na Floresta do
Amazonas, de Villa-Lobos.
Em climas variados, o
trabalho resgata um
manuscrito datado de 1958 e
encontrado por Mário
Aratanha.

Arquivo

g Seis anos de humor e
irreverência chegam

ao mercado de vídeo
doméstico distribuído pela
Globo Vídeo. Com a
seleção dos programas:
Ali Babá, Do outro lado
de sua casa, Tragédia SP
e Ernesto Varela (foto)
em Serra Pelada) a fita é
uma proposta inovadora
em televisão.

? As crianças do Rio têm uma boa oportunida-
de de brincar com o medo: num corredor

escuro, repleto de caixões, cobras, aranhas, ratos,
dragões e monstros, lavam a alma no pânico e
saem trêmulas e felizes. É o Mundo do Terror.
280 metros de sustos montados no BarraShop-
ping.

| Renato Aragão, 52. cearense, é um consumidor
que mistura o saudosismo com o conforto que só o

dinheiro pode dar. Quando se fala em sabonete fica
com o secular Alma de Flores, mas ein matéria de

tênis só usa o Rovale comprado cm Manaus.
Fica louco quando não consegue mais um par

para sua coleção.
B

Bernardo Blanquier

E

I
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Lula escolhe ministério em 
janeiroArnniwn — 9^/OlR-,

Argumentos

preocupantes

Sob 
o título "Assem-

bléia Constituinte — o \

que pode e o que nao pode [ v
— natureza, extensão e li- ^ 

" 
.j*~Ã .fj*Tmitação de seus poderes", y 7

o consultor-geral da Repú- V A. ¦¦'

blica está publicando pela -£Sj\j
editora Alhambra um pe-
queno e brilhante livro no \^S&^
qual expõe com erudição e ^ 'w* '

eficiência suas idéias sobre
o poder derivado da atual Assembléia Nacio-
nal Constituinte reunida em Brasília.

A excelente qualidade jurídica do traba-
lho do dr. Saulo Ramos ressalta seus dons de
advogado, atento a realidades específicas e aos
objetivos que tem em vista. Com isso não lhe
negam o direito de manifestar como cidadão e
como jurista suas opiniões sobre o problema
institucional, mas indicamos o caráter polêmi-
co e a natureza conjuntural de uma cerrada
argumentação armada em defesa de uma causa
e não apenas de algumas idéias. E claro que
não se trata de um parecer do consultor
submetido à apreciação e ao despacho do
presidente da República, mas também não se
trata de uma tese acadêmica desengajada da
realidade que é a sua matéria-prima.

A tese central do livro é irrecusável — o
poder derivado da Assembléia agora reunida e
convocada por obra e graça da emenda consti-
tucional n° 32, que outorga ao Congresso eleito
em 1986 poder de votar uma nova Constituição
por maioria absoluta de votos e em dois
escrutínios de votação. O artigo 3o do Regi-
mento de Assembléia endossa essa limitação
inicial da qual decorrem as demais impostas
por um poder de reforma que não deve atingir
a essência da Carta constitucional em vigor,
sobretudo no que lhe é expressamente vedado,
como suprimir a República e a Federação. A
atribuição da Constituinte é de reformar, não
de constituir.

Essa a irrecusável argumentação jurídica,
que o autor leva a conseqüências que nem
sempre podem ser acompanhadas. A lição
serve de advertência ao radicalismo de grupos
que pretenderam sobrepor, no início dos traba-
lhos, o poder da Assembléia aos poderes
instituídos pela Constituição em vigor, notada-
mente o Congresso Nacional, o presidente da
República e o Supremo Tribunal Federal. Por
isso mesmo não se pode deixar de anotar um
certo atraso na divulgação desse trabalho, no
qual se consolidam conhecidos conceitos do
autor. O plenário já começou a corrigir dema-
sias da Comissão de Sistematização, a primeira
delas para repor o poder da maioria sobre a
"ditadura da minoria' (vide Geisel, 1977) que
pretendeu ditar uma Carta segundo sua pró-
pria ideologia e em contraposição à ideologia
dominante.

Mas há um certo purismo na doutrina do
dr. Saulo Ramos que não se compadece com a
realidade nacional. Esquece-se de que a Cons-
tituição em vigor é um documento de legitimi-
dade duvidosa e que perdura em função de um
pacto de transição assinado em 1984 pelas
forças conjugadas do PMDB e dos dissidentes
do regime militar (PFL). Os argumentos tecni-
camente irrecusáveis do consultor não podem
ser levados ao pé da letra se confrontados com
esse dado real. Escreve ele (pág. 51) que 

"o
coeficiente de legitimidade de uma Constitui-
ção deve ser aferido em função da adequação e
da subordinação de seus preceitos ao consenso
dos governadores". Ora, o coeficiente de legi-
timidade da Carta em vigor é bastante baixo, é
reconhecidamente baixo e, se a campanha
eleitoral não propiciou a especificação dos
termos da sua reforma, esteve sempre implícito
que, além de eleger governadores, se esco-
lhiam no pleito deputados e senadores que
iriam fazer uma nova Constituição.

Se a Assembléia Constituinte ameaça ir
além das suas atribuições, não se deve esque-
cer que o presidente da República deu sua
contribuição para que o erro se tornasse irre-
versível. Na realidade, quando o presidente
José Sarney dirigiu-se à nação para comunicar
que governará até março de 1990, definindo
como de cinco anos um mandato presidencial
originariamente de seis anos, estava consentin-
do em que a Assembléia lhe fixasse a duração
de um mandato que estava fora do seu alcance
de limitar. O sr. José Sarney poderia e pode
renunciar a parte do seu mandato, mas não
pode fixar-lhe a duração. O precedente de
1946, quando o ardiloso presidente Dutra, na
base de negociação, concordou em que se
fixasse em cinco anos seu mandato que, pela
Constituição de 1937, deveria durar 6 anos, ele
o fez para contemporizar com uma Carta em
elaboração e por meio de "lei constitucional"
que lhe permitia reduzir o próprio mandato. O
poder do sr. Sarney seria na realidade apenas o
de encaminhar emenda constitucional propon-
do a mudança da duração do seu mandato.

Depois disso, o presidente da República
declarou-se formalmente disposto a acatar a
decisão da Constituinte que, por sua Comissão
de Sistematização, lhe reduziu o mandato para
quatro anos. Conformou-se com um fato, não
com a decorrência de uma norma jurídica. E
hoje seus ministros de Estado, como o sr.
Aureliano Chaves, não hesitam em proclamar
pela televisão que o mandato de quatro anos
atende à reivindicação popular e à realidade
política.

Há muito o que discutir no pequ :no mas
precioso livro do sr. Saulo Ramos. A uportuni-
dade do seu lançamento e o calor de advogado
com que expõe suas razões não contribuem
para uma expectativa de desfecho tranqüilo do
episódio que vive o país. Em tese o Supremo
Tribunal Federal tem poderes de declarar a
inconstitucionalidade da futura Constituição,
por exercício abusivo de atribuições. Na reali-
dade, porém, essa é uma perspectiva preocu-
pante na medida em que indica inconformis-
mos e ânimo de luta numa hora em que as
conturbações convivem com uma precária esta-
bilidade política.

Carlos Castello Branco

Arquivo — 25/2/87

Aristeu Moreira

SÃO PAULO — Um antigo motel, transformado,
agora, no Instituto Cajamar — a universidade dos traba-
lhadores, situada na cidade de Cajamar. na Grande São
Paulo — vai se transformar, no início dc janeiro, no centro
nervoso das discussões para a formaçao do primeiro
projeto de ministério de um aspirante à próxima sucessão
presidencial: o do candidato do PT . deputado Luís Inácio
Lula da Silva.

Algumas das personalidades mais conceituadas na
comunidade acadêmica, juristas dos mais renomados do ¦

país, conhecidos economistas da esquerda, personalidades
suprapartidárias que mesmo sem filiaçao ao P T têm
afinidades com o pensamento do partido, ao lado de
históricos militantes que cerraram fileiras com os petistas
— desde a primeira hora do surgimento da legenda em
1980 —, integrarão o hipotético ministério de Lula.

Escalaçáo — As discussões preliminares começa-
ram há algumas semanas c boa parte da equipe de
ministeriáveis já está escalada. Mas a designação para as
respectivas pastas ainda depende da serie de debates
internos programada para o início do ano, característica da
lenta, às vezes traumática, tomada de decisões do PT.

Ao mesmo tempo em que será o único candidato em
campanha a levar o ministério para os palanques, Lula
pretende, com essa estratégia, mostrar que o seu partido
tem, ao mesmo tempo, programa de governo e uma equipe
para administrar o país, embora seja extremamente remo-
ta, quase inimaginável, uma vitória do PT na eleição
presidencial."Antes de chegar à eleição", antecipa Lula, "vamos
divulgar o nosso ministério. Como não temos que fazer
cambalacho nem leiloai cargos, podemos apresentar o
ministério logo". Será um ministério "com quadros políti-
cos de qualidade superior a qualquer um que o presidente
Sarney colocou no governo", salienta o deputado estadual
paulista José Dirceu, secretário-geral da Comissão Execu-
tiva Nacional do PT.

Datas — Enquanto fervem as discussões no caldci-
rão ideológico do PT, Lula dá uma vaga pista da data em

?ue 
tornará conhecido seu ministério: "Será depois que a

Constituinte definir o sistema de governo e a data da
eleição, o que acredito se dará dentro de uns 60 dias."

Se os nomes estão na boca de todos os petistas, os
cargos que teoricamente caberiam a Lula preencher, no
caso de ser presidente, não estão definidos, porque o PT
ainda não decidiu se os divulga para os ministérios atuais,
ou se propõe, junto com o anúncio, um enxugamento da
hoje gigantesca e emperrada "máquina" ministerial. No
partido, há forte tendência para propor a extinção, fusão,
redução ao mínimo, do número de ministérios.

A partir de janeiro, no Instituto Cajamar — a 40
quilômetros da capital, na Rodovia dos Bandeirantes,
ligação São Paulo—Campinas — um velho motel compra-
do pelos militantes petistas que se cotizaram para instalar
ali a universidade dos trabalhadores (onde o partido e a
CUT promovem cursos de formação política, seminários e
debates relacionados com as lutas dos operários e os
movimentos populares) nada menos que quatro mulheres
estarão na lista de ministeriáveis.

Ministeriáveis de Lula farão a plataforma do candidato no Instituto Cajamar
Arquivo — 16/11/87 Arquivo — 23-'3/81 Arquivo - 23 10 86

Opções — A vereadora da capital, lrede Cardoso,
com vários anos de militáncia no movimento feminista, e
uma das opções com que o partido conta, caso decida criar
um ministério voltado para a questão da mulher. A filósofa
Marilena Chauí e a socióloga e historiadora Maria Vitória
Benevides — ambas professoras da Universidade de Sao
Paulo (USP) — são outros dois nomes freqüentes nas
discussões para a composição do ministério. A prefeita de
Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, fccha a lista de mulhe-
res e é nome certo para uma pasta ligada ao Nordeste,
possivelmente a do Interior.

Dois consagrados juristas nacionais, não filiados ao
PT, o ex-presidente da OAB, Raymundo Faoro, e o
diretor da tradicional Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco (USP), Dalmo de Abreu Dallari, encabeçam
o quadro de ministeriáveis suprapartidários. Esse quadro é
engrossado, ainda, pelo psicanalista carioca Hélio Palie-
grino.

Ainda para a área político-jurídica de um eventual
governo seu, o PT discute os nomes de dois outros
renomados juristas: Fábio Konder Comparato (autor dos
projetos petistas de regimento interno da Constituinte e da
nova Carta) e Hélio Bicudo (procurador de Justiça aposen-
tado, célebre por ter denunciado o esquadrão da morte e
dono de mais de 2 milhões de votos, como candidato
petista ao Senado na eleição passada.

Economia —Para a área econômica — ministérios
e bancos oficiais —, as discussões sobre a equipe de um
futuro governo do PR serão centralizadas nos nomes dos
economista Paul Singer, assessor de grandes empresas
privadas e estatais; Eduardo Matarazzo Suplicy, ex-
vereador, ex-deputado estadual e federal, candidato derro-
tado a prefeito e a governador de São Paulo em 1985 e 1986
e professor de economia na Fundação Getúlio Vargas; e
Paulo Sandroni, Aloísio Mercadante e Francisco de Olivei-
ra, autores da maioria dos documentos e programas
econômicos elaborados pelo partido.

O Ministério da Educação tem uma indicação certa: o
educador Paulo Freire, autor de um revolucionário método
de ensino, pelo qual a alfabetizaçáo se faz paralelamente à
conscientização política da realidade que cerca o aluno. Na
área político-administrativa, segundo revelam dirigentes
do PT, o deputado Plínio de Arruda Sampaio (SP) é "um
nome que não pode deixar de ser aproveitado na adminis-
tração pública".

Completam a lista de ministeriáveis do PT para a área
administrativa Valter Barelli, diretor do Dieese, o Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos, o mais confiável órgão em que o PT sustenta
suas análises sociais e econômicas; Darci Accorsi, profes-
sor da Universidade Federal de Goiás e candidato a
prefeito de Goiânia em 1985; o gaúcho Clóvis Ilgenfritz,
presidente da Federação Nacional dos Arquitetos; Klaus
Germmer, ex-secretário da Agricultura ao governador
José Richa, e um dos autores do programa de governo do
PT; o médico capixaba Victor Bauiss, candidato a prefeito
de Vitória em 1985 e agora deputado federal, e Marcelo
DeDa, deputado estadual eleito com 17% dos votos de
Aracaju (SE) no ano passado.

AosDomingos • SEMPRE

BUFFET DE LUXO

NO

LATOUR

O Único
Restaurante Giratório

do Brasil

CzS 650,00 Por Pessoa
(Até 15/01/88)

ôratuita: A vista Panorâmica
k/ Mais Linda do Rio.

jj. Reservas: 240-5493 - 240-5795

Maria Victória Benevides
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Raymundo Faoro inper

Agora

ficou

Mais Fácil

classidiscar.

CLASSIDISCADOS JB

Além do bom atendimento de sempre,
os Classidiscados JB contam com o
novo sistema telefônico Monytel.
Monvtel distribui as ligações através
de um microcomputador. Assim, sua
chamada é mais facilmente atendida
E seu anúncio solucionado com a
maior boa vontade e simpatia.
Os Classidiscados JB já deram um
alô para a tecnologia da Monytel.

Agora só falta você dar o seu alô
para os Classidiscados JB.

Classidisque 580-5522. Discou, anunciou,
vendeu.

MONYTEL

DÊ UM ALÔ PARA A TECNOLOGIA.
Tel.: (011) 268-0977
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Sâo Luis — Chiqulto Chames

ílrmã Dulce faz propaganda por gratidão

Anúncio elogia

Sarney e custa

CZ$ 3 milhões

Luís Faustino

ALVADOR — Irmã Dulcc, co-
_ nhccidii por suas obras de assis-
tcncia aos pobres, disse que apenas foi
procurada pela agência de publicidade
e aceitou gravar a mensagem de fim de
ano dedicada ao presidente Sarney,
veiculada durante três dias pelas princi-
pais cadeias de televisão do país. A
agência CBBA-Propeg — a maior da
Bahia, responsável pela publicidade
dos governos Antônio Carlos Maga-

""lhãcs e João Duval — garante ter' 
assumido o custo da mensagem, de CZ$
3 milhões. Um amigo do presidente" 
Sarney disse que ele se emocionou ao
gssistí-la no Maranhão."Nosso trabalho não seria possível
se não fosse o apoio c a amizade do
presidente Sarney. Deus lhe pague,
presidente. E bous-festas c feliz ano--
novo para o senhor e sua família. Sua
família, que c o povo brasileiro" foi o
texto pronunciado pela irmã Dulce. A

introdução da mensagem, feita por um
locutor em off, dizia: "Irmã Dulce.
Anjo de bondade do Brasil. Com sua
fé, ela assiste milhares de adultos e
crianças carentes, num trabalho reco-
nhccido no Brasil e no mundo inteiro."

Segundo o vice-presidente da
CBBA-Propeg, Heitor Gordilho Dou-
rado, a agência queria veicular uma
mensagem institucional de boas-festas c
escolheu irmã Dulcc. "uma pessoa que
todo o Brasil conhece", para promover
o trabalho que ela desenvolve no cam-
po da assistência social, que comprecn-
de o Hospital Santo Antônio, com 950
indigentes internados, e um orfanato no
município de Simões Filho, com 350
crianças. "Quisemos promover irmã
Dulce, e a mensagem dirigida ao presi-
dente da República foi porque ele foi o
presidente que lhe deu mais dinheiro,
ajudando-a a fazer coisas que sem esse
dinheiro cia não teria realizado", ex-
plicou.

Doações — Recuperando-se
ainda de uma fratura no braço, próxima
ao ombro, irmã Dulce sofre há muitos
anos de uma insuficiência respiratória
que já a levou internar-se várias vezes.
Ela se declara "eternamente grata" ao
presidente Sarney, que toda vez que
vem à Bahia faz questão de visitá-la em

Reprodução

Anúncio incluiu ontem apelo do Banco do Brasil pelas
obras da irmã Dulce

seus aposentos no Hospital Santo Antô-
nio, na Cidade Baixa. Ela conta que o
presidente já deu quatro contribuições
em dinheiro para suas obras assisten-
ciais e que esta semana, quando telefo-
nou para desejar feliz Natal ao presi-
dente, teve a informação de que ele
está lhe mandando uma nova contribui-
ção. Mas não soube dizer o total das
doações do presidente, cujo apoio rece-
be desde a sua posse.

Pretendo aplicar a nova doação na
ampliação do ambulatório, que já está
pequeno, porque aqui no hospital quem
chega c atendido — diz. — Ninguém
volta da porta. Dizem que é o melhor
hospital do Norte e Nordeste que aten-
de indigentes. Sempre há médicos, re-
médios c, se não tiver cama, a gente
coloca um colchão no chão c o doente
só sai quando fica bom. Graças a Deus
aqui não está faltando nada. O almoxa-
rifado está sempre com um estoque de
remédios. Todo mundo me ajuda. En-
quanto cm outros hospitais falta até
seringa para aplicar insulina, aqui não
falta nada. Graças à Providência Di-
vina.

Campanha — Da tesouraria
das suas obras assistenciais, irmã Dulce
ainda não recebeu o relatório das des-
pesas do mês de novembro, mas cm
outubro soube que foram gastos CZ$ 9
milhões 500 mil, independentemente
das contribuições em medicamentos,
alimentação c vestuário que recebe pa-
ra os pacientes. 

"Essa despesa seria
muito maior se não fossem as doações",
declarou acrescentando que a assisten-
cia prestada aos indigentes que pro-
curam o Hospital Santo Antônio é
completa, desde o atendimento médico
até a compra de passagens para pessoas
que são do interior ou outros estados.
Do orfanato, os internos só saem quan-
do completam 18 anos, mas assim mes-
mo com toda a documentação, empre-
go c residência assegurada.

Nesta época de Natal c Ano-Novo,
como vem se repetindo nos últimos
anos, irmã Dulce está recebendo doa-
ções em maior proporção, tanto direta-
mente no hospital como através de uma
campanha desenvolvida pela Tele-
bahia, através da qual as pessoas, com
um simples "alô" para três telefones
distintos, podem fazer doações de CZ$
500, CZ$ 1 mi! e CZ$ 5 mil.
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PTB tem Ermírio como

candidato e atrai PFL de quatro anos

6Centrão9 
já

debate mandato

T~SÀO PAULO — O empresário
'Antonio Ermirio de Moraes, diretor su-
pêríntendente do maior conglomerado
ujcjustrial privado do país, o grupo Voto-
rantim, enquanto por tática e conveniên-
,Cia.política continua negando, de público,
íer-candidato a presidente da República,
já deu aos políticos que lhe são próximos
o sinal verde para que a sua candidatura
seja lançada.

! "Temos o Sinal verde dele e nós o
jPTB estamos dispostos a lançá-lo", anun-
;ciou o deputado Gastone Richi (SP),
5líder do partido na Constituinte, revelan-'•doi-no entanto, que o empresário parte
!|WTà uma empreitada mais ousada: quer
! ser-candidato a presidente da República
! pffT uma coligação do PTB com o PFL.

„.."Ele c candidatíssimo e não é a
'primeira vez que aceita disputar', disse
;Gástonc, referindo-se à reunião de Ermi-
;rio cominício da semana, na qual o cm-
Jprêsário admitiu serem "irresistíveis" as
•pressões para que concorra à sucessão do
presidente José Sarney. "No encontro, o
Ermírio confessou que os apelos estão se
tornando irrecusáveis", confirmou o
deputado Barros Munhoz, líder do PTB
na Assembléia Legislativa paulista.

O deputado Gastone Righi adiantou
que já iniciou entendimentos com vários
dirigentes do PFL. como o ministro das
comunicações, Antonio Carlos maga-
Ihães, o líder na câmara, deputado José
Laurenço (BA) e o presidente nacional
do partido, senador Marco Maciel (PE)."Todos vêem essa posição (a coligação)

com muito bons olhos, c há aceitação por
várias outras lideranças liberais", garan-
tiu Gastone.

O grande problema p para essa alian-
ça, admitiu o deputado petebista, conti-
nua sendo o ministro das Minas e Encr-
gia, Aureliano Chaves, considerado o
candidato natural do PFL ao Palácio do
Planalto. Mas como o ministro evitou até
agora lançar-se no páreo, esperando uma
definição do sistema de governo pela da
Constituinte, Ermirio, petebistas e libe-
rais decidiram não perder mais tempo.

"A candidatura de Ermírio por essa
coligação", acentuou Gastone "é a grau-
de possibilidade de redimir o PFL. que
está se tornando uma sigla maldita em
termos de votos". As negativas públicas
de Ermirio, dizendo que não pretende ser
candidato, não sensibilizam os articula-
dores de seu nome.

"Ele tem explicitamente autorizado o
pessoal do PTB a veicular sua candidatu-
ra", concluiu Gastone. "Em todas as
reuniões que temos com ele voltamos à

carga e ele nunca
nos refutou. Li-
mita-se, quando
muito, a afirmar
que ainda c ce-
do, mas sempre
deixando claro
que há pleno si-
nul verde de sua
parte para a can-

Antonio Ermírio didatura

Montoro quer todos no PMDB

Franco Montoro

Promover in-
tensos debates,
impedir que haja
mais defecções
no PMDB agora
e arrastar a crise
partidária até a
promulgação da
nova Constitui-
ção. Esses são os três objetivos do ex-
governador Franco Montoro, principal
articulador do encontro — dia 9 — dos
pemedebistas 

"históricos" ou "progra-
máticos", no qual ele joga uma cartada
decisiva e espera emergir com uma
espetacular vitória que fortaleça sua
corrida ao Palácio do Planalto, para o
qual c candidato ostensivo c declarado,
seja o sistema presidencialista ou par-
lamentarista.

Por isso. Montoro não descansa
nem nesse recesso do final de ano. Da
casa de praia de sua filha Malu — em
São Sebastião, no litoral norte de São
Paulo — onde passa o Natal c o Ano

a Novo, o ex-governador paulista, com
• sua proverbial disposição para fazer
. política 24 horas por dia, dispara tele-
1 fonemas para todo o país, e intensifica
: articulações em busca de reforço para' as suas posições.

Contando com aliados do peso do
senador Mario Covas (SP), líder do
PMDB na Constituinte, o ex-
governador e seu grupo pretendem se
confrontar no encontro dos "históri-
cos" com a tendência pemedebista que

. defende o imediato rompimento com o
^partido c a formação de uma nova
-Mfeeenda.

Os debates, prevê o próprio Mon-
toro, serão acalorados, porque essa
corrente entende não ser mais possível
a convivência dentro do PMDB com os
conservadores integrantes do Centrão,
em sua maioria originário do PDS e
dos extintos Arena c PP

O ex-governador, no entanto, pre-
para-se para a reunião disposto a ga-
nhar: quer convencer os companheiros
de que é melhor aguardar, no PMDB,
a promulgação da nova constituição. E
a lutar, dentro da legenda, para que ela
retorne às suas origens, retome a linha
programática que fez a força do
"PMDB histórico" c para que todos
observem uma coerência partidária,
que estaria sendo traída pelos pemede-
bistas do Centrão.

Montoro c seu grupo, antecipa o
ex-governador, tudo farão para que
aqueles que pretendem deixar o parti-
do, aguardem, além da promulgação
da nova Constituição, pelo menos a
Convenção Nacional extraordinária

Juc 
o presidente, deputado Ulysses

iuimarães (SP), prometeu convocar
até março próximo.

O encontro do dia 9 e o verdadeiro
foro de debates cm que se converterá,
entende o ex-governador, já fornecerá
o pretexto para aqueles que sonham
mudar ou fundar um novo partido,
aguardar mais um tempo no PMDB.
Ate porque Montoro considera que se
alguém deve sair do PMDB. que sejam
os adeptos do Centrão, e não aqueles
que militam no partido desde as suas
origens.

Sarney chega com D Marly e o neto à praia do Calhau, onde passou a noite do I\atal

BRASÍLIA — A questão do manda-
to do presidente José Sarney é um tema
proibido nas reuniões do Centrão, que
concentra suas baterias exclusivamente
nos pontos mais polêmicos da ordem
econômica e social, as únicas reivindica-
ções que conseguem uni-los. Alguns de
seus líderes já reconhecem, porém, a
força do movimento pelos quatro anos,
tese que. segundo eles, recebe hoje o
apoio de cerca de 40% dos integrantes do
grupo. Esse apoio, na opinião de um
influente coordenador do Centrão, tende
a aumentar, porque os parlamentares
estão mantendo agora, desde a instalação
da Constituinte, contatos mais longos
com as suas bases, favoráveis em grande
maioria ao encurtamento do mandato do
presidente.

Mesmo assim, um contingente razoá-
vel do Centrão resiste a qualquer investi-
da sobre a definição do tamanho do
mandato de Sarney e sobre o sistema de
governo, pontos que não admite negociar
por entendê-los danosos aos entendimen-
tos que terão de manter com outros
movimentos, como o Grupo dos 32 c o
chamado Centrinho.

Um dos coordenadores do Centrão
atribui o crescimento da tese dos quatro
anos entre os integrantes do grupo à
própria decisão de não discutir o tema, o
que inibe o governo quanto a uma ação
mais ostensiva sobre eles. Até agora, as
investidas estão sendo feitas por integran-
tes do próprio Centrão — o senador
Edson Lobão (PFL-MA) e o deputado
Milton Reis (PMDB-MG), principalmen-
te — que atuam de forma isolada e
tentam adesões individuais.

Os líderes do Centrão reconhecem
também que não conseguirão fugir ao
tema por muito tempo. Eles acham que,
apesar das defecções, o governo ainda
conta com apoios individuais dentro des-
se agrupamento heterogêneo que até po-
dem assegurar a Sarney os cinco anos, se,
para isso, houver um trabalho paralelo
com os constituintes que não são ligados
a nenhuma facção.

Acreditam, no entanto, os centrístas,
que esse reforço teria que vir do próprio
PMDB, particularmente do grupo ligado
ao deputado Ulysses Guimarães, que
sempre votou com Sarney. Os últimos
acontecimentos, que colocaram em cho-
que o programa do partido com as diretri-
zes fiscais do governo, resultando na
demissão do ministro Bresser Pereira,
podem, no entanto, refletir diretamente
em um novo posicionamento do grupo de
Ulysses.

|—| O deputado Bonifácio de Andrada
— (PDS-MG), um dos redatores das
emendas que o Centrão apresentará,
está convencido de que o projeto de
Constituição será revisto para eliminar
"os desajustes inadequados, populistas
e demagógicos" aprovados pela Comis-
sáo de Sistematizarão, relativos à ordem
econômica e social.
"A partir do dia 4 de janeiro, o Centrão
estará pronto para apresentar as suas
emendas substitutivas", informa o
deputado, que também revela a disposi-
ção do grupo em buscar entendimentos
com outras facções da Constituinte, in-
clusive as de esquerda. Bonifácio diz que
o Centrão trabalha para permitir que a
futura Constituição seja de fato elabora-
da pela maioria.

Sarney queixa-se 
de

praia 
o desligou de

que

proble
mas

Dodora Guedes

SÃO LUÍS — Descontraído, mas
nem por isso abandonando o jaque-
tão, pele tostada pelo forte sol do
verão maranhense — "só consegui
me queimar, não consegui ainda me
desligar dos problemas", confiden-
ciou —, o presidente José Sarney
abriu os salões da bonita casa de
praia do Calhau na véspera do Natal,
para uma ceia que reuniu a família,
políticos, amigos c muitos compa-
dres. Na mesa farta tinha desde o
peru até rabanada — ou "fatia pari-
da", como se chama na região — c o
presidente circulou por todos os cs-
paços da casa evitando temas políti-
cos, enquanto dona Marly desejava a
todos "um ano melhor para o país".

A festa de Natal foi um dos
únicos momentos em que Sarney
abandonou o retiro desde que che-
gou a esta cidade, no dia 22, para
descansar na Ilha do Curupu, a 30
km da capital. O acesso é restrito a
um grupo seleto de convidados, co-
mo o ministro interino da Fazenda,
Maílson Nóbrega, que será recebido
na segunda-feira.

Pacote — O presidente e dona
Marly chegaram à casa da praia do
Calhau por volta de 17h30min, evi-
tando os jornalistas. Horas antes, em
conversa com o governador do Ma-
ranhão, Epitácio Cafeteira, convida-
do para almoçar. Sarney admitira
que sua expectativa está voltada,
agora, para os resultados do pacote
fiscal. Isso levou Cafeteira a reagir
com um "por que não?" à pergunta
de um jornalista sobre a possibilida-
de de reforma ministerial ate feve-
rciro.

À noite, em companhia dos nc-
tos e dona Marly, Sarney atendeu
convite da paróquia da Praia do
Calhau e foi à igreja local, que está
sendo construída com a ajuda da sua
família. Assistiu à missa e comun-
gou. Mais tarde, já em casa, exibiu
sua biblioteca de mais de 18 mil
volumes e disse que seu "maior so-
nho do momento" c retomar as leitu-
ras da madrugada.

Enquanto mostrava os livros, o
presidente foi surpreendido pela en-
trada na sala, de dona Marly, carre-
gando nas mãos, alguns livretos.
"Também vou ser imortal", brincou.

Rapidamente, Sarney tirou de suas
mãos os exemplares do livreto "Umá

rosa ao lado do asfalto", transcrição
do discurso que ela fez em uma
solenidade :no Rio c, constrangido)
pediu: 

"Marly, deixa de" brincadew
ra!". Ela comentou com os jornalis^
tas: "Ele não deixa. Ele, e machis;
ta". Na entrada da casa, uma árvore
de Natal improvisada com cordões
de luzes coloridas tinha ao pé paco;
tes de presentes, destinados aos sete
netos do presidente. Por volta das
23h30min, os convidados foram dei-
xando a casa.

Dos filhos, estava ausente ape^
nas Roseana. Ontem cedo, após re;
ceber amigos, o presidente tomou 6
helicóptero e retornou à ILha de
Curupu, em companhia de dona
Marly e do irmão Ronald. Sarne^
ficará na ilha até quinta-feira, quan;
do retornará à praia do Calhau.

Na ilha do Curupu, salvo even;
tuais telefonemas para Brasília, Sar;-
ney passa o tempo com a leitura de
um livro sobre a presença da Compa;
nhia de Jesus no Maranhão, banhoS
de sol e passeios de lancha. i
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Fazendeiro é

denunciado por

aliciar menor
BELO HORIZONTE — O delega-

do de Vigilância Geral de Juiz de Fora,
Jairderci Sebastião de Castro, enviou
expediente ao delegado titular da Polícia
Federal naquela cidade, Arthur Lobo
Filho, denunciando Mariano Furtado da
Rosa, proprietário da Fazenda Santo
Aleixo, em Petrópolis, por aliciamento
de menores para trabalhar em sua pro-
priedade, em condições subumanas. No-
ve jovens, com idade entre nove e 16
anos,foram descobertos em um caminhão
apreendido sábado passado, numa bar-
reira da Polícia Rodoviária Federal, no
km 765 da BR-040 (Rodovia Rio—Belo
Horizonte), perto de Juiz de Fora.

Analisamos o caso e entendemos
que é de competência da Polícia Federal,
por se tratar de crime de aliciamento de
trabalhadores em caráter interestadual —
explicou o delegado Jairderci de Castro.

Menores — Segundo a ocorrên-
cia enviada ao Juizado de Menores pelo
delegado de plantão na Polícia Federal,
Pedro José Gama, que participou da
apreensão do caminhão placa BF-8455,
de Petrópolis, dirigido pelo seu dono,
José Newton de Oliveira, foi apreendido
no km 765 da BR-040. Os nove jovens
moradores dos municípios de Senhora
dos Remédios (Comarca de Barbacena) e
Alto do Rio Doce, ambos na Zona da
Mata, são: Marcelo Juvenal Batista (14
anos), Válter Batista (13), Oadir José
Batista (15), José Batista Neto (9), José
Luís da Silva (16), Rivelino da Silva (14),
Gilmar Gonçalves da Silva (16), Etelvino
Luís Ferreira (16) e João Batista Martins
(16).

Com base nos depoimentos tomados
pelo delegado José Francisco Chivelatto,
o delegado Jairderci revelou que Antônio
Herculano da Silva, conhecido como
Doutor, que estava no caminhão com
João Paulo da Silva, é o intermediário
entre o fazendeiro Mariano Furtado da
Rosa e os candidatos a trabalhar nas
lavouras e cuidar do gado da Fazenda.

Os menores estavam voltando pa-
ra seus municípios, depois de trabalhar
durante 45 dias. Apuramos que eles rece-
biam CZ$ 100 diários, mas, com os
descontos para cobrir despesas de ali-
mentação e alojamento, restavam apenas
CZ$ 50 por dia — contou.

Assistência — Alertado pela
Polícia Federal, o Juizado de Menores de
Juiz de Fora recebeu os nove jovens e os
encaminhou à Febem, para que fossem
alimentados e passassem a noite. Segun-
do o juiz de menores do município, Israel
Rachid Carone, o juizado foi acionado
apenas para dar assistência aos meninos,
que estavam passando fome. O juiz disse
que eles foram liberados no domingo,
depois que o pai de quatro deles, Juvenal
Batista, assinou um termo de compromis-
so.

O presidente da Febem de Minas,
Cléber Lima, enviou documento ontem
ao dirigente do órgão no Rio, comunican-
do o fato e relatando que os meninos,"bastante amedrontados", começaram a
trabalhar na fazenda dia 19 de setembro e
estavam com as "mãos calejadas, usavam
short e uma camisa e disseram que só
tomavam banho em um rio que passa
perto da fazenda de Mariano Rosa".

Sizonando

Maranhão não consegue

evitar o 

"grilo 

chique99

Raimundo França

SÁO LUÍS — Nem mesmo com a
intervenção do governador Epitácio
Cafeteira, deputados e vereadores, a
instauração de inquérito na Polícia
Federal e o envolvimento da Capita-
nia dos Portos, Procuradoria Geral da
República e Serviço do Patrimônio da
União, foi possível impedir a invasão
de mais de dois quilômetros de dunas
da Praia do Araçagi. Os invasores, em
sua maioria, empresários, e são pro-
fissionais liberais. É o grilo chique.

A invasão começou há cinco me-
ses. O grupo já fundou uma entidade
(Associação dos Moradores do Olho
do Porco), com advogado e porta-
voz, que é o empresário Eduardo
Filgueiras, sócio da Shalon Engenha-
ria, filho do presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador
José Joaquim Ramos Filgueiras. Exis-
tem 250 casas na invasão do Araçagi,
mas apenas 33 grileiros solicitaram
regularização de suas respectivas"propriedades" no Serviço de Patri-
mônio da União (SPU).

Na relação dos invasores constam
também os testas-de-ferro. É o caso
de Miguel Fecury, irmão do ex-
prefeito de São Luís, Mauro de Alen-
car Fecury, assessor especial do presi-
dente José Sarney, que possui oito
lotes, todos com casas prontas. O
SPU informou que Mauro Fecury te-
lefonava freqüentemente para o ór-
gão para saber como andava o proces-
so de regularização dos lotes invadi-
dos. Outro testa-de-ferro é Ivar Vas-
concelos, irmão do deputado Pedro
Vasconcelos, líder do PDT na Assem-
bléia Legislativa do Maranhão. Na
lista de grileiros estão os nomes de
Carlos Alberto Varella, diretor técni-
co da Sociedade de Melhoramentos
da Prefeitura de São Luís, e do jorna-
lista Wady Hadad Neto, editor geral
do jornal Diário do Norte, o segundo
em vendagem no Maranhão.

Regularização — Dos 33
invasores que entraram com processo
no SPU, 10 já prestaram depoimentos
na Polícia Federal. O jornalista Wady
Hadad foi o primeiro. Ele disse que,
quando procurou o capitão dos Portos

Sâo Luís — Jonatan Pereira
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Empresários estão entre os invasores das dunas

do Maranhão, Gilberto Esmeraldo,
recebeu informação de que não podia
fazer nada, porque se tratava de terre-
no de Marinha, que cobra multa de
CZ$ 14 mil a CZ$ 30 mil por ocupa-
ção, sob a responsabilidade do Servi-
ço de Patrimônio da União. E foi no
SPU que o jornalista recebeu todas as
informações para regularizar a área
invadida. Ele apresentou uma plantabaixa do terreno e outra de localiza-
ção, que foram os documentos exigi-
dos pelo SPU para que a área fosse
regularizada.

Em agosto deste ano, a Secretaria
de Meio Ambiente do Maranhão de-
nunciou a grilagem no Araçagi. Em
seguida, a Procuradoria Geral da Re-
pública solicitou ao SPU, que já havia
acolhido pedidos de ocupação, a ins-
peção técnica na área grilada. "La-
mentavelmente, as autoridades se dei-
xam corromper", disse o Procurador
da República no Maranhão, Fabiano
de Cristo Rodrigues, que pediu aber-
tura do inquérito pela Polícia Federal
para apuração da invasão no Araçagi,"por se tratar de um delito de esbulho
possessório", ou seja, invasão de ter-
renos públicos.

Na Polícia Federal, além de se-
rem interrogadas, as pessoas foram
identificadas criminalmente. Agora,
elas pretendem processar o delegado
Bonfim por abuso de autoridade. No
inquérito policial serão feitos exames
discriminatórios das benfeitorias, com
fotografias das áreas ocupadas, para
que seja iniciado o processo penal e
movida uma ação civil pública paraobrigar os invasores a desocupar os
dois quilômetros ocupados irregular-
mente e indenizar a União pelos pre-
juízos.

Migrantes foram expulsos em 20 invasões

Este ano, houve em São Luís mais
de 20 invasões praticadas por pessoasvindas do interior do Maranhão, ex-
pulsas de suas terras. Em todas foi
utilizada força policial para desocupar
as áreas. Essa foi também a fórmula
defendida pelo secretário de Urbanis-
mo de São Luís, engenheiro Ronald
Almeida. Ele não concorda com a
idéia do governador Cafeteira, de
promover o grilo brega, como forma
de evitar o prosseguimento das inva-
sões na praia do Araçagi.

— Manda-se passar o trator co-
mo fazem com as invasões urbanas na
periferia de São Luís e termina-se
com o grilo chique — essa é a opinião
do secretário de Urbanismo, que acha
ser "hora de se mostrar que a lei queserve para mandar demolir os case-
bres dos pobres também deve ser
aplicada aos mais privilegiados".

Mais quem vê o grilo chique como
um fato normal é o presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim Ramos
Filgueiras. Ele lamenta, inclusive,
que "ninguém se interesse pela ecolo-
gia das praias da Ponta d'Areia e do
Olho d'Água.

Numa entrevista concedida ao
jornal O Imparcial, de São Luís, Fil-
gueiras ensina como é legalizado um
terreno da União. "Você invade e
pede regularização no SPU (Serviço
de Patrimônio da União). Ele mesmo
não lhe permite o início do processo
se você não estiver ocupando. Tem
primeiro que ocupar, ou seja, tem que
primeiro invadir. Sc você prova que
está ocupando, ele lhe dá o direito de
ocupação. Aí você paga uma multa na

Marinha por não ter pedido de licen-
ça. Não é estranho que ninguém se
interesse pela ecologia da Ponta d'A-
reia e Olho d'Água.

No seu depoimento, diz ainda o
desembargador: "Há uma invasão no
Araçagi? Há. Vamos pôr todos para
fora? Vamos. Mas vamos começar
desde a praia da Ponta d'Areia. Qua-
se tudo aquilo é invasão. Eu quero ver
se as pessoas que querem tirar os
invasores do Araçagi, o que eu sou a
favor, começam da Ponta d'areia. Na
verdade, nem no Olho d'Água, onde
os bares estão quase à beira-mar,
prejudicam os banhistas, quanto mais
quem está lá nas dunas. Eles estão
estragando as dunas? Não. Estáo é
plantando coqueiros para que elas
não acabem. Eles não estão prejudi-cando a ecologia. (R.F.)

IMRAS!
Mmistôno da Previdência e Assistência Social

Sfr
INAMPS Instituto Nacional de Assistência Módica da Previdência Social

EDITAL
A Superintendência Regional do INAMPS no Estado do Rio da

Janeiro através da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de
Recursos Humanos e Modernização Administrativa, comunica que,conforme estabelece o Decreto n° 80.281, de 05/12/1977, e a
Resolução n° 04, de 10/78, da Comissão Nacional de Residência
Médica, estarão abertas as inscrições para a Prova de Seleção paraestágios de Residência Médica no ano de 1988 destinada a
brasileiros e estrangeiros com visto de permanência, diplomados
em Medicina.
1. As vagas a que se refere o presente Edital são as seguintes:

1.1 — ESPECIALIDADES BÁSICAS 253
1.2 — ESPECIALIDADES DE ACESSO
DIRETO 111
1.3 — ESPECIALIDADES CLINICAS 107
1.4 — ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS 78

TOTAL
549

2. Nos locais de inscrição, o candidato encontrará a discriminação
de vagas por especialidades e por Hospitais e receberá o"Manual do Candidato" com toda a orientação necessária,
inclusive data e local de prova.3. Dos pré-requisitos:3.1 — ESPECIALIDADES CLINICAS — pré-requisito de 01

(hum) ano de Residência em Pediatria ou Clinica Médica
exceto Radioterapia cujo pré-requisito será de 01 (hum)
ano de Oncologia Clinica ou Oncologia Cirúrgica.

3.2 — ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS — pré-requisito de 01
9hum) ano de Residência em Cirurgia Geral.

3.3 — CIRURGIA PEDIÁTRICA — pré-requisito de 01 (hum).
ano de Residência em Pediatria ou Cirurgia Geral.

OBS: Somente seráo aceitos pré-requisitos de programas creden-
ciados, conforme Resolução 17/81 da Comissão Nacional de
Residência Médica.
As vagas abaixo relacionadas se encontram preenchidas porcandidatos aprovados no concurso de 1987 e convocados
para o Serviço Militar
CLlNICAMÉDICA  05
CLlNICACIRÚRGICA 08
OBSTETRlCIA/GiNECOLOGIA 02
ANESTESIOLOGIA 03
OTORRINOLARINGOLOGIA 03
GASTROENTEROLOGIA 01
RADIOLOGIA 01
TRAUMATO-ORTOPEDIA  03
NEFROLOGIA 01
CIRURGIA PLÁSTICA  01
PNEUMOLOGIA 01
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 01
CARDIOLOGIA  ... 024. das inscrições:

4.1 — Período de Inscrição. 25 a 29/01/1988Horário: de 9:00 às 15:00 horas (dias utels)
As inscrições serão efetuadas pelo interessado ou procurador legal nos seguintes locais:

ESPECIALIDADES BÁSICAS E ESPECIALIDADES DE ACES
SO DIRETO
Hospital Geral de Bonsucesso - Avenida Londres. n° 616Hospital dos Servidores do Estado Rua Sacadura Cabral n°178
Hospital da Lagoa - Rua Jardim Botânico. n° 501ESPECIALIDADES CLINICAS E ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS
Hospital do Andaral - Rua Leopoldo, n° 2804.2 — São necessários no ato da inscrição:

a) Carteira do CRM ou protocolo do mesmo,
b) Documento da Faculdade de Mediana comprovando

que o candidato terminou o curso até dezembro de1987, acompanhado da carteira de identidade,
cl Pré-requisito de 01 (hum) ano de Residência Médica paraos candidatos às especialidades e que se referem ositens 3.1. 3.2. 3 3 deste Edital,
d) Taxa recolhida em favor da Fundação Cesgranrio de CZ$800.00 (oitocentos cruzados), pagável em qualquer agên

cia do Banco Nacional no Município do Rio de Janeiro
(Crédito na Agência Lido/RJ — Conta Corrente 394940)
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Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Aberta

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
SELEÇÃO AMPLA-12-002/87

LOCAÇAO DE VEÍCULOS LEVES
"Companhia Vale do Rio Doce, através da Superinten-
dência das Minas torna público que fará realizar uma
seleção ampla para locação de 35 (trinta e cinco) vel-
culos de serviço para atendimento às atividades de mi-
neração da mina de Timbopeba, no município de Ouro
Preto/MG.
Somente poderão participar da seleção empresas queatenderem aos requisitos de pré-qualificação abaixo,
dentre outros, não se permitindo a formação de con-
sórcios:

- Capital social integralizado, mfnimo de Cz$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil cruza-
dos), comprovado mediante apresentação da última
alteração do contrato social, devidamente formalizada.

- Experiência na execução, pela própria empresa, de
serviços do transporte de pessoas e também de peque-nas cargas, durante um período mínimo do 03 (três)
anos, com utilização de 20 (vinte) ou mais veículos,
comprovada por atestados que assim o especifiquem,
emitidos pela empresa ou empresas tomadoras dos
serviços.
As empresas interessadas, através de seus represen-
tantes legais, deverão apresentar os comprovantes
acima referidos no escritório da Gerência Geral de
Timbopeba cuja entrada situa-se no km 13 da Rodovia
Mariana/Samarco, no dia 12 de janeiro de 1988, até as
10h e 30min., impreterivelmente.
As empresas que forem pré-qualificadas receberão o
caderno de instruções às 08h e 30min. do dia 13 de ja-
neiro de 1988 e, logo em seguida, visitarão as áreas
por onde circularão os veículos objeto desta seleção.
Na mesma data, às 15h e 30min„ participarão de reu-
nião, quando receberão informações e esclarecimentos
complementares que necessitarem.
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 cri-
tério, sem que caibam a quaisquer das participantesdireitos, vantagens, reclamações e/ou indenizações."

ARS - Serviços
Médicos Ltda.

(((•)))
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Brasilienses fecham áreas ~

públicas com medo do crime

José Rezende Jr

BRASÍLIA — A miséria não estava no
projeto original, mas o mais novo Patrimônio
Cultural da Humanidade convive hoje com os
mendigos, as favelas (ou "invasões", como
consta do dicionário burocrático local) e um
preocupante índice de criminalidade que regis-
tra, por exemplo, a média de um estupro e 40
assaltos a casas em 24 horas. E começa agora
uma difícil convivência com unia nova rcalida-
de, a destruir aos poucos o sonho de fazer de
Brasília uma cidade aberta: a transformação
de espaços públicos em condomínios fechados,
típico panorama de uma cidade onde impera o
medo.

Área de circulação é área pública, não
pode virar condomínio fechado. Isso é absolu-
tamente ilegal —, protesta o secretário de
Serviços Públicos, José Carlos Mello, referiu-
do-se à prática que começa a se disseminar na
capital da República, principalmente entre os
bem aquinhoados moradores do Lago Sul: as
várias tentativas, de fechamento das superqua-
dras o Governo do Distrito Federal conseguiu
evitar até agora.

Assaltos — Temos aqui assaltos a
pessoas que saem de uma festa, furtos em
residências, roubos de automóveis e ponto de
gente que puxa fumo e toma pico. li pagamos
um horror de impostos para receber, em troca,
uma segurança ínfima", justifica a economista
Leda Maria Lopes, que juntamente com os
moradores das outras 16 casas do conjunto 17
da QI (Quadra Interna) 5, do Lago Sul,
resolveu, há um mês, fechar a rua com uma
corrente, instalar duas guaritas e armar com
cassetetes quatro guardas (dois à noite, um de
dia e mais um suplente) para zelar pela sua
segurança.

É claro que eu me sinto lesada tendo
que pagar duas vezes para ter direito à minha
segurança, mas você chama a polícia e ela só
chega uma hora depois. E os próprios policiais
já chegaram a nos dizer que eles têm dificulda-
de de agir aqui no Lago Sul, porque pode ter
filho de deputado ou senador envolvido —,
reclama Leda.

O secretário de Viação c Obras, Carlos
Magalhães, no entanto, não se deixa comover

e tem afirmado aos jornais que existe uma
secretaria específica para zelar pela segurança
dos cidadãos. E, ironizando, chega a imaginar
a capital da República e monumento à con-
temporaneidade com muros cercando todas as
quadras, pontes levadiças e lagos infestados de
jacarés, num perfeito cenário medieval.

Nem jacaré nem, por outro lado, casa
da mãe Joana —, contra-ataca o secretário de
Segurança Pública do Distrito Federal, João
Brochado. Cauteloso, Brochado diz que esse é
um assunto polêmico e que deve ser ampla-
mente debatido. Mas deixa transparecer sua
simpatia pela medida, citando o exemplo do
Setor Octogonal, um condomínio fechado de
classe média com sete blocos de edifícios, no
bairro Cruzeiro, que considera "um sucesso
em termos de segurança, sem ser um fracasso
em estética".

O secretário de Segurança Pública acha
que o fechamento pode ser uma medida extre-
ma, mas deve ser amplamente discutido.

O problema é que eu chamo de "sín-
drome de Pentecostes", ou seja, a população
fica esperando que o Espírito Santo lhe caia ná
cabeça para resolver todos os seus probldrrfiis.
E preciso que a comunidade se organize e
tenha consciência de que não vai ter, de jeito
nenhum, um policial dentro da sua garagem ou
na porta do seu apartamento — afirma.

Condescendente, Brochado chega a admi-
tir até mesmo a transformação das superqua-
dras, meninas dos olhos dos criadores de
Brasília, em condomínios fechados, com cer-
cas vivas e uma única entrada, o que dispensa-
ria guaritas e guardas armados e, segundo ele,
poderia até criar uma nova vida comunitária
para os moradores, cabendo aos pedestres
estranhos a circulação pelas calçadas.

A idéia, para o urbanista Lúcio Costa, que
ao projetar Brasília sonhou com uma cidade
aberta, com grandes áreas livres de circulação,"sem cercas, guardas ou passaportes", é uma
heresia. Indignado, Lúcio Costa chama a ini-
ciativa dos habitantes de cidade de "aberra^
ção", porque Brasília nasceu para ser exata-
mente "o oposto disso", nunca uma cidade "à
moda carioca ou paulista".Se todo mundo resolver fazer isso,
Brasília vai acabar virando uma cadeia. Üma
cadeia burguesa — diz o urbanista.

Brasília — José Varella

Jr ^
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Ruas estão sendo transformadas em condomínios com guardas

Arraes teme 
que 

flagelado

fique sem receber salário

RECIFE — "A falta de decisão c de
programas eficientes para combater a scca no
Nordeste ameaça deixar 2(X) mil flagelados
alistados nas frentes de trabalho sem receber
seus salários no próximo mês, pois não sabe-
mos com quais recursos podemos contar". A
afirmação é do governador de Pernambuco,
Miguel Arraes, que criticou ainda a política de
juros agrícolas do governo Sarney, que invia-
bilizará, segundo ele, a recuperação da agri-
cultura sertaneja, caso chova nos próximosmeses.

Se chover temos que transferir os tra-
balhadores das frentes de trabalho para as
roças e oferecer condições para que possam
obter sementes e crédito. Com os juros atuais,
isso é impossível —justificou.

Desanimado com a falta de respostas do
governo federal aos insistentes apelos dos
governadores da região para que se estabeleça
uma política especialmente voltada para o
semi-árido, Arraes disse que está convocando
os trabalhadores para, através de suas organi-
zações, pressionarem as autoridades de Brasí-
lia, exigindo que sejam liberados mais recursos
para os alistamentos das frentes de trabalho.

E necessário aumentar as frentes de
trabalho, principalmente agora, quando a seca
atinge o seu período mais crítico, e começa a
rarear ate água para o consumo da população.

O problema da scca, que levou até Dom
Pedro I a prometer vender as jóias da cOfoa
para impedir que os nordestinos sofressem de
novo com o flagelo, deve, na opinião dó
governador, ser enfrentado com ações perma-
nentes por parte do governo federal, "capazes
de tratar a estiagem, não como uma questãoemergencial, mas como um fenômeno cíclico".
Apesar dos poucos recursos que vem recebcn-
do, Arraes afirmou que a verba, "ao contrário
dos governos anteriores", está sendo aplicada
mediante critérios que possibilitem uma distri-
buiçõ mais eqüitativa. —o,.

Depois de passar dois dias visitando três
municípios da microregião do Sertão do Pajeú

São José do Egito, ltapetim e Afogados da
Ingazeira —, todos atingidos fortemente 'pela
seca, o governador, que voltou quarta-feira,
disse que ali ouviu muitos pedidos de ajuda.

Com a aproximação do período chuvosoque varia, quando não há estiagem, de
dezembro até março, dependendo da região —
, soma-se mais uma preocupação, segundo o
governador: a falta de crédito e sementes paraos agricultores.

Afirmou o governador que já entrou em
contato com o presidente do Banco do Brasil;
Camilo Calazans, "mas a liberação de credflfôs
especiais para o Nordeste está sofrendo vetos
do Conselho Monetário Nacional". 7**
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A última cia lata

Caseiro escondia maconha lançada ao

mar pelo iate na casa do patrão
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delegacia de repressão a entor-
pecentes da Polícia Federal
apreendeu na tarde de quinta-

feira em Angra dos Reis, mais 334 latas
de maconha das 20 mil lançadas ao mar
no final de setembro pelo iate paname-
nho Soluno Stíir. A droga se encontrava
armazenada no forro da casa de Walter
Lacet, diretor da Divisão Executiva 2,
da Central Globo de Produção, na Es-
trada do Pier, na Praia de Monsuaba,
que nada tem com o caso. Todas as latas
pertenciam ao caseiro Nélio Cândido de
Oliveira, que fugiu pulando o muro de
quatro metros que dá para os fundos da
casa, para espanto e constrangimento
dos policiais federais que estavam lá
para prendê-lo.

Segundo o assessor de Comunica-
çao Social da PF, Geovani Azevedo,
eles já vinham investigando o apareci-
mento de maconha em Campo Grande e
Santa Cruz, quando prenderam o co-
merciante Luís Antônio Dias Curi, quetinha em seu poder três latas das 30 quecomprou de Aírton de Resende e Levi
Moreira da Costa por CZ$ 4 mil. Estes
dois eram amigos de Nélio Cândido de
Oliveira e funcionavam como interme-

• diários na venda da droga. Giovani disse
que os três se encontram presos na
Polícia Federal, enquadrados na lei de
tóxicos e podem pegar até 15 anos de
reclusão.

Lacet não sabia

que tinha tanta

maconha em casa
O diretor da Divisão Executiva 2, da Cen-

trai Globo de Produções, Walter Lacet, considc-' roíi "uma loucura" o encontro de mais de 300
latas de maconha cm sua casa de Angra dos Reis.

.El'1 não tem idéia c1'! como elas foram parar lá e
está certo do envolvimento do caseiro Nélio
Cândido de Oliveira.

O caseiro está comigo há uns seis ou sete
anos c nunca desconfiei dele. Eu mandava di-
nheiro para que fizesse pagamentos e comigo ele
nunca tinha errado, mas não tenho a menor
dúvida de que está envolvido, pois eu soube quetinha três carros (um Gol e uma Parati) e trocou
recentemente três latas de maconha por um
outro veículo.

Lacet espera que a polícia encontre logo o
caseiro, por temer por sua família (mulher e duas
lilhas). Para provar que nada tem a ver com a
maconha estocada em sua casa, disse que depois
do carnaval não foi mais lá e que desde dezembro
do ano passado colocou o imóvel à venda.
Lembrou que certa vez deu por falta de um bote
inflável e que no último carnaval sumiu o motor
auxiliar de seu barco, mas não desconfiou de
Nélio.

Foi uma surpresa. Não esperávamos um
presente desses no Natal — afirmou a mulher de
Lacet. Elba Lacet, para quem o caseiro, que é
filho de pescador, nunca cometeu nenhum desli-
zc. Ela não soube dizer se ele achou as latas de
maconha por acaso, se foi buscá-las em alto-mar
ou se as recebeu de alguém.

Os policiais federais chegaram à
casa de Walter Lacet às 14h em compa-
nhia de Aírton de Resende, encontran-
do-a fechada. Depois de procurarem
pelas redondezas, localizaram o caseiro,
preso na mesma hora. Como a casa fica
em uma ribanceira o acesso ao teto c
difícil, os agentes acharam melhor Nélio
subir e ir jogando as latas de maconha
que se encontravam escondidas. Nesse
momento, aproveitando o descuido dos
policiais, ele pulou o muro e sumiu pelo
matagal.

Entrevista — Giovani Azevedo
comunicou à imprensa a apreensão da
droga no final da tarde de quinta-feira e
marcou para ontem uma coletiva, quan-
do apresentaria os três presos e as latas
de maconha. Como não conseguiu loca-
lizar quem estava com a chave do De-
partamento de Entorpecentes, onde es-
tá guardada a droga, transferiu a entre-
vista para outro dia:

E porque hoje é Natal e quase
todos estão de folga.

Para a Polícia Federal, Nélio Cândi-
do de Oliveira, Antônio Dias Curi,
Airton de Resende e Levi Moreira da
Costa não estão envolvidos com quadri-
lhas de traficantes, pois revendiam a
droga por CZ$ 8 mil, quando há dois
meses ela era comercializada em todo o
Estado por CZ$ 30 mil.

São pessoas humildes que tenta-
vam ganhar dinheiro fácil e acabaram se
dando mal — disse um policial.

A polícia esclareceu que Walter
Lacet nada tem a ver com o caso. Além
do mais, ele pouco ia à casa, que está à
venda:

— O Aírton nos disse, inclusive,
que já tinha tomado banho na piscina da
casa porque o patrão do Nélio pouco
aparecia — informou Giovani Azevedo.

Solana Star — O iate paname-
nho Solunu 5fàrsaiu da Austrália no dia
7 de maio e fez uma escala em Cingapu-
ra, onde a droga foi colocada a bordo
em latas de extrato de tomate tamanho
família hermeticamente fechadas. Sc-
gundo o cozinheiro Stephen G. Skelton
(único tripulante preso e condenado
pela Justiça Federal a 20 anos de rcclu-
são), o destino final do barco seria o
Panamá, de onde, supõe a Polícia Fede-
ral, a maconha seria infiltrada nos Esta-
dos Unidos.

Devido a uma pane no motor, o
barco foi obrigado a entrar em águas
brasileiras e, para se livrar do flagrante,
jogou as latas no mar. Enquanto os
outros seis tripulantes conseguiram fugir
do país, o barco ficou apreendido na
Baía de Guangliara e foi confiscado pela
Justiça Federal e entregue ao Departa-
mento de Polícia Federal para ser utili-
zado no combate às drogas. Das 20 mil
latas, com aproximadamente 22 tonela-
das de maconha prensada, a Polícia
Federal apreendeu até agora 2 mil e 400
(sem contar com as 334 dc Ancra dos
Reis).

A cidade

se informa

no Cidade.

Tudo o que você precisa,
tem no Cidade. E muito mais
É o melhor lugar da cidade
para você consultar.
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A 
frente de um grupo armado
com metralhadoras, fuzis,

granadas e escopetas, o traficante
Emílson Fumero dos Santos, o
Cabeludo, invadiu às 6h dc quin-
ta-feira passada o Conjunto Capi-
tão Resende — mais conhecido
como Conjunto Fumacê — na
Estrada do Viegas, em Senador
Camará, para tomar os pontos dc
vendas de tóxicos de Sérgio da
Silva Santos, o Serginho da Ivete,
e Edson de Oliveira Sarandy, o
Playboy, que contam com a co-
bertura de Zacarias Gonçalves
Rosa, o Zaca.

Depois de matar dois ollici-
ros, os comandados de Cabeludo
se defrontaram com a quadrilha
rival, quando ocorreu um cerrado
tiroteio, durante o qual morreu
um terceiro bandido do grupo de
Serginho da Ivete. Sem conseguir
seu intento, o bando invasor foi
posto para correr. Logo após, a
polícia chegou, trocou tiros com
os traficantes do Conjunto Fuma-
cê e prendeu dois homens, ba-
leando outros dois, que morre-
ram mais tarde no hospital.

Na noite do mesmo dia, nova
tentativa de invasão e os homens
de Cabeludo travaram tiroteio
com os traficantes liderados por
Serginho da Ivete c Playboy,
quando morreu o peixeiro Cláu-
dionor de Oliveira, 24, que se
dirigia para casa. A polícia man-
teve vigilância sobre a área con-
flagrada, mas não conseguiu evi-
tar o novo confronto entre os dois
bandos. Segundo fontes policiais,
é aguardado para qualquer mo-
mento uma nova investida de Ca-
beludo aos domínios de Zaca, seu
rival desde o morro Dona Marta,
em Botafogo.

— Parecia uma guerra. Nun-
ca vi tanta gente com armas gran-
des e pesadas. Eles chegaram ati-
rando, mataram, entraram nas
casas e apartamentos, mas foram

postos para correr — disse um
morador do conjunto, que chega-
va do trabalho e, ao ver a confu-
são, preferiu ficar na rua, aguar-
dando acabar o tiroteio para ir
para casa. Segundo ele, "o 

pes-
soai do Serginho da Ivete não vai
dar mole e muitas mortes pode-
rão ocorrer.

A guerra entre Cabeludo —
que agora domina a Favela do
Rebú, em Senador Camará, que
já pertenceu a Sérgio Maldição e
a Serginho da Ivete — e o pessoal
do conjunto é a repetição daquela
entre as quadrilhas do mesmo
Cabeludo e Zaca que durou qua-
se um mês e levou pânico aos
moradores do morro Dona Mar-
ta. Cabeludo está associado tam-
bém a Dedo. Bolado e Buzunda,-
na Favela da Rocinha.

Zaca, seu rival no Morro Do-
na Marta, está dando todo o
apoio a Serginho da Ivete, que foi
expulso da favela do Rebú por
Cabeludo, depois que sucedeu a
Sílvio Maldição no controle do
tráfico de drogas. A eles também
se uniu Edson de Oliveira Saran-
dy, o Play Boy, que explora o
comércio de tóxicos no Morro da
Providência — na Central do Bra-
sil —, Santo Cristo, Gamboa e
Saúde.

Durante investida da polícia
no Conjunto Fumacê, os policiais
apreenderam com um dos mor-
tos, Jorge Luís da Silva Soares, o
Jorginho, uma escopeta, duas
granadas do Exército, um saco de
munição e farta quantidade de
maconha.

g| Sobe para seis o número de
mortos na disputa do pon-

to de venda de tóxicos no con-
junto residencial do Viegas, no
bairro do Jabour, em Bangu.
Na manhã de ontem, foi encon-
trada mais uma vítima: Clau-
dionor de Oliveira, 25, estava
na lixeira do Bloco Dragão com
vários tiros. Ele era integrante
da quadrilha do traficante Ba-
gulhão. Segundo policiais da
34a DP (Bangu), Claudionor
foi assassinado durante a ma-
drugada de ontem por inte-
grantes da quadrilha chefiada
por Serginho da Ivete.

Carlos Hungria¦
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A cidade no

João Cerqueira

dia de Natal

Os bares fecharam, os presentes foram poucos.

Restou a praia e o velho Papai Noel de Quintino.

Em ano de muita crise e decep-

ções, o carioca teve um dia de
Natal com pouco movimento e
poucos presentes. Geralmente
cheias nos feriados, as ruas da
cidade estiveram quase vazias e,
mesmo no Aterro do Flamengo ou
na Quinta da Boa Vista, poucas
eram as crianças que, ao lado dos

pais, exibiam algum brinquedo
novo.

Fiéis lotam a

catedral para

Missa do Galo
"Nesle presépio humilde e simples o

grande mistério: Deus se fez homem c
veio habitar entre nós." Com esta saúda-

,,ção o Cardeal Eugênio Sales iniciou, à
zero hora de ontem, a tradicional Missa
do Galo, principal ato litúrgico das festas

; natalinas. Cerca de 300 pessoas assistiram
,o ato solene celebrado na Catedral de
São Sebastião.

A missa foi concelebrada pelo padre
Abílio de Vasconcelos, vigário da cate-
dral, que explicou que o nome Missa do
Galo vem da fama do galo ser o animal
que acorda o homem para vida, o traba-
lho c o novo dia. Segundo ainda o
sacerdote, a missa é igual às outras, a não
ser pelo incenso e o coral, que teve seu
ponto alto com o cântico Adoremus.

Em sua homilia, o Cardeal Eugênio
Sales lembrou o profeta Isaías que 800
anos do nascimento de Cristo já anuncia-
va que viria ao mundo aquele que libeta-
ria o povo de Israel, na época escravizado
na Síria. Dom Eugênio comentou, ainda,
trechos do Evangelho de São Lucas sobre
a ida de José e Maria à Judéia.

Dom Eugênio Sales reportou-se à
festa de domingo, no Maracanã, em lou-
vor a Nossa Senhora de Fátima, para
comentar que todos devem recorrer a
Maria, não só para louvá-la, mas princi-
palmente nos momentos de dor.

Com os bares fechados, a di-
versão ficou mesmo por conta da
praia. Cansados e ainda curtindo a
ressaca da festa, os banhistas en-
cheram as praias da Zona Sul.
Quem foi ao Centro teve uma
surpresa: o plantão do registro de
óbitos e nascimentos trabalhou
duas horas e meia na rua porque a
funcionária que tinha a chave da
sala dormiu demais.

Mas o Natal começou mesmo
na Missa do Galo que, este ano,
reuniu cerca de 300 fiéis na cate-
dral para ouvir a missa de dom
Eugênio. Enquanto dom Eugênio
rezava, Adelina Conceição corria
para Quintino onde o deputado
estadual Albano Reis faz a festa da
criançada distribuindo presentes e
cheques. Ela teve sorte. Achou um
de CZ$ 12 mil e encabeçou a fila
de presentes.

Carlos Morais

Na homilia, dom Eugênio Sales i rou o profeta Isaías
Vidal da Trindade

Atraso deixa

iia rim plantão

de registros
O dia de Natal no Centro normal-

mente é marcado por ruas desertas e
comércio fechado, mas um fato inusitado
mostrou que as calçadas não servem
apenas para a passagem de pedestres,
anotar jogo de bicho ou montar bancas
de camelôs: ontem, uma delas foi utiliza-
da para registrar óbitos. O caso aconte-
ceu porque a escrituraria da União dos
Servidores da Justiça — Uniservi —,
Cátia Regina Miranda, 25, responsável
pela chave que abre a sala onde funciona
nos finais de semana e feriados o plantão
de registro de óbito e nascimento — no
prédio anexo ao Fórum — dormiu um
pouco além da hora devido as comemora-
ções natalinas e chegou quase três horas
atrasada ao serviço.

Em conseqüência do atraso, os cinco
funcionários das Ia, 2a, 3a, 4a e 6a circuns-
crições de Registro Civil de Pessoas Na-
turais foram obrigados a improvisar na
calçada da Rua Jacó do Bandolim, — em
frente ao prédio da Uniservi —, um
cartório com livros de registros e máqui-
nas de escrever em cima dos carros dos
servidores de plantão para anotar as
ocorrências. Das 9h — horário de abertu-'Ta do serviço —- até às llh35min, quandochegou Cátia Regina, foram registrados

; na rua nove óbitos, os únicos do dia.

Carioca curte

ressaca da

festa na praia
Indiferente às previsões pessimistas• do serviço de meteorologia, que dava

como chuvoso o Natal do carioca, as' praias do Rio ficaram cheias ontem, num
belo dia de céu azul e muito sol. Sem se
importar com as possíveis ressacas de' vinho e champanhe na festa do dia 24
para 25, o carioca preferiu aproveitar o
mar a ficar em casa contando os restos de
peru, rabanada e panetone.

Alguns banhistas mais pareciam ter
ido direto das festas para a praia, já que

' mal escondiam o cansaço, se bronzeando
deitados em bancos na calçada ou dor-mindo a sono solto na areia. Quem
esperava ver as praias vazias ficou surpre-

| so com o movimento.
' Da Zona Sul a Zona Norte foram

poucos os bares que abriram no dia de
Natal. E isso fez com que um grupo de
militares reformados saísse da Tijuca pa-. ra ir tomar chope no Amarelinho da
Cinelãndia. Eles têm o hábito de todas as

. manhãs, com sol ou chuva, como disse ocoronel Luís Vasques, se reunir no bar
Conquista, no Largo da Segunda-Feira, e
beber umas geladinhas. Muitos bares no
Rio Comprido e Laranjeiras estiveram' fechados porque nesse começo de verão a
cerveja já começava a faltar no mercado.

Das 9h às llh35min, o jeito foi trabalhar na rua

Muito chorosa e constrangida com a
situação provocada com o seu atraso,
Cátia Regina explicou que havia perdido
a hora pois fora dormir às 5h da manhã."Reuni minha família para uma ceia lá
cm casa, no Méier, e ficamos bebendo e
conversando até de madrugada. Fui dor-
mir muito cansada e quando acordei já
passava das lOh. Mc arrumei rapidinho,
mas a condução demorou a chegar.

Em clima natalino, ela foi recebida
pelos técnicos judiciários das circunscri-
ções que demonstraram não estarem cha-
teados por terem feito o registro de nove
óbitos no livro aberto sobre o capô do

fusca amarelo 77 da funcionária da 4a
Circunscrição, Norma Teixeira José. To-
dos levaram em consideração que em
festas de fim de ano a maioria se excede
no sono.

Durante os dias de semana, os regis-
tros de óbitos c nascimentos são feitos
nas Ia, 2a, 3a, 4a e 6a circunscrições de
Registro Civil de Pessoas Naturais, nos
corredores C e B do Fórum. Há dois
anos, os plantões dos sábados, domingos
e feriados dessas circunscrições foram
transferidos para a sala da Uniservi, onde
Cátia trabalha como escrituraria das 9h às
17h, pelo salário de CZ$ 3 mil 600.

José Roberto Serra

Na Barreira do Vasco, Papai Noel deixou um revólver; na Tijuca, muitas bicicletas

Pouco presente

e movimento mo

feriado de sol
Apesar de ter ido dormir depois da

meia-noite, às 6 da manhã dc ontem
Jonatas, 5 anos, já estava de pé. O
motivo de tanta cxcitação tinha uma
explicação justa: atendendo ao seu pedi-
do, Papai Noel não falhou c lhe trouxe a
Caloi Cross zerinho, azul e branca, que
tanto desejava. Quem acabou sendo ar-
rastado pelos impulsos ciclísticos do neto
foi o avô João Carlos que, junto com os
outros dois filhos, Rodrigo, 8, e Thiago,
4, foi obrigado, ainda sonado, a cuidar
das crianças que pedalaram sem parar,
durante toda a manhã, na Praça Xavier
de Brito, na Tijuca.

Além da bicicleta, Jonatas, que a
todo momento repetia estar acompanha-
do dos tios Rodrigo c Thiago. este mais
novo que ele, também ganhou um carro
de controle remoto e a molo selvagem,
que ficaram em casa. Jonatas e os tios
não chegaram a ver Papai Noel, pois
estavam trancados no quarto quando o
velhinho deixou os presentes. Apesar do
desencontro, eles não duvidam da exis-
tência dc Papai Noel e, bastante ansiosos,
faziam planos para, quando chegassem
em casa, brincar com o restante das
encomendas. Entre sério e sonado, o avó
João Carlos contou sem muita convicção
c o que ganhou do neto: "Foi um disco de
jazz de um músico japonês".

A movimentação de Jonatas e seus

tios ontem de manhã na Praça Xavier dc
Brito não se repetiu em alguns pontos da
cidade, onde normalmente, no dia 25, as
crianças brincam com os presentes ga-
nhos na véspera. No Aterro do Flamen-
go, por exemplo, as poucas crianças
acompanhadas de pais ou responsáveis,
não exibiam brinquedos, pranchas ou pé-
cle-pato. A sexta-feira ensolarada trans-
correu como qualquer dia dc fim de
semana. A mesma coisa no Arpoador c
nos calçadõcs das praias de Ipanema e
Copacabana.

Ganhar de Papai Noel a boneca da
Xuxa foi um sonho que frustrou muitas
crianças, principalmente pelo alto preço
do brinquedo: CZS 5 mil. Só quem esca-
pou à escassez neste Natal foram as
crianças da classe media alta, como os
irmãos Gabriel, 7, e Daniela, 9, que de
manhã estreavam seus presentes no cal-
çadão do Leme, em frente ao edifício
onde moram. Gabriel parecia ter saído de
um vitrine e ido direto ao calçadáo: na
cabeça, o capacete da Elmo, camisa,
short, joelheiras e tênis novos, sem dúvi-
da uma indumentária perfeita para pilo-
tar o presente que ganhou da avó. Uma
bicicleta dc cross semelhante à dos profis-
sionais do esporte. Sua irmã. mais discre-
ta, divertia-se com uma patinete.

Os dois irmãos, que não acreditam
cm Papai Noel, contaram que os parentes
não deixaram de dar nada do que eles
pediram. Já a prima Amanda, 5 anos,
que estava corn eles no calçadáo, acha
que aqui no Brasil não há porque acredi-
tar na existência do velhinho.

— Só na "Soécia" é que tem —
afirmou categoricamente.

Amanda também ficou satisfeita com
os presentes: "um ncgocinho de mesinha
e um ncgocinho de fazer sorvete de
verdade".

Ponto de encontro bastante dispu-
tado nos feriados com sol. a Quinta da
Boa Vista teve pouco movimento neste
Natal. O Jardim Zoológico não funcio-
nou, e os portões para a entrada de carros
estiveram fechados durante todo o dia.
Tinha espaço de sobra nos gramados, e,
nas alamedas, charretes e famílias transi-
tavam sem tumulto e perigos. Algumas
crianças aproveitaram para inaugurar os
presentes deixados por Papai Noel, como
bicicletas e velocípedes. Outras tiveram
que se contentar com os pedalinhos e o
trenzinho, além do pequeno lanche leva-
do pelos pais.

O tradicional almoço com a família
não foi dispensado, e a rápida ida na
Quinta da Boa Vista foi apenas paraconter o ânimo das crianças indóceis
desde a chegada dos presentes. Contudo,
teve gente que preferiu almoçar no gra-
mado, como a família Moura Moreira,
que não pôde ir para Alagoas ver seus
parentes. Eles festejaram o Natal com
macarronada e refrigerantes.

Mas, se fosse pelas crianças, o almo-
ço de Natal já teria sido adiado. Ricardo
Patrício, 3, disparou cum sua bicicleta,
fazendo com o avó Antônio corresse
atrás dele na hora dc ir embora. Exibindo
o seu Sitskutc, Uilber Guarinho, 9, nem
sc importou com os pais e ganhou a
alameda do parque. Renata Branditi, 2,
não se cansou de empurrar e exibir o
carrinho com um enorme bebê de brin-
quedo.

Adelina chegou cedo, achou seu cheque e não precisou brigar para pegar o presente

Num dia de muito sol, a melhor opção foi a praia

Em Quintino,

ganhou quem

chegou cedo
Enquanto a maioria ainda trocava

presentes, por volta da meia-noite e
meia, Adelina Conceição, acompanhada
dos filhos Michelle, 10, Caroline, 6, e o
neto Guilherme, 1, estava a caminho de
Quintino. Moradora dc Jacarepaguá, ela
programou tudo para que sua ceia de
Natal terminasse bem cedo. Deu tempo
de descansar antes da acirrada disputa
prevista para a caça aos cheques e distri-
buição de brinquedos organizada pelo
Papai Noel de Quintino, o deputado
estadual Albano Reis. Seu esforço valeu
a pena: Adelina foi a primeira a chegar,
achou três cheques no total de CZS 12
mil, e abriu a fila dos presentes.

Para este Natal, o deputado reservou
CZS 200 mil em cheques de um, dois,
cinco e dez mil cruzados, além de 10 mil
brinquedos. Os cheques foram escondi-
dos na Rua Nerval de Gouvea, no trecho
entre as esquinas de Duarte Teixeira e
Franco Vaz, onde se localiza o Centro de
Reabilitação Infantil Albano Franco, ain-
da em construção. Centenas de pessoas
sc aglomeraram no local até começar a
distribuição de brinquedos no início da
tarde. Por uma abertura entre os tapu-
mes, o Papai Noel de Quintino fez quês-
tão de distribuir pessoalmente bolas, ve-
locípedes, bonecas, pianolas e bicicletas.
Há 26 anos, ele faz o Natal da recião.

Regras básicas, corno andar olhando
para o chão, passar a mão sobre os muros
c futucar os tijolos aparentes da constru-
ção, onde foram colocados os brinque-
dos, garantiram a Adelina os CZS 12 mil
que serão usados para viajar e comprar
uma boneca para a filha Michelle, que é
surda. "Ela queria muito, mas cadê di-
nheiro para comprar? Por isso estava tão
preocupada em chegar cedo, achar os
cheques e ser a primeira da fila." Os
primos, Roberta de Moura Enrique e
Marcelo dos Santos, ambos com 12 anos,
também descobriram a mina de ouro
entre tijolos e na calçada. A menina
achou um cheque de CZ$ 2 mil e seu
primo conseguiu juntar 3 mil.

Os dois chegaram em Quintino,
acompanhados da família, às 9h. Saíram
procurando os cheques e, uma hora de-
pois, já estavam na fila dos brinquedos
com a grana no bolso. Muito tímido,
Roberta e Marcelo não quiseram falar
sobre o assunto, só disseram que vão
gastar o dinheiro com roupas. Além de-
les, uma outra pessoa ganhou com a
brincadeira CZS 35 mil mas, com medo
de ser assaltada, foi logo embora.

A distribuição dos presentes de Natal
começou debaixo do sol forte de uma da
tarde. Rapidamente a fila de cem pessoas
se transformou numa aglomeração onde
suor e lágrimas, gritos e sorrisos se mistu-
ravam. Feliz da vida, Fábio Silva Faria, 8
anos, exibia uma grande bola colorida."Na verdade, eu queria mesmo unia
bicicleta", confessou. Menos conforma-
do, seu irmão Rogério, de 10 anos —
considerado velho demais — não recebeu
nenhum presente. "Não deixaram nem
eu chegar perto. Não peguei nada. E olha

que cu estou aqui, nesse sol, desde às sete
da manhã", disse com voz de choro.
Rogério não tem pai e o "Natal do
deputado" era sua última esperança de
ganhar um brinquedo.

Desolada. Cássia Alves de Moura
segurava um bebê de nove meses com
uma mão e uma sombrinha com a outra."Não há condições de ficar aqui num
tumulto desses. O neném ainda está pe-
queno, não faz mal ficar sem presente",
afirmou. Já as irmãs Bianca, 4 anos,
Verônica, 7, e Cristiane, 11. faziam ques-
tão dos seus. "Todo ano, elas ganham é
aqui mesmo", comentou a mãe, Ivanir do
Amaral Fernandes. Bianca conseguiu
uma boneca quase do seu tamanho. Ve-
rònica, uma bola. "Eu queria uma bone-
ca, mas vai bola mesmo", consolou-se. E
Cristiane por pouco não ficou de mãos
abanando. "Tudo depende da sorte, mi-
nha filha", explicava a mãe, quando uma
bola escapuliu e foi cair aos seus pes.
Discretamente ela a segurou e sumiu com
as crianças no meio da multidão.

Havia gente feliz e infeliz. Lucas
Soares Gomes, 3 anos, não conteve o
pranto. Sem largar sua bola, resmungava:"Eu queria um carnnho, um carrinho
só". Penalizada, a mãe, Maria José, ten-
tava explicar a situação para o pequeno."Não chora não. meu anjo. No ano que
vem, seu pai vai estar trabalhando, vai
ganhar o 13" e a gente te da um carnnho
bem bonito". Ja Marcelo dos Santos
Barreto, 4 anos, conseguiu o presente
mais desejado de todos — uma bicicleta."Todo ano eu ganho bola. Engraçado é
que nesse Natal eu sonhei que pedalava
uma bicicleta. Agora eu vou pedalando
até em casa", declarou orculhoso.

I

II

Gal
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Missa de Natal 
que Jânio

instituiu teve 
jeito 

novo

,. SÁO PAULO — De tênis c calção, mui-
tos sem camisa, encostados cm bicicletas ou
sbgurando seus cachorros, os paulistanos assis-
tiram ontem de manhã a uma missa de Natal
diferente. O altar foi armado no gramado da
Praça da Paz, entre os lagos do Parque do
Iblfapuera, e o celebrante era um capelão
militar, o capitão PM Elisio de Oliveira,
escalado de próprio punho pelo prefeito Jânio
Quadros, o autor da idéia desta primeira missa
a'ccii aberto no dia de Natal.

Num dos seus últimos bilhetinhos, antes
de.iniciar mais uma viagem pelo exterior — a
quarta, desde que assumiu a Prefeitura, em
janeiro de 1986 —, Jânio Quadros determinou
à Secretaria de Cultura que tomasse as devidas
providências para a missa de Natal e indicou o
capelão para rezá-la. Mas quase ninguém ficou
sabendo da última novidade do prefeito e
havia pouca gente na Praça da Paz, às 11 da
manhã, hora em que a missa deveria começar.

O capelão fez sucessivos convites pelos
potentes alto-falantes que podiam ser ouvidos
em quase todo o Parque do Ibirapuera, mas
não havia mais do que 100 fiéis diante do altar
quando a missa começou, com a participação
de 20 integrantes do Coral Paulistano, obrica-
dos a suspender suas férias, pois são funciona-
rios.çla Secretaria de Cultura.

felefoneinas mostram

que angústia diminui
;¦ PORTO ALEGRE — O AMA (Amigos
anônimos) de Porto Alegre, entidade ligada à
tafjpTnização Samaritanos Mundiais, costuma
dobrar seus plantões de atendimento telefôni-
CO.J13 noite de Natal, para atender pessoas
solitárias que precisam conversar. Mas, este
ano,cm vez de longos e angustiados relatos,
70% dos quase 400 telefonemas foram de
pessoas desejando mais paz, menos violência e
uma vida melhor para o Brasil e para o
mundo.

O fato, que ocorreu pela primeira vez em
16 anos do serviço em Porto Alegre, surpreen-
deu .os plantonistas, levando a entidade a
iniciar uma pesquisa, pelos seus psiquiatras e
psicólogos, para detectar as razões para a
mudança. Uma das coordenadoras do AMA,
que se identifica apenas como Zélia, ressalta
qilfc "não faltaram os casos de ansiedade, mas
os telefonemas de felicitações foram abun-
dantes".

Além das mensagens por telefone, a enti-
dade recebeu cerca de 250 cartões de Natal,
çpm os mesmos desejos expressos de paz parao Brasil. Zélia arrisca-se a analisar que "as
pessoas desesperadas parecem ter compreen-
dido que chorar não adianta e a melhor
solução para os problemas do mundo pode ser
a união entre os seres humanos".

Á coordenadora revela que a maioria dos
telefonemas provém de mulheres, mas os
homens e muitas crianças também procuraramo AMA no Natal. Além do Natal, as datas em
que as pessoas mais procuram o serviço são a
fiàSSágem de ano e o período de carnaval.
Diariamente a entidade recebe uma média de
250 telefonemas, além de atendimentos pes-soais por psicólogos e voluntários em sua sede
ém Porto Alegre ou no posto de atendimento
no Hospital de Pronto-Socorro.

As 30 cadeiras dispostas diante do altar
foram ocupadas por funcionários municipais e
a segurança era garantida pelos temíveis poli-
ciais da Guarda Metropolitana criada por
Jânio. Sua presença, porém, era dispensável:
estavam lá apenas inofensivos praticantes de
cooper, que interromperam suas corridas paraver o que estava acontecendo, e famílias quetinham ido passear no parque para que as
crianças estreassem seus novos brinquedos.

|—| Depois de celebrar a sua primeira
Missa do Galo como arcebispo de Sal-

vador e primaz do Brasil, dom Lucas Mo-
reira Neves, que inovou, ao oficiar a ceri-
mônia na invasão (favela) das Malvinas em
vez. da Cetedral Basílica, divulgou a sua
mensagem de Natal, afirmando que "a paz
é o resultado da justiça e da eqüidaade entre
as pessoas. Tanto maior será a paz, quanto
maior o esforço pelo entendimento". Dese-
jando que 1988 seja um ano de "reflexão e
ação", dom Lucas Neves disse esperar que
no próximo ano prevaleçam as esperanças
de paz.

Pastor faz ceia na

praça para mendigos
PORTO ALEGRE — Perto de uma cen-

tena de mendigos (homens, mulheres e crian-
ças) participaram de uma ceia natalina na
Praça Montevidéu, diante da Prefeitura da
capital, organizada pelo pastor Roberto Juarez
dos Santos, da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus. Um tanto retraídos e quase sem
conversar, também quase não deram atenção à
pregação religiosa que acompanhou a festa.

Poucos quiseram utilizar os serviços de um
barbeiro trazido pelo pastor para fazer cortes
de cabelos em quem se dispusesse. Desconfia-
dos, os mendigos — a maioria catadores de
papéis e lixo, que perambulam pela cidade —
se esquivaram ao máximo da tesoura. Entre
um sermão e outro músicas natalinas soavam
pela praça.

Uma brilhante árvore de Natal de papelverde ornamentava o local onde foi armada a
mesa dos pobres da capital gaúcha, em plenocentro da cidade. No cardápio: galinha com
arroz (a tradicional galinha gaúcha), sopa e
balas na sobremesa. Em pouco menos de 40
minutos os panelões de comida trazidos em
caminhão desde o município metropolitano de
Alvorada, onde vive o pastor Roberto Juarez,
foram devorados.

Apesar da timidez, os mendigos pareciamcontentes com a iniciativa:
Valeu mesmo, pelo menos alguém se

lembrou da gente que é pobre — disse um
deles, Pedro.

Também animado estava o pastor que
prometeu, no próximo ano. repetir a pro-moção.

Quero ver toda essa praça cheia deste
povo de Deus, abandonado pelos homens —
comentou. A festa estava marcada para as 19
horas, mas houve atraso na cozinha e só
começou por volta de 21 horas, quarta-feira.

SAo Paulo — Zaca Feitosa

•. : ^ fe'-

| | Um show do cantor e compositor
Toquinho cnccrrou, no fim da tarde'de ontem, a festa de Natal organizada¦pela Secretaria do Menor de São Paulo'para cerca de 300 crianças carentes que

.vivem na Praça da Sé, ponto central da•capital paulista. Desde :)s llh, era grandeo movimento no grande pavilhão cons-
truido pela Comgás (Companhia dc Gás
de São Paulo) para abrigar o segundo
Clube da Turma, onde as crianças terão
atividades culturais, de lazer e educati-
yas. As crianças assistiram à apresenta-
yão dc atores de teatro infantil, palhaços,
íicrobatas e mágicos e, ao meio-dia, a

festa ficou ainda mais animada com a
distribuição de churrasco e refrigerantes.
Mas a agitação maior foi mesmo com a
entrada de Toquinho no palco. Ele can-
tou durante uma hora e a atenta platéia o
acompanhou, cantando também e baten-
do palmas. Toquinho, que achou a expc-
ricncia muito boa. encerrou sua apresen-
taçáo com Aquarela. No entanto, apesar
da festa e da alegria do dia de ontem, as
crianças não esqueceram o medo de seu
cotidiano e algumas procuravam se es-
condcr das cãmcras de televisão e das

máquinas fotográficas.

Novo vírus da Aids 
foi

detectado em São Paulo
Arciuivo — 14-04 85

SÃO PAULO — O
professor Vicente Amato \
Neto, superintendente do I
1 lospital das Clinicas da Fa- „ vculdade de Medicina da ||§
Universidade de São Paulo j
e coordenador de Aids da
Secretaria da Saúde, confir-
mou ontem que um novo |fl|vírus causador da doença
— o HIV-2 — foi detectado
em pacientes brasileiros. A
descoberta foi feita pela pesquisadora portuguesaOdetc Santos Ferreira, da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa, que encontrou resultados
positivos nos soros enviados por pesquisadores da
Universidade de São Paulo, chefiados pelo professorRicardo Veronesi.

Dentro do acordo de cooperação científica entre
Brasil e Portugal, o sangue recolhido de travestis
paulistas e examinado em Lisboa acabou confirman-
do a suspeita de que o vírus 111 V-2. que também
provoca a Aids, está se alastrando pelo mundo.

Viccnte Ama to

Isolado em 19S6, de dois pacientes da África Ociden-
tal — Guiné-Bissau e ilha de Cabo Verde — esse
vírus foi inicialmente denominado LAV-2.

Anticorpos para 111 V-2 nem sempre são revela-
dos pelos testes usuais, que detectam apenas os
anticorpos do H1V-1, devendo ser pesquisados pormétodos sorológicos específicos, ainda inexistentes
no país."E preciso esperar algum tempo para saber-
mos qual o papel desse novo vírus no desencadea-
mento da Aids, a sua prevalência c a situação clínica
que provoca", disse o professor Amato, considerado
um dos maiores imunologistas brasileiros. "Se ele
estiver muito difundido, vai criar novas dificuldades,
porque já está sendo muito custoso c complicado
aplicar testes do HIV-1. só agora isolado peloscientistas da Fiocruz", explicou.

Nos países desenvolvidos, dentro dc pouco tem-
po testes para detectar tanto os anticorpos do HIV-1
quanto os do IIIV-2 estarão cm condições de aplica-
çao habitual. "O teste é fácil, o problema é a falta de
recursos para a aquisição de kits", disse Amato Neto,
que prevê para o próximo ano dificuldades crescentes
no combate à doença.

A recriação de um animal extinto

Zebra marrom e sem
listras pode voltar
à paisagem africana

JOHANNESBURGO 
— Células cutâneas

obtidas da pele dissecada vão servir de base
para um esforço de recriação de um animal
extinto há mais de cem anos — a cuaga, um tipo
de zebra único e de cor especial, castanho-claro e
sem listras no dorso, cujo último exemplar morreu
no zoológico de Amsterdã, em 1883.

Os primeiros exploradores do continente afri-
cano disseram que a cuaga era metade cavalo,
metade zebra, e até 1984 os zoólogos pensavam
que se tratava de uma espécie distinta, eliminada
pelo homem porque era um hebívoro que destruía
os pastos. Os zoólogos acreditavam que nunca
mais ela voltaria a galopar pelos desertos e
pradarias do sul da África.

Mas graças aos taxidermistas do século 19,
que deixaram pedaços da pele dos músculos e de
gordura nos couros dissecados para os museus, o
código genético das cuagas foi descoberto em
19S4. O código mostra que á cuaga era unia
subespécie de zebra e suas características talvez,
estejam contidas no conjunto de genes da zebra
moderna das planícies, a zebra de Burchell.

O Departamento para Conservação da Natu-
reza e do Meio Ambiente da província da Cidade

do Cabo capturou 10 zebras da região sudoeste da
África, cujas estreitas listras traseiras indicam um
remoto parentesco com as cuagas. Quatro zebras
da Zululândia mostraram a coloração marrom
desses animais. Os exemplares com características
adequadas foram adormecidos com dardos tran-
qüilizantes lançados de helicópteros e levados
para um centro de conservação animal em Ro-
bcrtson, a 170 quilômetros ao norte da Cidade do
Cabo.

Em dez anos, tempo de três gerações, os
zoólogos cruzarão seletivamente essas zebras,
com a esperança de obter crias que se pareçam
com as cuagas. "A estrutura óssea dos dois
animais, pelo que sabemos dos esqueletos, é
idêntica até os mínimos detalhes", afirmou o
cientista Quintus Hahndiek. "Algumas das zebras
só têm que perder umas poucas listras para que se
pareçam com as cuagas." O cientista explicou que
outra diferença conhecida é a voz. O nome cuaga
procede do som que esses animais produzem, tal
como os hotentotes o traduziram. Os hotentotes
eram uma tribo nômade dedicada ao pastoreio e
que vivia no sul da África quando chegaram os
europeus, no século 16. "Não sabemos se esse
som ocorria naturalmente ou se é resultado de sua
reprodução", acrescentou. "O zurro de uma ze-
bra se parece mais com o choro de um cão. O da
cuaga é uma espécie de latido."

Sizenando

Dinossauros — Pegadas de dinossauros da
época do Cretáceo Superior — cerca de 100 milhões
de anos atrás — foram encontradas na provínciaespanhola de Burgos. O Conselho de Cultura e Bem-
Estar Social da região de Leão e Castela informou
que vai fechar a área e sinalizar as pegadas, queforam localizadas num bairro chamado Regumicl de
Ia Sierra. Outras pegadas achadas na região, mas fora
da área urbana, não precisarão ser sinalizadas.
Cidade do Sol — Pesquisadores do Instituto
de Antropologia e História do México anunciaram a
descoberta em Tehucan, a 250 quilômetros da capital

mexicana, de um conjunto de ruínas datadas de 1 mil
200 anos, que constituíam a Cidade do Sol dos antigos
habitantes da região. As ruínas são de pirâmidesrituais e contêm uma grande quantidade de peças de
valor incalculável. Há alguns anos foi encontrado na
mesma área. junto a oferendas mortuárias, amostras
de milho fossilizado mais antigo da história. Tehucan
é rica em mananciais de águas medicinais que nascem
nas vertentes do vulcão Pico de Orizaba. Os pesquisa-
dores calculam que serão necessários cinco anos para
estudar todo o material encontrado na zona arqueoló-
gica da Cidade do Sol.

Cosmonauta da Mir

viajará cie volta à

Terra na 3a-feira
MOSCOU — O cosmonauta soviético Yuri Ro-

manenko, detentor do recorde de permanência no
espaço (está há 323 dias na estação orbital Mir),
começará sua viagem de volta à Terra na próximaterça-feira, com seu colega Alexander Alexandrov,
informou ontem o vice-chefe do Centro de Treina-
mento de Cosmonautas da União Soviética, Alexei
Leonov.

Esta é a primeira vez que um funcionário dó
governo soviético anuncia a data precisa de retorno
de Romanenko. No começo da semana, a informação
era, apenas, de que ele voltaria "perto do Ano-
Novo A viagem de volta levará dois ou três dias.

Os cosmonautas Vladimir Titov, Musa Manarov
e Anatoly Lcvchenco, que chegaram â Mir na quarta-feira, começaram a fazer experiências biológicas,
informou a agência Tass.

Na entrevista coletiva que deu ontem em Mos-
cou, o vice-presidente do Centro de Treinamento de
Cosmonautas, Alexei Leonov, referiu-se à possibiii-dade de uma missão conjunta EUA/URSS a Marte,
informando que funcionários soviéticos enviaram
recentemente aos norte-americanos sugestões nesse
sentido e ainda esperam uma resposta.

Substância tirada

do limão pode ser

útil contra o fumo
LOS ANGELES — Uma substância extraída doácido cítico encontrado em limões e laranjas poderáser utilizada em breve para combater o tabagismo nosfumantes mais empedernidos, anunciaram pesquisa-dores da Universidade da Califórnia em Los Angeles.
Dc acordo com um estudo publicado na revista

Chcst, por Carol Hickman e J.F.D. Rosf, a inalação
da substância poderá ajudar milhões de pessoas aabandonar o vício de fumar.

Segundo o relatório, a descoberta do novo
método deveu-se ao abandono de uma antiga teoria
segundo a qual apenas a nicotina provoca, por suaação sobre o cérebro, a dependência do cigarro. Rosf
acredita que as sensações que conhecemos com o
sabor do fumo podem desempenhar uma função mais
ativa no desenvolvimento do vício que a ação químicada nicotina. Caramelos, por exemplo, não satisfazem
o paladar dos fumantes em substituição ao cigarro
porque não propiciam as complexas sensações naboca, na garganta e nos pulmões que a inflação de
fumo produz, diz ele. Para provar sua teoria, Rosf e
Hickman desenvolveram um vapor de ácido cítrico
que é inalado pelos fumantes e que imita os compo-
nentes de sabor do tabaco.

Voluntários submetidos a testes, nos quais os
pesquisadores bloquearam artificialmente o sentido
do olfato para que não pudessem perceber a difercn-
ça de cheiro entre o tabaco e o vapor cítrico,
admitiram que este era menos satisfatório que suas
marcas habituais de cigarro, porém mais satisfatório
que outras marcas com baixo teor de nicotina.

Médicos mineiros

culpam a Ceme por
falta de morfina

BELO HORIZONTE— Os diretores de clínicas
e hospitais especializados no tratamento de pacientescancerosos desta capital estão se movimentando paracobrar do governo federal uma solução para o
problema da falta de morfina, para tratar pacientesem fase terminal. Os médicos mineiros culpam a
Ceme (Central de Medicamentos) do Ministério da
Saúde por não estar fornecendo a quantidade neces-
sária de morfina aos hospitais do estado e de todo o
país. O problema atingiu todo o Brasil e todos os
institutos oncológicos, maiores consumidores de mor-
fina, vêm tentando substituir a droga por outros
analgésicos, que, entretanto, não estão se mostrando
tao eficazes. Há uma carência total desse remédio —
observou o presidente da Associação dos Hospitais
de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira.

O diretor e proprietário da Clínica de Dor Ltda.— uma das três grandes clínicas de Belo Horizonte
que tem serviços especializados no tratamento do
câncer —, Geraldo Carvalhais, disse que há três
meses a situação na capital mineira era ainda pior,
pois hão havia nenhuma dose em estoque.Há cerca dc 15 dias, conseguimos comprar
na Casa Granado, do Rio, mil ampolas de morfina, o
que é muito pouco para atender a demanda da capital
mineira —- salientou Geraldo Carvalhais.

Segundo ele, a Clínica de Dor, o Instituto
Mineiro de Oncologia. o Hospital Mário Pena e a
Santa Casa de Misericórdia deverão gastar essas mil
ampolas em um mês e meio.

Só aqui na Clínica de Dor já gastamos 120
ampolas da injeção de morfina para três ou quatro
pacientes a que atendemos diariamente. Em cada
paciente são aplicadas duas ampolas por dia —
afirmou.

iMPASI
Ministôno da Proviüônci.» o Assistônc-a Socai

INAMPS Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

CONVOCAÇÃO
A Superintendência Regional do INAMPS no Estado do

Rio de Janeiro através da Coordenadoria Regional de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos e Modernização Administrati-
va. avisa que os candidatos aprovados no Concurso para
Residência Médica no ano ue 1987. convocados para o Serviço
Militar — obrigatório e que solicitaram adiamento para o ano de
1988, deverão comparecer à Av. Marechal Câmara, 370 sala
9Ü7. nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 1988. de 10 às 16 horas,
a fim de serem encaminhados às referidas Unidades.

Os candidatos que não se apresentarem serão considera-
dos desistentes.

LOtO Rio

SORTEIO 004-EXTRAÇÃO DO DIA 24-12-87

FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A. - FOSFÉRTIL
GRUPO PETROFÉRTIL

CGC - MF N° 19.443.985/0001 -58
AVISOCANCELAMENTO EDITAL CONCORRÊNCIA GERAM-l-307/87

A FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFÉRTIL, Empresa rio Grupo PETROFÉRTIL. avisa a todos os interessados que nos termos do Decreto-lei2.300/87 altorado pelos Decretos-Lei P.348/87 e 2.360/87, resolveu "cancelar" aConcorrência Pública para prestação de sorviços de Enqenharia para execuçãodas obras _Çorpp!ement<ires de MçntaQÇrri de Equiparpentos Mecânicos, de Es-trutura Metálicas, de Eletricidade, de Instrumentação e de Tubulaçóes no Com-plexo de Mineração de Tapira. de n? GE RAM-1-307/87. Uberaba. 21 de De/em-bro de 1987. Ivan de Vasconcellos Barros • Coordenador da Comissão Perma-nente de Contratação.

I 

yio

FLAVIO RANGEL.
AFF0NS0 ROMANO
DE SANTANNA.

i PROSA & VERSO iJORNAL DO BRASII.

A] B 

[Cjpj 

E

DUQUE 7 Will

TERNO 7 2 3 
Hip

QUADRA 21 22 11 25 
H

QUINA 9 15 6 10 17

EaKRananasiassxTO¦¦¦DEMMBDMMBMaBBHBBanKanBKB

PROCURE O SEU

REVENDEDOR E

CONFIRA A SUA SORTE.
ujterj
to teria do estado do rio de janeiro

r 
' i A

^ 11®/. 
n*

Sem divulgagdo, a niissa atraiu pouca gente e pouca atengao

São Paulo — Zaca Feitosa
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Informe JB Fugitiva da 
"Família 

Manson" é 
presa

A 
burocracia nacional tem inexo-
ravelmcnte uma vocação para

continuar espantando os contri-
buintes pela sua inesgotável capaci-
dade de ser ineficiente.

Copiosa documentação acaba
dc chegar ao Departamento
Cultural da OEA em Washington.

O documento que abre a pasta é
um ofício da bibliotecária Natalina
Ziemath, da Universidade de São
Paulo, responsável pela biblioteca
do Instituto de Física c Química de
São Carlos.

Seu desejo: adquirir três livros
para servir a seus alunos.

Isso gerou um ofício ao Banco
do Brasil solicitando abertura de
credito no valor de 75 dólares.

O terceiro documento c um avi-
so de débito do Banco do Brasil
contra a conta da Universidade.

O seguinte c um requerimento
do diretor da faculdade, Dietrich
Schiel, ao gerente do Banco do
Brasil em Ribeirão Preto, pedindo
a liberação da importância pelo
câmbio oficial.

O quinto documento é um con-
trato de câmbio entre o Banco do
Brasil e o Instituto.

?

A viu crucis começou no dia 17
de dezembro de 1986 e só terminou
às vésperas dc 1988.

Maldade
Correu ontem entre políticos paulis-

tas que, neste fim de ano, o presidente
Sarney não vai sair de ilha, já que viaja
dc Brasília — a Ilha da Fantasia — para
Curupu, uma ilha propriamente dita,
diante de São Luiz, no Maranhão, que
pertence à família de sua mulher,
Marly.
Pé no freio

Pela primeira vez desde que o Proál-
cool veio ao mundo, em 1975, o consu-
mo de álcool despencou — tragado pela
rcccssão.

Em novembro houve uma queda dc
2% no consumo dc álcool carburantc
cm relação ao mesmo período do ano
passado.

Quedas ainda maiores ocorreram
com o consumo de gasolina (-22r/r),
óleo combustível (-27%) c óleo diesel
(-15%).
Musa

Gravemente doente, a deputada
Cristina Tavares, mesmo assim, sur-
preende a todos que têm ligado para
Houston — onde ela está sendo subme-
tida a delicado tratamento contra o
câncer — com disposição para a vida c
para a política.

Antes dc embarcar para Nova Ior-
que, onde passa as festas dc fim dc ano,
o deputado Ulysscs Guimarães falou
com ela ao telefone e depois comentou
com amigos: "Política é paixão. Quem c
do ramo sabe que cia alimenta a vida. A
nossa querida guerrilheira vai se recu-
perar para continuar dando trabalho ao
Ccntrão."

E lembrou a história de ter sido
Cristina Tavares, como jornalista, a
primeira a despertar Jean Paul Sartrc
para a vida, quando ele ficou doente no
Brasil: "Ela foi a grande musa do
Sartrc."
Chumbo grosso

Com ou sem razão, as autoridades
americanas não estão brincando na
questão da informática.

Vem chumbo grosso por aí, sc não
for encontrada uma fórmula conciliató-
ria para o caso.

De braços dados
Do ex-governador Leonel Brizola,

apontando sua aliança com Lula como
um fato político mais importante do que

até mesmo os comícios das diretas pra
valer:

— Acho que dentro do PT estão
prevalecendo aquelas correntes sindica-
listas c trabalhistas, cm detrimento dos
setores mais ideológicos da classe
média.

Güenta
O governador Moreira Franco terá

que esperar até fevereiro para ler final-
mente em seus braços o Bancrj.

O futuro presidente Sebastião Vital
e seu plano de administração, já pronto,
vão ter que agüentar mais um pouco.
Próxima atração

A atriz Lucelia Santos desfila diaria-
mente, na TV Manchete, a sua ousadia
e sensualidade no papel de Carmcn.

A militante Lucélia Santos vai botar
na rua. agora, a cara e a coragem da
candidata. Decidiu disputar uma cadei-
ra de vereadora do Rio de Janeiro pelo
Partido Verde.
É carnaval

O bloco Simpatia é quase amor que
há três anos sai pelas ruas dc Ipanema
durante o carnaval já escolheu seu enre-
do-KiS: é /\ Lata.

O pessoal do pedaço — trecho da
praia de Ipanema próximo à rua Farine
de Amocdo — responsáveis pelo agito
do bloco, resolveu dessa forma home-
nagear a desova das duas mil latas de
maconha tio iate panamenho Solano
Star que, no final de setembro, agitou o
litoral do Estado do Rio de Janeiro.

O primeiro ensaio será na sexta-
feira, dia 8, na sede náutica do Clube dc
Regatas Vasco da Gama, na Lagoa.
De jeito nenhum

O deputado José Serra (PMDB-SP)
sofreu, nos últimos dias, verdadeiro
bombardeio dc telefonemas e recados
dos principais cardeais do PMDB. acon-
selhando-o a fugir, como o diabo da
cruz. dc qualquer convite para neste
início de janeiro, ocupar o lugar do cx-
ministro Bresscr Pereira no ministério
da Fazenda.

Insistiram com Serra na tese, entre
outros, o líder do PMDB na Constituiu-
te, senador Mário Covas, o líder do
senado, Fernando Henrique Cardoso, e
um dos principais condestáveis da ala
nacionalista do partido, o senador Seve-
ro Gomes.

Serra, ao que tudo indica, vai seguir
os conselhos.
Adesões

O senador Affonso Camargo prepa-
ra-sc para sair candidato a prefeito dc
Curitiba pelo PTB. um partido apoiado
abertamente no Paraná pelo governa-
dor Álvaro Dias.

Álvaro já conseguiu convencer dois
deputados estaduais — um do PDT c
um do PFL — a ingressarem no partido.
Disputa de baile

Desde que assumiu o cargo dc vice-
governador de Pernambuco, o cx-
deputado Carlos Wilson ameaça deixa-
lo.

Agora parece que é para valer:
deverá renunciar até o final do primeiro
semestre de SN para disputar a indicação
do PMDB como candidato do partido â
Prefeitura dc Recife — isto sc o depu-
tado Fernando Lyra for mesmo fundar
outro partido.

Lyra, candidato declarado à Prefci-
tura, acha que o PMDB está tão desgas-
lado que quem quiser ser candidato terá
que repetir a façanha do atual prefeito
Jarbas Vasconcelos — deixar o partido
na campanha c só voltar depois dc
eleito.

Carlos Wilson e Lvra reconhecem,
porém, que só será vencedor quem tiver
apoio declarado de Jarbas. Por isso,
ambos estão disputando o convite para
o camarote do prefeito no Baile da
Cidade do dia 6 de fevereiro, o último
baile da gestão de Jarbas.

-Lance-Livre-

Não convidem para o mes-
mo palanque o deputado Ru-
bem Medina e o suplente de
senador Hydckel Freitas,
que não se conforma com o
descaso com que está sendo
tratado pelo PFL. Hydckel
não conseguiu fazer sequer o
clicfc de seção do partido em
sua área dc atuação, a Baixa-
da Fluminense.

Os moradores do edifício
Barão de Laguna, na av. Rui
Barbosa, Flamengo, não sa-
bem mais o que fazer com as
duas caçambas dc lixo sem
tampa e cheias dc água, um
ótimo foco para o mosquito
da dengue atualmente lão
combatido pelo governo nos
anúncios da televisão.

Atenção usuários da Cen-
Irai dc Táxi. que atende pelo
telefone 593-2598: evitem o
carro do motorista cadastra-
do com o n" 163. Ele inter-
rompe a corrida antes dc che-
gar ao destino e não mostra a
tabela.

Os proprietários de ini-
pressoras Grafix MT-A estão
assombrados com a chamada"reserva de mercado da in-
formática nacional": não há
fita entintada contínua para
reposição.

O ministro da Cultura,
Celso Furtado, já está dc

posse tio dossiê contendo to-
tios os detalhes para a reno-
vação e melhoria das gara-
gens, rede aérea, trilhos c
carroccrias dos bondes tlc
Santa Teresa. O documento
foi entregue pelo secretário
Josef Barat que lembrou que
o governador Moreira Fran-
co já havia solicitado a inclu-
são dos bondes nos benefí-
cios tia Lei Sarney.

O vale-transporte passará
no próximo mês a ser vendido
nas 135 agências do Unibanco
espalhadas pelo estado. A Sc-
crctaria de Transporte ealeu-
Ia que em janeiro 800 mil
trabalhadores vão se benefi-
ciar do vale.

Depois tlc vários anos
preenchendo seus cargos
com filhos de Juizes e demais
apadrinhados, o Tribunal
Regional do Trabalho — 3"
Região, Minas, decidiu abrir
concurso público para precn-
chcr 21l) vagas. A primeira
etapa das inscrições cncer-
rou-se tlia 18. com (t mil 899
inscritos, o que dá a média de
31 pessoas por vaga.

E Walter Guimarães quem
vai organizar todos os bailes
de carnaval do Clube Monte
Líbano, entre eles, o Baile
das Panteras, o Vermelho e
Preto e a Noite de Bagdá.

A concessionária Fiat Del

ALDERSON, EUA — A polícia americana recapturou a
fanática Lynette SgueaAyFromme, 39 anos, que escapou quarta
a noite do Instituto Correcional de Mulheres cm Alderson,
Virginia Ocidental. Ela cumpre pena de prisão perpétua por ter
apontado um revólver calibre 45, carregado, para o presidente
Geraltl Ford no tlia 5 de setembro de 1975: não chegou a
disparar, um agente do Serviço Secreto a deteve a tempo.

Frommc é uma dedicada seguidora de Charles Manson, o
guru louco que comandou um massacre de seis pessoas em 1969,
incluindo a atriz Sharon Tate, então casada com o diretor
Roman Polanski. Mais de 100 policiais, com ajuda de cachorros
rastreadores, vasculharam as montanhas em torno da prisão e
acabram descobrindo Fromnie num esconderijo onde ela espe-
rava as coisas acalmarem.

Especialistas que trabalharam no caso Manson chegaram a
temer que Fromme tivesse fugido para ajudar em alguma ação
espetacular para libertar Manson, cumprindo prisão perpétua
na penitenciária dc San Quentin, Califórnia.

O ex-promotor de Los Angeles, Vincent Bugliosi, autor do
livro Helter Skelter, sobre a família Manson, especulou que ela
poderia tentar um seqüestro para trocar reféns por Manson.
Não sc divulgou a causa da fuga tlc Fromme, que foi examinada
no hospital tia prisão e levada pra unia ala de segurança
máxima.

Fromme se corresponde muito com Manson mas as
autoridades controlavam a correspondência e nunca acharam
nada que antecipasse novas ações desse grupo dc fanáticos.
Apesar de não estar envolvida ao massacre de 69, Frommc tinha
ameaçado de morte vários integrantes da força policial que
colocou a família na cadeia, especialmente Manson. a quem
chama de Deus.

Cabelos vermelhos, um ,v tatuado na testa, Fromme
ganhou o apelido de Squc;iky (Estridente) por sua voz aguda,
usada sempre em alto volume. Ela foi a segunda mulher que
tentou matar Gerald Ford a escapar de Alderson: Sara Jane
Moore tentou fugir em 1984 e foi recapturada logo. Moorc deu
dois tiros na direção de Ford em San Francisco, 17 dias após a
tentativa frustrada de Frommer, mas também fracassou. Ford
está vivo até hoje.

Arquivo — 1975

Paris — ReuteFS

Sul, na rua General Polido-
ro. em Botafogo, não atende
satisfatoriamente a seus
clientes: os carros que vão
para revisão voltam com fa-
lhas.

Oswaldo Montencgro, de-
pois de cinco anos. retoma
línalmentc a carreira solo
ocupando o palco do Canccão
a partir do dia 7. Depois do
sucesso com a música Ago-
nia, ele só se apresentou com
o grupo Os Mcnestréis com
quem montou Dança dos Sig-
nos. Leo e Bia e Aldeia dos
Ventos, entre outros.

Os defensores públicos cs-
tão cm festa diante da intran-
sigência do governador Mo-
reira Franco em transferir os
assistentes jurídicos para a
Defensoria. Os defensores
são concursados e considera-
vam tal medida muito mais
que um trem da alegria. Cha-
mam a medida dc verdadeira
ferrovia Norte-Sul tio Rio.

O filme Os fantasmas tra-
palhóes em apenas cinco dias
de exibição já foi visto em 56
salas do Brasil por 360 mil
pessoas. Com a entrada do
filme amanhã em mais 84
salas prevê-se que a nova pro-
dução dc Os Trapalhões atin-
ja nos três primeiros meses a
faixa de 4 milhões de in-
grossos.

Fromme tentou assassinar o presidente Ford
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| | Urna pessoa morreu e 50 ficaram— feridas no choque dc um trem de
passageiros contra um vagão vazio na
estação de Issy-les-Moulineaux, um su-
búrbio de Paris. O trem acidentado per-
tcnce a uma linha ligando o centro da
capital francesa à sua periferia e estava
lotado de trabalhadores, que iniciavam
sua última jornada de trabalho antes do
feriado de Natal. As' autoridades de

transportes ainda não conseguiram cxpll-
car a colisão e garantem que todos os
sinais da estação funcionavam correta-
mente na manhã do dia 24. quando houve
o acidente. A polícia acionou seu planovermelho, destinado a enfrentar acidcn-
tes com vítimas numerosas, e dezenas de
bombeiros acorreram à estação. O resgà-
te foi lento, porque 30 dos 50 feridos
estavam presos entre as ferragens.

"Contras" 
atacam fazenda

e violam trégua natalina

MANÁÜUA— Os rebeldes anti-
sandinistas (contra::) violaram a trégua de
Natal acertada entre representantes da guerri-
lha e do governo, ao atacarem a cooperativa
agrícola de Villa Sandino, 16(1 quilômetros a
oeste de Manágua. Um comando contra inva-
diu a cooperativa na madrugada do dia 24 e
lutou durante três horas com camponeses
armados, antes de fugir. O governo nicara-
giiense fornece fuzis AK-7 aos membros das
cooperativas rurais, para que eles possam
defendc-las dos ataques contra-
revolucionários.

O Ministério da Defesa confirmou o en-
frentamento em Villa Sandino, acrescentando
que uma criança ficou ferida e dois contras
foram mortos. Fontes não-governamentais in-
formaram que também houve combates na
estratégica rodovia de Rama, na região orien-
tal da Nicarágua, pelo qual passam os carrega-
mentos de material bélico que cheguam ao
porto de El Bluff, no Caribe. O jornal de
oposição La Prensa noticiou a ocorrência de
enfrentamentos na província de Madriz, no
norte nicanmíiense.

Franceses querem

eutanásia para

bebês inválidos
PARIS — Uni projeto apresentado ao

Parlamento francês que permitirá aos pais
suspender as medidas para prolongar a vida
de recém-nascidos com defeitos que os
tornem inválidos está causando um grande
debate entre os defensores da vida e os
grupos que lutam pelo direito de morrer
com dignidade. Um dos autores do projeto
e presidente da Associação pelo Direito de
Morrer com Dignidade, Henri Caillavet,

. dasse que se tivesse um filho defeituoso não
permitiria que vivesse. Mas o arcebispo de
Paris. Jean-Marie Lustinger, disse que se o
projeto for aprovado será "um caso de
barbárie legal, indigna de nosso tempo e
civiliaçáo".

Pesquisa recente indica que 85rr dos
franceses são a favor da eutanásia. ou
assassínio piedoso, para as vítimas de doen-
ças incuráveis acompanhadas de intenso
sofrimento, mas o estudo se centrou em
pacientes adultos que externaram seu dese-
jo de morrer depois de desenganados pelos
médicos.

A Associação para a Prevenção de
Crianças Deficientes diz que existem cerca
de 650 mil franceses inválidos desde o
nascimento. Outra fonte disse que nascem •
anualmente no país cerca de 1 mil 400
crianças corn.mongolismo. Pesquisa recente
revelou que 73% das francesas recorreriam
a um aborto se um exame pré-natal detec-
tasse mongolismo em seu bebê.

Em mensagem de Natal, transmitida pelo
rádio e televisão, o presidente Daniel Ortega
acusou os rebeldes de não estarem interessa-
dos na trégua. Ontem, ao visitar um hospital
infantil de Manágua. Ortega garantiu que os
soldados governamentais continuaram respei-
tando o cessar-fogo até á meia-noite, apesar
dos ataques anti-sandinistas. O arcebispo de
Manágua, Miguel Obando y Bravo, advertiu
que "se a guerra continuar na Nicarágua, não
haverá lugar para tantos túmulos".

Um médico alemão que trabalha como
voluntário num hospital da região mineira dc
Siuna — alvo de um maciço ataque rebelde, há
cinco dias — disse à agência Reuters que mais
de 20(1 civis ficaram feridos nos combates, que
atingiram também as cidades de La Rosita e
Bonanza. Segundo dados oficiais. I(> civis
foram mortos e 63 seqüestrados pelos contras.

A menina Kenia Rodriguez, de seisjnos.
contou ao repórter da Reuters que um mortei-
ro lançado pelos anti-sandinistas atingiu sua
casa, matando uma tia e a avó. Kenia perdeu
os dois pés na explosão. Ao todo, mais dc 400
pessoas — entre civis, soldados e guerrilheiros— morreram na luta nas três cidades.

Artistas dão

sopa aos pobres

de Washington

WASHINGTON — Celebridades de-Hol-
lywood, como Cher, Whoopi Goldbcrg è Vá-
lerie Harper, ajudaram a distribuir na véspera
do Natal, cm Washington, a tradicional sopa
para os indigentes e desabrigados da capital
americana. Cerca de 3 mil atenderam ;\0
convite de Snyder, o campeão dos indigentes e
fundador da Comunidade para a Não-
Violência Criativa.

"Eles estão tão excitados com a presença
de gente famosa que nem conseguem falar",
comentou Snyder. "Eles se sentem especiais
porque estão se sentindo humanos." A atriz
Cher fez grande sucesso com uma malha preta
colante que lhe revelava as formas, e junto
com o prefeito negro de Washington, Marion
Barry, que usava um gorro de Papai Noel,
distribuiu não somente sopa como deu autó-
grafos para os que a reconheceram.

A atriz negra Whoopi Goldbcrg. lançada
em A Cor Púpura, que já compareceu a outros
atos em bcneficiodos indigentes, disse que não
sc achava ali para anunciar nada. Goldherg.
que antes de ficar famosa teve de recorrerá
assistência social para criar seu filho, declarou:
"Estou aqui porque não quero voltar a ficArlá
fora."

Entre outros que participaram do evento
estavam o ator Dennis Quaid, o conhecido
cômico de televisão e agora ativista social,
Dick Gregory, e o presidente da Associação
do Cinema Americano, Jack Valenti. O em-
baixador soviético, Yuri Dubinin, enviou um
cheque de 5 mil dólares.
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Morte de líder 
político 

na

índia leva 10 ao suicídio

MADRAS, índia — Pelo menos 10
pessoas se suicidaram e quatro morreram em
incidentes relacionados com a morte do ex-
ator c primeiro-ministro do estado indiano de
Tamil Nadu, M. G. Ramachandran, cujo fune-
ral foi acompanhado por 1 milhão de pessoas,
multidão jamais vista nas ruas de Madras.
MGR, como Ramachandran era chamado pe-
lo povo, governou durante lü anos o estado de
Tamil Nadu — berço da minoria étnica tamil
— e era um aliado político do primeiro-
ministro Rajiv Gandhi. Ele morreu na quinta-
feira, aos 70 anos, de um ataque cardíaco.

A notícia da morte de Ramachandran —
que antes de entrar na política estrelou centc-
nas de filmes, sempre no papel de protetor e
benfeitor dos pobres — provocou uma verda-
deira comoção popular em Madras. Dez fãs se
suicidaram, enforcando-se ou ateando fogo às
roupas, e quatro pessoas foram mortas a tiros,
durante choques entre a polícia e as multidões
que tomaram conta da cidade, chorando jo-
gando flores e gritando "Longa vida para
MGR".

Durante o funeral, na manhã de ontem,
policiais abriram fogo e jogaram gás lacrimo-
gêneo contra seguidores de Ramachandran,

que atiravam pedras, tentando chegar mais
perto do caixão. O chefe de polícia de Madras,
Wilson Dewaran, disse que a multidão ficou
furiosa porque os policiais não deixavam que
ninguém se aproximasse do corpo. Duas pes-
soas acabaram mortas e (>() ficaram feridas.
Outros dois seguidores de MGR foram mortos
e quatro feridos a bala em choques com a
polícia, ainda na quinta-feira. Homens, mu-
lheres e crianças gritavam e choravam pelas
ruas, alguns batendo nas próprias costas, num
gesto de penitência.

Ramachandran estava doente desde 1084,
quando sofreu um enfade e foi submetido a
um transplante renal nos Estados Unidos.
Considerado o homem mais poderoso de Ta-
mil Nadu, ele liderava a comunidade de 50
milhões de tamis indianos. Ramachandran foi
um dos articuladores do acotdo assinado há
quatro meses entre o governo da índia e o
vizinho Sri Lanka, para pôr fim à guerrilha
tamil neste país. Os tamis do Sri Lanka — que
compartilham da mesma língua e cultura dos
tamis indianos — lutavam contra o governo da
maioria cingalesa e, com o acordo, obtiveram
a autonomia parcial da região onde vivem. O
primeiro-ministro da índia, Rajiv Gandhi,
compareceu ao funeral do dirigente político.

Israelenses já prenderam

mais de 1 mil 
palestinos

JERUSALÉM — Mais de 1 mil palestinos
foram presos por tropas israelenses nas duas
últimas semanas, durante os incidentes violen-
tos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, territó-
rios árabes ocupados por Israel. O Natal na
cidade de Belém foi bastante tenso: o turismo
se reduziu à metade, com apenas 2 mil 500
visitantes, e tropas israelenses patrulhavam as
ruas, mantendo os acampamentos palestinos
cercados.

Tribunais militares começaram na véspera
do Natal a julgar os palestinos presos: 89
deles, com idades entre 17 e 30 anos, foram
condenados a até um ano de prisão. Fontes
israelenses, citadas pela agência Reuters, dis-
seram que as cadeias dos territórios ocupados,
que normalmente têm 4 mil 500 palestinos
presos, estão abarrotadas.

O Palestine Press Service, uma agência de
notícias árabe baseada na zona Leste de Jeru-
salém, contesta os números israelenses e diz
que os presos das últimas semanas são 2 mil
500. Os distúrbios que começaram no último
dia 9 tem até agora um saldo de 22 palestinos
mortos e quase 200 feridos: a situação acalmou
mas as autoridades de ocupação continuam em
alerta, pois acham que a baixa temperatura e
as chuvas dos últimos dias podem ter forçado
uma trégua.

Uma pesquisa, publicada cm Jerusalém
pelo jornal Yediot Ahronot, mostrou que 69%
dos israelenses defendem a adoção de medidas
mais drásticas para conter o levante palestino
nos territórios ocupados e 54% consideram

que o noticiário sobre os incidentes foi irres-
ponsável. O governo israelense criticou a co-
bertura jornalística, especialmente pelas com-
parações feitas com a repressão aos negros na
África do Sul pelo governo racista. Em repre-
sália, a imprensa está tendo dificuldades em
trabalhar nos territórios ocupados. Duas equi-
pes de televisão foram expulsas de Nablus por
tropas do Exército.

Apesar da tensão, o Natal foi comemora-
do na cidade de Belém, onde nasceu Jesus
Cristo, com várias cerimônias religiosas em
igrejas e na gruta onde José e Maria teriam se
abrigado e Jesus veio à luz. As cerimônias não
religiosas foram canceladas pelo prefeito Elias
Freij.

r—i WASHINGTON — Mais dc 200 mani-
— festantes pró-árabes se reuniram diante
da catedral dc Washington, para protestar
contra a repressão israelense nos territórios
ocupados, bem na hora da missa do Galo. A
porta-voz do Departamento de Esiado, Phyl-
lys Oakley, afirmou que, apesar das pressões
do lobby judeu, o governo americano man-
têm as críticas que fez contra a repressão aos
palestinos com o emprego de armas de fogo.
O lobbista judeu Morris Abrams se queixou
ao subsecretário de Estado, John Whitehead,
das críticas americanas à repressão contra os
palestinos.

Refém manda mensagem aos EUA

BEIRUT — O
refém americano
Terry Anderson, que
passou seu terceiro
Natal cm cativeiro
no Líbano, mandou
uma mensagem gra-
vada em vídeo ao
presidente Ronald 
Reagan, onde diz Terry Anderson
que não tem condições de suportar novas
provações e implora ao governo dos Esta-
dos Unidos para que demonstre maior preo-
cupação com o destino dos reféns.

"Senhor presidente, mais uma vez afir-
mo que is^o não pode continuar. Há um
limite para o que podemos suportar e alguns
de nós estão se aproximando deste limite...
A esta altura o senhor certamente já sabe o
que deve ser feito e como fazê-lo", diz no

vídeo de cinco minutos o jornalista Terry
Anderson, 40 anos, que está cm poder do
grupo pró-iraniano Jihad Islâmico junto
com outro americano e três franceses.

Em Washington, o Departamento de
Estado afirmou que a divulgação do vídeo
pelos seqüestradores foi uma atitude cínica
e novamente pediu pela libertação de todos
os oito reféns americanos no Líbano. A
Casa Branca disse que o vídeo deveria "dar
alguma esperança à família de Anderson".

O embaixador britânico em Beirut,
John Gray, fez na noite de Natal um apelo
— transmitido pela televisão local — pela
Iiberta-ção dos três britânicos seqüestrados
no Líbano, incluindo o enviado da Igreja
Anglicana Terry Waite. Além de Waite,
estão presos no Líbano o funcionário da
ONU, Alec Collett, 66 anos, e o cinegrafis-
ta John McCarthy, 31.

Ataque — O cargueiro sul-coreano Hyundai
N". 7, de 19.7 toneladas, foi atacado por lanchas da
Guarda Revolucionária iraniana, que dispararam
diversos foguetes. Dois grandes incêndios na ponte e'tfa 

popa fizeram o barco pedir socorro, atendido por
helicópteros militares britânicos e americanos, que
resgataram os 20 tripulantes e os levaram para a
segurança a bordo do barco britânico Schylla e da
fragata americana Elrod.
Bnkharin — Um artigo numa revista sovié-
tica que entrou em circulação ontem deu, até agora,
o sinal mais claro de que Nikolai Bukharin, o
opositor de Stalin executado em 1938, será reabilita-
do. O artigo, do historiador Anatoly Latyshev, foi
publicado no suplemento semanal do jornal oficial
Izvcstia e descreve Bukharin como uma personalida-de complexa e contraditória, que era "um teórico do
partido, um grande idelologo e, na sua época, um
dos mais respeitados líderes do país". Latyshev
acrescenta que por muitos anos o nome de Bukharin

'Jtcou numa "zona proibida", da qual só está saindo
agora.
Seqüestrador — As autoridades judiciais

.italianas permitiram que Adalgiso Scioni, o jovemde 17 anos que seaüestrou no dia 23 um avião da' KLM, saísse do isolamento para assistir à missa do

Galo no cárcere de menores de Marmo, onde está
preso. O magistrado romano Gianfranco Dosi, po-
rém, afirma que o rapaz pode pegar dc sete a 21
anos de cadeia , pela lei italiana, se for considerado
culpado de pirataria aérea.
Sly Stone — Fãs e
amigos levantaram 2 mil 856
dólares para tirar da cadeia
o cantor de rock/funk Syl-
vester Sly Stone Stewart '
(foto), 43 anos, que estava
numa cadeia de Los Ange-
les. A auantia é exatamente
o que ele devia à ex-mulher
em pensão atrasada para
ajudar no sustento do filho
de 14 anos do casal. Stone m m'
deve comparecer diante de um tribunal no dia 14 de
janeiro para responder por outra acusação: porte de
cocaína. Ele ficou mundialmente famoso com sua
apresentação no festival de Woodstock, onde regeu
o coro de 500 mil vozes em / wanna takcyou highcr.
JeSSica — A pequena Jessica McClure — o
bebê de um ano e oito meses que, em outubro, caiu
num poço onde ficou abandonada por três dias —
não vai ganhar qualquer presente de Natal este ano.
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Seus pais acham que ela já ganhou presente demais.
Desde outubro, o Correio de Midland, Texas,
entrega diariamente de 15 a 20 cartas e embrulhos
na casa de Jessica. Seus pais, Chip e Cissy, de 18
anos, estão estudando uma forma de distribuir
alguns dos milhares dê presentes que Jessica ganhou
entre as crianças necessitadas.
Denúncia — Mais dc 200 pessoas morreram
cm conseqüência de espancamentos, má alimenta-
ção, desidratação e falta dc atendimento médico
numa prisão de Porto Príncipe, Haiti, revelou um
relatório da organização Anistia Internacional divul-
gado cm Osceola, nos Estados Unidos. Michacl
Levy, coordenador da organização no Haiti, afir-
mou que um relatório completo sobre a situação
haitiana será divulgado dentro de uma semana.

Acidente — Um avião monomotor se cho-
cou ontem contra um edifício em Destin, cidade de
veraneio da Flórida, causando a morte de uma
passageira e ferindo gravemente o piloto. Após o
choque, o avião ficou pendurado no 19° andar c
policiais usaram cordas para evitar que o aparelho
despencasse. Não havia ninguém morando no apar-
tamento e especialistas desmontarão o avião na
próxima semana.

CONFIABILIDADE

Se é isto que você procura quando vai alugar um imóvel, fale
com a Júlio Bogoricin Administradora. Uma empresa liga-
da a um grupo com mais de 25 anos de experiência no

mercado imobiliário, e com escritórios no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, só pode

oferecer o melhor para você em matéria de imóveis.
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JUUO BOGORICIN ADMINISTRADORA
RJ - Tel.: (021) 292-1122 - Ramais 233/234 • SP - Tel.: (011) 258-9333.

Ekitrobríte ^ Centr.ns Elétricos Brasileiras SA Ministério dai Mina» a Energia
Eletronorte
Centrais Elétricas do Norte do Braal SA

RETIFICAÇÃO DE AVISO
CONVOCAÇÃO N° DT-TUC-136/87

Em função das alterações ocorridas nas condições de participação
da referida licitação, estamos republicando o AVISO DE EDITAL
alterando a data de recebimento das propostas.

AVISO DE EDITAL
CONVOCAÇÃO N° DT-TUC-136/87

1. A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A Eletronorte —
comunica que receberá propostas para a convocação n° DT-
TUC-136/87, tendo por objeto o fornecimetno com entrega CIF

obra de cabos CAA (AÔSR) rail 954 MCM e COCHIN 211.3
MCM para a LT 500 KV Tucurui/Vila do Conde — do sistema de
transmissão associado a UHE Tucurui, no Estado do Pará.
2. O edital de licitação estará a disposição das empresas
interessadas, no período de 28 de dezembro de 1987 a 09 de
fevereiro de 1988 ao preço de CZS 5.000.00 (cinco mil cruza-
dos) por jogo, no seguinte endereço

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A — Eletronorte
Supercenter Venáncio 3.000 — SCN — Quadra 06 — Conj.

A Departamento de Aquisição (SAQ) — bloco C — ssla 801
Fone — (061) 212-6655Brasília — DF

3. A entrega ijos documentos de qualificação e proposta será, às
15:00 (quinze) horas, do dia 11 de fevereiro de 1988, na Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S/A — Eletronorte, no seguinte
endereço ,— Supercenter Venáncio 3.000 — SCN — Quadra 06 — Conj. A

Comitê de Licitação — Bloco C — Sala 816
Brasília — DF.

4. Condições de participaçãoa) Patrimônio líquido exigido integralizado até 30 de junho de 1987.
de mimmo. CZS 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de
cruzados);
b) Participação somente de empresas nacionais,c) Será permiti-

da a participação de empresas consorciadas
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Da China ao

' Americanos rezam no

Golfo e Papai Noel

saúda os moscovitas
rr~s

JERUSALÉM 
— Os cristãos dc todo o mundo

comemoraram ontem o dia do nascimento de
Jesus Cristo, há quase 2 mil anos, com cerimônias
religiosas em catedrais de Pequim ou a bordo de
barcos da Marinha americana no Golfo Pérsico.
Nas Filipinas, o maior país católico da Ásia, uma
trégua de 48 horas na guerra civil permitiu que a
.população acorresse a igrejas nos povoados mais
remotos, mas muitos filipinos estavam de luto com

i a recente tragédia marítima que custou a vida de
mais de 2 mil pessoas.

Dezenas de milhares de chineses lotaram as
igrejas de seu país, oficialmente ateu, para ceie-
lirar tanto o nascimento de Cristo quanto a abertu-
ra religiosa na China. Multidões encheram as seis

¦ • maiores igrejas protestantes de Pequim para assis-
tir a serviços religiosos vespertinos, enquanto
muitos católicos acorriam a catedrais para assistir à

Papa pede à humanidade fim do egoísmoCM>„aov„ic3no_AF(,

CIDADE 
DO VATICANO — O papa João

Paulo II fez ontem um apelo à humanidade' em sua tradicional mensagem de Natal para que
abandone sua "auto-suficiência e egoísmo", e se
conscientize da "realidade maravilhosa da vida
divina". Falando do balcão da basílica de São
Pedro para cerca de 50 mil peregrinos reunidos na
Praça dc São Pedro, o papa deu sua benção
especial urbi et orbi (à cidade e ao mundo) em 52
idiomas, incluindo o arábico, chinês, etíope e
swahili.

Vestindo trajes brancos e amarelos, símbolo
de alegria e esperança, João Paulo II dedicou seu
sermão de Natal ao significado religioso do nasci-
mento de Jesus Cristo. Ele disse que o nascimento
dc Cristo numa manjedoura de Belém dera aos
homens o poder se tornarem filhos de Deus, algo

¦ • que nenhum progresso humano poderia conseguir.
Mas saberá o homem fazer uso desse poder?,
perguntou, acrescentando que nunca, como hoje,
ó homem foi tentado a acreditar na sua auto-
suficiência, na capacidade de construir, com suas
próprias mãos, sua salvação."Este é o motivo por que a Igreja, neste Natal,
uma vez mais e com mais força do que nunca,
levanta sua voz para anunciar o inaudito mistério,
e oferecer mais uma vez ao homem moderno a"maravilhosa troca" entre o que ele é, em sua
finitude, c a onipotência dc um Deus que vem ao
seu encontro na fragilidade de um bebê envolto emroupas 

pobres".

Santiago — AFP

Chile, o Natal no mu 
1

Missa do Galo. Para a maioria dos 1 bilhão de
habitantes da China, o dia dc Natal é apenas mais
outro dia de trabalho.

Em outras latitudes, milhares de marinheiros
americanos passaram um Natal bem mais tenso a
bordo dc barcos de guerra de seu país estacionados
no Golfo Pérsico. Para alguns deles era a primeira
vez que estavam fora dc casa no dia de Natal. Os
oficiais mantiveram os mais jovens ocupados para
evitar que pensassem nas comemorações que esta-
vam perdendo em suas casas. Houve torneios de
cartas c xadrez, c até um concurso dc fantasias.

Na União Soviética, onde o povo têm por
hábito trocar presentes no Natal, grandes cartazes
com a figura do Papai Noel — em russo, Dcd
Moroz ou Vovô Geada — adornavam as entradas
do metrô de Moscou, mostrando o bom velhinho
ao telefone transmitindo mensagens de Boas Fes-
tas à população.

Na catedral de Santiago, no Chile, sacerdotes
e leigos de um movimento contra a tortura cobri-
ram o piso da nave central com fotografias de cinco
jovens comunistas seqüestrados há mais de três
meses, pedindo que fossem devolvidos a "seus
lares neste Natal". para rezar

_ Jas
e celebrar o Natal
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Um Gesto de Grandeza

Entrevistado 
por um jornalista brasileiro nos idos

de 1983, quando o general Reynaltlo Bignone
presidia o desfecho do dramático processo que levaria
a Argentina a reencontrar-se com a democracia, o
então ministro da Economia, Jorge Wehbe, foi sucin-
tamente pedagógico: 

"Se não houvesse a expectativa
de mudança de governo, provocada pela campanha
eleitoral, teríamos a hiperinflação e o naufrágio
econômico. Nada posso fazer além de tentar impedir
que as coisas se agravem ainda mais e guardar o lugar
do meu sucessor, nomeado por um presidente eleito
pelo povo."

Sem a expectativa de mudança de goveno, tam-
bém o Brasil estará arriscado a sucumbir, nos próxi-
mos meses, à hiperinflação e ao caos econômico. Seja
o ministro da Fazenda titular ou interino, chame-se
ele Luiz Carlos Bresser Pereira ou Mailson da Nobre-

ga, nada modifica a evidencia de que, a esta altura,

pouco poderá fazer além de tentar evitar que o
desastre se consume. Esse desastre será inevitável
e certamente alcançará proporções terríveis — se o

governo não se render à constatação de que o país
precisa com urgência acreditar na possibilidade de
mudanças. E entender que o caminho das mudanças

passa pelas urnas. E admitir que a eleição presidencial
deve realizar-se em 1988.

O Brasil no limiar de 1988 não é a Argentina de
1983, mas há algumas perturbadoras semelhanças
entre o governo do general Bignone e o do presidente
José Sarney. Uma delas é que a ambos coube
conduzir a travessia rumo à plenitude democrática
sem contar com o trunfo da credibilidade popular.
Outra semelhança está cm que, tanto lá como aqui,

governos irremediavelmente agonizantes tiveram de
administrar economias à beira da explosão. Sc ha
semelhanças, há também diferenças — mas, desafor-
tunadamente, a comparação não favorece o Brasil. O

general Bignone, por exemplo, sempre compreendeu
— ao contrário do presidente Sarney— que lhe
coubera o papel de gestor de um espólio a ser
transferido o quanto antes a homens dotados de
suficiente cacife político para administrá-lo. O presi-
dente argentino, além disso, diligenciou para que a

eleição não tardasse, convencido de que era preciso
encurtar o script que a história lhe reservará (até por
correr o risco de não chegar à última tala). Já Sarney
não se limita a permitir que os áulicos do Planalto
patrocinem manobras destinadas a dilatar sua perma-
nência no poder: o presidente, agradecido, também
os estimula a prosseguirem na trilha tortuosa.

Neste nosso triste Brasil, parece faltar aos gover-
nantes a grandeza (ou a capacidade de resignar-se
diante do inevitável) que a história de outras nações
tem registrado. Em 1969, ao convencer-se de que o

povo francês lhe recusava o apoio de sempre, o

general Charles de Gaulle limpou as gavetas do
gabinete presidencial c retirou-se para Colombey-lcs-
Deux-Églises. Foi um gesto de grandeza. Em 1985, na
Bolívia, o presidente Hernán Siles Suazo aceitou
reduzir em um ano o próprio mandato para ouvir mais
cedo a sempre clara voz das urnas. Ao contrário de
Sarney, Siles Suazo fora eleito num pleito direto e não
chegou ao poder como vice. Mas reconheceu que era
a hora de oferecer a seu país uma prova de resig-
nação.

Entre nós, o clamor por mudanças imediatas
segue esbarrando na já ultrajante surdez simulada por
alguns príncipes de Brasília e no cinismo dos argu-
mentos formulados por outros. O último desses
argumentos, falacioso, sustenta que, com o atraso
observado nos trabalhos da Constituinte, não haverá
tempo para que a eleição se realize ainda no ano que
vai começar. Admitamos por hipótese — para encam-
par as previsões mais agourentas — que a nova
Constituição seja promulgada apenas cm julho de
1988. Entre julho e novembro, haverá tempo de sobra
para que os partidos escolham seus candidatos e se
dediquem a uma campanha sensivelmente facilitada c
simplificada pela modernização dos meios de comuni-
cação de massa.

O atual governo está vivendo seus estertores.
Precisamos cuidar de desenhar o próximo, cujas cores
só poderão ser fornecidas pelas urnas. A nação,
exausta de truques, exige eleição presidencial direta
em 1988.

Torneira Aberta

Num 
país, como o Brasil, no qual se tentou

extinguir a pobreza por decreto e instaurar a
felicidade econômica através de pacotes ministeriais,
a rigor não deveria causar forte espanto o fato de
pretender a burocracia estatal também regulamentar
as normas do relacionamento humano. Contudo, o
que se esconde atrás de eufemismos como "aprimora-

mento do controle e fiscalização" — jargão predileto
de superfuncionários sem tato político e percepção de
problemas sociais — ultrapassa os limites de uma
tolerância submetida às terríveis provas do quoti-
diano.

A Receita Federal, conhecida também por hie-
na, está avidamente em busca de maneiras de aplicar
multa de 20% não só àqueles profissionais liberais
(dentistas, médicos, advogados etc.) que não decla-
ram rendimentos recebidos de pessoas físicas, mas
também aos que efetuaram esses pagamentos e não os
declararam. E a deduragem institucionalizada, algo
que no extremo lógico do raciocínio — impecável,
aliás, do ponto de vista do burocrata — já levou, em
outros países, a que filhos denunciassem pais e vice-
versa.

É comum ouvir técnicos e políticos afirmarem,
em uníssono, que o problema no Brasil não é o
excesso de tributação imposto ao massacrado contri-
buinte, mas sim o tamanho da sonegação. Esse
discurso-padrão, despejado solertemente diante da
primeira câmera de televisão, permite a qualquer um
permanecer em cima do muro, e, como já é tradicio-
nal na política brasileira, ajuda a mascarar as verda-
deiras feições do problema.

Alguém já parou para perguntar, afinal, por que
existe assim tanta sonegação? Ou por que o contri-
buinte, essa quase quimérica ficção, compara o ato de
pagar impostos ao gesto de atirar maços de notas pela
janela do 25° andar?

Além de refletir os hábitos e costumes de um
país onde a crise moral já de muito arrasou suas
principais instituições, a sonegação expressa em pri-
meiro lugar um fato que políticos e burocratas,
escondidos em suas fortalezas de números, recusam-
se a admitir: a carga fiscal sobre o brasileiro, especial-

mente o de classe média, é excessiva. Não se trata de
comparar os tributos diretos que brasileiros, suecos,
alemães, japoneses ou americanos dirigem ao Estado
que os governa. É preciso lembrar somente o fardo
dos impostos indiretos que, de uma maneira ou outra,
consomem o orçamento do quimérico contribuinte.

Ele perde dinheiro consertando seu carro, já que
ruas e estradas são ruins. Paga um imposto para
estacionar seu veículo, sim senhor, para o dono da
flanelinha que está presente em qualquer calçada — e
já não só nas grandes cidades. Corre atrás do prejuízo
quando tem de se medicar, recuperar bens que foram
roubados ou, como ocorre com fatal periodicidade,
todos os anos, para ajustar sua torneirinha de dinhei-
ro à voracidade dos responsáveis pela política fiscal
em Brasília.

Mas a sonegação engloba ainda outro compo-
nente — em termos sociológicos, tão sério ou grave
como o primeiro. Ela traduz o profundo descrédito
com que o brasileiro médio encara a capacidade
governamental de melhorar seu padrão de vida em
todos os setores clássicos da atuação estatal: transpor-
te, segurança, saúde, moradia e educação. Reflete
algo que já se poderia definir como profunda sabedo-
ria popular: o governo que toma nosso dinheiro é mau
gastador.

Verifica-se no Brasil, evidentemente em propor-
ções e faixas bastante diversas, algo que o economista
e escritor peruano Hernando de Soto, durante recen-
te passagem pelo país, definiu como expansão da
economia informal. Na sua terra natal, o crescimento
da economia subterrânea ou marginal (os especialis-
tas discutem sobre definições conceituais) é atribuído
às dificuldades burocráticas impostas a quem deseja
operar legalmente.

Aqui, a informalidade traduzida na sonegação
ou na não-declaração de pagamentos e rendimentos
atinge uma faixa de pessoas que já se cansou de falsas
promessas — e, principalmente, da fome da hiena.
Ameaça inverter os termos e deixar como isolada
minoria apenas os participantes da economia formal:
o governo e seus vociferantes superburocratas.

Negócio Perigoso

Mais 
um governo ocidental vê-se envolvido numa

complicada (e perigosa) equação com o regime
dos aiatolás: é o do Primeiro-Ministro Jacques Chi-
rac, na França, que acaba de enfurecer os seus
vizinhos britânicos com a política que resolveu adotar
face ao problema. Sendo visível o dedo do Irã nos
atentados a bomba que ensangüentaram Paris há um
ano, a polícia francesa pôs-se em campo e chegou a
indícios que incriminavam um suposto intérprete da
legação iraniana em Paris, Wahid Gordji. Convocado
por um juiz francês, Gordji recusou-se a deixar a
embaixada — na qual se tornou, desde então, virtual
prisioneiro. Como contrapressão, o Irã colocou tam-
bém em "cárcere domiciliar" um representante fran-
cês na embaixada de Teerã; e os dois países rompe-
ram relações.

O imbroglio foi desfeito agora, próximo do final
do ano, com uma "solução" que não se sabe muito
bem qual foi. O fato é que Gordji pôde deixar a
embaixada e voltar para o Irã prestando apenas um
depoimento pro forma ante um juiz francês. O
diplomata francês também foi "libertado" em Teerã:

e, de quebra, a França conseguiu a libertação de dois
reféns que eram mantidos pelos xiitas do Líbano.

Para os ingleses, isso representou uma ruptura
brutal com a política européia de contenção do terror,
estabelecida em mais de uma assembléia onde france-
ses e ingleses sentaram-se lado a lado. Os franceses
argumentam com o caráter especial da sua presença
no Oriente Médio; mas, mesmo na França, não há
certeza de que se fez um bom negócio. Ainda há
outros três reféns franceses no Líbano. Se forem
libertados antes das eleições que Chirac enfrentará
em 88, é possível que o Primeiro-Ministro possa dar o
balanço como favorável, ao menos no plano interno.
Se não forem, será a vez de Chirac encontrar-se em
maus lençóis.

No plano europeu, a repercussão foi definitiva-
mente negativa. O que se pergunta é que tipo de
negócio, afinal, foi feito entre Paris e Teerã; e qual
será a conseqüência de mais um gesto de "concilia-

ção" face a um regime que tem mostrado absoluto
desprezo face às regras de convivência internacional.
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Cartas

País estranho
Alguns nos definem como exóticos,

outros de nada serio. Além de seguida-
mente termos como capital Buenos Ai-
res, o mundo nos olha como uma nação
de marcianos. De um lado um povo
extremamente dócil e contemplativo, do-
tado de inesgotável esperança, desculpa
para a omissão. O poder público e políti-
co inconseqüente e volúvel, oscila entre a
falta de cumprimento das obrigações,
descambando para a política da causa
própria, chegando à falta de respeito
àqueles que insistem em acreditar em
seus discursos.

Estão localizados no mesmo território
dois países, o real e o fictício. Vivemos
sobre a tutela de leis que dificilmente são
cumpridas. As instituições e segmentos
da sociedade civil criam suas próprias. As
mentiras passam a ser aceitas e os pode-
res que deveriam fazer cumprir as exis-
tentes por falta de respaldo e competên-
cia passam a aceitar o ilegal como um fato
consumado.

O jogo do bicho e outros estão tão
irraizados no cotidiano que sabemos que
quem comanda não é regulamentação,
não é regularizado. Uma verdadeira má-
fia comanda, as ramificações vão do bai-
xo mundo até a alta sociedade, o envolvi-
mento é completo. O aborto é praticado,
todo mundo sabe, a falta de uma política
de saúde séria e corajosa já levou cente-
nas de mulheres à morte. A falsa moral é
religiosidade discutível.

O comércio internacional a qualquer
custo é insistentemente justificado como
sendo a única alternativa. Afinal de con-
tas, precisamos vender o que temos, não
interessando o preço, e importar o mes-
mo produto a preços impositivos. Que
não tenhamos evolução na informática,
que sejamos totalmente dependentes nes-
te campo. As retaliações são plenamente
justificadas e aceitas, que a autonomia c
o progresso cedam lugar aos interesses de
alguns "internacionalistas". (...). Adail
Dias da Costa — Blumenau (SC).

Sistema anárquico
Se continuarmos nesta trilha que vão

seguindo os políticos ditos progressistas e
ditos democratas liberais, mergulhare-
mos todos num grande caos que poderá
comprometer a nossa própria soberania.
Esse esdrúxulo e anárquico sistema que
tentam implantar 110 país não compatibi-
liza com a índole brasileira. Copiar siste-
mas de países totalmente divergentes e
adverso ao nossos costumes e tradições é
por demais aventureiro e antipatriótico:
É por cm choque e risco a situação
econômica e social do pais. O que é bom
para gregos não c bom para o Brasil;
como também substituir o feijão-preto
pela soja e a colher pelo pauzinho não dá
certo.

Esse sistema pregado por esses políti-
cos faz-se do voto, um osso que se dá a
qualquer um, que nem mesmo sabe como
roer. Dá-se a incautos, analfabetos, ban-
didos, traficantes, terroristas, loucos e
corruptos. Submetem-se tudo a votos:
cargos de alta responsabilidade, cargos
de confiança, cargos de direção; e o que
se pode esperar disso é a deterioração da
qualidade em todos os níveis. Já dizia o
saudoso Papa Pio XII; "O voto c a
mentira universal"; pelo voto popular
Jesus Cristo foi condenado e crucificado;
pelo voto muitos inoccntes pagam pelo
crime que não cometeram. A prática do
plebiscito coloca cm risco a soberania
nacional, pelo fomento de movimentos
separatistas. Imaginem estados sendo
submetidos a votos! (...). Vicente Guinia-
rães — Niterói (RJ).

Futebol
Em resposta ao que o sr. João Salda-

nha afirmou em sua coluna de 23/12/87, o
São Cristóvão tem duas sedes próprias e 2
mil 500 sócios, sem contar vários conheci-
dos meus que, como eu, não somos
sócios. Nao deve nada a ninguém e está
na segunda divisão — dc onde não quero
que saia para fazer jogos deficitários,
como contra o Botafogo, que é freguês
do São Cristóvão. O clube do cronista,
todos sabem, só não está na mesma
divisão que o São Cristóvão graças aos
cambalachos e, até, vaquinhas que outros
clubes, inclusive o Flamengo, promete-
ram fazer para ressuscitá-lo. Saibam que
o São Cristóvão foi compelido a aplicar
uma goleada 110 Botafogo: acabou de
receber CZS 860 mil por falta de paga-
mento de Cr$ 20 mil. Coitado do clube do
cronista: acreditou no Plano Cruzado e
usou o mesmo expediente dos ex-
ministros da Fazenda que, demitidos, dão
lindas entrevistas. Na imprensa, eles e o
Botafogo jogam à beça. Décio Luís— Rio
de Janeiro.
Preços e salários

Os números andam errados neste
país. Os aumentos dc preços cias utilida-
iles elementares |;i superaram a barreira

dos 400%, comparando-se janeiro a de-
zembro de 19S7.

As greves que se sucedem no nosso
dia-a-dia pretendem recomposições sala-
riais de 100 a 150% e um ministro diz na
televisão que as reivindicações não estão
coerentes com a realidade brasileira. Os
grevistas, justiça lhes seja feita, reivindi-
cam não uma melhor qualidade de vida,
mas sim o beneplácito de não passarem
fome. „ . .._L.J3rigido

Que entende o sr. ministro de coerên-
cia? Que realidade brasileira é esta que
só alguns figurões, com polpudos venci-
mentos, podem vê-la'? Agora mesmo, de
passagem pelas alamedas do Fórum, no-
tei que, nos diversos cartórios, há adver-
tências aos advogados de que as custas
em 1988 serão majoradas de 400%.

Que equilíbrio emocional esperam os
nossos homens públicos dos míseros assa-
lariados, se tudo se eleva em preços e
escalas superiores a 400% e não se permi-
te reivindicar aumentos que pelo menos
rachem pela metade os efeitos da expio-
são infacionária em cima dos assala-
riados?

A Justiça mesma revela quão dispara-
tosos são os números. Greve recente, lá
mesmo no seu reduto, ao que parece, foi
moldada para exigir um reajuste não
superior a 150%. Aquele aviso de que as
custas serão majoradas em 400% vem
ratificar que o país. além de andar mal
em muitas outras coisas, em questão de
números pirou completamente. Há espe-
rança sim; ela estará 110 fim do túnel, mas
lá teremos números coerentes ao lado de
um Brasil mais coerente! João Lourenço
Dias — Rio de Janeiro.

Trânsito
Gostaria de registrar "um parabéns"

aos responsáveis pela organização do
trânsito cm Botafogo, na semana de 9/11
a 13/11. Acontece que como não vemos
se cumprir as leis de trânsito, quando isto
ocorre nos espantamos. Com 10 anos de
habilitação para dirigir e fazendo uso
diário das ruas Voluntários da Pátria e
São Clemente, nunca verifiquei tamanho
empenho e organização dos guardas, que
praticavam verdadeiramente suas fun-
ções; resultado: o trânsito estava fluindo
bem, como se estivéssemos em dia de
sábado ou domingo.

Até direcionado os ônibus para as
pistas de embarque e desembarque, os
guardas faziam. Fica aqui este registro,
numa época dc muito "laissez-faire" ain-
da se pode ter um pouco de esperança,
pois existe alguém que leva seu trabalho a
sério. Regina L.S. Martins — Rio de
Janeiro

dades de orador serviram-lhe ã vocação
política.

Um registro, mesmo suscinto, não
pode deixar de citar seu comportamento
exemplar no antigo Departamento Na-
cional do Café, onde exerceu uma direto-
ria por indicação do governo de Minas.
Em um mês. no entanto, pediu demissão
cm protesto contra práticas que conside-
rou ofensivas à moralidade pública.

João de Rezende Tostes elegeu-se
deputado federal em 1935 e perdeu o
mandato 110 golpe de estado dc 1937. Seu
prestígio político c sua relações pessoais
com Getúlio Vargas valeram a Juiz de
Fora vários benefícios federais dc monta.
Na vida particular, foi fazendeiro e hos-
pedou o presidente Vargas numa de suas
fazendas. A. C. Almeida — Rio de Ja-
neiro.
Boa ação

Num tempo c num mundo tão satura-
dos de egoísmo, constituem verdadeiro
antídoto cenas como aquela a que assisti
no último dia 18. Vinha cu, com minha
filha, num ônibus da Cometa, 11" 5590,
que tinha saído de Belo Horizonte às
13h30min. À nossa frente seguia um
Fusca, que capotou e foi cair num barran-
co à beira da estrada, perto da cidade de
Santos Dumont.

Que fez o nosso motorista? Muito
simples; sem se importar com a chuva,
parou o ônibus e saiu em socorro das
possíveis vítimas. Felizmente, nada de
grave. Do carro, um pouco amassado e
sujo, vimos sair uma senhora de cabelo
branco, aparentemente ilesa, e, um mi-
nuto depois, com a ajuda do motorista c
de alguns passageiros que foram atrás
dele para o que desse e viesse, foi retira-
do, com ligeiro ferimento 11a cabeça, um
homem, que seria o marido dela. Não
satisfeitos, os bons samaritanos puseram
o Fusca na posição correta e. só depois de
nele entrar o casal e ver este retomar a
viagem, voltaram eles ao ônibus, linchar-
cados até os ossos, tiveram eles sua boa
ação aplaudida com palmas por aqueles
que ficaram 110 coletivo e não faltou uma
Verônica que lhes passou uma toalha
para se enxugar. (...) Dulce Paiva Neto —
Rio de Janeiro.

Não li nos jornais do Rio e de São
Paulo qualquer referência a um político
que, embora mais identificado com a
política mineira, é um exemplo neste
momento de baixa de valores políticos de
senso moral. O centenário de João de
Rezende Tostes, nascido a 24 de dezem-
bro de 1887, está sendo comemorado em
Juiz de Fora, mas merece um registro que
ofereço ao conhecimento dos leitores.

L. Brígido

JTiyiTõv5êr^>
Descendente de duas famílias ilustres

é tradicionais dc Juiz de Fora. João
Rezende Tostes estudou cm Nova Fribur-
go e fez no Rio o curso de Direito,
formando-se em 1910. Ainda jovem, foi
quem saudou Ruy Barbosa quando este-
ve em Juiz de Fora na campanha civilista.
L.ogo depois de formado, ganhou renome
como advogado criminalistá, e as quali-

Fumo em ônibus
A Itapemirim, nos seus horários de

carros leitos, possui ônibus equipados
com ar condicionado e. por esta razão,
suas janelas são lacradas. Mesmo assim é
permitido o uso do fumo. Será humano,
civilizado ou justo colocar crianças, ges-
tantes, pessoas doentes e não fumantes
neste tipo de veículo? listas pessoas têm
um direito primário e divino, que é o de
poderem respirar ar puro. Não permitir
que alguém não fume por algumas horas
não é sacrifício; permitir que alguém
infeste o ar com fumaça nociva e veneno-
sa por diversas horas é crime. Solicito
providências das autoridades e dos diri-
gentes da Itapemirim 110 sentido de que
seja proibido o uso do fumo nestes vcícu-
los. VViland Oestreich — Rio de Janeiro.
Escândalos

Paciência tem limites. Pelo visto, o
slogan "O último a sair apague a luz do
aeroporto" está sc encaixando como uma
luva no município do Rio de Janeiro. Não
agüento mais: primeiro o problema da
mais-valia, que não é um problema de
ricos; quem diz isso não conhece a aflição
por que passam centenas de famílias
classe média que de uma hora para outra
se viram com uma dívida muito além de
suas posses. Depois os escândalos quase
que diários na Câmara dos Vereadores
(Previ-Rio, Trem da Alegria, contrata-
ções através de Mangaratiba). Agora o
último escândalo; eleições diretas nas
escolas municipais. Mas onde está o es-
cândalo? Nas próprias eleições, senão
vejamos: o ano de 1987 foi marcado pela
insatisfação dos professores que reivindi-
cam melhores salários. Já estão satisfei-
tos? Não. A folha deste mês veio sem os
aludidos aumentos. Pois é. o prefeito não
tem capacidade para assumir o que pro-
meteu com o professorado, não tem ca-
pacidadc para prosseguir com o projeto
do início do ano. quando chamou educa-
dores e responsáveis para discutir sobre o
processo educacional, se a avaliação atra-
vês de conceito era satisfatória. Agora, lá
vem ele de novo propor eleições diretas
porque é democrático. Sr. prefeito, eu
acho que o sr.. com todo o respeito, deve
mesmoé fazer 11111 cursinho (coisa rápida)
de ciências políticas para rever conceitos.
Existem uns livrinhos dc bolso que ensi-
nam em linguagem fácil o que é democra-
cia, o que é socialismo. Talvez esclareça.
Muria Matias Neves — Rio de Janeiro.

As cortas serão selecionadas para publica-
çáo no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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BOXE & MAGUILA.

O BOXE é chamado de arte, ou ainda
mais, de nobre arte, porque é preciso ser
muito artista pra tomar tanta porrada e
escapar ileso.

A NOBRE arte do boxe é praticada num
ringue cercado de cordas que é pros luta-
dores não conseguirem fugir da briga. As
cordas têm inclusive uma certa elasticida-
de, de modo que, quando um lutador se
atira nelas, é mandado de volta pro centro
do ringue, onde ele apanha mais.

APESAR de praticado com luvas, o boxe
não tem nada de delicado. Quem ganha a
luta é exatamente o lutador que conseguir
por mais vezes enfiar as luvas no adversá-
rio. As luvas também impedem que um
lutador deixe suas impressões digitais no
outro.

Geralmente, o lutador de boxe é
muito teimoso. A melhor maneira que um
oponente tem de convencer o outro que o
outro perdeu, é jogando o adversário no

chão. Ele é tão teimoso que o juiz tem que
contar até dez pra ele se convencer que
não dá mais pé mesmo.

O BOXE é altamente técnico e possui
vários estilos. O melhor deles é bater mais
e apanhar menos.

Os LUTADORES usam na boca uns
protetores de borracha que protegem per-
feitamente a mão de quem bate.

Como em todos os esportes, no boxe
também tem um juiz que fica no ringue
junto com os lutadores pra evitar golpes
sujos. Pra se ter uma idéia do critério que
norteia esta nobre arte, um soco no quei-
xo, que provoca comoção cerebral, embo-
tamento mental permanente e, em alguns
casos, coma e morte, é considerado um
golpe limpo.

Adendo — Parabéns pela escolha dos
adversários do Maguila, todos de altíssimo
nível. O próximo deve ser o Sobral Pinto.

A tragédia de Hamlet

Felix de Athayde

amlet fez encenar sua angústia dentro da sua tragédia.
E o brasileiro, que é que tem com isso? Isto: o

brasileiro encena sua angústia sob cada governo. Outras
semelhanças são meras coincidências. Hamlet morreu envc-
nenado, lutando e matando. O brasileiro morrerá de fome...
Que a produção da fome é a defesa dos governantes. Tanta
fome consome o homem brasileiro que lhe faltarão forças
para erguer o florete c traspassar o usurpador.

Estou no plano da ficção, leitor. O usurpador é o rei,
tio de Hamlet, não c ninguém que queiras acusar indireta-
mente, que eu não me presto a esses jogos. Ai de mim, não
sei jogar com as palavras como os governantes — exímios
jogadores — jogam com a vida humana.

No mais, leitor, estou escrevendo sobre a tragédia de
Hamlet c, não, sobre a comédia do Brasil, embora este
personagem se identifique com aquele na dúvida: entre o
capitalismo e o socialismo, o Estado brasileiro sofre a
angústia da fome. E, ao invés de encenar a tragédia que
Vive/sofre, encena uma palhaçada. Os políticos desempe-
nham papéis safados — gastos, deteriorados pelo uso,
apagados, segundo definição do Aurélio.

Ao tempo de Hamlet, havia algo de podre 110 reino da
Dinamarca. Hoje, o tempo, o príncipe, o país são outros.
Podres, só os homens do Poder. Esses frágeis homens que
dão pena e nojo. Hamlet era hábil, ébrio de vingança, já o
brasileiro é ébrio de cachaça, é saxífrago — dissolve pedras,
pedras duríssimas de engolir como planos econômicos. E
não há mais semelhanças.

Ou haverá e eu não me manco. Hamlet viu o fantasma
do pai, o brasileiro vc o fantasma do golpe. Há mais
segredos entre o palácio e o quartel, leitor, do que está
informada tua vã democracia. Eu não quero o golpe, tu não
queres o golpe, mas eles querem. E para quem tem armas,
querer é Poder. Sc este país continuar assim, sem lei nem rei
nem políticos decentes, um ferrabrás qualquer herdará o

reino. E suas tropas, em cena, serão o último ato da
tragédia.

Cada dia que passa, o governo é mais hipalgésico. A
situação do povo é lancinante e ele nem está aí. Ali,
também, não está. Não há governo, como o verão começou
sob chuva. Estás sambando na lama de sapato branco,
leitor. E deixemos Hamlet, com sua dor de barriga metafísi-
ca, de lado. Sua tragédia não oferece nenhum ensinamento
de proveito ao brasileiro. Está abaixo da alíquota.

Já que temos de falar, falemos de Bresser, aquele
aeromoço — aeromoço porque vivia sorrindo e pedindo ao
povo para apertar o cinto — que saiu do governo falando
mal do governo, c o governo lhe dá o troco na mesma
moeda desvalorizada, falando mal dos seus planos econô-
micos.

E uma comédia de costumes, coisa de lavadeiras. Ora,
quando entrou no governo, Bresser já sabia que o governo
estava ruim. Quando saiu, sabia que a sociedade estava
pior. No governo, só fez bresteiras. Perseguiu tanto o povo
que se delfinizou. Agora, não adianta chorar sobre o leite
majorado. Sarney, por sua vez, aceitou Bresser porque quis.
Falar mal do professor pelas costas não é elogiável. Tivesse
ficado calado, ganharia um cruzado; falando, sai apanhan-
do. Tome esta.

Mais esta: corte de despesas significa, também, no
meu entender, corte de trilhos. Mas, o entendimento de
Sarney é ininteligível. O ministro interino da Fazenda... A
condição intrínseca de ministro é a interinidade. Este c um
burocrata que está ministro. Nem Sarney sabe se ele fica.
Nem se sabe se Sarney fica. Sarney, também, é interino,
está no Planalto passando a chuva. Aliás, todo presidente
que não é parido dc urna é interino. Só o voto confere
estabilidade.

Entre um cinema c outro — a dúvida é atroz —,
Sarney volta, sozinho, para casa.

Nós, povo, ficamos plantados neste teatro Brasil
assistindo à tragédia de Hamlet.

Meditação diante do Presépio

Dom Eugênio de Araújo Sales

Dc 
muitas maneiras celebram os homens o Natal. 25 de

dezembro, festa pagã, bem como no tempo dos
romanos que comemoravam o solstício do inverno, o futuro
retorno do sol. Hoje, inúmeras pessoas reduzem o natalício
do Salvador a mera exaltação dc sentimentos hedonistas.
Mostra a deturpação da vida cristã cm nosso ambiente.

Outros, contudo, vivem intensamente o Mistério de
Deus que se fez homem para nos salvar. Nessa perspectiva,
há também espaço para os folguedos e outras manifestações
de júbilo, que não se contraponham ao verdadeiro espírito
natalino.

E altamente benéfica uma longa c silenciosa perma-
ncncia diante dos presépios que tentam reproduzir a Manje-
doura de Belém. Para ajudar essa meditação, eis aqui alguns
elementos bem atuais.

O corpo humano é dignificado em Belém. O Concilio
Vaticano II, na constituição pastoral Gaudium et Spcs (n"
22) afirma que "Cristo manifesta plenamente o homem ao
próprio homem (...). Restituiu aos filhos de Adão a
semelhança divina". De alguma forma, Ele está unido a
cada um de nós: "Trabalhou com mãos humanas, pensou
cori inteligência humana, agiu por vontade humana, amou
com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se
verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo,
exceto no pecado" (idem). Até o enigma do sofrimento e da
morte c iluminado pela obra redentora iniciada em Belém.

Ora, esse mesmo corpo humano, igual ao que vemos
tão exaltado no Presépio, no Mistério da Encarnação, é
cada dia, aqui e agora, profanado, conspurcado nas praias,nas novelas, nas propagandas comerciais, pela imoralidade
dos costumes, uso das drogas, emprego da violência,
desrespeito ao sagrado. A austeridade da Gruta onde
nasceu o Salvador é afrontada, atingida pela busca desen-
freada do bem-estar e do prazer pecaminoso.

Eu penso nos irmãos que seriam saciados com as
migalhas do "rico epulão" conforme o Evangelho (Lc 16.19-
31). O egoísmo neste período do ano faz sobressair a miséria
dc tantos.

A engenharia genética deu ocasião a que. de nova
forma, se vilipendie o corpo humano, como ocorre nos casos
de "mãe de aluguel", "mãe substituta", que o bom senso da
mulher cristã repudia. Maria honra a maternidade ao gerarJesus.

Talvez hoje muitos jovens jamais tenham podidoconceber um ideal de vida não escravizada pelas paixões da
carne, pois certas correntes filosóficas, nas escolas e nos
meios de comunicação em geral insinuam a obrigatoriedade
de "servir às paixões da carne" (Rm 6,12-14). Buscam, com
isso, mais felicidade e eis que aumenta a inquietação, a
instabilidade, o uso de drogas ou a criminalidade. O Menino
Jesus, em Belém, convida para outras direções.

A Criança recém-nascida nos fala de pureza, em um
ambiente chafurdado na impudicícia. Sobre "o chamado
direito da Arte e as normas da lei moral", o Concilio (Intcr
Merifíca, n" 6) declara "que a primazia da moral objetiva há
de ser aceita por todos, porque é a única que supera e
cocentemente ordena todas as demais ordens humanas, por

mais dignas que sejam, sem excluir a Arte". Importa insistir
clara e fortemente sobre essas diretrizes, porquanto os
ouvidos que se abrem, quando tratamos de injustiça social,
fecham-se à pregação integral do Evangelho, que inclui essa
parte da mensagem de Cristo.

Os mestres sempre ensinaram que o pecado da carne
obnubila a mente, tirando-lhe a lucidez de raciocínio. Santo
Agostinho afirmava: "Se amas a terra, tornas-te terra". O
amor verdadeiro enobrece e dignifica, ao passo que o vil
degrada o ser humano. Aliás, é do próprio Senhor: "Bem-
aventurados os que têm o coração puro, porque verão a
Deus" (Mt 5,8).

O Natal nos vem pregar outro tipo de vivência: aquela
que procura harmonizar impulsos e paixões, sob as diretri-
zcs da mente, iluminada pela Fé. Cada um de nós é partícipe
do Mistério da Encarnação, pois somos chamados a concre-
tizar um aspecto da sabedoria, do amor e santidade de
Deus. Revelar essa dimensão transcendental através de todo
o teor dc nossa vida! Isto exige sacrifício e até heroísmo,
visto como vivemos num mundo intensamente marcado por
contravalores.

Os homens de hoje são profundamente atentos a sinais
concretos. Damos graças a Deus pelo fato de que também
em nossos dias há testemunhos lúcidos de integridade dos
costumes.

Nesta parte de nossa meditação diante do Presépio de
Jesus, lembro três exemplos de jovens que perderam a vida
preservando a castidade. Santa Picrina Morosini, nascida
em 7 de janeiro dc 1931, na Itália e morta a 4 dc abril de
1957, ao defender a pureza. A 4 dc outubro último, foi
beatificada pelo Papa João Paulo II, assim como Antonia
Messina, assassinada cm 17 de maio de 1935, pelo mesmo
motivo. Tinha 16 anos. E Carolina Kozka, da Polônia, cm
18 de novembro de 1914, durante a 1" Guerra Mundial,
perdeu a vida por não ceder aos instintos de um soldado
russo. Elevada aos altares a 10 de junho de 1987.

Nessa ocasião, o Papa João Paulo II disse que os
santos nos ajudam a "descobrir ou redcscobrir a justa
hierarquia de valores (...) (Carolina) fala da grande dignida-
dc da mulher: da dignidade da pessoa humana, da dignidade
do corpo. Carolina (...) estava consciente dessa dignidade,
consciente desta vocação. Vivia nesta consciência e nela
amadurecia. Com a mesma consciência, enfim, deu a sua
vida jovem, quando era preciso dá-la para defender a sua
dignidade de mulher. "Bem-aventurados os puros de cora-
ção, porque verão a Deus" (Mt 5,8)".

Quem se liberta das paixões aviltantes, liberta-se do
egoísmo e adquire nova compreensão do próximo e de suas
necessidades. A escravidão das paixões leva ao consumismo
ou aos gastos inúteis, uma forma de subtrair ao próximo
carente a nossa solidariedade.

Diante da Criança recém-nascida, Deus feito homem
para nos salvar, consideremos a dignidade do corpo liuma-
no. No século V, as palavras de S. Leão Magno, em seu
Sermão da Natividadc do Senhor, conservam toda sua
atualidade: "Reconhece, ó cristão, a tua dignidade! Uma
vez constituído participante da natureza divina, não penses
em voltar às antigas misérias com um comportamento
indigno!"

Dom Eugênio de Aracjo Sales ó cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro
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"ECOLOGIA 
É CONSERVAÇÃO DE CAPIM"

GOMES DE ALMEIDA
Gomes de Almeida é capinador.

O caso Bukharin 
(II)

Moacir Werneck de Castro

Stephen 
E. Cohcn, autor de Bukharin c a Revolução

bolcheviijue, teve o seu livro descrito como "interes-
sante" pelo secretário-geral do PCUS, quando lhe foi
apresentado na recepção da Casa Branca, como vimos no
artigo anterior. Frisei a importância desse qualificativo parao misterioso processo de reabilitação do líder bolchcvique
fuzilado em 1938 sob acusações absurdamente infamantes.
Essa medida é uma pedra de toque da política dc abertura
de Gorbatchev.

Seria longo tentar uma análise a fundo da personalida-de de Bukharin e de suas posições no curso da dramática e
tão falsificada história do Partido Comunista russo-
soviético. Destaco apenas três aspectos, já do período final
de sua vida, segundo o livro de Cohcn, completado pelo de
Roy Mcdvedev. Os últimos anos dc Bukharin: o discurso de
Bukharin no I Congresso de Escritores Soviéticos, dc 1934;
sua fase de diretor do Izvcstia, em 1934-36; e sua posiçãodiante do fascismo alemão.

Bukharin, cuja estrela política estava em declínio,
apresentou no Congresso de Escritores um informe de três
horas sobre a poesia soviética. Recebeu no final uma ovação
extraordinária, que fez sombra à intervenção do próprioGorki e à do futuro porta-voz da política cultural do
stalinismo, Andrei Jdanov — o que representava um risco.
Cohen indica que o verdadeiro propósito de Bukharin era
apontar o perigo de que "diretivas compulsórias" do partidoem literatura, vigentes desde 1929, "conduzissem à burocra-
tização dos processos criadores e causassem grande dano ao
desenvolvimento da arte". Não é arte, dizia, parafrasearartigos de jornal e rimar palavras-de-ordcm. Uma civiliza-
ção socialista deveria criar uma arte impregnada de huma-
nismo, expressar toda a gama das emoções humanas.
Rejeitava como obsoleta a "poesia de agitação", aclamada
pelo oficialismo, e elogiava os poetas líricos, entre os quais o
malvisto, porque apolítico, Boris Pasternak.

O efeito desse discurso de surpreendente franqueza foi
impressionante. Cohen cita um testemunho segundo o qual"muitos escritores caíram nos braços uns dos outros, des-
lumbrados com a perspectiva dc uma real emancipação da
arte".

Ledo engano. A "primavera" simbolizada por Bukha-
rin teve vida curta. Daí a três anos ele estava preso e a
imprensa oficial anulava o seu discurso no Congresso como
uma tentativa malévola de "desorientar os escritores sem-
partido".

Nesse mesmo ano de 1934 Bukharin foi nomeado
diretor do Izvcstia. Abriu o jornal oficial a novos colabora-
dores, entre os quais seu amigo de juventude Ilya Ehren-
burg e o ex-trotskista Karl Radek, que daí a pouco iria ser
preso. Logo formou nesse jornal o mesmo ambiente de
iiberalidadc e camaradagem que criara em seu tempo de
diretor do Pravda.

Ele era obrigado, acentua Cohen. a pagar um preço: a
participação no ritual do culto stalinista. Bukharin entrava
no coro do elogio forçado, mas o fazia "de maneira tão
ambígua que convidava ao ceticismo". Era um perito, como
todos os publicistas que tinham vivido a censura da autocra-
cia tzarista, no manejo daquela "linguagem esopiana" a que

aludia Lenin. Só que agora a aplicava a outra forma dc
autocracia, rotulada de "socialista" — que ele, paradoxal-
mente, ajudara a instituir.

Roy Medvedev transcreve o depoimento de um jorna-
lista daqueles tempos: "Bukharin aliava a uma inteligência
brilhante uma vasta cultura e uma profunda e genuína
atitude democrática (...) Sempre natural e simples, capaz de
se comunicar imediatamente com todos (...) Entrava-se a
qualquer momento em sua sala, sem anunciar. Nem sempre
estava ali; não raro sentava-se à mesa de trabalho de um
jornalista qualquer, dava uma espiada nas laudas, fazia
observações rápidas mas agudas. Como diretor era incom-
parável: captava no ar o pensamento de um redator; com
rapidez e precisão surpreendentes sabia distinguir o essen-
ciai do secundário, e era capaz de cortar um artigo sem
prejudicá-lo, ou então de acrescentar algumas palavras queo melhoravam. Era um ótimo leitor. E sabia escrever."

O terceiro aspecto a destacar na atuação de Bukharin
nos anos que precederam sua prisão e fuzilamento foi a
posição profética que expressou com toda clareza cm
relação ao perigo da Alemanha hitlerista. Esse perigo era
subestimado em setores oficiais da liderança do Kremlin: o
grupo de Stalin aspirava a uma melhoria nas relações
germano-soviéticas; o fascismo não passaria de "mais uma"
variante do regime capitalista, e não valia a pena, por causa
dele, romper as relações normais estabelecidas em 1922 com
a Alemanha, como não se havia rompido com a Itália de
Mussolini.

Bukharin pensava o contrário. Convencido como esta-
va desde o início de que o hitlerismo lançara "uma sombra
escura e sangrenta sobre o mundo", defendia ardorosamen-
te o combate sem quartel ao fascismo e a resistência coletiva
à Alemanha nazista, que representava uma ameaça direta à
URSS. Numa antecipação que tinha um toque de humor
negro, dizia que as aspirações alemãs à posse dos territórios
ocidentais da URSS e os desígnios japoneses quanto à
Sibéria "significam que devemos encontrar lugar para toda a
população de 160 milhões de nossa União em algum dos
altos-fornos dc Magnitogorsk".

São três aspectos que iluminam a personalidade desse
importante protagonista da história contemporânea.

Numa introdução de 1979 a seu livro, Cohen escreve:"Inspirado em parte pelas considerações de Lenin no final
da vida, Bukharin procurou um caminho soviético dc
desenvolvimento que evitasse os mais sombrios aspectos
dessas tradições (refere-se ao que chamou tradições autori-
tárias do comunismo russo) ou algo ainda pior. Muita coisa
mudou na União Soviética desde os anos 20. Mas enquanto
o passado stalinista continuar a colidir com o presente, as
idéias de Bukharin permanecerão uma fonte potencial de
reforma anti-stalinista, embora não necessariamente de
mudança democrática, dentro do partido dirigente."

Ainda que não o proclame, a glasnost, também
inspirada nas últimas avaliações de Lenin. se prende à
vertente bukhariniana. É significativo que Gorbatchev te-
nha achado "interessante" a obra de Stephen Cohen. com o
que ela traz de sugestões para uma alternativa ao stalinismo.
O curioso é que o secretário-geral tenha dito isso ao mundo
de maneira tão lacônica num breve encontro com o profes-
sor americano na Casa Branca. Como quem quer exorcizar
o mais rapidamente possível um incômodo fantasma.

Encarando o 
passado 

soviético

Geneva Overholser

A 
mudança mais profunda da União Soviética não é na
política, mas nas artes, conforme verificam os ameri-

canos que assistem ao atual filme soviético Rcpcntancc
(Arrependimento).

0 filme é uma denúncia vigorosa e pungente do terror
stalinista. Já foi visto por milhões de pessoas na URSS. É o
grande acontecimento cultural soviético do ano. O que o
toma extraordinário não é apenas a denúncia. É o modo
como focaliza a luta da próxima geração para aceitar os
crimes de um ditador. É um processo muito semelhante ao
próprio esforço da URSS para olhar com mais honestidade
seu passado recente.

O diretor do filme, o georgiano Tcngiz Abuladze,
conta a história de um tirânico prefeito de uma pequena
cidade. Variam, o prefeito, é uma mescla de Hitler,
Mussolini, Stalin e seu sequaz Lavrenti Beria. Diz Abuladze
que Variam representa o mau oficial em toda parte. Os vôos
fantásticos do filme através do tempo reforçam a idéia de
universalidade.

Mas seus personagens e incidentes vêm da história.
Enfileirados para saber notícias de pessoas queridas banidas
e desterradas, sobreviventes ouvem frases usadas pela
polícia secreta na década de 30. Em uma cena, como na
história, membros de uma família revolvem toras provenien-
tes de distantes campos de extração de madeira, na esperan-
ça de encontrar alguma mensagem gravada apressadamente
para eles.

Quando o filho de Variam defende o pai morto, seu
próprio filho pergunta: "Por quanto tempo você vai men-
tir?" Numa resposta ouvida agora como há 50 anos, o pai do
rapaz diz: "Vivemos tempos difíceis. Seu avô estava tentan-
do construir um nuindo melhor para todas as pessoas. O que
é uma vida quando se está tentando construir uma vida
melhor para todos?"

Depois dos funerais do tirano, a filha dc uma vítima
não quer permitir que deixem Variam sepultado, porque"enterrá-lo seria enterrar o que ele fez". Esta luta entre os

que querem exumar o passado e os que resistem ardorosa-
mente repete-se todo dia na vigência da pcrcstroika (rees-
truturação) de Mikhail Gorbachev. A liberação de Repcn-
tanre atesta a ousadia da nova abertura. Mas ainda é uma
coisa frágil; as pusilanimidades que Rcpcntancc condena no
passado são ouvidas hoje, de maneira quase igual.

O filme foi feito com o apoio do nrnistro das Relações
Exteriores, Eduard Shevardnadze, então chefe do Partido
Comunista da Geórgia. Os censores o retiveram durante
dois anos. Depois que Gorbachev assumiu o poder, o
sindicato dos cinegrafistas elegeu novos dirigentes que
reviram filmes proibidos. Rcpcntancc figurou entre os
liberados.

Fatos semelhantes agitam o teatro, publicações, músi-
ea c arte soviética. Redatores criativos tem sido aproveita-
dos cm jornais e revistas, os escritores emigrados Vladimir
Nabokov e Joseph Brodsky tiveram obras publicadas, as
pinturas de Marc Chagall foram expostas com grande
publicidade em Moscou, e Boris Pasternak foi reintegrado
na categoria de grande escritor. Obras proscritas durante
muito tempo acham-se novamente disponíveis, e assuntos
proibidos, como anti-semitismo, drogas, corrupção oficial,
desonestidade na vida intelectual, são discutidos.

Os observadores acham as mudanças muito mais
amplas do que as do degelo na época de Krutchev. Maior
número de artistas, escritores e publicações está envolvido
no processo. A televisão leva as mudanças para os lares dc
maior número de pessoas. O povo soviético está mais bem
instruído.

A vida cultural soviética tinha descido a níveis tão
baixos por volta de 1979 que o mais alto prêmio literário do
país foi concedido a Leonid Brejnev por suas enfadonhas
memórias. Agora a intclligcntsia está atordoada com a
mudança. Até onde, perguntavam as pessoas no início da
glasnost. iriam as mudanças? Trabalhos como Rcpcntancc
dão uma resposta avassaladora e surpreendente. A outra
pergunta é: Até quando pode durar? A resposta ainda está
por vir.

Geneva Overholser e editoriansta do lhe New York Times '
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Obituário

Rio do ,
Helena Elizabeth Martin dc
Carvalho, 74, dc acidente vas-
cular cerebral, em casa em Co-
.pacabana. Paraense, desquita-
da de Silvio de Carvalho.

.Fátima de Almeida Freire. 31,
«de-acidente vascular cerebral,
.no. Hospital da Beneficência

• •¦Portuguesa. Carioca, arquite-
ta. Casada com Ronald Bastos
Freire, morava no Leblon.
José Honorio Ferreira, 84, de
•insuficiência cardíaca, no Hos-
pitai Casa de Portugal. Viúvo
de Bclti Gonzaga Jaime, tinha
uiti filho. Morava cm Copaca-

.bana.
Antônio dc Moura e Silva, 62,

,.de choque cardiogênico, no
Hospital do Inamps. Comercia-

. .r.io,. .solteiro. Tinha um filho,
-morava no Flamengo.
Isaura Botelho Pereira, 82, de
insuficiência cardíaca, na Casa
de Saúde Doutor Ângelo Filpi.
Capixaba, viúva de Josc Bento
Pereira. Tinha dois filhos, mo-
rav;( na Piedade.
Jerônimo Laurentino de Melo,
77, dc edema pulmonar, cm

.casa em Iodos os Santos. Per-
nanibucano. casado com Ecila
Pereira de Melo. Tinha uma
filha.

-«Waldemar de Souza Borges. 80,
tle infarto. em casa em Botafo-

"goi -Baiano. solteiro.
Carlos Teixeira Vasconcellos
Filho. 73. de insuficiência res-

Janeiro
piratória, no Sanatório Santa
Tereza. Carioca, motorista
aposentado. Casado com Ge-
nesia Melo Vasconcellos, mo-
rava no Lins.
Hélio Mendes de Vasconcellos,
54, de diabete, no Hospital do
Andaraí. Carioca, divorciado
de Luiza da Costa Ribeiro.
Morava cm Anchieta.
Sophia Lopes da Cruz Afflalo,
70, de acidente vascular cere-
bral, em casa no Flamengo.
Carioca, casada com Carlos Li-
ma Afflalo. Tinha uma filha.
Pedro Silva, 56, de câncer, no
Hospital do Andarái. Capixa-
ba, estivador aposentado. Sol-
teiro, tinha sete filhos. Morava
na Tijuca.
Manoel Moraes. 63, de edema
pulmonar, no Hospital do An-
daraí. Pedreiro. Solteiro. Mi-
nciro, morava em Vila Isabel.
Zilda Carvalho Bandeira de
Melo, 68, de infarto, em casa
em Copacabana. Baiana, casa-
da com Agenor Bandeira de
Melo. Tinha três filhos.
Carmen Fernandes, 81, dc
pneumonia, na Casa de Saúde
Grajaú. Carioca, solteira. Mo-
rava no Grajaú.
Arthur de Souza Mello. 53, dc
infarto, no Hospital dos Servi-
dores do Estado. Carioca, di-
vorciado, tinha quatro filhos,
morava na Saúde.

Estados
José Geraldo Brandão Alvim
Carneiro, 74, de parada respi-
ratória. em Belo Horizonte."Jornalista e advogado, carioca,

•passou a infância em Ubá, na' 'ZOna da Mata mineira, mudan-
do-se depois para Belo Hori-"ZbílVe, onde sc formou em Di-
reito. em 1937. Três anos an-
tes, iniciou a carreira no jorna-

lismo, como revisor da Folha
de Minas. Dirigiu a sucursal
deste jornal no Rio, na década
de 40. e depois foi ser repórter
e redator político no jornal
Estado de Minas, em Belo Ho-
rizonte, até sc aposentar em
1982. Casado com Ana Cordci-
ro Alvim, tinha cinco filhos e
14 netos.

Exterior
Alice Terry Ingram (Alice Traf-
fe), 88. num hospital de Bur-
bnnk. Califórnia. Atriz do cine-
ma mudo, trabalhou ao lado de

•Rodolfo Valentino e Ramon
Novarro. Nascida em Vincen-
nes, Indiana, começou a atuar
em 1916 mas só chegou ao
estrelato nos anos 20, numa'séríé de filmes dirigidos por seu
marido Rex Ingram. Entre seus

longas-metragens figuram: Os
cavaleiros do Apocalipse, com
Valentino (1921), O prisioneirode Zenda (1922), O Árabe, com
Novarro (1924) e O Jardim de
Alá (1927). Sua carreira sofreu
um declínio quando ela partiu
dos Estados Unidos para a Eu-
ropa em 1924, depois de uma
disputa entre seu marido e
Louis Mayer de Hollywood.

Grafiteiro divulga sua

poesia alternativa nos

muros de Belo Horizonte
13ELO HORIZONTE— Paraense da cidade de Portei,

radicado cm Uberlândia, no Triângulo Mineiro, há sete anos, o"poeta alternativo" Leopoldo Napolcão de Oliveira Neto, 31
anos, descobriu no grafite a forma ideal de divulgar suas
poesias, reunidas em oito livros editados pela Universidade

"Federal de Uberlândia. Lcpoldo Napoleâo, como se assina,
contraria a prudência dos grafiteiros e não se esconde na noite.
Faz suas pichações durante o dia, nunca se esquece de assinar
suas obras e não teme ser agredido por irritados donos de

\ imóveis por ele pichados.
O grafite definido por seu autor como "uma mensagem de

\ Natal" apareceu ontem pichado em bancas de jornal e muros no
Centro dc Belo Horizonte, marcando a estréia do poeta-

. grafiteiro na capital mineira, após longa peregrinação porcidades do interior de Minas, São Paulo e Pará.
Mensagem— Fazendo questão de ressaltar que vive

! com os recursos provenientes de sua arte, Leopoldo Napolcão
explica que considera o grafite a forma mais democrática de

. comunicação e não tem dúvidas em apontá-lo como o melhor' meio para levar sua mensagem ao público. Afirma que os versos
pintados em muros, paredes e bancas dc jornal têm aumentado

) as vendas de seus livros, comercializados por ele mesmo, de
mão cm mão, em bares, faculdades e portas de escolas.

„ Leopoldo escolheu a Praça Sete, o ponto mais tradicional
do Centro de Belo Horizonte, para iniciar sua "onda" de

. pichações na capital mineira. Não teme repressão policial ouproblemas com proprietários de muros, paredes e bancas
pichados por ele.

— No início, há três anos, enfrentei problemas com aincompreensão das pessoas. O Brasil é um país sem cultura —
1 criticou o grafiteiro, que parece decidido a espalhar seu nome e

suas poesias pelo país e até fora dele, pois garante que dentro de
. dois meses vai iniciar pichações em Buenos Aires. Procurou as

redações do JORNAL DO BRASIL e da Rede Manchete, em
Bolo Horizonte, para mostrar seu trabalho, depois de se' aproveitar do fato de as bancas de jornal estarem fechadas no

; Natal, para gravar em algumas delas o seu recado.
Belo Horizonte — Waldemar SabinoS5«^v' '
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Napolcão começou pichando as bancas

Traficantes presos em

Rondônia fazem parte

da 
"Máfia 

Colombiana"
CUIABÁ — Já estão na Polícia Federal, nesta capital, os

quatro bolivianos (entre eles, duas mulheres) c o colombiano
presos no dia 22, no município de Pontes de Lacerda, no oeste
do estado, em uma grande operação que envolveu 50 policiais
federais de todo o país e mais dois agentes do DEA (Drugs
Enforcement Agency, agência americana de repressão ao
tráfico), na qual foi destruído um laboratório de refino de
cocaína de propriedade do chamado Cartel dc Mcdclhn. tia
Má fia Colombiana, considerado uma das maiores quadrilhas de
tráfico de entorpecentes do mundo. Outro colombiano, preso
ontem em Tangará da Serra, também está cm Cuiabá.

Segundo o delegado de Repressão a Entorpecentes da
Polícia Federal que chefiou a operação, Wilson Sailes D Ama-
sio, 31 anos, o laboratório é o maior já descoberto na América
do Sul e tinha capacidade para produzir 200 quilos de pasta e 50
quilos de cocaína pura por dia. Toda sua produção era destinada
à exportação, passando pela Colômbia e México, até chegar aos
mercados consumidores dos Estados Unidos e Europa.

A operação, incluindo o período de investigações, durou
cinco meses. No laboratório, foram presos quatro bolivianos e
um colombiano. Ontem, foi preso outro colombiano. Estão
presos e enquadrados nos artigos 12 e 18 da Lei 6.368 (tráfico de
entorpecentes, conexão internacional e formação de quadrilha)
Alberto Vclasco Justiniano, 29 anos; Hermando Baba Urquiza,
26 anos; Blanca Jiremcz Cospedez, 29 anos; Alcira Figueroa
Camara, 32 anos (bolivianos); Diego Molina, 28 anos e Alberto
Lizcano Cruz, 24 anos, ambos colombianos. Todos trabalhavam
para Nelson Urrego c José Guerrero, também colombianos,
que estiveram há cerca de cinco meses no Brasil, mas foram
utilizados apenas como iscas pela Polícia Federal para chegar ao
laboratório e já deixaram o país.

No laboratório, a Polícia Federal apreendeu 200 quilos de
sulfato (pasta) de cocaína, 8 quilos de base dc coca, um quilo da
droga pura e 150 tambores dc éter e acetona, fabricados pela
Rhodia, que foram destruídos no próprio local.

Fazendeiro de Minas

ganha CZ$ 120 milhões

na extração de Natal
BELO HORIZONTE — Um mês e meio depois dc um

engenheiro de 62 anos desta capital acertar sozinho a quina da
Loto. recebendo uni prêmio de CZS 119 milhões 391 mil, outro
mineiro da classe média alta tirou a sorte grande: o empresário e
fazendeiro José Batista Soares, de 56 anos, proprietário do
melhor hotel de Divinópolis, a 114 quilômetros de Belo
Horizonte, o JB Palace Hotel, é o ganhador da extração de
Natal da Loteria Federal, recebendo um prêmio de CZS 120
milhões.

Ao saber da notícia, José Batista Soares, pessoa bastante
popular em Divinópolis. onde mora há muitos anos. tratou logo
de sc esconder e viajou na madrugada de quinta-feira para local
ignorado. Na tarde de quinta-feira, a sua mulher, Lídia, c os
três filhos do casal, Adriana, Renato e Patrícia, viajaram
também para se encontrar com o novo milionário a tempo de
passar a noite dc Natal.

Ele me ligou ontem (quinta-feira) de madrugada,
dizendo que estava viajando e que não sabia quando voltaria.
Disse apenas que voltaria a telefonar lá pelo dia 30 para a gente
fazer o fechamento do balanço e resolver qualquer eventual
problema — revelou ontem o gerentc-geral do JB Palace Hotel,
Antônio Lúcio Ferreira.

Segundo Antônio Lúcio, seu patrão é pessoa de "boa

posição social" e muito estimada em Divinópolis. Mora no Sidil,
o melhor bairro da cidade. Contou que ele comprou o bilhete na
Agência Lotérica Souza, que fica perto do hotel.

Normalmente, o hotel estaria hoje lotado de parentes e
amigos do José Batista, para o almoço de Natal. Mas não
apareceu c nem vai aparecer ninguém. Até os quatro irmãos
dele saíram da cidade — explicou o gerente do hotel, inaugura-
do em maio do ano passado. Considerado o melhor hotel da
região, o JB Palace tem 80 apartamentos, restaurante, piscina e
recebeu três estrelas da Embratur. Antônio Lúcio informou
ainda que José Batista Soares é criador de cavalos, sendo
procurado constantemente por fazendeiros dc vários estados.

Belo Horizonte — Waldemar Sabino

Loto

Geraldo deve CZ$ e precisa

V.urltm Menezes

Advogado negro publica

livro onde denuncia

racismo na CEF do Sul
PORTO ALEGRE — Para de- P. Alegre/Jurandir Silveira

nunciar "o racismo existente dentro
da Caixa Econômica Federal" (CEF),
nos 17 anos em que lá trabalha, o
advogado Carlos Alberto Menezes
Soares, de 34 anos, lançou o livro A
Abolição da Escravatura Existe?, no
saguão do Centro de Artes da CEF,
nesta capital. Para Menezes, lançar o
seu primeiro livro no prédio da Caixa"é apenas um tapa com luva de peli-
ca". O segundo volume, com novas
denúncias, deverá ser lançado no ano que vem. Em Brasília, o
presidente da CEF, Paulo Viotti, disse desconhecer a denúncia
de racismo, mas prometeu apurar.

A idéia do livro, segundo o advogado, surgiu em 1983.
Nessa época, angustiado com todos os problemas, entre eles. o
racismo, que vinha enfrentando com os chefes da Caixa
Econômica Federal, recebeu a primeira ameaça: foi obrigado a
calar, depois dc fazer uma denúncia sobre o prédio do Centro
de Porto ALegre, no qual poderiam morrer cerca dc 300
pessoas, caso ocorresse um incêndio. Na época, Menezes fazia
estágio como enfermeiro na Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes.

Em seu livro, Menezes narra, com personagens fictícios,
todas as agruras que passou desde que entrou para a Caixa
Econômica Federal, em 1970, como cncadcrnador. Ele acabou
fazendo pós-graduação cm Enfermagem e Direito, o que lhe
valeu o primeiro problema: seu chefe, Antônio Carlos Crespo
Lorenzone, que no livro é o personagem Carapinha, deu-lhe
parabéns, mas informou que ele não iria trabalhar em Porto
Alegre e, sim, no Rio Grande do Norte: "No meio de minha
gente e com um chefe que era índio", conta Menezes.

Falcatrua — Como advogado na CEF, Carlos Alberto
Menezes Soares acabou descobrindo "falcatruas na concessão
de financiamentos, com vista grossa do diretor de Hipoteca da
Caixa em Natal, Miguel Sobrinho". Isso, diz ele, foi a "gota
d'água". "Por pressões e ameaças, tive que mudar os pareceres
para a concessão de financiamentos." Chegou até a enviar uma
representação ao presidente da Caixa na época, Gil Macieira,
que até hoje não foi respondida, na qual denunciava os
financiamentos irregulares.

Pelas denúncias e por ser negro, segundo ele, as pressões e
ameaças continuaram. Menezes voltou para Porto Alegre, onde"foi colocado atrás de um balcão atendendo ao público na
Agência Moinhos dc Vento". Sua luta não terminou aí.
Merçczes entrou com uma liminar para exercer a função dc
advogado na assessoria jurídica da Caixa. Chegou a ganhar, mas
a CEF, depois de uma questão judicial que durou mais dc três
anos, acabou levando vantagem, porque alegou que incorporou
16 advogados do extinto BNH e não tinha como colocá-lo na
função que deveria exercer no Departamento de Processamento
de Dados.

Menezes conta, minuciosamente, as relações de poder e a
discriminação racial que sofrem todos os negros que ingressam
na CEF.

Três apostadores do Rio de Janeiro, três da Bahia, três de
São Paulo, dois do Rio Grande do Sul. um de Santa Catarina
e um de Mato Grosso foram os 13 ganhadores da quina da
Loto no concurso 480, cujo sorteio se deu anteontem cm
Brasília. O prêmio recorde dividido entre eles vai dar a cada
um dos que jogaram nas dezenas 22. 23, 30. 58 e 63 a quantia
de CZS 11.393.990. Ganharam a quadra 1.144 apostadores,
cabendo a cada um CZS 105.903. enquanto o terno pagará
CZS 2.725 (sempre já descontado o Imposto de Renda) a
cada um dos seus 59.270 apostadors.

Tempo

OLGA VILAR0 CARDOSO MARTINS
"4- 

Dinah e Jean Guagni dei Marcovaldi, Alexander

| e Cristina Guagni dei Marcovaldi e os filhos
Paula e Bruno, Guy e Angela Guagni dei Marco-

valdi e a filha Nina, Waldemar, Enrico e Fábio com

pesar participam o falecimento de sua mãe, sogra,
ávó e bisavó ocorrido em 23/12/87, dispensando
cumprimentos e pedindo aos amigos uma oração

por sua alma.

No trigésimo dia de seu falecimento, em São Paulo, os
familiares de:

CARLA CARRARA DE SAMBUY CERAGIOLI
Agradecem as manifestações de pesar e de afeto recebidas.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anuncio na Av
feriados 17 OOh.Tel 585-4350

BTãsil, 500 De domingo à 6J até 20 OOh. aos sábados e
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
Para outras informações, consulte o seu
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CZS 600 mil para fazer transplantes

Vítima de acidente de

trabalho quer ajuda de

empresa para se tratar
BELO HORIZONTE — Devendo mais dc CZS 260 mil cm

despesas médicas e hospitalares e tendo ainda de se submeter a
transplantes de córnea e tímpanos, que custariam hoje mais de
CZS 600 mil, em conseqüência de um acidente de trabalho com
cloro gasoso, há 23 meses, Geraldo Afonso do Nascimento, 29
anos. auxiliar técnico de melhorias operacionais da Copasa
(Companhia dc Saneamento de Minas Gerais), continua lutan-
do para receber assistência da empresa. Geraldo teve também
intoxicação, infecção bucal (perdeu oito dias), conjuntivite
química, laringotraqueíte aguda e sofre de surdez progressiva.A empresa, porém, alega que os problemas não são decorrentes
do acidente e sim de uma raspagem no olho que Geraldo fez três
meses antes.

O acidente aconteceu dia 25 de janeiro de 19S6. no sistema
de tratamento de água do município de Extrema, sul de Minas,
onde Geraldo trabalhava como encarregado de sistema, che-
fiando quatro funcionários. Segundo Geraldo, cie ajudava um
empregado a substituir um cilindro de cloro gasoso, que pesa
100 quilos e tem 1,70 metro de altura e 20 centímetros de
diâmetro, quando parte do gás escapou. Mesmo usando másca-
ra de proteção, além de luvas, Geraldo foi intoxicado pelo gás,
que atingiu seu rosto. Foi atendido no Hospital São Lucas, de
Extrema, pelo médico Fábio Américo Ferrer, que o liberou
para voltar ao trabalho 10 dias depois.

Na ficha de tratamento do acidentado, o médico anotou
que Geraldo tinha sofrido "conjuntivite química de grau
moderado", que não lhe deixara nenhuma "lesão residual".
Apesar disso, Geraldo sentiu que o olho esquerdo estava
piorando. Examinado por uma equipe médica do Instituto
Hilton Rocha, de Belo Horizonte, soube que terá de se
submeter a um transplante de córnea, para cuja preparação foi
operado em julho.

Espera — Geraldo Nascimento reclama ainda do jogo
de empurra nos postos do Inamps. "Quando descobri que teria
de fazer transplante de córnea, procurei o Inamps e o médico
Sérgio Schneider Guimarães, do Centro Oftalmológico, infor-
mou que eu seria operado por estagiários e teria de pagar uma
complementação de CZS 85 mil. Além disso, deveria entrar em
uma fila, na qual, pelos meus cálculos, teria de esperar 127 anos
por uma córnea".

O cálculo de Geraldo Nascimento teve como base o fato de
que seu número de inscrição era 632 e, durante um ano, o
Centro Oftalmológico fizera, através do Inamps, apenas cinco
transplantes de córnea. Segundo o assessor de imprensa do
Inamps na capital mineira. Orlando Duarte, a dificuldade do
transplante é a falta de córneas.

O funcionário da Copasa reclama da empresa, em que
trabalha há sete anos, por não lhe ter dado assistência. Mas o
chefe da Consultoria Jurídica da Copasa, advogado João Bosco
Alexandrino, não pensa assim.

— Não cabe à Copasa dizer se os problemas que ele tem
no olho foram provocados pelo acidente ou não. Isso é função
do Inamps e o medico que o atendeu não fez essa comunicação,
como também o liberou para trabalhar normalmente 10 dias
depois do acidente — argumentou o advogado.

A frente fria que está em dissipaçáo no litoral da
Bahia ainda causa nebulosidade e chuvas isoladas nessa
área. A nova frente fria que aparece ondulando pelo Sul
do país provoca nebulosidade, chuvas e trovoadas. No
Sudeste predomina bom tempo com elevação de tempera-
tura e no Leste do país existem pancadas de chuvas em
alguns estados do Centro-Oeste e Norte.

No Rio e em Niterói

O serviço de Meteorologia não for-
neceu ontem a previsão do tempo
para hoje no Rio de Janeiro e nos
demais listados.

Precipitação das chuvas em mm

Ultimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

171.9
113(1.4
1098.4
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DALVA LUCACIO B0NAC0SSA
(MISSA DE 7° DIA)

t

Carlos Bonacossa, Filhos, genros, noras e
netos convidam seus parentes e amigos
para missa em memória de sua esposa,
mãe, sogra e avó a realizar-se segunda

feira 28/12/87 às 9:00 hs. na Igreja Nossa
Senhora da Conceição — na Tijuca — Rua
Conde de Bonfim, 987.

VERA BEBIANNO
(FALECIMENTO)

Sua família comunica o seu faleci-
mento. O féretro sairá da Capela
Real Grandeza n° 4, HOJE, às 11 ;00

horas, para o Cemitério São João Batista.
t

Avisos

Religiosos

e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na

Av. Brasil, 500. De domingo à

6a até 20:OOh, 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
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Mame Econômico Maüsoji admite rever alguns 
pontos do 

pacote

fatalmente a uma forte
desaceleração econô-
mica no próximo ano.
A melhor prova disso,
dizia um desses espe-
cialistas, é que a infla-
ção de janeiro pode
surpreender muita
gente e não superar os
12%. Razão principal
do refluxo inflacioná-
rio: queda na demanda
e indefinições quanto
aos investimentos dc
médio c longo prazos.

O 
chefe do SNI general Ivan de Souza
Mendes, deverá ser derrotado pela

segunda vez no processo de feitura de um
ministro da Fazenda.

Quando Dílson Funaro caiu em abril
¦passado, o candidato do general Ivan era o
deputado José Serra (PMDB-SP), cujo pas-' sado de dirigente estudantil de esquerda,
èx-presidente da UNE e exilado político no
Chile ficou completamente de lado para o
chefe do SNI, pela competente e severa
gestão dos recursos públicos como secretá-
rio do Planejamento do governador Franco
Montoro em São Paulo. O escolhido, como
se sabe, foi o agora também ex-ministro

-Luiz Carlos Bresser Pereira.
Com a queda de Bresser, no dia 18, o

candidato do General Ivan ao posto é, uma
vez mais, o deputado José Serra.

Serra, porém, se um convite vier a ser
feito, não vai aceitar em hipótese alguma.

Novo banco
¦ - — O ex-consultor da dívida externa brasileira,

Férnão Bracher, e o presidente da Comissão dc
Valores Mobiliários, Luiz Octávio da Motta
Veiga não aceitaram os convites para permanc-
cer no governo por um bom motivo: em associa-
ção com um banco estrangeiro, serão sócios cm

; um banco de investimento que pretendem abrir
no país.

: v:r; As negociações estão bem adiantadas. Ou-
tro sócio será o ex-vice-presidente do Bradcsco
Aritonio Beltran Martínez.

Pacote
Mesmo podandoa reforma fiscal dc

Bresser Pereira, o país
não estará a salvo da
recessão em 1988. Nos
ministérios da Fazenda
e do Planejamento, os
técnicos estão conven-
cidos de que a queda
no poder de compra
dos salários (caso seja
mantida a atual fórmu-
la dc reajustes), o re-
torno ao FMI e as in-
definições do Congres-
so Constituinte levarão

Vice-campeão
O Brasil é o vice-campeão de inflação da

América Latina. O Balanço preliminar da econo-
mia latino-americana de 1987, apresentado no
dia 22 pelo secretário executivo da Cepal (Comis-
são Econômica para a América Latina e Caribe),
Norberto Gonzáles, aponta o Brasil com um
índice de inflação de 340% este ano. índice
maior, a Cepal só constatou na Nicarágua, onde
ele chegou a 1 mil 225%. Abaixo da Nicarágua e
Brasil estão a Argentina (180%), o México
(146%) e o Peru (105%). No Uruguai, a inflação
de 87 alcançou 60%.

Otimismo da Cepal. A inflação brasileira foi
cm 87 de 365,7%.

Nome definitivo
Quando o presidente Sarney perguntou a

Bresser Pereira que sugestão de nome ele daria
para ocupar o cargo de ministro da Fazenda,
Bresser respondeu que o nome era Maílson da
Nóbrega.

E avisou que não apenas para interino.

Pneus
A Firestone do Brasil decidiu instalar no

porto industrial de Suape, em Pernambuco, uma
fábrica de câmaras-de-ar. Com o nome Firestone
do Nordeste S/A, a empresa vai produzir por ano
3 milhões e 600 mil câmaras-de-ar, o que equiva-
le a 30% da produção nacional. O diretor presi-dente da Firestone, Guilherme Pazos, já esteve
em Suape para escolher o local onde a indústria
ficará instalada e o projeto está na pauta da
Südene.
"Dívidas 

mexicanas
Dados oficiais do próprio Ministério da

Fazenda e do Banco do México revelam que a
dívida pública mexicana total (externa e interna),
US$ 87,5 bilhões, corresponde a 95,6% do Pro-
duto Interno Bruto estimado para 1987. Em
termos de juros, o Estado mexicano pagou esse
ano US$ 12,8 bilhões internamente e US$ 6,5
bilhões nos débitos externos.

Fim do racionamento
No balanço de final de ano do Ministério

das Minas e Energia, Aureliano Chaves anunciou
que, "se deus quiser", 1988 começará com o"Nordeste finalmente livre dos racionamentos de
energia. Isso, seçundo Aureliano, será consegui-
do graças a doii fatores: a inestimável ajuda dc
São Pedro, que tem feito chover satisfatoriamen-
te nas cabeceiras do Rio São Francisco, c a
aceleração de obras fundamentais para o forneci-
niento de energia para a região.

E o caso, por exemplo, da Hidrelétrica de
Xingó, da linha de transmissão Tucuruí—
Presidente Dutra, que atravessando 800 Km de
selva amazônica vai transferir 500 mil KW da
Região Norte para o Nordeste, e da subestação
de Ibiúna (a ser inaugurada pelo presidente'Sarney no próximo dia 7); que receberá energia
de Itaipu e tem capacidade para movimentar até
6 milhões 300 mil KW, mais do que toda energia
consumida pela cidade de São Paulo.

Pedindo tempo
De regresso de

Washington, onde de-
fendeu os interesses
dos exportadores bra-
sileiros das ameaças de

. retaliações no US Tra-
de Representative, o

Eresidente 
da AEB,

lorberto Ingo Zadroz-
ny, mobilizou nos últi-"tnos dois dias diversas
entidades de classe
cjue, com ele e Mário
Amato, presidente da
FIESP, emitiram um
telex ao senador Spark
Matsunaga, chairman
do Subcomitc Interna-

cional de Comércio do
Senado dos EUA. Os
sinais de que o senador
foi compreensivo à
causa brasileira levou
Zadrozny e outras 10
entidades a pedir sua
intervenção junto a
Clayton Yeutter para
que o USTR não adote
sanções contra o Brasil
— previstas para entre
6e 10 de janeiro — até
a reunião do Conin,
dia 20, de onde pode-
rão vir ações concilia-
tórias para um acordo.

Míriam Leitão

Kido Guerra

BRASÍLIA — O governo admite rever algumas
medidas incluídas no pacote fiscal anunciado na semana
passada, que não foram muito bem recebidas por setores
empresariais, como o fim dos incentivos às exportações
de manufaturados (previsão de receita de CZ$ 41 bilhões
a CZ$ 47 bilhões em 88) e a taxação das operações a
termo nas bolsas dc valores e dc outros mercados
futuros.

— Em princípio, a Receita Federal está convencida
de que as medidas adotadas estão corretas, mas não
teremos nenhum constrangimento cm ate mesmo revo-
gá-las se acharmos necessário — afirmou ao JORNAL
DO BRASIL o ministro interino da Fazenda, Maílson
Ferreira da Nóbrega, que na próxima terça-feira se
encontra em Brasília com representantes dos setores de
exportações e financeiro para ouvir as suas inquietações,
muitas delas, segundo ele, exageradas. — Não há motivo
para isso — assegurou.

Segundo Maílson, que antes viaja para o Maranhão
— na segunda-feira —, atendendo a um chamado do
presidente José Sarney, o governo "está aberto a exami-
nar todas as posições para atingirmos soluções conciliató-
rias", pois, enfatizou, "não há interesse em inviabilizar
as exportações brasileiras, que são fundamentais para a
renegociação da dívida externa, e nem destruir as
operações nos mercados futuros". Completou: "Sc esse
mercado for destruído, a medida é inócua, pois não
haverá mais tributação."

Dívida externa — No encontro desta segunda-
feira na Praia do Calhau com Sarney, que Maílson
definiu como sendo "um despacho de rotina", além de
uma discussão abrangente sobre a situação econômica
nacional nesse final de ano, está na pauta a fixação das
taxas de risco provisórias (spreads) que o governo
brasileiro pretende pagar aos credores externos c que
vão incidir sobre o principal da dívida a vencer em 1988.
Esse volume de recursos — ainda não totalmente defini-
do — deverá ser depositado pelos bancos credores no
caixa do Banco Central, através de seus clientes no
Brasil, seguindo um mecanismo utilizado desde 1982,
quando o país deixou de amortizar o principal da dívida.

A fixação dos spreads provisórios — que hoje
correspondem a 1,125% da Libor (taxa de juros prefe-
rencial dos bancos britânicos) — será definida no despa-
cho de segunda, para constar de um telex que o governo
brasileiro enviará na terça-feira à comunidade financeira
internacional, formalizando a operação. Como vem
ocorrendo nos últimos anos, esse dinheiro pode ser
utilizado para reempréstimo a clientes dos credores no
Brasil, seja do setor público ou privado.

Também está na pauta do despacho um relato, que
será feito por Maílson, sobre o desfecho do acordo
provisório com os bancos credores, que determina o
depósito de US$ 357 milhões pelo Brasil, no dia 29 de
dezembro (terça-feira), c mais US$ 143 milhões cm
janeiro. Dos credores, o país receberá, na próxima
semana, US$ 714 milhões, e em janeiro mais US$ 786
milhões. A estratégia brasileira para o reinicio das
negociações com o comitc assessor dos bancos credores,
em 11 de janeiro, visando ao financiamento dos juros

3ue 
vencerão em 1988 c 1989, e outro ponto fundamental

o encontro.
Outras decisões que precisam ser tomadas ainda

este ano — como a fixação do novo Piso Salarial
Nacional e a revisão das contas de diversas empresas
estatais que tiveram seus orçamentos modificados —
também serão discutidas no Calhau entre Maílson da
Nóbrega e o presidente Sarney.

Sarney desmente convite a interino

yôíV FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A. - FOSFÉRTIL
GRUPO PETROFÉRTIL

CGC - MF N- 19.443.985/0001 -58
AVISOCANCELAMENTO EDITAL CONCORRÊNCIA GERAM-l-310/87

A FERJIIIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFÉRTIL, Empresa do Grupo PE-TROFERTIL, avisa a todos os interessados que nos termos do Decreto-Lei2.300/87 alterado pelos Decretos-Lei 2.348/87 e 2.360/87, resolveu "cancelar" aConcorrência Pública para prestação de serviços de Planejamento, Controle eFiscalização de Construção Civil e de Montagem Eletromecãnica, sob geren-ciamento da FOSFÉRTIL, de n- GERAM-l-310/87. Uberaba, 21 de Dezembrode 1987. Ivan de Vasconcellos Barros - Coordenador da Comissão Permanentede Contratação.

CEMIG
Companhia Energética
de Minas Gerais

RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃOPARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVISDA USINA HIDRELÉTRICA DE IGARAPAVA

A CEMIG comunica que licitará a execução das obras civisda Usina Hidrelétrica de Igarapava, nos municípios de Con-
quista (MG) e Igarapava (SP).
As obras civis serão contratadas sob regime de empreitada
por preços unitários, compreendendo a construção de ense-cadeiras, da barragem de terra, do vertedouro, da tomadad'água, da casa de força e subestação.
Seráo exigidos os seguintes requisitos tócnico-económicos,
para que as empresas se habilitem a participar da licitação:
1. Patrimônio liquido de Cz$ 1.000.000.000,00 (hum bilhãode cruzados).
2. Experiência em escavação em rocha a céu aberto com-

provada por volumes escavados de 650.000 m3 em umaúnica obra.
3. Experiência em execução de aterros compactados embarragens ou diques, comprovada pela execução de

600.000 m3 em uma única obra.
4. Experiência em concretagens para aproveitamentos hi-

drelélricos, comprovada por execução de 200.000 m3 em
uma única obra.

As obras serão iniciadas no 2° trimestre de 1988, com inicio
de operação comercial de 18 unidade no 15 trimestre de1991.
Será permitida a participação de consórcios de duas empre-sas.
O edital completo da presente licitação, incluídas as condi-
ções para habilitação das empresas, será fornecido aos re-
presentantes devidamente credenciados das empresas inte-
ressadas, ao preço de Cz$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-zados), a partir do dia 15 de janeiro próximo, no seguinte
endereço:
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
Departamento de Coordenação Administrativa de Obras deGeração - OG/CA
Av. Barbacena, 1200 - 9S andar - Ala A1
Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG
A entrega do edital será feita até o dia 29 de janeiro de
1988, no horário de 8:00 às 11:00 e de 14:00 às 17.00 ho-
ras.

NEWTON CARDOSOGOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SÁO LUÍS — O presidente Josc
Sarney, descansando desde o último dia
22, em companhia apenas da família, na
Ilha de Curupu, a 30km de São Luís,
negou que a convocação do ministro
interino Maílson da Nóbrega para se
reunir com ele em seu repouso tenha
como objetivo convidá-lo a ser efetivado
no cargo. Mas, fez questão de elogiar o
auxiliar: "É um técnico muito competcn-
te", afirmou, ao responder à pergunta de
um jornalista se o interino seria o seu
candidato a ministro.

— Até agora, só consegui me quei-
mar. Não consegui me desligar dos pro-
blemas — disse o presidente Sarney,
informando que, mesmo no retiro da Ilha
de Curupu, lem procurado acompanhar a
implantação das novas medidas econômi-
cas, mantendo contatos por rádio c tclc-
fone diários com o Ministério da Fazen-

da, em Brasília. Ele garantiu que só
nomeará o novo ministro da Fazenda
efetivo cm meados de janeiro, após retor-
nar do descanso — o final das férias está
previsto para o próximo dia 4.

Sarney admitiu que a falta de um
substituto efetivo para o ex-ministro
Bresser Pereira não é um bom negócio no
momento em que o país renegocia sua
dívida externa, mas disse não acreditar
em solução de continuidade no processoem andamento, que espera ver concluído
nos primeiros dias de janeiro, lembrando
que todos os prazos estabelecidos estão
sendo cumpridos rigorosamente.

Um assessor presidencial informou
que Sarney, durante a conversa de segun-
da-feira com Maílson, pretende deflagrar
o processo dc corte nos gastos públicos,analisando preliminarmente a relação de

algumas empresas estatais que possamser extintas. Ainda segundo a mesma
fonte, o presidente espera chegar ao final
de janeiro já com alguma medida concre-
ta nesta área, embora o seu programa de
cortes nos gastos para conter o déficit
deva ser feito de forma a acontecor ao
longo do seu mandato e não de uma só
vez, como queria Bresser Pereira. < >

Para o encontro com o presidente,' o
ministro interino Maílson da Nóbrega
chegará a São Luís na manhã de segúnda-
feira, em um jatinho HS da FAB. Do
aeroporto mesmo, Maílson será levado à
Ilha de Curupu cm um helicóptero. Ao
finai da audiência, retorna a Brasília. Na
noite de Natal. Sarney disse que sua
maior preocupação ao convocar Maílson
a São Luís era com a condução das
negociações da dívida externa e o acom-
panhamento do pacote fiscal.

Novo titular deve sair até dia 15
BELO HORIZONTE — O presi-dente Sarney vai nomear, até o dia 15 de

janeiro, seu novo ministro da Fazenda,
que deverá ser, segundo revelou ontem,
nesta capital, o ministro-chefe do Gabi-
nete Civil da presidência da República,
Ronaldo Costa Couto, um nome da "con-
fiança pessoal e profissional do presiden-te e que deverá ter um bom relaciona-
mento com a classe política".

Segundo Costa Couto, o presidenteJosé Sarney decidiu que o novo ministro
da Fazenda deverá acompanhá-lo "até o
último dia do seu governo" e considera
fundamental que ele seja identificado
com as diretrizes do governo. "Por isso, o
presidente está meditando antes dc fazer
a escolha e não tem pressa para fazê-lo".

Costa Couto disse que o ministro
interino da Fazenda, Maílson da Nóbre-
ga, "está tendo um bom desempenho".
Mesmo assim, como o governo está preo-
cupado com a recuperação da economia,

"a interinidade na pasta da Fazenda não
pode durar muito, indo no máximo até 15
de janeiro".

O chefe do Gabinete Civil do presi-dente Sarney disse que o governo não
existe para tomar medidas simpáticas,
mas necessárias. "O presidente tem cons-
ciência dc que o pacote fiscal não era
popular. Mas atende à luta baseada na
austeridade c seriedade traçada pelo go-verno. A economia brasileira cresceu
apenas 4% em 1987, aos trancos e bar-
ranços. Foi um ano difícil, apesar dos
esforços do governo e dos brasileiros",
reconheceu Costa Couto.

Garantiu que, em janeiro, o presi-dente Sarney iniciará um processo de
desativação de algumas empresas esta-
tais, por entender que "tem governodemais neste país":

— O presidente quer que a iniciativa
privada seja o carro-chefe da economia
nacional, senão ele entra na contramão

da história. O presidente só não desati-
vou ainda algumas estatais porque não
deseja ficar na base do palpitômetroCosta Couto afirmou que o presiden-te Sarney está preocupado agora com o
desenvolvimento social, porque conside-
ra que já cumpriu o compromisso da
restauração democrática. E anunciou pa-ra o próximo dia 4 a assinatura, pelo
presidente da República, em Aracaju, do
Programa Padre Cícero, que prévè'aaplicação de USS I bilhão 200 milhões no
Nordeste, na área social.

Essa verba, porém, não será total-
mente investida no governo atual, jílfljieo programa prevê sua aplicação durante
três anos, na construção de pequenasbarragens, cisternas e sistemas de arma-
zenagem de água pluvial nos nove. esta-
dos nordestinos e na área mineira da
Sudene. "O presidente quer que os pro-
gramas sociais aconteçam e não pretendecortar as verbas que lhes são destinadas",
assegurou Costa Couto.

Empresários apoiam atual ministro
SÂO PAULO — O nome do econo-

mista Maílson da Nóbrega, um tecnocra-
ta proveniente dos quadros profissionais
da Velha República e estranho às idéias
dos setores mais progressistas do PMDB,
vera encontrando um consistente apoio
entre o empresariado paulista para per-
manecer no comando do Ministério da
Fazenda, onde se encontra interinamen-
te. O presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp),
Mário Amato, não hesitou na reunião da
diretoria executiva da entidade segunda-
feira passada a defender a efetivação de
Maílson "para atravessar esse momento
de transição".

Com essa frase, Amato sintetizou o
pensamento do empresariado, que prefe-
re manter no comando da máquina buro-
crática do ministério alguém familiariza-
do com ela e que, portanto, não perderá
tempo tentando entendê-la, a defender o
nome de alguém que levaria meses para
conhecê-la por dentro até chegar à con-
clusão de que é praticamente impossível
transformá-la. "O Maílson iria simples-
mente continuar as medidas de liberaliza-

ção da economia iniciada pelo Bresser",
falou Amato.

Os empresários estão muito preocu-
pados com o grau dc incerteza que reina
na economia c avaliam que a entrada de
um ministro neófito, embora bem-
intencionado, manteria em suspenso por
um ou dois meses uma série de definições
necessárias e urgentes. Nada estratégico,"simples medidas rotineiras", mas que só
podem ser tomadas por quem está inte-
grado no funcionamento da máquina mi-
nisterial, explicou Amato."E um bom nome", comentou o
presidente das indústrias Gradiente. Eu-
gênio Staub. Segundo ele, Maílson reúne
competência teórica para desempenhar
satisfatoriamente a função. O empresá-
rio, entretanto, não quis fazer maiores
extrapolações antes de o nome do futuro
ministro da Fazenda ser anunciado pelo
presidente José Sarney.

Sarney tem feito sondagens junto a
dirigentes empresariais para recolher opi-
niões a respeito do interino Maílson e
como seria recebida sua efetivação no
primeiro cargo do Ministério da Fazenda.

Em geral, as opiniões têm sido favorá-
veis. Os consultados, justamente depois
de terem sido sondados, começaram, a
fazer suas considerações públicas sobre
Maílson.

Além dc ser "tecnicamente prepara-do", ele possui outra qualidade muito
apreciada pelos empresários. "É muito
respeitado nos meios financeiros interna-
cionais", observou o diretor da empresa
de exportação Cotia Trading, Roberto
Fonseca. De acordo com Fonseca, a
indicação de Maílson traria "uma certa
tranqüilidade aos empresários estrangei-
ros que têm negócios com o Brasil". E,
claro, também aos empresários brasilei-
ros que têm negócios com o exterior. -

Para o presidente da Associação Bra
sileira das Indústrias Eletroeletrônieas
(Abinee), Aldo Lorenzetti, "o correio c
que permaneça na direção do Ministério
da Fazenda um técnico, que consiga não
ser envolvido pelo jogo da política do
partido majoritário (PMDB)". Apesar de
não declinar nomes, ele mostrou-se.sim-
pático à indicação de Maílson.

SABE DE B0LÂ MATA NO PEITO E ROLA MACIO, jornal DO BRASIL
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Bresser Pereira

te, ligara a Sarney no mesmo dia
para dizer que, a seu ver, o princi-
Eal 

problema da economia brasi-
lira não era o déficit público, mas

a ameaça de recessão. "O João
estava preocupado com janeiro,
com a queda nas vendas do comer-
cio, e achava que deveria ser redu-
zido o Imposto de Renda na fon-
te", lembra Bresser. "Eu lhe falei:
mas isto já está reduzido, João, em
mais ou menos 30%. Nós só vamos
ter aumento de arrecadação a par-tir de abril ou maio, quando for

SÃO PAULO — O ex-ministro
da Fazenda Luiz Carlos Bresser
Pereira desmentiu ontem que seu
colega de PMDB e ex-ministro do
Planejamento João Sayad tenha
desempenhado um papel no episó-
dio dc sua queda, ocorrida há uma
semana. "È mentira", disse Bres-
ser, referindo-se às versões publi-
cadas pela imprensa. Assessores
de Sayad também desmentem a
versão, afirmando que o ex-
ministro está se sentindo "usado
pela cozinha do Palácio do Planai-
to", a partir de uma audiência que
teve com o presidente José Sarney
no dia 16, dois dias antes da quedade Bresser, e que estava agendada
há tempos.

Sem citar expressamente os
veículos que publicaram a versão,
Bresser contou ao JORNAL DO
BRASIL, pouco antes de partir
para um período de descanso em
seu sítio Angico, em Ibiúna, a 62
quilômetros de São Paulo, a histó-
na das conversas de Sayad com o
presidente e de como ele própriofoi mantido a par do que se passa-va pelo próprio ex-ministro ao Pia-
nejamento. No domingo anterior à
queda de Bresser, segundo o ex-
ministro da Fazenda, Sayad telefo-
nou dizendo que iria ter uma en-
trevista com Sarney na quarta-feira, dia 16, e perguntando a
Bresser se havia alguma coisa que
gostaria que fosse dita ao presiden-te. "Eu disse que não", lembra
Bresser, "apenas 

pedi que, se hou-
vesse algo digno de nota, ele me
contasse depois".

Segundo Bresser, na quinta-
feira, no fim da tarde, véspera de
seu pedido de demissão, Sayad lhe
telefonou e disse que, além da
entrevista pessoal com o presiden-

Sayad de culpa

iniciada a cobrança das declara-
ções trimestrais de Imposto de
Renda, e quando começar a se
efetivar a correção monetária do-
imposto a pagar." Bresser prosse-
guiu: "O ex-ministro Sayad estava^
também preocupado com a possi-""
bilidade de haver aumento cie ira-'

Eostos 
e me perguntou sobre isso.

!u respondi que iria haver mesmo."
Então, ele me lembrou que, se
fosse haver aumento de impostos
para os ricos, isso poderia atiçar a ¦
direita. Respondi que tinha certe:~
za que os empresários, realmente;'
não estavam preocupados com is-
so, e que atiçar a direita, eu jáhavia feito."

O ex-ministro da Fazenda diz
que, então, recomendou a Sayad-

3ue 
chamasse a atenção do presi-"ente Sarney sobre essa questão;"

por telefone. "E, de fato, ele tele-
tonou ao presidente", lembra'
Bresser, "porque meia hora depois
ligou para minha assessora, Gilda
Portugal Gouveia, confirmando

3ue 
havia conversado com o presi-

ente. O João fez isso para escla-
recer, porque podia ficar alguma
confusão no episódio." Bresser
desmente que tenha tido conversas
ríspidas com Sayad: "É um amigo"
meu e me deu um grande apoio
durante todo o meu período no
governo. Ele sempre agiu de ma-
neira absolutamente correta co-
migo."

O ex-ministro da Fazenda não
atribui de forma alguma a Sayad a
autoria do "papelzinho" 

quê, se-
gundo contou em entrevista, o pre-sidente Sarney tinha em mãos du-
rante parte das discussões do paco- -
te fiscal que estava em elaboraçãb'
pelo Ministério da Fazenda e no
qual constariam cálculos que mos- I
trariam eventuais furos técnicos
nas propostas levadas ao presideii- .
te. Bresser, usando de ironia, atri- :
bui a autoria do documento, sem •
identificar a pessoa, a "um maravi- *
lhoso assessor que o presidente, dc *
repente, encontrou".

Bresser exime
"É 

mentiradiz

ex-ministro. Ele
está sendo usado"
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Governo 
poderá 

dar 33% de aumento ao salário mínimo

Expedito Filho

BRASÍLIA — O novo piso nacional
(Jos salários, decretado para começar a
valer a partir de 1° de janeiro, poderá
sofrer um reajuste de 33%, passando de
CZ$ 3.600 para CZ$ 4.788. A informação
é de técnicos da área econômica do
governo, observando, entretanto, que a
decisão pelo aumento de 33% depende
}únda do presidente José Sarney que na

Sróxima 
semana se reunirá com o minis-

o do Trabalho, Almir Pazzianotto, e da
Fazenda, Maílson da Nóbrega, para ava-
liar a questão do piso. Até agora existe
apenas o consenso de que o piso não
poderá ter um reajuste inferior a 20%.
Com isso, passará de CZ$ 3.600 para
tZ$ 4.320.
[ A idéia de aumentar o piso em 33%
surgiu no Ministério do Trabalho e não
foi descartado pelo novo ministro da

Fazenda. A argumentação dos técnicos
do governo é a de que o aumento do piso
em 33% possibilitaria ao trabalhador ga-
nhos reais já no primeiro mês de janeiro.
Se a inflação for de 15%, como se espera,
o ganho real dos trabalhadores que ga-
nham piso nacional será de 15,5%.

Este reajuste, que seria o maior con-
cedido pelo governo desde que o proces-
so de recuperação do piso foi deflagrado
em agosto, não seria repetido nos meses
seguintes, embora o governo ainda reafir-
me a disposição de dobrar o valor real do
piso até o fim do mandato do presidente
Sarney. Depois, os aumentos seriam me-
nores, na verdade, um pouco acima da
inflação.

O decreto com o valor do novo piso
será assinado na segunda-feira pelo presi-
dente Sarney, em São Luís. O novo valor
passará a vigorar a partir de Io de janei-
ro, data da publicação do decreto presi-
dencial.

Venda de bronzeador cresce

mais do 
que 

a de alimentos

. Os cariocas sempre foram considerados
descontraídos e símbolos do verão brasileiro,
mas em um ano de crise como este eles podem
áer considerados, no mínimo, exóticos. Uma
pesquisa feita pelos supermercados do Rio
(ietectou que produtos básicos de alimentação
estão sofrendo quedas consideráveis nas ven-
^as. Entre eles, o arroz, óleo de soja, massas e
também produtos de higiene e limpeza como
papel higiênico, desodorantes e sabão. Mas
em meio a esse painel recessivo, um produto
que surpreende é o bronzeador, que apresen-
tou, nada mais nada menos, que um cresci-
ínento de vendas de 19%.

As inúmeras campanhas publicitárias dos
fabricantes desse produto estão conseguindo
convencer o consumidor de que para não ficar
''como um pimentão" ou para não "descascar"
é preciso usar bronzeador. O responsável pelo
marketing do bronzeador líder de mercado no
mundo inteiro, o Coppertone, Fernando Pa-
checo, explica o fenômeno.

¦ — O mercado brasileiro de bronzeadores
está em cerca de 15 milhões de unidades por
ano e o crescimento este ano está em torno dos
20% graças ao aumento da publicidade provo-
cado pelo aumento do número de concor-
rentes.

Com preços variando de CZ$ 250,00 os
mais baratos a CZ$ 350,00 e CZS 600,00 os
piais caros, os fabricantes de bronzeadores
prometem atacar este ano o público jovem."A Coppertone vai lançar em meados de 88
um novo protetor para satisfazer o erotismo
das meninas e meninos de cerca de 17 anos",
promete Pacheco. Este novo produto, ainda
Sem nome, será uma espécie de pasta d'água
colorida.

Somente a Coppertone trabalha com uma
linha de 14 itens hoje e nesta lista estão
incluídos os "remédios para quem não usou
bronzeador". Cerca de 15% das vendas estão
voltadas para a linha Solarcaine, produto para
alívio de queimaduras. 

"Quem não usa bron-
zeador acaba usando Solarcaine, pois além das

queimaduras provocadas pelo sol estão tam-
bém incluídos o uso em todos os outros tipos
de queimaduras como as provocadas por fri-
turas."

Com relação ao público consumidor, Pa-
checo garante que tanto homens como mulhe-
res dividem o mercado meip a meio. "Os
homens utilizam muito o bronzeador na busca
da cor e da proteção, ninguém gosta de se
queimar todo e depois descascar", acrescenta.

Pacheco faz ainda uma previsão para o
próximo ano. Os óleos, sempre mais baratos
que as loções de bronzear, perderão essa
característica. "O óleo utilizado para bronzear
é mineral, portanto derivado do petróleo, em
função disso já no próximo ano seus preços
estarão cerca de 6% mais caros que os das
loções, coisa que nunca aconteceu e o quadro
atual de vender mais óleo deverá se modi-
ficar".

Um outro produto líder de mercado e
produzido pelo laboratório Shering (também
responsável pelo Coppertone) é o Noscote.
Uma pomada utilizada principalmente nos
lábios e na face. "O Noscote é um produto
curioso, ele sempre supera as estimativas de
venda e tanto é usado contra o sol como contra
o frio", explica Pacheco. Somente deste pro-
duto a Shering está este ano com uma falta no
mercado de cerca de 120 mil unidades. "Ele
sempre estoura a previsão," confirma. A pro-
dução este ano de Noscote está na casa dos
meio milhão de peças.

O grande mercado brasileiro para os bron-
zeadores, no entanto, é o Sul do país. Lá, a
Coppertone está disposta a investir mais, por-
que "ali se concentra o maior número de
branquinhos", explica Pacheco. E antecipa,
apesar de sem maiores detalhes, que "teremos
excelentes novidades para o próximo ano.
Será um produto inédito capaz de umectar e
preparar a pele para o bronzeamento; é mais
um cosmético do que propriamente um bron-
zeador," conta, cheio de mistérios.

Classe média barateia lazer
¦ Ir ao teatro, jantar fora e comer queijo
entraram em 1987 para a lista dos supérfluos
da classe média, punida com a queda do poder
de compra dos salários. Por isso, o lazer e os
hábitos alimentares foram reduzidos em quan-
tidade e qualidade. Nos supermercados, os
números comprovam as mudanças: as vendas
de queijo prato caíram 70%, de janeiro a
novembro, enquanto o consumo de vinho caiu
$0% e o de salsichas 60%.

No lugar das caras bebidas quentes, os
consumidores apelaram para a cerveja gelada,
cujas vendas aumentaram 93%. Em vez de ir
ao teatro e até ao cinema, o vídeo tornou-se a
grande opção de diversão para a outrora
abastada classe média. Enquanto o ingresso
para uma boa peça não custa menos do que
CZS 400,00 e o cinema já chega a CZ$ 110,00,
pode-se alugar uma fita por cerca de CZS
70,00 por dia, com direito a toda a família
desfrutar do filme.

] — Os bons tempos acabaram — ironiza
Heloísa Werneck, casada e com três filhos,
moradora do Leblon. Em suas listas de com-
pras, os enlatados, como aspargos e outras
conservas, desapareceram, assim como os
queijos finos, tipo gorgonzola. O quilo desse
produto já chega a CZS 600,00 nos supermer-
cados.' Sem queijos e sem vinhos. Assim, Roscly
Nobre, secretária, define cortes nos gastos,
para se adaptar ao orçamento apertado. Alem
disso, limitou os jantares em restaurantes e o
|catro, antes freqüentes. Para Elizabeth Mei-

nick, moradora de São Cristóvão, a solução foi
bem mais radical: "Viagens e teatro agora, só
em ocasiões muito especiais".

As medidas tomadas pelos consumidores,
para enxugar os gastos, são mais do que
justificadas. Atualmente, um jantar a dois não
sai por menos do que CZS 1 mil, mesmo que o
cardápio inclua apenas pratos simples regados
a chope.

— A gente assiste três filmes no vídeo,
pelo preço de um no cinema — diz Claudia
Mota, de 25 anos e recém-casada. Isso porque,
o aluguel diário da fita sai por CZ$ 70,00,
enquanto o casal precisa desembolsar
CZS 220,00 para passar na roleta do cinema.

Selma Romero, moradora do Leblon, pas-
sou a "evitar" em 1987, as frutas mais nobres."Cereja e ameixa só entraram no carrinho por
causa do Natal", conta. Para a filha de 5 anos,
a variedade de iogurtes foi reduzida para
apenas um, o Danete, enquanto os biscoiti-
nhos para aperitivos foram decididamente eli-
minados.

Para ratificar essa nova realidade, a Asso-
ciação Brasileira de Supermercados entra com
os números oficiais. Os iogurtes tiveram as
vendas reduzidas em 28%, de janeiro a no-
vembro, e os biscoitos, em 10%. Na área de
enlatados, nem a popular sardinha escapou, já
que o consumo caiu 7,8%.

Os números mais significativos de queda
nas vendas ficam com o queijo prata (70%),
salsichas (60%), vinhos (50%) e, espantosa-
mente, o papel higiênico (49%).

Plenário da Constituinte

terá polêmica no debate

da demissão imotivada
SÃO PAULO — Duramente criticado pelos empresários, que

o vêem como uma barreira para o crescimento da economia, ou
efusivamente comemorado por uma larga parcela dos sindicalis-
tas, que o consideram um mecanismo inibidor para a avalanche de
demissões sem justa causa que afeta o dia-a-dia de milhões de
trabalhadores todos os anos, o projeto da demissão imotivada —
ou estabilidade — será um dos temas mais polêmicos nos trabalhos
de votação no plenário da Constituinte, a partir de janeiro de
1988.

Os empresários, que há poucas semanas acenavam até com a
ameaça de promoverem um Dia Nacional das Demissões, no
momento em que o projeto fosse aprovado no plenário, parecem
ter recuperado o fôlego com o avanço do Centrão (bloco da
Constituinte formado pelos conservadores). Nas ruas, já há até
out-doors alertando que a estabilidade é uma armadilha, uma
casca de banana.

Do lato patronal, surgiu um certo consenso de que o
desfecho nessa questão será um entendimento entre o Centrão e o
grupo dos constituintes que defendem a aprovação do projeto
como foi apreciado pela Comissão de Sistematização.

Do jeito que chegará ao plenário, a estabilidade não vai
passar. A alternativa será aprovar um texto que ofereça uma
proteção ao trabalhador, como, por exemplo, aumento da indeni-
zação — prevê o empresário Mário Amato, presidente da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Só que, no outro extremo, as lideranças sindicais não seguem
a mesma linha de raciocínio de Amato: elas prometem, já a partir
da próxima quarta-feira, iniciar um movimento para torpedear os
espaços conquistados pelo Centrão recentemente, com a partici-
pação de vários sindicatos para mostrar a importância que
representa a aprovação do projeto da demissão imotivada.

Firma alega economia

difícil para afastar
As empresas dispensaram, sem justa causa, em 1985, 5

milhões 277 mil trabalhadores com carteira profissional assinada,
o equivalente a 63,5% das pessoas que ficaram sem emprego
naquele ano. Em 8 milhões 314 mil casos de desligamento do
trabalho, apenas 324 mil, por iniciativa das empresas, foram
motivados por justa causa.

Os dados contidos na Relação Anual de Informações Sociais
(Rais) de 1985, do Ministério do Trabalho, são citados pela
economista Annez Andraus — coordenadora de pesquisa de
emprego e desemprego da Fundação Sistema Estadual de Análise
e Dados (Seade) para mostrar que as três últimas décadas têm
registrado a mesma situação: os mecanismos de rotatividade
apresentam impacto mais forte para os empregados quanto mais
complicada estiver a economia.

Com base nas pesquisas da Seade e do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese),
abrangendo a Grande São Paulo (a capital mais 36 municípios),-
Annez recorda que, no final de 1984, quando o país vivia dura
recessão, cerca de 60% dos desligamentos eram por iniciativa das
empresas. Em novembro de 1986, época em que o Brasil passava
por fase de expansão, como resultado do aumento da demanda
interna, o índice era de 40%. A partir da crise, detectada nos
primeiros meses deste ano, foi atingida, cm oito meses, a
impressionante marca de 64%.

O que a economista constata é que somente em períodos de
expansão econômica os trabalhadores saem ganhando. Eles mes-
mos tomam a iniciativa de trocar de emprego, por salários
melhores, e, como conseqüência, as empresas ficam sem mão-de-
obra disponível.

A economista entende que o projeto da demissão imotivada,
a ser votado no plenário da Constituinte, servirá como fator
inibidor das dispensas sem justa causa, mudando sensivelmente o
quadro atual. Segundo Annez, em 1985, 63% dos trabalhadores
desligados no país tinham menos de um ano de serviço, número
que sobe para 77%, se incluídos os desligamentos dos que tinham
menos de dois anos no emprego.
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|—1 Cada um protesta como lhe convém. A Associação de
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário

(Ademi) optou pelo visual subliminar, transmitindo seu
lobby através dos outdoors espalhados pela cidade. A
mensagem sugere que a estabilidade vai desestabilizar a
geração de empregos. Ou seja, se a medida passar, os
trabalhadores vão escorregar para um tombo desastroso.
Mas, apesar desse brado de alerta, a categoria, que
congrega mais de 200 empresas e se considera o segundo
mercado empregador do Rio de Janeiro, preferiu manter o
anonimato da iniciativa para capitalizar a curiosidade em
torno da campanha. Nesse ponto, alcançou o objetivo.
Quanto à mensagem, foi encomendada à agência Contem-

porânea — autora da idéia da casca de banana

LETRA S/A CREDITO IMOBILIÁRIO
— EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL —

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O abaixo-assinado, na qualidade de Li-

-quidante da LETRA S/A CRÉDITO IMO-
BILIÁRIO — Em Liquidação Extrajudi-
ciai, vem, pelo presente, convidar os
senhores acionistas da referida empre-
sa para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, em sua sede so-"ciai, 

na Rua do Carmo, n° 7, 6o andar,
¦¦nesta cidade, às 10 horas, do dia 4 de
janeiro de 1988, a fim de tratar dos
.seguintes assuntos:
a) apreciação da proposta de cessação

do regime de Liquidação Extrajudi-
ciai a que está submetida a em-
presa.

b) designação de pessoa que deverá
receber o acervo da empresa;

c) eleição de nova Diretoria;
d) alteração estatutária para redução

do número mínimo de Diretores.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1987.

Hélio Velho Barcia
Liquidante

S.A. White Martins
C G.C n9 33.000 571/0001-85 ¦ Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇAO

São convidados os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária prevista
para se realizar na sede social da Empresa, à Rua Mayrink Veiga ns 9, nesta cidade, às
15:00 horas do dia 05 de janeiro de 1988, a fim de deliberarem sobre:
a) Proposta da Diretoria relativa ao aproveitamento, para pagamento de dividendos, da"Reserva para Futuros Investimentos" constituída por deliberação da Assembléia Ge-

ral Ordinária realizada em 28 de abril de 1987 e não utilizada em sua totalidade du-
rante o exercício;

b) Proposta da Diretoria referente ã distribuição de dividendos; e;
c) Proposta da Diretoria referente à alteração dos limites de competência da Diretoria e

do Conselho de Administração, para a prática dos atos previstos no item X, letras "a"
e "b" do artigo 14 dos Estatutos Sociais da Companhia, com vistas a adequar tais li-
mites ao atual estágio dos seus negócios

Poderão participar da Assembléia os titulares de ações nominativas que exibirão, se exi-
gido, documento hábil de identidade
Os detentores de ações ao portador deverão depositá-las, na sede social da Empresa,
junto ao Setor de Serviços Especiais I275 andar), até 05 (cinco) dias antes da realização da
Assembléia

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1987
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO

Presidente do Conselho de Administração
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Faturamento da indústria

eletro-eletrônica cai 5%

SÃO PAULO— A indústria eletro-
eletrônica encerra o ano de 1987 com uma
queda de 5% em seu faturamento em compa-
ração com 1986. Segundo o presidente da
Associação Brasileira das Indústrias Eletro-
Eletrônicas (Abince), Aldo Lorenzetti, o fatu-
ramento do setor em 1987 ficará em torno de
US$ 14 bilhões.

De acordo com Lorenzetti, durante os
quatro primeiros meses do ano as vendas do
setor ainda se encontravam aquecidas, cm
conseqüência dos pedidos feitos pelo comércio
em 1986. Porém, a partir de maio, quando as
encomendas de 1986 acabaram, as vendas
começaram a declinar, chegando a ser em
dezembro "entre 20% e 30% inferior ao mês
do ano passado", afirmou o presidente da
Abinee.

As exportações do setor atingiram US$
1,32 bilhão em 1987, pouco superiores ao

volume de 1986, que ficou em US$ 1,30
bilhão. O número de empregados era 198.7
ficou igual ao de 1986, cerca de .2,70...mil
pessoas.

Segundo Lorenzetti, a diferença Ctítfe os
dois anos pode ser medida pelos níveis dos
estoques das empresas. A maioria delas ihi-
ciou 1987 com estoques praticamente zérádos,
porém devem entrar em 1988 com estoques
elevados. A solução, para evitar demissões,
será conceder férias coletivas para o pessoal
nos meses de janeiro e fevereiro, explicou
Lorenzetti.

Ele considera que uma melhora na situa-
çáo em 1988 só virá "com uma recuperação do,
poder aquisitivo dos trabalhadores, para pode-
rem voltar a comprar". Além disso, considera,
necessário haver queda na taxa de juros e
redução dos gastos do governo.

Sônia D'Álmeida

NOSSAS AÇÕESSÁO NEGOCIADASNAS BOiSAS DE VAIO* ES

Castro: precisamos de mais clientes para inaugurar a fábrica

Quartzolit 
espera melhores

tempos para 
abrir fábrica

A cinqüentenária empresa Quartzolit —
líder do mercado de rebocos e argamassas, do
qual detém 65% — aguarda há dois anos o
reaquecimento da economia para colocar sua
quarta unidade fabril em funcionamento. Con-
cretizar o empreendimento, uma fábrica total-
mente computadorizada, em Campo Grande,
subúrbio do Rio, custou à empresa CZS 67
milhões. Ela produzirá 12 mil toneladas por
mês e reduzirá os custos dos produtos.

Segundo Geraldo Katz de Castro, presi-
dente da Quartzolit, não há previsão para a
inauguração da fábrica porque houve uma
redução da demanda de 50%, do Rio de
Janeiro ao norte do país. "O empobrecimento
dessas regiões é assustador, ao contrário de
São Paulo, que independe mais das convulsões
políticas que afetam o país, onde houve cresci-
mento", acredita ele. Para se ter uma idéia, a
fábrica de São Paulo, que produzia em 1981 5
mil toneladas/mês, produz agora 14 mil. En-
quanto isto, no mesmo período, a unidade do
Rio que produzia 4 mil t/mês, despencou para
2 mil t/mês. "As perspectivas para 1988 são
sombrias. Os insuficientes programas de finan-
ciamento para habitação e a inflação descon-
trolada sinalizam que seremos vítimas da con-
juntura político-econômica, como toda a po-
pulação", julga Castro.

Apesar disto tudo, a Quartzolit não desa-
nima e busca incessantemente, com pesquisas,
lançar novos produtos — embora conte com
uma variedade de 62 itens. O carro-chefe da
empresa é o Cimentcola, para fixação de
cerâmicas e azulejos sem precisar utilizar o
tradicional método de colocar as peças de
molho durante 24 horas. Outra atração do
catálogo é a Massa Econômica, um revesti-
mento de alvenaria que dispensa pintura. Em
suas três unidades fabris — Belo Horizonte,
São Paulo e Rio de Janeiro — a Quartzolit

produziu este ano 192 mil toneladas, o que
propiciou um faturamento em torno de CZS
600 milhões.

Pioneira, ao lançar argamassa e revesti-
mentos, em 1937, a Quartzolit segue à risca
desde essa 'época um intercâmbio de informa-
ções com países desenvolvidos. "Nada se cria,
tudo se copia. A história de importárfcnou -
how é balela, pelo menos, no nosso setor",
afirma Castro. Participar de feiras na Alemã-
nha, nos Estados Unidos e no Japão é uma
constante na vida dos executivos da empresa.
São eventos que possibilitam a troca de infor-
mações e a visitação de fábricas. "O que há é
uma troca de experiências. Nós contamos
como tal produto se comporta num clima
tropical e eles informam a experiência de lá.
Dessa forma, vamos aperfeiçoando e criando
novas linhas junto com a comunidade interna-
cional", revela.

Com um cadastro de cinco mil clientes,
sendo 50% revendedores (casas de material de
construção) e o restante grandes construtoras,
a Quartzolit mantém regularmente cursos para
empreiteiros e engenheiros. "A formação de
mão-de-obra é cada vez mais incipieriiÇ^, no
país, por isso é fundamental ensinar corçip.usar
o material e as suas vantagens. O retqtflp é
imediato, pois reverte em comercialização",
explica. —

A empresa, também não descuida das
campanhas de marketing. Os clientes rece-
bem, por mala direta, catálogos com especifi-
cações e maneira de aplicar o produto. O
grande público é atingido através de publicida-
de em rádios e TVs. Os comerciais são didáti-
cos, do tipo "faça você mesmo, e sempre
veiculados no horário nobre das emissoras de
TV. No ano passado, foi gasto cerca de CZS
1,2 milhão.

Xuxa leva Mimo a terceiro

lugar, com 10% do mercado

SÃO PAULO — A explosão de vendas da
boneca Xuxa neste final de ano, que não
ultrapassou a marca das 300 mil unidades por
falta de capacidade de produção, é o ponto
culminante de uma estratégia mercadológica
iniciada há três anos e o alerta da fábrica de
brinquedos Mimo de que não está brincando
quando fabrica seus produtos. Hoje, terceira
colocada no ranking do setor, depois da Estre-
Ia e da Glaslite, com faturamento anual de
CZS 2 bilhões, a Mimo conseguiu muito mais
do que um crescimento numérico em relação a
1986: de 20% real no faturamento e de pontos
percentuais, até alcançar 10% de participação
no mercado. A grande conquista, na opinião
de Francio Ponzio, diretor de marketing da
empresa, foi detectar uma fatia diferencial no
segmento de brinquedos.

Movimentando cerca de CZS 32 milhões
anualmente, o item bonecas representa 50%
do faturamento das indústrias de brinquedos.
A Muno, até três anos atrás, não dividia esse
bolo, simplesmente porque não atuava no
segmento de bonecas. A decisão de atacar esse
filão, em constante evolução, somente foi
tomada quando a empresa descobriu o que o
pequeno consumidor queria. A concorrência
da Estrela não permitia apenas mais uma
boneca no mercado, exigia alguma coisa dife-
rente: bonecas com personalidade, fortes e
marcantes. "Fomos ao encontro do interesse
da criança. Não criamos necessidade", relata
Ponzio.

A estratégia de utilizar personagens nacio-
nais começou pelo Fofão, em 1985, um best
seller que já vendeu cerca de dois milhões de
unidades. Na sua trilha vieram a Mônica e
toda a sua turma, e, como desdobramento, a
Xuxa. cuja descoberta foi anterior ao estron-
doso sucesso da modelo e apresentadora Xuxa
Meneghel na Rede Globo de Televisão, "Fe-
chamos o contrato quando ela ainda estava na
Manchete, mas já sabíamos que ela seria o
fenômeno de comunicação infantil, porque se
relaciona de igual para igual com as crianças.

como a amiga e não como a tia. diz Ponzio."Além disso, ela tem um target (públicó-alvo)
muito grande, estabelecendo projeções desde
os baixinhos até os adolescentes", prossegue
Ponzio, sem procurar esconder sua admiração
pelo fenômeno Xuxa.

Motivos comerciais não faltam para justifi-
car a paixão. Afinal, a boneca Xuxa represen-
tou este ano 25% do faturamento da Mimo.
que produziu oito milhões de unidades, in-
cluindo os bonecos, o segmento de-pelúcia
com o lançamento dos wuzzels, os persçma-
gens em ação sectaurs e uma linha completa dc
174 itens. Aliada à força da personagem,
considerada a maior rajada nacional de marte-
ting desta década, o sucesso da boneca Xuxa
está conjugado à filosofia da Mimo. "Objeti-
vamos com o produto a interação com a
criança. Tudo que ela vê a Xuxa fazer na
televisão, pode repetir com a boneca", salien-
ta Ponzio, lembrando que a Mimo teve de
suspender as vendas da boneca ao comércio
em setembro, por falta de condições de entre-
ga. "Se mantivéssemos as vendas abertas,
dobraríamos o volume de entrega ao comer-
cio", acrescenta. "Se não fosse a exigência de
rígido controle de qualidade, a fábrica poderia
ter produzido muito mais", comenta, citando
como exemplo a exigência de mais nvlon no
cabelo da boneca.

O critério de qualidade é apenas um
componente da engrenagem de fazer sucesso.
Em 1988, a Mimo promete revolucionar o
segmento de bonecas, no qual ocupa a segun-
da posição do mercado nacional. A empresa
está trabalhando com o conceito de brinquedo"para a criança, pela criança". Esse conceito
será expresso em novos produtos a partir de
uma experiência concreta da Mimo. que pairo-
cina a Brinquedoteca no bairro do Jardim
Botânico (Avenida Lineu de Paula Machado)
no Rio de Janeiro, destinada a crianças careh»
tes. A Brinquedoteca pode ser freqüentada
por qualquer criança, que se inscreve doando
um brinquedo usado.
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A aventura de um 
jovem

no Mundial de Squash

sábado, 26/12/87 ? Io caderno ?
José Roberto Serra

Quem o vè descer do Escorl XR3 prata —
presente de aniversário, que fará em março —,
corpo franzino e rosto de menino de 17 anos,
não imagina que tenha currículo invejável para
qualquer jovem de sua idade. Muito menos que
será o único representante do Brasil no Mundial
Juvenil de Squash, de 2 a 5 de janeiro, na
Inglaterra. É Paulo Dale, Paulinho, como c
conhecido, que vai a Londres pensando mais em
desenvolver seu potencial — "vou aprender com
quem realmente entende do assunto" — do que
desafiar os inventores do esporte, donos da casa
c campeões do mundo.

Filho de esportista, Paulinho — que embar-
ca amanhã — sempre teve interesse por espor-
tcs. fez natação e chegou a jogar um ano na
escolinha de futebol do Flamengo. Mas foi
observando o cunhado jogar que nasceu o amor
pelo squash. O namoro começou em 82, e no fim
de 84, com 14 anos, decidiu entrar para competir
c ganhar.— Você tem sempre que ter um ideal no
esporte. Eu sempre quis ser o primeiro —
afirma.

Morando na Barra da Tijuca, Paulinho é o
que se pode chamar de jovem de classe média
alta. Estudou em bons colégios da Zona Sul,
estiidoü inglês na Inglaterra no ano passado e
ganha mesada de CZ$ 10 mil, que, segundo ele,
não dá porque ele mesmo paga a gasolina e a
mensalidade do Rio Squash Clube, onde treina.
O que resta gasta em discos de grupos estrangei-
ros como U2. Dire Straits e The Bolshoi, sem
falar nos passeios no Barrashopping com os
amigos, seu lazer preferido. Nada de discotecas,
detesta barulho, no máximo vai ao cinema de
vez em quando.

Títulos — O jeito tímido do primeiro
aluno das turmas por que passou parece se
perder nas quadras onde reina entre os garotos
de sua idade. Seu primeiro campeonato carioca
(85) deu-lhe o título de campeão pela primeira
vez. No ano passado, já na classe B, venceu o
carioca aberto, o Paissandu aberto, o torneio de
fim de ano da KS Academy e o Brasileiro.
Estreou este ano na classe A. No Squash dispu-
tam-se cinco classes: A, B, C, D c E; por ordem
de graduação, a classe A é o máximo a que se
pode chegar. Paulinho conquistou o campeona-
to interno do Rio Squash Clube e o vice-

campeonato carioca jogando com os mais expe-
rientes, sem contar que já figura entre os 12
primeiros do Brasil.

Apoio — Paulinho deve esta carreira
meteòrica ao incentivo da família, que acredita
no talento do mais jovem dos quatro filhos.
Incentivo moral e financeiro, já que não tem
patrocínio. O que, reconhece, é difícil conseguir
por ser- um esporte pouco divulgado c quedispensa a participação do público (as quadrasfechadas só permitem a presença dos jogadores.No exterior já existem paredes de vidro permi-tindo que o público acompanhe a partida).É um esporte difícil de se ver até pelatelevisão, porque é muito rápido, a bolinha é
muito pequena e as regras sáo complicadas parase entender.

Náo fosse a ajuda dos pais, Paulinho reco-
nhece que dificilmente poderia continuar jogan-do, porque o esporte é muito caro. Todo o
material é importado. A raquete americana queusa está em torno de 120 dólares (aproximada-mente CZ$ 11 mil), a bola (CZ$ 700,00) é
inglesa e o tênis chega a CZ$ 3 mil cruzados.
Sem contar a passagem para Londres. Com a
estadia ele não se preocupa: ficará em casa de
um amigo, também jogador, que esteve excur-
sionando com a equipe inglesa na América do
Sul e hospedou-se em sua casa. Amigo que o
indicou para inscrever-se no Mundial. A inseri-
ção valeu a oportunidade de participar de mais
quatro torneios na Inglaterra e uma carta de
parabenização dos organizadores que lhe man-
daram, há um mês do início do mundial, toda a
programação até o final, além das indicações de
hotéis próximos aos locais de jogo e os preços.

A qualidade de aluno exemplar causou-lhe
estrese. Não passou no recente vestibular paraEngenharia da PUC, mas não se preocupa com
isso:

Estou cansado de estudar, quero dar um
tempo.

No máximo, fará vestibular para Economia
na Cândido Mendes em julho.

Mundial — Paulinho sabe que não tem
muitas chances no Mundial, quando espera
aprimorar sua técnica. Mas permanece na Ingla-
terra até 9 de fevereiro, disputando torneios
abertos e aprendendo muito.
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I aulo IJale vai à Inglaterra para desenvolver o seu potencial

Corpo

Sônia D'Almeida

Na areia fofa o esforço é maior, mas rende. A resistência aumenta, assim como a força

Atletas 
festejam seu dia

orça de vontade, persistência, corpo sau-
jê. dável, boa alimentação e muita uisposi-
ção são alguns dos ingredientes indispensáveis
aos atletas — apontados por quem entende do
assunto. Eles não deixaram passar em branco
o Dia do Atleta e comemoraram em grandeestilo. A praia em frente ao Barramares, na
Barra, mostrou que nem só de manobras de
surfe e windsurfe vivem seus freqüentadores.
Na última segunda-feira, participaram de uma
grande festa.

No final de uma tarde nublada, cerca de
100 malhadores, de diversas academias cario-
cas, acompanhavam atentos os movimentos

dos professores Álvaro Romano e Cláudio
Caldas. Uma corrida em círculos deu início à
superaula. Depois de alguns exercícios locali-
zados, a novidade: o grupo foi dividido e cada
um fazia uma atividade, com duração de um
minuto para 30 segundos de intervalo e des-
canso. Disparado o sinal e ao som de um rock
pesado, os atletas se revezavam para cumprir
os 10 circuitos. Pular caixas estendidas no
chão, passar bolas, agachar sob cordas e até
mesmo o tradicional cabo de guerra faziam>arte da brincadeira. Mas o professor Alvinho
embra aue não é tão fácil quanto parece:— Na areia fofa o esforço é dobrado. Este

Fe

trabalho é uma mistura de técnicas, apura
força, agilidade e explosão, além de ser diver-
tido. Não é à toa que do grupo faziam parteatletas de peso. Bruno Menescal, 28 anos, quetem, entre suas façanhas, a subida do Aconcá-
gua, compara os exercícios na areia ao esforço
necessário às escaladas: — "só que lá em cima
tenho 30% menos oxigênio" — diz. Para os
futuros alpinistas, ele recomenda muita persis-tência e grandes ambições (sua meta agora é o
Everest), "porque reconhecimento não há".
Ofegante, a campeã de slaloo, Silvana Michel-
sen, 33 anos, concorda com os conselhos de
Bruno. Velejando profissionalmente há ape-
nas dois anos e treinando duas vezes por dia,
ela aponta força de vontade e amor ao esporte
como elementos essenciais ao atleta.

Poucos homens acompanharam o ritmo

das mulheres, que participaram em maioria.
Adriana Cruz. 17 anos, assistia ao aquecimen-
to e não resistiu. Foi apanhar a camiseta do
Cantão, que patrocinava o evento, e entrou na
malhação, deixando que os surfistas na platéiatestassem sua performance. Para a winasurfis-
ta Cláudia Freitas, 17 anos, a superaula na
praia também foi um teste. Está se preparando
para competir no mundial, ano que vem, no
quebra-mar:— A praia cansa normalmente. Fazer
exercício na areia fofa é ótimo treinamento
porque exige demais. Estou morta.

Após o inevitável mergulho, os atletas
foram recompor as energias. Uma mesa enor-
me — decorada com diferentes frutas, água de
coco e chopinho — aguardava os malhadores.
Homenagem merecida.

João Saldaxilia
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Campeonato

de piadas"El agora vamos en-
*4 trar novamente na
época do atraso e da
pilantragem. Por que
se afirma isto? Muito,
simples. Voltaremos à
época dos tais cam- ^
peonatos estaduais. v

Excluindo o de
São Paulo, onde uns
seis ou oito clubes po-
dem ser campeões, e um pouco aqui no
Rio, onde temos cinco ou seis que
podem ser (assim mesmo o América c
Bangu de 30 em 30 anos, e o Botafogo
que parece querer entrar neste time,
mais ou menos de 20 em 20 anos) — nos
demais estados melhor seria organizar
um campeonato de piadas. A mais en-
graçada faria o time do cara ser cam-
peão. Em nenhum estado da Federação
existem mais do que três clubes dispu-
tando um primeiro lugar num campeo-
nato estadual.

Mas existem os espertalhões que
vivem direta ou indiretamente à custa
do nosso pobre esporte. Pois não estão
agora alguns clubes muito felizes pelo
dinheirinho ganho no último campeona-
to? E na mesma hora aparece aqui um
representante de qualquer clube estran-
geiro e leva qualquer jogador? Por que
nossos clubes ou cartolas não botam
paradeiro nisso? Não o fazem porque
não é negócio. Como se sabe existe
muita gente que vive à custa do prejuí-
zo. E no caso é mais fácil porque o
prejuízo é de clubes. Todas as entidades
estaduais são meras exploradoras da
penúria dos clubes. Aproveitaram mui-
to bem o longo período de ditadura no
país para fazerem leis c tentarem se
perpetuar nos cargos de mando. Per-
gunta-se: por quanto tempo eles são
eleitos? E por que lutam t anto para não
sair? Alguma coisa se sabe. Em socieda-
de quase tudo se sabe. Agora mesmo, os
auditores que estão anali:;indo as contas
da C.B.F. encontram dificuldade para
descobrir como gastaram uma pequena
quantia. Sabe-se que a vida está muito
cara e que qualquer coisinha custa um
dinheirão, mas também deve ser consi-
derado exagero a Comissão de Audito-
ria ficar perdendo tempo por causa de 8
milhões de dólares. O que são 8 milhõe-
sinhos de dólares num país que gasta
isso em 10 minutos só cm viagens e
verbas extras? Num país rico como o
nosso? Deve ser por isso que aquelas
quadrilhas que assaltarar a caixa dos
Sul Brasileiro, Tucuruí, C .pemi, Suna-
mam (estes são craques: presentaram
contas de navios que simplesmente nun-
ca existiram) nunca foram presos. Mes-
mo quando se calcula facilmente que o
rombo causado por estes roubos alcança
quase metade da dívida externa brasilei-
ra. E vem uma comissãozinha de Audi-
toria e insistee em saber por que aquela
mixaria de 10 milhões não tem compro-
vantes aceitáveis. O diabo é que estesJ
caras descobriram um grande negócio:
as chamadas relações públicas e as céle-
bres comissões de assessoria de comuni-
cação. Mas garanto que, nem derruban-
do o muro e canalizando o rio, Hércules
conseguiria limpar tanta sujeira.

Pode se assegurar que está no Brasil
a "cartolagem mais suja da história do
futebol internacional". Continuo a
achar que em menos de uma semana a
imprensa esportiva brasileira acabaria
com estes delinqüentes "esportivos".

Hoje na Gávea Indicagões Mauro de Faria
Io Pino - Al MMOmIn - 1*» Wn CS 90 mil - (DRAMA) - (TRIEXATA) -(DUPLA-EXATA)—Agtndee/Wpódromo Kg.t — Soytnoe.t.Perelri 2 ;(— Demrtttlle Chri», LS.Santos 3 sg— Etny.l.BratHIente 4 sg—Enjoy YoufteU, W.jonçalvee 7 53'— Jatemar.E.R Ferreira 10 H6— Dtagnote.J. Ricardo  50D(nhelrama.LA.AIvee 9 St7 — Junine.J.Pessanha 5 56Janette. J.F Reis 11 568— FlagofMondesir.G.F.AJmeWa 0 56FountainVaHey.M.Ferreira 8 56
2° Pérao - A» 15 hora» - 1.100 metros CZt 140 mil - (AREIA) - (DUPUUXATA)Hlpódromo Kga

— Extra Love, J.Ricardo 1 53— Farafe.F.Silva 4 553— PaiLackson.E.R.Ferrelra 5 554— Pai Raense, J.Queiroz 6 556— ftiraCepa.C.Uivor 2 53Justiceiro, J.Pinto 3 55
3° Páreo - às 15h30mln - 1.000 metroe CZt 54 mil—(GRAMA)—(DUPLA EXATA)Hlpódromo

1-r- HermosuraC Vasconcelos
— Cara Sun J Aurélio
— Lafly Protector I Brasiiiense— DíscR Rodngues - _ voie-viteG F sitva
— Xangó J R SilvaM — RenlasW Gonçalves

4° Páreo - A« 16 horas - 1.000 metroe CZJ #0 mil —(GRAMA)—(TRIEXATA)DUPLA-EXATA — Agências Hlpódromo
Intcio do Concurso d« 7 Pontos— RábiaJ F.Reis

— Sow Brabham M Andrade
— Dulcina J Ricardo

Kg.
256
356
4 56

4 — XímidlaF.Pweira 556
5— LadyQuick G.F.Almeida 656

- Une Deux Trois LA.Alves 756
- Slnhá Fabulosa J.Aurélio 856

— Junjpsrâ W.Gonçalves 156" — JustLouJ.Peesanha 956
5° PÁREO - Al 16M0mln — 1.400 metroe CZt 54 mil — (QRAMA) - (TRIEXATA) —

(DUPtA EXATA)—Hlpódromo— Kg.
1— SlnodeOuro. J.B.Fonseca 158
2— Hydarius, J.PInto 258
3— Hutler.J.Pessanha 358
4— Jody.LCorrea 458
5— Cradit Man, J.F. Reis 558
6— Hyksos, J.Ricardo 658
7— Dta-Hult,G.F.Almeida 758

Kg.
552
656
756
156
256
358
452

(TRIEXATA) -Kg.
13-56
5-56
3-56
8-56
2-56
4-56
1-56
 9-56

7-56
6-56

11 — DeeolagemW. Gonçalves..
12— DeoortçáoJ. Ricardo" — Detentas J.C.Castilho

,11-56
..12-56
..10-56

6° PÁREO - Aa 17 horas - 1.500 nwtroa CZJ 90 mil — (GRAMA) - (TRIEXATA) -(DUPLA-EXATA)—Hlpódromo—HANDICAP— Kg.1— Otmgsnte.J.Queiroj 150
2— Saturday s.J.Ricardo 254
3— Ouill. J.F. Reis 355
4— Gavião de Ouro. G F. Almeida 458
5— AmirEI-Arab.J Pinto 555
6— Delgay. F. Pereira 754
7— Hardéoy. W. Gonçalves 651"— Gianpielra.J Pessanha 855

7° Páreo - Aa 17h30mln — 1.600 metroe CZI140 mil - (QRAMA) -
(DUPLA-EXATA)—Agánclee-Hlpódromo -(CLÁSSICO OCTAVIO DUPOMT)-1 — Jamaica's Love A Machado ..

— Jtthga. Pessanha
3- SheWoifJF.Reis

— Avia RartsG.F. Almeida
— Definição J. Pinto
— Juíairana J.Queiroz — SarahMillF Pereira
— SlewInMaskO Lavor 
— Daquettel A Alves

10 — OharaE.S Gomas

Io Páreo - At 1» hont - t.400 metro* CZS M mil - (QRAMA) - (TRIEXATA)(DUPLA-EXATA)-Hlpódromo -- InestalloR. Rodrigues
— CNefCotporationC.A. Martins
— MartovJ.AuréBo
— FumNerC. Vasconcelos
— KJsInskyJ.F.Rtls
— TIpunQ.F.AImeida

7- Moiinek) 0. Neto
— liando S. Ribeiro
— Crtattvo LA. Alves" — Canalou J.Ricardo

9a Páreo - Aa IBUOmln - 1000 metros CB 90 mil -(GRAMAMTRIEXATA)
DUPLA-EXATA—Hlpódromo

- JArelinaS. Ribeiro
— Ki-Ambiciosa W.Gonçalves
— Nuvem Ligeira J.F.Reis
— PaimBiueG F.Alme«da 
— MantenaF Pereira
— GoodDíanR. Marques
— FaiedeiaJ Pinto" - KeeoHerF Pereira

10° Páreo - Aa 19 horea - 1.300 metros CZJ 54 mil —(AREIA)—{TRIEXATA)
DUPLA-EXATA - Agências. Hlpódromo

— BurlianF.Pereira
— Rei NickR. Marques
— Lourenço Flores J.Pinto...»
— LonglegTableG F.Almeida
— Ofetes C A Martins
— NikitoJ F.Reis
— NeadowKingJ Ricaroo
— LoflatoU Meireies
— Sab Posso W .Gonçalves

10 — JisunM Monteiro" — HmG F Ajfva 

Kg.
.1-53
...2-57
...3-57
.4-57
..6-57
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..9-58
10-57
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856
...256
...356

Kg.
...158
...258
...358
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l" páreo — Flag of btondesir • Soyance * Diagnosc — Flag of
Mondesir reaparece bem preparada e deve ganhar em qualquer pista-Soyance melhorou e pede formar a dupla. Diagnosc corre pouco"mesmo. A turma é que está cada vez mais fraca.
2° páreo — Justiceiro • Pai Raense *Extra Luve — Justiceiro e Pah
Raense correram bem em suas estréias e devem decidir a prova. Kxtra'
Love está em forma e conta com a direção de Jorge Ricardo.
3"páreo — Disc • Cara Sun • Lady Protector— Na grama Disc corro1
de verdade e atravessa excelente fase. Leva a descarga do peso do
aprendiz. Cara Sun há muito náo se apresenta no gramado ond»
sempre rendeu o máximo. Lady Protector também já andou atuando
com destaque na grama. Tem chance.
4o páreo — Dulcina • Lady Ouick iRábia — Dulcina corre bem n»
grama e nesta raia deve ganhar finalmente. Lady Ouick pode melhorar
seu padrão no gramado sendo uma adversária perigosa. Rabia é ligeira,
5"páreo — Dix-Huit • Hydarius • Huffer — Dix-Huit volta em turma-
muito fraca e pode vencer. Hydarius rende o máximo na grama e está
em boa forma. Huffer parou cedo mas não se apresentava há um ano,Tem ótimo trabalho. Pode surpreender.
6"páreo — Ga\iáo de Ouro • Amir-El-Arah » Delgay — Gavião de
Ouro correu regularmente no Bento Gonçalves. Nesta tunna não deva
ser derrotado. Amir-El-Arab reapareceu ganhando com firmeza esempre rendeu mais no gramado. Delgay vai com peso leve.
7o páreo — Jitinga • She Wolf • A vis Raris
S° páreo — Fumbler • Tipun • Canalou — Fumbler está em grandeforma e na grama corre muito. Tipun pode melhorar no gramado.Canalou está em progresso e deve atuar com destaque em qualquerraia.
9" páreo — Good Dian • Palm Blue • Faledela — Good Dian venceu
com incrível facilidade em sua estréia e em boa marca na grama. Deverepetir sem surpresa. Palm Blue e Faledela decidem a dupla.
1(1" páreo — Meadow King o Longleg Table • Nikito — Meado» king'está em progresso, agora conta com a preferência de Ricardo. LonglegTable vem de boas exibições e pode surpreender nosso escolhido.1Nikito pode correr mais agora.
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Romário aproveita as férias para: curtir seu Êscort XR-3 conversível, a praia e as boas t^cordações^ como os e os muitos gols

Romário esquece críticas e lembra os 
gols

Tadeu de Aguiar
A pele esta liem mais bronzeada — resultado da

freqüência diária a areia, ao mar e ao sol da Barra da
Ti juea. Romário tem aproveitado esses dias de férias
para descansar e espairecer junto à hrisa e às ondas
que posta de pegar com sua prancha de surfe. Nem de
longe o lutebol lhe vem à cabeça. Dessa temporada
de 19S7 — teve altos e baixos —só prefere lembrar os
bons momentos — os l(i gols que o transformaram
em artilheiro do Estadual, o titulo regional e a
convocação, pela primeira vez. para a Seleção Brasi-
leira.

O ano até que foi bom...
A frase não se completa. Sofre um profundohiato. É que, por mais que tente, os fatos mais

recentes sao marcantes e desagradáveis: mesmo ten-
do feito sete gols no Campeonato Brasileiro (foi o
principal goleador do lime na competição e ficou a
tres gols de Miiller. o líder), andou amargando a
reserva em jogos inexpressivos, foi criticado pelostorcedores e esquecido nas últimas convocações paraa Seleção Brasileira.

De certa forma, contribuí com isso — reco-
nhece. — Fui mal. Um artilheiro não pode ficar
muito tempo sem fazer gols.

A i: • :i culpa de Romário tem limite. Admite os
erros qui smieteu — os insistentes atrasos, o relaxa-
mento nos treinamentos, a abominável auto-
confiança —, mas também se considera uma vítima —
uma espécie de bode expiatório para o grupo.Pegaram Romário para exemplo — socorre
seu pai, Devair. 56 anos. — De fato. ele errou, mas
outros também erraram e so meu filho loi ameaçado
de punição. Passei a chegar cedo no Vasco depois e vi
muita gente chegando atrasado.

Sempre fui de chegar cedo — afirma Romário. —
Mas, aí, via todo mundo chegar tarde. Cansei e passeia chegar atrasado também.

Muitas fases — Romário soube identificar
com exatidão esse momento. Recorda que os atrasos
(não só os dele. como os de muitos outros jogadores)
passaram a ser constantes no Campeonato Brasileiro,
depois das conquistas do Campeonato Estadual, da
Copa de Ouro nos Estados Unidos e do Troféu
Ramom de Carranza na Espanha.

O time ilo Vasco começou a pisai em ovos
Todos, inclusive eu. achávamos que éramos os maio
res, imbatíveis. Pensávamos que bastava manter o
ritmo e pronto, novas vitórias viriam. Só que com os
atrasos veio também o relaxamento no treino. Quan-
do abrimos os olhos, já era tarde: a sorte também nos

havia abandonado e a intranqüilidade foi geral parasuperar a má fase.
O estigma de indisciplinado, rebelde e boêmio

parece acompanhar Romário no final de cada tempo-
rada. Com um leve sorriso irônico, o próprio Romã-
rio lembra que nesse mesmo período, em 1986, foi
acusado de freqüentador de pagodes, de gostar de
beber até altas horas da madrugada. Considera isso
boatos que nascem entre os torcedores sempre que os
gols desaparecem:

Agora, no Campeonato Brasileiro, aconteceu
de novo. Andei chegando atrasado, mas nunca fui
indisciplinado ou irresponsável. Houve um pouco de
deturpação.

Isso o preocupa. Depois de uma marcante pasa-
gem pela Seleção Brasileira no primeiro semestre,
quando marcou quatro gols — um dos quais, contra a
Seleção de Israel, driblando três zagueiros antes de
chutar — sequer andou cogitado para a última
convocação. Romário credita o esquecimento à sua
má fase, mas também à imagem de irresponsável.

Até me preparei para a não convocação. Ouvi
do próprio Carlos Alberto Silva o argumento de quenão me convocara porque não vinha tendo conduta
profissional. Não é bem assim.

A Seleção é uma idéia fixa. Sabe que surgirão
outras oportunidades, com a mesma naturalidade queos gols surgem a seus pés. Gols que lhe trouxeram a
identificação com a torcida, a associação com o nome
de Roberto. Aos 21 anos, Romário, enfim, começa a
tomar consciência de que em breve — talvez até uma
questão de meses apenas — poderá estar substituindo
o eterno ídolo Dinamite no coração dos vascaínos.

Sabe de uma coisa'' Tenho certeza de que
Roberto ficaria satisfeito em me ver como seu suhsti-
tuto. Sinto isso. Sei que gosta de mim. Do contrário,
por que me ajudaria tanto? (Foi Roberto um dos que
mais o aconselharam a cuidar da imagem quando
todos o criticavam pelos atrasos).

Nessas férias, o tempo de Romário se divide
entre o mar e o namoro — e um pouco de reflexão.
As andanças pelos bares do Baixo Vista Alegre
diminuíram. Quer voltar em forma no início da
temporada de 198H e apagar de vez essa imagem
negativa. Na sua agenda, só há lugar para praia,
futivôlei e surfe — muito surfe.

Chega de meus pais lerem más notícias de
mim nos jornais. Sei que têm satisfação em ler coisas
boas a meu respeito. Pode haver notícia melhor do
que ver no jornal de segunda-feira que fiz dois ou três
gols num clássico?

O

futebol lioie

está na 
praia

É imperdível. Quem gosta de
praia e apreciar bom futebol náo
pode deixar de assistir, hoje, a partirilas 16 horas, tio campo do Juvcntus.
em frente à Rua Figueiredo Maga-
Ihães, cm Copacabana, ao cncòntro
de vários craques num jogo .com
todos os ingredientes parti'agradai: o
mais exigente torcedor. Lá estarão
jogadores da nova safra do lutcfiol
brasileiro como Zinho e Leonafdu.
do Flamengo, e craques de reriònfe
internacional como Júnior, Edinlip e
Cláudio Adão.

E mais: é quase certo que Edi-
nho e Cláudio Adão não figurem no
mesmo time. Domingo passado, o
time liderado por Edinlio venceu o
de Cláudio Adão. por 2 a I. no
campo do Chelsea. na Rua Constan-
te Ramos. Agora, e a ve/. de Adão. o
mais novo reforço do Botafogo (e
agora bem mais motivado), mostrar
o que pretende aprontar para cima
de Ediiiho no Campeonato Esta-
dual. Além de jogadores profisSiò-nais, estarão na areia muitos craífúes
do lutebol de praia.

Futivôlei — A temporaçfà'íle
ferias promete. Ainda hoje. começa
a I Copa Santo Amaro de Futivôlei
nas areias da Praia de Ipanema, em
frente à Rua Vinícius de Morais, a
partir das 1(1 horas. O torneio, cujo
encerramento será amanhã, terá a
participaçao de l(i duplas e distribui-
rá CZ$ 60 mil em prêmios — a dupla
vencedora ganhará CZS 21 mil.

Nao há favoritismo. O grau de
dificuldade é dos maiores, pois os
concorrentes são da melhor qualida-
de. Jogadores do nível técnico de
Júnior. Cláudio Adão. Doval e Pe-
drinho, sem contar os especialistas
do futivôlei como Leivinlia, Renan,
Bebeto. Airton. Ronaldo. Cláudio.
Ciugu. Lelé e muitos outros.

Na Ilha — O fim de semana de
futebol não ficará restrito, no entan-
to, às areias da Zona Sul. No campo
do Iate Clube Jardim Guanabara, na
Ilha do Governador, às 15 horas de
amanhã, vários jogadores participa-ráo da já tradicional pelada de lute-
bol-soçaite. Este ano. três jogadores
serão homenageados: Cláudio
Adão,
troféu goleador-87; Bebeto, craque
do ano; e Mozer, craque estrangeiro.

Muitos jogadores já confirma-
ram presença, entre eles Mozer,h\!u-
nes, Zé Carlos, Geovani, Adílio-e
Paulinho. O primeiro jogo reunira
artistas e jornalistas. No segundo, o
Iate Clube Jardim Guanabara cn-
frentará uma Seleção Carioca'-de
profissionais. Por último, o Móclüs
jogará com a Seleção de Jogadores
profissionais. Promete ser outra fes-
ta e tanto.

B enfie a tem nova liderança

Mozer conquista seu
lugar com bom humor
e muita malandragem

Raimundo Valentim

três

Roberto Prado

H/T 0ZlT cst;i há pouco mais de cinco
JLwJL meses no futebol português e já é o
mais respeitado jogador do Benfica. No
Rio, de folga, contou como conseguiu
conquistar o lugar que foi de Carlos Ma-
nuel e o que foi preciso para se adaptar tão
rapidamente ao seu novo clube. Na recei-
ta. muita malandragem, uma grande dose
de bom humor e. em alguns momentos, até
agressão.

O prestígio de Mozer é tão grande queaté conseguiu liberação para passar dez
dias no Brasil. Ninguém no elenco do
Benfica pôde imitá-lo:

O Benfica teve um compromisso
importante domingo, com o Sporting. e
acabou perdendo por 2 a I. Mas os dirigen-
tes não gostam de me ver triste e aceitaram
me liberar até dia 25, quando volto para
Portugal a tempo de enfrentar o Braga, dia
27.

Ciúmes — Quando chegou ao Benfi-
ca. Mozer ficou assustado com a estrutura
do clube: um estádio para 120 mil pessoas;
quatro campos de treinamentos e um setor
social de fazer inveja ao Flamengo. Resta-
va a adaptação e vencer o ciúme que os
portugueses têm dos jogadores estrangei-
ros que chegam ganhando mais e cheios de
regalias.

O primeiro obstáculo foi Carlos Ma-
nuel, acostumado a ser o centro das aten-
ções e que não admitia estar perdendo sua
coroa para um zagueiro:

Carlos Manuel começou a ter inve-
ja ila minha amizade com o grupo e da
minha liderança dentro do campo e tentou
me derrubar. Num jogo, ele me mandou ir
para a área umas quatro vezes e não me
deu a bola. Senti que queria me boicotar e
não tive dúvidas: parti para cima dele
disposto a mostrar quem era o Mozer. Fui
seguro, ma* ele nunca mais fez gracinhas.IVIo contrário, foi vendido, porque já não
tinha tinha mais ambiente.

Resolvido o problema com Carlos Ma-
nuel. nao (oi difícil para Mozer se impor. O
estilo do futeb.:, europeu — muitas bolas
cruzadas na área — o favorecia. Alto,
tomou conta da defesa e ainda passou a ser
uma grande opção do técnico no ataque:

Já fiz seis gols no campeonato,
de cabeça

Mozer também não teve dificuldades
para se adaptará rotina. Alugou uma casa
ao lado do Benfica e levou sua namorada
Ana Cristina para morar com ele. O con-
servadorismo português, no entanto, obri-
gou Mozer a casar com Ana dia 29 de
outubro, no Consulado.

Casei parti evitar que falassem da
minha vida particular. Acabou sendo óti-
mo Eu e Ana nos damos muito bem e
vamos nos casar no religioso, no Brasil, em
julho.

Mozer garante que a seriedade da vida
em Portugal não fez com que mudasse seu
jeito brincalhão. Suas roupas continuam
extravagantes. E a irreverência ainda é sua
grande característica:

Todo mundo do time gosta de mim.
Brinco com tudo e acabo fazendo ami-
zades.

Amigos brasileiros é que não faltam
para Mozer, cm Portugal. Só no seu time
jogam Elzo. Chiquinho e Nando. Eles
costumam realizar jantares, sair para fazer
excursões c ir à boate juntos, com as
mulheres.

Aos 27 anos, Mozer ainda tem mais
dois anos e meio de contrato com o Benfi-
ca. Ele. no entanto, adianta que se depen-
der dos dirigentes, vai encerrar sua carreira
em Portugal. Esse. porém, não é seu
sonho. Ele quer cumprir seu compromisso
com o Benfica e voltar para o Flamengo:

O Flamengo é meu clube de cora-
çáo. E dele que sinto mais falta.

O Benfica está em segundo lugar no
Campeonato Português, a três pontos do
líder Porto. Mozer. no entanto, aposta no
título.

Mozer, de um modo geral está gostan-
do da vida cm Portugal. Aqui, algumas das
suas observações:
Comida — "Paelha e arroz de marisco."
Bebida — "Coca-Cola, apesar dos vi-
n lios."
Música — "Não 

quero nada com o Fado.
O Rock me fascina."
Roupa — "O 

português tem mania de
quadriculado. Prefiro a moda italiana. Cal-
ças largas e muito colorido."
Noite — "A vida noturna de Portugal tem
diversões para todos os gostos. As boates
são ótimas."
Povo — "Amável."
Futebol— "Eles. finalmente, estão apren-
dendo a cadência do brasileiro. Nada de
muita correria." Uozcr cncontrou em I tut o apoio para sua atirmação cm Portugal

Juniores — A Seleção de jimio-
res que fará dois jogos na Europa,
com Portugal e Espanha, se apresen-
ta hoje, cm Teresópolis, para os
primeiros treinamentos. A delega-
ção está definida, sob a chefia de
lido Nejar. diretor de esportes ama-
dores da CBF. O técnico René Si-
mões terá a auxiliá-lo o administra-
dor Paulo Dutra, o preparador físico
Valdemar de Oliveira, o médico
Marco Aurélio Cunha, o roupeiro
Paulinho e o massagista Nocaute
Jack. Paulinho e Nocaute voltam a
trabalhar juntos na Seleção Brasilei-
ra. O presidente da CBF, Otávio
Pinto Guimarães, segue com a defe-
gação e fica na Europa, a passeio..
Os melhores — Como habi-
tualmente faz em todo o do dia de
Natal, o diário francês Le Sport deu
a conhecer ontem o resultado de sua
pesquisa nacional para saber quem
foram os melhores do ano. No fute-
boi. a honra coube ao uruguaio Enzo
Francescoli, do Racing de Paris. Ao
brasileiro Júlio César coube o título
de rei do Campeonato".
Nova. fase— Depois de sucessi-
vos fracassos e inúmeros problemas
físicos, o mineiro João da Matta
pretende obter excelente resultado
na próxima corrida de São Silvestre,
para provar que aos 33 anos esta"iniciando uma nova fase" em sú.a
carreira. Ele passou o Natal na cidà-
de histórica de Diamantina, onde
moram seus pais, mas não interrom-
peu os treinamentos. Ao contrário,
aproveitou a altitude favorável e o ar
puro para intensificar a terceira eta-
pa de treinos, que visa a entrar no
ritmo de competição.
Adiamento - O Paissaridu
pretende enviar à CBF. até o fim do
ano, um pedido formal para que seu
jogo de 31 de janeiro com o Opera-
rio, de Mato Grosso do Sul, pelo
Módulo Amarelo do Campeonato
Brasileiro, seja adiado. É que liq-
quela data o Paissandu fará um aimv
toso com o Coríntians.
Loteria — As apostas para o
primeiro teste da Loteria Esportiva
em 88 já podem ser feitas, desde
quarta-feira, nas lojas revendedoras.
Neste teste constarão jogos dos
Campeonatos da Itália (cinco). Roí-
tugal (cinco). Espanha (quatro)ve
Inglaterra (dois).
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m. delegacia de repressão a entor-
/% pecentes da Polícia Federal

apreendeu na tarde de quinta-
feira, em Angra dos Reis, mais 334 latas
de maconha das 20 mil lançadas ao mar
no final de setembro pelo iate paname-
nho Solano Star. A droga se encontrava
armazenada no forro da casa de Walter
Lacet, diretor da Divisão Executiva 2,
da Central Globo de Produção, na Es-
trada do Pier, na Praia de Monsuaba,
.que nada tem com o caso. Todas as latas
pertenciam ao caseiro Nélio Cândido de
Oliveira, que fugiu pulando o muro de
quatro metros que dá para os fundos da
casa, para espanto e constrangimento
dos policiais federais que estavam lá
para prendê-lo.

Segundo o assessor de Comunica-
ção Social da PF, Geovani Azevedo,
eles já vinham investigando o apareci-
mento de maconha em Campo Grande e
Santa Cruz, quando prenderam o co-
merciante Luís Antônio Dias Curi, que
tinha em seu poder três latas das 30 que
comprou de Aírton de Resende e Levi
Moreira da Costa por CZ$ 4 mil. Estes
dois eram amigos de Nélio Cândido de
Oliveira e funcionavam como interme-
diários na venda da droga. Giovani disse
que os três se encontram presos na
Polícia Federal, enquadrados na lei de
tóxicos e podem pegar até 15 anos de
reclusão.

Lacet não sabia

que tinha tanta

maconha em casa

O diretor da Divisão Executiva 2, da Cen-
trai Globo de Produções, Walter Lacet, conside-
ròu "uma loucura" o encontro de mais de 300
[atas de maconha em sua casa de Angra dos Reis.
Èlc não tem idéia de como elas foram parar lá e
está certo do envolvimento do caseiro Nélio
Cândido de Oliveira.

— O caseiro está comigo há uns seis ou sete
anos e nunca desconfiei dele. Eu mandava di-
nheiro para que fizesse pagamentos e comigo ele
nunca tinha errado, mas não tenho a menor
dúvida de que está envolvido, pois eu soube que
tinha três carros (um Gol e uma Parati) e trocou
recentemente três latas de maconha por um
outro veículo.

Lacet espera que a policia encontre logo o
caseiro, por temer por sua família (mulher e duas
filhas). Para provar que nada tem a ver com a
maconha estocada em sua casa, disse que depois
do carnaval não foi mais lá e que desde dezembro
do ano passado colocou o imóvel à venda.
Lembrou que certa vez deu por falta de um bote
inflável e que no último carnaval sumiu o motor
auxiliar de seu barco, mas não desconfiou de
Nélio.

Os policiais federais chegaram à
casa de Walter Lacet às 14h em compa-
nhia de Aírton de Resende, encontran-
do-a fechada. Depois de procurarem
pelas redondezas, localizaram o caseiro,
preso na mesma hora. Como a casa fica
em uma ribanceira o acesso ao teto é
difícil, os agentes acharam melhor Nélio
subir e ir jogando as latas de maconha
que se encontravam escondidas. Nesse
momento, aproveitando o descuido dos
policiais, ele pulou o muro e sumiu pelo
matagal.

Entrevista — Giovani Azevedo
comunicou à imprensa a apreensão da
droga no final da tarde de quinta-feira e
marcou para ontem uma coletiva, quan-
do apresentaria os três presos e as latas
de maconha. Como não conseguiu loca-
lizar quem estava com a chave do De-
partamento de Entorpecentes, onde es-
tá guardada a droga, transferiu a entre-
vista para outro dia:

É porque hoje é Natal e quase
todos estão de folga.

Para a Polícia Federal, Nélio Cândi-
do de Oliveira, Antônio Dias Curi,
Airton de Resende e Levi Moreira da
Costa não estão envolvidos com quadri-
lhas de traficantes, pois revendiam a
droga por CZ$ 8 mil, quando há dois
meses ela era comercializada em todo o
Estado por CZ$ 30 mil.

São pessoas humildes que tenta-
vam ganhar dinheiro fácil e acabaram se
dando mal — disse um policial.

A polícia esclareceu que Walter
Lacet nada tem a ver com o caso. Alem
do mais, ele pouco ia à casa, que está à
venda:

— O Aírton nos disse, inclusive,
que já tinha tomado banho na piscina da
casa porque o patrão do Nélio pouco
aparecia — informou Giovani Azevedo.

"Solano Star" — O iate pana-
menho Solano Star saiu da Austrália no
dia 7 de maio e fez uma escala em
Cingapura, onde a droga foi colocada a
bordo em latas de extrato de tomate
tamanho família hermeticamente fecha-
das. Segundo o cozinheiro Stephen G.
Skelton (único tripulante preso e conde-
nado pela Justiça Federal a 20 anos de
reclusão), o destino final do barco seria
o Panamá, de onde, supõe a Polícia
Federal, a maconha seria infiltrada nos
Estados Unidos.

Devido a uma pane no motor, o
barco foi obrigado a entrar em águas
brasileiras e, para se livrar do flagrante,
jogou as latas no mar. Enquanto os
outros seis tripulantes conseguiram fugir
do país, o barco ficou apreendido na
Baía de Guanabara e foi confiscado pela
Justiça Federal e entregue ao Departa-
mento de Polícia Federal para ser utili-
zado no combate às drogas. Das 20 mil
latas, com aproximadamente 22 tonela-
das de maconha prensada, a Polícia
Federal apreendeu até agora 2 mil e 400
(sem contar com as 334 de Angra dos
Reis).

nresente desses no afirmou a mulher de
— Foi uma surpresa. Não esperávamos um

presente desses no Natal — i
Lacet, Elba Lacet, para quem o caseiro, que é
filho de pescador, nunca cometeu nenhum desli-'zé. Ela não soube dizer se ele achou as latas de
maconha por acaso, se foi buscá-las em alto-mar
ou se as recebeu de alguém.

Grupo Catavento

APRESENTA

Espetáculo assinado por Jean Bisiliat-Gardet c Neuza Rocha. A peça
conta histórias cheias de poesias, emoção c muito humor vividas por
formas animadas construídas com papel. "Músical de Paptl'*, foi
premiado cm 86 como o melhor espetáculo para crianças.
Paralelo ao espetáculo o público poderá assistir a exposição "Viva a
Marionete" com bonecos, mamulengos e marionetes de todo mundo,
nutn total de 84 peças.
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"MUSICAI. DE PAPEL" — Teatro
Local; Sala 13 de Maio — Pa<o Imperial

Pça. XV. 48
Data: 5 a 27 de dtvembro
Horáno: quinta a domingo às 16hs
Ingresso- quintas c s«xtas 100.00

sábado* c domingos 150,00
"VIVA A MAKIO\ETE" — KxpmKâo
Local: Sala Gomes Fretre ~ Paço Impcnal
Data: 5 a 27 de dezembro
Horário; terça a domingo das II ás I8hs
Inauguras áo dia 5. sábado, ib I6hs.

Tel: 461-9719

A 
frente de um grupo armado
com metralhadoras, fuzis,

granadas e escopetas, o traficante
Emílson Fumero dos Santos, o
Cabeludo, invadiu às 6h de quin-
ta-feira passada o Conjunto Capi-
tão Resende — mais conhecido
como Conjunto Fumacê — na
Estrada do Viegas, em Senador
Camará, para tomar os pontos de
vendas de tóxicos de Sérgio da
Silva Santos, o Scrginho da Ivcte,
e Edson de Oliveira Sarandy, o
Playboy, que contam com a co-
bertura de Zacarias Gonçalves
Rosa, o Zaca.

Depois de matar dois olhei-
ros, os comandados de Cabeludo
se defrontaram com a quadrilha
rival, quando ocorreu um cerrado
tiroteio, durante o qual morreu
um terceiro bandido do grupo de
Scrginho da Ivete. Sem conseguir
seu intento, o bando invasor foi
posto para correr Logo após, a
polícia chegou, trocou tiros com
os traficantes do Conjunto Fuma-
cc e prendeu dois homens, ba-
leando outros dois, que morre-
ram mais tarde no hospital.

Na noite do mesmo dia, nova
tentativa de invasão e os homens
de Cabeludo travaram tiroteio
com os traficantes liderados por
Serginho da Ivete e Playboy,
quando morreu o peixeiro Cláu-
dionor de Oliveira, 24, que se
dirigia para casa. A polícia man-
teve vigilância sobre a área con-
flagrada, mas não conseguiu evi-
tar o novo confronto entre os dois
bandos. Segundo fontes policiais,
é aguardado para qualquer mo-
mento uma nova investida de Ca-
beludo aos domínios de Zaca, seu
rival desde o morro Dona Marta,
em Botafogo.

— Parecia uma guerra. Nun-
ca vi tanta gente com armas gran-
des e pesadas. Eles chegaram ati-
rando, mataram, entraram nas
casas e apartamentos, mas foram

postos para correr — disse um
morador do conjunto, que chega-
va do trabalho e, ao ver a confu-
são, preferiu ficar na rua, aguar-
dando acabar o tiroteio para ir
para casa. Segundo ele, "o pes-
soai do Serginho da Ivete não vai
dar mole e muitas mortes pode-
rão ocorrer.

A guerra entre Cabeludo —

que agora domina a Favela do
Rebu, em Senador Camará, que
já pertenceu a Sérgio Maldição e
a Serginho da Ivcte — e o pessoal
do conjunto é a repetição daquela
entre as quadrilhas do mesmo
Cabeludo e Zaca que durou qua-
se um mês e levou pânico aos
moradores do morro Dona Mar-
ta. Cabeludo está associado tam-
bém a Dedé, Bolado e Buzunda,
na Favela da Rocinha.

Zaca, seu rival no Morro Do-
na Marta, está dando todo o
apoio a Serginho da Ivete, que foi
expulso da favela do Rebú por
Cabeludo, depois que sucedeu a
Sílvio Maldição no controle do
tráfico de drogas. A eles também
se uniu Edson de Oliveira Saran-
dy, o Play Boy, que explora o
comércio de tóxicos no Morro da
Providência — na Central do Bra-
sil —, Santo Cristo, Gamboa e
Saúde.

Durante investida da polícia
no Conjunto Fumacê, os policiais
apreenderam com um dos mor-
tos, Jorge Luís da Silva Soares, o
Jorginho, uma escopeta, duas
granadas do Exército, um saco de
munição e farta quantidade de
maconha.

gg Sobe para seis o número de
mortos na disputa do pon-

to de venda de tóxicos no con-
junto residencial do Viegas, no
bairro do Jabour, em Bangu.
Na manhã de ontem, foi encon-
trada mais uma vítima: Clau-
dionor de Oliveira, 25, estava
na lixeira do Bloco Dragão com
vários tiros. Ele era integrante
da quadrilha do traficante Ba-
gulhão. Segundo policiais da
34" DP (Bangu), Claudionor
foi assassinado durante a ma-
drugada de ontem por inte-
grantes da quadrilha chefiada
por Serginho da Ivete.

Carlos Hungria

MBsSmm. HvK
Curiosos observam os cadáveres dos olheiros
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10 anos, ganhou 
"Maria Cristina"

Um milagre de

Pádua: ninguém

fuma na cidade
MIRACEMA — Toda e qualquer

campanha contra o fumo no Brasil pode
esquecer de Santo Antônio de Pádua,
noroeste do Estado do Rio, a 250 quilô-
metros da capital. Lá, ninguém do Exe-
cutivo, do Legislativo e do Judiciário
fuma — do prefeito ao juiz de Direito
pelos 13 vereadores da Câmara muni-
cipal.

Coincidência ou não, a verdade é que
o assunto demorou algum tempo para ser
descoberto. Começou pela Câmara, onde
os freqüentadores perceberam que o am-
biente não era impregnado de fumaça de
cigarro, ao contrário do que normalmen-
te ocorre em recintos fechados como
esse.

O passo seguinte foi dado pelo pre-
feito Abel Silva Malafaia. Ao saber que
não havia nenhum fumante entre os ve-
readores, tratou logo de enviar um ofício
ao Legislativo solidarizando-se com ele.
O último a se incorporar à cruzada anti-
tabagista de Santo Antônio de Pádua foi
o Poder Judiciário. Isto aconteceu há
cerca de dois anos, quando o juiz Marcos
Quaresma Ferraz assumiu.

O prefeito Abel Malafaia tem 68
anos, é casado, possui uma filha e dois
netos. Conta que fumou até os 28 anos e
que "fumar e beber depende do meio em
que se vive". Filho de tradicional família
da região, nunca se atreveu a fumar perto
dos pais. Porém, na década de 40, sua
mãe descobriu seu vício de fumante.
Depois de receber um corretivo que ele
não esquece, decidiu parar de fumar.

O juiz de direito Marcos Ferraz é
respeitado em toda a cidade pela rigidez:
tem sempre punido com rigor traficantes
de tóxicos. E como explica o estudante
Antônio Carlos Faria, de 20 anos, defen-
sor da cruzada antitabagista de Pádua."O dr. Marcos não gosta nem de cigarro
comum, imagine só maconha"...

Sem dúvida, o mais difícil de ser
conseguido foi a unanimidade da Câmara
de 13 vereadores de diferentes correntes
partidárias.

"Cigarro não, eu gosto é de mulher".
Bem que essa frase poderia ser de algum
jovem mas, ao contrário, é de Jair Rama-
da, o mais velho dos vereadores antitaba-
gistas de Santo Antônio de Padua. Com
70 anos de idade, aposentado da Compa-
nhia de Eletricidade do Estado do Rio dc
Janeiro, ele acorda todos os dias às 5
horas, troca de roupa, compra pão na
padaria perto de sua casa e, em seguida,
abre a mercearia de seu filho. Jair diz que
já bebeu muito na vida. Parou com as
extravagâncias há cerca de 10 anos. De lá
para cá, garante ele: "Meu negócio é só
mulher". Tem nove filhos de uma única
esposa.

Outro exemplo dc não fumante é
dado pelo presidente da Câmara Elzy
Bom, com 48 anos, casado, três filhos,
nunca fumou. De seus 12 irmãos, apenas
um é fumante. Em casa, o sistema é o
mesmo: seus três filhos (um engenheiro,
outro técnico agrícola e o terceiro, ainda
estudante) também não fumam.

Dos 13 vereadores de Santo Antônio
dc Pádua, seis são agricultores, quatro
funcionários públicos, um médico, um
industriário e um aposentado. Jeferson
Fialho, médico do trabalho, é uma espé-
cie de líder da cruzada antitabagista. No
momento, luta para manter a hegemonia
dos três poderes, já que o juiz Marcos
Ferraz vai embora agora em janeiro e seu
substituto ainda não é conhecido. O me-
do é que venha para Pádua um juiz
fumante.

Apesar do abandono, que o enche de capim e lama, a Lagoa não quer perder seu parque

Lagoa vai brigar 
para

não 
perder 

Cantagalo

Uma das únicas áreas de lazer da
Lagoa Rodrigo de Freitas, apesar do total
abandono, o Parque do Cantagalo —
mais parece um terreno baldio, cheio de
mato e inundado de água — terá parte
transformada brevemente em canteiro de
obras do Metrô, com oficinas, alojamen-
tos e toda a estrutura necessária para a
construção da estação Cantagalo, que
integra a ampliação das linhas até Copa-
cabana. Mas moradores da Lagoa estão
revoltados e prometem entrar com ação
contra o governo.— É o maior absurdo. O fato de o
parque estar abandonado não dá direito
ao Metrô de se apropriar da área. Afinal
de contas, é a única área de lazer de
moradores da região, aue enfrentam a
água e o mato, mas não deixam de jogar a
pelada dos fins de semana — disse o
estudante Paulo de Sá, enquanto pedala-
va em sua bicicleta no pantanoso terreno.
Para o engenheiro Paulo Sobreira, as
obras do Metrô provocam grandes trans-
tornos e os moradores deveriam ter algu-
ma compensação pelos três anos previs-
tos. "Apesar do abandono, costumo pas-
sear no parque com minhas duas filhas e
para mim será um grande prejuízo", disse
o engenheiro.

A CBPO — Companhia Brasileira de
Projetos de Obras — começou a fazer
minuncioso levantamento do terreno,
além de um estudo do solo, para ver se há
necessidade de executar a fundação. São
17 mil 500 metros quadrados, uma área
que vai da Catacumba ao parquinho da

entrada do Corte do Cantagalo. Segundo
o assessor de imprensa do Metrô, Rubens
Marques, o local funcionará como "o
pulmão da obra". "Lá será depositado
todo o material retirado, basicamente
rocha, c serão guardados os equipa-
mentos."

Chamar a área de parque é até
brincadeira. Ela se resume a um capinzal,
a verdadeiro atoleiro. Além disso, a Pre-
feitura nos deu licença para usar, de
maneira comedida, os espaços públicos
necessários à ampliação do Metrô —
acrescentou Rubens Marques.

De acordo com a jornalista Lilian
Joppert, outra moradora do Cantagalo,"o IPTU da região é um dos mais caros
do Rio."

Em troca, o que temos? Uma
área suja, a lagoa com mau cheiro e um
parque completamente abandonado.
Uma parte da ciclovia inundou, as qua-
dras de tênis, também. É preciso saber
nadar para andar pelo trecho — ironiza
Lilian, que costuma passear de bicicleta
com os dois filhos.

Mas o advogado Lourival Pais pre-
tende entrar com uma ação contra o
governo: "Fizemos longo estudo sobre o
terreno e chegamos ü conclusão de que
ele não sustenta as construções que o
Metrô pretende fazer. Vários síndicos da
região estão mobilizados para a causa.
Pretendemos enviar esse levantamento
ao governador Moreira Franco, que mora
no mesmo prédio. E, depois, entrar na
Justiça."

Prefeito diz a

hemofílicos que

vai ajudá-los
O prefeito Saturnino Braga pro-

meteu a cinco representantes da As-
sociação de Hemofílicos do Rio de
Janeiro que pressionará os hospitais
particulares para receberem hemofí-
licos aidéticos e poderá até desapro-
priar os que se recusarem a fazê-lo.
A promessa foi feita durante audiên-
cia na quarta-feira.

Liderados pelo presidente da as-
sociação, sociólogo Herbert de Sou-
sa, o Bctinho, os representantes pe-
diram ao prefeito a ampliação do
número de leitos para aiaéticos nos
hospitais municipais e atenção espe-
ciai para o caso dos hospitais particu-
lares que se negam a atender pa-
cientes.

— Vamos melhorar a situação
dos hospitais municipais — disse Sa-
turnino — porque infelizmente não
há leitos vagos no momento. Mas o
esforço não deve ser isolado. Por
esse motivo, entrarei cm contato
com o governador Moreira Franco
para realizarmos uma ação conjunta.

Bctinho contou ao prefeito que
há no Rio 1 mil 150 hemofílicos, dos

Suais 
70% tem o vírus da Aids.

lesde que detectada, a Aids matou
40% dos hemofílicos da cidade e ela
é contraída principalmente através
de transfusões de sangue contamina-
do, porque o controle nos bancos
não é suficiente.
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Siamesas estão bem. mas

médico pode 
separá-las

O nascimento de duas crianças liga-
das pelas laterais dos quadris (anomalia
conhecida por pigópagos) movimentou a
maternidade Municipal Fernando Maga-
lhães, em São Cristovão, neste natal. O
caso raro de irmãs siamesas o:orreu na
quarta-feira e ontem à tarde foi anuncia-
do pela direção da maternidade, que não
divulgou o nome da paciente a pedido da
família. Clinicamente as crianças e a
mães passam bem.

Dc acordo com a diretora da mater-
nidade, Maria Lucinda Ciuffo, o nasci-
mento dos bebês estava previsto, através
de uma ultrassonografia feita durante o
período de gestação. As poucas informa-
ções liberadas dizem que a mãe se chama
Joaquina, tem 29 anos e esta é sua
segunda gravidez. Sobre o pai a única
coisa que se sabe é a idade, 28 anos. Eles
são da classe média baixa.

As crianças unidas nasceram com
quatro quilos 850 gramas, através de uma
cesariana longitudinal, que durou cerca
de uma hora. Apesar de bem clinicamen-
te, a mãe está sob observação constante
de psicólogos, devido ao grande choque.
No entanto, ela continua fornecendo leite
para a amamentação das filhas, também
feita através do banco de leite da mater-
nidade.

Segundo o diretor da equipe médica
e vice-diretor da maternidade, Otacílio
Couto, as crianças externamente estão
muito bem e sendo observadas continua-
mente durante esses primeiros dias, que
servem de adaptação à vida. Ele adiantou
que agora serão realizados os exames
radiológicos, de ultrassonografia e car-
diovasculares, para a análise completa
das crianças e para saber se será possível
uma separação dos corpos.

Em 15 anos de profissão é a primeira

vez que ele vê um caso de gêmeos siame-
sas. Considera muito cedo para fazer
qualquer prognóstico, mas foi solicitado
um cirurgião infantil do Hospital Munici-
pai Jesus, para uma análise e para saber
se será possível uma operação. A diretora
e o chefe da equipe médica acreditam quea separação só será possível se os órgãos
vitais estiverem separados. De acordo
com Lucinda Ciuffo, todos os aspectos:
cirúrgicos e humanos deverão ser levados
cm conta, para a decisão de uma separa-
ção. "Não podemos pôr em risco a vida
de nenhuma das crianças. Todos os exa-
mes serão feitos para saber se os órgãos
também estão interligados e analisar as
possibilidades de uma operação", disse a
diretora.

Anomalia — Apesar de muito,
raro, o principal caso de anomalia genéti-
ca conhecida são os gêmeos xifópagos, ou
seja, unidos pelo abdômen e pelo princí-
pio do tórax (apêndice xifóide). Casos de
pigópagos são mais difíceis ainda de ocor-
rer e, segundo Otacílio Couto, devem-se
a uma deficiência ocorrida durante a
separação do ovo univitelino, na forma-
ção das células.

Fundada em 1955, a Maternidade
Fernando Magalhães esteve fechada du-
rante dois anos para reformas e foi rea-
berta há um ano, com atendimento gra-
tuito para todas as mulheres em fase pré-
natal.

No dia 23, quando nasceram as gê-
meas siamesas, foram realizados 10 par-
tos. De acordo com a diretora, as duas
crianças deverão ficar internadas até. a
próxima semana, quando serão transferi25,
das para um hospital onde se possa reali-
zar uma intervenção cirúrgica, após todos
os exames. , l.

Jorge Moura articula a

transferência da CBTU

O ex-deputado federal Jorge Moura
(PMDB-RJ) está articulando política-
mente a transferência da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) da
área da administração federal para a
administração estadual, modificação su-
gerida em decreto-lei do Presidente Sar-
ney, dia 21.' Jorge Moura é especialista
cm transporte ferroviário, desde que foi
diretor da Rede Ferroviária Federal
(atualmente é assessor da presidência), e
acredita que a transferência será benéfica
para o sistema e para os usuários, mas
adverte que a União deverá repassar os
recursos necessários. Em 1986, planeja-
mento da CBTU indicava uma necessida-
de de CZ$ 12 trilhões para operar o
sistema até 1989.

Depois dc uma entrevista do secretá-
rio de Transportes do Estado, Josef Ba-
rat, afirmando que o Estado sozinho não
teria como operar a CBTU, Jorge Moura
decidiu colaborar no entendimento entre
os dois governos, destacando que a sua
posição, assim como a do governador
Moreira Franco, "é a de garantir o patri-
mônio humano construído pelos funcio-
nários da empresa e pelos usuários do
sistema".

Citando um exemplo concretizado dc
descentralização a partir da administra-
ção federal, Jorge Moura lembra a refor-
ma sanitária, na qual o Inamps repassa
recursos para administrações estaduais e
municipais mas acrescenta que, se essa
política é adotada pelo governo federal,
ela revela uma contradição com o atual

modelo tributário, "que não contempla
autonomia financeira aos Estados e mu-
nicípios".

A partir da realidade deficitária do
transporte urbano sobre trilhos (TUST),
Jorge Moura cita o exemplo internacio-
nal, onde países como França, Inglaterra
e Estados Unidos dispõem de autorida-
des organizadoras a nível local ou regio-
nal. que são respaldadas por vários sister
mas de mobilização de recursos, em funr
ção da vocação deficitária.

A programação prevista para 1988
estima investimentos necessários para
atender a uma demanda de 1 milhão 200
mil passageiros/dia.

O Ministério dos Transportes deverá
indicar uma comissão para examinar;¦
possivelmente junto com técnicos do Es:
tado, todos os detalhes da transferência.'
Jorge Moura acredita que a melhor forma
será com a manutenção da CBTU coirio
empresa holding, com não mais de 200
funcionários, que cuidaria do repasse de
recursos, normatização, da unidade tec-
nológica do sistema nos vários estado?,
que então seriam os responsáveis pela
operação, dentro da realidade de cada
um:

— A autoridade local é que sabe as
realidades e prioridades do sistema. No
Rio, por exemplo, é indispensável a mp-
dernizaçáo do ramal que vai até Grama-
cho, atualmente em linha de bitola estrei-
ta, com um atendimento irregular e pre^
caríssimo.

DAC refuta as

acusações que

piloto lhe fez

O DAC (Departamento de Aviação
Civil) não pretende interpelar judicial-
mente o piloto de helicóptero João Car-
los Pessoa de Oliveira, que pelo JOR-
NAL DO BRASIL, terça-feira, o acusou
de ser conivente com as escolas de pilota-
gem espalhadas pelo país. Segundo Oli-
veira, as escolas formam verdadeiros sui-
cidas, que põem em risco a vida dos
passageiros e das pessoas que estão em
terra.

O tenente-coronel José Reginaldo
Bastos, assessor de comunicação do
DAC. disse que o departamento faz ins-
peçócs técnicas e de manutenção nas
empresas operadoras de helicóptero e
que. em face da gravidade das denúncias,
(se necessário) promoverá auditoria na
Uelimar Escola de Pilotagem de Helicóp-
teros Ltda. O assessor disse ainda que a
empresa, como qualquer outra, de qual-
quer porte, poderá ser fechada, caso
sejam constatadas irregularidades.

O assessor considerou "amargas e
genéricas" as acusações. São generaliza-
ções irresponsáveis, que ele não tem o
direito de fazer. É uma injustiça e acho
qüé ás escolas idôneas deveriam proces-sar o piloto. Gostaria de saber em que ele
se baseia ao afirmar que o DAC não
fiscaliza as escolas. Eu digo que sim, ele
diz que não. Em quem acreditar? Não
vamos tomar nenhuma atitude direta
contra ele, porque até aqui o piloto só
emitiu opiniões, especulações e conside-
rações pessoais.

O tenente-coronel reconhece queJoão Carlos Pessoa Oliveira é um homem
inteligente e, tecnicamente, fala com pro-
priedade.

— Não vou desmerecer sua capaci-
dàde porque seria injusto. Não vou ques-
tionar, por exemplo, suas considerações
sobre a chegada de Papai Noel ao Mara-
canã porque não sou ingênuo. Só que o
DAC não tem nada a ver com o fato do
piloto sobrevoar as arquibancadas. Não
há porque proibir a aproximação do heli-
cópterò do ponto de pouso, que fica no
campo. Mas se o operador comete uma
infração e sobrevoa a arquibancada, a
responsabilidade pelo acidente e dele, do
piloto, e não do DAC

Dilmar Cavalher

Rio homenageia

personalidades

em sua semana
Vinte e nove personalidades estran-

geiras serão condecoradas com a medalha
Riotur de Mérito Internacional pelo pre-
feito Saturnino Braga, no dia 29. Esta é
uma das programações da Semana Inter-
nacional do Rio de Janeiro, que começa
hoje e vai até o dia 31, com homenagem a
empresários, artistas, jornalistas e pes-
soas de diversos ramos e nacionalidades
que promovem o país no exterior e têm
como ponto em comum o "amor ao Rio
de Janeiro".

Entre os homenageados estão o bai-
larino Fernando Bujones, a empresária
japonesa Chieko Aoki, dona do Caesar
Park, o editor de música francês Eddy
Barclay, o ator italiano Ugo Tognazzi,
além de figuras do jet-set internacional
como Ira von Furstenberg, o barão Ge-
rard de Waldner, entre outros. Com esta
semana, a Riotur pretende reabilitar a
imagem do Rio, bombardeada pela im-
prensa estrangeira durante todo o ano
devido principalmente à violência. "Nós
vamos mostrar que o Rio continua sendo
o maior centro de turismo do mundo",
garantiu João Dantas, diretor de eventos
da Riotur.

Mas não é só para estrangeiros que a
Riotur prepara o réveillon. Segundo seu
presidente, Alfredo Laufer, a passagem
de ano no Rio ganhou importância igual à
do carnaval, o que pode ser provado pela
lotação, esgotada de agora até o mês de
março em todos os hotéis. A festa, com
múltiplas programações, começa às 12h
do dia 31, na Rua da Carioca, com a
bateria da Escola de Samba Caprichosos
de Pilares, e segue com queima de fogos e
repicar de todos os sinos das igrejas,
terminando às 5h30min do dia Io de
janeiro, com a apresentação dos Filhos
de Gandhi, no Aterro do Flamengo,
revoada de 10 aviões sobre a orla maríti-
ma, com acrobacias em cima do monu-
mento a Estácio de Sá, no Aterro, além
de cinco helicópteros com sirenes ligadas.

A grande novidade é a iluminação de
cerca de 2 quilômetros de areia, do Leme
ao Copacabana Palace, que será inaugu-
rada à meia-noite do dia 31.

Obras beneficiarão toda

a região metropolitana

Para os 14 municípios da região me-
tropolitana do Rio de Janeiro, 1988 será
um ano de grandes benefícios. A Funda-
ção para o Desenvolvimento da Região
Metropolitana (Fundrem) preparou um
pacote com sete programas (alguns come-
çam este mês), em que se destacam
melhorias no sistema dc transporte, com
ligações entre municípios e entre bairros;
melhorias no sistema de coleta de lixo,
com a construção de dez usinas de com-
postagem e reciclagem; e urbanização de
quase 200 quilômetros dc ruas.

O programa EBTU-4, junto ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, incia obras de melhorias
no corredor transversal da Baixada Flu-
minense, com interligação dos centros de
Nilópolis, Nova Iguaçu e São João do
Meriti, e fará os corredores Centro-Zona
Sul e Centro-Baixada, nas vias laterais da
Avenida Brasil (primeiros 15 quilôme-
tros, do Cais do Porto à Baixada Flumi-
nense).

Com investiments de CZ$ 5 bilhões,
o EBTU-4 conta com recursos extra-
orçamentários: 50% do Banco Mundial,
25% da Empresa Brás'' - de Transpor-
tes Urbanos (EBTU) e o restante a cargo
do estado e municípi.. Ec.te ano, a Fun-
drem liberou CZ$ 93 milhões e no próxi-
mo, estão previstos mr-:!> 'JZ$ 126 mi-
Ihões, em parcelas a partir de janeiro. O
programa continuará cm 1989 e 1990.
com a realização do corredor Centro-
Jacarepaguá, melhoria do sistema de si-
nalizaçáo nos corredores e treinamento
de pessoal.

A construção de dez usinas de com-
postagem e reciclagem de lixo, que se
caracteriza por menor complexidade tec-
nológica, para maior emprego de mão-
dc-obra, permitirá melhorar o sistema de
coleta nos 14 municípios. O programa,
batizado de Sistema Integrado de Resí-
duos Sólidos na Região Metropolitana,
criará novos aterros sanitários e recupe-
rará a estação de transferência de lixo em
Nilópolis e o aterro sanitário de Gra-
macho.

Para o sistema integrado de lixo, são
previstos gastos de CZ$ 2 bilhões: o
BNDES se compromete com 80% dos
recursos para área de equipamentos e
70% para as usinas; os restantes 20% e
30% são objeto de pleito junto ao Minis-
tério da Habitação, que este mês aprovou
o assunto em sua esfera técnica, admitin-
do a conclusão das negociações no pri-
meiro trimestre de 88.

Coordenado pela Secreataria de Do--
senvolvimento Urbano c Regional (Se-
dur), o Programa de Melhorias Urbanas-
na Baixada Fluminense (Promurb) pro-
moverá urbanização de 180 quilômetros
de ruas, com meios-fios, pavimentação
asfáltica e drenagem pluvial na bacia do
Sarapuí, que atinge os municípios de
Nova Iguaçu, Caxias e São João de
Meriti. O programa complementará
obras da Cedae e foi aprovado pela Caixa
Econômica Federal, com orçamento de"
CZ$ 1 bilhão 280 milhões.

Para acabar de vez com os transtor-
nos causados por enchentes e melhorar,a
qualidade de vida de 300 mil pessoas, foi
criado o projeto Areia Branca (bairro de
Nova Iguaçu), que introduzirá corredor
de transporte opcional, criando na praça
central de Areia Branca uma estação de
passageiros para ônibus intermunicipáís'
da Baixada. O projeto prevê ainda a
urbanização de 13 quilômetros de ruas.
da Avenida Mineira e da Praça de Areia
Branca, criando área de lazer com mais
de 100 mil metros quadrados. E mais:
canalização dos 4,2K.m do canal de Ma-
chambomba e dos afluentes do rio da
Prata, com elevação de adutora da
Cedae.

Com financiamento de CZ$ 23 mi-
Ihões da CEF. será feita a pesquisa sobre
loteamentos populares, que consiste em
levantamentos locais e de situação fun-
diária dos loteamentos clandestinos da
região metropolitana e mapeamentos. O
objetivo é também levantar os vazios'
urbanos e lotes, para se estabelecer
em programas habitacionais.

A NOTICIA RÁPIDA. LEVE.G0ST0SA. IMPORTANTE.
INFORME JB
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A menina Paula, de

No natal dos chilenos,

bolo, show e 
presentes

Um bolo com as cores do Chile e a
frase Chile livre foi uma das atrações da
festa de confraternização dos chilenos
refugiados na sede do Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados, em
Botafogo. As outras atrações foram os
brinquedos que as 11 crianças ganharam
e mostravam para os amigos brasileiros e
o pequeno show de canto que aconteceu
no final da tarde, quando os chilenos
entoaram La Bamba e canções de sua
terra, terminando a apresentação com o
famoso "O povo unido jamais será ven-
cido".

Eles estão esperançosos de serem
acolhidos na Austrália e na Noruega,
segundo informações de Carlos Schlesin-
ger, da Ordem dos Advogados do Brasil,
e Sueli Roriz Moreira, da Federação das
Associações dc Defesa da Anistia. Na
véspera do Natal, o grande presente de
Papai Noel chegou em forma de vários
telefonemas de parentes e amigos que
moram na Europa. Na segunda-feira os
chilenos esperam ter boas notícias do
secretário da ONU para a América do
Sul. Ele chega da Europa e vai contar o
que já conseguiu.

Na parede da principal sala. cartões
dc Natal pendurados. Dois deles para

Basílio, um para Alfredo, um para a
menina Paula, de 10 anos, que ganhou
uma boneca a quem deu o nome de Maria
Cristina, e os outros cartões destinados
ao grupo todo.

"Que el ano 88 sea Ia esperanza. Por
la libertad de nuestro Chile", dizia um
dos cartões.

A casa estava cheia. O portão fecha-
do a cadeado era aberto a todo instante.
Estavam lá um representante do PSB,
que levou o bolo com as cores do Chile, a
psicanalista que acompanha os refugiados
há uma semana, a representante do gru-
po Tortura Nunca Mais e o deputado
estadual do PDT Fernando Lopes —
"vim porque me convidaram e porque
essa casa está se tornando um espaço de
solidariedade".

Para mostrar solidariedade c falar de
sua situação, um grupo de funcionários
das universidades federais, em greve por
melhores salários, foi lá também. Abri-
ram cartazes, posaram para filmagens e
um deles fixou uma foto na parede da
sala em que mostra uma enorme bandeira
com os dizeres "Ocupamos o MEC".
Hoje fazem 19 dias que os chilenos
ocuparam a sedé da ACNUR.

¦
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A cidade no

dia de Natal

Os bares fecharam, os presentes foram poucos.

Restou a praia e o velho Papai Noel de Quintino.
" Em ano de muita crise e decep-

çpeç, o carioca teve um dia de
Natal com pouco movimento e
poucos presentes. Geralmente
cheias nos feriados, as ruas da
cidade estiveram quase vazias e,
rrièsmo no Aterro do Flamengo ou
na Quinta da Boa Vista, poucas
eram as crianças que, ao lado dos
pais, exibiam algum brinquedo
novo.

Fiéis lotam a

catedral para

Missa do Galo
"Neste presépio humilde e simples o

grande mistério: Deus se fez homem e
veió habitar entre nós." Com esta saúda-
çãp o Cardeal Eugênio Sales iniciou, à
zeró hora de ontem, a tradicional Missa
do Galo, principal ato litúrgico das festas
natalinas. Cerca de 300 pessoas assistiram
o ato solene celebrado na Catedral de
São. Sebastião.

À missa foi concclebrada pelo padre
Abílio de Vasconcelos, vigário da cate-
dra], que explicou que o nome Missa do
Galo vem da fama do galo ser o animal
que acorda o homem para vida, o traba-
lho *e o novo dia. Segundo ainda o
sacerdote, a missa é igual às outras, a não
ser pelo incenso e o coral, que teve seu
ponto alto com o cântico Adorcmus.

Em sua homilia, o Cardeal Eugênio
Sales lembrou o profeta Isaías que 800
anos do nascimento de Cristo já anuncia-
va qüe viria ao mundo aquele que libeta-
ria o povo de Israel, na época escravizado
na Síria. Dom Eugênio comentou, ainda,
trfiehos do Evangelho de São Lucas sobre
a ida de José e Maria à Judéia.

Dom Eugênio Sales reportou-se à
festa de domingo, no Maracanã, em lou-
vor a Nossa Senhora de Fátima, paracomentar que todos devem recorrer a
Maria, não só para louvá-la, mas princi-
palmente nos momentos de dor.

Atraso deixa

na rua plantão

registros
O dia de Natal no Centro normal-

mente é marcado por ruas desertas e
comércio fechado, mas um fato inusitado
mostrou que as calçadas não servem
apehas para a passagem de pedestres,anotar jogo de bicho ou montar bancas
de camelôs: ontem, uma delas foi utiliza-
da' pára registrar óbitos. O caso acontc-
ceu porque a escrituraria da União dos
Servidores da Justiça — Uniservi —,
Cátia Regina Miranda, 25, responsável
pela chave que abre a sala onde funciona
nos finais de semana e feriados o plantãode registro de óbito e nascimento — no
prédio anexo ao Fórum — dormiu um
pouco além da hora devido as comemora-
çóes natalinas e chegou quase três horas
atrasada ao serviço.' Em conseqüência do atraso, os cinco
funcionários das Ia, 2a, 3a, 4a e 6a circuns-
cjiçõcs de Registro Civil de Pessoas Na-
turais foram obrigados a improvisar na
calçada da Rua Jacó do Bandolim, — cm
frente ao prédio da Uniservi —, um
cartório com livros de registros e máqui-
nas de escrever em cima dos carros dos
servidores de plantão para anotar as
ocorrências. Das 9h — horário de abertu-
ra do serviço — até às llh35min, quandochegou Cátia Regina, foram registrados
na rua nove óbitos, os únicos do dia.

Com os bares fechados, a di-
versão ficou mesmo por conta da
praia. Cansados e ainda curtindo a
ressaca da festa, os banhistas en-
cheram as praias da Zona Sul.
Quem foi ao Centro teve uma
surpresa: o plantão do registro de
óbitos e nascimentos trabalhou
duas horas e meia na rua porque a
funcionária que tinha a chave da
sala dormiu demais.

Muito chorosa e constrangida com a
situação provocada com o seu atraso,
Cátia Regina explicou que havia perdidoa hora pois fora dormir às 5h da manhã."Reuni minlia família para uma ceia lá
em casa, no Méier, e ficamos bebendo e
conversando até de madrugada. Fui dor-
mir muito cansada e quando acordei já
passava das lOh. Me arrumei rapidinho,
mas a condução demorou a chegar.

Em clima natalino, ela foi recebida
pelos técnicos judiciários das circunscri-
çóes que demonstraram náo estarem cha-
teados por terem feito o registro de nove
óbitos no livro aberto sobre o capô do

Mas o Natal começou mesmo
na Missa do Galo que, este ano,
reuniu cerca de 300 fiéis na cate-
dral para ouvir a missa de dom
Eugênio. Enquanto dom Eugênio
rezava, Adelina Conceição corria
para Quintino onde o deputado
estadual Albano Reis faz a festa da
criançada distribuindo presentes e
cheques. Ela teve sorte. Achou um
de CZ$ 12 mil e encabeçou a fila
de presentes.

fusca amarelo 77 da funcionária da 4a
Circunscrição, Norma Teixeira José. To-
dos levaram em consideração que em
festas de fim de ano a maioria se excede
no sono.

Durante os dias de semana, os regis-
tros de óbitos e nascimentos são feitos
nas Ia, 2a, 3a, 4a e 6a circunscrições de
Registro Civil de Pessoas Naturais, nos
corredores C e B do Fórum. Há dois
anos, os plantões dos sábados, domingos
e feriados dessas circunscrições foram
transferidos para a sala da Uniservi, onde
Cátia trabalha como escriturária das 9h às
17h, pelo salário de CZ$ 3 mil 600.

Carioca curte

ressaca da

festa na praia
Indiferente às previsões pessimistasdo serviço de meteorologia, que dava

como chuvoso o Natal do carioca, as
raias do Rio ficaram cheias ontem, num
elo dia de céu azul e muito sol. Sem se

importar com as possíveis ressacas de
vinho e champanhe na festa do dia 24
pãra 25, o carioca preferiu aproveitar o
mar a ficar cm casa contando os restos de
peru, rabanada e panetone.

Alguns banhistas mais pareciam ter
ido direto das festas para a praia, já que
mal escondiam o cansaço, se bronzeando
deitados cm bancos na calçada ou dor-
mindo a sono solto na areia. Quem
esperava ver as praias vazias ficou surpre-
so com o movimento.

Da Zona Sul a Zona Norte foram
poucos os bares que abriram no dia de
Natal. E isso fez com que um grupo de
militares reformados saísse da Tijuca pa-ra .ir tomar chope no Amarelinho da
Cinelândia. Eles têm o hábito de todas as
manhãs, com sol ou chuva, como disse o
coronel Luís Vasqucs, se reunir no bar
Conquista, no Largo da Segunda-Feira, e
beber umas geladinhas. Muitos bares no
Rio Comprido c Laranjeiras estiveram
fechados porque nesse começo de verão a
cerveja já começava a faltar no mercado.
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Na Barreira do Vasco, Papai Noel deixou um revolver; na Tijuca, muitas bicicletas

João Cerqueira

uca, muitas bicicletasNoel deixou um revólver; naNa Barreira do Vasco
Carlos Morais

Vidal da Trindade

Das 9h as llli35min9 o jeito foi trabalhar na rua

Carlos Morais

Na homilia, dom Eugênio Sales lembrou o profeta Isaías
  Vldal da Trindade

Das 9h às llh35min, o jeito foi trabalhar na rua

Jos6 Roberto Serra
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Num dia de muito sol, a melhor opgao foi a praia

José Roberto Serra

Pouco presente

e movimento no

feriado de sol
Apesar de ter ido dormir depois da

meia-noite, às 6 da manhã de ontem
Jonatas, 5 anos, já estava de pé. O
motivo de tanta excitação tinha uma
explicação justa: atendendo ao seu pedi-
do, Papai Noel não falhou c lhe trouxe a
Caloi Cross zerinho, azul e branca, que
tanto desejava. Quem acabou sendo ar-
rastado pelos impulsos ciclísticos do neto
foi o avô João Carlos que, junto com os
outros dois filhos, Rodrigo, 8, e Thiago,
4, foi obrigado, ainda sonado, a cuidar
das crianças que pedalaram sem parar,
durante toda a manhã, na Praça Xavier
de Brito, na Tijuca.

Além da bicicleta, Jonatas, que a
todo momento repetia estar acompanha-
do dos tios Rodrigo e Thiago, este mais
novo que ele, também ganhou um carro
de controle remoto e a moto selvagem,
que ficaram em casa. Jonatas e os tios
não chegaram a ver Papai Noel, pois
estavam trancados no quarto quando o
velhinho deixou os presentes. Apesar do
desencontro, eles náo duvidam da exis-
tência de Papai Noel e, bastante ansiosos,
faziam planos para, quando chegassem
em casa, brincar com o restante das
encomendas. Entre sério e sonado, o avô
João Carlos contou sem muita convicção
e o que ganhou do neto: "Foi um disco de
jazz de um músico japonês".

A movimentação de Jonatas e seus

tios ontem de manhã na Praça Xavier de
Brito não se repetiu em alguns pontos da
cidade, onde normalmente, no dia 25, as
crianças brincam com os presentes ga-
nhos na véspera. No Aterro do Flamen-
go, por exemplo, as poucas crianças
acompanhadas de pais ou responsáveis,
não exibiam brinquedos, pranchas ou pé-de-pato. A sexta-feira ensolarada trans-
correu como qualquer dia de fim de
semana. A mesma coisa no Arpoador e
nos calçadões das praias de Ipanema e
Copacabana.

Ganhar dc Papai Noel a boneca da
Xuxa foi um sonho que frustrou muitas
crianças, principalmente pelo alto preço
do brinquedo: CZ$ 5 mil. Só quem esca-
pou à escassez neste Natal foram as
crianças da classe média alta, como os
irmãos Gabriel, 7, e Daniela, 9, que de
manhã estreavam seus presentes no cal-
çadão do Leme, em frente ao edifício
onde moram. Gabriel parecia ter saído de
um vitrine e ido direto ao calçadão: na
cabeça, o capacete da Elmo, camisa,
short, joelheiras e tênis novos, sem dúvi-
da uma indumentária perfeita para pilo-
tar o presente que ganhou da avó. Uma
bicicleta de cross semelhante à dos profis-
sionais do esporte. Sua irmã, mais discre-
ta, divertia-se com uma patinete.

Os dois irmãos, que não acreditam
em Papai Noel, contaram que os parentes
não deixaram de dar nada do que eles
pediram. Já a prima Amanda. 5 anos,
que estava com eles no calçadão, acha
que aqui no Brasil não há porque acredi-
tar na existência do velhinho.

— Só na "Soécia" é que tem —
afirmou categoricamente.

Amanda também ficou satisfeita com
os presentes: "um negocinho de mesinha
e um negocinho de fazer sorvete dc
verdade".

Ponto de encontro bastante dispu-
tado nos feriados com sol, a Quinta da
Boa Vista teve pouco movimento neste
Natal. O Jardim Zoológico não funcio-
nou, e os portões para a entrada de carros
estiveram fechados durante todo o dia.
Tinha espaço de sobra nos gramados, e.
nas alamedas, charretes e famílias transi-
tavam sem tumulto e perigos. Algumas
crianças aproveitaram para inaugurar os
presentes deixados por Papai Noel, como
bicicletas e velocípedes. Outras tiveram
que se contentar com os pedalinhos e o
trenzinho, além do pequeno lanche leva-
do pelos pais.

O tradicional almoço com a família
não foi dispensado, e a rápida ida na
Quinta da Boa Vista foi apenas paraconter o ânimo das crianças indóceis
desde a chegada dos presentes. Contudo,
teve gente que preferiu almoçar no gra-mado, como a família Moura Moreira,
que não pôde ir para Alagoas ver seu.s
parentes. Eles festejaram o Natal com
macarronada e refrigerantes.

Mas, se fosse pelas crianças, o almo-
ço de Natal já teria sido adiado. Ricardo
Patrício, 3, disparou cum sua bicicleta,
fazendo com o avô Antônio corresse
atrás dele na hora de ir embora. Exibindo
o seu Sitskate, Uilber Guarinho, 9, nem
se importou com os pais e ganhou a
alameda do parque. Renata Branditi, 2,
não se cansou de empurrar e exibir o
carrinho com um enorme bebê de brin-
quedo.

JoSo^ Cerqueira 
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Adelina chegou cedo, achou seu cheque e não precisou brigar para pegar o presente

Em Quintino,

ganhou quem

chegou cedo
Enquanto a maioria ainda trocava

presentes, por volta da meia-noite e
meia, Adelina Conceição, acompanhada
dos filhos Michelle, 10, Caroline, 6, e o
neto Guilherme, 1, estava a caminho de
Quintino. Moradora de Jacarepaguá, ela
programou tudo para que sua ceia de
Natal terminasse bem cedo. Deu tempo
dc descansar antes da acirrada disputa
prevista para a caça aos cheques e distri-
buição de brinquedos organizada pelo
Papai Noel de Quintino, o deputado
estadual Albano Reis. Seu esforço valeu
a pena: Adelina foi a primeira a chegar,
achou três cheques no total dc CZ$ 12
mil, e abriu a fila dos presentes.

Para este Natal, o deputado reservou
CZ$ 200 mil em cheques de um, dois.
cinco e dez mil cruzados, além de 10 mil
brinquedos. Os cheques foram escondi-
dos na Rua Nerval de Gouvea, no trecho
entre as esquinas de Duarte Teixeira e
Franco Vaz. onde se localiza o Centro de
Reabilitação Infantil Albano Franco, ain-
da cm construção. Centenas de pessoas
se aglomeraram no local até começar a
distribuição dc brinquedos no início da
tarde. Por uma abertura entre os tapu-
mes, o Papai Noel de Quintino fez ques-
tão de distribuir pessoalmente bolas, ve-
locípedes, bonecas, pianolas e bicicletas.
Há 26 anos, ele faz o Natal da região.

Regras básicas, como andar olhando
para o chão, passar a mão sobre os muros
e futucar os tijolos aparentes da constru-
ção, onde foram colocados os brinque-
dos, garantiram a Adelina os CZ$ 12 mil
que serão usados para viajar e comprar
uma boneca para a filha Michelle, que é
surda. "Ela queria muito, mas cadê di-
nheiro para comprar? Por isso estava tão
preocupada em chegar cedo. achar os
cheques e ser a primeira da fila." Os
primos, Roberta de Moura Enrique e
Marcelo dos Santos, ambos com 12 anos,
também descobriram a mina de ouro
entre tijolos e na calçada. A menina
achou um cheque de CZ$ 2 mil e seu
primo conseguiu juntar 3 mil.

Os dois chegaram cm Quintino,
acompanhados da família, às 9h. Saíram
procurando os cheques e, uma hora de-
pois, já estavam na fila dos brinquedos
com a grana no bolso. Muito tímido.
Roberta e Marcelo não quiseram falar
sobre o assunto, só disseram que vão
gastar o dinheiro com roupas. Além de-
les, uma outra pessoa ganhou com a
brincadeira CZ$ 35 mil mas. com medo
de ser assaltada, foi logo embora.

A distribuição dos presentes de Natal
começou debaixo do sol forte de uma da
tarde. Rapidamente a fila de cem pessoas
se transformou numa aglomeração onde
suor e lágrimas, gri os e sorrisos se misiu-
ravam. Feliz da vida Fábio Silva Faria, 8
anos, exibia um,, grande bola colorida."Na verdade, eu queria mesmo uma
bicicleta", confessou. Menos conforma-
do. seu irmão Rogério, de 10 anos —
considerado velho demais— não recebeu
nenhum presente, "Não deixaram nem
eu chegar perto. Não peguei nada. E olha

que eu estou aqui, nesse sol, desde às sete
da manhã", disse com voz de choro.
Rogério náo tem pai e o "Natal do
deputado" era sua última esperança dc
ganhar um brinquedo.

Desolada, Cássia Alves de Moura
segurava um bebê de nove meses com
uma mão e uma sombrinha com a outra."Não há condições de ficar aqui num
tumulto desses. O neném ainda está pe-
queno, não faz mal ficar sem presente",-
afirmou. Já as irmãs Bianca, 4 anos.
Verônica, 7, e Cristiane, 11, faziam ques-
tão dos seus. "Todo ano, elas ganham é
aqui mesmo", comentou a mãe, Ivanir do
Amaral Fernandes. Bianca conseguiu
uma boneca quase do seu tamanho. Ve-
rônica, uma bola. "Eu queria uma bone-
ca, mas vai bola mesmo", consolou-se. E
Cristiane por pouco não ficou de mãos
abanando. "Tudo depende da sorte, mi-
nha filha", explicava a mãe, quando uma
bola escapuliu e foi cair aos seus pes.
Discretamente ela a segurou e sumiu com
as crianças no meio da multidão.

Havia gente feliz e infeliz. Lucas
Soares Gomes, 3 anos, náo conteve o
pranto. Sem largar sua bola, resmungava:"Eu queria um carrinho, um carrinho
só". Penalizada, a mãe, Maria José, ten-
tava explicar a situação para o pequeno."Não chora não, meu anjo. No ano que
vem, seu pai vai estar trabalhando, vai
ganhar o 13" e a gente te dá um carrinho
bem bonito". Já Marcelo dos Santos
Barreto, 4 anos, conseguiu o presente
mais desejado de todos — uma bicicleta."Todo ano eu ganho bola. Engraçado e
que nesse Natal eu sonhei que pedalava
uma bicicleta. Agora eu vou pedalando
até em casa", declarou orgulhoso.

?
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Rio tem seis mil ônibus,
para transportar um públi-
co potencial de seis milhões

de pessoas. Estes ônibus, como se
sabe, são mal conservados, soltam
fumaça negra por onde passam, pa-
ram tora do ponto, desobedecem
sinais vermelhos, fecham os carros e
põem em risco dezenas de vidas
todos os dias.

É uma situação de descalabro.
Metade destes ônibus polui o ar de
maneira comprometedora. Eles são
o maior agente poluidor da cidade,
já comprovado por estudos médicos.
A Feeina tentou por todos os meios
combater esta violência, esbarrando
sempre em ditames da Justiça que só
reconhecia as multas do Detran, em-
bora a fumaça negra, além de poluir
a atmosfera, seja nociva à saúde das
pessoas e deteriore o meio ambiente.

Recentemente foi deflagrada 110
Rio uma campanha para a utilização
do gás natural como combustível,
uma das formas, mesmo que não
seja a definitiva, de combater a ex-
traordinária poluição provocada pe-
lo óleo diesel. Já é usado por boa
parte da frota de ônibus em grandes
cidades européias e na Nova Ze-
lândia.

A própria CTC anunciou que até
meados de 1988 sessenta ônibus mo-
vidos a gás estarão circulando pelas
ruas do Rio. Na garagem da CTC em
Triagem foi inaugurado em 1984 um
posto de abastecimento de ônibus a

gás natural, projeto abandonado.
Dezesseis carros da CTC, transfor-
mados para a utilização do novo
combustível, foram colocados fora
de circulação, interrompendo nacas-
ca uma experiência que poderia via-
bilizar o aproveitamento em grande
escala do gás natural como combus-
tível.

É incalculável a redução da po-
luiçáo atmosférica com o novo com-
bustível, que, além disso, seria de
fácil utilização, pois a produção de
Campos será de 18 milhões de me-
tros cúbicos por dia dentro de três
anos e o Brasil já domina a tecnolo-
gia de conversão de motores.

Para os ônibus, só há vantagens:
vida mais longa do motor, rendimen-
to superior ao do diesel puro e troca
de óleo menos freqüente. Os únicos
dois inconvenientes — autonomia
limitada a uma distância de 250 qui-
lômetros com um tanque de gás
natural e perda de 10% da velocida-
de de tráfego provocada pelo peso
maior dos cilindros — na verdade
não são tão inconvenientes assim.
Afinal, obrigar estes ônibus desaba-
lados a baixar 10% de sua velocidade
é uma verdadeira benesse para a
cidade.

Se a experiência deu certo em
grandes capitais européias não tem
como deixar de dar certo no Rio.
Qualquer tentativa é válida para
combater esta poluição que asfixia
todos os dias a população.

Fotos do João Cerqueira

A volta de Medalha" ao Jardim Botânico
1—1 Conversar com o guarda de transi-to Enilde Remígio mais de 10
minutos sem ser interrompido e pratica-
mente impossível. Isso porque ele não é
um policial qualquer, mas sim o famoso
Medalha, que trabalhou durante 13
anos cuidando do tráfego intenso da
Rua Jardim Botânico, na altura da
Maria Angélica, e agora está de volta

desde o dia seis de novembro —, três
anos depois de ser afastado para dar a
vez às policiais femininas. Homens,
mulheres, empregadas, comerciantes e
principalmente crianças fazem questão
de parar para cumprimentá-lo c distri-
buir cartões e presentes pelo Natal e
Ano-Novo. "Estamos muito felizes
com a volta do Medalha para cá, por-
que só assim nos sentimos em seguran-
ça. Quando eu o conheci ainda nem era
casada c hoje já tenho três filhos que
também o adoram", disse Marisa Ra-

malho e Silva que foi, junto com l'atri-
cia. 6, Felipe, 4 c Cintia, 2. entregar
uma "lembrancinha" para o Medalha.
Quando foi deslocado para trabalhar
em outro lugar. Enilde Remígio rece-
bcu como recompensa o carinho dos
moradores, que levaram até o 4" BPM,
onde c lotado, um abaixo-assinado com
cinco mil assinaturas. Durante os três
anos que ficou afastado da Rua Jardim
Botânico, Medalha trabalhou no poli-
ciamento ostensivo do bairro, no Metrô
de Botafogo, no Consulado da Nicará-
gua e na confluência das ruas Engenhei-
ro Marcos Porto, Casuariria e Bogari,
no Humaitá. Preferindo o diálogo às
multas, ele conquistou muitos amigos
no trecho em que trabalha. E comum
ouvi-lo chamar a atenção de um moto-
rista ou de um pedestre que esteja
cometendo algum tipo de infração.

mesmo nas horas de tratego intenso."Eu não aclio que somente a multa c
capaz de ensinar os motoristas. Muitas
vezes, quando dá tempo, converso com
os motoqueiros que dirigem sem capa-
cete, com os motoristas que avançam
sinais e também com os pedestres,
principalmente as crianças, que a traves-
sam sem olhar. Graças a Deus nunca
presenciei nenhum acidente aqui e mui-
to menos atropelamento", afirma Me-
dalha. A simpatia, os olhos grandes e
verdes, o porte atlético e a seriedade c
atenção com que coordena o trânsito da
Jardim Botânico são características
marcantes desse capixaba, da cidade de
Mimoso do Sul, que completou 47
anos. Trabalhando diariamente das 6h
às I3h, Enilde Remígio divide seu tem-
po entre passeios com o filho Marcos
Vinícius, de 4 anos, o lazer e o
bate-papo com amigos e parentes, pois

se considera um homem caseiro. O
apelido, Medalha, surgiu em 72, quan-
do mostrou para praticamente todo o
batalhão a medalha que recebeu como
Soldado Padrão. Hoje, até o coman-
dante do 4" BPM. cm Botafogo, o
chama pelo apelido. Sem hesitar, Mc-
dalha afirma que a cena mais marcante
cm todos esses anos de trabalho foi,
sem dúvida, quando interrompeu o
trânsito para o Papa João Paulo. II
passar. "Sou católico e fiquei tão emo-
cionado quando vi o santo padre tão
perto de mim que. com todo o respeito,
bati continência para ele. E muito bpm
trabalhar nessa área c fico feliz de saber
que sou querido no bairro. "

Soraya Dutra

Serviço

Dia e Noite
Farmácias — Zona Sul — Farmácia

Flamengo (Praia do Flamengo, 224); Le-
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 — Farmácia
Cardoso (Rua Sidònio Paes, 19); Realen-
co — Farmácia Capitólio (Rua Marechal
Soares Andréa, 282); Bonsucesso— Far-
macia Vitória (Praça das Nações, 16(1);
Mcier— Farmácia Mackenzie (Rua Dias
da Cruz, 616); Campo Grande— Droga-
ria Chega Mais (Rua Aurélio de Figueire-
do. 15); Drogaria Chega Mais (Rua Bar-
celos Domingos, 14); Farmácia Comari
(Rua Augusto Vasconcelos, 76); Jacaré-
paguá — Farmácia Carollo (listr. de
Jacarepaguá. 7912): Tijuca — Casa Gra-
nado Laboratórios Farmácias e Drogarias
(Rua Conde de Bonfim, 300); Ilha do
Governador — Drogaria Coutinho da
Ilha (Est. Cacuia, 98); Farmácia Supersó-
nica (Aeroporto Internacional); Pavuna

Farmácia N. S. de Guadalupe (Av.
Brasil. 23.390); Drogaria Central de An-
chieta (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 — Lagoa —
Prontocor - 286-4142 (Professor Salda-
nha, 26); Laranjeiras — Uticor — 265-
6612 (Rua Soares Cabral. 36); Ilha do
Governador —- Centro-Cor — 393-9676
(Rua Cambaúba. 167 — Jardim Guana-
bara).
Prontos-Socorros Dentários — Bota-
fogo — Clínica de Urgência — 226-0083
(Rua Marquês de Abrantcs, 27); McierClínica Odontológica Censo — 594-
4899 (Rua José Bonifácio, 281);
Prontos-Socorros Infantis — TijucaProntobaby — 264-5350 (Rua Adolfo
Motta, 81); Clínica Infantil Mário Navais284-2312 (Rua B0111 Pastor, 295); Ilha
do Governador — Prosilha — 393-0766
(Rua Cambaúba, 151);
Ortopedia — Leblon — Cotrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva. 355);
Cortrel — 274-9595 (Av. Ataulfo de
Paiva, 658);
Otorrino — Copacabana — Cota —
236-0333 (Rua Tonelero, 152);
Policlínicas Urgências — Copaca-
bana — Clínica Galdino Campos —
255-9966 (Av. N. Sra. de Copacaba-
na, 492). Barra da Tijuca — Manda-
Ia Clínicas — 325-3022 (Rua Dr.
Poty Medeiros. 60 — Centro Comer-
ciai Mandala — Av. das Américas.
Km 6.5);
Tomografia — Niterói — Centro de
Tomografia Computadorizada de Niterói

\ (CTCON) — 714-2540, 711-9555 e 266-
4545 BIP 4JM2;
Radiologia — Copacabana — Clínica
Radiológica 24 horas Ltda. — 237-7226

(Av. Nossa Senhora de Copacabana,
492/202).
Reumatologia — 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
Botafogo — Rua General 1'olidoro. 238
—Tel.: 226-5844; Cadinhos das Flores —
Av. Gercmário Dantas, 71 — Jacarepa-
guá — Tel.: 392-0037; Roberto das Flores

Av. Automóvel Clube, 1661 — Inhaú-
ma — Tel.: 593-8749.

Borracheiro — Avenida Princesa
Isabel, 272 — Copacabana — Tel.: 541-
7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa (junto
aos Arcos) com serviços de mecânico,
eletricista c reboque. Telefone 224-2446.

Correios e Telégrafos — Aeropor-
to Internacional do Rio de Janeiro — 3"
andar — Ilha do Governador.

Reboques — Auto-Socorro Botelho
Rua Sá Freire, 127 — São Cristóvão —

Tel.: 580-9079; Auto-Socorro Gafanhoto
Rua Aristides Lobo, 156 — Rio Com-

prido — Tel.: 273-5495; Avenida das
Américas, 1577 — Barra da Tijuca —
Tel.: 399-2192.

Chaveiros — Trancauto — Estrada
Vicente de Carvalho, 270 — Vaz Lobo —
Tel.: 391-0770 e Av. 28 de Setembro. 295

Tel.: 288-2099 e 268-5827, em Vila
Isabel; Chaveiro Império — Rua Corrêa
Dutra, 76 — Catete — Tel.: 245-5860,
265-8444 e 285-7443.

Perimetral interditada

Benefícios
Os nascidos entre 01 e 31 de janeiro
podem retirar o PIS. até dia 30 de dezem-
bro. nas agências bancárias onde são
cadastrados.

Correios
A Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos mantém, 11a área tclegráfica, os
serviços de telegrama pré-datado e com
resposta paga, opções à disposição do
público nas agências da Empresa e, ain-
da, o telegrama tonado com telefonistas
bilingües para atendimento a clientes es-
trangeiros. Outro serviço que a ECT
oferece é o telegrama rádio marítimo,
que atende clientes em viagem via marí-
tinia.
No serviço de telegrama pré-datado o
usuário pode fixar, com antecedência, a
data da entrega de sua mensagem, não
correndo o risco de esquecer datas impor-
tantes como aniversários, casamentos,
bodas. etc. Na mensagem com resposta
paga, o remetente garante, previamente,
que seu destinatáriuo responda o telegra-
ma recebido. Através do código 135, ou
pelo número 273-0135 (Telerj/Cetel). os
clientes que possuem telefone, podemutilizar o serviço de telegrama fonado
sem sair de suas residências 011 escrito-
rios. recebendo a cobrança posteriormen-te debitadas na conta telefônica.
Para o serviço de telegrama rádio maríti-
1110, é necessário que o usuário informe o
nome do navio, sua nacionalidade e seu
prefixo. Este é um serviço de âmbito
nacional e internacional, realizado por
qualquer agência da ECI"
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Obras
O DER informa que a Perimetral, nos
dois sentidos, do aeroporto Santos Du-
mont até o Gasômetro, ficará totalmente
interditada das 7h às lOh de amanhã,
para a realização da 6'' Corrida Rústica
do Programa de Corrida de Bairros.
promovido pela Associação Cristã de
Moços do Rio de Janeiro.

Cursos
¦ Direito— Estáo abertas no Cepad, as
inscrições para cursos intensivos de pre-
paração aos concursos públicos de Magis-
tradura. Defensoria e Procuradoria. Turma
diferentes para advogados que já tenham
participado de concursos anteriores e
para os que estão se inscrevendo pela
primeira vez. As aulas, a partir de 5 de
janeiro, serão com os professores Paulo
Fabião, Eduardo Mayr. Pericles R. de
Oliveira, Jayme Abreu e Mario Rebelo
(262-465S).'

Artes plásticas — O Centro
Cultural Galeria Belas Artes promove, a
partir de 5, este curso, no qual a criança,
além de contatar a linguagem plástica,terá a oportunidade de descobrir a lin-
guagem teatral, mediante brincadeiras e
jogos expressivos. Segundo a professorade artes plásticas, cenógrafa c atriz de
teatro infantil, Ana Devcza, responsável
pelo curso, o objetivo é fazer com que as
crianças possam trabalhar com materiais
bidimensionais (desenho, pintura, cola-
gem, etc) e tridimensionais (escultura,barro, sucata e argila), aplicando-os à
linguagem teatral, por intermédio da uti-
lização de bonecos, máscaras e cenários
que aprenderão a fazer (399-4766).

Teatro — Sob orientação da atriz
Márcia do Valle, terá início dia 6.11a Um
Teto Todo Seu. o curso Teatro: por quenão?, cujo objetivo é desenvolver o po-tencial cênico de cada aluno por intermé-

dio de exercícios teatrais visando a cria-
çáo coletiva. Programa: exercícios de
desinibição, relaxamento, descoberta do
corpo, improvisação, e criação e monta-
gem de peça teatral (571-5685).

Áudio e Secretaria — Os cursos
Operador de Audio e Secretária cxecuti-
va começam dia 9, 110 INEP (255-5588 e
255-0999)

Vídeo e Càmera (VHS) — Este
curso, a partir de 11 próximo, 11a Escola
Senador Corrêa, para iniciantes, com o
câmera-man Luis Felipe Sá, abrangerá
desde noções teóricas sobre vídeo, até
manuseio de càmera. Os alunos aprende-
rão sobre luz, cor. som, composição,
enquadramento, história da televisão e
do cinema; ao final do curso, produzirão
um minidocumentário e visitarão uma
ilha de edição (2S5-2948 e 287-6721).

Concursos
Músicos Instrumentistas — A

OSB. classificada como a melhor de to-
das as orquestras da América Latina, está
reformulando seu quadro de músicos. Já
abriu inscrições para o concurso de 1" e
2" violinos, violas, violoncelos, contra-
baixos, flautas, tronipas e percussão. O
concurso. 110 Rio. será realizado nos dias
18, 19 e 20 de Janeiro. Maiores informa-
ções pelos telefones 222-4592 e 222-5842.

Congressos

? Ortopedia Funcional dos Maxila-
res — Com um número previsto de 1000
pessoas, A Associação Brasileira de Or-
topedia dos Maxilares (ABOM) promo-
verá. de 14 a 17 de abril, no Motel Glória,
o /" Congresso Internacional de Ortope-
dia dos Maxilares. Maiores informações
na Rua do Ouvidor, 60/614, Centro,
telefone 224-6080.

Seminários

C] Educadores de Creche — A Ativi-
dade Coordenada — Psicologia e Educa-
çáo promoverá de 11 a 29 de janeiro o
Encontro Nacional de Educadores de
Creche e Pré-Escolar — Cursos de Fe-
rias. O Encontro está aberto a profissio-
liais de todo o país que, não tendo Cursos
de especialização cm seus estados, pode-
rão participar de palestras, cursos e ofici-
nas tendo como temas básicos : A Prática
dos Profissionais na Creche e Pré-Escola-,
e O Papel do Educador na Ia Infância. As
vagas são limitadas e as informações
podem ser obtidas na Atividade Coorde-
nada. à Rua Figueiredo Magalhães, 286,
grupo 915. (255-8141; 255-6751).

Detran
O Detran informa que o Documento
Único de Trânsito — DUT — está sendo
entregue nos seguintes locais: Posto da
Avenida Francisco Bicalho, 250; Maraca-
nã — Radial Oeste s/11'1 (Posto da Petro-
brás); Cascadura — Avenida Ernane
Cardoso, 389 (Autotur); Ilha do Gover-
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 Afrá-
nio de Melo Franco (Depósito do Detran
Sul); Botafogo — Rua São Clemente,
307; Barra da Tijuca — Avenida das
Américas. 3201 (Touring): Centro —
Avenida Presidente Vargas. 290.
Os DUTs de placas finais 9 c 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 1PVA de
1986 e 1987 e xerox da carteira de identi-
dade. Em todos os postos o serviço é
inteiramente gratuito.

Impostos

D ISS — A Secretaria Municipal de
Fazenda avisa que o contribuinte dn
Imposto Sobre Serviço, com final de
inscrição municipal número nove tem ate
segunda-feira para o pagamento do tribu-
to, referente à apuração do mês de no-
vembro.
? Cotações — UNIF-. CZS 485.82-para
IPTU c CZS 991,65 para ISS e alvará;
taxa de expediente, CZS 99,16. UFERJ:j
CZS 991,65.

Férias
Com o objetivo de oferecer a seu filho
uma Colônia de Férias Ecológica, inte-
grando criatividade e recreação à preser-
vação do meio ambiente, a Colônia de
Férias Arca de Noé estará recebendo, até
o dia 5 de janeiro, inscrições de crianças
de 6 a 9 anos, para executar as seguintes
atividades: jogos, expressão corporal,!
dramatização, brincadeiras, desenho, es-
tórias infantis, leitura, escrita e criação
coletiva de uma ARCA. Maiores infor-
mações na Fundação Casa de Rui Barbo-
sa — Biblioteca Infantil, à Rua São
Clemente, 134 ou Rua Assunção, 520,
telefone 28t>-l297 ramal 33 ou 38.

Consertos
Bonecas — Rua Barão do Bom Rcti-

ro, 120, Engenho Novo (Posto Estrela).
Tapetes — Rua João Lira, 100, Le-

blon - telefone: 294-2448.
Quadros - Rua Dona Mariana, 137 -

Casa 6. Botafogo - telefone: 266-2320.

Telefones sem fio - Rua do Rosa-
rio, 159, Centro - telefone: 252-S594.

Cristais, porcelana, guarda-f
chuva, couros, cadeiras, decapé -
Rua Djalma Ulrich. 57, loja 204.

Com 
340 metros de extensão a rua

Ministro Raul Fernandes teve seu
nome oficializado através do decreto
E-5.337. do dia dois de fevereiro de 1972.
Nascido em Valença, no estado do Rio.
no dia 24 de outubro de 1877. Raul
Fernandes formou-se em Direito pela
Faculdade de São Paulo, já no final do
século passado.

Sua carreira de advogado começou
em Vassouras e no Rio. Foi deputado
estadual em 1903 e federal de 1909 a
1922. pelo estado do Rio. Participou
ainda da constituinte de 1934. Raul Fer-
nandes tornou-se diplomata e em 1919 foi
delegado do Brasil à Conferência da Paz.
Pouco mais tarde foi membro da Liga das
Nações e representante do Brasil na corre
Internacional de Justiça (1920).

Fernandes chegou a governador do
estado do Rio mas foi deposto pela
Intervenção. Embaixador do Brasil na
Bélgica e Ministro das Relações Exterio-

"
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Ministro Raul

Fernandes ,

res nos governos do Marechal Eurico
Gaspar Dutra e Caie Filho. Foi presiden-
te da Ordem dos Advogados do Brasil e
contra a implantação do Estado Novo.
Em 1945 participou da campanha pela
redemocratização do pais e foi um dos
fundadores da U.D.N. Morreu no Rio
cm 1968.
Rua Ministro Raul Fernandes — Botafo-
go. Começa na Rua Assunção e termina
na .A 1 enida Radial Sul.•  ¦
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Ferido na fuga fracassada, 
"Diabo 

Louro", amigo de

Mariel e Vigio, morre esquecido no hospital

O detetive-inspetor Otoniel Assun-
çâo Júnior, o Diabo Louro. 52. morreu
de leptospiro.se e insuficiência renal agu-
da na madrugada de ontem, 1" dias após
sei baleado 110 pé quando tentava fugir
do Ponto Zero, onde estava preso por
haver matado, em 2X de novembro, o
bancário José Lopes Filho. 11a Praça
Dcmétrio Ribeiro, em Copacabana.
Companheiro de Mariel Mariscot. há
cerca de 12 anos. na segurança de inferni-
nhos. ultimamente ele integrava a equipe
de Hélio Vigio 11a Divisão de Roubos e
Furtos.

Diabo Louro encaminhara ao JOR-
NAL DO BRASIL, poucos dias antes de
morrer, copia tio requerimento feito ao
juiz da 3". Vara Criminal, em 15 de
de/embro. para pleitear relaxamento de
prisão. No requerimento, firmado pelos•advogados Adolfo Konder I lomem de
Carvalho e Eduardo Pelito Neto. ele
garantia estar com duas costelas fratura-
das e uma fratura próxima do maléolo
(saliência do tornozelo), além de haver
sofrido, dia 11. "forte crise hipertensiva e
acidente cardiológieo grave"

A Fuga —Após escapar do Ponto
Zero. dia 7. Diabo Louro contou ao
delegado Walterson Botelho, diretor da
DVC — Polinter. que não pretendia
lugir. Disse que havia saído pela janela
do parlatório (4" andar), caminhado pela
estreita marquise logo abaixo até o bali
da escada, onde não existe vidro na

janela. Depois foi ate a favela do Parque
Ararape, vizinha à carceragem. para
comprar cerveja. Contou ainda que na
volta, já dentro do prédio, foi surpreendi-
do pelo carcereiro, que lhe parecia nervo-
so e pronto para atirar. Para fugir do
carcereiro, Diabo Louro tentou sair pelo
mesmo lugar que havia usado, mas ao
atingir a marquise desequilihrou-se e caiu
de uma altura de aproximadamente 15
metros.

Artastando-sc até o muro do 22°
BPM, ao lado do Ponto Zero. o detetive
ouviu uns disparos e atingido caiu em
valão da favela, de onde um homem o
retirou e o levou para o Hospital Geral
do Inamps, em Bonsucesso. No hospital,
o detetive de plantão o reconheceu e
telefonou à Polinter. para onde foi levado
novamente após medicado.

Há trés dias. Diubo Louro foi inter-
nado no Hospital Sousa Aguiar, com
suspeita de hepatite. Ontem, por volta
das 4h25miii, teve uma parada cardior-
respiratória. Na guia de comunicação de
óbito, assinada pela médica Celecina Cio-
dinho Guimarães, a causa da morte cons-
ta como insuficiência renal aguda. O
laudo oficial só o Instituto Médico Legal
poderá divulgar, nos próximos dias.

As queixas — Por duas vezes
Diubo Louro dirigiu-se ao JORNAL DO
BRASIL este mês. Na primeira, em carta
divulgada pelo caderno Cidade (seção
Cartas do Rio), dia 21. ele abordava o

crime da Praça Dcmétrio Ribeiro c se
defendia: "I — não sou toxicômano nem
traficante de droga; 2 — fui. como poli-
ciai. um implacável vigilante contra os
traficantes de tóxicos, o que melhor dirá
a minha folha de serviços; 3 — não sou
matador profissional; 4 — não sou cor-
rupto', sendo proprietário de um aparta-
mento. na Rua Filipe de Oliveira (Copa-
cabana). graças a um legado deixado por
meu pai; 5 — Não pretendo, nem nunca
pretendi, em tempo algum, exercer qual-
quer violência contra pessoas das ruas
Prado .Ir. e Viveiros de Castro, onde
moram inúmeros amigos meus; 6 — te-
11I10 o maior respeito pelo secretário de
Polícia Civil, Hélio Sabova, e reitero,
agora, o meu apreço pelo mesmo; 7 —
não tenho o apelido de Diubo Louro,
sendo conhecido, na polícia e entre ami-
gos. como Russo e Nelinlur, tS — fui
vizinho e colega de Mariel Mariscot mas
não integrei o Grupo dos 12 Homens de
Ouro, nem era íntimo do citado policial,
ressalvando, contudo, que não pretendo,
neste momento, pisar na memória do
extinto colega e. muito menos, julgá-lo,
principalmente depois que ele já foi jul-
gado pelos membros da Justiça e por
Deus".Na segunda vez, Diabo Louro diri-
giu-se a um repórter do JORNAL DO
BRASIL para encaminhar a cópia do
requerimento ao juiz da 3a Vara Crimi-
nal, em que dá sua versão para o assassí-
nio de José Lopes Filho.

Fuga na noite santa

Presos escapam através de um bueiro do presídio
de Água Santa e só um deles é recapturado

Enquanto os guardas de serviço na
madrugada de ontem 110 presídio Ari
Franco, cm Água Santa, comemoravam o
Natal, os presos Celso Rodrigues Pereira.
Luciano Guilherme Vainer, Álvaro Luiz
Alves e Vagncr da Cruz fugiram por um
túnel que desemboca num bueiro da Rua
Violeta. Um soldado da PM de serviço
numa das guaritas deu o alarme, a área
foi cercada, mas só Celso Rodrigues
Pereira foi recapturado.

Tentativas de fuga em noite de Natal,
.Réveillon e Carnaval — quando normal-
mente o efetivo de guardas é menor —
são comuns em grandes presídios. Segun-

do informações, as galerias do Ari Franco
ficaram sem guardas, o que facilitou aos
presos serrarem as grades e abrirem o
túnel com o auxílio de uma barra de
ferro. Os internos sabiam que a vigilância
seria relaxada e por isso não encontraram
qualquer dificuldade cm preparar e exc-
cutar a fuga. Há um inquérito instaurado
na 26a DP para apurar responsabilidades.

Som festa — O dia de Natal foi
um feriado como outro qualquer nos
presídios cariocas. No complexo da Frei
Caneca, houve visitas aos presos, mas
tudo correu como um preguiçoso domin-

go. Nas filas de parentes e amigos não
havia presentes a serem entregues, por-
que a festa de Natal foi antecipada, para
evitar tumultos verificados em anos ante-
riores. No Milton Dias Moreira, a come-
moração natalina foi no dia 13; no Lemos
de Brito, uma semana depois.

No presídio Ari Franco, em Água
Santa, nem visita houve, simplesmente
porque 25 de dezembro não estava pre-
visto 11a escala como dia de visita. A fuga
da madrugada não alterou a rotina da
guarda e, à tarde, o efetivo na porta do
presídio era o mesmo dos outros dias.

Um presídio

distante de

sua imagem

Mais 
do que um presente de

Papai Noel, oferecido pela
negligência natalina dos guardas, as
fugas de ontem no subúrbio de Água
Santa demonstraram, mais uma vez,
que o Instituto Penal Ary Franco está
longe da imagem de segurança máxi•
ma com que é classificado pelo De-
partamento do Sistema Penitenciário
(Desipe) da Secretaria Estadual de
Justiça. Não foram as primeiras e
dificilmente serão as últimas, desde
que 33 presos escaparam por um
túnel em 26 de maio de 19S3, desban-
cando pela primeira vez a fama de
que o Ary Franco é à prova de fugas.

A façanha dos pioneiros, nove
anos após a construção do presídio,
evidenciou que a chamada segurança
máxima não passava de um tabu:
uma das medidas tomadas dias de-
pois pelo então diretor do Ar}' Fran-
co. Francisco José Brasileiro, foi na-
da menos que mandar fazer calçadas
de cimento em torno do presídio,
esquecidas por seus planejadores.
Afinal, os presos haviam serrado
uma grade, liderados pelo detento
Joaney Pereira da Silva, o Ney, e
furado um túnel de apenas três me-
tros no solário. alcançando sem mui-
to trabalho o outro lado do muro.

,4 fuga mais audaciosa do Ary
Franco foi tentada, porém, há pouco
mais de um ano. em 6 de dezembro
de S6, quando os traficantrs José
Carlos dos Reis Encina. oEscadinha,
José Carlos Gregório. o Gordo, Pau¦
Io Roberto de Moura Lima, o Meio-
Quilo, e o assaltante Jorge Fame, o
Pianinho — líderes do Comando
Vermelho —. saltaram um dos muros
do presídio. Num dia em que inexpli
cavelmente apenas 11 dos 21 guardas
do Desipe estavam no estabelecimen-
to. os bandidos foram frustrados gra-
ças ã PM. responsável pelo policia¦
mento externo. Mas Pianinho. que
mais tarde rompeu com o Vermelho
e integrou-se ao Terceiro Comando
conseguiu fugir

Treze dias depois. 11 detentos
saíram pela rede de esgotos e cinco
deies tiveram sucesso na fuga. O Ary
Franco passava por um período de
turbulência, com tumultos e brigas

> entre os integrantes do Comando
Vermelho, do Terceiro Comando e
da Falange Jacaré. que supostamente
teriam plano comum de inviabilizar e
desativar o presidio. Uma invasão
surpresa da PM apreendeu estoques
e até pólvora entre os presidiários.
Oito meses depois, em 4 de agosto, a
tubulação de esgotos do estabeleci-
mento por pouco não voltou a servir

• . como caminho da liberdade: cinco
¦ presidiários foram flagrados pela po-

lícia quando levantavam um bueiro
. para ganhar a rua.

Arquivo — 04/08/87

Para sorte dos presos, a PM não estava esperando do
lado de fora do bueiro, como aconteceu em agosto

Construído para centro de tria-
gem do sistema penitenciário do Es-
tado — passagem obrigatória dos
condenados antes de serem encami•
nhados aos estabelecimentos em que
cumprirão suas penas —. o Ary Fran-
co há muito tempo deixou de cumprir
exclusivamente essa função. Superlo-
tado, com cerca de 1 mil 300 presos,
foi muitas vezes usado como castigo
para detentos que tentaram fugir ou
lideraram motins em outros locais.
Ou, ainda, para isolar lideranças dos
comandos, como fez o secretário Té-
cio Lins e Silva em setembro, transfe-
rindo do Presídio Milton Dias Morei-
ra para Água Santa os traficantes
Escadinha cGordo. entre outros che-
fes do Comando Vermelho.

Mas. como centro de triagem,
lugar de castigo ou ponto de isola-
mento de lideres, o Instituto Penal
Ary Franco combina a falta de secu-
rança máxima ás péssimas condições
materiais para os presidiários. Como
atestam as visitas de defensores dos

direitos humanos e representantes de
órgãos governamentais, entre eles
uma assessora especial do Ministério
da Justiça. Elisabeth Sussekind. que
esteve no presídio em 86. "E um
estabelecimento selvagem", ela cons-
tatou. condenando as celas subterrá-
neas e contando o que viu: vazamen-
tos de esgotos, vermes, insetos e
ratos, além de detentos dormindo em
úmidos colchonetes desencapados.

Não foi á toa que. em junho do
ano passado, o juiz Sérgio Verani. da
37' V 'ara Criminal, deixou de conde-
nar um modesto ladrão. Ailton da
Cruz Sabino. que havia roubado o
relógio de um trauseunte na estação
ferroviária de Japeri. Na sentença em
que absolveu o reu. para poupá-lo do
Arv Franco— "caldeirão de seguran-
ça máxima", como ironizam os ban-
didos —. o juiz desvencilhou-se da
empolada linguagem judiciaria e afir-
mou com todas as letras: "isso não e
lugar para gente. Tem cheiro de
podridão e de morte"
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A fuga foi o começo do fim para 
"Diabo Louro'

O novo esquema para o estádio

Vila Isabel

Ao invés de jogar bombas de pás, a
polícia disparou dezenas dc tiros de esco-
petas e revólveres, do lado de íora da
delegacia, para conter 18 presos que
tentavam fugir da 20a DP, cm Vila Isabel,
ontem à noite. Considerada unidade con-
centradora de presos, a delegacia tinha
ontem 73 detentos — condenados, na
maioria.

A ação rápida do detetive Antônio
da Conceição, que estava de plantão na
carceragem. evitou que os presos saíssem
pelo segundo andar, ao ameaçá-los com
um cinzeiro (estava desarmado) que os
detentos pensavam ser um revólver. Eles
desceram em direção ao solário. onde
pretendiam arrombar uma porta que dá
para a rua, quando chegaram reforços de
várias delegacias e da Polícia Militar,
chamados pelos demais policiais de ser-
viço.

Cercado o prédio, dezenas de tiros
foram dados para o alto pelos policiais c
soldados. Assustados, moradores vizi-
nhos gritavam para os presos voltarem.
Estes resolveram retornar às celas 8 e 9.
dc onde saíram depois de quebrar os
cadeados de maneira que a polícia ainda
não sabe como aconteceu. A maioria dos
xadrezes da 20" DP está sem cadeado,
pois a polícia alega que não tem dinheiro
para comprá-los. Para "quebrar o ga-
lho", os detetives compram algemas com
as quais trancam os xadrezes.

PM 
planeja

maior 
para

Palco de grandes eventos, o Maraca-
ná contará a partir de janeiro com um
novo esquema de policiamento externo
para se tentar coibir com eficácia os
assaltos e demais distúrbios que inferni-
zam a vida de seus freqüentadores. Ela-
borado pelo CPC (Comando de Policia-
mento da Capital), o chamado Campo de
Operações Policiais Militares divide a
área externa do estádio em diversos sub-
campos. A cada um será entregue deze-
nas dc policiais com missões específicas
para o tipo de problema do setor.

— Agora não vai se ter como andar
50 metros por ali sem que se esbarre com
soldados da PM, que utilizarão coletes
refletivos, alaranjados. para sua alta vi-
sualização — garante o tenente-coronel
Guerra, chefe da seção de operações do
CPC e idealizador do novo esquema de
segurança, que deverá entrar em prática
a IN de janeiro, no show da cantora
americana Tina Turner.

Três classes — Elaborado du-
rante dois meses, com a ajuda da P3
(Setor de Operações) do 6o BPM, co-
mandado pelo coronel Vidal, o Campo
dc Operações Policiais Militares estabele-
ce três esquemas de segurança, a depen-
der da magnitude do evento realizado:
classe A, acima de 100 mil pessoas; classe
B, entre 50 e 100 mil; e classe C. até 50
mil. Tomando como ponto central o meio
do campo do estádio, linhas imaginárias
(raios dc uma circunferência) dividem
uma grande área externa em várias fatias
(subcampos).

Quanto maior a amplitude do even-
to, maior será o número de soldados e
oficiais disponíveis. Para o evento classe
A, por exemplo, a área externa do Mara-

segurança

o Maracanã

cana será subdividida em oito subcam-
pos. contando 110 total com 289 homens,
oito patamos c oito fuscas ou gols, que se
intercomunicarão através dc rádio. No
evento classe B, o efetivo cai para 190
homens, e no C, para 120.

A subdivisão em campos parte do
pressuposto de que os crimes e delitos são
diferentes para cada tipo de área e con-
centraçáo do número de freqüentadores.
Em frente à estação ferroviária, por
exemplo, é comum a atuação dos pun-
guistas. Ja em frente ao estádio, na Rua
Professor Enrico Rabelo, predominam o
roubo dc peças de carros e o chamado
arrastão, quando grupos dc marginais
envolvem a vítima, limpando-a em ques-
tão de segundos.

Nos eventos classe A. o ilícito é mais
comum junto ao estádio e 11a periferia do
campo de operações. Mas no de classe B,
por exemplo, é mais comum numa área
intermediária, como a Rua São Francisco
Xivicr. Como as áreas apresentam carac-
terísticas diferentes, existe a preocupação
de colocar um policiamento específico
para cada uma. No subcampo B, por
exemplo, no seu setor Bll (na estrada da
geral do estádio, na Rua Professor Eurico
Rabelo), oito soldados e um sargento
terão a missão específica de ajudar os
funcionários da Suderj, revistar bolsas e
sacolas (evitando os fogos de artificio) e
coibir o arrastão.

O mais importante, para garantir a
qualidade do trabalho, é que cada
subcampo contará com um oficial no
comando e supervisores do trabalho da
tropa.

Relaxamento — o juiz Ro-
berto Ferreira, da 5a Vara Criminal de
Nova Iguaçu, relaxou a prisão preventiva
do negociante Marcos Barreto, de Jaziel
Pereira da Silva, o Nízio. e do soldado da
PM Edmílson Luís da Silva, que mataram
a tiros, na noite do dia 12 de outubro
passado, em Heliópolis (Nova Iguaçu),
Wilsom dos Santos, Marcelo Ferrari e
Sérgio João Pereira, este irmão do repór-
ter Paulo César Pereira, de O Globo. Os
criminosos integravam um grupo de ex-
termínio que agia na Baixada Flumi-
nense.
Tiroteio — O capitào-de-mar-e-
guerra José Freire Filho, 65, reagiu a
íiros quando trés bandidos anunciaram
um assalto num ônibus da linha 176
(Rodoviária — Copacabana), no Aterro
do Flamengo, feriu um deles — que
morreu ontem 110 Hospital Sousa Aguiar
—. mas acabou baleado juntamente com
outro passageiro. Osvaldo Mesquita. So-
corridos por uma patrulha do 13° BPM.
os passageiros foram levados para o Sou-
sa Aguiar. Os dois outros ladrões fu-
giram.
Desastre — Duas pessoas morre-
ram e uma ficou gravemente ferida quan-

do o Volkswagen OX-1574, em alta velo-
cidade e desgovernado, atravessou a pista
no km 23 da Estrada da Grota Funda, no
Recreio dos Bandeirantes, e rolou o
barranco. No local morreram o motorista
Gilberto Silva Assunção, 23, e um rapaz
moreno de mais ou menos 20 anos vestin-
do bermuda e camiseta. Um terceiro
também sem identificação foi socorrido
por uma ambulância do Corpo de Bom-
beiros. Com várias fraturas, está interna-
do em estado grave no Hospital Miguel
Couto.

Atropelamento — Apavora-
da com o assaltante que ameaçava os
passageiros com um revólver, Idalina
Quintáo saltou do ônibus em movimento
com a filha, Damiana, 1, no colo. Na
queda, a criança rolou para baixo do
coletivo, foi atingida pelas rodas traseiras
e teve morte imediata. A tragédia oeor-
reu na Av Central, em São Gonçalo, e o
bandido sumiu. Idalina. que mora na Rua
Capitão Acácio 1305. no bairro do Boas-
su. naquela cidade, sofreu contusões. O
ônibus placa JJ-4167. da Viação Rio Ita.
era dirigido pelo motorista Jaci Rodri-
cues Batista.

Explosão

em Usina

gera pânico
VOLTA REDONDA — Uma for-

te explosão na Usina Siderúrgica
Presidente Getúlio Vargas da CSN
(Companhia Siderúrgica Nacional),
na noite da véspera de Natal, levou o
pânico a moradores dos bairros da
Vila Santa Cecflia, do Conforto, Ni-
terói e Aterrado. Não houve vítimas.
Várias pessoas que faziam compras
no Supermercado CB e lojas da Vila
Santa Cecília, o bairro mais próximo
à Usina, saíram correndo sem pagar
na hora do tumulto.

A explosão provocou um grande
deslocamento de ar que invadiu resi-
dências e quebrou vidraças num pré-
dio de três andares. Cerca de 2 mil
operários trabalhavam na Compa-
nhia Siderúrgica Nacional na hora da
explosão. Acreditando num acidente
grave, parentes de funcionários tele-
fonaram e se deslocaram a pé até lá
em busca de informações. O hospital
da Companhia Siderúrgica Nacional
chegou a montar um esquema de
emergência, com ambulâncias e cor-
po médico momentos após o aci-
dente.

Um funcionário que se identifi-
cou como Bosco, auxiliar do Depar-
tamento de Segurança, procurou
acalmar a todos os que procuraram a
CSN em busca de informações. E
explicou, em termos técnicos, a cau-
sa da explosão que assustou a ci-
dade:

Quando se derrete o minério,
são separados, no alto-fomo, o fer-
ro-gusa e a escória. Depois da corri-
da do ferro-gusa, é extraída a escó-
ria, que é então lançada nos postos 1
e 2, localizados junto à unidade dos
altos-fornos. A explosão foi causada
pela escória incandescente que infla-
mou os gazes formados nestes pon-
tos e aí houve a explosão, sem maio-
res prejuízos para a empresa e sem
fazer qualquer vítima.

O vigia Paulo Lopes, 40, que
trabalha no posto de gasolina Sidc-
rúrgica, em frente à Usina, na Praça
Macedo Soares, disse que a explosão
foi a mais forte que ouviu

Além ilo grande estouro, s.i
biu uma tocha dc fogo. cheia dc
fagulhas. seguida de uma fumaça
preta.

O churrasqueiro Geraldo Jose
Pereira, 51. que já trabalhou 20 anos
na CSN. afirmou que ja \iu muitas
explosões na Usina, mas nunca p:c
senciara nenhuma parecida
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Nas pistas 
da cidade, a garotada

retoma a moda do skate; na

estrada, quem 
manda agora é

dona Uma

Jorge Antonio Barros

Na década de 70, a polícia costumava
aguardar no final dc uma ladeira pelos
skatistas que desciam entre os carros, a toda
velocidade. E não foram poucos os pais a ser
convocados às dclegaciais para levar os fi-
lhos, detidos pelo risco da então perigosa
brincadeira, no trânsito. Hoje, contudo, o
skate alcançou o status de esporte amador e
o Rio tem locais seguros c emocionantes
para quem c viciado em deslizar sobre a
prancha de rodinhas. São os points de con-
creto e asfalto, integrados ao grafismo da
cidade e freqüentados por uma tribo muito
urbana.

O feriado de Natal c a temperatura
amena de ontem (não passou de 30 graus)
favoreceram à prática do skate em pistas
como a do condomínio Barramares (Barra
da Tijuca) e até a de Campo Grande, a 55
quilômetios do Centro. A cidade conta hoje
com seis pistas de skate (a mais antiga tem
10 anos), além de uma em construção no
Flamengo e rampas de madeira instaladas
cm ruas tranqüilas c em estacionamentos dc
shopping-ccntcrs. Garotos como Ramsés
Kolfin, 12, em Copacabana, estrearam o
skate ganho no Natal, com o primeiro tom-
bo, sem ferimentos.

Ondas dc concreto — Eles não
gostam muito de ser chamados dc surfistas
do asfalto, mas os movimentos são bem
semelhantes ao do surfe que gerou o skate,
provavelmente na Califórnia (EUA), num
dia de ondas ruins. Tanto assim que uma das
fundamentais manobras do skate — a batida

é semelhante aos cut-back dado no lip
(crista) da onda pelo surfista. O movimento
consiste num giro de 180 graus, em que o
skatista desce pelo mesmo trajeto da subida,
numa parede côncava de cimento ou ma-
deira.

Primeiro eu estou aprendendo a dar
batidas no chão, para depois subir paredes

frisou Ramsés Kolfin que ganhou um
skate importado da Tailândia, ao melhor
estilo dos skates ocidentais — os modernos
pigs, de porco em inglês, tábua (shape) larga
e com longos eixos (trucks) e rodas de
poliuretano opaco, das mais variadas cores.

Ramsés é um dos skatistas da Rua Ota-
viano Hudson, em Copacabana, que cncon-
traram no street (estilo livre, nas ruas) a
modalidade do cotidiano, cm que até para ir
à padaria da esquina mete-se o pé na tábua
de rodinhas. É um estilo de ser radical e
libera a agressividade com "skate na veia",
como dizem os skatistas. Da turma da Ota-
viano Hudson, Paulo Pinto da Silva Neto, o
Paulinho, de 13 anos, é o maior fera e
conquistou até primeiro lugar no campeona-
to formiga, para iniciantes, cm pista.

Treino quase todo dia depois dc
chegar da escola — explica Paulinho, que
recebe patrocínio da Camping Tur, através

de material e equipamentos. Ele pega skate
há quase dois anos, c o único problema, até
agora, foi uma vizinha, idosa, que chamava
a polícia para evitar a agitação dos skatistas
da Otaviano Hudson. Como nos velhos
tempos do skate. Mas os garotos não desisti-
ram dc andar na rua. construíram mais de
cinco rampas c freqüentam pistas como a do
Barramares e de Campo Grande.

Outra pista considerada radical é a do
condomínio Rivicra Dei Fiori, na Barra,
mas convidados só com a autorização do
síndico-geral, Aírton, pouco afeito a visitan-
tes. O gerente de operações do condomínio,
Acácio Moreira, chegou a barrar a reporta-
gem do JB. A mais nova pista da cidade, no
Marina Barra Clube, também só permite
acesso de sócios c convidados.

— Fora as rampas construídas cm socic-
dade por turmas de rua, são apenas três as
pistas públicas, além dc uma em construção
pela Prefeitura, no Flamengo — explica o
veterano skatista Luís Jesus Gomes, o sim-
pático Come-Rato, de 26 anos, 12 dos quais
radicalizando sobre ondas de concreto. On-
tem, Come — essa é a inscrição em seu
capote vermelho — aproveitava o feriado na
pista dc Campo Grande, onde os irmãos
gêmeos Oscar e Osmar Lattuca — patroci-
nados pela Alpargatas — faziam emocionan-
tes evoluções em paredes de mais de 3
metros de altura c 90 graus.

Com um longo meio-tubo (half-pipe) —
onde o skatista fica dando batidas, como um
pêndulo humano — a pista de Campo Gran-
de ainda é uma das maiores, mas precisa de
pequenos reparos c emendas no cimento. A
mais antiga pista do Estado (talvez do Bra-
sil) foi inaugurada em 1977 em Nova Iguaçu,
na Baixada Fluminense, c também necessita
dc remodelação por estar totalmente desa-
tualizada. Come-Rato relaciona também
points como a rampa do Jardim Botânico —

perto do túnel Rcbouças — e o estaciona-
mento do Norte-Shopping cm Del Castilho,
aos domingos.

O meio-tubo de madeira do Rio Sul
Shopping Center — instalado no terraço da
torre — está em reformas e brevemente
deve ser inaugurado com muito brilho.

O skatista Jaime dc Tárcio Carneiro, 24
anos, morador de Caxias, freqüenta pistas
de todo canto e até cm Cachoeira de Itape-
mirim (ES), uma das mais novas do país.
Pequeno fabricante dc equipamentos de se-
gurança para skate, Jaime só tem tempo de
praticar o esporte nos fins de semana e
feriados.

Para enfrentar paredes de quatro metros
de altura — como a do Barramares — o
skatista deve estar bem equipado com joe-
lheiras. cotoveleiras c até capacete de fibra
de vidro. Outro dia desses — lembra Come-
Rato — um menino se machucou feio na
pista do Marina porque caiu e não usava
qualquer equipamento.

Jorge Mendes
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Ela garante que, se .
for preciso, troca

até pneu do ônibus

Mariza Pelegrineti

mãe, olha só! O motorista do ônibus c
Ai uma mulher..." É assim que reagem as

crianças ao desembarcarem e notarem que quem
está ao volante não é um homem. Não menos
espantados ficam os adultos, principalmente ao
constatarem que, além de um verdadeiro profis-
sional, quem dirige é uma mulher vaidosa. Seu
perfil poderia ser o de qualquer outra mulher que
trabalha, mas Uma Dias Peixoto inova ao ser a
primeira representante do sexo feminino a condu-
zir um ônibus pelas estradas interestaduais.

Cabelos curtos bem penteados, maquiada,
com quatro brinquinhos de um lado e um maior
do outro, além de algumas pulseiras, lima Peixoto
não sabia que ia ser entrevistada: "vim do jeito
que venho sempre. Gosto de me arrumar e
sempre fui vaidosa, como toda mulher deve ser",
disse.

Casada desde os 15 anos — hoje está com 42
—, com três filhos, lima nasceu em Natal. Rio
Grande do Norte, e veio com a família para o Rio
quanto tinha apenas cinco anos. Estudou até
completar o ginásio e cedo escolheu a profissão
que queria seguir: motorista:

Segura — Calma, firme e direta nas res-
postas, lima não engasga para responder nem se
surpreende com alguma pergunta. E sempre obje-
tiva e bastante sucinta. "Se furar um pneu do
ônibus na estrada, o que você faz?", pergunta a
repórter, aguardando que ela explique como con-
tactar a polícia rodoviária ou parar um outro
ônibus. Aí quem se surpreende é a repórter. lima
é direta: "Eu troco." E continua:

— Comecei a trabalhar logo que me separei
do meu primeiro marido. Isto foi em 1971),
quando tirei minha carteira de habilitação. Pri-
meiro trabalhei com uma Kombi a frete. Em 1973.
parti para ônibus urbano, quando pouquíssimas
mulheres enfrentavam o trânsito louco do Rio no
volante de um ônibus.

lima garante que somente quando começou a
dirigir ônibus, há 14 anos, sofreu um certo precon-
ceito, especialmente por parte dos homens. Hoje,
segundo afirma, seu marido Ezequiel, que tam-
bém, é motorista, é seu fã número um. Ela diz
ainda que as mulheres sempre elogiaram muito e
as senhoras mais velhas fazem questão de dar os
parabéns.Tenho amor pela minha profissão. Já fiz
várias linhas quando dirigia na cidade, gosto de
dirigir sem dar trancos ou ficar acelerando sem
necessidade e sei que por isto recebo os elogios, e
consigo fazer tantas amizades.

Queijos e vinhos — A primeira via-
gem interestadual de lima foi semana passada.
Enfrentando a BR-040, Uma partiu do Rio às 20h,
percorrendo até Belo Horizonte 436 Km. Ali, ela
entregou o volante a outro motorista, completou a
viagem até Montes Claros.

Na sua estréia foi acompanhada por um outro
motorista, mas guiou por todo o percurso.

É 1009c melhor dirigir na estrada. Muito
menos cansativo do que na cidade — diz ela. —
Até canhei dois presentes na parada que fizemos
em Conselheiro Lafayette, um garrafáo de vinho e
um queijo, dados pelo gerente do restaurante.

A partir de agora, lima fará duas viagens por
semana, totalizando quatro dias de trabalho, já
que fica em Belo Horizonte por doij dias, antes de
voltar ao Rio. Ao final de um mês. são oito
viagens. Quando está no Rio ela ainda presta
serviços a outras empresas, que contratam a
União para a condução de seus funcionários.

Videocassete — Para fazer estas viagens
e ainda dirieir no Rio. Uma passará, em breve, a
receber CZS 21 mil. Segundo afirma, o salário
compensa e só o que atrapalha é a inflação.
Morando numa casa alugada em Padre Miguel,
com dois quartos, diz que não lhe falta nada. Tem
TV a cores, aparelhos eletrodomésticos, um vi-
deocassete e ainda um fusca 76.

Tenho do meu lado o fator sorte. Os meus
três filhos — Vânia, 13. Valmir, 25, e José
Roberto, 26 — me dão o maior apoio, assim como
meu atual marido, Ezequiel. Nenhum deles tem
medo que eu enfrente as estradas e para mini a
pal.twa medo pode a'.; díeion

Nunca sofri um acidente, nem mesmo dentro da
cidade. Quando pego no volante levo meu pensa-
mento a Deus, colocando as mãos dele em cima
das minhas.
Os testes — A Expresso União realizou um
teste com 21 motoristas, há pouco mais de um
mês. Destes 21 candidatos, só três passaram,
entre eles Uma Peixoto, que chegou para conquis-
tar definitivamente seu espaço profissional. Já no
primeiro encontro com a psicóloga, Uma superou
as expectativas.

Uma é receptiva, calma, e tem uma força
de conquista muito grande — explica Lyanna da
Silva Mattos, que a entrevistou. — Só temos
recebido elogios em relação a seu desempenho ao
volante e a seu carinho com os passageira.,. Uma
passageira habitual, inclusive, lhe mandou um
ursinho de pelúcia como presente de Natal.

Passando para o 2° teste, o de direção, lima
foi uma vez mais vitoriosa. O responsável pela
prova, Paulo Cardoso de Araújo, explica como
foi:

Quando iniciei os testes de direção não
sabia que uma mulher iria fazê-los. Logo que
comecei me surpreendi. A prova inclui sinaliza-
ção, postura, atenção e desempenho do veículo na
rodovia, em trânsito lento e pesado, balizas e
paradas em acostamento, entre outras coisas,
lima se saiu bem em tudo. conferindo logo ao
sentar os retrovisores, o painel, as marchas. Sua
atenção nas três rodovias que percorremos —
Washington Luís. Dutra e Rio—Bahia — foi
total.

Paulo Araújo garante que lima pode, com
toda a tranqüilidade, seguir até Foz do Iguaçu sem
nenhum problema ou com ajuda de outros compa-
nheiros. "E olha que jamais aceitei uma mulher
ao volante...", complementa ele.

Anorival Rosa. motorista desde 1954 e colega
de empresa de lima. também garante o desempe-
nho profissional dela. "Já viajei com a lima
dirigindo e é. sem dúvida, uma excelente compa-
nheira. Com o afastamento dela da garagem, em
sua primeira viagem a Belo Horizonte, ficamos
todos com saudades. Com a sua entrada só temos
tido uni problema — os nossos passageiros habi-
tiiais j í e>iâo deputando viajar com lima", disse.
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Luiz Antônio Martinez Corrêa (? 1950 t 1987)

Última cena do diretor
Dario Zalis/ZNZ

Ato de

violência

Bcirtolomeu Brito

diretor teatral
B ¦ Luiz Antônio

Martinez Cor-
rea, 37 anos, com uma
carreira iniciada aos 16,
foi encontrado morto
em sua casa na noite do
dia 24, nu na sua cama,
com os pés e mãos
amarrados com fios elé-
tricôs, uma toalha enro-
lada no pescoço, como
se tivesse sido estran-
guiado, e dezenas de fe-
rimentos provocados
por ponta de faca na
cabeça, peito e costas.
Um ato de violência que
revoltou os seus compa-
nheiros de profissão e
interrompeu suas pes-
quisas sobre o teatro
musical brasileiro desse
século.

Ele morava em um
pequeno apartamento
de sala, quarto, cozinha
e banheiro, na rua Ma-
ria Quitéria, 121, apt°
405, em Ipanema, e seu
cadáver foi encontrado
pelo porteiro Messias
dos Santos que ficou
desconfiado dele não
ter descido — como era
hábito — para apanhar
os jornais e a correspon-
dência. O delegado Ro-
meu Diamant, da 13a
Delegacia Policial, que
comanda as investiga-
ções, já tem um suspei-
to do crime: um rapaz
alourado, cabelos enca-
racolados, que chegou
com a vitima da praia
quarta-feira à tarde e
deixou o apartamento
40 minutos depois com
uma mala que teria um
vídeo-cassete e uma se-
cretária eletrônica.

Nenhum dos morado-
res do Edifício San Die-
go, onde Luiz Antônio
morava, soube do que
aconteceu, apenas o
porteiro desconfiou de
alguma coisa errada.
Era ele quem costuma-
va entregar, diariamen-
te — por volta das 10
horas —, jornais e cor-
respondência para o di-
retor do Theatro Musi-
cal Brazileiro. Como na
manhã do dia 24 Luiz
Antônio não apareces-
se, ele ficou intrigado.

À noite, a desconfian-
ça de Messias aumen-
tou e ele resolveu bater
na porta do 405 várias
vezes, mas ninguém
atendia. Curioso, ele foi
ao apartamento ao lado
e pela janela do vizinho
espiou para o quarto de
Luiz Antônio. Foi quan-
do descobriu que ele es-
tava morto, despido em
cima de uma cama e
numa poça de sangue,
com os pés e mãos
amarrados. Ligou para
a Polícia Militar e pediu
auxílio, tendo ido para
o local uma patrulha
comandada pelo cabo
Sereno, do 2o BPM. Ar-
rombada a porta da ca-
sa, foi confirmada a his-
tória do porteiro.

A 13a Delegacia Poli-

ciai foi avisada do en-
contro do corpo e o de-
legado Romeu Dia-
mant, que estava de
serviço na Delegacia
Supervisora de Dia (ele
é da 13a DP), foi até o
local com dois policiais
e o perito Abelardo, do
Instituto de Çriminalís-
tica Carlos Éboli. Luiz
Antônio estava morto,
de braços, com o rosto
afogado numa poça de
sangue, com parte do
corpo encostado em
quatro almofadões ver-
des. Ao lado do rosto,
estavam seus óculos.

O perito Abelardo
calculou que a morte de
Luiz Antonio poderia
ter ocorrido 18 horas
antes do encontro do
cadáver, mas ele não
pôde adiantar a causa
da morte: "Só o IML
poderá dizer, pois ele
poderia tanto ter morri-
do do estrangulamento
como de pancada na ca-
beça", declarou Abelar-
do. Segundo o delegado
Diamant, Luiz Antônio
foi atacado quando es-
tava deitado, provável-
mente por pancadas na
cabeça, pois havia feri-
mentos grandes.

Depois, os assassinos
— para o delegado são
dois, pois um homem
apenas não conseguiria
fazer o que fez — o es-
trangularam com uma
toalha de rosto que apa-
nharam no banheiro,
amarraram suas mãos
para trás e também
seus pés, com fios elétri-
cos que apanharam no
próprio apartamento,
passando em seguida a
feri-lo com a ponta de
uma faca.

A polícia, nas primei-
ras investigações, deu
por falta de três objetos
de Luiz Antônio: vídeo-
cassete, a secretária ele-
trônica e CZ$ 17 mil que
ele havia retirado no
banco, na quarta-feira.
Não havia sinal de luta
e apenas o toca-discos
estava fora do lugar.

A primeira pista para
a elucidação da morte
de Luiz Antônio surgiu
com a informação de
um outro porteiro, Oli-
veira, de que na quarta-
feira, pouco depois do
meio-dia, um rapaz
branco, alourado, cabe-
los encaracolados, este-
ve no prédio pedindo
para subir ao 405 e en-
tregar uma encomenda.
Luiz Antônio mandou
subir e duas horas de-
pois o rapaz desceu com
uma sacola carregada.
Depois disso a vítima
não foi mais vista. Se-
gundo o ator Fábio Pi-
lar, que esteve no apar-
tamento do amigo, "é
difícil de acreditar que
alguém tenha feito isso
com uma pessoa tão
boa". Segundo ele, Luiz
Antônio estava gravan-
do, como ator, o seriado
Primo Basílio, para a
Rede Globo.
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Luiz Antônio em seu Theatro Musical Brazileiro (foto feita para a
capa da revista Domingo de 11 de outubro)

Artistas exigem punição

Márcia Cezimbra

Qdoaire

S fortes soluços do irmão José
Celso Martinez Corrêa quebra-
ram o silêncio do rápido velório

etor teatral Luiz Antonio Marti-
nez Corrêa, assassinado na última quar-
ta-feira em seu apartamento em Ipane-
ma. O corpo chegou às 15h de ontem à
Casa de Cultura Laura Alvim, onde está
em cartaz um de seus mais belos traba-
lhos, o Theatro musical brazileiro 1914-
1945, mas embarcaria em seguida, às
16h30min, para sepultamento em Ara-
raquara (SP), onde vive sua família. Sua
mãe, Angela Martinez, chegou a trocar
os móveis e pintar a casa para recebê-lo
na ceia de Natal, mas às 20h do dia 24,
uma hora depois da descoberta do cor-
po pela polícia carioca, recebeu por tele-
fone a notícia do crime.

O silêncio do velório, porém, virou de
repente um barulho de vozes revoltadas
do poeta Geraldinho Carneiro, das atri-
zes Maria Padilha e Norma Bengell, dos
diretores Ricardo Kosowiski e Ari Cos-
lov contra a omissão da polícia em
crimes contra homossexuais. Todos de-
nunciaram que, há dois meses, o dança-
rino Carlos Machado, do grupo Dzi Cro-
quettes, foi morto com igual atrocidade
e o tesoureiro da peça A tempestade,
Chico Marques, morreu com violência
de idêntico requinte em 83. No mês
passado, nove crimes desse tipo foram
registrados contra artistas nomosse-
xuais de São Paulo, segundo a atriz
Alice Viveiros de Castro, vice-
presidente do Sindicato dos Artistas do
Rio. Os artistas decidiram lançar um
manifesto para exigir que a polícia, no
lugar de investigar a vida da vítima e
encarar o crime como punição por suas
práticas sexuais, prenda os assassinos.

O diretor José Celso disse, no inter-
valo de um choro convulsivo, que nada
falaria para não quebrar a eloqüência
daquele silêncio absoluto. Quando viu o
ruíao dos outros artistas, fez um discur-
so, como sempre mais radical do que

uma simples cobrança feita às autorida-
des. "Devemos exigir uma tomada de
posição dos artistas, porque nós somos
responsáveis por esta morte. Nós vive-
mos uma ditadura militar, econômica e
sexual e vendemos para ela uma força
de trabalho que é contra nós. Devíamos
usar essa força para uma revolução
cultural, mas aqui no Brasil, nós, as
pessoas sensíveis, somos o bode expia-
tório dessa ditadura, assim como os
judeus foram o bode do nazismo", disse.

Os primeiros a chegar, como as atri-
zes Analu Prestes — que trabalhou com
Luiz Antonio em várias peças — e Luci-
nha Lins, vinham em prantos, camba-
leantes, pegos de surpresa com a notícia
na manhã de Natal. Muitos, de roupa de
banho, saíram da praia ali em frente, às
pressas, em lágrimas, depois do noticiá-
rio das rádios. "Estou meio passado
para falar. Vi na TV e vim correndo. Ele
me abriu a cabeça, mudou minha rela-
çáo com o teatro", chorava Ricardo

Arquivo

jj

Kosoviski. "Sou fã dele. Ele fez minha
cabeça e esse escândalo interrompeu
sua vida no auge de sua criatividade",
dizia o diretor Jorginho Fernando. Luiz
Antonio era "uma luz brilhante" para o
autor Paulo César Coutinho, uma pes-
soa "superdoce" para Norma Bengell. O
ex-secretário municipal de Cultura, An-
tonio Pedro, lembrava que faz atual-
mente no Botanic um espetáculo com"as sobras" do Theatro. "Ele era impor-
tantíssimo para todo mundo", co-
mentou.

A tristeza aumentava com os deta-
lhes da crueldade do crime. O atestado
de óbito assinado por Elias Freitas de-
clarava como causa mortis "perfurações
profundas no cerebelo, coração, pul-
mões, fígado, pescoço". Como se não
bastasse, a morte o pegou no auge do
sucesso, quando Luiz Antonio acabava
de receber do Inacen o Teatro Dulcina,
para prosseguir lá com o Theatro e"com uma infinidade de projetos ge-
niais", segundo o diretor ao Departa-
mento de Teatro do Estado, Rodrigo
Farias Lima. A tragédia ganhou mais
intensidade por ter sido descoberta na
véspera de Natal, dia em que Luiz Anto-
nio embarcaria para Araraquara. E, pa-
ra comover ainda mais os quase cem
amigos, chegaram duas senhoras desço-
nhecidas, as irmãs Olga de Oliveira, 68
anos, e Maria Alves Costa Moreira, 66,
que depois de assistirem há meses ao
espetáculo da Laura Alvim tomaram-se
de amor por Luiz Antonio sem o conhe-
cer pessoalmente."Ouvimos na TV e
deciaimos vir até aqui. Como vou es-
quecer quem impediu a morte de músi-
cas tão lindas?", explicava Maria.

Nos anos 70, O casamento do
pequeno burguês saído dos
porões do Oficina, em 1981 em
O percevejo e no Theatro
Musical Brazileiro: sempre o
mesmo espírito de pesquisa e
inquietação
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Do porão

ao musical

Macksen Luiz

O 

início da carreira de Luiz An-
tónio Martinez Corrêa como
diretor teatral, em 1968 com O

casamento do pequeno burguês, de
Bertold Brecht, foi surpreendente. Ir-
mão do também diretor José Celso
Martinez Corrêa, numa fase em que o
Teatro Oficina reinava absoluto como
estética dominante, Luiz Antônio co-
meçou ruidoso no porão do próprio
teatro da Rua Jaceguai, em São Paulo.
A peça que desarticula uma cerimônia
de casamento e termina num banque-
te anárquico caiu sobre aqueles tem-
pos como uma saudável renovação. O
público assistia ao desmoronamento
da estrutura familiar sob o impacto de
uma encenação de regras nada rígidas,
que desarrumava preceitos, provocan-
do. O irmão do Zé Celso estava lança-
do. Mas será que sobreviveria a um
segundo espetáculo?

O público brasileiro só viria a reen-
contrá-lo anos depois, quando encer-
rou uma longa viagem pelo exterior
com o grupo Pão e Circo, surgido com
a montagem de Brecht e que partici-
pou no então famoso Festival de Tea-
tro de Nancy. O jovem de Araraquara,
interior de São Paulo, mostraria sinais
de vida teatral num porão com apenas
18 anos, que manteria pulsante até
que a violência a interrompesse. Esse
lado subterrâneo, que sua aparência
doce e calma não escondia, marcou o
seu teatro de maneira definitiva. Luiz
Antônio não foi um vanguardeiro que
pegou o bonde da estética do rompi-
mento dos anos 70 como emblema de
trabalho. Foi arrebatado na sua indivi-
dualidade.

O segundo passo está cheio de ou-
sadia. Nada menos do que Titus An-
dronicus, de Shakespeare, diante do
qual Luiz Antônio recusou a linha
anarquista da montagem anterior. O
diretor quis desvendar a tragédia na
sua essência, reivindicando a palavra
como uma contundência em meio a
aliteraçáo dos anos 70. Fracasso abso-
luto. Mas ele seguiria, agora com mais
cautela e sempre próximo à sua pai-
xão definitiva: Bertold Brecht. O Tea-
tro do Ornitorrinco canta Brecht e
Weill recebe na sua temporada cario-
ca de 1978, Luiz Antônio como ator,
papel que desempenhou com discreta
timidez e ao qual só voltava quando o
personagem deixava que seu jeito gau-
che, desajeitado e tímido pudesse apa-
recer inteiramente. Nunca quis apos-
tar num sucesso que transcendesse ao
seu próprio controle. Recentemente,
quando as condições para montar
Teatro Muzical Brazileiro 1914-1945,
que está em cartaz na mesma Casa de
Cultura Laura Alvim que recebeu on-
tem o seu corpo para o velório, pare-
ciam impossíveis, confessou: "Quero
apenas trabalhar, poder continuar
montando meus espetáculos." Nunca
teve mèdo do fracasso, que enfrentou
bravamente ao longo de uma carreira
com compensações mais pessoais do
que do reconhecimento geral.

A sua primeira montagem profis-
sional, no sentido de uma produção
menos incipiente do que as anteriores,
foi A ópera do malandro, em que o
espírito de Brecht estava presente na
adaptação brasileira da Ópera dos
três vinténs realizada por Chico Buar-
que de Holanda. A critica fez restri-
ções, mas Luiz Antônio manteve-se
irredutível diante de forma muito pró-
pria de conciliar as teorias de Brecht,
que tanto cultuava, com um lado inte-
riorano, meio matuto, carregado de
referências que se convencionaram de-
finir como cafonas. O percevejo, em
1981, foi o outro momento decisivo na
trajetória de Luiz Antônio. Equilibrou
o delírio do poeta russo Malakovski
com as suas inquietações e dúvidas. O
mais perfeito espetáculo que dirigiu, O
percevejo, não encontrou no público a
resposta que merecia. Uma outra de-
cepçáo, que Luiz Antônio absorveria
com o trabalho. Professor da Escola de
Teatro da Uni-Rio e da Casa de Artes
de Laranjeiras desenvolvia na at.ivida-
de didática projetos que na área co-
mercial seriam inviáveis. Na monta-
gem baseada no teatro Nô japonês,
apresentada há menos de um mês na
Uni-Rio, ou no musical Ataque, Feli-
pe, que levou à cena com alunos for-
mados da CAL, que esse temperamen-
to contraditório se sentia mais
atuante.

Não pode fazer praticamente nada
do que desejava. O seu ultimo projeto,
a pesquisa sobre o Theatro Musical
Brazileiro, do século passado até a
atualidade que desenvolveu ao lado
do amigo Marshall Netherland, quase
se perdeu por falta de quem quisesse
financiá-lo. Com sua morte, a idéia da
montagem de Canção brasileira, uma
velha burleta dos anos 30, parece defi-
nltivamente descartada. Marshall de-
siludido. jà havia decidido partir para
o Texas, onde moram seus pais. Luiz
Antônio foi assassinado. A violência
que o matou, interrompeu o seu maior
desejo, simbolizado pela canção Onde
estás felicidade? de que ele tanto gos-
tava e que incluiu no Theatro Musical
Brazileiro.
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Dom Marcos Barbosa

A mãe calada se inclina,
Contempla Deus em seu filho:
A lua diante do sol
Não reflete maior brilho.

Os pastores se aproximam,
Trazendo frutas e flores,
E um cordeirinho sem mancha
Ao que é pastor dos pastores.

Virão magos com presentes
Ao que acaba de nascer:
Ouro ao Rei, incenso ao Deus
E mirra ao que vai morrer.

RELIGIÃO JORNAL DO BRASIL

Para salva-lo de Herodes
O burrinho se prepara:
Vai levá-lo até o Egito
E mais longe ainda o levara...

Como ama dedicada,
A vaquinha se oferece:
Não precisa do seu leite,
Mas com seu sopro ela o aquece.

Cantam anjos glória a Deus
E paz aos homens na terra:
Todos os povos se abracem,
Já não mais se fale em guerra!

Sobre a humilde estrebaria
A estrela a brilhar se esquece
Luz votiva de um sacrário,
Chama que se torna prece.

Nesta igreja de Belém,
Casa de Pão, há um galo
Como um sino que badala:
"Vinde, todos, adorá-lo!"

O carpinteiro em silêncio
Vigia ao lado, de pé;
Protege o Filho de Deus,
Assiste Aquele Que É.

O que vem fazer o poeta
Nessa noite de esplendor,
Em que os próprios anjos cantam.
Embalando o Salvador?

Somente pedir que a todos
Seja dada esta esperança:
Contemplar de novo o mundo
Com o olhar de uma criança.

Do menino que entre as palhas
Já quse dormindo vai,
Mas em seus sonhos sorri
À face eterna do Pai...

^ 

de 

^^"Horst ^

 —-—--—I. .. **"•"**"* 

*ízntf

A Sinfônica de Banberg, sob a regência de Horst Stein se apresentará no Rio e em São Paulo em setembro

Os 
grandes 

acordes de

Enio Squeff

SÃO 

PAULO — Se os 400
quilômetros de distância
entre Rio e São Paulo con-
tinuarem facilitando a

compra de espetáculos produzidos
nas duas cidades (já que uma ajuda
a amortizar as despesas da outra) é
possível que, apesar da recessão, as
duas maiores metrópoles do país se
tornem também grandes associa-
das na importação de concertos.
Essa, pelo menos, é a perspectiva
para 1988: tanto o Mozarteum
quanto a Sociedade de Cultura Ar-
tística, de São Paulo já têm parte
de sua programação pronta. E elas
não estão contando com menos que
a Gewandhaus, de Leipzig e a Or-
questra de Filadélfia, dos Estados
Unidos, para dividir, além de outras
espetáculos, entre o Rio de Janeiro
e São Paulo.

Feitas as contas, as vantagens
continuarão um pouco a favor do
Rio. Desde que o ex-prefeito de São
Paulo e atual senador, Mário Co-
vas, decidiu fechar o Municipal
paulista, a maior cidade brasileira
praticamente também se fechou
para os espetáculos operísticos. E
como as obras de restauração do
teatro não parecem constar dos ine-
xistentes projetos culturais do
atual prefeito de São Paulo, quem
vai continuar levando a palma de
projetor da vida operística do Bra-
sil, certamente, será o Rio. Mas, em
matéria de concertos, as coisas, na
prática, deverão se eqüivaler: ou
melhor, se dividir com relativa
equanimidade. É certo que a Ge-
wandhaus, de Leipzig, deverá abrir
a temporada de concertos interna-
cionais em São Paulo, com três
espetáculos em abril (dias 21, 22 e
23); mas, após essa curta têmpora-
da, a orquestra, considerada uma
das melhores do mundo, juntamen-
te com seu regente Kurt Masur,
segue para o Rio de Janeiro, onde
se apresenta nos dias 25, 26 e 27. A
Gewandhaus virá ao Brasil sob o
patrocínio da Sociedade de Cultura
Artística de São Paulo. Na exígua
temporada do Rio, porém, os res-
ponsáveis pela vinda da sinfônica
alemã não esperam menos do que
uma divisão de despesas com São
Paulo.

Isso não acontecerá com a
"News Stockhlom Chamber Or-
chestra. da Suécia, que atuará em
maio, sob o patrocínio do Mozar-
teum, apenas em São Paulo. Mas
para trazer a Orquestra Sinfônica

Horst Stein

A
Tonhallel

de Zurique J
está

programa-
da para o

mês de
setembro

O maestro '
Kurt estará
à frente da
Gewandhaus
de Leipzig,
abrindo a
temporada
em abril

A
Orquestra

de
Câmara
de Praga
não virá
ao Rio,

restringiu¦
do a São

Paulo

de Filadélfia sob a regência de Ri-
cardo Muti, o Mozarteum valeu-se
da disponibilidade do Municipal
carioca: a orquestra estréia em São
Paulo no dia 2 de junho, no Auditó-
rio Anhembi, mas, no dia 3, toca no
Rio de Janeiro. Neste, como no ou-
tro caso, a possibilidade de amorti-
zação dos espetáculos musicais fa-
cilitou a compra dos dois concertos.
É o que deverá ocorrer também
com os laxativos Meninos Cantores
de Viena. O conjunto, sob a chance-
la do Mozarteum, inicia sua tempo-
rada brasileira no dia 4, no Rio de
Janeiro. Logo depois, viaja para Be-
lo Horizonte e Brasília, indo para
São Paulo no dia 6, de onde segue
para Porto Alegre (dia 9 de julho).

No capítulo da racionalização,
aliás, quem parece estar melhor di-
vidindo o Brasil entre o Rio e São
Paulo, é o Mozarteum. Criada em
São Paulo, esta sociedade tem seu
forte no mecenato dos empresários
paulistas. Mas dos três conjuntos
sinfônicos que pretende trazer, to-
dos farão escalas no Rio de Janeirò.
Assim, em setembro, nos dias 13 e
14, a Orquestra Tonhalle, de Zuri-
que, Suíça, faz sua estréia em São
Paulo. Nos dias 15 e 16, porém,
sempre sob a regência do japonês
Hiroshi Wokasugi. o conjunto se
apresenta no Rio. O mesmo deverá
acontecer com a sinfônica de Ban-
berg, regida por Horst Stein. Dia 12
ela inicia sua temporada brasileira
em São Paulo. Mas, já no dia 13, ela
se apresenta no Municipal do Rio
de Janeiro.

Claro, nem todos os espetáculos
serão comparados pelas duas cida-
des. A excelente "Orquestra de Cã-
mara de Praga" (sem regente), uma
das atrações da temporada da So-
ciedade de Cultura Artística para
1988, até segunda ordem, não está

programada para o Municipal ca-
rioca. São algumas das exceções à
regra, pois, no mais, as diferenças
continuarão de qualquer modo. É

quase certo que os concertos das
orquestras trazidas pelo Mozar-
teum só se apresentarão no Anhem-
bi em São Paulo (seguramente a
casa de espetáculos (?) de pior
acústica do país). Fica a evidência
de que se algum paulista quiser
ouvir as Orquestras de Filadélfia, a
Sinfônica de Banberg ou a Tonhal-
le, de Zurique, em conformidade
com a sutileza dos mestres que elas
irão executar, a opção terá de ser o
Rio de Taneiro. Neste caso. que
valha a propalada pequena distân-
cia entre as duas cidaa?s.
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ALUGUEL DE ROUPAS

COLEÇÃO EXCLUSIVA DE REVEILLON
Roupas de festas, noivas, madrinhas, acompanhantes e
damas Modelos para tooas as ocasiões Aberto até às 22h.
Av. Princesa Isabel, 134 — Sobreloja 202 — Tel.: 275-9387_ rj _ Rua Antonio de Albuquerque. 484 — Savassi. Belo
Horizonte. Tel DDD (031) 22/-4SM

BEBE THALES MILET

AGRADECE AOS ARTISTAS
Adriana, Agnaldo Timóteo, Ellen de Lima, Franca Fenatti, Chico
Áraú|0 é Orquestra, Guto e sua Banda. Miltinho, Rosita Gonzalez e
Sidney Magal, assim como ao Sr. Chico Recarey e à diretoria do
Clube Monte Líbano, que efetivamente contribuíram de maneira
carinhosa e solidária para a recuperação de sua saúde, dando apoio
moral, espiritual e material, incentivados pela sensibilidade do
grande amigo comum e apresentador de televisão Mauro Montai-

_váo, aproveitando para desejar-lhes Feliz Ano Novo.

REVEILLON EM

COPACABANA
Reúna seus parentes e amigos para comemorar a chega-

da de 88 em ambiente requintado. Música ao vivo, deliciosa
ceia Tropical, tudo com muito charme à beira da piscina.

Número reduzido de convites.
Reservas no local.

Atlântico Palace Residência
Rua Raul Pompéia, 94 — Copacabana
Inf.: 275-1683.

RECEBA 88 COM MAGIA!
CONHEÇA O QUE A BAHIA TEM

Ceia tipicamente tropical, c/ shows de grupos afros, danças e
instrumentos típicos dos orixás. Seja diferente e curta o
rtveiilon com a gcr.te.

OXALÁ! - RESTAURANTE - TEATRO
R. Min. Viveiros de Castro, 51-B Copacabana - RJ

RESERVAS E CONVITES ANTECIPADOS Tel: 295-2598
QUE OXALÁ, YOBALUAÊ E IEMANJA LHE DÊ MUITO AXÉ EM 1988!

As praias do

Nordeste estão

te chamando!

15 dias
do muito
sol, farra
e forró.
Mergulhe
nessa
emoção.

SAÍDAS: 10 e 24 JAN/88

JMSQIV VIAÜKM®.

221-7776
O seu conforto começa aqui.

Tiiuca 234-4780 • Petropolis (0242)43-7795

E mais:
Foz do Iguaçu

Eclusas e Estâncias
Sul espetacular c/Foz

Minas Histórica
Cidade da Criança

Caldas Novas e Brasília

CIDADE
Embratur 03 45700 41-2 DO AÇO TURISMO

<SELECIONADI<5SIMA<S
REVEILLON LUSO-BRASILEIRO

É o que oferece Maria Alcina na sua A Desgarrada no
próximo dia 31, quando o ano muda de idade. Ceia típica
fartíssima, bebidas nacionais, show com Maria Alcina e
Antonio Campos e, depois da meia-noite, carnaval de todos
os tempos. Por pessoa: CZ$ 2.500,00. Dia 5, estréia de
Paula Ribas e Luis N'Gambi. Barão da Torre, 667. Tel.: 239-
5746* 259-5526.

SHOW, COMIDAS, BEBIDAS E MULATAS
:t> internacional Plataforma I oferece uma festança na

passagem do ano. Vejam só: por apenas CZ$ 4.000,00 por
pessoa, você assiste o supermusical Brasil de Todos os
Tempos, ceia completa, bebidas nacionais à vontade e,
finalmente, carnaval com 2 bandas, mulatas, passistas e

.. ritmistas. Reserve agora, restam poucas vagas. Adalberto
Ferreira, 32. Tel.: 2744022.

0 RIO AMANHECEU CANTANDO
É o nome do tradicional réveillon do Sobre as Ondas, que
terá como entrada Coquetel de Camarão Tropical, segui-
do de Tornedor Sobre as Ondas e Cassata Siciliana

. como sobremesa. Bebidas nacionais à vontade, inclusive
uísque e champagne. Carnaval com as bandas de Miguel
Nobre e João Carlos. Por pessoa: CZ$ 6.600,00. Atlântica,
3432. Tel.: 521-1296.

RÉVEILLON DA ORQUÍDEA
Xom open bar de bebidas nacionais, o réveillon do
Vinícius tem tudo para ser um dos melhores da cidade.
Terá Vol au Vent à La Rena, seguido de Tornedor au Chef,
finalmente frutas tropicais. Música ao vivo p/dançar até
meia-noite e depois entra a BigBand mandando aquela
brasa carnavalesca. Por pessoa: 3.500,00. Av. Copacabana,
1144. Tel.: 267-1497.

• Editores-redatores responsáveis: Ney Machado and Sieiro Netto. GrupoCerta de Imprensa. Tel.: 263-1239.

Face salva
O conselho de justificação a que estão

sendo submetidos os capitães Jair Mes-
sias Bolsonaro e o apenas conhecido
como Fábio, depois da sindicância da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
(Esao) que apurou o bombástico envolvi-
mento dos militares denunciada numa
reportagem da revista Vcju, poderá con-
cluir pela exclusão dos dois do quadro de
oficiais do Exército.

Uma fonte militar, ao analisar a situa-
çáo, concluiu:

— O ministro Leônidas Pires Gonçal-
ves se empenhou em defender os dois
capitães das acusações feitas pela Vcju,
empenhando sua palavra no episódio.

— 0 que era considerado certo, pelo
depoimento dos dois, agora e visto como
njeía-verdade. Vão ter de prová-lo tin-
tim por tintim.

_ Unia eventual punição exemplar
permitiria ao ministro Pires Gonçalves
esclarecer o episódio sem macular a ima-
gem do Exército.

¦ ¦ ¦

Sinal verde
Caiu por terra a última barreira

que impedia o empresário Antônio
Ermírio de Morais a disparar sua
campanha à presidência da Repú-
blica.

A oposição era doméstica e aten-
de pelo nome de Maria Regina, sua
mulher. * * *

Resta ao empresário, agora, me-
ter a mão no próprio bolso para
pagar os custos de uma campanha
deste porte.

Estima-se que uma corrida eleito-
ral rumo ao Planalto não ficará por
menos de 600 milhões de dólares.

Con temporâneos
A deputada Rita Camata confir-

ma seu desligamento do PMDB pa-
ra ingressar no partido que rcsul-
tar das articulações que estão sen-
do feitas pelo senador Fernando
Henrique Cardoso e o deputado
Pimenta da Veiga.

A musa da dissidência do PMDB
só tem agora um ponto em comum
com o partido: fazem aniversário
na mesma data, no próximo dia 1"
de janeiro.

E a diferença de idade entre ela e
a legenda também é mínima — o
MDB, que agora é PMDB, estará
completando 21 anos.

Em festa
A promoção da diretora do

Instituto Rio Branco, Thereza
Quintella, a ministra de 1" classe
é de longe a mais festejada no
Itamarati.

Primeira mulher a chegar ao
posto nos últimos quinze anos, a
embaixadora não consegue
responder às dezenas de cartas e
telegramas que chegam a seu
gabinete.

Entre as mensagens, uma
tipicamente feminista: da
presidente do Conselho de Defesa
dos Direitos da Mulher,
Jacqueline Pitanguy.

Bom de braço

Depois de voar alto, Nelson Pi-
quet apagou.
o Na quarta-feira, depois de ater-
rissar seu Lear-Jet de S lugares em
Brasília, onde se refugiará durante
um mês, o tricampeão mundial
mergulhou num sono profundo e
reparador, que só foi interromper
24 horas depois.

Piquct pilotou pessoalmente, na
maior parte do tempo, ojatinho na
rota Londres—Rio—Brasília.

Não tinha o Nigel Mansel na cola
para atrapalhar, mas deu para
cansar.

Zózimo

Rubens Monteiro

Em recente
e movimen-

tado
vernissage,

Mareia
Braga e a

atriz Maria
Zilda

Regina
Mayal e

José
Joaquim
Salles na

noite do Rio

'— ¦

Expo Burle Marx Rebatismo

O paisagista Roberto Burle Marx vai assinar
no ano que vem uma grande exposição sobre
sua obra no Centro Georges Pompidou.

O convite, por carta, acaba de ser feito pelo
presidente do Centro, Jean Maheu, que preten-
de com a mostra exaltar os aspectos como
botânico, artista plástico e humanista do paisa-
gista brasileiro.

Boca do trombone
A revista Interview que está nas bancas traz

uma reveladora entrevista com a promoter
Marilena Cury.

Dona de um perfil barroco traçado por vá-
rias dezenas de quilos, Marilena desvenda fra-
quezas inconfessáveis de muitos machistas bra-
sileiros:

— O homem tem vergonha de assumir que
vai para a cama com uma gorda. Mas depois
do quarto uísque se libera e pinta de tudo.

RODA-VI VA
O promoter Guilherme Araújo está excita-

díssimo com a perspectiva da presença da
cantora Tina Turner na festa de pré-réveillon
que promoverá no dia 30 no alto do Pão de
Açúcar.

O ministro Júlio Sanchez será comissionado
embaixador em Lomé, no Togo.

O restaurateur Stephano Monti voou para a
Itália atrás dos quitutes — massas, trufas bran-
cas, condimentos, etc. — que enriquecerão a
ceia de Natal do Le Streghe.

O deputado Márcio Braga embarcou antes
do Natal para Nova Iorque e de lá só voltará
depois do réveillon.

Festejadissimos no jantar de Josefina Jordan
o embaixador e sra Paulo Paranaguá, já devi-
damente instalados no apartamento do Prelú-
dio, na Avenida Atlântica.

A sra Nininha Magalhães Lins juntou um
grupo de amigas para um almoço de fim de
ano.

No Rio, para as festas de fim de ano, o
ministro e sra Hugo Napoleáo.

O Iate Clube volta a promover este ano a sua
tradicional festa de réveillon, com direito à
iluminação de holofotes da Marinha. Ao fundo,
o comodoro Lulu Peixoto.

A marca brasileira Blue Man decola a partir
de janeiro rumo ao mercado do Reino Unido.
David Azulay fechou com várias lojas a expor-
tação de biquínis e maiôs.

O índice Dow Jones
ganhou um novo nome
na Bolsa de Nova
Iorque.

Down Jones.

Mala

diplomática
A carrière está toda

de olho esticado para o
novo quadro de acesso
do Itamarati que será
conhecido nos dias 14 e
15 de janeiro.

Para as magras cinco
vagas de ministro de Ia
classe que se abrirão no
ano que vem aparecem
como mais cotados os
diplomatas Luis Rangel
de Castro, José Arthur
Medeiros, Sérgio Serra,
Osmar Chohfi e Rui No-
gueira.

Candidatos, correndo
por fora, são também os
diplomatas Ivan Cana-
brava e Pedro Paulo
Pinto Assumpção.* * *

As cinco vagas existi-
rão por conta das apo-
sentadorias dos embai-
xadores Carlos Alberto
Pereira Pinto, Antonio
Fantinato, Heitor Pinto
de Moura, Victor Silvei-
ra e Paulo da Costa
Franco.

ÔNUS
O indisputável fato de

ter sido o publicitário
brasileiro de maior su-
cesso em 1987 parece ter
alterado a silhueta e a
cabeça de Washington
Olivetto, o irrequieto pre-
sidente e diretor de cria-
çáo da agência WGGK.

Olivetto está mais gor-
do e mais careca.

Barulhento
Escolhido para articular, na sur-

dina, a reaproximaçáo entre o pre-
sidente José Sarney e o governador
Orestes Quércia, o deputado Ro-
berto Cardoso Alves é tido como o
menos indicado para fazè-lo.

Não por lhe faltar talento como
articulador, mas porque o parla-
mentar não consegue fazer nada
sem grande ruído, não fosse ele
conhecido como Robertão.

Para um de seus colegas de Con-
gresso, Cardoso Alves é um produto
híbrido do cruzamento da girafa
com papagaio.

Alto-falante.

Destaques
Pelo que se vê nas páginas do

Paris-Match que está circulando
esta semana, duas brasileiras bri-
lharam especialmente, pela beleza
e elegância, na grande festa Baile
das Fadas oferecida em Paris por
Marie-Hélène e Guy de Rothschild
em seu hotel particulier da Ilha de
São Luís.

Silvia Amélia de Waldner e Pau-
la Traboulsi.

Vida nova
Acostumado, durante oito meses,

a ser levado de lá paru ca em
bancos traseiros de confortáveis
automóveis oficiais, o ex-ministro
da Fazenda, Luiz Carlos Bresser
Pereira, está também neste aspecto
sentindo o gosto do que é deixar o
poder.

O ex-ministro pulou não só do
banco de trás para o da frente,
como do lado direito do banco para
o esquerdo, o do volante.

A principio um tanto timidamen-
te, e agora com maior freqüência c
desenvoltura, Bresser tem saído de
sua casa no Morurnbi pilotando ele
próprio seu Landau preto.

BB

Pólo em foco
O número de janeiro da revista

Town and Country publicará uma
grande reportagem sobre o jogo de
pólo no mundo inteiro.

Em destaque, a habilidade e o
talento de três polistas brasileiros:
Ronaldo Xavier de Lima. José Car-
los Khalil e Nicolau Lunardelli.

BB

Nova casa
Búzios vai ganhar logo nos pri-

meiros dias de janeiro um novo
restaurante.

Leva o nome de Tatuí e a assina-
tura do restaurateur de sucesso
Nando Delamare.

¦ BB

Apesar

da crise
Apesar de toda a crise que

afundou o mercado financeiro de
Nova Iorque, jamais, como este
ano, foi tão difícil fazer reservas
em restaurantes de luxo para as
comemorações tradicionais de
fim de ano.

Quem não reservou há meses,
por exemplo, uma mesa no Four
Seasons — onde uma pessoa pa-
ga para comer e beber a bagatela
de 150 dólares, cerca de CZ$
13.000 não consegue passar se-
quer pela porta. O maitre faz,
polidamente, a sugestão de pro-
curar, quem sabe, o Wendy's, que
vende um excelente e suculento
cheeseburger.

Locais como o Waldorf Astoria
ou Le Cirque costumam fechar
suas reservas para fim de ano
com, até, seis meses de antece-
dência.

Zózimo Barrozo do Amaral
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RKSTAIKANTK OFERECE SEU
festival gastronômico
PAELLA. PREÇO CZS 250,00

"SUCESSO ABSOLUTO" diariamente.

Diretamente de Roma para o Hotel Inter-Continental Rio.
o mago da cozinha italiana: ALFREDO Dl LELIOÜ

Venha encontrar o Alfredo e saborear a autêntica comida italiana,
antipastos. massas, vinhos, doces e geléias.

Tudo aos cuidados do lamoso rei do fetuccine.
que garante a fama internacional de seus pratos.

Entre 28 de dezembro e 10 de janeiro,
no restaurante Alfredo di Roma

Reservas (0211322-2200

Faça já sua reserva para as festas de Fim de Ano.
'/ \ Reúna sua empresa, seus amigos e familiares e J

venha comemorar o sucesso de 1987.

ppppB**

MARIA CREUZA M
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O espetáculo que abre a temporada mais
romântica dos últimos tempos.

mWlLO
JjQ 4a a sábado • 23:30h.

Rua Barão da Torre, 368
Reservas: 521 1460

j-

 I
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LA VERA CUCINA ITALIANA
Aberto diariamente para almoço e jantar
Especialidade em frutos do mar e massas
Reservas pelos Tels: 227-0743 267-5744

RUA FARME DE AM0ED0 47 IPANEMA

REVEILLON
EM IATE CLUBE

E procissão de bar-
cos em Angra.

Tel. 263-7052.

Hotel Inter-Continental Rio
Av Prefeito Mendes de Morai* - S.y> fnnr^Hn - Ri

MELHOR REVEILLON DO RIO
-5T 

SOL E MAR Tt
Ceia completa — musica ao vivo Queima de fogos próprio.

O Sol e Mar bca em cima da Baia de Guanabara.
Traga flores paia laman>A

?E|RÀ.J1-TEL 295-1947

DINHEIRO.
NEGÓCIOS.

O SOBE E D€SCE DA. BOLSA
m—mi HOM ECON0MCO —x.

JORNAL DO PRA8II.

I f==
« HQJE-1B:30ha

'ogg

M »ar
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De 29 de dezembro à 26 de março,
o cantor norte-americano CaShears
estará fazendo sucesso novamente, no
Bar Jakui do Hotel Inter-Continental.
De terça a quinta a partir das 23:30
e sextas e sábados, a partir da meia-noite.
Você vai viver momentos incríveis!!

. D"" .
ÜÃIKUI Reservas: 322-2200

¦IMel InUT-ContiiKMiUilRk)"^
Av Preleito Mendes de Morais. 222 • São Cornado • RJ
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O FILME EM QUESTÃO
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Os fantasmas Trapalhoes if
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??? *? ?? ??? ???

Depots de horas ??? "A""*" ? ??? ??? «
(Martin Scorcese)
O selvagem da motocioleta **? ++ ++ ++ +++ §g|
(Francis Ford Coppola) ||||""Superman XV: Em busca da pas •
(Sidney J. Furie) ||||
As bruzas de Eastwick ^l. ~k~ir ik "A" ||1|
(George Miller) ||||
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S Vicio • ?? ? ?? ?* II
|||| Simone (CBS) ||||
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Michael Sullivan & Paulo Massadas ? • f\*£

¦S "Bete 
Nolr ??? ? *? ?? ** .

S Brian Ferry (RCA) n-^Tr
3 Ao Vivo em Montreaux ? ???? ? ?? * ?* B
H Bete Carvalho (RCA) j|||

Live at Hollywood Bowl +++ ++ ??? ??? ??? B
B The Doors (WEA) W
M WOW — Bananarama * if I

S Keys to the City ? *? ¦
® Ramsey Lewis (CBS) ||||
M Anjo Azul «

Markinhos Moura (Polygram)  M
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seleqAo da semana  ¦

8 ¦ Roberto Carlos (CBS). Ames- 
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m ma capa, o mesmo titulo e quase JB|  RCA) Diretamente de Mon-
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» Milton Nascimento (Cais, Voce Sfupo As portas, chovem reedi-
S linda). Com piano de Cesar Ca- ^ ?6es e rascunhos como o desta 

g
i|| bock, Don Grusin, Cristovao jjfS BBI Bowl em 68. A poesia rola ansio-
M Bastos e Paul Liberman, Simone m&r mm sa nesse caos de guitarras, tecla-
S trafega entre o luxo e a paixao. ¦' mHhS dos e bateria selvagens.

Dori, Danilo e Nana Caymmi Gram). Elas sabem que sao boni- 9j
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Fagner, Jermaine (irm&o de Mi- #* re) e Morris Stewart (do Lp ante- ¦
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Dona Doida: um interlúdlo
(Teatro Delfin)
O encontro do Descartes e
(Aliança de Botafogo)
Theatro Musical Brasileiro
(Teatro Laura Alvim)
A cerimônia do adeus
(Teatro dos Quatro)

Cotações:
? ? ? Excepcional
? ? Ótimo
? Bom
Razoável
Ruim

Cenas de autono
(Teatro Delfin)
Eu te amo
(Teatro De Arena)

CINEMA

??? *¦*++ ???Daumbailó
(Jim Jarmush) ???
Atração fatal
(Adrian Lyne)
Viagem insólita
(Joe Dante)
Os fantasmas Trapalhões
(J.B. Tanko)
A bela adormecida
(Walt Disney)
Depois de horas
(Martin Scorcese)
O selvagem da motocicleta
(Francis Ford Coppola)"Superman IV: Em busca da pai
(Sidney J. Furie)

???

"kirir

???

Roberto Carlos
Idem (CBS)
Vício
Simone (CBS)

? ??Família Caymmi
(Odeon)
Michael SulUvon & Paulo Massadas
Idem (RCA) 
Bete Noir
Brian Ferry (RCA)
Ào Vivo em Montreaux
Bete Carvalho (RCA)

???? ?? ??

???

???? -k

Live at Hollywood Bowl
The Doors (WEA)
WOW — Bananarama
PolygTam

itirif

Keys to tbe City
Ramsey Lewis (CBS)
Anjo Azul
Markinhos Moura (Polygram)

A SELEÇÃO DA SEMANA

¦ Beth Carvalho ao vivo —
(RCA). Diretamente de Mon-
treux (com parte gravada em
estúdio) a sambista dá uma ge-
ral nos sucessos de ontem (An-
dança. Samba do avião, Triste-
za) e segue em frente, entre pa-
godes (Da melhor qualidade),
afoxé (O encanto do Gantois e
enredo (Nas veias do Brasil).

¦ Roberto Carlos (CBS). A mes-
ma capa, o mesmo título e quase
as mesmas canções de Roberto,
desta vez entre o funk (Tô chu-
tando lata) e o country traduzi-
do (Todo mundo está falando).
Aquela voz microfònica encaixa
com charme e um hino antidro-
gas que exalta a caretice, na
medida da midia.

ãôVL/J-Q

¦ Live at the Hollywood Bowl
— The Doors (WEA). Na redesco-
berta deste Rimbaud elétrico, o
alucinado Jim Morrison e seu
grupo As portas, chovem reedi-
çòes e rascunhos como o desta
apresentação no Hollywood
Bowl em 68. A poesia rola ansio-
sa nesse caos de guitarras, tecla-
dos e bateria selvagens.

¦ Vício — Simone (CBS). Uma
coletânea romântica, adornada
pelo piano de Tom Jobim (Eu sei
que vou te amar) e a voz de
Milton Nascimento (Cais, Você é
linda). Com piano de César Ca-
margo e arranjos de Jeremy Lu-
bock, Don Grusin, Cristóvão
Bastos e Paul Liberman, Simone
trafega entre o luxo e a paixão.

¦ Wow — Bananarama (Poly-
Gram). Elas sabem que são boni-
tas e gostosas e estão nas para-
das desde 79, lubrificadas pelo
chicote eletrônico disco. As in-
glesas Sarah Daliin, Siobhan Fa-
they e Keren Woodward fazem
música pra pular e preferem en-
cher as pistas de dança a abaste-
cer os divàs dos psicanalistas.

¦ Família Caymmi — Dorival,
Dori, Danilo e Nana Caymmi
(Odeon). Reunida informalmen-
te no Scala II, a família mais
musical do pedaço desfila os
clássicos do patriarca e sua pro-
le (Marina, Nem Eu, João Valen-
tão, Andança, Velho piano). Nas
vozes de timbres incomuns, des-
tacam-se os graves de Dorival.

¦ Keys to the city — Ramsey
Lewis (CBS). Dividido ao meio
pelos produtores Larry Dunn
(tecladista do Earth, Wind &i Fi-
re) e Morris Stewart (do Lp ante-
rior de Lewis Fantas, na onda
dançante) este disco investe
num jazz pop. O veterano pianis-
ta Lewis toca com coro e ritmo

J fixos e improvisa pouco.

¦ Michael Sullivan e Paulo
Massadas — (RCA). A dupla que
mora no hit-parade, num vôo
solo com ilustres coadjuvantes:
Fagner, Jermaine (irmão de Mi-
chael Jackson), Sérgio Mendes,
Sandra Sá, Alcione, Fafá de Be-
lém. O idioma pop das letras
fáceis e músicas autocolantes
professado com fé.

¦ Anjo Azul — Markinhos Mou-
ra (Polygram). Depois de um iní-
cio hesitante na pele de carbono
de Eliz Regina, Markinhos Mou-
ra escolheu o lado brega da
MPB, dos desastres amorosos, a
sensualidade exibida, e se deu
bem. Entre versões e Coisas
proibidas, ele também inclui Su-
per-homem de Gil.

¦ Bète noire — Brian Ferry (Po-
lygram). Dos perfumados violi-
nos franceses ao afro encourado,
tudo e refinamento na caligrafia
deste dandi do art rock. Um dos
fundadores do Roxy Music em
70, ele embarca nesta aventura
de sombras e luzes com o sax de
Courtney Pine e a guitarra de
Johnny Marr.
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Atração fatal

No filme de
Adrian Lyne,
Michael
Douglas é
casado com a
bela Anne
Archer (foto
menorl mas
sente ama
atração fatal
pela feiosa
Glenn Close

Boboca e

conservador
Meus motivos para não gostar de

Atração fatal são os mais evidentes
possíveis: é um filme boboca e repulsi-
vãmente reacionário. Boboca porque
os personagens sào mal delineados ao
extremo, a ponto de eu ter ficado em
dúvida durante longos minutos sobre
o sexo da criança (parecia um menino,
mas se chamava Ellen; será que a
transexualidade de Baudrillard inva-
diu o cinema americano?). Os pais são
muito canastrões, e Glenn Close é
pouco atraente para o papel. A histó-
ria, totalmente inverossímil, é um fes-
tival de clichês maldisfarçadamente
arquitetado para empurrar pela goela
do espectador uma lição de moral
mais que antiquada: "Se você é casa-
do, pense duas vezes antes de embar-
car numa aventura extraconjugal,
porque ela pode ser psicopata homici-
da em potencial". Só se salvam algu-
mas cenas de suspense que, pelo ridí-
culo, provocam mais o riso que o
medo.

Lucio.no Trigo

Besteira

fatídica

Sinto muito, mas essa de bombom
podre bem embalado não faz minha
cabeça e Atração fatal apresenta um
dos recheios mais indigestos das últi-
mas safras. O embrulho nem é essas
coisas — uma estética yuppic de TV, e
se for para brincar de velho Hitch,
Brian de Palma está furos na frente.
Mas não é nem por ai. O mais irritante
sâo as mensagens (que coisa mais
antiga!) enviadas a cada cinco minu-
tos. Ao sair do cinema, o espectador
leva várias: Io) o sucesso profissional
feminino não compensa; 2o) a burrice
doméstica compensa; 3o) a infidelida-
de não compensa; 4o) antes dessas
conclusões, nào despreze o potencial
erótico de sua pia. E por aí vai. Atra-
ção fatal é cheio de surpresas, é verda-
de, mas como na vida, as da tela são
divididas em dois departamentos: as
boas e as ruins. Adrian Lyne capricha
nas do segundo time. Também pulei
da cadeira a cada uma delas, mas de
irritação com a cara de pau do diretor
em apelar tanto. A Aids dispensa esse
reforço para defesa da família.

Susono Schild

O mercado é

a mensagem

O simples repúdio ideológico não
basta para fechar a questão em torno
de Atração fatal. Apelar para os ins-
tintos conservadores do publico sem-
pre foi especialidade do cinema ameri-
cano, desde o superclássico O nasci-
mento de uma nação. Metade das per-
sonagens americanas está querendo
voltar para a segurança da casa, da
família ou do pais. There is no place
like home, já dizia Judy Garland em O
mágico de Oz. No atual contexto, on-

de o mercado c a mensagem, o filme
de Adrian Lyne é apenas mais um
produto esperto que capta, como mar-
keting natural, a paranóia da Aids, o
retorno ao parceiro único, a promoção
dos valores familiares. É o primeiro
filme de Lyne que oferece algo além de
charme pré-fabricado. É preciso ser
muito empedernido para nào se aba-
lar com um roteiro que evolui, impla-
cavei, da crônica yuppic ao horror
gotico. Perverso sim, mas um bom
triller.

Carlos Alberto cie Mattos

Mau-

olhado

Ha um sentimento grosseiro por
trás das imagens deste filme, e é bem
esta grosseria, que está na maneira de
ver e não na coisa que se vè, o que
primeiro salta aos olhos (porque o
espectador, enquanto o filme está na
tela, enquanto vé a imagem, vê tam-
bem o ponto de vista de onde a ima-
gem foi filmada, vè também o senti-
mento do homem com a càmera). A
grosseria da coisa que se vé não é
muito diferente daquela encontrada
em tantas outras misturas de sexo e
violência, nem muito diferente de ou-
tras tantas defesas da família com
recurso à brutalidade, se preciso. A
coisa particularmente grosseira aqui é
mesmo o olhar, aquele olhar que salta
do assassinato da amante, grávida;
com um tiro na barriga para o retrato
de família em cima da cômoda, depois
que marido e mulher entram no quar-
to, abraçadinhos.

José Carlos Avellar

Patrulheiros,

me desculpem

Sim, eu sei. Fatal attraction e pra
lá de reacionário, machista e coisa e
tal. Mas, que me desculpem os patru-
lheiros da ideologia, é muito bem rea-
lizado. Escolado nos filmes publicitã-
rios, Adrian Lyne (Flashdance e 9 1/2
Semanas de amor) acorrenta o espec-
tador à trama com requintes de cruel-
dade, escudado em ágeis diálogos e
bons atores. Certo, há duas coisas
absolutamente inverossímeis na fita:
seu final e seu início — nào da para
acreditar que Michael Douglas fosse
trocar a gata da sua esposa, Anne
Archer, pela broaca da Glenn Close, o
Tucano de Ouro em pessoa. Nem por
uma mísera noite a perigo. E verdade
que Lyne condena as aventuras extra-
conjugais e elogia a sacrossanta fami-
lia — mas, afinal, quem disse que todo
caso é bom e toda esposa uma chata?
Contudo, o que conta, o que cinemato-
graficamente conta, repito, e que o
diretor transformou sua discutível te-
se num mui bem urdido thriller.

Arthur Dapievé
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O olhar eletrônico

que 
resume o Brasil
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ÁO PAULO — Ao comple-
tar seis anos de humor,
irreverência e inovação no
vídeo independente, a

proclutora paulista, Olhar Eletròni-
cü. está lançando sua primeira fita
nas locadoras, com uma seleção de
quatro representativos trabalhos
que atestam a sua maioridade. Dis-
tribuida pelo Globo Vídeo, a fita da
Olhar é um pacote de surpresas
eletrônicas, que une a ficção à reali-
dade para montar uma bem-
humorada síntese do Brasil nos
anos 80,

Com direção dos sócios da Olhar
Eletrônico — Paulo Morelli, Marce-
lo Machado e Fernando Meirelles —
a fita começa com Ali Babá. uma
frepidante enquete de rua. de 11
minutos, com os temas "Onde está
o"dinheiro do Brasil?" e "Vale a
lM5*á~Ser honesto?". Realizada em
ÍI3, quando Delfim Neto reinava ab-
soluto na economia do país, a re-
portagem tem o sabor de atualiza-
da ironia. Na seqüência, numa pas-
sagem do roubo para a realidade.
Do outro lado de sua casa, um
documentário de 19 minutos pre-
miado no 2" FestRio. mostra um
insólito catador de papel filósofo
entrevistando mendigos.

O tape continua com "Tragédia
SP", uma ficção de 40 minutos, cs-
t.relada pela hoje conhecida global-
mente Oiula Gam e Irene Stefania.
No formato de um "Caso Especial",
a história é um drama de amor
entre um músico pobre c uma jo-
vem milionaria, numa paródia de
clichês do gênero, das telenovelas
ao teatro clássico de Shaskespeare.
E o trabalho mais convencional da
produtora, mais próximo do padrão
de TV, mas também o mais beta
acabado. E forma um intencional
contraste com o hilário Ernesto Va-
rela em Serra Pelada, uma produ
çáo de 34, com abrobrinhas e peri-
pécias do irreverente personagem
vivido por Marcelo Tas no maior
buraco negro do pais, "por onde
escoam toneladas de ouro e ilu-
soes", como diz a apresentação do
vídeo."Essa e a primeira fita da Olhar

Eletrônico nas locadoras. E a idéia
foi fazer um balanço do trabalho
mais serio da Olhar com o lado do
humor, que e o mais conhecido",
diz Paulo Morelli, 31 anos, um dos
sócios da produtora e responsável
pela seleção dos tapes. Nos planos
da Olhar estão previstos os lança-
mentos de outros vídeos, como a
reunião num só tape das reporta-
gens de Ernesto Varela em Cuba e
Nova Iorque, um comp .cto dos me-
lhores momentos d • programa
Crig-ra, veiculado pela extinta
Abril-Video em São Paulo, e do
recente O mundo no ar, transmiti-
do esse ano pela Rede Manchete e
premiado no último Videobrasil.

Morelli calcula que a Globo Ví-
dco deva vender cerca de duas mil
fitas da Olhar para as locadoras
que servirão para divulgar o traba-
lho do grupo e marcar a sua presen-
ça no mercado. "O nosso principal
objetivo é o de fazer projetos para
as redes de televisão e não própria-
mente vender arquivos", diz. Uma
das primeiras produtoras paulistas,
a Olhar Eletrônico surgiu em 81,
inovando o vídeo independente.
Com uma linguagem de TV mais
ágil e criativa, a produtora conquis-
tou um espaço e um público em 84,
com os programas Crig-ra e Olho
mágico, da Abril-Vídeo. A novidade
foi percebida pelas grandes redes e,
em 85. a Olhar chegou a fazer du-
rante três meses matérias para o
Fantástico, da TV Globo, e a cober-
tura das eleições para a Rede Man-
chete.

Em 87. a grande conquista da
Olhar Eletrônico foi a de ter entra-
do na TV Gazeta de Sáo Paulo,
onde dois de seus sócios estão
criando uma nova programação pa-
ra a emissora. Para o próximo ano,
a Olhar já tem engatilhados dois
projetos: uma minissérie de ficção
em 10 capítulos, que está sendo
negociada por uma rede de TV, e
uma série de humor, com episódios
independentes, no formato de casos
especiais. "Nossa proposta é fazer
um TV de todas as possibilidades,
sem padrões, onde tudo seja permi-
tido", define Paulo Moretti.

-a./

Ali Babá (D),
enquete de
rua, e Do
outro lado de
sua casa,
documentário
premiado no
2° FestRio,
são dois dos
trabalhos da
fita do Olhar
Eletrônico

IIbLJL. Jwr .m.

I'aRfw 'SWipMw!'

Hr

. Tic,; •• -| I ifl T TiB'l llf TT*?»»»> Wg>> <»'»*¦' «-¦ 4, - o >

... ,.4±lu -fASatfc (>,•MM¦ s<#<¦¦¦ &&< .- . •*>«*;** , M<!W> y» <->•("•WWlKWWvwaw jifL wjjVrf S&A\L O,-«- V 5*«>: ~
iaggas'spr dflf i; § JlFfiwo:«<oi*»xv*y*..». \yi. t) -x.

>jow«->W.AA, . .¦ >v.'V ^
<•»»>>>>w.y- .fx: ;-v.:; , • '<7 ..&?'¦ •">•»•>':><:¦••—¦ •• • ; ' : •. o •• .. ' '••• ¦.: . . v. • M" >y<*4~<.s ¦¦ :-s/A'

5|it;
I \ ' J > Ul, 15

O OnVUMMP, DC/Q%C?&

, O SOLE

if] \(
a Natal branco (Whi-
te Christinas) de Mi-
chael Curtiz, com
Bing Crosby, Danny
K a y e, Rose m a r y
Clooney. Vera Elien e
Dean Jagger. Come-
dia musical norte-
americana (filmada
em 1954, em Vistavi-
sion). Dois cantores e
dançarinos e suas na-
moradas (que Iam-
bém cantam e dan-
çami montam um
shovv de Natal para
ajudar um amigo do-
no de um hotel de in-
verno à beira da falên-
cia: o inverno suave,
sem neve. afastara os
hóspedes. Destaque
para as canções de Ir-
ving Berlin, entre
elas: Blue Skies, Sis-
ters, Count .voar bles-
s i n g s i n s t e a d o f
shecp, e a que dá títu-
lo ao filme, Whitc
Christmas. Distribui-
çáo da C.I.C.~ Amor de verão (L'e-
té prochain) ch- Nadine
Trintignant. com Phi-
lippe Noiret. Fanny Ar-
dant, Claudia Cardina-
le, Jean Louis Trintig-
nant e Christian Mar-
quand. Drama francês
em torno dos desencon-
tros amorosos de dois
casais, um mais jovem,
o outro mais velho. Dis-
tribuiçáo da Video Cas-
sete do Brasil
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o O sol é para todos
(To kill a moekingbird)
de Robert Mulligan,
com Gregory Peck,
Brock Peters, Mary Ba-
dham, Philip Alford e
Robert Duval. Drama
norte americano de
1962. Alabama, década
de 20: um advogado
branco é chamado para
defender um homem
negro acusado de haver
violentado a filha de
um fazendeiro. Apesar
das provas levantadas
pelo advogado em defe-
sa do acusado, o júri
condena o negro. Dis-
tribuiçáo da C.I.C.
H A banda tio paraíso
(The gig) de Frank Gil-
roy, com Wayne Ro-
gers, Cleavon Little,
Andrew Duncan. Jerry
Matze Daniel Nalbach.
Comédia norte ameri-
cana. Uma banda de
músicos amadores, diri-
gida por um vendedor
de carros usados, é con-
tratada para tocar pro-
fissionalmente durante
duas semanas num ho-
tel de luxo. Seus inte-
grantes começam a pre-
parar os familiares para
estes dias fora de casa,
período em que eles
pretendem ser músicos
profissionais, uma ban-
da de verdade. Distri-
buição da Hipervideo.

\*/ *HÍHBVDtO

W* * ® M
- "*£' 

T.

CX' P C-Aai •.

Filmes da tv/paulo A. Fortes

HOJE

MINHA VONTADE E LEI
Tv Globo — 13h25inin.

fWíirlock) de Edward Dmytryk. Com
flenry Fonda. Kichard Widmark. An-
thony Quinn. EUA. 1059.

Western. Novo xerife (Fonda) e seu
if&üVÕtico ajudante (Quinn) são expul-
sos de Warlock por seus habitantes
nevoltados, liderados por um delegado
ÇWidiTiark). ex-bandido. Cor (1 21 min).

NATAL DE BOOMER
Tv S — l l h30min

(A Christmas for Booiner) de William
ASher: Com Lawrie Driscoli. Marg'ie
íinBert. EUA,

Aventura. Cáozinho vira-lata s»?
apaixona por cadela de raça, cuja rica
dona' (Imbert) não gosta nada do ro-
maiice. Cor (60 min).
KSSES INDOMÁVEIS XERIFES QUA-

RENTÒES
Tv Manchete — 15h

CThç over-the-hill gang1) de Jean Yarbo-
roug'h Com Walter Brennan, Pat
CBrien. Andy Devine. EUA. 19G9.

Western. Para acabar com a corrup-
çáo na cidade, alguns policiais dos
Texas Rangers abandonam a aposenta-
doria e voltam a atividade. Cor
MAHIA E JOSE. UMA HISTORIA DE

FE
Tv S — 1 (3h30min

(Mary and Joseph, a story of faith) de
Eric Ti 11. Com Blanche Barker, Jeff
East. Coleen Dewhurst. EUA. 1979.

Épico bíblico, contando a história
ri»? -Maria e José. casal escolhido porDeus para criar Jesus Cristo. Cor
f 104min)

XANADU• Tv Globo — 2 1 h30min
(Xanadu) de Robert Greenwald. Com
Olivia Newton-John. Gene Kelly. Mi-
£ loa ei Beck. James Sloyan. EUA, 1980.

Musical. A filha de Zeus (Newton-
Jblin) não tem o que fazer e resolve
baixar aqui na Terra para ajudar dois
homens a abrir uma fantástica discote-
ca. Nem a presença do genial Gene
Kelly, nem algumas músicas da salti-
tãnte trilha sonora, executada pela Ele-
tric.Light Orchestra. conseguem tirar

este filme da mediocridade. Cor
(lOOmin) Inédito na TV.

OPERAÇAO RESGATE
Tv Educativa — 23h

(Cloak and dagger) de Fritz Lang. Com
Gary Cooper, Lili Palmer, EUA. 1946.

Drama. Após a 2a Guerra, cientistas
nazistas sáo conquistados pelo gover-no americano, e ajudam os Estados
Unidos a realizarem suas experiências
nucleares. Preto e branco.

UM CARA MUITO BARATINADO
Tv Globo — 23h25min

(My favourite year) de Richard Benja-
min. Com Peter 0'Toole, Mark Linn-
Baker Jessica Harper, Joseph Bologna,
Hill Macy. EUA. 19B3.

Comedia. Redator (Linn-Baker) de
popular programa de entrevistas na TV
sofre poucas e boas para conseguir
levar ao programa um galã de cinema
(OToole) que não consegue resistir às
mulheres e à bebida. OToole está impa-
gável nesta comédia engraçadíssima.
que segue os padrões do produtor, o
aloprado Mel Brooks. Cor (92min) Iné-
dito na TV.

O HOMEM DE KIEV
Tv Manchete — OhSOmin

(Tlie fixei') de John Frankonheimer
Com Alan Bates, Dirk Bogarde, Geor-
f>ia Bruwn. EUA. Ií)(í8.

Drama. Na Rússia tzarista, jovem
judeu e pobre (Bates) é acusado injusta-
mente por crime que não cometeu. Cor
(98min) Som estéreo
A VIDA INTIMA DE SHERLOCK

HOLMES
Tv Globo— lhlOmin

(The private life of Sherlock Holmes) de
Billy Wilder. Com Robeil Stephens, Co-
lin Blakely, Irene Ilankl, Christopher
Lee, Tamara Toumanova. EUA. 1970.

Comédia. Velho e cocainómano,
Sherlock Holmes (Stephens) chega a
dizer que é gay para se livrar do assé-
dio de uma bailarina russa (Toumano-va). Mas ele acaba voltando à ativa paradescobrir um projeto secreto do gover-no britânico onde trabalha seu irmão
mais velho (Lee). Billy Wilder desenvol-
ve uma visão carinhosa e melancólica
do velho herói, num dos mais ostra-
nhos filmes já feitos tendo Holmes co-
mo personagem principal Cor.

**. 
 '

Amor, eterno
amor, com
Madeline
Kahn, Burt
Reynolds e
Cybill
Sheperd, é
uma opção
divertida

AMOR, ETERNO AMOR
Tv Bandeirantes — lh30min

(At long last love) de Peter Bogdano-
vich. Com Burt Reynolds. Cybill She-
pherd Madeline Kahn. EUA. 1975.

Comédia. Carro de milionário (Rey-
nolds) quase atropela estrela de cinu-
ma (Kahn). Ela se apaixona por ele.
sem saber de sua fortuna. Enquanto
isto. moça da sociedade (Sherpherd).
completamente falida, aceita ser corte-
jada por rapaz que parece ser rico. Cor
1114min)

PACTO DE HONRA
Tv Globo — 3hl5min

(Saskatehewan) de Raoul Walsh. Com
Alan Ladd, Shelley Winters. Robert
Dougla. EUA. 1954.

Western. Oficial de cavalaria (Ladd)
t«»nta impedir que índios Sioux levem a
tribo Cree a atacar os brancos. Cor
(87minj

O GOLPE DA PANTERA
Tv Globo — 4h45min

(Perfec friday)de Peter Hall. Com Ui'su-
la Andress; Stanley Baker. Inglaterra
1 970.

Ação Bela mulher (Andress) de um
lorde arruinado convence bancário (Ba-
ker) a roubar 100 mil libras dos cofres
do banco onde trabalha Cor

AMANHA

LINDAS ENCRENCAS, AS GAROTAS
Tv Manchete — 1 1 h

The trouble with girls ti»- Pe!» i Tewks
burv Com KJvis Presley. Marilyn Ma
w m. Vim ent Pru e EUA 1969

Musical. Presley comanda o show
numa viagem de barco através do Mis-
sissipi, e se mete em muitas confusões,
criadas pelas garotas que por ele se
apaixonam. Cor

AS VINHAS DA IRA
Tv Educativa — 20h

(Grapes of Wrath) de John Ford. Com
Henry Fonda. Jane Darwell, John Car-
radine. EUA. 1940

Drama Durante a Depressão Econó-
mica, agricultores com a torra arrasada
partem cheios de esperança para a Cali-
fórnia. Uma obra-prima de John Ford.
que se baseou em romance de John
Steinbeck. escrito a partir de reporta-
gens com pequenos fazendeiros falidos
do Oklahoma Preto e branco.

O PRÍNCIPE E O MENDIGO
Tv S — 22h

(The prince and the pauper) de Richard
Fleisher. Com Mark Lester. Oliver
Hoed. Rachel Weli h, Hrnest Borgnine,
George C. Scott. Charlton Hoston In-
glaterra. 1977.

Fabula Mendido (Reed) esbarra
com pricipe (Reed). Este resolve trocar
de roupas com o mendigo, para ira um
baile à fantasia. Isto provoca muita
confusão no Reino. Cor (121 min).

JESUS CRISTO SUPERSTAR
Tv Globo — 22h50inin

(Jesus Christ Superstar) de Norman
Jcwison Com Ted Neeley. Carl Ander-
son. Yvonne Elliman. Barry Dennen
EUA. 1973.

Musical Em Israel, grupo de turis-
tas. em excursão pelo deserto, começa a
interpretar os sete últimos dias da vida
de Josus Cristo (Neeley) Cor (104min)

Vinhas
ira,
obra-prima
de John Ford
com Henry
Fonda de
protagonista,
pinta
amanhã

— O exterminador implacável (0/10)
— Meu marido de batom (0/7)
— Diabo no corpo (4/2)
— A missão (1/32)
— Braddock 2 (7/2)
— Caçado pelos cães de guerra (2-6)
— Tomara que seja mulher (,9'10)
— Fonte da Saudade (5.4)
— Cidade oculta (6-8)

10 — A hora do lobisomem (10/2)
B Fontes consultadas: Tijuca Vídeo Clu-
be, Ilha Vídeo Clube, Vídeo Clube do
Brasil, Vídeo Clube Nacional, Vídeo Play
Clube, Vídeo Shack Clube do Brasil, Ví-
deo Shop, Vídeo Três.

O primeiro número entre paròntesis indica a posiçáo da fita
na semana paasada. O secundo indica quantas semanas, mesmo
n&o seg-uiaas. a fita apareceu na lista

Se a imagem do seu
vídeo está embaçada
ou se as cores não têm
mais a nitidez de antes
6 sinal de que está na
hora de providenciar a
limpeza do cabeçote do
aparelho. Se você de-
testa o incômodo de le-
va-lo de casa para a lo-
ja, não precisa mais se
preocupar: já existem
fitas específicas para
limpeza caseira. Elas
podem ser compradas
na loja Gramofone em
dois modelos: Alssop e
Diwasher. A fita Alssop
(CZS 1.760) vem acorn-
panhada de liquido es-
pecial. Você pinga o lí-
quido na fita, aperta o

play, deixa que rode
até o final e depois
aperta o reward ate
que a fita volte ao ini-
cio. Está pronta a lim-
peza. O modelo Diwa-
sher iCZS 2.83(3• e a se-
co. Basta fazer a mes-
ma operação mas não
precisa pingar nada. A
duração de cada fita va-
ria de acordo com as
vezes cm que ela e utili-
zada. Se você fizer o uso
recomendado pela loja
— uma vez por semana,
mesmo que não tenha
ligado o aparelho — sua
duração prevista e en-
tre oito meses e um
ano.
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sapatinho do cristal esquecido no palácio.EUA/1049.
A MI88ÁO (Tho misslon). do Roland Joffó. Com
Robort do Niro, Joromy Irons e Ray McAnally.
Cinoclubo Estação Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria, 88 — 286-6140): 17h40min,
10h50min, 22h. Até torça. (10 anos)

Igreja o Estado, em conflito, acabam com aa
Missões doa jesuítas na Amórica do Sul, em
plono século XVIII. EUA/1086. Palma do Ouro
no Festival do Cannoa o Oacar do melhor foto-
grafia.
O SELVAGEM DA MOTOCICLETA (Rumble
fish), de Francis Ford Coppola. Com Matt Dil-
lon, Miokey Rourke, Vinoent Spano o Dlano
Lane. Art-Casashopping-1 (Av. Alvorada, Via-
11, E.12S0 — 380-0740): lBll30min,
21h20mln. (14 anos).

Adolesoonte vive à sombra do seu irmão
mais velho, antigo líder de gangs de rua. EUA/
1983.
9 SEMANA8 E 1/2 DE AMOR (9 12 Weeks), do
Adrian Lyno. Com Mickoy Rourke e Kim Basin-
ger. Lldo-2 (Praia do Flamengo, 72 — 285-
0642): de 6a a domingo, àa 14h30min,
16h50min, lOhlOmin, 21h30min. De 2a a 4a,
às 16h50min, lOhlOmin, 21h30min. (16 anos).

Uma mulher desquitada encontra um ho-
mom rico o estranho e 08 dois passam a vivor
uma paixão alucinante num curto espaço do
tempo. EUA/1985.
UM 80NH0 DE DOMINGO (Un diamanche a la
oampagne), de Bortrand Tavornior. Com Louis
Ducrezux, Sabino Azema, Michol Aumont. Ge-
novieve Mnich o Monique Claumetto. Paissan-
du (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
14h30min, 16h20min, 18hl0inin, 20h,
21h50min. (Livro)Basoado no livro Monsiour Ladmiral va
Blentot Mourir, de Pierre Bost. A ação se passaem um único dia. um domingo do verão, quan-do um velho pintor do 75 anos recobo a visita do
soua filhos, em sua caaa no campo. Produção
francoaa de 1084.
LEILA DINIZ (Brasileiro), do Luiz Carlos Lacor-
da. Com Louise Cardoso, Diogo Vilela. Tony
Ramos e Marieta Severo. Lagoa Drlve-In (Av.Borgos do Medeiros, 1426 — 274-7999):
20h30inin, 22h30min. Cândido Mondes (Rua
Joana Angélica, 63 — 267-7098): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (14 anos).

A vida da atriz Leila Diniz, revolucionária e
avançada para sua Opoca, persoguida por suas
idéias sobre comportamento e amor-livre, nu-
ma faso marcada pela forte roprüasáo. Produ-
çáo de 1987.
KARATÉ KID II — A HORA DA VERDADE
CONTINUA (The Karate Kld part II). de John
G. Avildsen. Com Noriyuki Pat Morita, Ralph
Macchio, Yuji Okumoto e Danny Kamerona.
Coral (Praia de Botafogo. 316 — 551-8649):
15h, 17hl0min, 10h20min, 21h30min. (10
anos).

Na segunda parto da história, Miyagi volta
a sua terra natal junto com Daniel e reencontra
seu amor da juventude. Maa encontra também o
ódio de um ex-amigo do infância. EUA 1986.
O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro), de Walter
Hugo Khouri. Com Sandra Bréa, Roberto Maya,
Helena Ramos e Kate Lyra. Programa comple-
mentar: Sexo sem limite. Botafogo (Rua Volun-
tárioa da Pátria. 35 — 266-4491): 14h,
17hl5min, 19hl0min. (18 anoa).

Herdeiro quarentáo pertencente à alta bur-
guesia reencontra, depois de muit08 anoa. aini-
gos de infância e relembram juntos suas situa-
çóos conjugais.

EXTRAS
DEPOIS DE HORAS (After hours), de Martin
Scorsese. Com Griffin Dunne, Rosanna Arquet-
te, Vorna Bloom e Teri Garr. Hoje, à meia-noite,
no Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63.
(18 anos).

Tardo da noite, jovem encontra uma garota
que lhe da o telefone. EIob marcam um encon-
tro, longe de imaginar o que estava para acon-
tecer Depois de muitas e loucas aventuras, elo

termina som dinheiro, perseguido por suspeita
de assalto e não consoguo sair do Soho o voltar
para casa. EU A'1984.
BODAS DE SANOUE (Bodas de sangro), do
Carlos Saura. Com Antônio Gades, Criatina
Hoyos e Juan Antônio Gimonez. Hojo a meia-
noite, no Cinoclubo Estação Botafogo. Rua Vo-
luntários da Pátria, 88. (Livre).

Basoado na poça do Fedorico Garcia Lorca.
o filme mostra a chegada dos bailarinos à sala
do ensaios, o acerto dos últimos detalhes o
finalmente um onsaio gorai corrido. Es-
panha'1981.
BETTY BLUE. 37,2° DE MANHÃ (Botty Blue,
37,2° ln the morning), de Jean-Jacques Beneix
Com Boatrico Dale, Jean-Hughes Anglade, Con-
auelo de Haviland e Gérard Darmon. Hojo, á
meia-noite, no Rioamar, Av. Copacabana, 360.
(18 anos).

O romance neurótico entre um pacato ho-
inom de 35 anoa e uma mulher mai8 jovom quo
o incentiva a escrever. França/1986.

MOSTRAS
TESOUROS DE TODO O MUNDO (IX) — Hoje
Nanook, o esquimó (Nanook of tho north).
documentário de Robert Flaherty Cinomateoa
do MAM (Av. Beira-Mar. s/n°): 16h30min. Ver-
são original, com intertitulos em inglês
EUA 1922.
TESOUROS DE TODO O MUNDO — Hoje Esto
mundo ò um hospício (Arsonic and old lace), de
Frank Capra. Com Cary Grant e Priscilla Lano.
Cinomateoa do MAM (Av. Beira-Mar. 8/n°):
18h30min EUA 1944.
TESOUROS DE TODO O MUNDO — Hojo: A
grove (Stachka), de Sergoi M. Eisenatein. Com
I. Klukvin o A Antonov Cinemateca do MAM
(Av. Beira-Mar. s/n°: 20h30min. Voraáo origi-
nal com intortítulos em rusao e tradução aovivo. URSS 1924.

PRE-ESTRÉIAS
SEM SAÍDA — (No way out), de Roger Donald-
aon. Com Kovin Costner, Gene Hackman. Sean
Young e VVill Patton. Hoje. à meia-noite, no
Loblon-1, Av. Ataulfo de Paiva, 391. (16 anos).

Triller do susponse3 ambientado nos basti-
dores do Pontágono onde chega um comandan-
to com a missão do esclarecer crime auapeito
em que a única testemunha e ele próprio.EUA 1987.
S.O.S. — TEM UM LOUCO NO ESPAÇO (Spaco-
balls). do Mel Brooka. Com Mel Brooks. John
Candy. Rick Morandis o Bi 11 Pullman. Hojo. á
meia-noite, no Leblon-2, Av. Ataulfo de Paiva.
391 o Largo do Machado- 2, Largo do Machado.
29. (Livre).Satira aos filmes de ficção científica, com
toques de comédia e loucas trapalhadas
EUA 1987.

VÍDEOS
VÍDEO-SIIOW — Exibwão di> Rolllnfr Stonca
Rowind. De 2a a domingo, as 14h, lôh, 18h.
20h, 22h e á meia-noite, na Sala de Vídeo
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica. 03.
VÍDEOS NO CREPUSCULO — Hojo. a meia-
noite: 8onlc Youth ao vivo em Nova Iorque 85.
Oodzila vs Megalon o Tho 8now Creature No
Crepusculo de Cubatáo, Rua Barata Ribeiro.
543.
VÍDEOS NO GIG — Hojo: Yes in concert. A
partir das 22h. no GIG Saladas. Av. General
San Martin. 629.
CASA DO VINHO — Exibição de vídeos coin
The Beatles. Queen. Madonna e MPB Hoje. a
partir das 21h, no Vídoo-teláo da Casa do VI-
nho, Rua Juiz Alberto Nader. 14 — Charitas —
Niterói.
VÍDEOS NO MANHATTAN — Exibição do ví-
deos com Simplo Red o UB 40 Hoje, às 22h, noManhattan, Estrada Grajau—Jacarepaguá.
3020.

DISCOS

A nova floresta

de Villa-Lobos

do Machado 1 (Largo do Machado. 29 — 205-
6842): 13h30rnin, 15h40min. 17h50min, 20h,
22hlOmin. Baronesa (Rua Cândido Benício,
1.747 — 390-5745): 14h30min, 16h50min,
lOhlOmin. 21h30min. Barra-1 (Av. das Améri-
cas, 4.666 — 325-6487), Loblon-2 (Av. Ataulfo
do Paiva. 301 — 230-50-18): 15h, 17hl0min.
19h20min, 21h30min. Amórica (Rua Conde do
Bonfim. 334 — 264-4 246), Maduroira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
14h30min, I6h40min, I8h50min, 21h. Dia 31
aom as últimas aosaòoa. Com aom dolby-steroo.
(Livre).Aventura sobre uma oatranha e enormo
criatura encontrada num parque por uma famí-
lia que roaolve criá-la e dofondé-la da persegui-
çáo do cientiataa e caçadores. EUA/1987.

CONTINUAÇÕES
OS FANTASMAS TRAPALHÕES (Brnailoiro),
do J. B. Tanko. Com Renato Aragáo, Dodé
Santana, Muaaum, Zacariaa, Gugu Liberato e
Dominó. Paratodos (Rua Arquiaa Cordeiro, 350
— 281-3628): de 2a a sábado, àa 14h40min,
16h20min, 18h, I9h40min, 21h20min. Domin-
go o feriado, a partir das 13h. Pathé (Praça
Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6", 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-Fashion Mall
3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h,
15h40min, 17h20min, 19h, 20h40min,
22h20min. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada,
Via 11, 2.150 — 325-0746), Ópera*2 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4045), Ramos (Rua Leo-
poldina Rogo, 52 — 230-1880), Art-Tljuca (Rua
Condo do Bonfim, 406 — 254-9578), Art-
Madurelra 1 (Shopping Contor de Maduroira —
390-1827): 14h20min, 16h, 17h40min,
19h20min, 21h. Brlstol (Av. Ministro Edgar
Romero, 460 — 391-4822): 13h, 14h40min,
16h20min, 18h, 10h40min, 21h20inin. (Livro).

Nesta nova aventura, Os Trapalhóoa ven-
dom antiguidadeB na Amazônia o envolvom-so
com um dologado que está perseguindo bandi-
doa que, por sua vez, estão à procura do uma
fortuna escondida num caatelo mal-
aaaombrado. Produção de 1987.
8UPER-HOMEM IV: EM BUSCA DA PAZ (8u-
perman IV), do Sidnoy J. Furie. Com Chriato-
pher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper o
Margot Kidder. Odeon (Praça Mahatma Gan-
dhi, 2 — 220-3835), Tljuca (Rua Condo do
Bonfim. 422 — 264-5246), Madurelra-3 (Rua
João Vicente. 15 — 503-2140): 13h30min,
15h30min, 17h30min, 10h30min, 21h30min.
Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2606): 14h,
15h50min, 17h40min, 10h30min, 21h20min.
Barra-3 (Av. das Américas, 4.866 — 325-6487),
Ópera-1 (Praia do Botafogo, 340 — 552-4945),
Rlo-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532), Roxy (Av. Copacabana, 945 - 236-
6245), 8áo Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-
2200): 14h, 10h, 18h, 20h. 22h. Paláolo (Campo
Grande): 15h, 16h40min, 18h20min, 20h. Com
aom dolby-stereo nos cinomaa Odeon, Barra-3,
Roxy, 8ão Lula 2 e Tljuca. Cópias dubladas nos
cinemas Olaria, Madureira-3, Ópera-1, Rio-Sul
e Palácio (Campo Grande) Dia 31, aom aa últi-
maa soaaóes. (Livre).A paz mundial está ameaçada desde quo o
arqui-inimigo do Supor-Homem consegue pro-
gramar, com a mesma estrutura molecular do
herói, um Homem Nuclear aparentemente im-
batível. EUA/1987.
SINDICATO DA VIOLÊNCIA (Aot of vengean-
ce). de John Mackenzie. Com Charles Bronson,
Ellen Burstyn, Wilford Brimley e Joe Kell.
Coper-tijuoa (Rua Conde de Bonfim. 615 — 278-
1097): 20h, 21h40min. (14 anoa).

Naa minas de carváo da Penailvánia, a luta
pelo cargo de presidente do sindicato torna-se
violenta, com muitos acidentes o mortes.
EUA/1987.
PEDRO MICO (Brasileiro), do Ipojuca Pontea.
Com Pelé, Teroza Rachel. Jorge Dória, Ivan
Cândido e Átila Iório. Rioamar (Av. Copacaba-
na. 300 — 237-0932): 15h. 10h45min,
18h30min, 20hl5min, 22h. (16 anos).

Blues no

Jâzzmaniã

HOJE NO RIO

ESTRÉIAS
DAUMBAILÓ (Down by law). de Jim Jarmusch.
Com Tom Waits, John Lurie, Roberto Begnini o
Nicolotta Braschi. Cinema-1 (Av. Prado Júnior,
281 — 295-2889): 15h, 17hl0min, 10h20min.
21h30min. TIJuoa-Palaoe 2 (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 228-4610): 14h30min. 18h40min.
18h50min, 21h. Art-Fashion Mall 1 (Estradada Oávoa, 890 — 322-1258) do 2" a 0a. ás lOh.
18h, 20h, 22h. Sábado o domingo, à partir das
14h. Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávoa,
890 — 322-1258): 20h30min, 22h30min. (16anos).

Três homens encontram-se numa mesma
cola de prisão. O filme mostra, com humor
irônico, o convívio entre oloa, a fuga peloa
pántano8 da Louisiana e a separação mais
tarde. EUA/1986.
VIAGEM INSÓLITA (Innorspace), de Joe Dan-
te. Com Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryano Kovin McCarthy. Palácio-1 (Rua do Passeio,
40 — 240-654 1), Carioca (Rua Conde de Bon-
fim. 338 — 228-8178), Madureira-2 (Rua Dag-
mar da Fonseca, 54 — 390-2338), Art-Mélor
(Rua Silva Rabelo, 20 — 240-4544): 14h,
16h20min, 18h40min, 21h. Barra-2 (Av. das
Américas. 4 666 — 325-6487), Copacabana (Av.Copacabana, 801 — 255-0953), São Luiz 1 (Ruado Catete. 307 — 285-2296), Leblon-1 (Av.Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048): 14h30min,
16h50min, lOhlOmin. 21h30min. Dia 31. sem
as últimas sessões. Com som dolby-otereo.
(Livre).Aventura sobre ospionagem internacional
do alta tecnologia. Durante experiência em
laboratório, homem miniaturizado ontra nocorpo do outro e fica dependendo do um micro-chip roubado para resolver a situação.
EUA'1987.
ATRAÇÀO FATAL (Fatal attraction), do AdrianLyno. Com Michael Douglas, Glenn Close, An-ne Archer o Ellen Hamilton Latzen. Palácio-2
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541), Vitória (RuaSenador Dantas, 45 — 220-1783), Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025): 14h,16h20min, 18h40min. 21h. Veneza (Av. Pas-teur, 184 - 295-8349): 14h30min, 16h50min,lOhlOmin, 21h30min. Hoje. sessão á meia-noite no Venoza. Com som dolby-stereo emtodos os cinomaa, exceto no Comodoro. Dia 31,som as últimas seseôos. (18 anos).

A aventura de fim de semana entre umadvogado casado e uma mulher livre e indepen-dento acaba em tragédia quando ela, psicótica,porseguo e ameaça a família delo ao sor abando-nada. EUA'1987.
UM HOSPEDE DO BARULHO (Harry and theHonsorsons). de William Dear. Com John Lith-
gow, Melinda Dillon, Margaret Langrick o Jo-
shua Rudoy. Motro Boavlsta (Rua do Passeio,62 — 240-1291), Condor Copacabana (Rua Fi-
guoiredo Magalhães, 286 — 255-2610), Largo

O Bubmundo do crime o a malandragem
carioca na história do Podro Mico que faz um
roubo para a quadrilha mas fica com o dinhei-
ro, enganando os bandidos e a polícia, sondo
obrigado a fugir doa doía. Produção de 1086.
AS BRUXAS DE EA8TWICK (Tho wltohos of
Eastwlok), do Georgo Miller. Com Jack Nichol-
son, Chor. Susan Sarandon e Micholle Pfeiffor.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 255-7121):
14h30min, 16h50min, lOhlOmin, 21h30min.
Dia 31, sem a última soasáo. (14 anos).

Três amigas onvolvom-se com um oxcôntri-
co homem, quo aparece na pacata cidade onde
moram, e torna-ae responsável por estranhos
episódios que modificam a rotina de todos os
habitantes. EUA/1987.

REAPRESENTAÇÕES
A BELA ADORMECIDA (81eeping Beauty), do-
sonho animado de Walt Disney. Largo do Ma-
ohado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):
13h, 14h40min, 16h20min, 18h, 19h40inin,
21h20min. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gá-
voa, 800 — 322-1258): do 2a a 0a, àa 10h,
17h30min, 19h, 20h30min, 22h. Sábado o do-
mingo, a partir das 14h30min. Art-
Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —

325-0746): do 2a a 6a, ás 16h30min, 18h,
19h30min, 21h. Sábado o domingo, a partirdas15h. Art-Madureira-2 (Shopping Contor de Ma-
dureira -— 300-1827): 15h, 10h3Omin, 18h.
19h30min, 21h. Bruni-Copaoabana (Rua Bara-
ta Riboiro. 502 — 250-4588). Brunl-Mólor (Av.
Amaro Cavalcanti, 105 — 591-2746), Bruni-
Tijuca (Rua Conde do Bonfim, 370 —
254-8975), Brunl-Ipanema (Rua Visconde do
Pirajá, 371 — 521-4090): 13h30min, 15h.
16h30min, 18h, 19h30min. 21h. (Livre)Versão musicada do conto do Charles Per-
rault. Princesa é onfoitiçada dopois do espetar o
dedo num fuso e adormoco profundamente até
quo é despertada pelo boijo de um príncipe.EUA/1058.
A GATA BORRALHEIRA (Clnderella). dosonho
animado de Walt Disnoy. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
14h30min, 16h, 17h30min, 19h. Art-
Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11,2.150 —
325-0746): 15h, 16h30min, 18h. Copor-TIJuoa
(Rua Conde de Bonfim, 615 — 278-1097): I4h,
15h30min, 17h, 18h30min. (Livre)Basoado no conto do Charles Porrault. Cin-
derela é criada pela madrasta como escrava até
que. com a ajuda da fada-madrinha, vai ao baile
no castelo e desperta a paixão do príncipe que
procura por todo o reino da misteriosa dona do

Tempo de férias, tempo de programação infantil nos
cinemas, com lançamentos e reprises dos tradicionais

desenhos animados e filmes de aventura. Uma das
estréias desta semana é Um hóspede do barulho (foto),

de William Dear, que conta a história de Harry,
estranha e enorme criatura perseguida por caçadores e

cientistas mas que recebe carinho e proteção de uma
típica família americana. Para crianças que preferem

outro tipo de programa existem seis outras opções:
Viagem insólita, Os fantasmas trapalhões, Super-Homem
IV, A bela adormecida, A gata Borralheira e Karatè Kid

II. É só fazer a escolha e bom programa!

Ze da Gaita
e Barão
Vermelho:
uma banda
de blues
mostrando a
raiz do rock
para o
eclético
público qxie
gosta desse
som

O 
projeto Jazzmania sings the blues,
que começou na primeira semana de
novembro com Celso Blues Boy, en-

cerra sua temporada deste ano com a es-
tréia. hoje, da Midnight Hlues Band. A ban-
da, formada pelos integrantes do grupo de
rock Barão Vermelho, mais o guitarrista
Fernando Magalhães e Ze da Gaita apresen-
ta-se até quarta e repete a dose nas noites de
2 e 3 de janeiro.

Como diz o empresário do grupo. Sam-
my David, parece mais uma verdadeira ban-
da de Atlantic City do que pessoal daqui. A
Midnight Blues Band existe há coisa de dois
anos, sem qualquer pretensão fonografica. E
curtição mesmo.

— A gente quer tocar para curtir, para
mostrar ao público de blues coisas que nun-
ca tiveram oportunidade de ouvir — explica
Roberto Frejat, vocal e guitarra do Barão e
da Banda.

Foi a paixão do Barão Vermelho pelo
blues o motivo da união de seus integrantes
ao lendário bluesman, Zé da Gaita, 35 anos,
considerado verdadeira enciclopédia do

A gravação dc
A floresta do
Amazonas
reuniu
temperamentos
musicais fortes
como os de Ncy
Matogrosso,
Wagner Tiso e
João Carlos
Assis Brasil Luiz Paulo Horta

CINEMA

BLADE RUNNER — CAÇADOR DE AN-
DRÓIDE8 (Blado Runner), de Ridley Scott.
Com Harrioon Ford, Rutger Hauor, Soan
Young o Edward Jamos Olmos. Lido-1
(Praia do Flamengo, 72 — 285-064 2): do 6a a
domingo, às 14h30min, 16h50inin,
lOhlOmin, 21h30min. De 2a a 4a. às
16h50min, lOhlOmin. 21h30inin. Quinta-
feira, som a última sossào. 8tudio-Cateto
(Rua do Catote, 228 — 205-7194), 8tudio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-
8900): 14h30min, 16h50min, lOhlOmin,
21h30min. Tijuoa-Palaoe 1 (Rua Condo de
Bonfim, 214 — 228-4610): 14h. 16h20min,
18h40min, 21h. Dia 31, sem a última ses-
são. (14 anos) Representações.

Ficçáo científica no ano 2020. A ciência
gonética já é capaz de produzir cópias hu-
manas quo são chamadas roplloantes. Al-
guns destes seres se rebolam o são caçados
por policiais. EUA/1982.

blues dos anos 50. Frejat, 25 anos, foi atrás
dos blues por causa do rock. O repertório da
banda está baseado nessa fase do blues, o
momento em que os negros americanos sai-
ram do campo para a cidade. O blues ur-
bano.

/•

Euma 
das novidades mais interessan-

tes do fim do ano: Ney Matogrosso,
Wagner Tiso e João Carlos Assis Bra-

sil mergulham na Floresta do Amazonas, de
Villa-Lobos, para uma interpretação que
não tem nada de convencional. A história é
boa, e está ligada desde o início à Kuarup.
lançadora do LP: pesquisando no Museu
Villa-Lobos (com a ajuda cie Marcelo Rodol-
fo) em busca de alguma partitura original, a
Kuarup (leia-se Mário Aratanha) encontrou
um manuscrito para piano com o título
Green mansions, datado de 1958. Não se
sabe ainda se isto é esboço para futura
versão orquestral ou se é redução posterior
(para o piano) da trilha sonora do filme
Grcen mansions, da MGM, composta por
Villa-Lobos, que depois a transformou na
Floresta do Amazonas — suíte para orque.s
tra e voz.

— Aqui no Brasil, o público de blues é
bastante eclético. Vai do jovem que curte o
rock e sabe que o blues é a raiz de tudo ao
apreciador de jazz, geralmente mais velho e
mais exigente, e que nem sempre entende
que o jazz e o rock tèm um elo de ligação tão
grande. A raiz é a mesma — diz Frejat.

Esses dois públicos estiveram no Jazz-
mania durante as apresentações da Mid-
night blues band, em meados de novembro,
no mesmo projeto que já apresentou o pes-
soai do Blues etílico e Mimi Lessa e convi-
dados.

Nessas apresentações de agora, a Mid-
night Blues Band presta homenagem espe-
ciai ao mestre Muddy Waters, o rei do blues
de Chicago, e músico de importância funda-
mental para a carreira dos Roling Stones. As
apresentações começam às 22h30min.

PERTO DE VOCE
SHOPPING8
ART CASA8HOPPINQ 1 — A nata borralheira:
15h, 16h30min, 18h. (Livre). O selvagem da
motocicleta 19h30min, 21h20min. (14 anos)
ART CASASHOPPING 2 — Os fantasmas trapa-
lhôes: I4h20min, 16h, 17h40min, 19h20min,
21h. (Livre).ART CASASHOPPING 3 — A bela adormecida:
de 2a a e11. as 16h30min. 18h, 19h30min. 21h.
Sábado e domingo, a partir das 15h. (Livre).ART FASHION MALL 1 — Daumballó: do 2a a
6a. às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a
partir das I4h (16 anos)
ART FASHION MALL 2 — A bola adormecida
de 2a a 6tt, ás 16h, 17h30min, lOh. 20h30min,
22h. Sábado o domingo, a partir das 14h30min
(Livre)ART FASHION MALL 3 — Os fantasmas trapa-
lhòes: 14h, 15h40min. 17h20min, lOh.
20h40min, 22h20in. (Livre).ART FASHION MALL 4 — A gata borralheira
14h30min, 16h, 17h30min, 19h (Livro).Daumballó 20h30min, 22h30min. (16 anos).
BARRA 1 — Um hóspede do barulho: 15h,
17hl0min. 19h20min. 21h30min (Livre)BARRA 2 — Viagem insólita I4h30min,
16h50min, lOhlOmin. 21h30min. (Livre)BARRA 3 — 8uperman IV — Em busoa da paz14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (Livre)RIO-8UL — Superman IV — Em busca da paz14h. 10h. 18h. 20h, 22h (Livro)
COPACABANA
ART-COPACABANA — Os fant»nmas trapa-
lhóes: I4h. í5h40min. I7h20min. 19h,
21h40min. 22h20mm (Livro).BRUNI COPACABANA — A bela adormecida

I3h30min, 15h, I6h30min, 18h, 19h30min,
21h. (Livre)CINEMA 1 — Daumballó lüh, 17hl0mln.
19h20min, 21h30min. (16 anos)
CONDOR COPACABANA — Um hóspede do
barulho: 13h30min, 15h40min, 17h50min,
20h, 22hl0min. (Livro)
COPACABANA — Viagem iniôllta: 14h30min,
16h50min, lOhlOmin, 2lh30min. (Livre)
JÓIA — As bruxas de Eastwlok. 14h30min,
íehBOmin, lOhlOmin, 21h30min. (14 anos)
RICAMAR — Pedro Mloo: 15h, 10h4Bmin,
18h30min, 20hl5min, 22h. (16 anos)
ROXY — Superman IV — Em busca da paz:
14h. 16h. 18h, 20h. 2Zh. (Livre)
8TUDIO COPACABANA — Blader runnor — O
caçador de andróides: 14h30min, I6h50min.
19hl0mln, Blh30mln. (14 anos)
IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — A bela adormecida:
13h30mln, lBh, I6h30min, 18h, I9h30min.
2 lh. (Livre)CÂNDIDO MENDES — Leila Diniz: 14h, 16h,
18h, BOh, 22h. (14 anos).
LAGOA DK1VE IN — Leila Diniz: S0h30min,
22h30min. (14 anos).
LEBLON-1 — Viagem insólita: I4h30min,
lOhBOmin, lBhlOmln, 2lh30mln. (Livre)
LEBLON-2 — Um hóspede do barulho: lflh,
17hl0mln, lBhBOmin. Cih30mln. (Livre)
BOTAFOGO
BOTAFOGO — O convite ao prazer 14h,17h4Bmin, lOhlOmin. (18 anos)CINECLUBE ESTAÇÁO BOTAFOGO — A mis-sào. 17h40mln, 19hB0mln, 22h. (14 anos)

CORAL — Karatè Kid II — A hora da verdade
continua: 15h, 17hl0min, lOhBOmin,
21h30min. (10 anos).
ÓPERA-1 — Superman IV — Em busca da paz:14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre)ÓPERA-2 — Os fantasmas trapalhões:
14h20mln, 16h, 17h40mln, 19h20min, Blh.
(Livre).VENEZA — Atração fatal: 14h30min,
16hB0min, lBhlOmln. 21h30inin. (18 anos)
CATETE E FLAMENGO
LAHOO DO MACHADO-1 — Um hóspede do
barulho. 13h30mln, I5h40mln, 17h00min,
20h, 22hl0min. (Livre)LARGO DO MACHADO-2 — A bela adormecida:
13h, 14h40mln, 16h20mln, 18h, I9h40min,
Blh20min. (Livre)LIDO-1 — Blade runner — O caçador de andrói-
des: de 6a a dom.. Às 14h30min, lOhBOmin,
lBhlOmln, 21h30min. De 2a a 4a, ás
16hB0mln, lBhlOmln. 21h30min. (14 anos)
LIDO-2 — 9 1/2 semanas de amor de 2a a 4a, a
partir das 18hB0mln. (16 anos).
PAISSANDU NOSTALOIA — Um sonho do do-
mingo: 14h30mln, 16h20mln, lShlOmln, 20h,
21hB0mln. (Livre).SÀO LUIZ-1 — Viagem insólita: 14h30min,
lOhBOmin. lBhlOmln, 2lh30min. (Livre)SÀO LUIZ-2 — Superman IV — Em busca da
paz: 14h, 18h, l8h. 80h. EEh. (Livre)STUDIO CATETE — Blade runner — O caçador
de andróides; I4h30mln. í ehflOmin.
lBhlOmln. 21h30mln Í14 anos)CENTRO s
ODEON — Superman IV — m busca da paz:I3h30min. íBh30min, 171 ^Omin, I9h30mln.
2ih30mln. (Livre)

METRO BOAVISTA — Um hóspede do barulho:
I3h30min, I5h40min, I7h50min, 20h,
22hl0min. (Livre)PALÁCIO-1 — Viagem insólita: 14h,
16h20inin, 18h40mín, 21h. (Livre)PALACIO-2 — Atração fatal. 14h, 16h20min,
18h40min, 21h. (18 anos).
PATHÉ — Os fantasmas trapalhões: de 2a a 6a,
às 12h, 13h40min, 15h20inin, 17h, 18h40min,
20h20min, 22h. Sábados, domingos e feriados,
a partir das I3h40min. (Livre)
REX — Aluga-se moças de 2H a 6a, às 12h,
14h40min, 17h20min, 19h Sábado o domingo,
às 14h. I6h40mín. 19h40min. (18 anos)
VITORIA — Atração fatalr 14h. 18h20min.
18h40min, 21h. (18 anos)
TIJUCA
AMERICA — Um hospede do barulho
14h30min. 161i40min. 18h50min. 21h. (Livro)
ART TIJUCA — Os fantasmas trapalhões
14h20min, I6h, 17h40min, 19h20inin, 21h.
(Livre).BRUNI TIJUCA — Bela adormecida
I3h30min. ísh. I8h30min. 18I1. I0h30min.
21h. (Livre)CARIOCA — Viagem insólita 14h, 16h,
i 8h40min. 21h. (Livro)
COPER TIJUCA — A gata borralheira 14h.
15h30min. 17h. 18h30min. (Livre) Sindicato
da violência 20h. 21h40min (14 anos).
COMODORO--Atração fatal 14h. 18h20min,
18h40min. 2lh (18 anos)
TIJUCA — Superman IV — Em busca da paz
I3h30inin, 15h30mm, I7h30mm. 10h3Omin.
2lh30nnn (Livre)

TIJUCA PALACE-1 — Blade rummer — O caça-
dor de andróides 14h. 16h20min. 18h40min,
21h. (14 anos).
TIJUCA PALACE-2 — Daumballó 14h30min.
16h40min, 18h50min. 2lh. (16 anos).
MEIER
ART-MÉIER — Viagem insólita 14h.
16h20min, 18h40min, 21h. (Livre).BRUNI-MÉIER — A bela adormecida
13h30min, 15h. 18h30min, 18h. 19h30min.
21h. (Livre).PARAT0D08 — Os fantasmas trapalhões: de 2a
a sábado, às 14h40min, 16h20min. 18h.
19h40min, 21h20min. Domingo e feriado, a
partir das I3h. (Livre).
RAMOS E OLARIA
RAM08 — Os fantasmas trapalhões 14h20m,
I6h. I7h40mín. I9h20min, 21h. (Livre).OLARIA — Superman IV — Em busca da paz14h, 15h50min, 17h40min, 19h30mín.
2lh20min. (Livre)
MADUREIRA E JACAREPAOUÁ
ART-MADUREIRA-1 — Os fantasmas trapa-
lhóes: I4h20min, 16h, 17h40min. 19h20min,
21h (Livre).ART-MADUREIRA-2— A bela adormecida
15h. 16h30min, 18h, 19h30min, 21h (Livre).
BARONESA — Um hóspede do barulho
I3h30min. 15h40min, 17h50min. 20h.
22hlOmin. (Livre).BRI8TOL — Os fantasmas trapalhões: 13h,
14h40min. I6h20min. 18h. 19h40mín,
21h20min (Livre)

MADUREIRA 1 — Um hospede do barulho
14h30min, 16h40:nin, 18h50min. 21h. (Livre).
MADUREIRA 2 — Viagem insólita 14h.
16h20min. I8h40min. 21h. (Livre).MADUREIRA 3 — Superman IV — Em busca da
paz 13h30min. I5h30min. 17h30min,
19h30min, 21h30min.
CAMPO ORANDE
PALÁCIO — Superman IV — Em busca da paz15h, I6h40min. 18h80min, 20h. (Livro).
NITERÓI
WINDSOR (717-6289) — Os fantasmas trapa-
lhòes: I3h, 14h40min, I6h20min, 18h,
19h40min. 21h20min. (Livre).
CENTER (711-6909) Superman IV — Em busca
da paz 13h30min. 15h30min. 17h30min.
19h30min, 2 lh30min.(Livre).
NITERÓI — Superman IV — Em busca da paz
13h30min, 15h30min, 17h30min, I9h30mm,
2lh30min. (Livre)CINEMA-1 — História sem fim 14h, 16h, 18h,
20h, 22h (Livre)-
NITEHOI SHOPPINO 1 — Bela adormecida
13h30min. I5h. I6h30min. 18h (Livre).
NITERÓI SHOPPING 2 — Bola adormecida
13h30:nin. 15h. I6h30min, I8h, 15h30iniTJ,
21h (Livre)ICAKAl (717-0120) — Viagem insólita
14h30min, I6h50min. 19hl0min, 21h30min
(Livre)CENTRAL 717-0367) — Um hospede do baru-
lho I4h30mín. I6h40mm. I8h50min. 21h
(Livro).TAMOIO (Sào Gonçalo) — História «em fim
15h, I7h. I9h. 2ih (Livre)
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A partitura passou às mãos do pianistaJoão Carlos Assis Brasil, que mergulhou
nela de cabeça."Me apaixonei por ela", con-
ta João Carlos, que não conhecia a versão
sinfônica e fez questão de não conhecer,"para não ter nenhuma outra interferência"."Entrei sozinho no mato — ele continua —,
desbravando os cipós das pautas, quase
apagados na minha cópia. Não foi brincadei-
ra enxugar todo esse material bruto, foram
mais de dois meses só de leitura e desbrava-
mento".

Dai se partiu para uma montagem em
que ao piano de João Carlos vieram somar-
se os teclados de Wagner Tiso, a voz de Ney
Matogrosso, o violoncelo de Jaques Morelen-
bau, a percussão de Jurim. Usou-se em gran-de parte o material original (inundando ape-nas a ordem de alguns números); mas há um
improviso de oito minuteis, sobre um dos
temas de Villa-Lobos, em que Assis Brasil e
Wagner Tiso dialogam a quatro mãos noSteinway da gravação.

O resultado final tem a imprevisibilida-
de de uma entrada pelos igarapés do Amazo-
nas: climas variados, alguns fascinantes;
momentos de música túrgida como a pró-
pria correnteza do rio; antecipações de Tom
Jobim (um dos números, titulado com toda
liberdade, chama-se justamente Antccipan-
do Jobim).

Villa-Lobos é perigoso como o próprioAmazonas. Escrever "à maneira" de Villa-
Lobos é sempre temerário (aventura em queentraram um Tom, um Milton Nascimento),
porque a fascinação do monstro pode serfatal. Interpretar Villa-Lobos também é difi-
cil. Na famosa Canção do amor, Ney Mato-
grosso cede à tentação de "interpretar" —
quando, aqui, Villa-Lobos está sendo, sem
parecer, clássico: basta "cantar o que estáescrito" (parafraseando Bach).

Ás vezes perdidos na floresta villalobia-
na, os nossos artistas emergem, outros ve-
zes, em clareiras feéricas que valem o disco.Uma bela aventura.

balanco

TELEVISÃO

Um

da luta dos

cientistas

A 
produção de camarões em cativei-ro, o desenvolvimento de técnicasno combate aos mosquitos trans-missores da dengue, malária, febre ama-rela e leishmaniose, a criação de um robôsubmarino pilotado por controle remoto

para a prospecçáo de petróleo em águas
profundas. Temas assim, que tratam me-nos da teoria e mais da aplicação práticade conhecimentos, foram a tônica, aolongo de 1987, do programa Globo Ciên-cia. Para exibir as vantagens que a socie-dade tira do suor de seus cientistas, o
programa percorreu os quatro cantos do
país, foi à Europa e à Antártida.

Hoje, às 7h30min, a TV Globo mostraum balanço desse esforço no especialGlobo Ciência — Retrospectiva 87. Será
possível rever, entáo, algumas das maisbem-sucedidas investidas da equipe che-fiada por Sérgio Brandão. Quatro temasdominam o programa: a luta pela alimen-tação, as pesquisas no campo da saúde,as novidades da informática e os cami-nhos que os cientistas abrem rumo aofuturo. O destaque fica por conta de umaincursão ao continente Antártico, que émostrado com todas as suas adversida-des e nuances. A rotina dos índios Caia-
pó, do Pará, e as conquistas na tecnologiade ponta, como o desenvolvimento decerâmicas supercondutoras ou pesquisasenvolvendo o plasma, são outros dos mo-mentos mais curiosos.

Os interessados em biotecnologia po-deráo rever reportagens como as quemostraram a produção de plantas emlaboratório e a técnica de transferênciade embriões, que aumenta a produtivida-de dos rebanhos. Esforços solitários, mas
persistentes, que tentam manter o paíssintonizado com os avanços da tecnolo-
gia. O programa prova, por fim, que oscientistas brasileiros, contra todas as ad-versidades, estão cada vez mais empe-nhados em criar.

Lucélia, Bibi, gPaula e |
Benedita: a M
experiência
feminina
num balanço
anual

Mulheres que

fizeram o ano

AMANHÃ, 
às 20h, quem ligar a TVManchete conhecerá as Mulheres

do ano na opinião da diretora eeditora do programa, a jornalista Teresa
Cristina Rodrigues. Pela segunda vez queTeresa Cristina seleciona as dez mulheres
que se destacaram nos Últimos 12 meses esua preocupação básica foi a de que "todas
as nossas entrevistadas fossem flagradas
dentro do seu próprio universo, em am-

blentes comuns à sua vida". Assim o pro-grama mostra a modelo Patrícia Luchesiaquela que experimenta na publicidade oseu primeiro sutiã, no colégio e na piscina,jogadora Horténsia em pleno treino!íbi Ferreira é vista no palco do teatroProcopio Ferreira, em São Paulo, ondeencena Brasileiro: profissão esperançaJa a deputada Benedita da Silva circulapelo Congresso ou pelo morro do ChapéuMangueira, no Leme, onde mora. Estãoainda no programa Regina Gordillo mãedo jovem Marcellus, assassinado no come-ço do ano, a cantora Paula Toller, a escri-tora Adelia Prado, a atriz Lucélia Santos, acineasta Ana Carolina e a modelo Marioriede Andrade.

mrri HOJE NO RIO

RECOMENDAÇÃO
O MANIFESTO — Texto do Brian Clark.Tradução do Flávio Marinho. Direção doJose Possi Noto. Com Boatriz Segall o Ciou-ciio Corrêa o Castro. Sob a aparência dedivergências políticos, umcasal faz balançodo um casaraonto que já dura 50 anos. Adireção sensível o as intorpretaçôes delica-doa do Beatriz Sogall o Cláudio Corrêa eCastro roeriam uma eonvorsatlon pieoe nomelhor estilo inglês. Teatro Cândido Men-des, Rua Joana Angélica, 63 (227-9882). Do4a a sáb. ás 21h30min; vosp 5tt, àa 17h;dom,às 18h e 2lh30min. IngreaaoB 4tt, 5a o dom,a CZ$ 350,00; 6a o aáb, a CZ$ 400,00. Éproibida a entrada após o inicio do eapetácu-lo. Duração: lhSOmin (10 anos).

DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO — Toxtode Adelia Prado. Direção de Naum Alvos deSouza. Com Fernanda Montenegro. Com amesma simplicidade da fala poótica de Adó-lia Prado, a montagem Dona Doida: uminterlúdio sintetiza numa intorprotaçáo al-tamento emocional e técnica de FernandaMontenogro, a força do palavras retiradasdo uma experiência literária que se nutre docotidiano. Em ihl5min de espetáculo, aatriz e a platéia se impregnam de uma obraque além de sua qualidade, se confirma porsua sinceridade. Teatro Dolfln, Rua Humai-tã, 275 (206-1390). De 4a a sáb, às21h30min, dom, às 18h o 20h30min. In-grossos 4a e 5a a CZ$ 300,00: 6a e dom a CZ$350,00; sáb, CZ$ 500,00.
O ENCONTRO ENTRE DESCARTES E FA8-CAL — Texto de Jean-Claude Brisville. Tra-duçâo de Edla van Steon. Direção do Joan-Piorro Miguel. Com Ítalo Rosai e DanielDantas. Numa montagem ascética, rigoro-sa, quase geométrica, o ponsamonto do Dos-cartes o Pascal é revelado com força dramá-tica. A dupla do atores consegue brilharnum duolo cênico do inteligência e sutileza,neste espotáculo que procura resgatar apalavra. Teatro da Aliança Francesa do Bo-taíogo, Rua Muniz Barreto, 730 (220-4118).De 4a a sáb, às 21h45min e dom, às 20h.Ingressos 4a o 5a a CZ$ 350.00; 6a e dom. aCZ$ 400,00; sáb. a CZS 450,00. O espetáculocomeça rigorosamente no horário, e nãoserá permitida a entrada após o sou início.Duração: lhl5min (Livre).

MEU TIO, O IAUARETÉ - Texto de Oulma-rãos Hosa adaptado por Waltar GeorgeDurst. Direção do Roberto Lage. Com CarlosAugusto do Carvalho e Guilherme Bonfanti.A invenção vorbal de Guimarães Rosa e ouniverso mitico o poético de sua literaturasão transpostos para o teatro com o mesmorigor formai da sua origem. A interpretaçãode Carlos Augusto de Carvalho é magneti-zanto pela riquoza vocal, pela interlorizaçãode uma vivência cultural o por sua extremacontemporanoidade Teatro Caoilda Beoker,Rua do Cateto, 388 (205-9933). De 4a a sáb!às 21h30minodom. ás 19ho21h. Ingressosa CZ$ 250,00.
THEATRO MU8ICAL BRAZILEIRO:1914/1045 — Seleçào das músicas mais sig-nificativas do teatro musical pesquisadaspor Luiz Antônio Martinoz Correia (tambémna direção) o Marshall Notherland. ComCláudio Tovar, Nadia Nardini, Andréa Dan-tas, Annabel, Albernaz, Jorge Maia e FábioPilar. Saborosa revisão de um período emque a música no teatro brasileiro era pretex-to paro comentar a vida nacional. Com pro-duçào cuidada, cantores afinados e perma-nonto bom humor, o espetáculo oferece àplatéia a possibilidade de assisti-lo em esta-do do puro prazor. Casa de Cultura LauraAlvim, Av. Vieira Souto, 170(247-0040). De4a ã 0a, àa 21h30min; sáb, às 20h e22h30min; e doin, às 20h. Ingressos 4a e 5aa CZ$ 300,00; 0a e dom. a CZ$ 350,00; sáb. áCZ$ 400.00. Serviço de entrega de ingressosà domicilio. Duraçáo: lh30min (18 anos).Até dia 3 de janeiro.

UM PIANO À LUZ DA LUA - Texto do PauloCésar Coutinho. Direção de Cecil Thiré. ComOthon Bastos, Nívea Maria, Podro Pianzo. Ed-win Luíbí e outros. Teatro Villa-Lobos.' Av.Princesa Isabel, 400 (275-0695). De 4a a 0a, às21h30min. sáb, ás 20h e 22h30min o dom,' às19h e 21h30min. Ingressos 4a o 5a aCZS 300,00; 0a o dom a CZ$ 350.00; sáb a CZ$400.00. Ingressos a domicílio.
O CA80 QUE EU TIVE QUANDO ME SEPAREIDE VOCE — Toxto de William Oibson. Direçãodo Domingos de Oliveira. Com Priscila Rosem-baum o Bernardo Jablonski. Teatro Belaa Ar-tes, Av. Olegário Maciel, 102, (399-4700), Bar-ra. 6a, as 21 h30min, sáb., às 22h30min e domàs 20h Ingressos 0» e sáb. a CZS 300,00 o dom.a CZS 250,00 e CZ$ ÍOO.OO, classe artística.Dosconto de 50% para professores. (14 anos).A CERIMÔNIA DO ADEUS — Toxto de MauroRasi. Direção de Paulo Mamede. Com SérgioBrito, Iara Amaral. Natália Timberg e MarcosFrota Toatro dos Quatro. Rua Marquês de SáoVicente. 52 — 2o andar (274-9895). De 4a à 0a.às 21h Sab. às 20h o 22h30min Dom. ás lBhéZ lh. Ingressos 4a e 5a a CZS 300.00; 0a e dom aCZ$ 350,00, sáb e feriado a CZS 400,00.
ABAIXO A NOVA REPÚBLICA — Comédia deJesus Henrique. Com íris Bruzzi. Tânia Costa.Guilherme Corroa e Isa Rodrigues. TeatroSUAM, Pça das Nações, s.'n° (270-7092) De 4a adom. às 21h. Ingressos a CZS 200.00 Atéamanhã.
OARAOE SAMBA BRASIL N» 2 _ Comédiamusical de Hilton Have Direção de Jorge Laf-fond. Com Jorge Laffond. Tuninho Pureza. EpaSantos o outros Toatro do Bobc de 8. João doMoriti, Av. Automóvel Clube. ©0(750-4015). De4a a dom. as 18h. Ingressos a CZS 150,00.
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Marcos Oliveirci cm Ensaio n° 4 — Os possossos peçciinspirada no romance Os demônios, de Dostoievsky, soba direção de Bia Lessa. O espetáculo dá continuidadeao Projeto Sesc Ensaios e é uma tentativa deestabelecer uma nova relação com o ator e a palavraque já havia sido proposta com Ensaio n° 1anteriormente encenada no Teatro do Sesc da Tijuca.
A NONNA — Texto de Roberto Cossa. Traduçãodo Qlauco Laurelli. Direção do Guilherme Cor-roa. Com Wanda Koamo. Bruno Bonin. AnaRosa. Jorge Ramos o outros. Toatro Vanucci.Rua Marquês de S. Vicente, 52/3° (274-7240) 2ae 3a. àfl 21h30min o de 4" a 0". ãa 17h; sáb , ás21h30min. Ingressos a CZS 300,00. Duração;lh30min. (10 anos).
TRAIR E COÇAR... É 80 COMEÇAR — Toatrodo Marcos Caruso. Direção de Attilio Riccó.Com Suely Franco, Roberto Frota, o outros.Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel,180 (275-3340). De 4a a 0a, às 21hl5min; sáb.às 20h e às 22h30min; dom, às I9h o as21hl5min. Ingressos 4a. 5a a CZ$ 350,00; 0a odom. a CZS 400,00; sáb. e feriado a CZS 450,00.Duração: 2h (18 anos).
OARDEL UMA LEMBRANÇA — Texto de Ma-nuel Puig. Direção de Aderbal Júnior. ComThales Pan Chacon, Analu Prestes. Betty Gol-man, Ivone Hoffman, Oswaldo Louzada e ou-tros. Teatro Galeria, Rua Senador Vergueiro.93 (225-8840). De 4a a dom, às 21hl5min; vespdo dom. às I8h. Ingressos do 4a a 0a e dom aCZ$ 400,00. sábado CZS 500.00. Duração:lhSOmin (14 anos).
PRIMA COM CHANTILLY — Comédia de LouisVornoull Direção o adaptaçáo do Paulo Figuei-rodo e Paulo Afonso de Lima. Com Elizángela,Paulo Figueiredo. Rogério Fabiano e ElianaOvalle Teatro da Praia, Rua Francisco Sã. 88(287-7794) De 4a a 0a. as 21 h30min; vesp de 5a.ás 17h. sáb. as 20h o 22h30min e dom. as18h30min o 21h Ingressos 4a. 5a e dom a CZS350.00. O*4 o sab , a CZS 400,00 Entrega doingressos a domicilio Duração. I4h30mm(l4anos)
ENSAIO N" 4 — OS POSSESSOS - Texto inspl-

rado no romance Os Demônios, de Dostoiovski.Direção de Bia Lessa. Com Rui Rezende, CilCorreia, Henry Pagnoncelli. Clarice Niskior eoutros. Teatro Seso TIJuoa. Rua Barão do Mos-quita, 539 (208-5332). De 5a a sáb.. às21h30min. Dom., às I9h. Ingressos a CZ$250,00. Duraçáo: lh40min. (10 anos).
NOVIÇAS REBELDES — Texto de Dan Ooggin.Traduçáo e adaptaçáo de Flavio Marinho. Diro-çáo de Wolf Moia. Com Cininha do Paula ouBotina Vianni, Regina Restelli, Silvia Maasarie outros. Teatro da Lagoa. Av. Borges do Medei-ros, 1420 (274-7990). Do 4a a 8a. às 2 lhSOmin;sab., às 20h e 22h30min; dom., às 19h. Ingres-sos 4a. 5a a CZS 350,00; 0a a dom. a CZS 400,00Vesp. 5a a CZS 300.00. Duração: lh40inin (14anos).
ATE CERTO PONTO... — Textos de Joyce Ca-valcante, Luís Menezes, Breno Bonin e CastroAlves. Direção de Breno Bonin. Com BrenoBonin, Mirabô o conjunto Teatro do América,Rua Campos Sales, 118(234-2088). De5aasáb]às 2lh30min; dom, às 20h. Ingressos a Cz$200.00. Até amanhã.
O VÒO D08 PÁSSAR08 SELVAOENS — Textodo Aldomar Conrado. Diroção do Rogério FrôesCom Leonardo Franco e Tamara Taxman. Dire-çao de Rogério Froes Teatro Senac. Rua Pom-pou Loureiro, 45 (258-284 1). De 4a a sáb. ás2lh30min e dom. as I9h. Ingressos 4a. 5a odom., a CZS 350.OO. 0a e sáb.. CZS 400.00 (18anos).
LADRÃO QUE ROUBA LADRAO — Texto doDano Fo. Traduçáo de Malu Rocha o IlersonCapri. Direção de Gianni Ratto. Com HorsonCapri, Malu Rocha. Amaury Alvares. CarlosSeidl, e outros Toatro Glauoe Rocha. Av RioBranco. 179 (a ao o;;59) De 4a a 5a e dc ir. . aslüh. 0a e sab. ãa 21h. Ingressos 4'1 a CZ$

200.00, 5a a CZS 300,00. 8a e aáb. a CZS 400.00e dom. a CZS 350.00. Até dia 3.CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRAD08 —Texto do Ray Coonoy o John Chapman. Tradu-çáo do João Bethencourt. direção de José Rena-to. Com Jonas Bloch, Angela Vioira, EmilianoQueiroz, Elsio Romar e outros. Teatro Ginásti-oo, Av. Graça Aranha, 187 (220-8394). Do 4a a8a. ás 21h; sáb., às 20h o 22hl5min; dom., às18h o 21h. Ingrossos4ao 5a a CZS 250,00; 0a aCZS 350,00; sáb., a CZS 400,00; dom., a CZS300,00.O AMANTE DESCARTÁVEL — Texto do QorardLauzier. Tradução, adaptaçáo e direção de JoãoBethencourt. Com Podro Paulo Rangel, Rogé-r/o Frôes, Clarisse Dorziê, o outros. TeatroCopacabana, Av. Copacabana, 291 (257-0881).4a e 0a, às 21h30min; 5a. às, 17h e 21h30min;sáb, às 20h e 22h30min e dom, às I9h o21h30min. Ingressos 4a e 5a a CZS 400,00, 0a edom a CZS 450,00 o sáb a CZS 500.00. Duraçáo:lh45min. (10 anos).O ARQUITETO E O IMPERADOR DA ASSÍRIA— Texto de Fernando Arrabal. Traduçáo doLeyla Ribeiro. Direção do Ivan do Albuquerque.Com Rubens Corrêa e Raul Gazolla. TeatroIpanema, Rua Prudente do Morais, 824 (247-9794). Do 5a a sáb, às 21h30min; dom, às 19h.Ingressos 5a à CZS 300,00 do 0a a dom a CZS350,00.
MACBETH — Texto do William Shakospearo.Adaptaçáo e direção de Ricardo Kosovski. ComMaury Aklander, Cacá Mourthé, Xando Oraça.Edgard Amorim e Marcolo Serrado. Teatro Ta-blado, Av. Lineu de Paula Machado, 795 (294-7847). 0a o sáb., às 21h30min o dom., às 20h.Ingressos a CZS 200.00.
LUA NUA — Texto do Lailah Assunção. Direçãodo Odlavas Potti. Com Elizabeth Savalla, OtávioAugusto o Claudia Jimenez. Teatro Nelson Ro-drigues, Av. Chile, 230 (202-0942). De 4a a 0a,às 21h; sáb. e feriados às 20h o 22h; dom, ás20h. Ingressos 4a e 5a a CZS 250,00; 0a, dom evéspera do feriado a CZ$ 400,00 o sáb e feriadoa CZS 500,00. Duraçáo: lh20min (14 anos).Estacionamento pela Pça Tiradontes. Tempo-raa suspensa a partir de amanhã. Volta dia seisde janeiro.ATALIBA * A QATA SAFIRA — Toxto do Hamil-ton Vaz Pereira e Fausto Fawcett. Direção deHamilton Vaz Pereira. Com Lona Brito, DoboraBloch, Pedro Cardoso e Hamilton Vaz Pereira.Toatro da Cidade. Av. Epitácio Pessoa, 1004(287-1145). De 5a a sáb, às 21h30min; dom. às19h e 21 h30min. Ingressos 5a a CZS 250.00; 0fta dom, a CZS 350,00; e dom (às 19h) a CZS300,00.
CENAS DE OUTONO — Texto de Yukio Mishi-ma. Adaptaçáo, direção e cenários de NaumAlves de Souza. Com Marieta Severo, SilviaBuarquo e Eduardo Lago, Pariticipaçáo de Ed-gard Duvivior (sax). Teatro Delfin, Rua Humai-tá, 275 (288-4398). 2°e3°, ás 21h30min; 5a. às17h o 0a e sáb, às 24h. Ingressos 2a, 3a e 5a aCZS 350,00 o 8a 0 sáb a CZS 400,00.
A MÃE DE NEURÓTYKA — Toxto de WagnerRibeiro. Direção de Fernando Borditchovsky.Com Bia Nunos, Jansor Barreto o Edson Fiesch.Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,03. 2a e 3a, às 2lh30min o 0a o sãb, às 24h.Ingressos a CZS 350,00. Duração, lhosmin.(14 anos).

A campanha Vá ao Teatro
está vendendo ingressos a preçosreduzidos para 52 espetáculos
adultos e 40 infantis em cartaz na
cidade. Os preços variam de CZ$
100,00 a CZ$ 200,00, para as peçasde adultos, e de CZ$ 75,00 a CZ$
100,00, para os infantis.
Funcionamento: das 9h às 19h, na
Pça Serzedelo Correia, Pça Sãens
Pena, Pça Antero de Quental
(Leblon), Pça N. Sa da Paz,
Rio-Sul (até às 22h), e postos da
Petrobrás da Rua S. Francisco
Xavier, 321, e Rua do Catete, 359.

TELEVISÃO

CANAL 2
8:30 Tolocurso 1" Grau — Aula do línguaportuguesa9:50 História de Quem Fez a Historia — Do-cumontário legendado. Nosto programa.Franklin Roosovolt 11" parto)10:20 Roencontro—Religioso

11:00 Qualificação Profissional — Integraçãosocial
12:30 I Lovo You — Aula do inglês através damúsica, com Márcia Krengiol13:30 Advogado do Dlaho — Entrevista comFernando César Mesquita14:30 Tome Ciência — Jornalístico com notí-cias o reportagens sobre ciência e tecno-logia no Brasil e no exterior. Neste pro-grama, entrevista com o Ministro daCiência e Tecnologia, Luiz Henrique daSilveira15:00 Carrossel TVE — Melhores momentos doprograma 198715:30 Carrossel TVE — Melhores momentos doprograma Som Censura18:00 Panorama Cultural — Agenda nacionalcio espetáculos. Apresentação d« Eduar-do Tornaghi e Lúcia Abreu10:00 Vai Passar — Neste programa, o grupoGarganta Profunda20:00 MPB — Especial com João Bosco21:00 Brasil Notícias — Noticiário21:30 Os Clássicos — Exibição da opera Cindo-rela. de Giocchino Rossini. Regência doPeigo Bollugi23:30 Cadernos do Cinema — Filmo Operaçãoresgate
1:00 Noite do Jazz — Neste programa. GrupoPau Brasil. Betty Carter o Satlao Watanaoe conjunto

CANAL 4
5:55
7:00
7:15
7:30
8:00

12:25
12:40
13:00
13:25
15:40
18:05

18:55

19:50
20:00

21:30
23:25

1:10
3:15
4:45
6:15

Tolecurso 2o Grau — RepriseTolecurso 2o Grau — InéditoTelecurso 2o Grau — InéditoGlobo Ciência — Informativo. Neste pro-grama, retrospectiva 87Xou da Xuxa — Infantil.RJ TV — Noticiário
Globo Esporte
Hojo — Noticiário, agenda cultural oentrevistas.
Sessão Western — Filme: Minha vontadoe lei
Cassino do Chacrinha — Programa deauditório
Bambolè — Novela de Daniel Más. ComCláudio Marzo. Myriam Rios. JoanaFomm o Suzana VieiraSassaricando — Novela do Sílvio doAbreu. Com Tônia Carrero. Paulo Au-tran. Irene Ravache o Eva WilmiiRJ TV — Noticiário
Jornal Nacional — Noticiário nacional ointernacional
Mandala — Novela do Dias Gomes. ComVera Fischer. Nuno Leal Mala e FelipeCamargo
Supercine — Filmo: XanaduSessão de Gala — Filme: Um cara muitobaratinado
Corujão I — Filme: A vida íntima doSherlock Holmes
Corujão II — Filme; Pacto de honraCorujão III — Filme: O golpe da panteraO Mundo animal — Documentário

CANAL 6
7:40 Programação educativa8:00 Repórter Manohete — Jornalístico18:00 Manohete Esportiva (Io Tempo) — Noti-ciário

12:30 Jornal da Manchete (edição da tarde)Noticiário
13:00 FM TV — Clips apresontados por TâniaRodrigues
15:00 Veaper&I de Sábado — Filme: Esses Indo-mávels xerifes quarentões

17:00
17:30
19:25
10:30
20:20
20:30
21:20

22:20
00:20

O Mundo dos Esportos — Apresontaçãode Alberto Leo
Clube da Criança — Apresentação doAngélica e Ferrugem
O Mundo dos Esportos — Apresentaçãode Alberto Leo
A Ilha da Fantasia — Seriado Episódio.Mou amor do passadoJornal Looal — Noticiário
Jornal da Manchete (1» Edição) — Noti-ciário
Carmem — Novela do Glória Porez. ComLucélia Santos, Paulo Botti, Beatriz So-
(faliOsmar Santos Show — VariedadesPrimeira Classe — Filme: O homom doKiov

CANAL 7
7:00
7:30
8:30
9:30

1:00
12:00
13:00
19:00
19:30
19:45
20:15

1.30
22:30

1:30
2:30

Boa Vontado — Religioso da Legião daBoa Vontade, com José do PaivaJapan Pop Show — MusicalJimmy Swaf-Rart — ReligiosoRincão Brasileiro — Especial do NatalFlash
Agente 86 — Seriado.Clube do Bolinha — Programa de varie-dades com Edson CuriTopo Oíkío — InfantilJornal do Rio — NoticiárioJornal Bandeirantes — Noticiário nacío-nal e internacional
Zaccaro — Musical — Entrevista com ocomediante José VasconcelosBronco — Humorístico com Ronald Go-lias, Nair Bello o Renata FronziPerdidos na Noite — Programa de audi-tório apresentado por Fausto Silva. Nos-te programa, participação do cantor Mil-ton Nascimento. Ivan Lins, grupo RoupaNova, Alipio Martins e outrosNoite Neon — Entrevista
Cinema na Madrugada — Filmo: Amor.eterno amor

CANAL 9
9:00
9:15
9:4 S

10.00
10:15
10:30
1 1:00
1 1:30
12:00
13:30
15:30
18:30
20:00

21:00
21:45

0:00

Qualificação Profissional — EducativoAssim o a vida — Serio filmadaEscola Bíblica do Ar — ReligiosoPosso Crer no Amanha — ReligiosoJesus, a Palavra que Liberta — ReligiosoO Garoto e o Gigante — SenadoManhã de Alegria — ReligiosoRenascer — Religioso (Assembléia doDeus)
Rio Da Samba— Variedades. Apresenta-
çáo de João Roberto KellyRouxinol, Alegria do Povo — Apresenta-
çáo de cantores do música regionalRio Turismo — InformativoRealce — Programa do variedadesBiko Show — Esportivo Neste progra-ma. comemoração do Natal e festa do fimde ano com exibição do clipsCisco Kid — Seriado
Gente do Rio — EntrevistasRio Turismo — Programa do turismo

CANAL 11
6:30
7:30
8:00

14:20
16:30
18:45
19:15
20:lfi
21:30
23:30

Stadlum — Educativo
Gato Fôllx — Desenho animadoBozo — Desenhos o brincadeirasPrimeira Sessão — Filme Natal doBoomer
Segunda Sessão — Filme Maria José.uma história do foJornal da Cidade — Noticiário localNotioentro — NoticiárioViva a Noite — Programa de auditóriocom Oug-u Liberato
Semana 18—Filme Festival Disney 30anos
Comando da Madrugada — Reportagensapresentadas por Goulart do Andrade

SABORES.
CHEIROS.
BOM-GOSTO.

A P I C I U S

JORNAL DO BRASIL

ÇQ& ™ GRUPO TEMPOS E VENTOS
R. PAUL REDFERN, 44 IPANEMA T. 294-9791 • DOUBLE DOSE DESEJA À TODOS MUITAS FESTAS

MILTINHO

DÁ UM SHOW NO

ONE-TWENTY-ONE.
Agora, alóm de curtir Miltlnho com o sensacional showLstáo voltando as flores", sábada à meia-noite no One-fwentv-one você também participa em cada show. aosorteio de uma noite grátis para um casal no Rio-Sheratoncom café da manhôA partir das 16 OOh Maria Zélia, piano-bar Bossa Dois comFednnho Bastos e Maria Fraga, e os maestros Hélcio Brennae Nelsinho e seus músicos Fdrticipaçòo especial do cantorFedrinho RodriguesEstacionamento coberto grátis, com manobreira

0^1
€NC-TWIENTy • CSf—PIANO-BAR ¦

RIO-SHERATON HOTELAV NIEMEYER, 121
SORTEIO DE UMA NOITE GR Â T I S N O RIO-SHERATON
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PEHFIL DO CONSUMIDOR/Renato Arag'ão

Compras sem

trapalhadas

Elizabeth Orsini

Quem é o conde Oscar
Goldmaji? Não sabe,
então guarde para nunca
mais esquecer. É o
apelido familiar do
popular Renato Aragão,
cearense, 52 anos,
capricorniano, que com

m
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Renato Aragão
com uma
camisa
comprada nas
Casas
Pernambucanas
de Manaus e a
calça que
corjiprou em
sua última
viagem à
Europa

achava que estava fazendo bem
ao estômago").
Talco — "Never".
Roupas — Só compra fora. As-
segura que não é por frescura
mas por falta de paciência, por
causa do assédio que sua pre-
sença sempre causa nas lojas
("esta blusa que estou usando,
por exemplo, é das Casas Per-
nambucanas de Manaus").
Sapatos — Pierre Cardin ("são
mais leves do que os outros").
Cueca — Mash e Oui.
Tênis — Só o Rovale que com-
pra em Manaus ("fico louco
quando não tem").
Jóias — Não gosta.
Relógio — Tem uma coleção
("no momento estou usando
um Champion. Mas todos tèm
que ser prateados e à prova
d'água. Nunca dourados").
Meias — Sempre das Casas OI-
ga nas cores azul-marinho e
preta.
Cabeleireiro — A mulher.
Esporte — Futebol.
Time — Vasco.
Tara — Por futebol.
Superstição — Tem todas. Não
passa embaixo de escada, nun-
ca entrega saleiro a um compa-
nheiro de mesa ("dizem que fica
inimigo") nem bebe em copo
trincado.
Personalidade — Gandhi.
Cantor — Roberto Carlos.
Cantora — Simone.
Mania — De pescar no rio Ama-
zonas.
Molinete — Daiwa.
Peixe — Truta e tucunaré.
Restaurante que mais gosta —
Antiquarius e Florentino ("mas

Arquivo

seu numor ae pasieiao se
tornou o ídolo de milhões
de crianças brasileiras.
Casado, quatro filhos, 31
filmes, Renato Aragão é
um consumidor que
mistura o saudosismo
com o conforto que só o
dinheiro pode dar.
Quando se trata de
sabonete, por exemplo,
ele prefere continuar
usando o antigo Alma de
Flores. Mas em matéria
de sapatos não dispensa
o fofinho Pierre Cardin.
Ele só detesta mesmo
uma coisa: relógio
dourado. Não usa nem
morto.

SHOW

RECOMENDAÇÃO'. fifr?
LENY ANDRADE — Show da cantora
acompanhada de Fernando Merlino (pia-no), Jacaré (baixo) e Rubinho (bateria).Boteooteco, Av. 28 de Setembro, 205 (204-2727). 5a, àa 22h30min; 6a e sáb. às
23h30min. Ingressos 5a a CZ$ 200,00; 6a e
eáb a CZ$ 350,00. Consumação a CZ$
300,00. Às 21h30min, a cantora Rooane
Lossa e trio. Ató dia 2 de janeiro.

A CONFERIR (?)
CORAÇÀO MALANDRO — Show do cantor
Martinho da Vila acompanhado de conjunto.
Gafieira Asa Branca, Av. Men de Sá, 17 (252-*i428). 4a, 5ft e dom, àa 23h e 0a e sáb, às
23h30fn. Ingressos 4a, 5a o dom a CZ$ 300,00 e
f;'1 e sáb a CZS 400,00.
"F73I8TÉNCIA — Show da cantora Alcione

. oompanhada de banda. Teatro Carlos Gomes,' ca. Tiradentes, s/n° (222-0124). De 2a a 0a, às
; sh. Ingressos a CZS 200,00. Até quarta.
MUNDO DO TERROR — Show com bonecos
animados e monstros ao vivo. Playland, Barra-
nhopping, Av. das Américas, 4060. Do 2a a 0a,
das 15h às 23h esáb. das íOh às 23h. Ingressos
a CZS 150,00. Crianças até cinco anos não
pagam.

BARES
MIDNIGHT BLUE8 BAND — Apresentação da
banda de jazz. De sáb a4ue dias 2 e 3 de janeiro,às 22h30min, no Jazzmania, Av. Rainha Eliza-
beth, 709 (227-2447). Couvert de 2a a 4" a CZS
250.00 e sáb e dom a CZS 350,00. Consumação
de CZS 200,00.
QUATRO X QUATRO — Apresentação do gru-po de jazz. Sáb, às 23h, no Pitou, Rua ProfessorFerreira da Rosa, 130, Barra. Couvert a CZS180,00.
GIQ VÍDEO BAR — Programação: sáb, os canto-roa e instrumentistas Daniel D'Dane e MiltonGuedes. Sáb. às 23h. Couvert a CZS 240,00.Consumação a CZS 240,00. Rua Gal San Mar-tin, 020 (294-3545).
ZÊNITE — Apresentação do grupo instrumen-tal. Sáb, às 23h, no Dueró, Estrada CaetanoMonteiro, 1882, Pendotiba, Niterói. Couvert aCZS 150,00. Consumação a CZS 150,00.
FÁTIMA DUBOC — Show da cantora acompa-nhada do grupo Ginga Brasil. Às 23h, no Nó naMadeira, Av. Almte Tamandaré, 810, Piratinin-
ga, Niterói. Couvert a CZS 150,00. Consumaçãoa CZS 100.00.
THE CATTLEMAN — Happy-hour às 17h. Às20h, a cantora e pianista Ligya Campos Às22h, Erasmo (piano) e conjunto. Som couvert.Sem consumação. Av. Epitácio Pessoa, 804(250-1041).
CALIGOLA — Apresentação de Chiquinho Bo-telho (piano), Bebeto (baixo-flauta e voz), Moa-

Perfume — Green Water ("uso
há muitos anos e tenho permu-
ta com o Ronnie Von, único que
usa. Quando eu não tenho ele
me abastece e vice-versa").
Xampu — Qualquer um para
cabelo normal.
Desodorante — Leite de Rosas
e Leite-de-Colônia.
Creme de barba — Brush Less
da Mennen.
Sabonete — Desde que se en-
tende por gente varia entre três
marcas: Phebo, Lux e Alma de
Flores.
Pasta de dente — Muda de ano
em ano ("atualmente estou
usando Crest mas não por esno-
bação. Já usei muito a Philips
sugestionado pelo nome. Sem-
pre que escovava os dentes

cyr da Luz (violão o voz), Luiz Teixeira (percus-
são e voz) e Ana Isaura (voz). Do 3a a dom, às
10h. Rua Prudente de Morais, 120 (287-1380).
Couvort a CZS 300,00. Consumação a CZS
700,00.
EDUARDO CONDE — Show do cantor e ator. Ás
22h30min, 110 People. Av. Bartolomeu Mitre.
370 (204-0547). Couvort a CZS 400,00.
EU SEI QUE VOU TE AMAR — Show da cantora
Maria Creuza. De 4a a sáb., às 23h, no Alô Alô,
Rua Barão da Torro. 368 (521 -1460). Couvert 4a
e 5", a CZS 520,00, e 6a o sáb.. a CZ$ 000.00.
BIBLO'S — Piano-bar com a cantora Dora e
quarteto. De 4a a dom, às 21h, na Av. Epitácio
Pessoa, 1484 (521-2045). Couvort dom a 4a, a
CZS 400,00; de 5a a sáb a CZS 500,00.
O VIRO DA IPIRANGA — Sáb. às 23h, grupo
Tiro Certeiro. Rua Ipiranga, 54 (225-4702).
Couvert a CZS 150,00
NATIVA — Show do músico e cantor Sidney
Matos. 0° 8 sáb, às 23h, edom.às 22h, no Frita.
Rua Barão da Torre, 472 (207-4347). Couvert a
CZS 200,00.
TUDO BEM EU CANTO AGONIA — Show do
cantor e compositor Mongol. 0a e sáb, às 22h.
no Beco da Pimenta, Rua Real Grandeza, 170
(200-5740). Couvert a CZS 200,00.
MANGA ROSA — Happy-hour com o cantor e
pianista Wanderley Chagas. Do 2a a sáb, às
1 Bh. Couvert a CZS 50,00. Rua 19 do Foveroiro.
94 (200-4996).
POKER BAR — Apresentação do Mário Jorge e
sou grupo. De 4a a sáb.. às 20h. Rua Aimirantu
Gonçalves, 50 (521-4909). Couvert u CZS
100,00.
CHIKO'8 BAR — Piano-bar a partir das 21h
com o conjunto do Eli Arcoverde o as cantoras
Coloste e Rita. Música do Titã a partir das 18h.
Sem couvert e sem consumação. Av. Epitácio
Pessoa. 1500 (267-0113 o 287-3514).
MARIA MARIA — Sáb. apresentação do grupoTiro Certeiro. Às 21h30min, na Rua Barão de
Itambi, 73 (551-1305). Couvort a CZS 100,00.
A MINHA VOZ — Show do cantor e compositor
Pery Ribeiro. Do 3a a 5a e dom. ás 23h; 0a e sãb,
às 23h30min, no Un, Doux, Trois, Av. Bartolo-
meu Mitre, 123 (230-0108). Ingressos a CZS
300,00 (4a, 5a o dom.) e a CZS 400.00 (6a e sítb).
Ató dia 30.
MARCELO 8ARQUIS — Apresentação do can-
tor e violonista. 0a e sáb, às 23h, na Zeppolin,
Estrada do Vidigal, 471 (274-1540). Couvert a
CZS 150,00 e consumação a CZS 150,00.
HOTÉIS
ESTÁO VOLTANDO AS FLORES — Show do
cantor Miltinho e conjunto. One-twenty-one
Hotel Sheraton, Av. Niemeyer, 121 (274-1122).
De 5a a sáb, às 24h. Consumação a CZS 300,00.
VALENTINO'8 — Programação: a partir das
ÍOh, Sidney Marzullo (piano). Hotel Sheraton,
Av. Niemeyer. 121 (274-1122). Sem oouvort.
CARIOCA — Aberta diariamente, a partir das
0h da manhã com cafó da manhã (Cristina —

harpa — e Igor — flauta); almoço (grupo Ata-
laia) o Jantar (Nilda Aparecida — org-áo). Hotel
Nacional. Av. Niemeyer, 700 (322-1000). Cafó a
CZS 250,00 e refeição a CZS 500,00.
CEU — Música ao vivo, durante o jantar, com
Edson (piano) o Marcelo (violão clássico). De 2a
a sáb. a partir das ÍOh. Som couvort. Sem
consumação. Hotel Nacional. Av. Niemeyer,
700 (322-1000).
H0R8E'S NECX BAR — Trio do Francisco Neto
(piano), Joborto Guedes (baixo) e João Cortez
(bateria). De 3a a dom, às ÍOh. Rio Palace Hotel.
Av. Atlantica, 4240 (521-3232). Sem oouvort.
PARA DANÇAR
CARINHOSO — Musica para dançar com a
banda da cantora Dora e Carinhoso, diariamen-
te, a partir das 22h. Couvert do dom. a 5a a CZS
200,00 e 0a, sáb. e vóspera de feriado a CZS
300,00. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-0302).

SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo para
dançar, a partir das 2 lh, coino maeBtro Miguel
Nobre o banda, a cantora Consuelo e o Quarteto
do Joàozinho. Couvert de dom. a 5a a Cz$
150.00 e 0a e sáb a CZS 290,00. Av. Atlântica,
3432 (521-1200).
LEON'S DISCO — Discoteca. Sáb, as 20h. In-
grossos CZS 200,00, homem e CZS 140,00,
mulher. Travessa Almorinda Freitas, 42 (350-
0277).
VOGUE — Discoteca e música com o conjunto
da casa. 0a e sáb, a partir das 22h, à Rua
Cupertino Durão, 173 (274-4145). Couvert a
CZS 170,00 e consumação a CZS 230,00.
VINICIU8 — Música ao vivo para dançar, a
partir das 2lh, com a banda do maestro Tonio e
os cantores Leuma, Zó Carlos e Kris. Couvert de
dom a 5a a CZS 130,00; 0* e sáb a CZS 200,00.
Av. Copacabana, 1144 (207-1407).

ALEXANDRE LIMA — Desenhos e objetos. Coc-
hrane Bar, Rua das Palmeiras, 00. Diariamen-
te, das I2h às 2h da madrugada. Ató dia 30.
ME8TRE8 NAIVE8 IUGO8LAVO8 — Pinturas
de Josip Generalió, Mijo Kovació, Ivan Lacko-
vió e Ivan Rabuzin. Show-room (3o piso) do Rio
Deiign Center, Av. Ataúlfo de Paiva. 270. De 2a
a sábado, das ÍOh às 22h. Domingos, das 12h
às 20h. Ató dia 30.
AQUARELAS BRA8ILEIRA8 — Trabalhos de
Luis Carlos de Carvalho. Sônia Hamuti Ota.
Vilmar Madruga. Hilda Camporiotito entre ou-
tros. Santiago & Chalhub, Rua Lopes Trovão.
134-Loja 232-Niterói, de 2a a 0a. das 0h às 10h
Sábados, das 10 às 10h. Até dia 30.
ENSAIO TRANSCENDENTAL — Pinturas de
Sérgio Martinolli. Galeria de Arte Borghese.
Rua Marquês de S Vicente, 52-lojas 138 e 130
De 2a a 0a, das ÍOh às 22h. Sábados, das ÍOh às
18h. Até dia 30.
PINTURAS — Trabalhos de Siron Franco, Jen-
ner Augusto. Juarez Machado. FlorianoToixei-
ra. Kumbuka. Soenário. Rua Visconce de Pira-
já. 207-tórreo. De 2a a 0a. das ÍOh às ÍOh
Sábados, das Oh às 14h. Até dia 30.
CHICO ANY8IO — Pinturas do humorista e
artista plástico. Galeria Belas Artes. Av Olegá-
rio Maciel. 102. De 2a a 0a. das 0h às 22h
Sábados, das 0h às 19h. Até dia 31
SILVIO FLORES E MADELEINE COLAÇO —
Esculturas e tapeçaria Colaço Galeria de Arte.
Rua Maria Angélica, 120. De 2a a 0a. das 14h às
ÍOh. De 2a a 0a. das Oh às 12h e das 14h às ÍOh
Sábados, das ÍOh às I3h Até dia 31
HOMEN AOEM A NASSAHA — Trabalhos de 34
humoristas, entre eles Mtguel Paiva, Otelo,

LA DOLCE VITA — Discoteca. Av Min. Ivan
Lins, 80, Barra(300-0105). Do 4a a sáb., às 22h
Ingressos a CZS 250,00. Dom, às 10h. Ingres-
sós a CZS 300,00.

POESIA
ELETROPOE8IA — Apresentação de dois ele-
tropoemas de Affonso Romano de Sant'Anna.
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 03. De
2a a sáb. das 0h às 20h e dom. a partir das 13h.
Ató dia 31.
OCTAVIO CÉSAR CANTA A MULHER DOS
OUTROS — Show de humor com Octávio César.
Textos de Octávio César e Paulo Mariozzi. Tea-
tro do Seso de Meriti, Rua Tenente Manoel
Alvarenga Ribeiro. 66 (756-4615), De 5aadoni.
às 20h30min. Ingressos 5a a CZS 150,00 e de 0a
a dom a CZS 200,00. Até amanhã.
DESCULPEM A NOSSA FILHA... PERDÃO. A

Tomasellik, Gonçalo Ivo, Adriano Mangiavac-
chi, entre outros. Galeria Saramenha. Rua
Marques de S. Vicente. 52-loja 105. Do 2a a 0a.
das ÍOh às 22h. Sábados, das ÍOh às 18h. Ate
dia 31.
RENASCIMENTO CORES DE VERÃO — Traba-
lhos de Jorge Luiz e Grunwald. Corredor
Cultural Interoiènoia. Av. Pres. Vargas. 435 —
18° andar De 2a a 0a. das 9h às 10h Sábados,
das 8h30min às I2h30min. Até dia 10.
QUIQNARD MARCIER — Pinturas Galeria
Jean Boghioi. Rua Joana Angélica. 180. De 2a a
8a. das 14h às 21h. Sábados, das I4h às I8h.
Ató dia 15 de janeiro.
RUBEN P. JIMENEZ -- Pinturas, esculturas,
móveis e objetos. Galeria Cláudio Bernardes.
Estrada da Oàvea. 899-loja 201. De 2" a 6a, das
ÍOh às 22h Sábados, das ÍOh ás 20h Até dia
15 de janeiro.
MOSTRA DE ARTISTAS NOVOS — Trabalho de
127 artistas. Espaço Cultural Petrobras. Av.
República do Chile. 05 De 2a a 0a. das Oh às
17h. Ató dia 15 do janeiro.
CLÁUDIO ROBERTO CASTILHO — Pinturas e
gravuras sobre papel artesanal. Diotrich &
Llerena. Estrada da Barra da Tijuca. 1030 —
loja 200. Do 2a a 0a. das ÍOh às 22h Sabados
das ÍOh às 18h Ate dia 16 de janeiro
ANTONIO PARREIRAS — Exposição do cin-
quentenario de morte do artista. Acervo Gale-
ria de Arte. Rua das Palmeiras. 10 De 3a a 0a.
das 14h às 21h. Sábados e domingos, das 18h
as 2lh Ate dia 17 de janeiro
OLAUCO RODRIGUES — Pinturas. Galeria do
Edifício Oilberto Chateaubriami. Rua Gal Arti-
gns, 4 10 Diariamente, das ÍOh as I9h. Até dia
17 de jpneiro.

agora estou ficando fã do La
Truite, aqui no Barrashopping,
especializado em peixes, está
excelente").
Bebida — Uísque Ballantine 17
anos.
Cor — Azul e branca.
Cult-movie — A filha de Hyan,
A noviça rebelde e Sete noivas
para sete irmãos.
Livro — Adorou Dr. Jivago.
Seu filme preferido — O cinde-
relo trapalhão e Os vagabun-
dos trapalhões.
Filme que deu mais público —
O trapalhão nas minas do Rei
Salomão. Seis milhões e 500 mil
espectadores.
Piada preferida — A que conta-
ram sobre o Plano Cruzado.
Número — 13.
Símbolo sexual — Brooke
Shields.
Televisão — Telefunken e Sony
("para ver gols da rodada e um
programa humorístico ótimo, o
Diário da Constituinte").
Aparelho de som — Não lembra
o nome de jeito nenhum ("mas
é para ouvir música de aviáo e
de elevador, adoro").
Videocassete — Panasonic e
JVC ("para aventura e ficção
cientifica").
Quem levaria para uma ilha
deserta — "Essa ilha tinha que
ser muito grande, provável-
mente um arquipélago para le-
var minha mulher, meus filhos,
meus amigos e meu público".
Quem deixaria lá para sempre
— O homem que teve a idéia de
colocar uma usina atômica em
Angra dos Reis.
Frase — Eu te amo.

NOSSA FALHA IV — Espetáculo de humor com
Geraldo Alves. Teatro do Ibam. Lgo do Ibam, 1
(200-0022). 5a e 0a. às 2lh30min; sáb. à3 20h e
22h o dom. às l0h e 21 h. Ingressos 5a e dom a
CZS 250.00; 6" o sáb a CZS 300,00.
RI MELHOR QUEM RI BEMVINDO — Espetá-
culo de humor com satiras políticas e piadas.Texto e direçáo de Bemvindo Siqueira. Com
Beinvindo Siqueira. Teatro de Bolso Aurlmar
Rocha, Av Ataulfo de Paiva, 200 (230-1408).
De 4a a 0a às 21h30min; sáb. aa 20h e 22h; dom
às 20h. Ingressos a CZS 200,00 (4a e 5a), CZS
250,00(0a e dom.) eCZS 300,00 (sab.) Desconto
do 50% para estudantes. Duraçáo: 00 min.
Censura: 16 anos.

REVISTAS
SÓ VOU DE CAMISINHA — Revista de Eliseu
Miranda, Nick Nicola, Carlos Nobre e Jussara
Calmon, com Jussara Calmon. Pedro Paulo.
Sérgio Sampaio e outros. Teatro Rival, Rua
Aivaro Alvim. 3.3 (240-1135). De 3" a 0a àa
18h30min. Sáb. às 18h. Ingressos a CZS
150,00. Último dia.
BONECAS NA CONSTITUINTE — Revista com
Marlene Casanova, Roberta Kiin. Gigi Saintcyr
e outros. Teatro Brigite Blair I. Rua Miguel
Lemos. 5 1 (521-2055). De 4a a dom, às
21h30inin Ingressos a CZS 200.00 de(4aa 0a) e
CZS 250,00 (sáb. e dom).
ADORÁVEL ROGÉRIA — Espetáculo com os
transformistas Rogória, Elaine, Dosirée e Tá-
nia Letiere. Direção de Rogéria Teatro Brigicto
Blair II. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033).
De 4a a 0a a dom a CZS 250.00 e sab a CZS
300,00.
BOTA MULHER NESSE TREM — Revista de
Francisco Falcáo, Aldo Calvet e Odacir Oigrès.
Com Gina Teixeira, Francisco Silva, Francisco
Falcào. Zelia Zamir e outros. Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33. (240-1135). De 3a a 0a. às
21 h; sáb. às 20h e 22h e dom, às 18h30min e
20h30min. Ingressos de 3a a 5a e dom a CZS
200.00, 6a e sab a CZS 250.OO
Até amanhã.
TURÍSTICO
BRASIL DE TODOS OS TEMPOS — Espetáculo
contando a história de todas as épocas do
Brasil, desde o seu descobrimento. Direção de
J. Martins. Plataforma. Rua Adalberto Ferrei-
ra. 32 (274-4022). Diariamente às 22h. Ingres-
sos a CZS 1 000,00, com direito a um drink
NOSSAS RAÍZES — Espetáculo com mulatas,
bailarinas e grande orquestra. Direçáo de Só-
nia Martins. Coreografia de Walter Ribeiro.
Scala 1, Av. Afránio de Melo Franco. 200 (230-
4448). Às 23h. Ingressos a CZ$ 1100.00.
OBA OBA BRASIL TROPICAL — Show apre-
sentado por Luiz César. Com Vera Benévolo.
Laerte Rafael. Wilza Carla. As Mulatas Que Nào
Estão no Mapa e a orquestra do maestro Fraga
Rua Humaita. 110 (280-Ü8-18) Diariamente
jantar dançante às 20h e show às 22h30min.
Couvert a CZS 000,00.

50 ANOS DE CULTURA — Exposição de publi-
cações do Instituto Nacional do Livro Bibliote-
ca Nacional. Av, Rio Branco. 210-3° andar. De
2a a 0a. das ÍOh às 20h Sábados, das I2h às
I8h. Até dia 5 de fevereiro
NATUREZA VIVA — Exposição dos melhores
trabalhos que concorreram ao I Concurso Mu-
des de Fotografia para Universitários Museu
Histórico Nacional. Praça Mal Âncora, s n° De
3a a 0a. das I0h30min às I7h30min Sabados,
domingos e feriados, das I4h30min às
I7h30min. Ate dia 12 de fevereiro.
OBRAS RARAS. 3 — Pinturas de Bonadei. Di
Cavalcanti. Ouig-nard. Malfatti, Portinari. Ral-
mundo. Seirall. Tarsila, Visconti. entre outros.1'
Galeria Ralph Camargo. Av Atlântica, 4240-
loja 112. De 2a a 0". das ÍOh às 201l. Sabados.
das 14h As lSh Até dia 29 de fevereiro.
PORCELANA DA CASA — Objetos em louça,
porcolana francesa, que chegou ao Brasil du-
rante o Remado Museu do Primeiro Reinado.
Av Pedro II. 203 Sào Cristóvão De 3R a 0a, das
11 h às I7h Sabados e domingos, das I3h às
17h. Ate março.
ALEXANDRE WEISS E JOSE ABRAMOVITZ —
Pinturas Galoria da Faculdade da Cidade. Av.
Epiatácio Pessoa. 1004 De 2a a 6a, das 15h às
22h Sábados, das 15h as 20h. Ultimo dia
CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO — Pinturas e
esculturas de Wilson Quintela, Iracy Carise,
Mizabel Pedrosa, Francisco Xavier. Ricardo
Leone, Antonio Pompèo e Claudia Ollivier.
Artcenter Itanhanga, Estrada da Barra da Tsju-
ca. 1036 De 2a a sábado, das 14h às 22h
Ultimo dia
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RECOMENDAÇÃO

SÉRGIO CAMARGO — Esculturas. Terreiro
do Paço Imperial. Praça 15, 48. De 3a a
domingo, das llh às I8h30min. Até
amanhã.

Cerca de 30 esculturas em mármore e
em negro da Bélgica que o artista realizou
nos últimos anos, ainda náo mostradas no
Rio de Janeiro. Obedecendo ao mesmo prin-
cípio adotado por Sérgio, o de reorganizar
sólidos geométricos a partir de seus frag-
mentos. a mostra no Paço ó uma das poucas
instâncias em que fica patente a vitalidade
da escultura brasileira.

Ziraldo, Lan. Lapi, Jaguar. Ique e Borjalo.
Desenhos antigOB e recentes de Nássara Gale-
ria da Casa do Cultura Laura Alvim. Av. Vieira
Souto. 170. De 3a a 0a. das 15h às 2 lh. Sábados
o domingo, das 10h às 10h. Até dia 31.
A TIJUCA FOTOGRAFADA EM DOIS TEMPOS
— Trabalhos de Malta e Ferrez — Tijuca de
1010 a 1050 e de Marcos André Perrier-
fotografias atuais. Tijuca Off-8hopping. Rua
Baráo do Mesquita, 280. Do 2a a sábado, das
ÍOh às 22h. Até dia 31.
EXPOSIÇÃO NO PEOPLE — Litografias e qui-
monos japoneses. People, Av. Bartolomeu Mi-
tre, 370. Diariamente, a partir das 20h Até dia
31.
ACERVO — Trabalho de Kuno Schiefor. Maria

MICHEL GORGES-MICHEL — Pinturas Place
das Arts. Av. N. S. Copacabana. 313. Diaria-
mente, das ÍOh às 2üh. Até dia 20 de janeiro
WAKARANGMA — 15 fotografias do comum-
dade indígena. Museu do índio. Rua das Pai-
meiras. 55 De 3a a 0a. das ÍOh às 18h Sábados
e domingos, das 13h às 17h. Ató dia 5 de
fev «reiro.
BO ANOS DE CULTURA — Exposição de publi-
cações do Instituto Nacional do Livro. Bibliote-
oa Nacional. Av. Rio Branco. 219 - 3° andar.
De 2a a 0a. das ÍOh às 20h Sábados, das 12h às
18h Até dia 5 dr fevereiro
ESTILHAÇOS — Exposição de colafrens de Lu-
ciano Costa Botanio. Rua Pacheco Leào. 70. De
2a a sábado, a partir das 11 h da manhá. Ate dia
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W""^ ILMES de terror com
|f>^j ° Show ^e Ilorrt>res'

m^L. que esteve recente-
mente em cartaz nas

telas dos cinemas cariocas, ou
livros como O homem da areia,
do alemão Emerst Theodor Wi-
Lhelm, ou o Frankstcin, criado
em 1816, por Mary Shelley,
amedrontam muita gente, prin-
cipalmente os adultos que lêem
mais e não são barrados pela
censura nos cinemas. Entretan-
to, chegou à cidade, há uma
semana, o mundo do terror ao
vivo, liberado para todas as ida-
des, que promete ficar na áre
de lazer do BarraShopping pelo;
menos até março do ano qu
vem, dando às crianças um
ótima oportunidade de irem àj
forra.

Tudo começa com um aviso
tenebroso na entrada do caste-
lo: "Espetáculo contínuo im-
próprio para pessoas muito
sensíveis... recomenda-se vir
acompanhado." Depois deste
gentil convite, passamos pela
roleta e pavororosarnente uma
grade de ferro se tranca atrás
de nós. Daí para frente é ter
muita coragem e seguir o cami-
nho escuro e cheio de monstros
vivos que aparecem a cada es-
quina. Passo a passo nos depa-
ramos com uma surpresa, são
vários quadros que nos lem-

VIVOS

bram esquetes teatrais, sendo
que nós é que saímos de cena
rapidinho. Cemitérios e necro-
térios, onde caixões ficam se
mexendo, causam arrepios e
gritos a todo visitante.

No Mundo do terror, atra-
vessar a ponte-péncil (estreita e
que se movimenta), num balan-
|ço de terror sobre cobras e la-
gartos com um monstro tentan-
do alcançar, é o máximo do
[assombro, juntamente com a
jsala das 12 múmias onde uma
Idéias faz movimentos no senti-
do de nos pegar. Aranhas, ratos
e dragões também participam
do passeio e completam o cená-
rio de horror, criado por Nifom
Loucas. O fundo musical, de
Edson Leite, reproduz gritos,
trovões, assovios e amedronta
até quem está lá fora. Para al-
guns visitantes, "com o som,
nem precisava ter monstros e
esqueletos".

Mas, para a maioria dos visi-
tantes, a maior atração do Mu-
ndo do terror são os monstros
vivos. Diariamente, 20 profis-
sionais, cobertos — da cabeça
aos pés — com roupas e acesso-
rios importados, encarnam as
"personalidades do além" com
o objetivo de assustar quem se
atrever a passar pelo corredor
de 280m que pode ser percorri-
do em aproximadamente 13 mi-
nutos. Depende do mêdo. Du-
rante a visita ao castelo, cada
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? No BarraShopping
as crianças bri?ica7?i
com seu medo num

seio pelo terror

grupo é acompanhado por dois
guias que carregam lanternas e
incentivam os medrosos a con-
tinuar o caminho acendendo-as
nas partes mais escuras do tra-
jeto. Para os mais espantados,
existem seis saídas de emer-
gência.

Segundo Luiz Antônio Bote-
chio, gerente geral do Mundo
do terror, o carioca grita mais e
está mais medroso que o paulis-
ta (o espetáculo está vindo de
São Paulo). "O pai e a mãe
entram facilmente em pânico
enquanto as crianças se diver-
tem a valer e às vezes até brin-
cam com os monstros." Alguns
preferem ficar olhando como as
pessoas saem do castelo e, já é
divertido só observar a curiosi-
dade das pessoas-em saber "co-
mo é que foi lá dentro".

Nestes sete dias, cerca de
sete mil pessoas já estiveram
no Mundo do terror. Luiz Anto-
nio estima que o movimento do
Shopping aumentou em 40%
desde a chegada do espetácülo.
Com direção de Exequiel Vain-
man e montagem de Enio Car-
neiro Gayo, a brincadeira do
Playcenter já esteve nos Esta-
dos Unidos e na Argentina. No
Brasil, o espetáculo estreou em
São Paulo onde fez temporada
de seis meses e depois do Rio
continua turnê por outras capi-
tais brasileiras.

CRIANÇAS

I^ÉCO^NDAiÇÃO^^r^M
UM PEIXE FORA iyÁOtJA Musical do Fun-
do do Mar — Texto, adaptação o direção de
Sura Borditchevsky. Narrativa despreten-
ciosa do amadurecimento de um peijdnho
que resulta num excelente musical pela
qualidade do sua transposição para a lin-
guagem teatral: extremamente bem cuidado
do ponto de vista plástico. Teatro VLUa-
Lobòp, Av. Princesa Isabel, 440 (276-6695).São o dom, àa I7h. Ingressos a CZS200.00.
PALHAÇADAS — Texto de João Siqueira.
Diroção do Tonio Carvalho. Espotáculo quese equilibra om cor e luz, como um pi-
cadeiro para jo{jar com o dentro o o fora do
mundo ambíguo dos palhaços, divididos
entre o riso o o lirismo. Caaa de Cultura
Laura Al vim, Av. Vioira Souto, 176 (247-
6946). Sãb e dom, às 16h30min. Ingressos a
Cz$ 200,OO. Não será pormitida a entrada
após o início do espetáculo.
JOÃO E MARIA — Adaptação do Ans.ms.ria
Nunea. Direção do Eduardo Wotzik. Versão
do conto popular que guarda todas as con-
tradiçóoe e emoções originais transpostas
com grande apuro para o palco. Teatro
Laura Al vim. Av. Vieira Souto, 176 (247-
6846). Sab o dom, às 16h30min. Ingressos a
CZ$ 200,00.
DE REPENTE... NO RECREIO — Torto do
Karen Acioly e Miguel Roade. Direção de
Karen Acioly. Na corriqueira situação de
pré-adolescente. o deaabrochar da afetivida-
de contado de modo inteligente e lúcido, a
partir de con Ari o de recreio. Teatro dos
Quatro, Rua Marauès de S. Vicente, 52
(274-9895). Sãb, àa I7h e dom, às I6h.
Ingressob a CZ$ 200,00.

HOJE NO RIO

SONHAR COLORIDO — Muoical com toxto e
diroção do Alexandre Mendonça. Orajaú Coun-
try Clubo, Rua Professor Valadares, 262 (258-
5155) Sáb o dom, àa 17h30m. InjjreaQO» a
czsiao.oo.
PIN0QU1O em AVENTURAS — Texto odiroçio
de Limachem Cherem. Teatro Imperial, Praia
de Botafogo, 524. Sãb. e dom., às 17h30min.
Ingressos a CZ$ 100,00. Acompanhante não
paga.
CRIANÇA TEM CADA UMA — Toxto e direção
de Cláudio Ramos. Com o grupo Vi-vendo Tea-
t.ro. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-
ca, 63. Sáb. às 17h30min e dom., às 16h30min.
Ingressos a CZ$ 200,00.
EMBALO DAS CANTIGAS — Toxto de Sônia
Catarina. Direção do Grupo Fró do Uirapurú.
Teatro Vllla-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440.
(275-6695) Sáb. e dom. às 17h30min. Ingressos
a CZ$ 120,00
FADA MENINA — Inspirada no livro horaôni-
mo do Lúcia Miguel Pereira. Texto e direção de
Lúcia Coelho. Direção musical de Mimi Lessa.
Taat-ro Caaa Orando, Av. Afránio de Mello Fran-
co, 290 (SáG3 *046). Sáb, às 17h e dom, àa 16h.
Ingressos a CZS 200,00.
O SOLDADINHO DE CHUMBO E A BONECA
DE FANO — Musical cora texto e direção deWalter Costa. Teatro Brigitte Blair 8, Rua Mi-
guel Lemos, 51 (521-2955).Sáb e dom, às 16h.
ingressos a CZ$ 150,00.
CINDERELA A GATA BORRALHEIRA — Texto
o direção de Brigitte Blair. Teatro Brigitte
Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). Sáb. e
dom., às 18h. Ingressos a CZ$ 150,00.
OS TRÉS P0RQUINH08 ENCONTRAM COM
HE-MAN — Texto o direção de Brigite Blair.
Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lomos, 51
(521-2955). Sáb. e dom., àa 17h. Ingressos a
CZS 150,00.
O ESTRANHO DO NINHO — Toxto de Aurimar
Rocha. Direção de Wagner Lima. Teatro de
Bolso Aurimar Rooha, Av. Ataulfo de Paiva,
269 (239-1498) Sáb. dom e foriadoa, às
17h30min. ingressos a CZS 200,00.

Dora é uma
menina normal
apenas durante
o dia, pois
durante a noite
se transforma
em fada das
bonecas e das
pedras
preciosas. Um
dia ela conhece
um menino a
quem acusam
de haver
roubado os
olhos de
diamante de
uma boneca.
Como fada
então ela tenta
ajudá-lo. Esta é
a trama de
Fada menina,
peça de Lúcia
Coelho,
fundadora do
premiado grupo
Navegando, em
temporada no
Teatro Casa
Grande. Na
foto Andréa
Dantas e Zeze
Polessa

O PATINHO FEIO CONTRA O OAVlAO PAPA
TUDO — Direção de Roberto do Castro, com o
Grupo Carroussel. Teatro do Clube Monte Si-
nal, Rua São Francisco Xavier. 104 (248-8448).Sáb e dom, àa 17h30min. Ingressos a Cz$
150,00.
CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA — Co-
média de Eliseu Miranda. Direção de Alcyr
Cobucci e Eduardo Marins. Teatro da A8CB,
Rua Lauro Miller, 1. Sáb. e dom., às 17h.
Ingreaaos a CZS 120,00.
ANIMADOS — Concepção o adaptação de Neide
Pires e Viviana Durán. Centro Cultural Latino-
americano, Rua Lauro Miller, 1 (541-8547).Sáb e dom, às I5h30min. Ingressos a CZS
100,00.
UMA AVENTURA NO PAÍS DOS SONHOS —
Texto de Ilvamar Magalhães. Direção de Lúcia
Bayma. Teatro Cawell, Rua Desembargador
Isidro, 10. Sáb, e dom, às 16h. Ingressos a CZS
120,00. Até amanhã.
NATAL AZUL OU ENCARNADO — Baseado
nas estórias pastoris de nosso folclore. Adapta-
çáo e direção de José Roberto Mendes. Direção
musical de Sidney Matos. Teatro Nelson Rodri-
gues, Av. Chile. 230. Sáb, àa 17hodom, às 16h.
4a a 5\ às I8h30min. Ingressos a CZS 120.00.
Até amanhã.
ESCRAVOS DE JÓ — Texto de Carlos Carvaiho.Direção de Ludoval Campos Teatro do Planetó-rio. Av. Pe. Leonel Franca, 240 (274-0096). Sábe dom, às 17h30min. Ingresso8 a CZS 150,00.
MICKEY E PATETA EM APUROS... — Cora o
grupo Carroussel. Teatro do Clube Monte Si-nal, Rua S. Francisco Xavier. 104 (248-8448).Sáb e dom, às I6h30min. Ingressos a CZS150,00.O GATO DE BOTAS — Musical cora toxto e
direção de Maria Clara Machado. Teatro Tabla-
do, Rua Lineu do Paula Machado, 795. Sáb o
dom. àa I6h e I7h30inin. Ingressos a CZS
100.00.
THUNDERCATS E CHAPEUZINHO VERME-
LHO CONTRA O LOBO MAU — Texto e direção
Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair, Rua Mi-
guel Lemos, 51 (521-2955). Sáb e dom, às I9h.
Ingressos a CZS 150,00.

A PRINCE8INHA DENGOSA — Toxto de Paulo
Ronei. Diroção de Leo Silva. Teatro do Clubo
Munioipal. Rua Haddock Lobo, 359. Sáb e dom.
às 17h. Ingressos a CZS 100,00.
O QUE É QUE É — Espetáculo de Maria Armin-
da Falabella. Diroção de Vanderlei Gaiváo. Tea-
tro do Seso de Meriti, Av. Automóvel Clube, 66
(756-4615). Sáb e dora, às I4h. Ingressos a
CZS20.00. Ati domingo.
O BOI E O BURRO NO CAMINHO DE BELÉM —
Texto de Maria Clara. Direção de Jorge Ruy.
Teatro Planetário, Av. Pe. Leonel Franca, 240.
Sáb, àa 17h30min. Ingressos a CZ$ 100,00.
O ELEFANTE — Toxio d9 Joào das Neves eJorginho de Carvalho. Direção de Ilarindo Le-raos. Teatro do Sesc da Tijuca, Rua Barão deMesquita, 539. Dom, às 10h30m. Ingressos aCZS 100,00.
O BAÚ DA INSPIRAÇÃO — Texto do BenédRodrigues. Direção de José Reynaldo Mayer.Teatro do Planetário, Av. Pe. Leonel Franco,240. (274-0064). Sáb e dom, as 16h, Ingressos aCZS 150,00. Este fim de semana acompanhantenão paga.
QUE BICHO QUE DEU? — Fábulas de La Fon-
taine adaptadas por Anna Zettel e Xando Graça.
Direção de Ricardo D'Araorim. Teatro Terena
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113).Sáb, às 17h e dom. às 16h. Ingressos a
CZS200.00.
FANTA8MINHA SAPECA — Texto e direção doRessy Ponafort. Teatro do BarraShopping. Av.das Américas. 4666. Sáb e dom. às I7h. IngreB-sos a CZS200.00.
ONCILDA E ZÉ BUSCAPÉ — Texto de JoáoJorge Amado. Direção de Humberto Abrantes.Toatro do Amérioa, Rua Campos Sales, 118.Sáb e dom, aa I7h. Ingressos a CZS 100,00.
VAMOB BRINCAR DE CIRCO? — Texto e dire-
çáo do Sallo Tchè. Toatro ASA, Rua S. Clemen-te, 155. Sáb e dora. àa I7h. Ingressos a CZS120,00.
SE8SÀO COCA-COLA — Exibição do A filha doaTrapalhões. Sáb e dom, às 18h30min. (Livro).

CIRCO
CIRCO SPACIAL — Palhaço B, ma-Iabari8ta8, trapezistas. animais,contorcionismo. pirofagia, entreoutras atraçòos. De 4Ba6a, àa 21h;sáb às 17h30min o 21h o dom, às10b, 17h30min o 21h, na PraçaOnze (232-8636). Ingressos cama-role, a CZ$ 1500,00 (quatro pes-soas); cadeira a CZS 300,00 e a CZS150,00, crianças; arquibancada aCZ$ 200,OO O a CZS 100,00. nrian.
ça. Vonda. antecipada na bilheteriado circo. Ató dia 3 do janeiro.

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHz
ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa —
de 2a a sáb., aa 7h30min,
I2h30min, 18h30rain e 0h30min.
Repórter JB — do 2a a dom. Infor-
mativo às horas cortas.

FM ESTÉREO
98,7MHz

HOJE
20h — CDs a rnio laaen JublletCota civitas — solo ln dialogo, do

Cláudio Monteverdi (TavernorConaort, Parrott — 4:38); Polonai-
sea em L4 maior — Militar, op. 40
n° 1, e em dó menor, op. 40n°2,de
Chopin (Rubinstein — 12:40); Sin-
fonla n° 2, em Rá maior, op. 36, de
Beethoven (Orq. Phil. Klemperer— Grav. 1959 — 37:16); Sonata em
Lá maior, para violino e plano, de
César Franck (Perlman Ashknna-zy — 27:41); Sinfonia n° fi, em dó
menor—Pequena Sinfonia Russa,op. 17, de Tchaikowaky (Fil. Ber-
lira. Karajan — 34:49). Quarteto n°2. em Ml bemol maior, para planoo oordaa, K 493. de Mozart (Solti,Qtto. Meios — 30:00); Concerto emRé maior, para flauta e orquestra,de Michael Haydn (Kovaca. Fil.Gyor. Sandor — 21:07).
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Ceia completa com vinhos,
chopes, refrigerantes, águas

minerais e champagne para brindar
a entrada do Ano. Música ao vivo

para dançar romanticamente até meia-
noite. Depois, carnaval incrementado
com duas orquestras, cantores,
pagodeiros e sambistas.
Cz$ 2.500,00 por pessoa.

Faça já a sua reserva pelo telefone
284-5889. ?
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Teatro/ CMÍTICA $>- Macbeth

Som e fúria

da ambição
Divulqacão

ED MORT

Macksen Luiz

IANTE da tragédia Mac-
|| |a beth, de Shakespeare, o

espectador contemporâ-
neo não apenas percebe o

infindável poder sedutor dessa arte
milenar que é o teatro, como pene-
tra numa das análises mais profun-
das sobre os desejos humanos. Nes-
sa história de ambição, instinto do
mal e usurpaçáo do poder, persona-
gens como Macbeth e sua Lady são
usados como condutores de vonta-
des que encontram justificativas
que seu próprio desejo impõe. As
bruxas, cujas palavras são premo-
nitórias e diante das quais o huma-
no adquire a sua dimensão mais
ampla ("O bem e o mal, é tudo
igual"), vaticinam o inferno do
casal.

Lady Macbeth indica ao marido,
ainda em conflito com as suas dúvi-
das sobre a justeza de sua ambição,
a possibilidade de agir, a facilidade
do gesto que deflagra a tragédia. E
assim, "se cumpre o que os olhos
não ousam olhar." Numa narrativa
de tanto som e fúria, Shakespeare
parece ter tocado, com sua extraor-
dinária poética e absoluto domínio
dos porões dos sentimentos, o valor
da palavra como expressão essen-
ciai do humano.

Nesse jogo hediondo de vida e de
morte, em que os limites são deter-
minados pela extensão com que
cada personagem enfrenta os seus
fantasmas há uma lúcida percep-
ção dos mecanismos da existência.
Shakespeare revela através de La-
dy Macbeth, verdadeiro eixo dessa
tragédia, que "para enganar o mun-
do é preciso ser semelhante ao
mundo", ou então que "Macbeth
assassinou o sono", e ainda que "a
confiança é a maior inimiga dos
mortais." Na desesperada luta do
casal Macbeth para atingir o poder
ilusório e o domínio do outro, espa-
lha em torno de si uma quantidade
de sangue, que torna impossível a
sua convivência com a capacidade
de destruir. No fim, só resta a loucu-
ra e o projeto interminável de ser
nação.

Ricardo Kosowski foi, ao contrá-
rio de muitos diretores cheios de
empáfia, até modesto diante de
Macbeth. Não forçou interpreta-
çóes descabidas ou atribuiu inten-
çóes totalmente alheias ao espírito
da tragédia. Esse mal, tão comum e
que assola nossos palcos, pelo me-
nos foi evitado. Kosowski apenas
reduziu de cinco para dois atos a
divisão narrativa do espetáculo,
por razões óbvias, e acrescentou ao
final uma idéia de repetição da tra-
gédia com a volta do Donalbain,
irmão do rei da Escócia, que não
está em Shakespeare. Mas esse é
apenas um detalhe numa monta-
gem que procura ressaltar os aspec-
tos identificadores da tragédia com
as formas narrativas mais reconhe-
cíveis pelas platéias atuais. Não
que Kosowski tivesse transformado
Macbeth, de maneira simplista e
redutora, numa capa-e-espada sete-
centista, apenas incorporou numa
linha de direção ágil, quase corrida,
elementos de uma narrativa aven-
turesca. E até certo ponto justifica-
vel essa opção pela visível difieul-

dade do elenco em projetar uma
densidade maior a seu arcabouço
de interpretação. Mas em contra-
partida, esvaziam-se o som e a fúria
das palavras, essenciais numa tra-
gédia que sobrevive do brilho com
que manipula o verbo. O público,
talvez desacostumado com a sole-
nidade e o rigor de uma tragédia
elizabetana (e ninguém desejaria
que sua montagem atual fosse a
reprodução, tal como uma relíquia,
dos procedimentos da época) prefe-
risse essa maior explicação. Acon-
tece que, desta maneira, Macbeth
fica quase reduzida à ação, ao de-
senrolar dos acontecimentos, sem
tocar os movimentos internos da
trama que são, na verdade, o que a
peça tern de mais belo e forte.

Há, contudo, um padrão de res-
peito pelo texto, que se mantém no
cuidado da produção e até mesmo
no difícil e complicado trabalho do
elenco. A introdução de uma passa-
rela no centro do Tablado, além da
utilização das galerias laterais,
criou um espaço maior de represen-
tação e uma envolvência maior do
público com a ação. Os figurinos se
resolvem melhor pelo cromatismo
(marrons e seus derivados) do que
propriamente pela sua confecção.
O cenário, que no início do espetá-
culo sugere um movimento pendu-
lar, pontuado por uma música inte-
ressante e de forte apelo dramático,
assinada por Márcio Trigo, não é
aproveitado satisfatoriamente ao
longo do espetáculo. Os atores não
transmitem o terrível desespero
que comanda a ação de todos os
personagens, como se houvesse
uma padronização interpretativa
do elenco, to-
dos atuando 111
numa chave
muito seme-
lhante, em
que o recita-
tivo obede-
cesse a um
d i a p a s ã o
uniforme,
monótono. 
Quando se
aventuram a projetar sobre esse
padrão uma intencionalidade, re-
duzem os personagens. É uma difi-
culdade que não se observa apenas
nesse elenco, mas em qualquer um
que enfrente o desejo de montar
Shakespeare. É um risco que o jo-
vem (a maioria do elenco não deve
ter média de idade superior a 25
anos) precisa correr. Afinal, são nes-
sas ousadias que o teatro, muitas
vezes, se renova. Não foi o caso.
Poderia ter sido. Fica apenas o re-
gistro de uma montagem de Mac-
beth que nos devolve essa peça
inexcedível de Shakespeare.

• • •
Macbeth, de William Shakespeare.
Adaptação e direção de Ricardo
Kosovski. Cenário de Haroldo Bar-
roso; assessoria cenográfica de An-
na Letycia; figurinos de Kalma
Murtinho; música de Márcio Trigo;
preparação corporal de Rossela
Terranova. Elenco: Maury Aklan-
der, Cacá Mourthè, Xando Graça,
Edgar Amorim, Marcelo Serrado,
Aloisio Filho, Aloisio de Abreu. Gi-
bran Chalita, Paulo Bernardo, Flá-
vio Lanzarini, Marcos Americano,
Clélia Guerreiro e outros. Teatro
Tablado.

Maury
Aklander
(Macbeth) e
Cacá
Mourthè
(Lady
Macbeth) na
tragédia
shakesperei-
ana: Teatro
Tablado.

SE NAO E A ORGANIZA-f-ÃO tpuE ESTA TENTAM- ,MATAR yKEMMEDY... V:

L.F.VERÍSSIMO E MIGUEL PAIVA
mas não andeCOM ELE EM

CARROS ABERTOS.

HQROSCOPO ... • ¦ •

ASCOBRAS VERÍSSIMO

CHICLETE COM BANANA ANGELI
¦Hi* luaaB/ Que [grafts ^T-1wTnfflB/iw«awiws,6asr»RiAkreR- / toaveesa aowncctV /\„esta paltaw- \

^ 

^ 

V-

KID FAROFA TOM K. RYAN

i/VOGE 

ESTA SE £XCE- /^joci PEv/ITTE^N 
"*¦ (^A5 COMO9! ELEN

I7ElMDO> f\£9SACAjV0U ) (MA)5 RESPEITO ) \ COMPOSTO /

O CONDOMÍNIO
mThi KEL, UÃO EdÜSlt) EX/tDDiR
AltRRA SOítfiÇUeOiÉUHOR r^io
AúuENttMttia RJXAGÕO X% ZACDj
EJLJ ME OFEREÇO EM SOCRiFfciO '

(16

LAERTE

GARFIELD JIMDAVIS

O MAGO DE ID PARKER EHART

AVISRARA BRUNO LIBERATI
So5J Pe K/Wé • LÊPejMA

fflAfl OWH^âJÍSL^

IRÍAMOS
. PoO£M ^CAP-
.TflptJQÜil-óJ

é Só toKPílAR-
UMA 

"BóiA
ÜM, RIFLE AAX-W0?

. U K VAA 6AL001A5
unv CAPAcere

&TC---

DEAN YOUNGE STANDRAKE

Versão jovem da
tragédia de
Shakespeare

que toca os

porões da ambição
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LOGOGRIFO JEPÒNIMO FERREIRA

PROBLEMA
N°2738

E O I

E

I A I

1. Abertura por
encaixe dos
mastros do
navio (5)

2. Charlatão (9)
3. Confusa (7)
4. Da Etiópia

(6)
5. Dar tom a

(6)
6 Decreto (5)
7. Desdentado

(8)
8. Empapar (7)
9. Encher de

nós (6)
10. Espreitar (6)
11. Estabeleci-

mento de
editor (7)

12. Fazer tèso
(7)
Intriga (6)

Parte do
poema dra-
mático (7)
Pôr em mú-

sica (6)
Prazo mar-

cado (6)
17. Saciado (9)
18. Sinuosidade

(6)
19. Terraço (6)
20. Treinamen-

to (6)

13
14

15

16.

Palavra Chave:
13 Letras
Consiste o LO-
GOGRIFO em
encontrar-se
determinado
vocúbulo, cujas
VOGAIS já es
tão inscritas no
quadro acima.
Ao lado, à direi-
ta, é dada uma
relação de vinte
conceitos, de-
vendo ser en-
contrado um si-
nõnimo para ca-
da um, com o
número de le-
tras entre pa-
rènteses, todos
começados pe-
Ia letra inicial da
palavr.i chave.

As letras de to-
dos os sinôni-
mos estão con-
tidas no termo
encoberto, res-
pcitandose as
letras repetidas.
Soluções do
problema n°
2737 Palavra-
chave: FAVEI-
RA - DO -
MATO
Parciais Faraó,
Formato, Fora-
me, Feria, Feri-
da, Fardo, For-
ma. Faiar, Frei-
ma. Fedor, for-
mado. Fétido,
Frima. Fadar,
Frade. Frêmito,
Farto, Fadãrio.
Fatia. Forte.

« ÁRIES — 21 de març a 20 de a: • I
Mudanças podem ser e ;per« no -v ¦ ;ue o
cerca de um quadro de permanente mobiliário.
Momento de reflexão que mostrai; iaramente
essa tendência nat irai no anetmo. espec.a 
neste instante de comemor sr,ões e de um f n je
semana alongado

TOURO — 21 de a:/1! a 20 de maio
Seu realismo e a tendência 'ir taunno em tr r s'or-
mar tudo em calc . os e em an i ,= fna de razões e
conseqüências devem ser moderados O mpon-
derável hà de influir na sua vida. especia monte o
que diz respeito aos ser timentos, io arrior e ao
futuro
* GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junhoMotivado por sua permanente inquietude d ante
da vida. uma forma especial do nativo ver sua
presença no mundo, não deve ser levado h cabo
toda a sua conclusão sobre os atos de outras
pessoas Reflita bem sobre corno e quando agir
Bom momento para o amor

CÂNCER - 21 de |unho a 21 de julhoHoie o cancenano dará vazão a todo o seu terrpe-
ramento sonhador Nele você viverá idea izaçáo
positiva para a sua própria vida. Procure fazer
viável qualquer plano que vier a imaginar, agindo
de forma pronta e calculada na busca de seus
interesses

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Motivado por suas mais secretas ambições de
vida. você tenderá agora a agir de forma pronta e
direta. Seja acenas cuidadoso quanto aos senti-
mentos dos que o cercam. Tudo lhe saíra bem e
você deve levar em conta este fator ao tomar
decisões para o futuro

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Capacidade de observação extremada em um
s'abado de significado muito especial para o nativo.
Lembranças passadas e um quadro de muita
significação, estarão motivando seu sabado e o
levarão a reviver instantes de muita significação
interior,

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Modesto em suas ambições pessoais e sensível
ao refinamento de tudo o que o cerca, o libriano
viverá agora uma contradição quanto a esses dois
caminhos de seu temperamento Ha, no entanto,
sua personalidade extremamente equilibrada a
gerar a seu favor, toda positividade

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de no-
vembro
Instintivo por natureza, o escorpiano encontrará
campo vasto para se realizar em sentimentos
durante este sábado e nos momentos que se
seguirem em seu final de semana Compensação
forte gerada por pessoa do sexo oposto, que ira
concentrar suas atenções

SAOÍTÁRIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro
Agindo com sua natural ponderação diante de
tendências conflituosas a sua volta, o sagitariano
terá como exercer, neste sabado, uma liderança
forte em seu meio de vida Surgem novos cami-
nhos para o trato amoroso. Sua satisfação sera
muito intensa.
b CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de
janeiro
Levado, por sua perseverança, a bons momentos,
você deles terá proveito Otimismo forte. Um
quadro benéfico resultara disso A tarde será muito
retributiva. Anseios materializados. Momentos de
intensa significação que se alongarão pela noite.
Oportunidades novas no amor

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
A liberdade de pensamento e as conclusões soore
os fatos serão liberadas em seu comportamento
deste sábado. Intuição fortemente desenvolvida e
você deve segui-la prontamente. Quadro que faz
por onde reforçar dotes pessoais e lhe dar instan-
tes de muita gratificação interior.

PEIXES — 20 de feverereiro a 20 de março
Afloramento de dons de mediunidade e sensibili-
dade espiritual. Seu dia será marcado por esses
fatores e nele poderá também ocorrer um reen-
contro que será fortemente favorecido pelos as-
tros. Você se lembrará deste sábado como um dia
muito especial.

CRUZADAS CARLOS DA SIlVA
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HORIZONTAIS 1 — substância extraída de um arbusto
frondoso da família das eritroxilaceas. com a qual se narcoti-
zam peixes, torção indesejável que um cabo toma. em
sentido contrario ao da sua cocha, o que sucede com maior
freqüência nos cabos novos ou de pouco uso. 4 — conjunto
de pequenas causas independentes entre si. que se prendema leis ignoradas ou mal conhecidas e que determinam um
acontecimento qualquer, 9 — emanações divinas chamadas ¦
eões. na teogonia dos valentmianos; 11 - espécie de
pazinha que serve para dar feição de bolacha ao látex da
borracha (pi ); 13  árvore ornamental, da família das
anacardiàceas. de madeira util. cuja casca possui vanas
propriedades medicinais e cujos frutos, drupáceos, contém
matéria tintorial rosa. 14 símbolo do tecnécio. elemento
metálico de número atômico 43. 16 — quantidade de
radiação corpuscular que produz, por grama de tecido irradia-
do. uma ionizaçào equivalente á que se obtém no ar com um
roentgen de radiação gama, 17 — come avidamente, devora.
18 — vaso em forma de taça, feito de cinzas lavadas ou de
ossos calcinados, e que se usa na operação com que se
separa o ouro ou a prata de outros metais, pela ação do fogo
na copela; cadinho empregado nessa operação. 20 - -
desinéncia denotativa do grau comparativo dos afetivos. 21interjeição do cansaço, aborrecimento. 23 — separação de
dois gases mediante efusão. processo de separar gases .misturados, de difusibilidade desigual, fazendo-os passaratravés de substâncias porosas; 28 — instrumento aswonó-
mico inventado por Hiparco. astrônomo e matemático grego
(sec II a C }, para n>edir as alturas de um astro acima do
horizonte, e que foi aperfeiçoado, sendo hoje . ti dos
instrumentos fundamentais da astrometria, 30 farinha
granulada resultante da moagem do grão do trigo ou d»
outros cereais e utilizada no preparo de massas, sopas, etc
fécula de farinha de arroz; 31 - nome que se dá na Suécia . s
dunas de areia móveis que formam uma cadeia continua
VERTICAIS 1 provocar o touro para realizar qualquer
sorte tauromáquina; 2 — vaso em que os egípcios encerra-
vam as entranhas das múmias, 3 — agudeza, perspicácia; 4

diz-se da conduta humana que. suscetível de qualificaçãomoral, não se pauta pelas regras morais vigentes em um
dado tempo e lugar, seja pela indiferença, expressa e
fundamentada, aos valores morais, que é privado de qualifica-
ção moral, que se situa fora da categoria por não se referir a
fato suscetível de julgamento normativo oo ponto de vista do
bem e do mal. 5 — pessoa que leva o traz recados ou bilhetes
de namorados. 6 gênero de formigas a que pertence a
sauva; 7 — antigo instrumento egípcio de percussão, que
consistia num pequeno arco metálico atravessado horizontal-
mente por pequenas hastes também de metal, as quais,
agitadas por meio de um cabo. produziam som agudo e
prolongado. 8 — abertura. 10 - ave da família dos caradrii-
deos, da Europa e da Asia. de crista negra, dorso escuro e
peito branco, que nidifica em pequenas colônias, sendo caça
muito procurada, 12 - gênero de palmeira asiática cultivada
em parques e jardins, da qual se extraem a goma. o bétele. o
palmito e o côrtex, com que se fabricam fibras para cordas.
15 relativos ao orgào gerado pelos vegetais floriferos e
que conduz a semente. 19 - cavalo, novo ou não ainda não
domado o somente com alguns galopes, 21 — tensão'
aplicada a um eletrodo de uma válvula eletrônica, e que
determina as condições de funcionamento da válvula, 22 —
espécie do galga a tração animal própria para descascar o
café. 23 — ancestral do gênero humano, 24 - molécula-
grama. 2b - panela de barro. 26 -- naquele lugar, 27 —
sinha. 29 — domo

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS barosanemo. aferet.cas cumatirana mi-
gamo, rito. tam, tia. orro. paraamtwia. adscrita, taoronerás.
isso. arara
VERTICAIS -- cacunpati; afuniladas, remitarso. orago seta,
átimo, niro eca. mandan. osa. troara, moansa. gar. obter,
acro. mina. or

Correspondência para Rua das Palmeiras. 57 ap 4
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Os melhores

i . .... •:* .

' - •
Alessandro Forro
¦ Chefe da sucursal da revista
Veja no Rio de Janeiro, impla-
càvel amante das boas coisas
da vida, acaba de lançar o Sem
receitas contra a ressaca.

Delicatessen e bebidas —
Wonderfood

Jantar — Le Bec Fin
Almoço — Mistura Fina

de Ipanema
Feijoada — Sal & Pimenta
Jantar de madrugada —

Tarot
Comida italiana e melhor

carta de vinhos — Enotria
Cozido — Un, Deux, Trois
Piano-bar — Calígola
Chope (aprés-plage) — Bar

Bracarense
Breakfast — Hotel Caesar

Park

Frutos do mar em Barra
de Mangaratiba — cardápio
pouco variado, mas saboroso.
O principal responsável pela
qualidade gastronômica é a
falta de intensão de
sofisticá-lo.

A festa de aniversário do
Miako

A crepe au chocolat em
sauce de maracujá do
Laurent

Sardinhas fritas e o chope
do Rei dos Frangos
Marítimos

Carne seca desfiada e tutu
à mineira do Final do Leblon

O molho de tomate com
folhas de manjericão servidos
com raviolis recheado de
ricota da Cantina Calabreza
quando o Sr. Tancredi está
lá.

A recuperação do Le Saint
Honoré, que andou dando
uma caída.

Inauguração do Sho-gun
O desmaio da sacerdotisa

(beringela esmagada com
gergelim) do El-Gebal

A prova de queijos
promovida por esta página
em junho, com a descoberta
dos queijos La Cave.

Danusia Barbara

Democracia é isto: solicitado a escolher os 10 mais, o
júri se saiu com 54 eleitos. Tem desde pé-sujo em Niterói até
os mais sofisticados restaurantes franceses.

A maioria dos jurados parece ter-se impressionado com
o estilo e a arte de Laurent, em seu primeiro ano. Mas o"bacalhau que nunca chega", de Paulo Bastos, também
encantou muita gente e igual número de votos teve o ótimo

Sho-Gun, a revelação japonesa de 1987. O Valentino's, o
Quadrifoglio, o Le Champs Elysées e o E?iotria também
andaram brilhando para o júri.

Agora, o prêmio maior de culinária do ano vai mesmo
para o restaurante Planalto: cozinharam dois ministros da
Fazenda, um plano de consistência macroeconômica, uma
Constituinte, para não falar de 50 milhões de eleitores.

Carlos Laet
¦ O diretor-geral da Provifin,
que representa a Moèt Chan-
don no Brasil, além de um bom
vinho, aprecia bem os prazeres
da mesa. Tem um fraco por
aves e não faz feio quando vai
para a cozinha.

O pato com acelga do
Claude Troisgros

O feuilleté de legumes de
Claude Lapeyre

Vol-au-vent de frutos do
mar do Laurent

O maigre de canard do Le
Saint-Honoré

A sopa de agrião do José
Hugo Celidônio

Os tortelonis de ricota do
Le Streghe

O bacalhau que nunca
chega preparado por Paulo
Bastos no almoço dos
Companheiros de Boa Mesa
organizado por Silvinha
Marques

Bolinho de bacalhau do
English Bar

Panquecas do Steak &
Salads

Salada de lagostas do Le
Champs Elysées

Carlos Silva Ramos
¦ Advogado, exportador de suco
de laranja, Companheiro da Boa
Mesa, não é muito de ir para cozi-
nha. Gosta mesmo é de comer bem
e aproveita suas viagens interna-
cionais para conhecer in loco as
várias comidas do mundo. Entende
bastante de comida oriental.

O sushi do Sho-gun
O festival de risotos do Le

Streghe, com destaque para o
de alcachofra

A costela da Rodeio, na
Barra

A caipirinha do Cheval
Blanc, de Búzios

O carneiro do Sertão
Gaúcho do Centro

O chope do Bar Luís do
Centro

O steak-Diana do Le Bec
Fin

O festival do bistrô francês
do Clube Gourmet

O prato que reúne as
sobremesas do Laurent

Polvo com arroz de
brócolis do Adegão Português

A mesa, como convém

Cenas campestres

Apicius

FEZ 

tanto calor no Rio que,aos 84 anos de idade, Mar-
guerite Yourcenar não re-
sistiu e morreu. Dirás, lei-

tor, bem sei, que esta causa e este
efeito nada têm a ver uma com o
outro, que ela estava ali e o calor,
cá. Detalhes geográficos. Ninguém
é uma ilha, poderia eu argumentar
para defender-me. Não o farei, que o
calor foi tão grave que dispensa
argumentos, razões, minúcias e de-
talhes. E se a velha não morreu de
calor, morresse. Será. certamente,
mais agradável morrer de calor do
que de ler a quantidade de boba-
gens que a imprensa pátria publi-cou sobre ela. Só lhe faltou, pararemate dos males, um necrológio
daquele senhor que se faz de Presi-
dente, no Planalto.

Quanto a mim. não morri. Prefe-
ri ir para Correas. E mais agradável
e há muito tempo que eu não ia lá.
Mas basta sentar-se em um carro,

pensando em fim de semana, quecomeça a chover. Chovia, pois, lei-
tor, às cataratas. E se a senhora lá
em cima não tivesse morrido de
calor, teria a pobre morrido afo-
gada.

Chovia deveras. Ainda assim,
usando de argúcia e coragem, Mlle
D. conseguiu conduzir o seu pobreautomóvel através das rebeliões cli-
máticas graves e variadas. Mas,
quando se chega, que fazer? Bem
sei: ler Saint-Simon, jogar dardos,
telefonar para o Rio, rezar, comprar
bouganvíleas, escrever cartas, tele-
fonar para Londres, reler Os Maias.
Mas, sem piscina e sem sol. não há,
honestamente, nada que se possafazer durante um fim de semana.

Meditando nisto passei um sá-
bado. Mas, no domingo, telefonei
para minha amiga, insinuando quebem poderíamos almoçar. "No One
For the Road?", exclamou, excita-
da. "Oh! Infeliz! — respondi-lhe —
Náo tens mais imaginação do que
uma lagarta esclerosada. O restau-
rante, por certo, é bom. Mas já

conheço todos seus detalhes. Quero
novidades! E bem sei que existe,
logo ao lado, um restaurante novo.""O Chico Veríssimo?" "Lamentável
lagarta! — gemi — Só sugeres ve-
lhas novidades! Falo de um restau-
rante alemão, que me disseram ser
honesto." "É claro que tens razão —
disse ela. Mas creio que seria mais
agradável começar no One For the
Road. E depois..."

Começamos, então, pelo agra-
dável.

E agradável estava muito, leitor.
É uma casa da qual gosto. Tem
cara de casa como as de outrora,
com arrumação distraída, copeiro
de boa qualidade, bons discos na
vitrola e bons desenhos na parede.De entrada, pedimos, com um Moet
& Chandon, uns canapés muito
amáveis, de Roquefort com azeito-
nas. Depois, porem, é que veio o
melhor: umas crêpes de salmão,
que estavam feitas com toda a deli-
cadeza que uma crèpe requer: mas-
sa leve e concisa, nem mais nem
menos frigideirada e o salmão dis-

tribuído com medida exata. A coisa
é rara, porque não quer ser especial,
nem extraordinária. É como o todo-
dia deveria ser e nunca é.

Com a alma leve, feliz, bem tra-
tada, disse eu, então: "Vamos almo-
çar." Me olhou Mlle D. com algum
enfado. Mas fomos. Náo era longe o
lugar e se chama Vale do Reno.
(Rua Princesa Dona Paula, 233). É
casa de índole
alemã e ar fa-
miliar. Tem
uma Lentilha
Garnie razoá-
vel. O serviço é
caseiro, o am-
biente agradá-
vel, os requin-
tes ausentes. É
lugar para ser
freqüentado
com a alma
distraída. <E
náo é assim
que ela deve
estar sempre,
leitor caro?)
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RenteriaEnrique Renteria
¦ Da Confraria dos Gourmets,
consegue unir o mundo dos compu-
tadores (trabalha na IBM) ao mun-
do da gastronomia: e jurado rigo-
roso. muitíssimo bem informado e
de uma sensibilidade extrema com
tudo que diga respeito à comida.

Valdir Siqueira
¦ Publicitário, Companheiro
da Boa Mesa, não é de ir para
cozinha. Em compensação, al-
moça e janta fora quase todo
dia, não dispensa seu copo de
vinho e produz jantares memo-
rdveis em sua casa.

O bacalhau à lagareira do
Antiquarius

O almoço para executivo
do Mistura Fina de Ipanema

Sabayon de jenipapo do
Laurent

Salpicão de cogumelos do
Valentino's

As omeletes do Antonio's
A ostra gratinada do Beira

do Cais
Os tortelonis e os raviolis

de camarão do Quadrifoglio
Frango assado na brasa da

Plataforma, servido pelo
garçom Miguel

A fondue de queijo da
Casa dos Sabores

O filé boursin e a truta
com alho poró do Guimas

Reinaldo Paes Barreto
¦ Filho de diplomata, atual ge-rente da Souza Cruz, Compa-
nheiro da Boa Mesa, é um sócio
atleta de todos os restaurantes
e adegas daqui e d'além mar.

Bolinho de bacalhau do
Antiquarius

Queijo da serra"gelatinoso" da Adega do
Valentim

Foie gras fresco do Le
Champs Elysées

Picanha ao alho da
Churrascaria Palace

Cozido das quintas-feiras
do Beira do Cais

Ovos pochês com surubim
defumado do Hippopotamus

Folheado de escargots ao
alho e salsa de Le
Pré-Catelan

O coelho em molho de
mostarda e ervas do
Quadrifoglio

O pato ao mel do Laurent
Um jantar no Le Streghe

Luiz Antônio Gravatá
¦ Geólogo, Companheiro da
Boa Mesa, tem — segundo Mil-
lor Fernaiides, — o melhor poi-
re-bar do Brasil.

O bacalhau que nunca
chega servido no Beira do
Cais por ocasião do almoço
dos Companheiros da Boa
Mesa organizado por Sílvia
Azevedo

Jane's tropical fruit cake
Sobremesas do Le

Pré-Catelan
Empadinhas de siri do

Caneco Gelado do Mário, em
Niterói

Sardinhas fritas do Rei dos
Frangos Marítimos

Sorbets do Phillipe Brye
do hotel Méridien

Carpaccio do Enotria
Chope do Ficha
Sho-gun
Feijoada do Monte Cario

Kaleko Sá
¦ publicitário, Companheiro
da Boa Mesa, é bom de cozinha
também: seu badejo assado in-
teiro, cheio de ervas e vinho,
provoca uivos em quem prova.

Vinho cabernet sauvignon
reserva Chandon, no almoço
de lançamento no Le Champs
Elysées

O provolone da La Cave
O arroz à piamontesa do

Valdostano
O salmão defumado da

Enco
Sorvete de frutas de época

do Quadrifoglio
Bisnaga birutinha, da

Padaria Biruta, em São
Conrado

Sushis e sashimis do
Sho-gun

Filé grand veneur
preparado pelo Volkmar na
Casa da Suíça

Menu degustation do
Enotria

Um jantar no Valentino's

F
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Christian Lacroix
revitalizou a alta
costura com
idéias assim: um
minivestido
estampado,
decotado,
engraçado

A saia longa
vendeu
muito, mas a
minissaia
representa a
mudança de
estilo. Ao
lado, Luiza
Brunet e os
bombons
Baci
Perugina

(não apenas no comprimento das bainhas)

lesa Rodrigues

Há 

dois anos não temos moda no Brasil.
Em 86, tudo vendia, sem distinção de
qualidade, acabamento ou estilo, por-

que era o consumo pelo consumo. Em 87 a crise
oorigou os lojistas a trocarem as vitrines de
tendências pelas tarjas vermelhas de descontos
que chegaram aos 70%. Como o público, apesar
ae empobrecido, não podia andar nu, foram
consagrados temas fáceis, versáteis, e com um
mínimo de diferenças das outras estações. Quer
dizer, mais uma vez venceram os jeans, best-
sellers gerais de temporadas que exigem rou-
pas queora-galhos. Mas o ano tem seus desta-
ques, porque moda não pára nem regride nun-
ca. So que desta vez ficou restrita a nomes,
atitudes, eventos, em vez de cores e compri-
mentos:
a Best-seller: as saias longas e as calças de
jeans nevado. No Rio, com inesperadas botas
brancas.
« Loja: O Bicho Comeu. Para quem não tem
filhas, basta informar que 

'e a loja da Xuxa,
onde mães espremiam os orça-
mentos comprando saias de
couro, cinturões e laçarotes pa-
ra suas filhas.

Manequim: Luiza Brunet,
sempre notícia, sempre bonita '
e gentil. Fez campanhas inter-
nacionais de Calvin Klein, do
chocolate italiano Baci Perugina e está espe-
rando bebê.
ffl Influência: uma das maiores é Agnés B, ex-
jornalista francesa de moda, que faz o meio-
termo entre o rococó da alta-costura e o despo-
jado da linha Banana Republic, desbotada e
gasta.
a Estilo: Christian Lacroix, que inovou com
suas coleções bordadas, floriaas, rodadas e
trouxe para as mulheres uma idéia renovada do
vestir antiprãtico, anticontemporâneo: a moda
pela moda.
a Mudança: a virada para o justo, o curto, às
custas da Lycra e dos saltos altos,
a Reação: foi a tentativa de união do setor de
moda, com a mania de seminários e debates,
para discutir os problemas comuns,
o Coerência: nestes dois anos, das empresas
familiares, porém diferentes, a Richards e Kri-
shna, que seguraram o estilo com garbo. Tam-
bém da Maria Bonita e Andréa Saletto, em seus
novos ambientes, na Torre do Rio-Sul, passí-
veis de figurarem entre os mais belos show-
rooms do mundo.
a Audácia, de Camillo Nader, colocando seus
tecidos no desfile internacional em frente à
torre Eiffel, em outubro.

Endereço: o centro da cidade, que se trans-
formou em shopping aberto, com as boas mar-
cas espalhadas no eixo Sete de Setembro e R.
São José. Um pioneiro: Milton Carvalho, da
Dimpus, com um dos estilos mais usáveis do
ano.

Ji
vai, no Riocentro. Além de um saudá-
vel confronto entre os maiores nomes
do setor, será um evento que deve
contar com a presença de editoras de
moda internacionais. Da Itália, Fran-
ça, Estados Unidos, Londres e Japão,
virão jornalistas para analisar a nossa
moda. No último dia, o público comum
assistirá a um grande desfile nos Arcos
da Lapa. mostrando uma prévia do
verão 89.

Além destas decisões objetivas, a
crise ensinou muito. Principalmente
apontou erros:
a O primeiro é o erro de ter uma
economia voltada para o consumo in-
terno de um pais pobre. Precisamos
voltar ao mercado externo, reservando
pelo menos 30% da produção para
fora, garantindo o custo das empresas.
D nós não temos embasamento tec-
nológico. Não adianta ter uma boa
costureira, se ela não dispõe de uma
máquina moderna. É preciso investir
na indústria pesada deste setor, que é
maior empregador do país.
n Nunca mais uma empresa pequena
deve recorrer a um banco. Este foi o
grande apronto do Plano Cruzado com
os pequenos e médios confeccionistas.
Eles são os improvisadores, os rápidos,
as formiguinhas da moda e os maiores
prejudicados do ano, inteiramente vul-
neráveis a qualquer desequilíbrio.

Enfim, 1988 deve ser o ano do bom-
senso. Vale a pena trabalhar com uma
cambraia custando CZ$ 1.400.00 o me-
tro? Ou fazemos um acordo de cava-
lheiros com os fornecedores de tecidos,
ou desfraldamos a bandeira que pede
a importação liberada, quando tere-
mos mais qualidade e preços menores.
Deste jeito, estamos perdendo o con-
sumidor final, que é nossa base, que
não agüenta os preços altos. De resto,
vamos vencer a crise do estado de
ânimo que vem por aí. Temos que ser
otimistas, continuando a improvisar
com genialidade — ou não somos bra-
sileiros, gente? Agora, parece que já
passamos pela boca do inferno, e o
diabo não nos pegou."

Marco Antonio Teixeira

regório Faganello faz moda há
K1®0 17 anos, tem oito lojas entre

Rio, Belo Horizonte, Brasília,
Piracicaba e Vitória, duas galerias de
arte, ó presidente da Câmara da Moda
e ostentou avisos de saldos de até 70' r
em suas vitrines, durante pelo menos
dois meses neste ano. Um mestre da
roupa ultrafeminina, pioneiro na arte
de decorar vitrines, Gregório pode ser
considerado um exemplo do lutador
deste setor, tão cheio de altos e baixos
no período pos-cruzado 1. É dele a
análise sensata do vendaval."Temos pelo menos dois enfoques
para a temporada: um econômico e
outro estético. Pelo econômico, tive-
mos a traumatizante passagem da es-
taçáo em março e abril, meses cheios
de cancelamentos e desrespeito gene-
ralizado entre lojistas e confeccionis-
tas. Quem tinha uma estrutura flnan-
ceira mais estável conseguiu pelo me-
nos manter a produção, sem lucro. Os
pequenos dançaram: de cerca de 8 mil
microempresas ligadas à moda no Rio,
pelo menos 407c fecharam. Uma pe-
quena indústria que só trabalhasse
para um magazin não teria condições
de sobreviver. E houve o caso do José
do Vale, dono da etiqueta Raoni, que
se matou por não saber como pagar as
dividas.

O enfoque estético mostrou a vitó-
ria do estilo mais sensual. Além de ser
moda no mundo, aqui adaptou-se mui-
to bem: afinal a saia curta acaba sendo
mais barata, porque tem menos pano.
E para usar, a mulher tem que ser
magra. Isto é, come menos. Até aí ela
economiza."

O ano de 1987 fez dos confeccionis-
tas verdadeiros experts em economia
e planejamento. A crise uniu as cabe-
ças e resultou em eventos práticos:

Primeiro, um desfile conjunto, com
despesas rachadas. No dia 25 de janei-
ro haverá desfiles de inverno de Tereza
Gureg, Biza Vianna, Marco Rica, La
Bagagerie e Gregório Faganello.

Em junho será realizada a 1" Rio
Moda Estilo, dirigida por Netzy Carja-

A criançada
trocou o gênero
clássico pelas
roupas coloridas
da Xuxa. Suas
lojas O Bicho
Comeu tinham
filas, mesmo sem
saldos
msm

Os jeans, eternos best-sellers
tropicais, estiveram em uma das
fases mais claras, com o
desbotado conhecido como
show-washed ou nevado

A escolha

do setor

Georges 

Henri, um dos maiores nomes da
moda carioca, preferiu escolher os melhores
momentos da moda deste ano. Ele próprio

um astuto cultor do estilo, consegue manter suas
coleções em nível sofisticadamente simples, desde a
criação dos modelos até a apresentação nos lança-
mentos de estação. Estes são os seus melhores:
O O catálogo do Yohji Yamamoto. Porque é o mais
novo, que não informa facilmente, leva a pensar e
descobrir as inovações.
O A mulher inglesa. É a mais moda no mundo.
O A lingerie da Maria Bonita.
O O mantô verde de Nancy Reagan recebendo a
Raissa Gorbachev.
O A alta da alta costura.
O O look lycra-chic, com a fibra elástica saindo do
meramente esportivo.
O Antonio Bernardo em Nova Iorque, na galeria
ArtWear. Emociona, porque é bonito mesmo.
O As pernas de fora.
O O estilo "permanente" de Issey Miyake. Ele já
está fazendo peças mais estáveis, sem muitas mudan-
ças de uma coleção para outra.
© Os monstros da Company. Nas camisetas estam-
nadas, nas vitrines, nos cadernos, o máximo.

Georges
Henri (com
o filho,
Maxime)
destaca as
silhuetas
jnisteriosas
do catálogo
de Yohji Uma nova silhueta, mais justa, curta e feminina, ao

lado do seu criador, Gregorio. numa prévia do inverno

1
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Importados

Os loucos

de cada época

specialista em economia e organização so-
ciai da Idade Média, o historiador francês

Jacques Heers, discípulo dos mestres da chamada
escola dos Anais, descobre ângulos novos para
estudar os divertimentos da época. Seu livro Festas
de loucos e carnavais, que foi lançado em 1983 e
agora sai em tradução portuguesa pela Editora
Dom Quixote (Lisboa, 232 p), não apenas foge às
linhas tradicionais de interpretação, mas também
com elas pelemiza, sugerindo caminhos originais
para a compreensão desses fenômenos civilizató-
rios.

De saída, Heers se opõe ao ponto de vista,
sustentado durante séculos pela maioria dos estu-
diosos, que filiava as festas populares medievais
diretamente à tradição romana. Há nessa interpre-
tação, argumenta o historiador, uma contradição
fundamental: ao mesmo tempo em que aceita a
passagem da antigüidade para a Idade Média como
uma ampla ruptura do sistema econômico, político
e social, concede a importante elemento da cultura
antiga uma continuidade que não encontra base
sólida para apoiar-se.

Por outro lado. Heers mostra a pouca utilidade
da insistência em abordar as festas unicamente de
modo descritivo. O que resulta daí é a sua com-
preensão como simples fatos folclóricos, desprovi-
dos de raizes no tempo, dissociados dos contextos
políticos e sociais. Finalmente, o autor registra o
caráter insatisfatório das investigações que — ao
contrário daquelas orientadas pela preocupação
etnológica — levam em conta os fatores sociais e
políticos na origem das festas, mas tendem a conge-
lá-las em sua forma milenária.

Quanto às origens dos festejos, a opinião de
Heers. apoiada sobre documentação que freqüente-
mente não é levada em conta, é a de que eías são
numerosas e de natureza variada. O puro e simples
desdobramento das festas pagãs não se sustenta,
na medida em que fica evidente que pelo fim do
primeiro milênio o cristianismo já impusera a sua
própria cultura a toda a Europa Ocidental — e a
continua menção do paganismo nos sermões era
urn simples meio de consolidar esse domínio. Na
verdade, é dentro do próprio cristianismo que tais
festejos nascem, a partir de interesses e jogos de
força no interior das instituições religiosas, políti-cas e sociais. Finalmente, adverte Heers, é indispen-
sável levar em conta a longa cronologia dos festejos,
não negligenciar as marcas que cada época neces-
sariamente impõe às expressões da vida coletiva.
As festas dos loucos e o que delas sobrou, oscarnavais do passado e os do presente são fenóme-
nos muito mais ricos e de significado muito maior
quando vistos dessas perspectivas que se cruzam.(Mário Pontes)
O livro mencionado nesta coluna está à venda naLivraria Camões, Rio.

Idéias Editor: Zuenir Ventura Editor assistente: Luciano Trigo Diagramação: Fábio Dupin
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Süskind no palco

Aventuras de

um pigmeu em

São Paulo
S minúcias da

-SL paixão ou Zin-
zom são os títulos provi-
sórios do romance que
Moacyr Scliar está escre-
vendo. Zinzom é uma pa-
lavra cabalística que sig-
nifica o ato pelo qual a
divindade se contrai so-
bre si mesma, tornando
possível a existência do
universo. No novo ro-
mance de Scliar, mini-
pigmeus de 10 centíme-
tros de comprimento vã-
vem numa tribo de ama-
zonas. Um casal de São
Paulo chega nesta tribo e
o homem descobre uma
pigmeia e a leva para
São Paulo. Um dos pig-
meus, apaixonado pela
pigmeia raptada, vai
atrás de sua amada e
passa por mil aventuras."É uma alegoria sobre o
Brasil das criaturas pe-
quenas e grandes, das

matas e das cidades, do
subdesenvolvimento e
desenvolvimento enfim,
dos contrastes brasilei-
ros", explica o autor. As
aventuras deste pigmeu
em São Paulo para recu-
perar sua amada só esta-
rão editadas no meio do
ano que vem. Scliar par-
te agora para os Estados
Unidos, a convite da Em-
baixada norte-
americana, onde ficará
um mês dando.palestras
em diversas universida-
des e participará ainda
de um encontro com es-
critores norte-
americanos, como Saul
Bellow, Philip Roth,
Isaac Singer e outros.
Aproveitará a viagem
para escrever alguns ar-
tigos sobre a visão que os
intelectuais americanos
têm do Brasil. Na volta,
retoma o romance deste
amor em miniatura.

F inalistas

da Bienal

Nestlé (II)

Tomé segundo Veiga

Passado 
no sé-

culo XVI, o
próximo romance
de J. J. Veiga (foto)
começa com a che-
gada de Tomé de
Souza à Bahia."Estou demorando
para terminar este
romance porque
preciso fazer pes-
quisas e colher da-
dos históricos." O
escritor explica
ainda que "não é
um livro de histó-
ria, mas baseia-se
em alguns fatos históricos. Na verdade, é um pretexto
para falar do Brasil de hoje". A idéia de escrever um
romance a partir da chegada de Tomé de Souza surgiu
porque, segundo alguns historiadores, o Brasil come-
çou a funcionar com a vinda dele para colocar ordem
no país, ou melhor, nas capitanias hereditárias. "Este
mandato ainda está para ser cumprido, o resultado
disso nós estamos vendo hoje", revela o romancista.
Ainda sem título, o novo romance será lançado no
segundo semestre de 88.

O 
alemão Patrick
Süskind, autor dos

best-sellers O perfume e
A pomba (editados no
Brasil pela Record) che-
gará brevemente aos pai-
cos cariocas. No dia 13 de
janeiro, estreará no tea-
tro João Caetano sua pe-
ça O contrabaixo, um
monólogo cômico inter-
pretado pelo diretor ve-
terano e ator debutante
Antonio Abujamra. A pe-
ça foi escrita em 1980 e
será transformada em li-
vro em janeiro de 1938,
também pela Record. Patrick Süskind

Correção

Ppor 
um erro grá-fico, foi omitida

uma linha na entre-
vista do escritor Os-
waldo França Júnior
(Idéias, 19/ 12), no
trecho em que ele se
refere à posição dos
militares contra a
posse do então vice-
presidente João
Goulart, substituin- |do o presidente de- íè H WÈm a
missionário Jânio 0swaldo França Júnior
Quadros, em 1961. O correto é: "Logo depois da
renúncia de Jânio Quadros, o Estado-Maior disse
que o vice-presidente João Goulart não ia assumir.
O governador Brizola disse que não: o vice-
presidente João Goulart ia assumir, sim."

Indicados 
por um júri

composto por Laura
Sandroni. -Maria Clara
Machado, Nelly Novaes
Coelho. Ruth Rocha e Vi-
vian de Assis Viana, os 15
finalistas da categoria in-
fanto-juvenil da IV Bie-
nal Nestlé de Literatura
são os seguintes: A casa
do menino, de Maiara;
Pelos caminhos do cos-
mos. de Cabocla: Alegria
pura, de Leia Delminda;
Pedra mágica, de Aona
Lima: Kstrela pisca-
pisca, de Áurea Luz;
Olhos azuis, de Maqui;
Girofle-girofla. de Mar-
garida; O rande herói,
de Zé; Vara Aruana, de
Jacira: Os gêmeos corin-
thianos, de Ni: Mário e
Maria, de Preverte: O an-
jo rouco, de Vociferus;
Manhas comuns, de Apa-
recida; .Mundo diferente,
de Leia Delminda; Ma-
clrasta e outras histó-
rias. de Assis. Na próxi-
ma semana, divulgare-
mos os classificados na
categoria poesia. O
anúncio dos vencedores
será feito no próximo dia
2 de fevereiro.

A volta, do

Garatuja
*"V carioca tem agora
V-# araraoportunida-
de de adquirir um dos
mais interessantes es-
cri tos de José de Alen-
car, O Garatuja, reedi-
tado pela Secretaria
Municipal de Cultura e
posto à venda, por CZ$
300, na Associação dos
Amigos do Arquivo Ge-
ral da Cidade do Rio de
Janeiro. O Garatuja é o
quinto volume da Cole-
çáo Biblioteca Carioca
e conta a história de um
rapaz com dons artísti-
cos que desenhava nos
muros da cidade carica-
turas de pessoas impor-
tantes, criticando-as.
Esgotado há cerca de
20 anos, O Garatuja foi
reeditado com um glos-
sário e introdução criti-
ca. Para 1988 a Secreta-
ria de Cultura do Rio
promete relançar o Diã-
rio do Hospfcio, de Li-
ma Barreto, além da co-
leçáo de cartas do autor
do tempo em que este-
ve internado num sana-
tório.
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== KITSCH

A língua exilada

Marco da literatura catalã, "O 
dia em que Marilyn morreu" radiografa duas gerações

de uma família durante a ditadura franquista

O dia em que Marilyn morreu, de
Terenci Moix. Tradução do espanhol de
Eduardo Brandão. Globo, 400 páginas,
CZS 810,00

Léo Schlafman

£ vida é uma espécie de
romance barato, um

JtjL melodrama tão cheio decasualidade e incongruências que ne-nhum autor se atreveria a transcrever ao
pé da letra, com medo de que não acredi-
tassem nele". É assim que um dos quatronarradores de O dia em que Marilynmorreu, do espanhol (catalão) Terenci
Moix, descreve a vida e também o roman-ce do qual faz parte.

O crítico espanhol Joaquín Marco cha-
mou a atenção em Nueva literatura en
Espaiia y América para o fato de quequando começou a escrever sobre Teren-
ci Moix ele se chamava Ramon Moix.Mais tarde, passou a se assinar Ramon-Terenci. Finalmente largou de vez o Ra-
mon e se tornou Terenci Moix, um mito
da literatura catalã moderna, muito lido
pelos jovens, autor que introduziu comsucesso a linguagem dos meios de comu-
nicação de massa no romance espanhol,
constantes referências ao cinema, aos
quadrinhos, à propaganda e ao rádio co-
mo contrapontos à reconstrução do pas-sado imediato.

O dia em que Marilyn morreu é a
reconstrução da Barcelona do passadosegundo os esquemas do kitsch. É a ra-
diografia de duas gerações de uma mes-
ma família, nos anos quarenta e nos anos
sessenta, com uma certa fixação simbóli-
ca em 1962, ano em que Marilyn Monroe
("tão loura, de vestido vermelho tão jus-to" em Torrentes de Paixão, aquela Mari-
lyn "sempre igual a si mesma, mas sem-
pre diferente") morreu.

Não são poucos os escritores que selibertaram de seus demônios lançando-se
à reconstrução do passado que os ator-mentava. Mas Moix elabora o romance do
esplendor e da decadência (tomada ai nosentido moral) de uma família, sem a
grandeza das sagas russas, inglesas ouamericanas, com muito mais ironia do
que a ironia de um romancista crítico.Ele focaliza a nova burguesia enriquecida
pela Guerra Civil, a quem evidentemente
não perdoa, e a quem, a todo momento,
em atitude de provocação, lança no rosto
o fato de se ter convertido numa socieda-
de de consumo.

É uma burguesia que preza seus valo-
res. Um destes valores é claramente sim-
bolizado aqui por Marilyn Monroe, quesaiu de "um mundo destruído pela guerrae ascendeu para a glória à força de todo o
empenho de um século de fracassados".
Para os adolescente freqüentadores de
cinema dos anos 60 ela é a imagem detantos pecados esperando à porta da ma-
turidade, "proibição, País das Maravilhas
onde moravam todos os sonhos não reali-
zados". Outros mitos, coincidentemente
do cinema americano, tocavam a sensibi-
lidade daquela nova classe. As mulheres
gostariam de ser Jean Arthur no papel de
secretária em escritórios luxuosíssimos."Fiquei com os olhos parados, como Mar-
Iene em Cântico dos cânticos", diz uma
das personagens. Um homossexual nada
de costas, sorri e revira os olhos como
Esther Williams na piscina dos sonhos.
As jovens desejam ser beijadas no rosto
vendo um filme de Loretta Young. O filho
repara que a mãe erguia o ombro à altura
do queixo como Ann Sheridan no anún-
cio de A sentença. Mas, ao sair da sala do

Trecho

Em catalão
"Però vaig ser jo qui va perdre laserenitat; i vaig posar a piorar, perquèacabava de descobrir que ella. perdefensar-se, feia servir la seva honra-desa, però mai el seu amor per mi; i

piorava només per aconseguir que ellam'abracés i em digués amb moita ten-dresa: 'No és veritat, no; jo festimo,Xim, tot segueix com abans; tot éscom aquella tarda dei Tlbidabo.' Peròaquestes paraules no li sortien, i jocontinuava plorant perquè malgrat lanostra vida em eomü i eis dos fills quem'havia donat. jo la sabia perduda; ino pas pel fet que tingués um amant o
que el dei-xés de tenir, sinó per això
mateix: perquè la sentia perduda, allu-nyada de mi..."
Em portug-uês"Mas fui eu quem perdeu a sereni-
dade. Pus-me a chorar, porque acaba-va de descobrir que, para defender-se,
ela falava de sua honradez, mas nunca
de seu amor por mim. Chorava só paraque ela me abraçasse e murmurasse
com muita ternura: 'Não é verdade, eu
te amo, Xim, tudo continua igualzinho
a antes, tudo é como aquela tarde no
Tibidabo.' Mas essas palavras não lhe
saiam dos lábios e eu continuava cho-rândo, porque, apesar de nossa vidaem comum e dos filhos que me dera. eusabia que a perdera. Não porque ela
tivesse um amante, ou dois. ou três,
mas simplesmente por isto: porque a
sentia perdida, distante de mim..."

cinema, nos anos da reconstrução das
ruínas da Guerra Civil, "tudo voltava a
ser lúgubre", porque o cenário nas ruas
ou dentro de casa não era mais um cená-
rio de papelão de Hollywood, mas o da
Catalunha ainda ligada aos horrores da
guerra.

O dia em que Marilyn morreu foi
escrito em catalão e assim adquire uma
dupla significação. O escritor catalão ha-
bita em "dois países", como o que escreve
em guarani no Paraguai, em provençal na
França, em gaélico na Irlanda, em quí-chua no Peru, em romanche na Suíça ou
em iídiche numa infinidade de países.Sua luta pelo reconhecimento é sempre
dobrada e ele carrega o peso adicional de
uma língua de minoria que também pre-cisa lutar para não se extinguir.

Hoje, existindo em liberdade, o cata-
lão é falado por quase oito milhões de
pessoas, mas "em meio à noite imensa do
franquismo", como disse Moix, era proibi-do. Os livros, as peças de teatro e até falar
em catalão ao telefone foram suspensos
(quando o infeliz falador se pronunciava
em catalão a telefonista avisava a Guar-
da Civil). Mesmo agora, quando já se
publicam mais de 3 mil 600 livros por ano
em catalão, juizes e advogados falam em
castelhano e os advogados recomendam
aos clientes que se expressem em caste-
lhano para não indispor os juizes e os
fiscais. No tempo de Franco, no entanto,
era bastante claro que havia uma língua
com todos os direitos e outra com ne-
nhum — o catalão. Chama-se diglossia,
ou diglotismo, este falar numa língua,
mas escrever e ler em outra.

Os catalães passaram por uma longa

fase de "trabalho de catacumba" em defe-sa de seu idioma. Agora reivindicam ostatus de língua autônoma. Ressurgem
os escritores reprimidos, como Josep Ma-ria Sagarra, cujo melhor romance, Vida
privada, editado em 1932, ficou proibidopela ditadura até depois de sua morte em1961. Só em 1945 se permitiu a estréia deuma peça em catalão, L'hostal e la glória,também de Sagarra. Floresce uma nova
geração de escritores, de que Moix, comsua busca de uma realidade deformada,viciada, vazia de ideais, é bem o arqué-tipo.

À nova classe que subiu com a ditadu-ra de Franco, enriqueceu com as obras
públicas, distribuiu propinas nas reparti-
ções, mas depositava parte do capital naSuíça "para o caso de uma nova revira-volta", correspondem em O dia em queMarilyn morreu, os personagens que sedestroem a si mesmos numa atitude deli-beradamente perversa. "Afinal de con-tas", explica um dos beneficiários da di-tadura, "só ambicionávamos certo bem-estar econômico, nada exagerado, e umaexistência simples e comum". Seu filho,no entanto, parecia querer destruir tudoaquilo que ele considerava importante nomundo.

A literatura de Moix é decadente e seuretorcido erotismo sempre perversão.Seus personagens escapam à normalida-
de, com destaque para as mulheres porquem demonstra uma estranha mistura
de admiração e rancor, uma certa repulsa
e atração. Bruno, descreve os gestos de
sua mãe sempre como se ela fosse uma
prostituta, uma "cortesã babilónica". No
colégio o reitor vinha espiar os meninos
se despindo para a aula de ginástica. Mas
é sobretudo através de Jordi, o homosse-
xual, e seu relacionamento ambíguo com
Bruno (futuro escritor, alter ego do autor)
que o leitor pode entrar dentro da "sodo-
ma de opereta" que é um dos aspectos da
busca da felicidade e do fracasso quecaracteriza aquela geração. Quando Jor-
di desce "até o último ponto da deprava-
ção" e sai ã procura de outros homens nos
bares de prostituição masculina, ele pró-
prio se dá conta de que a corrupção não
está apenas dentro dele, mas na desor-
dem que se apoderou de todos.

O amor, da mesma forma que a ascen-
são social da nova classe franquista, "exi-
ge a corrupção, como o reverso enganoso
de seu jogo". Neste ponto, para Terenci
Moix, porta-voz da geração que começou
a gastar e a usufruir o que seus pais
ganharam, a realidade existe na recorda-
ção, porque só apenas mediante a recor-
daçào se cria, se faz literatura. Seus per-sonagens convertem em literatura a reali-
dade, em constraste com os escritores
assumidamente realistas, que tentam fa-
zer realidade da literatura. O escritor
catalão, cindido em dois, precisa fazer o
que Roa Bastos recomenda: falar contra
a palavra, escrever contra a escrita, in-
ventar histórias que sejam a transgressão
da história oficial, minar com a escrita
subversiva e desmistificadora a língua
carregada da ideologia da dominação.

Um dos personagens de Moix afirma
que a matéria básica do homem é a
contradição. Outro, que a corrupção podeser uma forma básica de desordem e,
como tal, a base do mundo. É por isto
que, quase justificando o final feliz do
romance, a mãe de Bruno já compreendia
que "destruição e criação andam neces-
sariamente juntas e o que nos rege é o
equilíbrio das duas". Esta é a moral da
história.

Léo Schlafman é redator do JORNAL DO BRASIL
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= PÓS-TUPO

O 
presente

cie uma

ilusão

A vertigem da América dos

anos 80 segundo o passageiro
Pepe Escobar.
Profissão: repórter

Speedball, de Pepe Escobar L & PM Editores, 175
páginas, CZ$ 425

Luciano Trigo

Relato 

de uma viagem ou viagem através de
um relato? Qualquer que seja a resposta,o
resultado é de arrebentar os pulsos. Speed-

ball.o primeiro livro do jornalista Pepe Escobar, é um
arrebatador caleidoscópio de imagens, sentidos e sons
da América dos anos 80. Página após página, o leitor
atravessa o império das freeways e do anonimato
teleorganizado, das multidões solitárias e da loucura
das megalópoles, guiado pelas demenciais descrições
de um passageiro profissão repórter em exílio voluntá-
rio na Califórnia. Sintonizado com o ultimo grito em
matéria de inquietação filosófica — o esquadrinhamen-
to da pós-modemidade exatamente ali onde ela se
manifesta de forma mais radical e atinge sua potência
plena — Escobar se debruça sobre o que foi o berço da
revolta e do questionamento político nos anos 60 e da
busca do eu da me generation nos 70 para descobrir
mais uma vez que a América dos 80 decretou definiti-
vãmente a morte de qualquer sonho alternativo e
substituiu o humanismo revolucionário e a poética da
msubmissào pelo narcisismo passivo e pela competi-
ção desenfreada. O tema é manjado? Pode ser.

É evidente que Escobar não é o primeiro a diagnos-
ticar in loco a doença do businesse is beautiful e a
vertigem da hiper-realidade norte-americana, mas e
daí? Borges já previa nos anos 30 o que Lyotard e
Baudrillard foram descobrir nos 80: tudo já foi feito, só
resta a repetição kitsche a citação. Definido o projeto,
o resto é edição de imagens, superposição multilíngüe
de motivos e sons. Como diz o autor, a vida é um filme,
só que quase todo mundo é extra, coadjuvante de sua
própria história: starlets de maiô cavadaço congeladas
no vídeo, executivos oportunistas dominados pelo
calculismo do social climbing, teenagers com menos
de 20 aninhos, já milionárias via aliança no dedo,
ent«ndiadas e loucas pelo divórcio. É o grande teatro
de Oklahoma de Kaflca elevado a dimensões continen-
tais: body-building espiritual coletivo onde todos ne-,
gociam uma mútua indiferença e se dedicam à leitura
atenta de um repolho ou de um sapóleo com a mesma
seriedade aparente que reservam a William Faulkner e
Robert Musil. Dessublimação da arte e êxtase da
indiferença por um lado, vitória da ética da produção
por outro. Mesmo nas relações afetivas, só existem as
leis de mercado: a economia libidinal é movida à base

de dinheiro, notoriedade, exibicionismo e mitomania.
Tudo muito soft, ao som de Suzanne Vega ou de Back
to the USSR em versão hip hop. A stairway to heaven
de Led Zeppelin deu lugar à material girl de Madonna
e Gomorra. O Dennis Hopper de Blue Velvet substi-
tuiu o Dennis Hopper de Easy rider.

Pepe Escobar acompanha tudo isso com um senti-
mento de perplexidade integrada, oscilando entre a
critica ao yuppismo e o fascínio pela orgia pós-
moderna, pela impossível mixagem de imagens e pala-
vras, pela tela transparente do eterno simulacro e da
pós-história, jogo de espelhos onde o duplo é mais
original que o original. Em Sartre, o homem nascia sem
motivo, vivia por fraqueza e morria por acaso. Pepe
Escobar detecta na América um neo-existencialismo
high-tech, no qual a vida é concebida por inseminação
artificia], prolongada por inteligência artificial e termi-
nada por obsolescência incorporada. Vertigem no lu-
gar da náusea.

Mas Speedball não se limita a um retrato polissê-
mico de uma sociedade que passou diretamente da
inocência para a decadência via realizaçáo-relãmpago
das utopias eternamente adiadas no velho mundo. É
também um elogio da paixão, uma aposta — ainda que
previamente perdida — no triunfo de Eros, nas pulsões
vitais, na sedução carnal. O pretexto é Laure, exata
composição de ossos e músculos, aquela em que Swin-
burne devia estar pensando quando escreveu "Ah se eu
pudesse beber das tuas veias como vinho e nutrir-me
de teus seios como de mel". Laure sabe pintar, dançar,
cozinhar, cantar, passar, lavar, enxaguar, tem estilo e é
linda de morrer. Perfeita protagonista de um irrealizá-
vel roteiro sobre Tristão e Isolda, "última manifesta-
ção do sentimento épico na cultura ocidental". Nou-
velle et vague, Laure nunca é a mesma e nunca é outra.
Convida à aproximação e evade-se à posse, num eterno
jogo de atração e repulsa. Como tudo mais no gigantes-
co holograma chamado América, assume uma forma
aparentemente palpável e sedutora para ocultar seu
verdadeiro sentido: ilusão.

Trecho"Delícias do exílio vo-
luntário... Na irreali•
dade, no outro lado do
mundo, no movimen-
to constante, na me-
lancolia... Próximo às"raízes"? Sim, mas no
mínimo a 10 mil km
de distância. Visão
crystal clear. E quan-
do toca o telefone, em
algum lugar... "Um
minuto, que é do Bra-
sll!" Sempre uma voz
meio assustada, de te-
lefonista ali acostu-
mada com seus circui-
tinhos, e de repente

projetada á caça de
um nômade. Um mi-
nuto, que é o passado,
a História, pesadelo
Incluso, entrando via
satélite pelo circuito
do éter e da memória.
As vozes das "raízes"
sào tristes trópicos re-
visited, carregadas de
rotinas e problemas
de tristes trópicos."Como é que tá ai?"
Aqui todos correm
atrás de sua sombra
nos desertos da
cultura e da vigilância
high-tech. Correm em

J 
^

stereo, em vez de hí-G,
ou vitrollnha com ai-
to-falante embutido.
A vida é sofisticada
em stereo, uma inuti-
lidade, e perde-se na
obsessão de seguran-
ça, como a musica, em
compact disc digital,
perde-se na obsessão
da fidelidade. Aqui tu-
do aspira a ser perfei-
to —e a vida perde-se
nessa obsessão. Não è
melhor aí, na selvage-
ria e no calor dos tró-
picos?"

s PERFORMANCE

Reflexões

sobre o

efêmero

Imediatismo puro,
a performance se

alimenta das críticas à

sua própria existência

A arte da performance, de Jorge Glusberg.
Tradução de Renato Cohen. Perspectiva, 145 pági-
nas, CZ$ 412.

Macksen Luiz

A 

palavra, por excesso de uso, desgastou-se,
ainda que poucos saibam o que, efetivamen-
te, significa. Performance já foi definida como"aquilo que não foi nomeado", e como "uma

espécie de matriz de todas as artes." Nesses extremos (e
a radicalidade está indissoluvelmente ligada à perfor-
mance) cabem as múltiplas manifestações do efêmero
que são a essência e o veículo da sua existência. Jorge
Glusberg tenta em A arte da performance condensar no
tempo (histórico) a transitoriedade de eventos que,
quase sempre, se esgotam durante o processo de sua
realização. Não é tarefa fácil refletir sobre algo que, por
seu imediatismo, deseja concluir-se num espaço de
tempo restrito. Glusberg faz a tentativa através de uma
análise semiológica da performance e das suas variantes
(body-art, happening, environnents, events e tantas
outras denominações que foram se incorporando a essa
idéia "do uso do corpo humano como sujeito e motriz do
ritual.")

Se um suicídio, cercado de aparato intelectual algu-
mas vezes — como aconteceu com Yves Klein, em 1962,
em Nice — faz desse .gesto uma performance, outras
formas menos extremas ligam essa arte à vida. No
passado o rito ligava o humano ao sagrado através de
processos pré-conscientes, enquanto a vanguarda da
performance procura na ação
consciente estabelecer a ligação
do conhecimento com o desço-
nhecido. Desde de sua gênese,
que Glusberg identifica no futu-
rismo e no dadaismo, que o per-
former rompeu com a estrutura
do relato para encontrar um pia-
no inconsciente as relações do
corpo com o espaço. Ao especta-
dor, por seu lado, exige-se a au-
séncia de preconceitos, por que
não lhe será servida o conforto
da linearidade, mas uma crítica
à "impostura dos dramas con-
vencionais, ao jogo de espelhos que envolve nossas
atitudes e, sobretudo, a natureza estereotipada de nos-
sos hábitos e ações."

Nem sempre a análise de Jorge Glusberg levanta os
problemas do mau uso dessa arte na fugacidade. No
Brasil foi desgastada ao limite do predatório, processo a
que a performance vem sendo submetida pelo desconhe-
cimento de seu caráter de multiarte, de síntese de
contradições. O autor prefere estabelecer a sua base
teórica na avaliação dos sinais que ela própria emite. A
performance, por seu caráter de rompimento, se reali-
menta da crítica à sua feitura, como se fosse um perma-nente e interminável fazer e desfazer artístico. Há um
desmascaramento dos procedimentos culturais aceitá-
veis, uma procura de transgredir atitudes socialmente
consideradas, num confronto direto com o óbvio. O
inesperado completa essa equação de possibilidadesinfinitas.

Como o corpo é, essencialmente, veículo das perfor-mances, se concentram nele uma carga expressiva e um
grau de significados tão altos que o performer não podese apoiar apenas na espontaneidade que tanto atrai os
praticantes dessa técnica. Jorge Glusberg sitematiza o
que há de fluído. Só esqueceu de relacioná-la com os
media contemporâneos que interferem, substancial-
mente, no meio e no modo como as performances vão se
comportar daqui por diante. Por enquanto, procuramincorporar o vídeo como emblema dessa transformação.
Há uma intermediação nova.

Macksen Luiz è critico de teatro do JORNAL DO BRASIL

jorge glusberg
A ARTE DA

PERFORMANCE
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MANIA

Perguntar não ofende

Responder à curiosidade
dos leitores parece ser cada
vez mais a função
primária dos romancistas
contemporâneos

Stephen King

Tenho 

a impressão de
que, na mente dos lei-
tores, os escritores

existem para servir a dois objeti-
vos, e o mais importante não
deve ser escrever livros. A fun-
ção primária do escritor, parece,
é responder às perguntas dos
leitores. Estas se dividem em
três categorias. A terceira é a
que mais me fascina, mas antes
vou identificar as outras duas.

As Perguntas Únicas no Gê-
nero: Cada dia o correio me traz
algumas. Com freqüência elas
refletem o campo de interesses
do escritor: — história, horror,
romance, o espaço interplanetá-
rio, o Oeste americano. A única
coisa que elas têm em comum é sua
singularidade. Pergunta-se freqüente-
mente aos romancistas onde eles arran-
jam suas idéias iver categoria número 2),
mas o que os escritores devem se indagar
é de onde vêm essas estranhas perguntas,
essa inesgotável curiosidade.

Houve, por exemplo, a jovem que me
escreveu de uma instituição penai de
Minnesota. Ela me informou que era clep-
tomaníaca. Depois, que eu era seu escri-
tor favorito e ela tinha roubado cada um
dos meus livros que encontrara dando
sopa. "Mas após ter roubado Different
seasons de uma livraria e lido, senti-me
compelida a devolvê-lo", disse a jovem."Você acha que isto significa que este é o
seu melhor livro?" Após considerar devi-
damente a questão concluí que a recupe-
ração da leitora não tinha nada a ver com
mérito artístico. Cheguei quase a escre-
ver de volta para descobrir se ela já tinha
roubado Misery, mas decidi que devia
manter minha boca fechada.

De Bill V., em Carolina do Norte: "Vi
que vjcê usa barba. Você tem pânico de.
giletes?"

De Carol K., no Havaí: "Você vai escre-
ver soLre espinhas ou outras marcas fa-
ciais?"

De Raymond R., no Mississipi: "Já
comeu carne crua?" (São as lacônicas
como essa que realmente me fascinam.)

Já me perguntaram se bato na mulher
e/ou nos filhos. Já fui convidado a festas
em lugares onde nunca estive e espero
nunca estar. E uma vez uma jovem me
mandou alguns gramas de maconha, jun-
to com a pergunta: "É disso que vem
minha inspiração; de onde vem a sua?"
Na realidade, a minha vem normalmente
em envelopes — desses através dos quais
você pode ver seu nome e seu endereço
impressos por computador — que che-
gam no final de cada mês.

Os velhos clichês: Estas são as per-
guntas que os escritores sonham respon-
der enquanto correm atrás de editores e
das que se cansam mais depressa assim
que começam a publicar. Em outras paia-
vras, são as perguntas que surgem inevi-
tavelmente em cada entrevista idiota que

) ^ 

'

h ¥ acjo

o escritor já deu ou dará. Vou enumerar
algumas delas:

Onde você arranja suas idéias? (Eu
arranjo as minhas em Utica)

Como se consegue um agente? (Venda
sua alma ao diabo).

Como você começa um romance?
(Normalmente começo escrevendo o nú-
mero um no canto superior direito de
uma folha de papel em branco).

Como você escreve um best-seller?
(Da mesma maneira que se consegue um
agente).

Como você vende seus livros para o
cinema? (Responda que o cinema não os
quer.)

Quem é seu escritor preferido? (Qual-
quer um que escreva histórias que eu
teria escrito se tivesse pensado nelas
antes.)

Existem várias outras, mas são muito
chatas e é melhor ir em frente.

As realmente esquisitas: lá estou eu
descendo a rua em minha caminhada
matinal quando passa alguém ern sua
camionete e diz: "Ei Steve! Tem escrito
alguns bons livros ultimamente?" Tenho
uma resposta para isso. Venho desenvol-
vendo-a ao longo dos anos, por pura ne-
cessidade. Digo: "Estou tomando um des-
canso". Mesmo que esteja trabalhando
como um louco num novo livro. A razão
de dar esta resposta é que nenhuma outra
me parece adequada. Acreditem-me, eu
conheço o assunto. Mo processo de tenta-
tiva e erro que resultou em "estou toman-
do um descanso", descartei cerca de 500
outras respostas.

Ter uma resposta para "tem escrito
alguns bons livros ultimamente?" é mui-
to útil. Mas estaria mentindo se dissesse
que resolve o problema de saber o que a
pergunta significa. Minha incapacidade
em alcançar o sentido da indagação (que
me lembra um enigma Zen: "O que é um
rato, quando ele corre?") faz com que me
sinta mentaimente impotente. Veja bem,
não é apenas uma pergunta. É um monte
delas, enfeixadas num pacote. Como mi-
nha velha favorita: "Ainda está batendo
na sua mulher?"

Se eu respondo na afirmativa, isso

quer dizer que posso| ter escrito — quan-
tos livros? Dois? Quatro? — (todos eles
bons) nos últimos — quanto? Bem, quan-
to tempo é ultimaiíiente? Isso poderia
significar que escrevi três bons livros só
na última semana, ou talvez dois só na
viagem de ida e voltçi ao aeroporto inter-
nacional de Bangori Por outro lado, se
respondo não, o quej isso significa? Que
eu escrevi uns três oji quatro livros ruins
ultimamente?

Ou lá estou eu numa noite de autógra-
fos na Bétts' Booksiore ou outro local.
Isso é algo que faço iduas vezes por ano,
com a mesma funçãci daqueles pequenos
feixes de galhos que bs religiosos da Ida-
de Média transformavam em chicote para
autoflagelar-se. Durante estes exercícios
de loucura e autonègação, pelo menos
dez pessoas se aproximarão da mesinha
onde me encurralo atrás de uma pilha de
livros e perguntarão: ^"Gostaria de ter um
carimbo de borracha?"

Para esta também tenho uma esposta
desenvolvida ao longo dos anos: "Não, eu
não ligo". Não importa se realmente ligo
ou não (desta vez sào minhas próprias
motivações que quero omitir). O proble-
ma é: o que faz com due uma questão tão
ilógica ocorra a tantas pessoas? Minha
assinatura está realmente carimbada na
capa de vários de meus livros. Mas as
pessoas compram indiferentemente os
que estão e os que não estão carimbados.
Será que os que formulam esta pergunta
fariam fila pelo privilégio de me ver cha-
puletar um carimbo de borracha na pági-
na-título de The Shining ou Pet Semata-
ry? Não acredito que o fizessem.

Se você ainda não percebeu algo pecu-
liar nestas perguntas, talvez esta possa
ajudar a convencê-lo. Estou sentado no
café ao lado da minha casa, fazendo um
lanche e lendo um livro (ler durante as
refeições é um dos poucos maus hábitos
adquiridos em minha juventude que no-
bremente me recusei a abandonar), quan-
do um freguês ou mesmo a garçonete se
aproxima e solta: "Como é isso, que você
não está lendo um de seus próprios li-
vros?"

Não aconteceu só uma vez, ou mesmo
de vez em quando; acontece aos montes.

A resposta a esta pergunta normalmente
provoca um risinho, embora não seja
mais do que pura lógica. "Sei como todos
foram feitos", digo. Fim de papo. E volto
ao lanche, após um pequeno intervalo
para especular por que as pessoas acham
que alguém quereria ler o que já escreveu,
reescreveu, leu, releu e voltou a reler
durante o processo de corrigir os erros
que um bom editor de texto sempre de-
sencava, todo feliz, de seus esconderijos
(uma vez ouvi um escritor policial sugerir
que Deus devia ter usado um editor de
texto, e mesmo achando a idéia levemen-
te blasfema tendo a concordar).

Outra pergunta comum é: "Quanto
tempo você leva para escrever um livro?"
Uma questão perfeitamente razoável —
pelo menos até você tentar respondê-la e
descobrir que não existe resposta. Desta
vez a resposta automática é uma total
falsidade, mas pelo menos serve para
conduzir a conversação para um terreno
mais sólido. "Normalmente cerca de nove
meses", respondo, "o mesmo tempo que
para gestar um bebê". Isso satisfaz a
todos, menos a mim. Eu sei que nove
meses é apenas uma média, e provável-
mente fictícia. Ela ignora The Running
Man, que foi escrito em quatro dias. Tam-
bém ignora It e meu último The Tom-
myknockers. It tem mais de mil páginas e
foi escrito em quatro anos. The Tommyk-
nockers tem só 400, mas levei cinco anos
para escrevê-lo.

Eu me importo com essas perguntas?
Sim... e não. Todo mundo se importa com
perguntas que não têm respostas reais e,
desta forma, revelam que a pessoa inter-
rogada não é verdadeiramente um médi-
co, mas uma espécie de curandeiro. Mas
ninguém, pelo menos ninguém com um
mínimo de bondade humana, se ofende
com perguntas de gente que quer hones-
tamente uma resposta. E de vez em quan-
do alguém fará uma pergunta realmente
interessante, como: "Você escreve nu?" A
resposta, não pré-fabricada, é: acho que
nunca o fiz, mas se funcionar vou tentar.
Stephen King e autor de A coisa, que a Kran-

cisco Alves lança na próxima semana. Tradu-
çào de Chico Nelson do The New York Times
Book Review.
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PERSONAGEM,

Um editor

de idéias

Ousadia, profissionalismo e

obsessão pela qualidade são as

marcas registradas

de Luiz Schwarcz, editor da

Companhia das Letras

Cida Taiar

São 

Paulo — As longas pernas de
plobe-trotter nào fazem dele um
andarilho. O paulistano Luiz

Schwarcz, 31 anos, inseridissimo na cida-
de onde nasceu, sai dela sempre a contra-
gosto — agora, neste final de ano, para
passar duas semanas entre o Guarujá e
Juquei. um trecho esplêndido do litoral
paulista, as mais longas férias dos últi-
mos anos. Cruza fronteiras apenas duas
vezes por ano, quando viaja por alguns
dias a Nova Iorque e Frankfurt. No mais,
ferve em São Paulo mesmo: prefere a paz
doméstica no confortável casarão na re-
gião dos Jardins, a leitura assídua, o
futebol semanal — que ele, a la Chico
Buarque, joga, como goleiro, no time de
amigos "Ases da Pelota" —, o jantar fora
de casa uma ou duas vezes por semana.

Convencional — mas não muito. O
bom moço Luiz, hoje a mais completa
tradução de São Paulo, ganhou em 1987
as melhores referências profissionais que
sua ambição indisfarçada poderia dese-
jar. Não se trata de um yuppie, porém os
elogios que ouve de todas as frentes vão
para a sua portentosa Companhia das
Letras, uma editora que começou modes-
ta e em pouco mais de um ano — um ano
de extrema crise — revolveu o mercado
editorial brasileiro não apenas com um
inquestionável e surpreendente deslan-
che nas vendas, como também com a
apresentação de novas propostas e a in-
trodução de autores importantes mas até
então distanciados do leitor brasileiro,
como o crítico e ensaísta americano Ed-
mund Wilson, de Rumo à estação Finlãn-
dia. best-seller com 70 mil exemplares
vendidos, ou o Hedonista de Trinidad-
Tobago e origem indiana V.S. Naipaul.
Acima de tudo, confirma-se que, nestes
tempos deprimidos, profissionalismo, oii-
sadia e bom gosto sáo marcas fortes.

"As pessoas dizem que tenho tudo
para estar com o rei na barriga", diz Luiz
Schwarcz. "Na verdade, eu me sinto como
se um outro Luiz estivesse montado nas
minhas costas." É compreensível: para
fazer da sua Companhia das Letras o
mu st desta estação nebulosa, na qual
proliferam os desacertos econômicos,
mesmo entre empresários experientes,
Luiz teve que se desdobrar, realçando em
si mesmo não apenas o editor inventivo,
mas também se descobrindo como um
administrador eficiente e um financista
de larga visão. A prova desse sucesso está
escrita nos números: o discreto capital
inicial de 2 milhões de cruzados quintu-
plicou-se de outubro de 1986 até este
dezembro, segundo Luiz, mas há quem
diga que até mesmo quanto a esses índi-
ces o editor faz uma avaliação modesta —
e tudo isso sem assinar sequer uma dupli-
cata ern bancos. A soma de títulos publi-
cados é também alentada — 64 livros — e

o total vendido exibe uma saúde invejá-
vel: 520 mil exemplares.

Seria pouco, no entanto, para configu-
rá-lo como um Homem de Idéias. O crédi-
to maior de Luiz Schwarcz é a sua preocu-
pação, quase obsessão, pela qualidade —
não a qualidade média, medíocre, razoá-
vel. Luiz vende o raro, o que de melhor
existe no panorama da literatura e da
ensaística internacional."Com inteligência, muito trabalho e
coragem, ele publica alta poesia em es-
merada tradição, ensaios complexos e
autores até então pouco difundidos no
Brasil", avalia Davi Arrigucci Júnior, pro-
fessor de Teoria Literária da Universida-
de de São Paulo e autor de Enigma e
comentário, lançado pela Companhia
das Letras este ano.

O incrível senso de oportunidade que é
também um dos registros de Luiz
Schwarcz foi apurado ao longo dos oito
anos como diretor editorial da Brasilien-
se, onde, com o reforço e o estímulo do
experiente editor Caio Graco Prado,
aprendeu os segredos da feitura de um
sucesso. Criado e educado para assumir,
como único filho e único neto da família,
a condução da Cromocart, uma bem-
sucedida gráfica situada no bairro da
Barra Funda, ele concluiu, a um pesado
custo pessoal, o curso de administração
de empresas na Fundação Getúlio Var-
gas — mas trocou depressa e sem confli-
tos os livros especializados pelas ficções e
ensaios que capturava nas livrarias. O
estreito contato com Caio Graco — "ele
foi fundamental na minha formação", re-
conhece — resultou numa soma de Ibo-
pes contínuos que transformaram a Bra-
siliense, no início dos anos 80, na mais
inquieta editora do país. Juntos, eles assi-
naram coleções como a Primeiros Passos
— "idéia do Caio que eu protagonizei",
ressalta —, um dos maiores sucessos edi-
toriais brasileiros, além das séries Encan-
to Radical e Circo das Letras. O êxito
alcançado pela dupla não foi suficiente
para mantê-los unidos: com objetivos
próprios, Luiz decidiu montar sua própria
editora, numa ânsia de expansão que
Caio Graco jamais compreendeu. "A pe-
na é que ele se atribui muitas idéias que,
na verdade, foram minhas", chegou a
reclamar Caio à revista Veja em São
Paulo, em fevereiro deste ano, quando
pela última vez concordou em falar mais
detidamente sobre a relação profissional
dos dois. Hoje, é apenas lacônico e não
relaciona criticas: "Considero Luiz um
bom editor", economiza.

Não é tão concisa a opinião da maio-
ria. Coragem, ousadia, profissionalismo,
bom gosto, seriedade são alguns dos atri-
butos observados em Luiz Schwarcz até
mesmo por seus concorrentes. Énio Sil-
veira, um dos mais decisivos editores
brasileiros, fundador da Civilização Bra-
sileira, destaca em Luiz qualidades como"amor ao livro e respeito à coisa
cultural". "Ele honra a minha classe e
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assegura, por ser jovem e competente, o
seu futuro no Brasil", confirma Jorge
Zahar, outro editor expressivo.

Esse dote — a precisão, o rigor — Luiz
herdou da família judia, de origem iugos-
lava. Sobre ele se concentraram todas as
expectativas, e ele correspondeu a todas
— foi sempre o primeiro aluno da classe, e
continua a desempenhar sem deslizes um
bom papel. Casado há oito anos com a
antropóloga Lilia Katri Moritz, sua na-
morada desde os quinze e com quem tem
dois filhos, Júlia, de seis anos, e Pedro, de
três, se revela também um pai preocu-
pado."É até nervoso demais", conta Lilia.
"Eu costumo dizer que ele é como a mãe
judia daquela piada. A mãe italiana diz:
"não faça isso, meu filho, senão te mato",
mas a judia ameaça "não faça isso, meu
filho, senão me mato". Mas é também um
pai muito dedicado." "Sou de fato extre-
mamente rigoroso, introjetei um grau de
exigência maluco", concorda Luiz
Schwarcz, que acompanha "com o cora-
ção nas mãos e algumas horas de insó-
nia", o lançamento de cada livro. "Não
me tranqüilizo enquanto não leio as críti-
cas, porque me sinto exposto."

Meticuloso, exigente, Luiz transfor-
mou a Companhia das Letras numa edi-
tora com uma marca global — incluindo-
se o projeto visual assinado por João
Baptista da Costa Aguiar, que imaginou

um originalíssimo logotipo mutante, fie-
xível, que varia conforme a índole do
livro, e a preparação de capas de extrema
beleza."O prazer de ler começa pelo prazer de
ver, de manusear os objetos bonitos des-
cobertos a cada mês", diz Davi Arrigucci,
referindo-se às capas assinadas, entre ou-
tros, por artistas como Carlos Matuck ou
Ettore Bottini. "Ele tem bom gosto, resu-
me a professora de estética da USP Gilda
de Melo e Souza, autora de O espirito das
roupas, outra publicação da Companhia
das Letras. Não apenas a preocupação
com a estética caracteriza seus livros —
Luiz sabe como torná-los mais atraentes
e garantir um espaço fixo na imprensa e
balcão das livrarias aos seus autores de
eleição."Ele trabalha bem o seu produto do
ponto de vista mercadológico — sabe
divulgá-lo porque edita pouco", analisa
Matinas Suzuki Júnior, secretário de re-
dação da Folha de S. Paulo. "Ele se pauta
pela qualidade e apresenta textos que
abrem novas frentes de interesse", refor-
ça José Miguel Wisnik, músico e professor
de literatura brasileira da Universidade
de São Paulo.

Não se trata de uma unanimidade,
porém. Em que pese a confessada dificul-
dade em assimilar críticas, um problema
que três anos de análise nào conseguiram
resolver, Luiz é obrigado a ouvi-las —
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Luiz Schwarcz e a mulher, Lilia, com os filhos Julia e Pedro

j

O conselho de Idéias

indicação do Homem de Idéias
será divulgada anualmente, no

último sábado do més de dezembro, e
foi criado no intuito de reconhecer e
incentivar o trabalho da personalidade
que mais se destacou no meio cultural
do ano correspondente. O conselho res-
ponsável pela indicação, pelo voto dire-
to, do editor da Companhia das Letras
Luiz Schwarcz como vencedor deste
ano foi formado por oito integrantes,
aos quais se acrescentará o próprio
Schwarcz no ano que vem. Os membros
do conselho são: Flávio Rangel, 53. tea-
trólogo e cronista do JORNAL DO
BRASIL; João Cabral de Melo Neto, 67,
poeta, diplomata e acadêmico, autor de
Morte e vida severína. Agrestes e Cri-

me na Calle Relator; José Paulo Paes, í
61, poeta, tradutor e ensaísta, autor de j
Os buracos da máscara, Um por Iodos e
Gregos e baianos; Luciano Trigo, 23,
editor assistente do Idéias; Luiz Costa
Lima. 50. professor de Literatura na
PUC-RJ, autor de O controle do imagi-
nário, Sociedade e discurso ficcional e
O fingidor e o censor; Renato Mezan,
37, psicanalista e professor de pós-
gradução em psicologia clínica na
PIJC-SP, autor de Freud: a trama dos
conceitos, Freud, pensador da cultura e
Psicanálise e judaísmo: ressonâncias;
Sérgio Abranches, 38, cientista político,
sociólogo do luperj e autor de Os des-
possuídos; e Zuenir Ventura, 56, editor
do Caderno B e do Idéias.

para sua sorte, em menor freqüência do
que os elogios. Há condenações sérias,
especialmente a respeito de sua atitude
supostamente "conservadora" na seleção
dos editados. "Ele é um ideólogo do capi-
talismo", ataca o tradutor Flávio Kohte,
preterido por Luiz na tradução de uma
série de ensaios de Walter Benjamin, ain-
da na época da Brasiliense. Kohte acha
que, com suas publicações, o editor pro-
move um "combate ao pensamento mar-
xista". Talvez nenhuma provocação, no
entanto, venha a abalar tanto Luiz quan-
to a desferida, ainda que sem intenção,
pelo celebrado escritor Antonio Callado,
autor entre outros de Quarup. "Luiz o

quê? Nunca ouvi falar, nem da Compa-
nhia das Letras", surpreendeu-se ao tele-
fone.

Inconscientemente, Callado — que
certamente, como intelectual, não pode
dar-se ao luxo de desconhecer a editora
de Schwarcz — pode estar dando voz ao
rancor que uma parcela dos autores bra-
sileiros alimenta em relação ã Compa-
nhia das Letras e ao seu titular. Ainda e
sempre por respeito ao rigor. Luiz não
tem publicado obras de ficcionistas brasi-
leiros — à exceção do provocante Garo-
tos da Fuzarca, de Ivan Lessa. Ele se
explica de forma elementar: a prosa, no
Brasil, vive um momento sombrio. A en-
saística. ao contrário, refulge. "Fico com
o melhor", simplifica.

É claro que namora alguns eleitos —
Raduan Nassar, o paulista que considera
"o melhor escritor brasileiro" e de quem
relançará, ainda este ano. o grandioso
Lavoura arcaica, e mais Rubem Fonseca,
João Gilberto Noll. Moacyr Scliar, Caio
Fernando Abreu. Ivan Ângelo, Lygia Fa-
gundes Telles. "Todos são dignos de figu-
rar no nosso catálogo, mas há um proce-
dimento ético com suas editoras que de-
vo cumprir", diz. Considera, em compen-
sação, os indícios favoráveis para o lança-
mento, daqui para a frente, de poetas
brasileiros — uma relação de luxo que
inclui versos de Manuel de Barros, Antô-
nio Fernando de Franceschi. Pedro Paulo

de Senna Madureira, Orides Fontella e
Rubens Rodrigues Torres Filho.

A percepção do adequado para o mo-
mento não é uma qualidade exclusiva de
Luiz, que, "sem querer insistir numa ima-
gem gasta", valoriza o trabalho de equi-
pe. Ele tem uma malha de consultores —
todos bem gratificados: paga hoje de cin-
co a seis mil cruzados por um "parecer",
pequeno comentário crítico sobre o livro,
e até 50 mil cruzados por uma indicação.
Alguns trabalham de graça, sem exercer
a função: "Foi o Paulo Francis quem me
falou sobre o George Lichtheim, por
exemplo, de quem pretendo lançar, em
1989, o famoso estudo crítico sobre o
marxismo", conta Luiz. Há consultores
fixos, como o filósofo Renato Janine Ri-
beiro (que sugeriu O queijo e os vermes,
de Cario Guinzburg, 18 mil exemplares
vendidos, o cientista político Paulo Sér-
gio Pinheiro (Rumo ã estação Finlândia),
o sociólogo Francisco Foot Hardman
("Tudo que é solido desmancha no ar),
entre outros, além do recém-introduzido
Ivan Lessa, agora o homem da Compa-
nhia em Londres.

Com o cartel em máos. Luiz sai à caça
dos direitos autorais. Fecha negócios so-
Ienes em luxuosos escritórios dos agentes
em Nova York, por exemplo, ou na turbu-
lenta e agitada feira internacional do
livro de Frankfurt — de onde trouxe, este
ano, no bolso do colete, o contrato para
publicar ainda em 1988 dois livros do
português José Saramago, O ano da mor-
te de Ricardo Reis e A jangada de Pedra.

Perde também, que nem mesmo Luiz
Schwarcz é infalível: colocou apenas doze
mil dólares no recente leilão dos direitos
de The bonfire of the vanities, de Tom
Wolfe, um dos grandes sucessos do ano
nos Estados Unidos, e os originais acaba-
ram nas mãos da editora Rocco. Fica com
seus guardados para 1988, uma seleta
soma de nomes como Isaiah Berlin, John
Updike, Anthony Burgess, além da previ-
são de lançamento, já a partir de feverei-
ro. de series como Os escritores. Os diá-
rios de Moscou, de Walter Benjamin, e
preciosidades como Oscar Wilde, de Ri-
chard Ellman, ou Fin-de-sieele Vienna,
de Carul E. Schorske.

É pouco para Luiz Schwarcz, admira-
dor de um trio de editores da pesada —
Alfredo Machado, da Record ("tem gran-
de capacidade comercial"), Jorge Zahar
("deu dignidade ao nosso trabalho") e
Pedro Paulo de Senna Madureira, da
Guanabara ("o que mais conhece litera-
tura"). ele pretende em 1988 forjar-se defi-
nitivamente como um editor bem-
sucedido em todos os aspectos. Com no-
vas instalações, a Companhia das Letras
ganhará um administrador — Luiz can-
sou-se de planejar custos e contar os
lucros. Quer ter tempo integral para ler.
ouvir Tom Jobim. trocar idéias. "Acima
de tudo, em 1988, precisamos botar o ego
da editora no lugar", propõe-se.

O estímulo dos colegas

Pedro Paulo Senna Madureira
gerente editorial da Guanabara

"Luiz Schwarcz é um
editor completo, porque
estabeleceu uma política
editorial e a vem realizan-
do da maneira mais ínte-
gra e coerente possível. É
um editor que pratica na
Companhia das Letras ex-
perièncias que foram pio-
neiramente feitas por edi-
toras como a Zahar, a Bra-
siliense e a Nova Frontei-
ra, por exemplo. Ele fez na
área das ciências humanas
e da grande ficção neste
fim dos anos 80 o que aque-
Ias três editoras fizeram
nos últimos 15 anos. Luiz

Schwarcz prossegue uma
tradição, mas com uma
marca registrada pessoal.
Tenho por ele o maior ca-
rinho".

Paulo Rocco
editor da Rocco

"Como editor, acho esti-
mulante a entrada não só
da Companhia das Letras
como de qualquer outra
editora no mercado, por-
que significa vitalidade na
área editorial. Cada edi-
tora tem uma personalida-
de própria e uma linha edi-
torial. Não consigo ver
uma editora igual às ou-
tras, como não consigo ver
uma cabeça igual à outra.
Admiro a Companhia das
Letras, como admiro a Re-
cord, a Nova Fronteira, a
Brasiliense e todas as ou-
tras. A linha editorial da
Companhia das Letras é
compatível com o mercado

brasileiro, como são outras
linhas editoriais. Não vejo
o surgimento da Compa-
nhia das Letras como algo
diferente — mas como um
sinal de vitalidade."

Emanuel Araújo
diretor editorial da Record

"A Companhia das Le-
tras é uma editora nova,
que surgiu já com um pa-
dráo gráfico e uma linha
editorial bem definidos. Is-
so significa que a editora
deve seguir o caminho que
ela própria abriu com su-
cesso. E importante notar
que um dos grandes acer-
tos do Luiz Scwarcz é que
ele, propositalmente, limi-
tou a produção da Compa-
nhia das Letras a um pe-
queno número mensal de

títulos, o que lhe deu pos-
sibilidade de trabalhar
melhor cada titulo em ter-
mos de promoção. É uma
política acertada. Não sei
como ele irá se comportar
quando a Companhia das
Letras crescer e ele tiver
de diversificar os títulos,
mas até o momento ele é
um editor que vem soman-
do acertos, o que é bom
para todos nós. Só tenho a
desejar a ele um sucesso
cada vez maior."

Alfredo
Gonçalves
diretor editorial da Nova
Fronteira
"Luiz Schwartz e a Com-
panhia das Letras têm ti-
do, sob o aspecto da con-
trataçáo de autores, um
comportamento exem-
plar. o que não poderia-
mos dizer de outras edito-
ras recém-surgidas. Hoje.
a gente tem a sensação de
que, se existe alguma edi-
tora interessante no mer-
cado. esta é a Companhia
das Letras: nós. que somos
editores, sabemos que não
é verdade. Os autores que
Luiz Schwartz vem editan-
do são conhecidos da mi-
dia. Apenas, oportuna-
mente, ele os editou nc
momento certo. É uma
pessoa bem articulada nas
coisas do métier. sabe o
que é um processo de edi-
çáo e dá aos seus livros um
tratamento extremamen-
te moderno. Não é um edi-
tor perdulário. Viajamos
juntos para a Feira de Li-
vros de Frankfurt, onde
ele mostrou que visita au-
tores que náo estejam ne-
cessariamente no grande
desvario dos leilões edito-
riais. É um editor com fa-
ro, indiscutivelmente. Pa-
ra nós, que estamos no
mercado, é importante
que se festeje um editor
como Homem de Idéias.
Mas sabemos que o que ele
está fazendo é administrar
as regras do negócio. Ape-
nas, pela proporcionalida-
de entre o número de lan-
çamentos e o espaço na
imprensa que recebe, ele é,
aparentemente, um editor
mais inteligente e mais in-
teressante que os outros.
Mas é tudo uma questão
de proporcionalidade. E
extremamente auspicioso
termos um editor com o
brilhantismo de Luiz
Schwartz — que tem a ca-
racteristica ética de se
comportar no mercado se-
gundo as regras sérias.
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ataca

novamente

Geneton Moraes Neto

PAULO 

Francis não existe. É
um pseudônimo. O verdadeiro
nome do autor dos romances

Cabeça de papel, Cabeça de negro e Fi-
lhas do segundo sexo, comentarista inter-
nacional da T\r-Globo e correspondente
da Folha de S. Paulo em Nova Iorque é
Franz Paulo Trainnin Heilborn. Ele de-
testa o prenome Franz. Nasceu em setem-
bro de 1930 na rua São Clemente, em
Botafogo. Criança, "latia e mordia"quan-
do provocado. Dos 14 aos 27 anos de
idade, passava seis horas por dia lendo.
Decidiu que seria escritor aos 14, depois
de devorar Crime e castigo Quis, quem
diria, ser padre na adolescência. Desistiu
a tempo. Depois, pisou r.os palcos como
alor coadjuvante na década de 50, quan-
do ganhou de Paschoal Carlos Magno o
apelido de Paulo Francis. Chegou a diri-
gir seis peças. Em 1952, ganhou dos criti-
cos a maior votação entre os concorren-
tes ao titulo de ator-revelaçào do ano.
Terminou critico de teatro. Trocou tapas
com Paulo Autran por ter escrito um
artigo "sórdido, imperdoável, mesquinho
e cruel "sobre Tonia Carrero. Os adjetivos
sobre o artigo são do próprio Francis,
autocriticado. Usa óculos desde os sete

IDÉIAS — Cabeça de papel, o primeiro
volume da trilogia que você planeja escre-
ver, foi lançado em 1977.0 segundo volume,
Cabeça de negro, apareceu em 1979. Por que
lanta demora em lançar o terceiro e último
volume?
I'aulo Francis — A razão é bem simples: eu
çstou atolado de trabalho e cada vez mais
desanimado corri a situação que tenho de
analisar, seja no mundo, seja no Brasil. Não
encontrei o equilíbrio mental e nervoso para
empreender o terceiro romance. Mas, em
breve, pretendo conseguir.
II) — Você esperava que o intervalo entre o
primeiro e o último volume fosse tão gran-
(le? Afinal, uma década já se passou...
PF — De jeito nenhum! Eu estava com
grandes esperanças quando fiz o primeiro
livro. Achava que o livro ia ser assunto de' grandes debates, o que me animaria a fazer
o segundo e o terceiro. Mas as minhas expec-
tíitivas não foram correspondidas, apesar de
os livros terem vendido tão bem, para os
padrões brasileiros. O primeiro vendeu mais
de 30 mil exemplares. O segundo vendeu
cerca de 20 mil, o que é uma boa venda em
termos de livros brasileiros. Mas, infelizmen-
te, não há campo. Parece não haver no
Brasil um clima cultural que excite o debate
intelectual.
II) — O que é que decepcionou você exata-
mente? A receptividade da crítica?
PF - A receptividade da crítica, não. Pelo
contrário! Tive análises longas e favoráveis
de dois críticos por quem tenho respeito:
Xristão de Athaíde e um jovem crítico, José
Onofre. a quem reputo um dos melhores
críticos dessa geraçáo. O problema é que há,
no Brasil, um clima para que um romance
seja discutido assim. Vejo que até livros que

anos de idade. Carrega dez graus de mio-
pia em cada olho, estrabismo, hiperme-
tropia e astigmatismo. Recuperado de
uma tuberculose que o apanhou em 1961,
viria a sofrer um susto maior em 1973,
quando teve de encarar três biópsias até
descobrir que era benigno o tumor de
tireóide que os médicos detectaram. Pre-
so uma vez por semestre entre 1968 e
1970, deixou o Brasil por se sentir impedi-
do de escrever. É casado com a jornalista
Sônia Nolasco. Não tem filhos. Repete, a
esse respeito, a última frase das Memó-
rias póstumas de Brás Cubas: "Não
transmiti a nenhuma criatura o legado da
nossa miséria". Polêmico, cultissimo, bri-
lhante, garante que não gosta de escre-
ver. "Mas me sinto infeliz, mais do que o
habitual, se não escrevo". Há exatos dez
anos, resolveu se lançar como romancis-
ta, com um projeto definido: produzir
uma trilogia sobre as elites brasileiras. A
tarefa permanece ã espera de conclusão.
Nesta entrevista, Paulo Francis anuncia
que finalmente lançará em 1988 o terceiro
volume da trilogia, constata que o Brasil
vive num "sertão cultural", responde aos
que o chamam de esnobe e boçal e confes-
sa por que teve uma crise de depressão
quando estreou como romancista. Mais:
revela por que prefere escrever romances
sobre as elites — e não sobre o povo.

têm um apelo bem mais popular — e dizem
tudo o que todo mundo quer ouvir — são
fogo de palha. Aparecem, são falados duran-
te uma semana ou duas. Depois, somem
completamente. Há na cultura brasileira —
e de um modo geral — uma falta de reper-
cussão desanimadora.
ID — Por que foi, afinal, que, depois do
lançamento do primeiro volume da trilo-
gia, você sentiu depressão e ânsia de suicí-
dio no dia em que completava 49 anos, a
ponto de ficar trancado sozinho no aparta-
mento?
PF — Botei naquele livro, Cabeça de papel,
tudo o que estava dentro de mim e esperava,
no mínimo, um debate. Mas ninguém discu-
tiu o que estava dentro do livro. Nem os a
favor nem os contra. Eu não esperava elo-
gios. Mas esperaya pelo menos uma discus-
são. E ninguém! É uma coisa extraordinária!
É um livro intelectual da primeira à última
página — e não houve a menor discussão,
em parte alguma!
ID — Os livros que você vem escrevendo na
trilogia exploram a anatomia da elite vito-
riosa em 1964. A maioria dos escritores
prefere se ocupar das massas derrotadas, os
despossuidos. Como é que você explica essa
tendência?
PF — Minha posição mais ou menos sempre
foi essa: é bem mais interessante saber
quem são.os responsáveis pelo que acontece
no pais em alto nível do que ficar na chora-
minga sobre as pessoas que foram vitimiza-
das. Os que foram vitimizados são, natural-
mente, dignos de' toda pena, mas, como
asssunto literário, e até como assunto políti-
co, não me parecem tão importantes quanto
aqueles que causaram essa situação em que
as pessoas vivem...

ID — Você sentia falta de um autor que, na
literatura brasileira, cumprisse o papel de
se ocupar da elite como tema literário? É
essa a razão que o levou a escrever a tri-
logia?
PF — Dizer que sim seria um pouco preten-
sioso, mas a verdade é que sinto falta. A
maioria dos romances no Brasil é voltada
para temas regionais ou para a contempla-
ção do umbigo do autor. São livros geral-
mente escritos por mulheres que amaram,
não foram correspondidas e se lamentam.
Ou então são livros voltados para temas
regionais. Simplificando, eu diria que há
duas escolas: a de Jorge Amado e a de
Clarice Lispector, dois escritores a quem
prezo muito. Mas os dois têm, forte, essa
ênfase: um, no regional; outra, no subjetivo
e no pessoal. Eu não me lembro de ter visto
um romance que desse idéia do que é a
sociedade brasileira, no sentido de mostrar
quem está por cima, quem está por baixo.
Machado de Assis fez uma grande analise da
elite brasileira — e não viu quem estava por
baixo, não se interessava por essas coisas.
Mas, nos tempos modernos, o que temos?
Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa.
Veja o caso de Tom Wolfe. A editora L & PM
publicou, al no Brasil, um livro bobo dele
sobre arte moderna, A palavra pintada. Mas
ele escreveu agora um romance absoluta-
mente extraordinário sobre Nova Iorque,
chamado A fogueira das vaidades. Nova
Iorque, infelizmente, é o centro do mundo.
E, no entanto, você tem escritores como
Norman Mailer, Gore Vidal, John Updike,
William Styron e outros que moraram em
Nova Iorque durante algum tempo: a ne-
nhum deles ocorreu escrever um romance
sobre a cidade. Tom Wolfe escreveu e o livro,

surpreendentemente extraordinário, toca
na raiz da coisa: a sociedade americana, em
grande parte é dominada pela cidade de
Nova Iorque. Muito antes de Tom Wolfe, eu
tentei fazer assim (ri).
ID — Por que é que você desistiu de fazer
um monólogo interior que duraria um livro
inteiro, no primeiro volume?
PF — Desisti porque o meu editor, Ênio
Silveira, disse que ninguém ia ler! (ri). Disse
que ninguém ia entender, o que me desani-
mou muito. Ele leu a primeira parte do livro
e me disse: "Vai vender para seis pessoas".
Mas a primeira parte de Cabeça de Papel é a
mais autêntica do livro. É como eu gostaria
de escrever.. Agora, estou num processo
longo de revisão do que vou fazer. E preten-
do até o ano que vem, 1988, ter um livro na
praça, o terceiro volume da trilogia, Cabeça.
ID — Quando publicou o primeiro romance,
você tinha 46 anos de idade. Qual é a maior
diferença em relação ao Paulo Francis de
hoje, uma década depois? Você constata
alguma grande diferença ou as mudanças
fundamentais ocorrem sempre antes dos 40
anos?
PF — Ocorrem muito antes. Tudo no fundo é
um problema de infância e adolescência.
Quando fica burro-velho, como eu, você co-
loca umas racionalizações, uma introspec-
ção maior sobre suas experiências. Mas,
emocionalmente, você é, no básico, filho da
criança que você foi.
ID — O contato físico com o Brasil de hoje
lhe dá náusea, tristeza ou indiferença?
PF — Náusea e tristeza. Ainda nao consegui
atingir a indiferença — infelizmente.
ID — Você vai voltar ao Brasil algum dia?
PF — Presumo que sim. Só espero que a
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cena, ao contrário do que acontece hoje, não
seja tão ã la Victor Hugo.
ID — Quando Carlos Drummond de Andra-
de morreu, você disse que a única coisa
ruim que ele fez foi promover algumas das"piores escritoras brasileiras". Quem são?
PF — Ah, são tão insignificantes que nem
vale a pena mencionar. Carlos Drummond
de Andrade foi o nosso maior poeta. Não há
a menor dúvida. Ele não tem igual — nem
sucessores. Como cronista, ele fazia aquela
coisa de mineiro... Não vou citar nomes. Mas
Drummond se referia a pessoas que não tem
nenhuma presença na vida intelectual brasi-
leira. Ele, por gentileza, dizia que as pessoas
tinham escrito coisas ótimas! E, principal-
mente, as mulheres. Drummond gostava de
mulher. Nào havia uma mulher interessante
sobre quem ele não desse uma nota favorá-
vel. Em 1961, 1962, Mário Faustino, um
poeta maravilhoso, meu amigo, um critico
sem par, morto estupidamente num desas-
tre de avião, escreveu um artigo no caderno
dominical do JORNAL DO BRASIL dizen-
do que Drummond era um grande poeta
mas não era mestre, no sentido de como
Ezra Pound tinha sido — um homem que
dissesse suas opiniões sobre a cultura brasi-
leira. Mário Faustino dizia que Drummond
produzia uma obra mas, como intelectual,
era ausente. Drummond ficou furioso de
ódio. Mas é a pura verdade. Não houve
nenhuma combativi-
dade. Imagine a autori-
dade que a voz de
Drummond teria, se
ele tomasse posição e
separasse o joio do tri-
go na literatura brasi-
leira! Ele teria uma au-
toridade sem par. Mas
nunca quis exercer.
Não tenho nada con-
tra, pessoalmente. É
uma questão de tem-
peramento. Mas foi
uma grande perda.
Nossos intelectuais se
omitem!
ID — Você diz que ne-
nhum jornalista sério
acredita em nada.
Qual foi a última gran-
de causa em que você
acreditou?
PF — Ah, meu Deus...
(pausa). O Vietnam,
sem dúvida! Não é que
eu acreditasse que eles
fossem fazer um país
maravilhoso. Mas
achei a agressão norte-
americana uma coisa horrorosa, moralmen-
te intragável. A agressão destruiu mais os
Estados Unidos que o próprio Vietnam. To-
da aquela gente, aqueles intelectos que
eram pessoas de melhor gabarito intelectual
que esses atuais de Reagan, estão todos fora
da vida pública. Todos ficaram tão desmora-
lizados que se recolheram. Mas eu acredita-
va no Vietnam.
ID — Você já confessou que considera supe-
rado o esnobismo intelectual do Paulo
Francis. De onde veio a necessidade de
superar o esnobismo? É a idade?
PF (rindo) — Eu acho que sim.
ID — A imagem do Paulo Francis esnobe,
narcisista e boçal corresponde ou não à
verdade?
PF — Sou o jornalista que mais se preocupa
em informar o público no Brasil. Sou um
sujeito que não tem parti-pris nenhum. Veja
esta luta União Soviética-Estados Unidos.
Você não encontrará um jornalista que escu-
lhambe mais os Estados Unidos ou a União
Soviética do que eu. O leitor é o meu men-
tor. Não é que o leitor me diga alguma coisa.
Mas procuro entregar ao leitor tudo o que
tenho de observação pessoal e independèn-
cia. Se isso é narcismo e esnobismo, entào
dane-se! Eu, realmente, nào tenho papas na
língua.
ID — Você pelo menos admite que é narci-
sista ou esta imagem é folclórica?
PF — Isso é uma frase banalizada por esses
segundos cadernos de jornal que ouviram
uma versão de Freud do Readers Digest. E
evidente que todo mundo tem uma forte
preocupação consigo próprio. Afinal, se nós
não nos preocupássemos com nós mesmos,
com que é que deveríamos nos preocupar?
Procuro, no entanto, ter uma integridade
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"Sou o

jornalista que
mais se preocupa

em informar
o público no

Brasil"

intelectual que supere preferências pes-
soais.
ID — Há poucos dias, num artigo, você
chamou o presidente José Sarney de "Jeca
de jaquelão" A irreverência é indispensá-
vel ao jornalista?
PF — É totalmente indispensável! A pompo-
sidade desses tipos realmente ainda faz o
meu sangue correr forte. Quando olho esses
presidentes, esses líderes... Sarney lá pode
ser presidente do Brasil? É uma coisa
impressionante! Para descobrir se abre ou
se fecha uma porta, Sarney deve levar uma
meia hora... É preciso haver eleição, rapaz!
Sou um dos poucos brasileiros que já vota-
ram para presidente no Brasil. Para ter
votado para presidente, você precisa ter
pelo menos 48 anos de idade. Quem tem
menos de 48 anos nunca votou para presi-
dente no Brasil. Deixem o povo escolher!
Que o povo escolha quem quiser, porque
tem todo o direito — pelo menos esse direi-
to! Sou inteiramente a favor de eleição para
presidente — e não é em novembro de 1988,
nào. Sou favorável à eleição em março.
ID — Quando começou a aparecer na TV
Globo, você dizia que esse gesto significava
uma "autoviolaçáo de profundas resistèn-
cias-anteriores". Você jâ superou essas re-
sistências?
PF — Já, já. É apenas uma questão do meio
que você usa. Em TV, você tem de dizer as

coisas essenciais com o
máximo de simplicida-
de e de uma maneira
direta, sem se permitir
as digressões que você
tem com a palavra es-
crita. Então, às vezes,
você fica achando que
não disse tudo o que
queria sobre o assunto.
Desde que você se ha-
bitue a essa informa-
ção crua e bruta que se
dá na TV, não há pro-
blema quanto ao resto.
ID — Aos 11 anos de
idade, você tinha, con-
fessadamente, a apa-
rência de um cão hi-
drófobo...
PF (rindo) — Pois é...
ID — Hoje você parece
com o quê?
PF — Hoje devo pare-
cer um lobo hidrófobo!
ID — Por que é que
você, jornalista, detes ta entrevistar os ou-

 tros?
PF _ Todo mundo hoje tem uma máscara.
Qualquer pessoa que tenha um pouco de
esperteza sabe driblar, ao ser entrevistada,
qualquer pergunta. Então, ao entrevistar
uma pessoa, você dá a ela um espaço ex-
traordinário para que ela faça propaganda
de si própria. Não há possibilidade de al-
guém responder a sério a uma pergunta
séria. Mas depende. Você, por exemplo, está
me entrevistando agora e eu estou — mais
ou menos — falando a verdade a você. Mas, a
maioria das pessoas, nem pensar! Todo
mundo, quanto mais conhecido, fica mais
escondido. É por essa razão que dá uma
frustração tremenda: depois de quatrocen-
tas entrevistas de uma determinada pessoa
que ficou em foco, você continua sem saber
nada sobre ela.
ID — Você hoje é uma figura popular no
Brasil, graças à televisão. Programas de
humor têm personagens imitando Paulo
Francis. O que é que essa popularidade fora
do meio intelectual significa para você?
PF — Não tem importância, porque aqui em
Nova Iorque eu nào sou popular. Ouço falar
nessas coisas. Mas moro em Nova Iorque,
onde sou mais um anônimo. As reações que
você tem a esse tipo de fenômeno são liga-
das áo lugar onde você vive. Se as pessoas
me parassem na rua em Nova Iorque, aí
sim... (ri). Quando vou ao Brasil, fico sur-
preendido com todo mundo olhando para
minha cara. Mas aqui nào tenho nenhuma
reação.
ID — Os subdesenvolvidos, segundo você,
não têm memória nem consistência de pro-
pósito; náo acumulam história nem proteí-
nas que perdurem. Você por acaso acumu-
la?
PF — Eu acho que acumulo! (ri) Mas há
também exceções entre os subdesenvol-
vidos...

Agonia da razão

Eleito um dos 10 melhores romances de toda

a literatura argentina, 
"Respiração artificial"

é uma parábola sobre o exílio e a ausência
publicado em 1980 e provavelmen-
te incorpora todo o desconcerto
que a década passada produziu ou
reatualizou nos argentinos.

A recuperação da correspon-
dència vem de seu lado perverso:

ela se funda na distância e na
ausência. Um gênero que teria st-

Esse 

estranho livro, meio do liquidado com Hemingway,
crítica histórica, meio fie- substituído pelo telefone. E que,
ção, que surpreendente- se havia sobrevivido na Argenti-

Respiração artificial, de Ricardo
Piglia. Tradução de Hermenegildo
Silva. Iluminuras, 198 páginas, CZ$
480

Emir Sader

mente foi incluído por 50 roman-
cistas argentinos, neste ano, como
um dos dez romances mais impor-
tantes de toda a história da litera-
tura daquele país, é uma grande
parábola sobre a perda. A perda,
na forma como o exílio a revela:
como despojamento da língua,
dos amigos, do passado e do futu-
ro, até mesmo daquilo que não
sabíamos bem que possuíamos —
a pátria.

Não é O exílio de Gardel, nos-
tálgico e lúdico, mas uma busca
desesperada dos porquês, o que
leva Piglia a um mergulho na his-
tória argentina, desentranhando
um obscuro personagem que teria
significado a traição — a seu pas-
sado e a seu futuro — e que depois
de um exílio nos Estados Unidos,
morre fuzilado em Copiapó, no
Chile. O outro roteiro o conduz ao
racionalismo e ao irracionalismo
contemporâneos, de Descartes a
Kafka, de Wittgenstein a Mein
Kampf.

A ficção se arma em torno de
um personagem que nos introduz
na crônica de sua família, o que
termina se encadeando com as
pesquisas históricas de um tio e
com as especulações de um filóso-
fo polonês, exilado no interior ar-
gentino. Dali se depreendem óti-
cas diferenciadas e contrapostas
diante do mundo, assentadas em
citações, situações históricas e em
correspondência.

Se o exílio é encarado como
uma forma de utopia, como uma
visão do mundo em seu aspecto
terminal, a correspondência é a
forma utópica da conversa, anu-
lando o presente e fazendo do fu-
turo o único lugar possível do diá-
logo. Um gênero que Piglia utiliza
com grande proveito, na tentativa
de recompor os cacos de um mun-
do que se espatifou. O livro foi

na, era no estilo de Boquitas pin-
tadas e não da busca do sentido
histórico.

Diante de um universo cujas
sobras são o desterro, as perdas, a
traição, a história e a utopia res-
tam como os únicos ancoradouros
possíveis. O exílio como utopia,
representado pelo polonês perdi-
do em Concordia, figurando o des-
tino de seu país durante a guerra,
borrado do mapa. A história, na
procura das raízes do horror pre-
sente na transitoriedade tem-
poral.

Essa novela-especulação, essa
ficção-ensaio nos leva assim até á
descoberta de que, no vazio situa-
do entre 1909/1910 na biografia de
Hitler, se situava a deserção do
serviço militar e a imigração clan-
destina a Praga onde, freqüentan-
do o Café Arcos como falso pintor,
se encontrou com Kafka. Quando
este está à morte, 14 anos depois,
Hitler está dedicado à redação de
Mein Kampf, onde incorpora posi-
tivamente horrores intuídos por
Kafka, num contraponto que fe-
cha o livro, longamente, como
uma agonia da razão.

O livro é aberto pela citação de
T. S. EUiot sobre como somente a
reapropriação do sentido das coi-
sas possibilita restaurar a expe-
riência na sua plenitude. Por esse
sendero Piglia produz uma obra
densa, cujos interlocutores mais
constantes são Borges e Arlt.
Companheiros na vivência do des-
terro argentino — como assinala
Davi Arriguci Jr. em seu último
livro de ensaios — cujo ombro a
ombro com a cultura européia va-
le mais como a confissão de uma
perda, de uma expropriaçáo, de
que o exílio e a traição são as faces
mais visíveis.

Emir Satíer 6 cientista político
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Paixão

oswaldiana

Em "O 
perfeito cozinheiro das almas deste

mundo", a paixão do ciumento Oswald de

Andrade pela ninfeta Deise, na São Paulo de

1918\ num texto de múltiplos autores
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O perfeito cozinheiro das almas
deste mundo. Diário coletivo da
garçonniere de Oswald de Andrade
iSáo Paulo. 1918). Edição fac-similada.
Ex-libris. CZ$ 9000.

Julio Carlos Duarte
OZES múltiplas e masculi-
nas cultuando uma solitá-
ria, irrequieta e sutil femi-

nina Miss Ciclone, o mais trágico dos
amores miramarianos. É assim O
perfeito cozinheiro das almas deste
inundo. História de amor, a tragédia
real de Deise, ou Ciclone, ou Tufâozi-
nho ou Maria de Lourdes Castro de
Andrade, flutua sobre qualquer re-
dução ã simples curiosidade, nestes
rascunhos oswaldianárquicos.

Após a esfuziante paixão pela bai-
urina de 16 anos Landa Kosbach,

Oswald de Andrade conheceu Deise,
jelas mãos da professora de piano de
Kamiá, sua primeira mulher. Era
normalista, a mãe morava em Cravi-
nhos. Ela. no Brás. "Esquelética e
dramática, com uma mecha de cabe-
íos a testa", escreve Oswald em Um
homem sem profissão, cujas últimas
páginas são dedicadas a Deise, e
onde Oswald publica trechos do Per-
feito cozinheiro. Em 1917, Deise se
torna sua amante e ele aluga uma
garçonniere, à rua Libero Badaró,
67.

Menotti dei Picchia, Monteiro Lo-
bato e Guilherme de Almeida fre-
qúentam a casa. Pedro Rodrigues de
Almeida propõe o diário coletivo.
Duzentas páginas de um "livro-
razão", com 33cm por 24cm em ta-
manho. Nele, de 1918 a 1919, registra-
se a vida na garçonnière. 0 diário é
manuscrito em três cores diferentes,
roxo, verde e vermelho, e às vezes a
lápis. Há garatujas caligráficas e ca-
ligrafias posudas. Recortes 'e cola-
gens, grampos de cabelo, pente,
manchas de batom, flores secas, car-
tas, poemas visuais e uma pequena
bandeira norte-americana, além de
caricaturas do grupo feitas pelo de-
senhista Ferrignac. Comentários,
cpigramas, filosofia de caminhão, bi-
lhetinhos mútuos, poemas sérios de
Guilherme de Almeida e jocosos do
resto. Enfim, fragmentos entre ami-
gos. A costurar as inconseqúéncias
semânticas e registros gráficos, o
vulto venusiano de Deise/Ciclone,"Miss Ciclone, acentuando na pri-
meira sílaba", orientou Oswald nas
memórias.

A ninfeta é amada por todos."Miss Cyclonec c'est Ia fatalité"
(ass. Miché... let); "Cyclone é uma
espiral de fumo de perfumador espi-
ritualizada em rithimos de música
slava" (Viviano); e, a própria Ciclone,"ft Cyclone é a sphinge do deserto do
Braz". E, como musa da modernida-
de, "A Cyclone, ella sozinha, basta
para encher um ambiente intelectual
de homens do que elle precisa de

feminino, para sua alegria e para seu
encanto. Ella é multiforme e variá-
vel, na sua interessante unidade de
mulher moderna" (João de Barro).

À medida que se desenrolam as
anotações, cresce a trama e a tensão
entre uma cada vez mais angustiada
Deise, com problemas de doença e
perseguida pela moral familiar, e um
incomodado e ciumento Oswald. Em
uma das cartas que Deise lhe envia
de Cravinhos, e que está anexada a
uma das últimas páginas do diário,
diz a Ciclone, "como me sinto mor-
rer! E isto sem gesto teatral, e olhos
em alvo... sabes como sou simplória
a esse respeito". Ciclone engravida.
Oswald, assaltado por dúvidas quan-
to à paternidade, sugere o aborto.
Após uma grave hemorragia, o útero
teve que ser estirpado. Oswald casa-
se com ela in extremis, Monteiro
Lobato é um dos padrinhos. Uma
semana depois, Deise morre. O recor-
te de jornal com seu obituário encer-
ra o livro. "A que encontrei enfim,
para ser toda minha, meu ciúme ma-
tou", escreveu Oswald nas confissões
autobiográficas.

Haroldo de Campos, no ensaio"Réquiem para Miss Ciclone", que
acompanha esta edição fac-similada,
aponta para o paradigma literário
que aparece já no séc. XIX, "a indí-
gena em estado de natureza e a desi-
nibida mundana de salão: "Iracema
e Luciola, as mulheres alencarianas,
resgatadas do código de ética domi-
nante, de imposição patriarcal, pela
exceção ou pelo excesso". É este o
modelo lido em Deise, culminando
com o desenho-mor da feminilidade
na literatura pátria: a sonsa Capitu
de olhos tempestuosos, personagem,
aliás, de livro citado na última carta
de Cravinhos.

Texto de multiplicidade autoral,
Mário da Silva Brito vê no Perfeito
cozinheiro o gérmen criativo da es-
critura oswaldiana, principalmente
das Memórias sentimentais de João
Miramar e Serafim Ponte Grande.
Como estrutura criativa, antecipa
experiências futuras das letras na-
cionais. Um poema concreto de Os-
wald, em carimbo, seria, 50 anos de-
pois, publicado na revista concretis-
ta "invenção", n° 5, de 66. Mais que
ao concretismo, porém, O perfeito
cozinheiro das almas deste mundo
aproxima-se, pela sua forma deslei-
xada de jam session e de grande
inventividade da escrita, com o des-
bunde escriturai dos anos 70. Dos
romances Me segura que eu vou dar
um troço, de Wali Saillormon, cujo
nome remete aos pseudônimos os-
waldianos, e Os morcegos estão co-
mendo os mamões maduros, de Gra-
miro de Matos; do jornal Flor do
Mal; da marginalidade poética mais
criativa, enfim, da ala infanto-juvenil
dos filhos de Oswald.

Julio Carlos Duarte é poeta e tradutor

Precisão e

requinte

Roberto Comodo

O 
perfeito cozinheiro das almas
deste mundo é o resultado de
um apaixonado trabalho do ar-

tista plástico Frederico Nasser, respon-
sável pelo requintado projeto gráfico
do livro, que chegou a ter oito impres-
sões diferentes para reproduzir fiel-
mente todas as minúcias do diário ori-
ginal — do amarelado do tempo de
suas folhas, as manchas e colagens,
marcas de um grampo de papel enfer-
rujado e até as cores das tintas (roxo,
verde e vermelho) usadas para escreve-
lo. Nasser, dono da editora Ex-Libris,
especializada em livros de arte, soube
da existência do diário da Garçonnière
em 1968, pelo prefácio de uma coleta-
nea de poesias de Oswald de Andrade,
feito pelo poeta e ensaísta Haroldo de
Campos.

Entusiasmado, conversou com Ade-
laide de Andrade, nora de Oswald, mu-
lher de seu primeiro filho, None, que
conservava o diário.

Comprou os seus direitos e durante
anos alimentou o sonho de fazer uma
reprodução fac-similar do livro. "Eu
fazia questão de que fosse uma obra de
grande requinte gráfico", explica
Nasser.

Em 80, com a ajuda de Jorge
Schwartz, professor de Literatura na
USP é "oswaldiano de coração", res-
ponsável pela transcrição do manus-
crito. Nasser fez os fotolitos da páginas.
Mas não tinha dinheiro para a impres-
são e engavetou o projeto. Na época,

ele foi orçado em 25 mil dólares, já que
algumas páginas têm de sete a oito
cores diferentes. Com lupa na mão,
para poder entender o sentido de pala-
vras riscadas, Jorge Schwartz passou
um ano decifrando as várias grafias do
diário.

No início de 87, Frederico Nasser
realizou os primeiros contatos com o
Instituto de Artes Moreira Salles (man-
tido pelo Unibanco, Cia Brasileira de
Metalurgia e Mineração e Brasil War-
rant empresas do grupo Unibanco) pa-
ra a publicação de O perfeito cozinhei-
ro das almas deste mundo, finalment-:
concretizada. O custo final do projeto
de edição fac-similar ficou em 100 mil
dólares. O livro tem uma tiragem de
três mil exemplares — 100 doados ao
Museu de Arte de São Paulo (Masp), 1
mil como brinde, inclusive para biblio-
tecas públicas, e o restante vendido a
CZ$ 9 mil.

Nasser considera o diário coletivo
da garçonniere de Oswald de Andrade
como um livro "não palatável, um me-
tal-livro todo decifrado", porque as
mensagens eram "intervenientes",
com os interlocutores interferindo um
na prosa do outro. Antonio Fernando
de Fransceshi, poeta, jornalista e dire-
tor do Unibanco que acompanhou o
projeto de Nasser, acha que nas pági-nas do diário estão "o germe do moder-
nismo", embora entre seus assinantes
não esteja Mario de Andrade, porexemplo. Com textos de apresentação
de Mario da Silva Brito e Haroldo de
Campos, dois respeitados oswaldianos,
o certo é que a publicação de O perfei-to cozinheiro das almas deste mundo
resgata com um brilho gráfico e edito-
rial uma época perdida do modernismo
brasileiro.

Roberto Comodo 6 repórter da sucursal de São Paulo
do JORNAL DO BRASIL
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1 FILOSOFIA

Sonho de

valsa às

avessas

A jornalista Maria Helena
Malta volta ao pesadelo da
repressão militar em um
relato jornalístico com sabor
de "déjà vu"

Brasil, um sonho intenso, de Maria Helena
Malta. Espaço e Tempo, 256 páginas, CZ$ 527.

Carlos Baptista
"t§TTT| M Brasil, um sonho intenso, a jornalista
S|^ Maria Helena Malta conta sua prisão políti-

JsLmJi ca no governo do Presidente Geisel, num
engano armado pelo burocracia de segurança. Em
1968, por participar do congresso estudantil de Ibiú-
ma, houve uma ordem de prisão decretada contra a
autora. Sete anos depois, a ordem valeu como pretex-to para impedi-la de cobrir o aniversário da revolução
dos cravos, em Lisboa. Sua breve prisão também
serve, hoje, como outro pretexto: para uma viagem à
comédia brasileira dos anos 70, começando peloinferno vivido pela autora.

A história corn que tece seu delírio factual é a
mesma registrada nos jornais: eait-divers do cotidia-
no cosmopoiita na história recente, cenários de pape-lão para um heroísmo intimista. O social e o políticosofrem uma espécie de implosão cujos estilhaços
abismam-se em profundezas ontológicas. como um
parto ao avesso, que ao fim parisse a própria mãe.
Imagens ora uterinas, ora escatológicas, em que o
leitor percorre corredores nefandos e celas infectas da
falocracia policial que dirigia a nação. Como também
túneis de terna esperança, em que viaja ao futuro vôo
tão democrático, onde o bonde da história é um
vagão do metrô carioca. Esta organicidade labirínti-
ca dirige a obra.

A voz das mulheres fala mais alto, literalmente
em caixa alta, em algumas passagens, mas há tam-
bém o homem que se repensa, derrotado, disposto a
ouvir o falar feminino. Os personagens a quem somos
apresentados são Patrícia, a adolescente puxadora
de carro e fumo em Ipanema; Irene, a cega, que teve o
olho esfaqueado pela companheira de cela. Lindalva.
que se sangra para ter seus direitos atendidos. Cami-
la, a nova mulher da esquerda que não perdeu o
romantismo brega do bilhetinho a batom, ao amante,
na penteadeira, e Cláudio, o alter-ego da autora.

Sonho de valsa às avessas. Brasil, um sonho
intenso é um pesadelo interminável da filha assusta-
da de uma militar de esquerda, alto oficial da Aero-
náutica que viveu o cerne dos acontecimentos políti-
cos dos anos 50 e 60. Da militante estudantil que
acompanhou a queda dos colegas, alguns mortos, e
da jornalista, nos anos 70 e 80, que se expôs aos fatos
à serviço da calejada imprensa do pais. Como o livro é
calcado em pesquisas jornalísticas e em depoimentos
que. embora colhidos pela própria autora, são do
conhecimento público, pois já foram publicados e
explorados pela imprensa, acaba nos passando aque-
la impressão déjà vu de jornal antigo, desses que nos
emociona ao reencontrá-lo e nos enfastia ao relê-lo.
Somos compensados, porém, nos momentos intimis-
tas de quem viveu a história como Penélope. a tecer e
destecer sua esperança, sem desfiar a trama.

A imaginação radical

A psicanálise, a política e a

desagregação do espaço público segundo o pensamento
original de Cornelius Castoriadis

Os domínios do homem!volume 2 de As encruzi-
lhadas do labirinto), de Cornelius Castoriadis. Tradução
de José Oscar de Almeida Marques. Paz e Terra, 458
páginas, CZ$ S20

Ângela Maria Dias

Caries Baptista é sociólogo e jornalista

€ornelius 

Cartoriadis é um dos poucos pensa-dores de nosso tempo a considerar problemas
políticos e sociais como questões de lingua-
gem, sem desvincular a interpretação históri-
ca dos impasses atuais, de seu componente
simbólico e cultural. Por isso mesmo, sua obra

constitui uma fascinante lição de como se pode exercer a
interdisciplinaridade bem longe do generalismo fácil ou
dos exibicionismo irresponsável. Intelectual ativo, sem-
pre comprometido com a transformação social e a
liberdade política, Castoriadis sabe fazer da filosofia
muito mais que um saber abstrato e erudito, ao exercè-
la como um conhecimento em contínuo processo de
autocrítica. Justamente tal impulso caracteriza a vida
atribulada de Castoriadis que, recém-chegado da Gré-
cia, em 1945, depois de um período de militância
trotskista, fundou com Claude Lefort o empreendimento
mais responsável por sua notoriedade: o grupo e a
revista Socialismo ou Barbárie (1946-1966).

Agora, com a publicação deste os Os domínios do
homem, são retomadas e desenvolvidas inúmeras teses
anteriores através de textos de ocasião, intervenções em
congressos, artigos e entrevistas abrangendo desde pro-blemas políticos da atualidade até especulações de
caráter teórico-filosófico. Circulando pelos mais diversos
horizonte intelectuais — da psicanálise até a filosofia da
ciência, passando pela antropologia — consegue sempre
entrelaçar algumas idéias matrizes em fecundos desdo-
bramentos.

Assim, partindo do ser como criação e da imagina-
ção criadora como universalidade potencial do homem,
Castoriadis propõe uma crítica à ontologia tradicional,
de influência platônica. Isto porque, em sua concepção
do ser, ela apenas reconhece o Sujeito, o Objeto e as
Idéias, negligenciando, por inteiro, a peculiaridade do
social-histórico, ora pensando unicamente numa pers-
pectiva ego-lògica, ora considerado como mero conceito.
Na figuração de outra alternativa, o autor de A institui-
çáo imaginária da sociedade postula um novo tipo
ontológico de ordem, distinto de todos os demais: o
imaginário social-histórico. desta forma, os domínios do
social-histórico e do psíquico, como desdobramentos do
ser que se processa na e pela linguagem, concretizam o
arbitrário de toda criação.

Mas ao afirmar o próprio impulso de permanência
na sujeição da psique monádica à forma social do
indivíduo e na organização dos códigos e valores coleti-
vos, as significações imaginarias sociais tendem a enco-
brir o arbitrário de sua autoconstituiçào. Ou seja. por
força de garantirem a própria estabilidade, as socieda-
des passam a misturar a sua origem com a origem do
mundo e a confundir a "significação do ser" com o "ser
da significação". Ao se alienarem da própria instituição,
creditando-a a fontes extra-sociais — Deus. a Razão, as
leis da natureza, as leis da História — grande parte das
sociedades tradicionais ou modernas termina por engen-
drar-se num padrão heterónomo.

A semelhança de Habermas com seu paralelismo
conceituai entre neurose e ideologia. Castoriadis, atra-
vés da noção de autonomia, também articula as instãn-
cias do indivíduo e do social, como formas de criação
investidas na e pela linguagem. Desta maneira, se o
indivíduo autônomo "está efetivamente em condições
de modificar lucidamente a própria vida", a sociedade
autônoma "sabe que suas instituições não têm nenhuma
garantia extra-social e nenhuma fonte além de sua
própria atividade instituinte e doadora de significação".

Por isso a questão da democracia ocupa um lugar
central na filosofia política de Castoriadis. Apenas por
meio de uma concepção da História como permanente e
inesperada criação de sentido — somente compreendido
a posteriori — se podem explicar os dois momentos de
ruptura em que a instauração de um tipo de organização
social capaz de questionar-se e modificar-se. efetivamen-
te, ocorre. Assim, na Grécia Antiga e no século XVIII
europeu surge este "regime trágico" — porque sempre
disposto a arriscar-se — pela criação de um espaço

público de pensamento em que política (questionamen-
to das instituições) e filosofia (interrogação ilimitada)
verdadeiramente se correspondem e intercambiam pa-
péis. Partindo do padrão de autonomia social proposto
pelas experiências históricas da democracia, Castoria-
dis empreende a crítica tanto dos países comunistas
quanto das chamadas "oligarquias liberais do ociden-
te". Nesse ponto, o dado realmente interessante de sua
especulação política consiste na forma pela qual termí-
na aproximando o regime social da Rússia (e dos paises
da Europa Oriental e da China) do regime social dos
países industrializados do Ocidente.

Considerando, na esteira de Weber. a emergência da
burocracia moderna como "culminação imanente da
evolução ideal do capitalismo", Castoriadis chega a
incluir o regime soviético no "universo social-histórico

; do capitalismo", à medida que suas significações imagi-
í nárias sociais são as mesmas. Segundo o autor, além da
i "expansão ilimitada do controle racional", que constitui
j uma significação fundamental para os dois tipos de
: sociedade, comunistas e capitalistas ainda comparu-
{ lham: "A expansão ilimitada das forças produtivas; a
I obsessiva preocupação com o 'desenvolvimento', o 'pro-

rJ^T

Is

gresso técnico' pseudo-racional; a produção; a 'econo-
mia'; a racionalização e o controle de todas as ativida-
des; a divisão cada vez mais pronunciada das tarefas; a
quantificação universal: o cálculo, a 'planificação'. a
organização como um fim em si etc."

Como conseqüência desse diagnóstico crucial, Cas-
toriadis recolhe, lado a lado, os sintomas da desagrega-
çáo social. No Oriente, apatia, cinismo e estagnação. No
Ocidente, a privatização das pessoas, a despolitização
dos conflitos (em favor do enfrentamento entre lobbies)
enfim, o acelerado processo de destruição do espaço
publico, revertido em cena publicitária. Mas toda essa
desolação, nem descamba para a pura negatividade nem
no empenho do final feliz, transforma-se em esperança
de artifício. Para o pensador que vê a Historia como"criaçào de sentido", nenhum estado de coisas pode ser
tal, que sempre dure. Não é à toa que. falando da
verdade como invenção solitária por fazer. Castoriadis
termine seu livro citando um poeta — William Blake:"Aquilo que agora se prova foi antes apenas imaginado."

Ângela Mana Dias e professora de Teoria Literaria na UFRj
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Jos6 Carles Bar-
bosa Morelra,

tor teatral: desembargador
de JU3ti?a:

¦ A m&quina de * O amor nos
N'arclso. de tempos do
Muniz Sodrt. £ c6!era. de
tadlviduo diante Gabriel Garcia
da multiplicldade Marquez. £ um
dos espelhos na belissimo
conternporanelda- romance. Uma
de. Prlnclpes hlstoria de amor,• fondamentaax de em que os
I'historie de 1'art, personagens sao
de Helnrlch muito bem
Wolffln. Ele desenhados. Al&ii
observa a arte disso, o estilo
como um narrativo do
processo formal autor, sua
nfto como um comicidade e
conteudtsmo eventual
baratoe tragicidadenos
hlstorlclsta. prendera
Onlca esperan?a incondicional-
6 a forma. mente ao

romance desde
sua primeira
pSgina.

• O amor nos
tempos do
cólera, de
Gabriel Garcia
Márquez. É um
belíssimo
romance. Uma
história de amor,
em que os
personagens sào
muito bem
desenhados. Além
disso, o estilo
narrativo do
autor, sua
comicidade e
eventual
tragicidade nos
prendem
incondicional-
mente ao
romance desde
sua primeira
página.

¦ A máquina de
Narciso, de
Muniz Sodré. É o
Indivíduo diante
da multiplicidade
dos espelhos na
contemporaneida*
de. Príncipes
fondamentanx de
1'historie de l'art,
de Heinrich
Wolffln. Ele
observa a arte
como um
processo formal e
nào como um
conte udlsmo
barato e
historiclsta. A
única esperança
é a forma.

Ptnthia Ramos,
estilista:

Arnaldo Jabor,
cineasta e dire-
tor teatral:

* Terminei de
ler As brumas de
Avalon, de
Maríon Zimmer
Bradley. e agora
estou lendo
Hisíoria de uma
vida, ae Ingrid
Bergman e Alan
Burgess.
Atu:ilmente, as
biografias sao os
livros que mais
rr.e fascinam.

José Carlos Bar-
bosa Moreira,
desembargador
de Justiça:

Carlo* Roberto Gedrgi* Guerra Jorge Coll, pro-
Sebl««ina:»r, Pelxa, diretor feasor da UNI-
advogado: teatral: CAMP;

• Anatomif de * Men » Pierre Auguste
nmaderrota.de ultimo suspiro, Renoir, mon
Paulo Perdigio. de Luis Bunuel. p^re, por Jean
O autor dtsseca & uma Renoir. A
grande tragfidia lnteressantfssima biografia de
nacional de 16 de visdo surrealists Auguste, o
julho de 1950, do mundo, por pintor, por seu
encontrando em um dos grandes fllho, o cineasta.
suas raizes a da cineastas Ou seja, o
prdpria contemporineos. encontro de dois
brasllldade, com Recomendo grandea gfeiios.- intelig<?ncia tambfrn Jean se revela
detalhamento. Fragmentos de um prodlgiosoRecomendo am disctirso escritor e seu
tambfirn 1934, de amoroso, de livro 4 uma das
Alberto Moravia. Roland Barthes. melhores
No momento em Para Barthes, Introdu^Ses n&o
que se exlstem s<5 a vida e a
comemoram os diferentes obra de seu pai,80 anos do autor, possibllidades do mas tamWm ao
a maior ser huroano mundo da
homenagem 6» colocar-se no que pintura1934, verdadeiro diz um discurso impressionlsta.
caleidoscOpio amoroso,
borgeano.

Caries Roberto Geórgia Guerra Jorge Coil, pro-
8chleaing»r, Peixe, diretor fessor da UNI-
advogado: teatral: CAMP.

¦ Anatomif de
ama derrota, de
Paulo Perdigão.
O autor disseca a
grande tragédia
nacional de 16 de
julho de 1950,
encontrando em
suas raízes a da
própria
brasllldade, com
inteligência e
detalhamento.
Recomendo
também 1934, de
Alberto Morávla.
No momento em
que se
comemoram os
80 anos do autor,
a maior
homenagem é .' t
1934, verdadeiro
caleidoscópio
borgeano.

m Pterre Auguste
Renoír, tnon
pfcre, por Jean
Renoír. A
biografia de
Auguste, o
pintor, por seu
filho, o cineasta.
Ou seja, o
encontro de dois
grandes gênios.
Jean se revela
um prodigioso
escritor e seu
livro è uma das
melhores
introduções nào
só à vida e à
obra de seu pai,mas também ao
mundo da
pinturaimpressionista.

• Mea
último suspiro,
de Luís Btuiuel.
É uma
interessantíssima
visão surrealista
do mundo, porum dos grandescineastas
contemporâneos.
Recomendo
também
Fragmentos de
um discurso
amoroso, de
Rol and Barthes.
Para Barthes,
existem
diferentes
possibilidades do
ser humano
colocar-se no quediz um discurso
amoroso.

FICÇÃO
— Memorial do convento,

de José Saramago (Bertranddo Brasil 312 pp). (1/31) Sara-
mago constrói um romance
histórico no Portugal do sé-
culo XVIII.

— O amor nos tempos do
cólera, de Gabriel Garcia
Márquez (Record 420 pp)
(2/80) Garcia Márquez acom-
panha a persistência apaixo-
nada de Florentino Ariza porFermina Daza durante cin-
qüenta e um anos. Romance
imperdivel.

— O turista acidental, de
Anne Tyler (Imago, 289 pp).
(3/18). Malcon Leary naufra-
ga no país dos hotéis, onde se
depara com uma solidão de-
sesperadora. Um livro como-
vente.

— As brumas de Avalon, de
Marion Zimmer Bradley
(Imago, 280 pp) (4/60). Cole-
çáo de quatro volumes em
que, pela primeira vez, os se-
gredos da Távola Redonda
são enfocados pelo lado femi-
nino.

— Big Loira e outras histó-rias de Nova Iorque, de Doro-
thy Parker (Companhia das
Letras, 232 pp.) (6/15). Sutil,
ferino, irresistível, o espírito
nova-iorquino da década de
20 está sintetizado nesta sele-
çáo de contos de Dorothy Par-
ker , feita por Rui Castro.

0 — Um capricho dos deuses,
de Sidney Sheldon (Record425 pp). (5/27). Uma conspi-
ração internacional pretendedesarmar a entrada america-
na na Romênia.

— A cama celestial, de Ir-
wing Wallace (Record 320
pp.) (7/7). Psiquiatra usa os
serviços de assistentes se-xuais para curar casos gra-ves de impotência e frigidez
entre seus clientes e enfrenta
a pressão de grupos conser-
vadores manipulados por po-líticos e líderes religiosos
inescrupulosos.

— A pomba, de Patrick Sus-
kind (Record 120 pp). (10/14).Pacato funcionário de umbanco parisiense vê sua vida
entrar em colapso após umencontro com uma pomba.— Livro do riso e do esque-
cimento, de Milan Kundera
(Nova Fronteira, 274 pp).(8/23). Uma nova tentativa deeterno retorno, onde Tamina,
uma viúva exilada, busca
compor seu passado.10 — O perfume, de Patrick
Suskind. (Record, 264 pp).(9/50) Em seu primeiro ro-
mance, Suskind cria uma
história inesquecível, a do
perfumista Grenouile, recha-
çado por todos os ansiosos
por fabricar o aroma mais su-blime da Terra.

LANÇAMENTOS

A mediunidade
de Jackie Landreaux-Valabrège.
Nórdica, 232 pp.
8 Após uma série de contatos
mediúnicos com seu falecido pai,
Jackie Landreaux-Valabrège
iniciou uma intensa pesquisa que
a levou a conhecer o mundo da
espiritualidade e as formas de
contato com esse mundo. Esse e
outros encontros como o de
Friéderich Júrgensen, que
descobriu o processo de gravação
das vozes dos espíritos são
narrados pelo autor, que explica
fenômenos como a reencarnação,
a telepatia e a psicografia, o
conceito de carma e suas leis.

O pai Goriot, de Honoré de Balzac.
Tradução de Gomes da Silveira.
Globo. 304 pp.
" Conservador
e quase,
reacionário
na política,
Honoré de
Balzac
revolucionou
o romance
oci-lental,
marcando-o
profunda e
defini ti vamen-
te com seu
gênio. O pai Goriot — origem e
miniatura de A comédia humana,
e um dos exemplos máximos de
sua vasta produção literária —
sintetiza de forma vigorosa a vida

, cm Paris no século passado. No
centro do drama, o velho Goriot,
verdadeiro rei Lear parisiense,
cuja fortuna e dignidade são
impiedosamente corroídas pelas
duas filhas.

r>>i / v

Alfabetizarão sem be-a-bá
uma proposta metodológica para
o meio rural de Dolores Machado
e Maria Tereza Lunardini
Cardoso. Mercado Aberto, 80 pp.
m Uma proposta metodológica de
alfabetização libertadora da
repetição mecânica do be-a-bá,
do ensino convencional de sons,
letras e sílabas isoladas que
impedem a liberdade de
expressão e manifestação infantil.
Dirigida para o meio rural, a
obra propõe atividades dentro do
universo vocabular da criança, da
aquisição da palavra escrita
através do seu cotidiano, da sua
realidade social.

Literatura e história no Brasil
contemporâneo,
de Nelson Werneck Sodré.
Mercado Aberto, 64 pp.
¦ Análise dos fenômenos
culturais e literários desde a crise
do sistema político ocorrida em
fins do século XIX, até o limiar
dos anos 70. O historiador e
crítico Nelson Werneck Sodré
busca as raízes das
transformações por que passou a
cultura nacional na
fundamentação econômica da
sociedade. Combatendo os
postulados idealistas, o autor
revitaliza as posições da moderna
historiografia — empenhada em
desfazer as mistificações criadas
em torno da literatura produzida
no Brasil —, abrindo caminho
para uma reflexão mais
aprofundada sobre arte e
sociedade.

NAO-FICÇÃO
Números quentes
de Jean Simpson. Best-Seller,
347 pp.¦ Como a astrologia, a
numerologia tem suas raízes na
Antigüidade, e conta hoje com
métodos altamente desenvolvidos.
Com um método simples, que
dispensa cálculos complicados,
Jean Simpson, uma das figuras
mais populares dos Estados
Unidos por seus programas de
rádio e televisão, apresenta neste
livro a chave para se conhecer a
sorte. A partir de um nome
próprio, obtém-se um algarismo
que, relacionado à tabela de cada
tema específico — amor, saúde,
profissão — torna acessível o
poder da numerologia.

O último imperador, de
Edward Behr. Record, 281 pp.

— Perestroika, de Mikhail
Gorbachev (Best-seller, 300
pp) (1/3). Defendendo sua ou-sada política de reformas, a
perestroika, Gorbachev ana-
lisa os problemas da URSS e
explica suas propostas revo-lucionárias.

— Dançando na luz, de
Shirley MacLaine (Record,328 pp) (2/11). Shirley Ma-
cLaine decide retomar sua
jornada e leva o leitor a um
mundo de visões, guias e
crenças.

— Os sentidos da paixão,vários autores (Companhiadais Letras, 510 pp)(4/10). Re-sultado de 20 conferências
sobre o tema Paixão, proferi-das por 18 intelectuais, entre
os quais Marilena Chauí, Jo-sé Guilherme Wisnik, Renato
Mezan, Hélio Pellegrino e Ge-
rard Lebrun.

— Minhas vidas, de ShirleyMacLaine (Record, 317 pp)(3/13). Lançado há três anos,
o livro relata uma fase detransformação de sua vida.
Quando entra na casa dos 40,
ela encontra a tríade de suasforças e revela que é dessecontato consigo mesma quehoje retira sua vontade deviver.

— Sem tesão não há solu-
çáo, de Roberto Freire (Gua-nabara, 193 pp) (5/13). Umacomposição de entrevistas eensaios, acompanhada de um
manifesto onde Roberto Frei-

re fala incessantemente do
que considera indispensável
para a saúde corporal e socialdo homem contemporâneo: o
tesão.

— Rumo à Estação Finlãn-
dia, de Edmundo Wilson
(Companhia das Letras. 475
pp) (6'47). Com humor e um
estilo leve e completo. Wilson
passeia pela História de Mi-
chelet e Lénin, passando porVico e Marx.

— Diário de um mago, de
Paulo Coelho (Eco, 243 pp)(7/10). A história da vivência
de um homem que se dedica
ao ocultismo do Caminho de
Santiago — um dos três cami-
nhos sagrados da Antigüida-
de — em busca dos mistérios
da mag-ia.

— Tudo que é sólido des-
mancha no ar, de Marshal
Berman (Companhia das Le-
trás, 360 pp) (8/37). Fasci-
nante ensaio que, servindo-
se de Gõethe, Marx e Baude-
laire, traça um perfil da mo-dernidade.

— Ana de Assis, história deum trágico amor, de Jeferson
de Andrade e Judith de Assis
(Codecri, 272 pp) (10/13). De-
poimento-reportagem sobre oamor de Euclides da Cunha
por Ana de Assis.
10 — Só é gordo quem quer,de João Uchóa Jr. (Guanaba-ra, 101 pp) (9/134). Método deemagrecimento baseado nacombinação de alimentos.

INFANTIS

vivo na infância e odiado
como um traidor na velhice.

1. Dodó, de Ziraldo, Melhora-
mentos, 26pp, CZ$ 65. Ultimolançamento da Série Corpim,
contando a história de uma
bundinha.
2. O Pequeno Vampiro, deAngela Sommer-Bodenburg,
trad. de Joáo Azenha Júnior,
il. de Amelu Glienke, Martins
Fontes, 122pp, CZ$ 240.
3. Coleção Gato e Rato, de
Mary e Eliardo França, Ática,
12pp, CZ$ 54. Série já com 15
títulos: curtos e bem-
humorados; ilustrações
g-randes e bonitas.
4. Violeta e Roxo, de Eva Fur-nari, Quinteto Editorial,24pp, CZ$ 112. Violeta e seu
gato Roxo fazem uma mágica

e entram dentro da TV e vi-
vem mil aventuras junto comTarzan.
5. Rimas Coloridas, de Sylvia
Santos Álvares, il. de Nicho-Ias Derhan, Nova Fronteira,
32pp, CZ$ 280. Livro de poe-sias — 7 dias da semana, 7notas musicais e 7 cores doarco-íris e possíveis combina-
ções.
Fontes: Livrarias Agartha,
Artes e Artimanhas, Divulga-
ção e Pesquisa, Espaço Aber-
to, Malasartes, Pé de Página,
Picadeiro, Ponto de Encon-
tro. Tempo de Ler (Coordena-
ção da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil).
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¦ História
da vida do
imperador
P'u-i,
levada às
telas
recentemen
te pelo
cineasta
Bernardo
Bertolucci.
Do fim da
dinastia
Qing ao
início da Revolução Cultural
chinesa, a espantosa
trajetória de um homem
desengonçado, míope,
assustadiço e distraído que
foi adorado como um Deus
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Mercedes 350

brasileira
IHCTTOMBMWMWMB

Indústria paulista faz
em fibra, com mecânica

GM, duas Mercedes

fora de linha

São Paulo — Fotos de Jose Carlos Brasil

Réplica de Servmax
é toda feita à mão

e custa CZ$ 1,3
milhão, sem contar

a mecânica

Carlos Pereira de Souza

SÁO 

PAULO — A bonita e procurada
versão 350 SL do Mercedes-Benz, que
deixou de ser produzida no final da
década de 70, já pode ser encontrada no

país. Não a original, ,mas um réplica que sendo
construída há alguns meses, de forma totalmente
artesanal, pela empresa Servmax Indústria e Co-
mércio de Peças Automotivas, localizada no muni-
cípio de São Bernardo do Campo, na região do
ABCD, e tem dois modelos: o SV500 e o SVC500.

Desenvolvida e criada desde outubro do ano
passado, a réplica da 350 SL custa CZ$ 1 milhão 300
mil, sem considerar a parte mecânica, que deve ser
fornecida pelo cliente. Ela foi mostrada, em abril
deste ano, no salão do Carro Fora-dc-Scria E,
também na Feira da Brasil-Transpo-Náutica. no
Pavilhão de Exposições do Anhembi, em outubro.
Somente nas duas exposições a Servmax vendeu
oito unidades.

Réplica perfeita — Desde a maçane-
ta, até as lanternas largas e vistosas, todos os
detalhes são idênticos aos originais, segundo o
engenheiro Rogério Pedreti Sanchez, de 32 anos,
dono da Servmax com o também engenheiro Már-
cio de Assis, de 30 anos. A carroceria é feita de
libra-de-vidro, com tubos metálicos.

Rogério Pedreti Sanchez explica que a Serv-
max aceita apenas a mecânica Chevrolet — Opala
ou Caravan, duas ou quatro portas, de quatro ou
seis cilindros, a álcool ou a gasolina: "Não importa
o ano do carro. Temos feito até com Opalas ano
1982 ou 1983, sem problemas, pois os motores
desses carros, apesar da concepção simples, são
altamente resistentes". Com a parte mecânica, em
média, cada cliente gasta mais CZS 250 mil.

Segundo Rogério Sanchez, o consumo da
réplica 350 SL é inferior ao do Opala, porque o
motor e a estrutura são colocados num veículo mais
leve. A penetração aerodinâmica é superior, graças
à fibra-de-vidro utilizada. Os pneus são os mesmos
usados pela linha Opala, enquanto as rodas se
aproximam bastante das originais da Mercedes-
Benz.

A Servmax, há alguns anos, produz a réplica
do modelo britânico MG e já fabricou 150 unidades.
O preço atual é de CZS 300 mil, sem considerar a
mecânica, que é Volkswagen. Rogério Sanchez
contou que a idéia de se fazer o Mercedes-Benz 350
SL surgiu há pouco mais de um ano: "Pensamos
muito e concluímos que o ideal seria construir o
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carro que julgássemos mais bonito. E. sem dúvida,
a versão 350 SL c a mais linda, mais até do que as
versões atuais".

Produção artesanal — Os sócios da
Servmax revelaram que a réplica do Mercedes-Benz
350 SL está fazendo muito sucesso. Iim abril, no
Salão Fora-de-série. quatro admiradores tio carro
fizeram suas compras, apesar de ainda so existir um
protótipo em casca. ou seja, sem a parte mecânica:"Naquela época eles pagaram CZS 400 mil e
fizeram um excelente negócio, pois hoje a réplica
vale CZS 1 milhão 300 mil. No início de 1988,
ocorrerá um novo reajuste no preço."

Até agora a Servmax vendeu 18 unidades e,
segundo Rogério Sanchez, apenas a primeira unida-
de foi entregue a um empresário de Goiânia. A
segunda unidade, cm fase de conclusão, será preta,
com estofado e carpete totalmente branco. Atual-
mente, quem comprar uma réplica do Mercedes-
Benz terá que esperar alguns meses na fila. A
produção atual é de duas unidades por mês, mas e
será aumentada, a partir de janeiro, para quatro ou
cinco."A produção é demorada" — explica o enge-
nheiro Rogério Sanchez —, "porque fazemos quês-
tão de entregar um produto perfeito aos nossos
clientes. A nossa fábrica é, na acepção da palavra,
uma indústria de artesanato. O carro é feito total-
mente a mão. O cliente, para ficar mais tranqüilo,
pode inclusive acompanhar o nosso trabalho".

A réplica produzida pela Servmax é denomi-
nada de SV 500 (a mais esportiva), correspondente
à versão 350 SL. Já a versão SVC 500 (modelo mais
clássico) corresponde à versão SLC. do Mercedes-
Benz, cuja produção também foi desativada na
década de 70. As duas réplicas podem ter capotas
móveis ou fixas, de acordo com o gosto do freguês.

Rogério Sanches, a exemplo de seu sócio, é
um abnegado em busca de projetos e desafios
industriais. Em 1978. os dois fizeram vários cursos
para dominar o manuseio da fibra de vidro, e. em
seguida, abriram uma fábrica de lanchas e veleiros.
Naquela época surgiu a febre do skatc e os dois
tiveram a idéia de construir capacetes, tornando-se
um dos maiores fabricantes.

Há cinco anos, a dupla transferiu sua fábrica
de Taubaté. interior de São Paulo, para o município
de São Bernardo do Campo, na região do ABCD.
Além da construção do modelo MG (existe uma fila
cie três meses) e, agora, das réplicas do Mercedes-
Benz, Rogério Sanches não esconde que existem
outras idéias, que prefere manter em sigilo. A
Servmax fica na Avenida NVinston Churchill, 663,
São Bernardo do Campo, São Paulo, fone 457-1566.

Rogério Sanchez diz
que a idéia de fazer a

réplica surgiu há
pouco mais de um

ano

O 350 SLfoi
escolhida como
modelo por ser

um dos ?nais
belos produtos

da
Mercedes-Benz

A
carroçaria
de fibra de

vidro ê
feita sobre
mecânica
do Opala

ou da
Caravan,

• que não
precisa ser

nova.
Como é

artesanal, a
produção
se toma

demorada
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Nestas festas de fim de ano,

não beba se for dirigir.

O carro podemos 
consertar.,.

mas e você?

Queremos você sempre

1S? Ü

Tudo é
feito com
muito rigor
na fábrica
da
Servmax,
que
convida o
cliente a
acompa-
nhar o
trabalho

Rua do Senado, 329 - (esq. Mem de Sa)
Tels.: 224-2000 - 232-5744 e 252-4825

Veja nos classificados as melhores ofertas em carros usados.
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Ford 
põe 

tração dianteira

no Lincoln Continental 88

O Lincoln Continental produzido pela Ford
Motor Company nos listados Unidos e aponta-
do como um dos mais sofisticados e avançados
modelos dos últimos 50 anos terá os seus
modelos 88 lançados amanhã, apresentando
como maior atração o fato de ser o primeiro
automóvel de grande luxo equipado com tração
dianteira, em toda a história da Ford.

Todo o sistenja de freios traseiros desse
automóvel são de fabricação brasileiro, produ-
/idos pela Freios Varga. na cidade de Limeira,
no interior de São Paulo. Um sistema de freio
que trará para o Brasil, em 1988. US$ I milhão
500 mil cm divisas e constitui a última geração
de freio a disco com freio de estacionamento
acoplado.

Para a concretização do projeto desse siste-
ma de freio, a empresa brasileira investiu 18

meses no desenvolvimento, em laboratórios de
sua fábrica e lestes nos campos de provas de
Los Angeles e Detroit.

A nova linha Lincoln-Mcrcury inclui, ain-
da. os modelos Topaz. inteiramente reestiliza-
do. e o Grand Marquis. considerado o top-of-
lhe-line.

Com estilo moderno e padrão de sofistica-
ção já tradicional no mercado americano, o
Lincoln Continental é um automóvel para seis
passageiros, caracterizado como modelo sedan
de quatro portas, que apresenta um coeficiente
de penetração aerodinâmica de apenas (1.36 e
com detalhes mecânicos avançados, como a
suspensão a ar controlada por computador e
independente nas quatro rodas; sistema de
direção sensível às variações de velocidade e

freios que param o veículo de forma controla-
da, impedindo o travamento das rodas em
situações de emergência.

• Todos os modelos Lincoln-Mcrcury são
equipados com o moderno motor V6 de 3.8
litros, com injeção eletrônica tipo multiport e
componentes que eliminam vibrações, para
maior suavidade de operação, além da trans-
missão automática de quatro velocidades.

O Continental será o primeiro automóvel
da Ford Motor Company a incorporar o siste-
ma SBDS — Servia• Bay Diagnostic System,
que estabelece a conexão entre o computador
de bordo e um equipamento externo de compu-
tação para avaliação de informações diretas do
carro para a correção de problemas pela rede
autorizada de assistência técnica.

Yamaha RD350R vem com muitas inovações

Com a carcnagem
lotai e o novo

grafismo a 350
ganhou um visual

bem mais arrojado
e atual

Magicar faz miniveículo

para 
todas as idades

Já está chegando às lojas dos revendedores
autorizados Yamaha, a nova RD 35IIR modelo
1988, mostrando como grande novidade a carena-
gein integral, que a caracteriza, ainda mais, como
um modelo esportivo, contribui para aumentar a
segurança e estabilidade e garante melhor refrige-
ração para o motor

Mas as inovações náo ficaram só nisso. O
grafismo mudou, também, dando à moto um visual
bem mais agressivo. Lia vem, agora, nas cores
branca, com chassi vermelho, e preta, com chassi
cinza.

Na parte mecânica o sistema de admissão foi
melhorado para permitir um melhor aproveitamen-
to de potência nos giros médios entre 4.000rpm e
fi.OOOrpm.

E a Yamaha equipou a nova RD 350 R com
pneus sem câmara, o que, segundo os técnicos,
ajuda a tornar as motos mais seguras e estáveis
melhorando, inclusive, o funcionamento das sus-
pensões.

Já está sendo comercializado, pa-
ra todo o Brasil, o Magicross, um
miniveículo para ptaia. campo e
pistas de cross, que atende, plena-
mente, aos conceitos de ação e '
emoção.

Esse novo veículo, que tem a
vantagem de poder ser utilizado por
pessoas de qualquer idade, inclusi-
ve crianças, é um lançamento da
Magicar Comércio e Indústria, uma
firma sediada na rua Almirante Lo-
pes, 1424, Ipiranga, São Paulo.

Com capacidade de transporte
de até 12(1 quilos, o Magicross po-
de. ainda, tracionar uma carreta
para conduzir pequenos volumes e
seu design proporciona bom nível
de conforto, independentemente da
estatura de quem o dirija, já que os
seus pedais podem ser regulados na
altura e o seu sistema de amortece-
dores garante estabilidade e segu-
rança mesmo em terrenos mais aci-
dentados.

O Magicar tem a sua tecnologia
baseada no Lucifer. um miniveículo
produzido pela Stimula, uma firma
francesa com larga experiência no
setor. O modelo brasileiro recebeu,
porém, algumas adaptações e aper-
feiçoamentos. resultantes de seis
meses dc testes c pesquisas que o
colocam, segundo os técnicos da
fábrica, em condições superiores ao
carro europeu.

O Magicross pode chegar à velo-
cidade máxima de 70km/h e pode
ser ajustado para uma potência in-
ferior para ser utilizado por crian-
ças. Ele é equipado com um motor
dc quatro tempos e está sendo pro-
duzido cm dois modelos: o Magi-
cross 2.5 com motor Montgomery
dc 6HI' e 252cm' dc cilindrada, ao
preço de C'Z$ 143.700,00 e o Magi-
cross 3.2 com motor Montgomery
dc 8.251 II' e 320C1TV1 de cilindrada,
por CZS 160.600JX).

Os dois modelos do novo carro

tem. em sua versão básica, uma
marcha para a frente (sem marcha â
ré), embreagem centrifuga, trans-
missão direta por correntes, pneus
traseiros tipo balão, pneus diantei-
ros 5,5 x 10", bancos de courvin,
cinto de segurança, suspensão dian-
teira independente com dois coxins
dc borracha, suspensão traseira
com molas hclicoidais. amortccedo-
res hidráulicos, freios a tambor,
direção com cremalheira, com bra-
ços articulados reguláveis.

O Magicross apresenta um con-
sumo médio de 30km a 35km por
litro de gasolina e tem um tanque
com capacidade para 5 fi litros, o
que lhe garante uma autonomia
bem razoável.

O miniveículo poderá ser equipa-
do, ainda, com os seguintes opcio-
nais: conjunto de engrenagens de
duas marchas, uma à frente e uma a
ré; pneus dianteiros largos com ro-

das de alumínio; kit de iluminação,
com bateria, farol e lanterna; kit de
personalização com faixas adesivas
em cores e, ainda, capa de pro-
teção.

O Magicross pesa llOkg, tem
112cni de largura. 20(lcm de com-
primento e sua altura máxima do
solo é de I20cm. Ele é o segundo
veículo da Magicar que em junho

deste ano lançou o Star Jr. 55, uma
réplica do famoso carro esporte
francês. O Star é dedicado exclusi-
vãmente a crianças e está sendo
vendido cm todo o Brasil c para o
exterior, ao preço dc CZS
170.400,00.

Para maiores informações e re-
servas, os telefones são (OU) 274-
7275. 274-7339 e 215-6122.

ACELERANDO
Já está funcionando .i todo o vapor a oficina

da Fluminauto. revendedor Chevrolet de Nite-
rói. A concessionária mudou de dono e. sob a
nova administração entrou cm obras de expan-
são de suas instalações. As obras não termina-
ram ainda, mas a oficina já está com a sua
capacidade de atendimento inteiramente rees-
trulurada e, dentro dc mais algumas semanas,
contará, inclusive, com novos equipamentos
para elevar, ainda mais o seu padrão de quali-
dade. Os irmãos Aníbal c José Siqueira estão
implantando em sua revenda uma nova filoso-
fia de trabalho, dando grande ênfase ao problc-
ma da assistência no pós-venda, infelizmente
relegada a segundo plano pela quase totalidade
dos concessionários de todas as marcas. Aten-
dimento de qualidade é a palavra de ordem
dentro da Fluminauto que, segundo seus pto-
prietários, será, dentro de pouco, a revenda
padrão da General Motors em todo o Brasil.

O Departamento Rodoviário do Sindicato da
Indústria de Materiais e Equipamentos Ferro-
viários e Rodoviários — SIMEFRE, está eslu-
dando a possibilidade de levar ao interior os
seus habituais cursos de relações industriais,
treinamento, capacitação e aperfeiçoamento.
Francisco 1'etrini, secretário executivo da enti-
dade, di/. que o interesse do sindicato ganhou
vulto a partir de uma solicitação do empresário
Nivan Tarcísio Pereira, da Truck São João, de
Rio Claro, SP, em uma reunião de industriais
do setor, realizada na Associação Comercial

daquela cidade, com uma comissão de técnicos
do Departamento Rodoviário.

Lélio Salles Rumos é o novo gerente do
Departamento dc Marketing e Vendas da Ford
Brasil, com responsabilidade por uma nova

,estrutura de organização, montada com o obje-
tivo dc ampliar ,i participação tia empresa no
setor de transportes de carga.

(1 programa de divulgação ao público da
associação entre a Volkswagen c a Ford, realiza-
do em novembro do ano passado, garantiu a
area de Comunicação Social da Autolatina. a
conquista do Prêmio Opinião Pública, conferido
anualmente pelo Conseiho Regional de Profis-
sionais de Relações Públicas — CONRKRP,
para destacar os melhores trabalhos desse setor
da administração empresarial. Miguel Jorge,
diretor dc Comunicação Social da Autolatina,
diz que esse prêmio valoriza o trabalho de toda
uma equipe que se dedicou com entusiasmo á
difícil tarefa de comunicar ao público o acordo
inédito de cooperação industrial entre duas
grandes empresas do setor automotivo. O plano
de comunicação da Autolatina foi o primeiro
esforço combinado de Comunicação Social das
duas empresas, reunidas, oficialmente, desde
julho deste ano.
e Esteve durante alguns dias no Rio de .lanei-
ro. um grupo de diretores da \\ apsa. fabricante
de equipamentos elétricos para veículos auto-
motores. Foi apenas uma visita de confraterni-
zaçáo de final dc ano aos seus representantes.

Agora você pode regular o volante do seu carro
tão facilmente como regula o banco.

A Coluna de Direção Regulável da DHB
proporciona comodidade e conforto ao dirigir, seja
qual for o seu estilo.

Com cinco posições diferentes de inclinação, ela
permite o ajuste do volante mesmo com o carro em
movimento.

Você escolhe a maneira e a postura mais
cômoda para dirigir, e ainda tem a entrada e a saída
no veículo facilitada.

A Coluna Regulável TSW (Tilt Steering Wheel) é
homologada para atender as normas internacionais
de segurança em caso de impacto, garantindo maior
proteção para você.

Visite seu concessionário e verifique que, por
um preço equivalente ao de um rádio AM/FM, você
terá em seu carro o conforto e a segurança antes
somente disponíveis no exterior, além de garantir
maior valor de revenda.

Coluna de Direção Regulável DHB.
A posição ideal para a sua maneira de dirigir.

Na Escandinávia surgiu um novo
equipamento, o skid-car, da maior
importância como auxiliar dos ins-
trutores das auto-escolas, no dos
candidatos a motoristas.

O skid-car é adaptado a um
Volkswagen GTI para provocar der-
rapagens mais ou menos controla-
das, com toda a segurança. Ele é
composto de estruturas de aço e
utiliza pequenas rodas auxiliares que
giram livremente sobre um eixo per-
pendicular, presas a colunas hidráu-
licas verticais. Essas pequenas colu-
nas de sustentação, por sua vez, têm
regulagem individual de altura, de
acionamento rápido, que permite le-
vantar ou baixar o carro em movi-
mento, como se fosse um macaco
hidráulico.

Dessa forma, a qualquer mo-
mento que o instrutor queira, esse
carro-escola da Volkswagen pode
perder a aderência dos pneus, simu-
lando-se, por exemplo, a ausência de
tração nas rodas motrizes, ou a falta
de direção e freios numa curva, co-
mo se o veículo estivesse deslizando
a alta velocidade, sobre o gelo ou
água empoçada e, aparentemente
sem controle.

Quem se diz aparentemente, é
porque o instrutor tem, do seu lado,
o comando do sistema, podendo mo-
dificar o seu comportamento, a qual-
quer momento, apenas para pregar
um susto no aluno ou para avaliar a
sua capacidade de reação.

Volkswagen já 
fabrica

derrapagem controlada

(Encomende a Coluna Regulável no seu Monza 88. ou instale nos modelo anteriores
em qualquer concessionário autorizado).

A Direção Reclinável

DHB • COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A

Direção defensiva já 
é

realidade no Brasil
O Camping Clube do Brasil

abriu inscrições para os cursos de
direção defensiva que está introdu-
zindo no pais e dará, gratuitamente,
já neste verão, para todos os interes-
sados, mesmo que não sejam seus
associados.

Sérgio Arrouxellas, diretor de
camping do CCB, adiantou que cada
curso tem a duração de oito hora-
s/aula e é ministrado através de ví-
deo. com orientação pessoal de téc-
nicos especializados.

Esse projeto já é sucesso nos
Estados Unidos e na Europa e seu
objetivo é conscientizar os motoris-
tas para a importância de conhecer
técnicas simples de direção defen-
siva.

Reservas de inscrições e maiores
informações poderão ser obtidas na
sede do CCB no Rio de Janeiro, na
ma Senador Dantas. 75. cobertura,
ou pelo telefone (021) 262-7172.
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SELETIVA

10 poltronas reclináveis, luz individual para
leitura, ar cond., sorn completo, primoroso
acabamento.

-J

ENGERAUTO

BRASIL VAN

IBIZA (SR) AMBULANCIA

FURGLAINE

Diesel • Direção hidráulica
Monobloco em fibra • 2 maças
Megafone ® 2 sirenes (manual e contínua)

2 Reservai, oxigênio • Lugar para 2 acompanhantes

DIESEL * Ray ban degradee
TURBINADO * Som completo

Direção hidraulica * Porta lateral
Vidros elétricos * 8 lugaresTravas portas (autom.) * Ar cond. (c/2 exaustores)

V_ —

O MAIOR SHOW

DÊ VEÍCUL0S ESPECIAIS

CHATEAU

3 poltronas reclináveis e giratórias, sofá ca-
ma, tv a cores, frigobar, (videocassete opcio-
nal), ar cond., som completo, luz individual

para leitura, porta copos.

FURGLAINE

Direção hidráulica
Ar condicionado
Rodas especiais

Diesel
5 portas (acesso na traseira)

® Som completo

Diesel
Direção
hidraulicaPneus ATX

Sofa camaRodas esportesAr condicionadoSom completo

I IPAN^TWA MAX SPORT 2 (SR) j ESCORPIQN |

" 

" " 

" 

Diesel • 

Diregao HidrSulica ^
® Diregao hidrdulica © Diesel Som completo BOSCH 0 Rodas esportes • TV • Bar
• Antena eletrica • Pneus ATX Pneus ATX • Sofa cama |j • Video Cassete (Opcional) • Geladeira "v
© Som completo (no teto) • Frigobar no console Ar Cond.central c/6 sai'das • Relogio digital ,4^.; • Som completo • Painel eletronico

^ © Luxuoso acabamento • Ar cond. Frigobar no console • Vidros Ray-ban degradeeJ : • Lugar para 8 passageiros • Design moderno

0 BOM, FICOU AINDA MELHOR, AGORA UNIDAS PARA MELHOR SERVIR |mmmrnm—m ...i ..

lllfe HI St ¦¦ gj

89 ^BB8w', 
98Pf89^" 
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wstribuioor

PIP sPS SI JS . mmm BBSfESI
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 -s.

NITEROI, NOVA IGUApU
v— 

RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 1549 
av. carlos marques rollo, 951 —*

PABX — 717-6262 TELEX (021) 32-023 
796-3597 

» 796-1280 « 796-3727« PABX 796-1110

ESCQRPIQN |MAX SPORT 2IPANEMA

Diesel • Direção Hidráulica
Som completo BOSCH o Rodas esportes
Pneus ATX • Sofá cama
Ar Cond.central c/6 saídas « Relógio digital
Frigobar no console • Vidros Ray-ban degradee

TV
Vídeo Cassete (Opcional)
Som completo
Lugar para 8 passageiros

Bar
Geladeira
Painel eletrônico
Desiun moderno

Direção hidráulica
Antena elétrica
Som completo (no teto)
Luxuoso acabamento

o Diesel
Pneus ATX
Frigobar no console
Ar cond.

O BOM, FICOU AINDA MELHOR, AGORA UNIDAS PARA MELHOR SERVIR

DISTRIBUIDOR

NOVA IGUAÇU

AV. CARLOS MARQUES ROLLO, 951

796-3597 e 796-1280 • 796-3727® PABX 796-1110

I

Mil
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MODELO

>W,

FINANCIAMENTO RÁPIDO. ATENDIMENTO ÀMIGO.

Santana CG álc.
c/dir. hidr.
Escort XR3 álc.
Parati S álc.
Fiat Uno CS álc. 5M
Santana CG álc.
Escort XR3 álc.
Parati álc.
Gol GT 1.8 c/ar

COR

cinza
prata
branca
vermelho
azul
vermelho
bege met.
vermelho

ANO

85
86
84
86
85
85
85
86

PREÇO

580.000,
660.000,
450.000,
400.000,
550.000,
540.000,
480.000,
550.000,

PLANTÃO DE VENDAS: ?. ' a 6:' até 21 horas Sábado até18 horas PLANTÃO DE OFICiNA E PEÇAS:
sábado até 13 horas.

€»tsf
Distribuidor Autorizado Vò" swagen

Rua |ardim Botânico. 705 Tel : 294-5882 l

areza)

.J

900 VEICULOS

PRESENTE DE ANO NOVO

GANHE UM TÍTULO DO TOURING CLUB, NA
COMPRA DO SEU CARRO ZERO

•UNOS - PRÊMIOS - ELBAS - PICK-UP'S - FIORINOS«

AREZA — "O 
caminho certo para o .bom negócio"

AV. DAS AMÉRICAS, 10.605 BARRA HÍ:3oe7

MARCA ANOCOR PRECO MARCA
FIAT 147-C ale. 84 bege 175.000 VOYAGE ale. 82 branco 270 000 DEL REY OURO ale. 53 azu! MflOO
FIAT SPAZIO ale. 83 branca 185.000 PASSAT LS gas. 80 verde 180,000 FIAT 147-C ale. 83 bege 155.000
UNO-Sale. 85 branco 370.000 CHEVETTE HATCH ale. 83 azul 245.000 BRASILIA ale. 81 bege 75.000
UN0-S ale. 85 branco 375.000 CHEVETTE L ale. 86 branco 350.000 GOL L ale. 81 preto 125.080
ELBA CS ale. 86 branca 530.000 CARAVAN COM. ale. 83 prata 425.000 PASSAT LS gas. 80 bege 155.000
PREMI0 CS ale. 86 einza 500.030 ESCORT GHIA ale. 85 ouro 430.000 FIAT gas. 79 marram (foOGO

ATENÇÃO!
CARROS USADOS!

Compramos seu carro usado. Quais-'
quer marcas. Atendemos a domicílio.
AV. DAS AMÉRICAS, 10.605 BARRA v

Tels.: 325-4433 325-3087

A rrrnMAXTPTG CARAVAN DIPLOMATA 86 —flU lUIul/VIilO Verde metal.. 6 cil. complota.todos opcionais fdbrica Ac.troca. 234-6103/ 238 3165
noite.

910 CLASSIDISCADOS JB
JJ 580-5522 Anuncie por
telefone de 2' a 6:l fei-

BELINA 1 80 — Branca, finan- ra de 8 3S 19 hOraS eciamos om at6 12 moses. Hrjc Q ac 1QFixas ou pds-fixadas. Rua 5dDaao uaS O SS IJ
Mariz e Barros, 554 llOfaS.TROIA, 228-8770.

DC,,,,A — rz~ CARAVAN 83 COMODOROBELINA DEL REY 86 205 S — Autom. completa,C/ar, otimo estado. Ver 6t. est. Tr. fin. ate 18 fixas
2a. f. Rua Mena Barreto, 266-4649 UAN ac. carta de
77 c/D. Miriam. 286- cr6dito FELIZ NATAI-
6891/266^1936. VWTZ3S^~"

BELINA LUXO 84 - Alcool. 5" 'gflrm. nova ap, 33 mil km toca- VT CHEVETTEfitas bagageiro un. dono Tro- QQco fin. R. Barao de Mesquita, g oo
-HI I 0 KMBRASILIA 78 — Verde, precisa ¦lanternagem Otimo radio / 1caixas. Tr. 2a f. Rua Assuncao. / r AMC&450/117 Eliane.
BUGRE REY 83 — Azul. mec3- F 594-7794nica Fusca. tudo Ok. Melhor "preco. Tel. 325-6968CHEVETTE HATCH 83 - Al¬cool. cor prata. 19 mil Km.

Cunico dono. CZ$ 280 mil. Tel.267-21QO.
CHEVETTE SE 87 — Est. 0 KmCARAVAN DIPLOMATA tr/fin. ate 18 fixas 266-4649

88 — 4 cil. beae met UAN Acertamos carta do
completissima c/ ar c"*rto FELIZ natal.
dir. Entrego no ato. So chevette 83 — VAnas cores
na KORVETTE A v. Prado ' »«* J8liininr noi nn V. nnr flXOS. 266^649 LIAN. ACOltB-Jumor, 237. PBX: 295- mo8 Mrta de crMito Feljz6699. Natal.

ngi

MARCAMonza SLEMonza SLEMonza SLESantana CGChovottePassat PointerParati LSParati LSParati SGol LSGol SGol LSVoyage SEscort XR3Escort XR3Escort GhiaEscort XR3Escort XR3Del Rey GLUno SXUno CSPrêmio CS

ANOCOR86 cinza met.86 preto85 prata85 cinza83 bego86 vermelho86 verde mot83 preta83 preta85 branco85 vermelho84 branco85 vermelho86 azul mineral86 vermelho86 azul met.85 branco84 vermelho86 4 p. bege met86 vermelho85 branca86 prata

ACESSÓRIOtodos opc. elótricos/vidrosp. todos opc. elétricosmarchas/vidrosv. rayban bloqueio vidro elet.único dono/som/gas1.8/ar condicionado5 marchas
pouco rodado
pouco rodadamotor a água/rodasmotor a água
pouco rodado/rodasúnico donocompleto/turbocompletorayban/vidro elótricocompletoteto solar
pouco rodadanovíssima5 m. novíssima1.5/5 marchas

PREÇO635.000635.000,485.000515.000,275.000585.000550.000345.000335.000410.000380.000310.000425.000625.000625.000520.000525.000455.000520.000410.000330.090435.000
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 374
BOTAFOGO TELS.:286-7289
286-0439-266-3542.

ABERTO SÁBADO DE 8 ÀS 18Hs. o meinor neyuw

CARAVAN — Corcel ou Che-vette — usados ou "Zero"
Anuncie nos Classificados doJORNAL DO BRASIL. Na Tiju-ca: Rua General Roca. 801 Lj.B quase na Praça S. Pena 254-9184.

CHEVETTE S 83 — Bege gaso- I CHEVETTE 88 OK — Pre-'1™ sup^ nov° acrldite t0 5 desemb. traz.APENAS! 275 mil vdo/ troco/ A ' n . .. .
tin Voi Pátria, 374 T 286- e,c' Av. Prado Júnior,
0439/ 286-4841/266-3542 CA- 237. PBX 295-6699.
DILLAC KORVETTE CENTER

CAR.

GRANDES

A GRANDE RIO APRESENTA: IBIZA E DESERTERII.
Novo conceito

em lazer e transporte.
Venha conhecê-los. /0if#VlHW

Av. Feliciano Sodré, 246
Niterói - Tels.: 719-5050

719-9393 - Telex: 2138556

-W^ lip#"

IBIZA Um veículo completo. Transporta até 15 pessoas
com muito espaço, conforto e segurança.

DESERTER II - Na cidade ou na estrada, proporciona o
máximo conforto, elegância e durabilidade.

CHEVETE SL 81 — Branco,
gas . pneus e amortecedoresnovos, bom estado. CZ$ 145mil. Tr. tel: 551-9732.

CHEVETTE SLE 88 — O Km
azul iguaçú c/vários opcionais,ótimo preço pronta entrega.
Vdo troco fin. R. Vol Pátria.
374. T. 286-0439/ 286-4841/266-3542 CADILLAC

CHEVY 88 O KM — Várias
cores pronta entrega Vdo tro-
co. fin. Vol. da Pátria. 374 Tel:
286-0439/ 286-4841/ 266-
3542 CADILLAC.

Ejr CHE
fj 50

fti

CHEVY
500
86

JL&*ce
594-7794

COMPRO CARROS
— qq. ano ou marca
mesmo p/rep. ou c/di-
vidas. V. à dom. 288-
6085. Sr. Barreto.

D

DEL REY GL 86 — 4 p begemet ACRLDITE APENAS!520 mil Vdo/ troco/ fin Vol daPátria. 374. Tels 2860439286-4841/ 266-3542 CADILLAC
DEL REY 82 PRATA
— Gas. 2o dono. Tel:
236-2501.
DEL REY 84 — Em excel. es-tado, c/ rádio e pneus no-vos, único dono, c/ garantia.Troco e financio em ató 12moses, fixos ou pos-fixados.Crédito rápido. R. Mariz oBarros, 554 — TRÓIA, 228-8770.
D 20 88 O KM — Se completa eCuston L pronta entrega vdotroco, fin R. Vol. Pátria, 374Tels 2860439' 286 4841/266 3542 CADILLAC

E

ESCORT XR-3/ 84 — Preto,excel. est . completo O maisnovo do Rio Ac. troca. 234-6103/ 238-3165 noite.

ESCORT LUXO 88 ÁLCOOL— 1.6, 5 marchas, novo ape-nas 650 Km rodados, c/aces-sórios, troco financio. Barãode Mesquita, 131
ESCORT L 87 — Marrom mel.álc. ôt. est. Tr./ fin. ató 18fixas 266-4649 LIAN. Aceita-mos carta de crádito. FelizNatal.
ESCORT XR3 87 — Com-
pleto de fábrica c/ ar
cond. e teto solar pretoe cinza. Av. Prado Jú-
nior, 237. P8X 295-6699
KORVETTE CENTER
CAR.

ESCORT CONVERSÍVEL
87 — 3.000 km, branco,
impecável. Particular
Tel. 247-0090 ver c/ por-teiro R. Joaquim Nabu-
co, 190 — Ipanema.

CLASSIDISCADOS JB - 580-5522Anuncio por telefone de 21' a6a-feira de 8 às 19 horas esábado das 8 às 13 horas.
ESCORT GHIA 86 — Azul met
álc. lindíssimo. ACREDITEAPENAS 520 mil. Vdo/ troco/fin Vol. da Pátria. 374 Tels:
286-0439/ 286-4841/ 266-
3542 CADILLAC

pnr ESCORT
87

TURBO

594-7794
ESCORT XR3 06 E 85 -Várias
cores lindíssimos Vdo/troco-/fin. Vol da Pátria 374 Tels.
286-O.lJü 286-4841/ 26tí3542. CADILLAC

ESCORT XR3 84 — Vermelhoo tnto sunt;' nnvo ACIU Dl TtAPENAS 455 mil. Vdo trocoho Vol da Pátria :r.M Ms280-0439 286-4841/ 2Uh3542 CADitl AC.

EE#5"
I^T ES
w >

w—
ESCORT

XR-3
86

594-7794

ESCORT GL/ 84 - - Ourò"rYiètá-lico, excelente estadd.'T>t>ucorodado equipado de sóne. ro-
das de magnésio. 7^9^8/41

ESCOFtT XR3-84 —Cm^a gra-fite, vidro elótrico. teto solar,perf. estado Trat. 521-2037URGENTE.

F 

FARUS CONVERSÍ-
VEL — 0 Km 2'0'ver-
molho met. interior
couro V. eletr. e ray-
ban, som completo
etc. A faturar r.7,-17-
6262 Wagner.
FIAT FIORINO 86 —-Álcool,brnnca, toda revisada, c/ ga-rantia. Aceito troca. ROMAS/A, tel: 234-7137,1. «i»,
FIAT PRÊMIO CS 86  Al-cool, branca, magnífico es-tado. Aceito troca. FinanciontB 12 moses. ROMA SM284-7137.
FIAT SPAZI0 83 LiiM bbgomet único dono rádio^Tnar-chas 170 mil c.' orop res 325-2778 ESC t 8HH3

CAMINHÕES
ÔNIBUS

920
VENDO CAMINHÃO MERCE-DES 11.13 — Bom estado
geral. Tal: 789-1203.

MOTOCICLETAS
CICLOMOTORES

BICICLETAS
940

AGRALE 86 — 30 0 Dakar2 100 Km reais CZ$ 140 000
ac. ofert urgente 242-7630com e 259-7142 Sr. Roldan

AGRALLE ELEFANT 1.6 — Semi-nova, 1.500 km rodados-Tratar c/porteiro R Aperana
.64 — Leblon.

CB X 750
87

VERMELHA

594-7794
HONDA 750 F II — Em bomestado, baixa km. Vendo outroco por auto ou lancha. Tel.227-4904 Rua Prudente deMorais. 1368. Cobertura
MOTO 125 XLS 87 — Passocons. 80 000 faltam 14 X4.060 c/ seg. total pg T: 242-4141 R 2045 (dia) 273-6682(noite) JEFFERSON.
Ml

0^cb|X 750
88 0KM
AZUL

594-7794
YAMAHA RD 350 LC 87 _1 500 Km. branca, facilitoTel 274.1617

ffifàh ü Mífll Bf% HONESTIDADE ' QUALIDADE
Kifllal W 4# EXPERIÊNCIA * PRECISÃO-

jBwPjBEa Tradição de mais de 20 anos reconstruindo molores ^
ll——r—ScZ} ' Filiado a ARMERJ

MATADCO\ DIESEL ¦ GASOLINA ÁLCOOL
IVIUIUnCQ \ retífica ou base de troca ACEITAMOS CARTÀO DE CREDITO

FINANCIAMENTO
PRÓPRIO

Eng. Mec. Aut. Resp.Eduardo J.B. Campos - Crea 33893 Dr.
CENltROU NO gwiyi

REVENDEDOR «HSI o oxii* oo círuo
AUTORIZADO

ÚNICA RETIFICA NO
RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIDORA DOS PRODUTOS

GflUPO HtHMLS UACfcOO

43bGoArp ílt
U€TA1 L£VE

Motores de iodos as linhas a base de trocaAdaptação de motoresSuspensão e cana de marcha a base de Ufim* *
SERVIÇO DE RETIFICA AVULSO Cabeçote, eno.biela. rosca de vela iate de areia etcDiRECAO HIDRÁULICA Conserto e coiocacãoRODAS DE MAGNESlO Consertos e polimenron p -mesma horaGARANTIA DE 20 mil Kms sunitu

Av. Suburbana, 68 - Benfica 234-2082 ' 248-5984

Sm*55^^^^/[ortecedores

5 Pgs PASSAT CZS 5.648:00-
4 Pgs CHEVEnE CZS 4.169.bOL
4 Pgs FUSCA CZS 3.225.0CU

FACA UM „

GRATUITAMENTE ÍÂUTQFUSÚ

PENHA €590-0445"
PRAÇA ESPLANADA.17
Px.VÍADUTO AV: BRASIL

Móveis e Decorações?

Venda com todo

conforto.

CLASSIDISCADOS JB

58D-55S

DISCOU. ANUNCIOU. VENDEU.

¦



JORNAL DO BRASIL
sábado, 26/12/87 o Carro & Moto

Eu estarei atento

às promessas

dos homens.

Eles

ll não me decepcionarão,

tenho certeza.

6 __

. v '
¦ . . . 'r^ ' ¦ -/Tjt

Desejo-lhes Boas

e Feliz Ano

stas

W - -*v'

- 'h* '

HAT — Diversos anos e mo-
dalos. Todos revisados, c/
garantia. ROMA S/A, Tol:
284-7137.

FIAT 147 C 88 — Cinza metal
órig. 29 000 Km. Meu desde 0
KtT). Todas as revisòos, seguro
total. 4 pneus novos. Só pl
part. 280-7217.

FURGÃO CHEVROLET 51 —
Mecânica impecável, lataria
perfeita, nenhuma ferrugem,
pintado do novo. Vermelho
Bonanza. rodas cromadas Tr.
Marta Tel. com. 271-8463

G

GOL COMPRO — Pago mais
cz$ 30 mil acima do mercado
mesmo p/reparos. Vou ao lo-
cal. Tol 351-2560 Paulo

GOL LS 84 — Branco rodas
-excel. estado. Acredite; ape-

nos 310 mil Vol. da Pátria 374
Tols 286-0439/ 286-4841/" 266-3542 CADILLAC.

GOL S 85 — Branco • outro
8? gas. rodas ost. 0 Km troc.
fin. nté 18 266-4643
UAN Aceiumo» carta d»
crédtto. Folil N»t»l.

GOL S 85 — Vermelho novlssi-
mo. Acredite: apenas 380 mil.
Vdo troco fin. Vol. da Pátria,
374 T 286-0439/ 286-4841/
266-3542 CADILLAC.

^ r 
Vela esfas ofertas 2a4$lra.

Novo 1

"/V

Av. Itaóca, 464 - Bonsucesso - Rio
Tels. 270-01 91 - 260-8290

M
MARAJÓ ÍÍL 86 ÁLCOOL —

1.6. 5 marchas, vidros rayban.
nova. apenas 21 mil Km. Uni-
co dono. Troco financio. Barão
de Mesquita. 131

MARAJÓ SL 88 0 KM — Boge
ótimo preço pronta entrega
vdo. troco, fm. R. Vol. da Pá-
tr.il, 374. Tols 286-0439/ 286-
4841/ 266-3542 CADILLAC.

MERCEDES ANO 71 — Morf
250. cor branca. 4 portas, to
dos opcionais, estado de no-
va. Paulo 767-7314.

MERCEDES
280

74 PRETA

||3r 
GOL

i

1594-7794

GOL 83/84 BRANCO — Álcool
(impecável) ver Rua Miguel

. Lemos 93 (Ed Garagem) Tels.
521-2541 521-2641.

GURGEL CARAJ.AS 86 —
Cinza prata, particular
vende hoje. Gasolina,
c/ar. Ótimo preço. Trt.
Tel.: 719-4460.

MERC.300SEI
MERC.230E
MERC.190E
MERC. 300 E
MERC.280SL(0K)"MERC. 

190 E231.6
MERC. 500 SEC(OK)
MERC. 280 SEL
MERC. 230CE(Hidr.)
MERC. 500 SL(OK)
MERC. 280 SE
MERC. 190E(Hidr.)
MERC. 500 SEC"MERC. 

500 SL
MERC. 500 SLC
MERC. 500 SL
MERC. 230 E
MERC. 450 SLC 5.0
MERC. 250 (Hidr.)
MERC. 280 S
MERC. 280 C
MERC. 280 S
MERC. 280 CE
MERC. 450 SLC
MERC. 300 CD
MERC. 280 S

594-7794

MIURA — Todos os
anos e modelos é com
a FRACALANZA "Pio-
neira no Mundo'
PBX: 286-8196.

MON2* L 87 1.8 — Preto,
gas.. 5 m.. 9.000Km. na garnn-
tia. Est. OKM. t. fitas., vários
opcionais. 208-1434 Res. 574-
2225 com.

MONZA SLE 86 — Azul
cobatto, ótimo estado,
som, antena elótr. Tol.:
325-9038.

MONZA 63 0 KM — Preto
2 p. B' marcha desam-
baraçodo. Entrego no
ato. Sò na KORVETTn
Av. Prado Júnior, 237.
PBX: WS-WJd.

O
OPALA DIPLOMATA L'1 COU-PÊ — C/ ar s dir. hidráulica.Sujnrtc a qualquer <*pte.Açoito troca. ROMA S/A
?fí4-7137.

OPALA COMODORO OU Dl-
PLOMATA — Qualquer ano.
Ariuncio-o nos Classificados
do JORNAL DO BRASIL Em
Jacarepaguá: Rua Santo Eu-
quério. 11 Ij. A 392-9000.

PASSAT 84 LS — 3 portas, c/
ar, rádio AM/ FM, vermelho.Único dono. Troco o flnan-
cio em até 12 mosas. Fixos
ou pós-fixados, c/ garantia.Aceitamos Carta de Crédito.
R. Mariz a Barros, 554 —¦mOIA, 228-3770.

PICK UP F 1000/87 — C du-
pla. Engerauto. Prata/ Azul.
diesel. ar. som. pneus apx.
hidráulica. CZS 1.900 mil. Tel:
262-2706

0?*ALA COMODORO 84 —
Pioto, c/ ar e direçfio, vidros
verdes, t. fít*s, mala elòtri-
ca, etc. C/ garantia. Troco a
financio em até 12 meses.
Fixos ou pós-fíxados. R. Mo-
ris e Barros, 554 — TRÓIA,
228-0770.

OPALAS 79-80-81 — (Impecá-veis) álcool e gasolina ver Av
Armando tombardi 800- F
(Barra) Tels 521-2541 521-
2641 ou 399-2035 399-2055

MONZA SLE 8S — 1.8. 5 mar-
chás, espelhos elétricos,
dros degradoe, novo apenas 9
mil Km. Único dono. Troco
financio. Barão de Mesquita,
131. 

MONZA SLE 88 0 KM —
Prata lunar e cinza nlm-
bus gas. e álc. completo
c/ ar cond. e dir. hidr.
KORVETTE CENTER
CAR Av. Prado Júnior,
237 PBX 295-6699.

COMUNICAÇÃO
Comunicamos
aos clientes e

, amigos, que à
j partir do dia 21

do corrente en-
traremos em fé-
rias coietivas e
reabriremos no
dia 04/01/88.
Esperando a
compreensão de
todos e aos mes-
mos desejando
FELIZ NATAL e
UM PRÓSPERO
ANO NOVO.

OPALA 79 — Comodoro, dir
hid. 6 cil. cupê poq. cons. CZS
100 00 242-7630 com 0 259-
7142 ros Sr. Roldan.

PICK-UP — Cabine dupla F-
1000 vendo 87 completa ar,
direção, tv. 7 lugares, sofá
cama etc. Tratar Fone: 027
227-2038 á noite

SANTANA CG 85 — Vordo
met. vid. eletr. a dir. tr/ fin.
até 18 fixa» 266-4649 UAN
aceitamos carta da crédito.
Feliz Natal.

SANTANA CG 85 — Cinza Cl
vidros, bloqueio lindíssimo
Acredite Apenas! 515 mil vdo/
troco/ fin. Vol da Pátria, 374— Tols: 286-0439/ 286^841/
266-3542 CADILLAC

VOLKS SEDAN — Um só do-no Anuncie nos Classificadosdo JORNAL DO BRASIL NoMôier. Rua Dias da Cruz, 74 lj
B 594-1716

PICK-UP 1000 CABI-
NE DUPLA — SR
87/87 com ar cond.
central som rayban ro-
da esporte 10.000 Km
originais. Tratar Wag-
ner T: 717-6262.
PICK-UP D-20/88 — Comple-

ta. 12.000 Km. ar. direção,
turbo, geladeira, rodas, igual 0
Km. Ac. troca. 234-6103/ 238-
3165 noite.

P

PiCK-UP F 1000 86 —
Diesel c/todos opcio-
nais disponíveis de fá-
brica. Tratar com Cláu-
dio T: 717-6262.

84

MONZA SLE 2.0 87 —
Azul Búzios, vid. eletri-
co, rádio, etc., pouco ro-
dado. Te!: 268-3414.

MÜN^A SLE fA — Proto. ro-
das do magnésio, toca-fitas,
oqualizador, vidros olétricos.
buzina Fian, etc. O mais oqui-
pado do Rio. Super novo 268-
9384. Part/part.

MONITA SLE Z.C I» 0 KWÍ — 2
portas, bege arpoador. com ar
o todos os opcionais elétricos.
Ótimo preço pronta entrega.
Vdo. troco. fin. R. Vol. Pátria,
374 Tols. 286-0439/ 286-
4841/ 266-3542 CADILLAC

MARCA
Chevette SL
Chevetle Álcool
Chevette Álcool
Chevette, Álcool
Brasília Álcool
Monza SLE Álcool
Monza Álcool
Monza Álcool
Monza SLE c/ar. D. hid
Monza SLE Álcool,
Monza SLE 4 pts Álc.
Caravan Diplomata
Santana completo
Passat LS
Alfa Romeo,
Marajó SE Álcool

ANO COR
80 Branco
83 Vermelho
83 Branco
85 Verde
80 Verde
83 Prata
84 Branco
84 Preto
84 Preto
85 Preto
84 Branco
86 Preta
86 Vermelho
83 Branco
77 Branco
87 Azul

PREÇO
143.S80
185.570
1S5.670
298.570
149.850
337.650
398.730
423.S80
439.680
525.650
456.590
792.670
720.680
253.580

56.870
495.670

PANORAMA 83 — Morron.Rlyr.ros*;mente revisada.
Acorio troca. Financio até 12
medes. ROMA S/A tal: 284-
7137.

PAfiATi 83 — Câmbio longo,
azul marinho, álcool, som, ro-
das, pneus novos, pintura e
mecânica excel. CZS 330 mil.
Tel: 226-7026, Vítor.

PARATI CL 88 — Álcool,
prota, particular, 700
Km rod. toda equip. CZS
780 mil h vista. Tel: 267-
4434.

M**—

MONZA SLE — Prato todo;!
os elétricos, iindíssimo. Acro-
dite. Aponas! 635 mil. Vdo/
troco/ fin. R. Vol. da Pátria.
374. Tols: 286-0439 / 286-
4841 2C6 3542 CADILLAC

1*7 MONZA
iff sle
if 85

594-7794

w
n?

PARATI
83

GASOLINA

594-7794

PONTIAC 71 — Mod fór
mula 350 firedyrd ar dl
reção. O mais novo do
Rio ac. troca R. Luis Vas
concelos 238 Tel: 281-
9498 e 581-1747.

PRÊMIO CS 86 — Ar. álc.
preto, revisado, stereo. Novo.
Base. 450 mil ac. ofertas. 239-
2843 hor. com. 264-8949.

TANGER CL 88 — Azul metal .todo rovisado motor 86 re-
cond.. faróis milha. 2 capotasurgonte, 230 mil 325-5168.

VOYAGE Cl. G0 OKM - Passo
consórcio Uniào. ent. 570 +
9x23 mil Marron metálico. 5march. e diversos opcionaisTroco Baráo de Mesquita.131.

U

VOYAGE LS 05 ÁLCOOL —
1.6. 5 marchas, ótimo estado,
pouco uso Único dono. Trocofinancio. Baráo de Mesquita,131.

UNO CS 85 — Bianco 5 mar-
chas novíssimo. ACREDITEAPENAS! 330 mil. Vdo. troco,fin. Vol. da Pátria. 374 Tel.
286-0439/ 286-4841/ 266-3542 CADILLAC

7raj / 1

Pj

594-7794
UNO CS 87 — C/opcionala.
4.000 Km rod «dos, b«ge
Tol: 238-4130.

UNO CS 86 — C/ «r, 6 m»r-
chM, dftumb. trazairo, «te.
Excalanta Mtado c/ gmntia. Troco • financio am até
12 muo, fixo» ou póafixados. Ao«Kamoi carta da
crédito. Rua Marli • Barro»
554 — TRÓIA. 228-8770.

PRÊMIO
87

VERDE

UNO 86 SX — Ext. 0 Km
tr/fln. até 18 fixa» 266-4649
UAN. Acéttamoa carta da
crédito. FEUZ NATAL

^ Iahcc
594-7794

PRÊMIO S 87 — Gaaol. bran-
co 5 m. troco. fin. até 18
fixo*. 266-4649 UAN. Aoai-
tamos carta da crédito. Fali*
Natal.

Rua do Senado, 320 (esq. de Av. Mem de Sá)
Teis.: 224-2000 - 232-5744 e 252-4825

MONZA SL 88 — C/2.300
Km rodndos, marrom
arizono, Tel. 371-3195.

MONZA 80, 85, 84 — G&s. 6àlc. vários modelos e cores.Troc. fln. ató 18 fixas. 266-4649 LIAN. Acertamos cartada crédito FEUZ NATAL.
MONZA 84/85 — Branco 5marchas 3 vol (impecável) ál-cool ver rua Miguel lemos 93(Ed. Garagom) Tels. 521-2541521-2641

MP LAFER
78

PRETO

ISr

7^ JL&tt*
594-7794

r*i ifí9 m it v. ',wa o| i

i

Chevette e marejo OKm 520.000
i GoIGLOkm 598,000

QuantumOKm 850.000
Parati OKm 690.000

? Voyage OKm 640.000
Monzae elassie automático 990.000
Gol GT 87/86 620.000

i Bugre vários apartir de 140.000.

Rua Barão de Mesquita, 205 Fone 284 0944

i

PARATI LS 84 — Excel, esta-
do, c/ toca frta. Mecanlca
100%. C/ garrntio. Troco o
financio em até 12 meaes,
fixos ou pOs-frxados. Aceita-
mos carta da credito. R. Ma-
rit a frarros, 554 — TRÓIA,
22H 8770,

FAPATI S 83 — Preta novissi-
ma ACREDITE APENAS! 335
mil. Vdo/ troco/ fin. Vol. da
Pátria, 374 Tels. 286-0439/
286-4841/ 266-3542 CA-
DILLAC.

PArlATY GL 87 — C/9.000
Kms. varvlo 33nior6lda v.
vanios rcdfts: bavia^e. Orlgi-
ral asi. ent. 455 mil + prost.19.000. Troc. fin. at^ 18 fi-
Íto» 2P8-4M9. LIAN. Aceito-
mo« cario da credito. FEUZ
NATAL.

?

i

PASSAT LS 1586 — Gu-
soi. »r cond. 4 pts. tipo
exportação, vermelho,
ótimo estado. Ac. troca.
Av. 1'rado Júnior, 237.
PBX: 2<J5-í>699 KORVET-
TE CENTER CAR.

PRÊMIO CS 88 — 1.5 pratarelógio digital, lindíssima
Acredite Apenas 435 mil. Vdo/
troco/ fin R Vol. Pátria. 374
Tels. 286-0439/ 286-4841.
266-3542 CADILLAC

PUMA GTS 79 — Raridade
Pratoada. Vendo. Tel: 571
7544/ 268-0746

Q.

FAS.SAT I.SE 81 — Álcool
branco d ar v. ravban FM
excel estado gorai. CZS 165
mil. R. 18 do Outubro 328
Tijuca.

FASSAT PCiNTER 36 — Ver-
molho 1 8 c/ ar novíssimo!
Acredito Apenas 585 mil.
Vdo. troco, fin/ Vol da Pátria.
374 Tolb 226-0439/ 286-4841/
266-3542 CADILLAC.

QUANTUM GL/ 87 — 4 800
Km, esl de 0 Km. sup equip.
Passo Cons. União. CZS 600
mil F/23 C. 17.697 + resíduo
T; 325-9285

QUANTUM CG
86

594^7794
R

PICK-UP — Van Dodge amori-
canas hidramáticas empl ar
cond azul lindas Tel. 264-8949
245-8835

RAGGE 88 — Tipo exportação
vdros eletr., pneus e rodas
esnociais, teto solar. t. fitas,
ótimo preço. Particular vende
Tr 719-1460 Niterói

SANTANA GLS 87 — 2 pts
cinza prata, automático, ar di
reçáo. Único dono. Tr Tels
238-2132 e 262-5643.

lir VOYAGE
TARGA

VERMELHO

'594-77S4

VOYAGE 84 BRANCA — Uni-
co dono. É ver o comprar.
Financio atò 12 moras. RO-
MA S/A, tal: 284-7137.

VOYAGE — Venha escolher a
melhor maneira de anunciar
seu carro nas Lojas de Classifi-
cados do JORNAL DO BRA-
SIL. NoHumaitá: RuaVoluntá-
rios da Pátria. 445 Lj. D 226-
8170.

VOYAGE S 85 — Vermelho
super novo. lindíssimo Acredi-
te. Apenas 425 mil. Vdo troco,
fin Vol. da Pátria. 374. Tels
286-4841/ 286-0439/ 266-
3542 CADILLAC.

CLASSI DISCA DOS JB - 680-5522
Anuncie por telefone de 2a a
6a-feira de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13 horas.

Venha a sua casa

20 ANOS DE TRADIÇAO

Brasília
Caravan
Chevette
Fiat 147C
Fiat Uno CS c ar
Fiat L
Del Rey S - Prata, rádio, pneus
Marajó SL 5m.
Monza SLE 1.8 Hatch
Monza SLE
0pa!a Comodoro c. ar e dir.
Parati LS doca fita
Passat LS c ar e rádio
Fiat L
Passat
Voyage LS
Passat

78 79 Branca
83 83 Azul
85/86 Bege
8283 Bege
85 85 Preta
3181 Branca
84 84 Cinza
83 83 Azul
83 S3 Cinza
84 85 Azul
84 84 Preta
84 84 Branca
8484 Vetmelha
79 79 Branca
83 83 Bege
85 85 Azul
84 84 Preta

FINANCIAMENTOS:
Próprio 12 meses fixos

Financeira 12 meses pós-fixado
Aceitamos carta de credito

264-3723 - 228-3770
Rua Mariz e Barros. 554

_  | 

O pessoal tem uma simpatia que não falha nunca.

POSTOS

PETROBRAS
E PETROBRAS

13=31
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Uma delícia

de decoração
Depois de muitos traba-

lhos de decoração em resi-
dências, consultórios médi-
cos, um laboratório, o Ga-
binete da Presidência da
Câmara de Niterói e a sala
de oficinas de um navio-
oficina da Marinha, a arqui-
teta Kátia Vianna está pre-
parando a nova ambienta-
ção do piano's bar do res-
taurante Delícias de Icaraí
— um dos espaços mais
nobres do circuito noturno.
O novo visual do piano's
bar será inaugurado dentro
em breve, com móveis que
levarão a assinatura de Ká-
tia no design, a exemplo
dos outros interiores que
têm ficado a seu cargo.
(Pág. 14).

Mostrando Arte Do sambão ao heavy metal, sebos

de discos para todos os gostos
nas montagens
Uma exposição de obras de
arte, quando realizada com
profissionalismo, requer o
exaustivo e interessante traba-
lho de organização. A museó-
loga Márcia Muller, que tem
se dedicado à montagem de
exposições no Brasil e no exte-
rior, enumera vários dos fato-
res que são essenciais para
uma correta apreciação de um
trabalho artístico, tais como
iluminação, disposição, di-
mensões do espaço da mostra
— e também detalhes que até
mesmo o público leigo pode
conferir, como a colocação de

preços junto às obras. (Pág. 7)

Eles têm uma
freguesia certa, in-
diferente às crises
econômicas. Tor-
nam-se, quase
sempre, amigos
dos clientes, que
às vezes chegam a
decidir uma com-
pra na base do lei-
lão. São os "sebis-

tas" — comercian-
tes de discos usa-
dos, que vêm sen-
do cada vez mais
procurados por um
público ávido por
um LPfora decatá-
logo. (Pág. 4)

O ballonè também foi um dos destaaues
de 1987. Este tem a assinatura de Clara

Dantas da Tessuti.

Este foi um ano de sucesso

em arte, moda e jornalismo
1987 foi o ano do brilho. Nas

artes, jornalismo e principalmente na
moda, grandes nomes surgiram, dan-
do destaque a tudo o que fizeram.
Vale o registro de nomes que convive-
ram lado a lado com o sucesso, como
por exemplo Therese Macedo, estilis-
ta de destaque na cidade; Lúcia Maria
Rosa que com a sua griffe Loura,
lançou moda de bom gosto o tempo
todo; Sílvia e Vigdor Teitel da Data
Venia, BegeClarisse Gonçalves da
Rente à Gente; Vera Limoeiro; Débo-
ra Campani; Renato Moreth; Erik
Weill que, à frente do Palácio da
Ótica; como também Roberto Siquei-
ra e Erika conquistaram o mercado da
cidade; Sônia Ferreira, chique toda
vida, respondendo pelo sucesso da
Donna; Maria Luiza de Carvalho, da
Marie Louise Decorações; Carlos Al-
berto Corrêa, Diretor de Marketing
das lojas Leader; Maria Luiza Yecker
da Laaonna; Terezinha Zauii que com
o bom gosto de sempre assinou diver-
sos e sofisticados modelos para noi-

vas; Clara Dantas, moreníssima char-
mosa e bonita à frente de sua Tessuti;
e outros, muitos outros, como por
exemplo Renato Câmara; Eliane
Bramoilla; a gatíssima Cristiane Lepa-
ge (grande revelação das passarelas);
Zeca Bezerra e Dayse Silveira, a gata
estonteante das passarelas do eixo
Rio—Niterói—São Paulo.

Na sociedade, destaque para no-
mes como Edina Santos, Elaine Pon-
tes, Melba Ravizzini, Celina Moreira
Franco, Maria Alice de Toledo Gas-
par, Lenise Pires de Mello, Jeanne
Garcia Justo, Elza Gonçalves da Fonte
e Kilza de Farias Mello entre outras.

No jornalismo, Lourdes Pacheco,
Evê Sobral, Tetê Bitencourt, Aurélio
Zaluar, Jourdan Amora, Walmir Pei-
xoto e Renato Guima. Nas artes cêni-
cas, os dois grandes destaques foram
Bia Gemal e Anamaria Nunes. Márcio
Gomes aponta em Falando de Moda
alguns dos muitos que se destacaram
em 87, segundo sua opinião. (Págs.
16 e 17)

O som começa e a Caravana passa

Um estilo variado, caicado principalmente no reggae e no funk,

passando pelo rock e pela MPB. Ou seja, uma banda eclética, que
tem apenas uma definição: fazer um bom som. A Caravana do
Delírio é assim. Agora, permanente, tem seu sucesso garantido em
Niterói. (Pág. 12)

Assim como as preferências, os preços variam: de CZ$
39,00 a CZ$ 5 mil, tudo pode acontecer. Até um leilão.

D(
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Cidade de Niterói,

Sábados e Domingos

Mistura Fina

Sônia Nobre

De volta a Niterói onde fica para
passar as festas de fim de ano o jornalis-
ta Ricardo Nobre de Mattos, editor de
Economia do Correio Braziliense.

Jantar de confraternização no
Restaurante Monsegneur, Hotel Inter-
continental, reuniu representantes do
Instituto de Urologia e Nefrologia de
Niterói. Estiveram presentes: Lenir e
Alberto Motta, Maria Carmem e Apare-
cido Nazar; Elisa e Nilton Velmovtsky;
Alice e Eufrônio de Almeida, Fátima e
Jose Eufrônio Filho, Dalma e Waldemar
Peraira; Nilva e Ronaldo Silveira; Nélia
e Jorge Ferreira Comes.

Com a chegada dos gêmeos Pedro
e André, o desenhista Getulio Vilanova
e sua esposa Angela Rider já planejaram
mudar ae endereço: em janeiro trocam
o apartamento de Icaraí por uma casa
em Piratininga.

Para comemorar seus 9 anos, a gati-
nha Lívia Maria Perorazi Ingel Alves
recebeu coleguinhas de turma do São
Vicente de Paulo, para uma tarde de
lanche na Pizzaria Good Good.

A paisagista e decoradora Rose Porto

diversificando suas atividades acaba de
montar uma firma de cerimonial em
Niterói.

Gracinha e Paulo Sampaio de Oli-
veira voaram para Vitória, onde rom-
pem o ano em família.

O "lobo do mar" Carlos Guimarães
abocanhou pela segunda vez o lü lugar
no Torneio de Pesca "Fail Fish , promo-
vido pelo Clube Icaraí, dirigindo sua
lancha Penellope. f

Ruth e Aldo Alves abriram a bela
residência de São Francisco recebendo
amigos para ceia de Natal. Entre os
presentes: Kilza e Luiz de Faria Mello.

ü pianista Jose Luiz Duarte está se
apresentando às quitas-ferias, com mui-
to sucesso no Farinata.

Através da presidente da Apada Mi-
riam Rodrigues, a entidade agradece a
todos que colaboraram durante o ano
desejando boas-festas.

O 10 ano de vida do pequeno Pedro
foi comemorado com muita animaçao
pelos papais-coruja Ana e Carlos velas-
co Lemos em sua residencia de Pirati-
ninga.

Este ano a casa do Mathias em
Itacoatiara não abrirá suas portas para o
tradicional réveillon que semDre foi um LUUVUi

aa cidade.

Apuros

Na madrugada chuvosa de sába-
do passado, duas socialites de Nite-
rói se viram em maus lençóis, ao
retornarem de uma festa em São
Conrado.

O carro em que viajavam engui-
çou, por excesso de água no motor,
na entrada do túnel Rebouças.

Paradas na pista direita, elas fica-
ram apavoradas com o trânsito de
alta velocidade do local, e pediam
ajuda a todos os casais que passa-
vam por ali, sem sucesso.

Os "anjos salvadores da pátria"
foram dois táxis da COOTRAMO,
cujos motoristas, a despeito da chu-
va e da hora, puseram o veículo em
funcionamento.

Além de acompanhá-las até a
cabeceira da ponte Rio/Niterói.

? ??

dos mais animados aa cida

Jantar Chique
O casal jorge e Maria Helena Guinle
abre os salões do seu Ap para um jantar
em petit comitê. A mesa, estarão pre-
sentes, entre outros, Alberto Pinheiro,
maquilador do Méridien; Tadeu Vinhas,
decorador; Mareio Gomes, produtor de
moda do JB-Niterói e o casal_ Wagner e
Rosane de Moraes, da D'Estética, além
de todo o primeiro time da sociedade
carioca.

De parabéns os policiais do 12o BPM
que têm regido o trânsito em Icaraí.

Por duas vezes nesta semana, em
locais diferentes do bairro, vimos moto-
ristas "perdidos" na cidade serem orien-
tados com atenção e delicadeza, pelos
policiais militares.

Se os turistas ficam assustados com o
lixo e os buracos pelas ruas de Niterói,
pelo menos podem contar com o poli-
ciamento digno.

/to&cJiJlõ

Criatividade em Acessórios e Roupas no

estilo INDIANO

Rua Lopes Trovão, 134 SI, 242 Center V

Tel: 710-7491 ICARAÍ NITERÓI

Que a Paz... o Amor...

e a Fé persistam em

cada coração, em cada

instante do Ano Novo

Vereador Jacy Lopes

Roupas

Brancas

Exclusivas

"A PAZ QUE VOCE
QUER VESTIR NESTE REVEILLON"

Cine Center — L. 126
Shopping Icaraí — L 128 Plaza Shopping — L. 125

Que o ano que entra venha ilumi-

nar os caminhos em direção a paz, a

saúde e a felicidade. Um Ano Novo

venturoso e repleto de realizações.

São os votos de Wolney Trindade,
Presidente da Câmara dos Verea-
dores de Niterói.

AIRES ABDALLA, Deputado Estadual do PMDB

agradece o apoio recebido durante o ano 
que

se finda e deseja a todos um 1988, repleto

de Paz, Alegria e Prosperidade.

6
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O Prefeito Waldenir de
Bragança com Egon Falkenberg

e David 8/ovver

Martins Romeo com o /ovem
André Romeo

Ana Garcia, Jeanne Garcia
Justo, Elaine Pontes, Therezinha

Zauli, Erika Lopes, Augusto
Duarte

Sugestivo arranjo de frutas tropicais com sabor de Natal

Cela no Solar
Apresentando concerto de violi-

nos executando peças de Natal e um
cardápio digno do mais exigente
gourmet o Solar do Jambeiro abriu
suas portas sábado último receben-
do em grande estilo convidados pa-
ra Ceia de Natal.

Ao som do órgão de Silvio Vian-
na degustaram da excelente noite
entre outros: Maria Eliza Ranzeiro
de Bragança com o Prefeito Walde-
nir de Bragança; Maria Lúcia Ita-
bayanna Martins Romeo com o se-
cretário de Cultura do Município
José Raymundo Martins Romeo; o
presidente da Funiarte, Odilon Mar-
tins Romeo; o escritor José Cândido
de Carvalho; o presidente da Enitur

Carlos Augusto Bittencourt Silva; o
artista plástico e professor Israel Pe-
drosa; o arquiteto Cláudio Couto; a
marchand Maria Dalto; a jornalista
Jane Duarte e as socialites Therezi-
nha Zauli, Jeanne Garcia Justo, Elai-
ne Pontes, Lourdinha Parreiras.

Dois presépios que compunham
a belíssima mostra exposta no 2°
piso do solar foram sorteados entre
os presentes.

A magnífica noite teve como
anfitrões perfeitos: Lúcia e Egon Fal-
kenberg, do Pró-Niterói; Christina
Jorge, Diretora do Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno e Christian-
ne Martins Romeo, representando a
Secretaria de Cultura e Funiarte.

Christianne Martins Romeo e
Christina Jorge assessoraram Lu-
cia Falkenberg, recepcionando os
convidados comme il faut

3

presiaente aa
Carlos Aueusto

Jane Duarte e o _
Enitur, Carlos Augusto

Bittencourt Silva

0 staff S^ANS deseja a todos um Ano Novo'com Estilo e Qualida^e

(g»gf PLAZA SHOPPING SAPATOS SHOPPING ICARAI

.iiyfc „ Feminino CAMISAS MasaUmo-Feminino

..£> JO Pirn T nin ItiCilR Loja 214 Loja 231 ^•Z rlSO-LOja ZOUID Af FSSORIOS Cel. Moreira Cdsar, 229
Tel.: 717-9191 Tels.: 714-4953 714-4900

O staff SWANS deseja a todos um Ano Novo com Estilo e Qualidade

PLAZA SHOPPING SAPATOS SHOPPING 1CARAÍ

Feminino CAMISAS Masculino-Feminino ^
?° Picn T nin 760/fí Loja 214 Loja 231 ^, jflyípL. Z rlSO-LOja ZOUID ArFSSORIOS Cel. Moreira César, 229

Tel.: 717-9191 Tels.: 714-4953 714-4900

SAPATOS

CAMISAS

ACESSÓRIOS

SHOPPING ICARAÍ
Masculino-Feminino
Loja 214 Loja 231

Cel. Moreira César, 229
Tels.: 714-4953 714-4900
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Discos usados: um comércio fora da crise

Júlio Costa

Indiferente à crise econômica,
o comércio de discos usados está
crescendo em Niterói. Até há uns
três anos, contavam-se nos dedos
as lojas especializadas no ramo,
na cidade. Agora, os chamados"sebos" aumentaram suas insta-
lações, seus acervos — e multi-
plicaram-se.

Segundo a maioria dos geren-
tes e proprietários de lojas do
ramo, o principal motivo para a
procura dos fregueses é o alto
custo dos discos que estão sendo
lançados agora no mercado.
Além disso ná, é claro, a busca
pelas raridades: obras fora de
catálogo, vendidas a preços que
às vezes ultrapassam em muito o
valor de um LP recém-
distribuído.

Amigos — Inaugurada em fe-
vereiro deste ano, a Barbarella
Discos, no Centro, apresenta um
acervo dos mais variados estilos
musicais — do sambão ao heavy
metal, passando pelo chorinho e
pelos clássicos, há de tudo um
pouco lá. "Mas a procura maior
fica mesmo por conta das trilhas
sonoras de novelas de sucesso",
revela a gerente Denise Lopes."Em segundo lugar vem a busca
de raridades da MPB, como dis-

cos de Carmem Miranda e Clara
Nunes", completa.

Há 16 anos trabalhando com
discos usados de rock, Paulo Zar-
tan inaugurou em maio o Zeit
Bazar, na Galeria do Center V,
em Icaraí, com mais três sócios.
Ele diz que Niterói é um ótimo
mercado para os "sebos" que se
dedicam às raridades:

— Nosso movimento de ven-
das é mais ou menos constante,
já que os verdadeiros amantes do
rock não seguem modismos. Mas
o grande atrativo de uma loja
como a nossa são as raridades.
Estamos sempre percorrendo o
mercado especializado para
abastecer nosso estoque com LPs
fora de catálogo, com os quais às
vezes temos um lucro até peque-
no; o freguês, no entanto, tem
que ser mantido.

Em algumas ocasiões, a
disputa por um mesmo disco che-
ga a ganhar cores mais fortes."Noutro dia fui obrigado a reali-
zar um leilão, já que eram vários
os interessados num LP de um
grupo progressivo italiano" diz
Paulo Zartan. "A solução foi esti-
pular um lance inicial e deixar
por conta da disposição dos
clientes." O disco acabou sendo
vendido por cinco mil cruzados.
Num bar.

Jorge: discos vendidos em
leilão

— Este é um comércio muito
especial, mesmo. Os fregueses
acabam ficando nossos amigos,
companheiros de saídas noturnas
nas quais o assunto é sempre o
rock. Já realizamos muitos negó-
cios diante de uma boa cerveji-
nha — declara Paulo, que conta
com uma clientela de idade va-
riável entre oito e 60 anos.

Para entrar na sociedade do
Zeit Bazar, o programador de
computadores Jorge Luiz colocou
no mercado sua coleção de cerca
de 1 mil LPs. "Fiquei com pena,
mas compensou", afirma. "Ago-
ra, trabalho naquilo que me dá
prazer, realmente. E ganho ouase
o mesmo do que no meu último
emprego".

Paulo Zartan também preci-
sou se desfazer de sua coleção
particular — três mil discos —
quando abriu sua primeira loja."Não há outro jeito de começar,
a não ser desta forma, quando se
trata de raridades do rock", ga-
rante.

Agora, no entanto, a clientela
já está mais do que formada, e o
estoque vai sendo abastecido
com compras e trocas junto aos
clientes.

— Apesar de anunciar em
duas revistas especializadas, meu
maior veículo ae vendas ainda é
o telefone, por meio do qual
chegam as grandes encomendas,
o tempo toao — revela Zartan —
principalmente dos colecionado-
res que moram em bairros distan-
tes, ou em outras cidades. Não
consigo ter idéia de quantos LPs
vendo por mês, porque faço mui-
tos negócios com trocas. Meu
acervo está sempre ganhando
modificações.

- - -
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Vista sua casa
com o requinte
e o bom gosto
de MARIE
LOUISE. Peças
confeccionadas
em cetim,
organza e voile
no mais puro
estilo Art
Nouveau.
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Rua Moreira César, 229 — Shopping Icaraí

I /^\

Itlit r y

Em
parti
15%
Tel:

Tudo o que você
deseja tem na

jdrttô Presentes
BOUTIQUE DE PRESENTES

Decoração, presentes finos,
bijouterias, brinquedos e artesanatos

seu mês de aniversário promoção: à
r de CZ$ 1500,00 à vista desconto de
Av. Sete de Setembro, 156 — Niterói —
711-7886

THANK YOU FOR ANOTHER fflR

instituto^

UU brasil-américa
Pres. Backer, 248 - tel. 710-6262

1988 IZUSSNC
NITERÓI¦ 719 7474 MATRÍCULAS -

JARDIM MINIGAY

Maternal
Pré-escolar

Rua Cel. João Brandão, 95

* GAY-LUSSAC - CENTRO * MINIGAY - 1? GRAU

19 grau
29 grau
Pré-Vestibular

Rua José Clemente, 134

o 1? a 4? série
• 5? a 8? série
Rua Maria Caldas, 35

* FACULDADESGAY-LUSSAC
Bacharelado em

Ciências Econômicas
a Administração de Empresas

Ciências Contábeis
Inscrição no Vestibular Isolado
- de 15/12/37 a 22/01/83

D



Making Movies

A LUZ

Luiz Antonio Mello
Sem maiores alardes, a Prefeitu-

ra colocou uma estrela luminosa no
alto do Parque da Cidade, junto à
rampa de vôo livre. Vi a estrela
depois de um violento temporal. As
nuvens estavam baixas, e o vento de
sudoeste, ainda bravo, envolvia a tal
estrela numa atmosfera mágica, es-
tremamente forte. Tudo bem. A es-
trela é de luz elétrica, com armação,
mão-de-obra etc. Mas naquela noi-
te, depois do temporal, ela estava
muito especial.

Parar o carro e contemplar era o
mínimo que podia fazer. E fiz. Fiz
pensando nesta relação profunda
que existe entre o homem e a luz.
Especialmente as luzes mágicas,
que estão por trás, por exemplo, dos
Objetos Voadores Não Identifica-
dos, vulgarmente conhecidos como
discos voadores. A maioria dos rela-
tos envolve a palavra luz.

Nossos primos das cavernas cos-
tumavam contemplar o fogo arden-
do durante a noite. Mais tarde a
civilização transformou este mesmo
fogo em lareira, que virou TV, VT,
terminal de computador. Mas a pre-
sença da luz está ali, intocada. O
episódio de Charitas ficou mais forte
porque, por causa das nuvens, nin-
guém sabia direito o que era. Perto
da sorveteria, algumas pessoas di-

ziam que a Prefeitura tinha instalado
alguns holofotes na rampa de vôo,
para facilitar as incursões noturnas
de nossos pilotos. Outros diziam
que era um palco, recentemente
inaugurado, para shows noturnos no
verão. Uma pessoa jurou ter lido no
jornal que a Telerj estaria fazendo
reparos de emergência na torre de
microondas, e por isso teria coloca-
do refletores. Não importa. O char-
me dessa história reside no fato de
as pessoas terem parado, por 10
minutos ou meia hora, numa noite
chuvosa, para ficar olhando para
uma luz, no alto de um morro. E
quando as nuvens partiram, revelan-
do a estrela de Belém, lindíssima,
provocou uma reação de surpresa
pouco comum entre andarilhos da
noite.

Esta semana, passando pelo Par-
que do Flamengo, olhei e lá estava
ela. Pequeníssima, quase invisível,
mas extremamente forte. Mais aci-
ma, uma outra estrela, só que real,
parecia cortejar o cenário construí-
do pelo homem. Um cenário sim-
pies, mas de uma beleza estranha,
diferente, que nasceu, para mim e
uma dúzia de pessoas, de pencas de
especulação e mistério. Mais um
flagrante dessa estranha relação en-
tre o homem e a luz, especialmente
a luz que não conhecemos, que
vem do nada.

Nit-Vídeo JB

Sandra Duarte

#1 omece o ano numa boa,
^ assistindo a bons filmes em casa. As
sugestões para estes dias de festa e relax

são várias para a criançada e um
excelente entretenimento são os desenhob
animados de longa metragem. He Man,
She Ra, Snoopy e o Show da Xuxa em
vídeo fazem das férias um prazer total.

Para os adultos a sugestão é um policial
A Estranha Herança de Bart Cordell com

Jean Paul Belmondo e o instigante
Assassinato por Decreto, com Christofler

Plummer e James Mason.

Falta pouco para ter-
minar a super-promoção
do Vídeo Bis: cadastro
grátis até dia 30. Essa não
dá pra perder.

Na RF SOM quanto
mais fitas você levar mais
barato é o preço.

Garig Vídeo com o pa-
cote especial para Ano
Novo. Vá conferir.

Vídeo e Cia Locadora
e Vídeo Clube com dois
endereços em Niterói:

em Icaraí, na rua Moreira
César e no centro, na
Almirante Teffé.

West Vídeo uma das
mais completas locado-
ras da cidade.

A Centaurus Vídeo Lo-
cadora está sempre com
promoções e brindes pa-
ra seus clientes e asso-
ciados.
o Galiery Vídeo Ciube a
partir deste mês também
é locadora.

co
«5

«
O
Q

<5
£
tí
O•-s

r-oc

cn

¦o
tí

I ! w

COLEGIONAVAL-EPCAR-EsPCB
EEAR - CEFET ¦ ENCE

J --1» LUGARÍBM ÍNDICES DE APRÓVAÇOÈS %
TObÓ^O BRASÍL.

l:

CURSO RIACHUELO
O MAIS ANTIGO E EFICIENTE CURSO DE NITERÓI

RUA ANDRADE NEVES 143 - TEL: 717-5924 J

A FIRST-CLASS ENGLISH COURSE
INGLÊS COMO NOS GRANDES CENTROS

INTERNACIONAIS

MATRÍCULAS ABERTAS
R. MARIZ E GARROS, 455

— Tel. 711-5261 — ICARAÍ

30X — JANELAS —
GRADES — FECHA-
MENTO DE AREA — 3
PAGAMENTOS S JU-
ROS SUPER ESQ E
DECORAÇÕES CRU-
ZADO LTDA Rod Am
Pei<oto. Km 17 loja

TEL.
717-9353

CEnCÀlRÜV

vnta Licum

vhs 
i

"Seu vídeo acaba de entrar
numa nova era"

Últimos lançamentos em VHS e Betamax.
1 * Filmagens em vídeo (casamento aniv. eventos)
Promoções e Brindes
Transcodiíicações e consertos em vídeo
Suporte para TV e Vídeo, manual e acessórios. Pertinho de

R. João de Souza, 30 sla. 401 — Tel. 712-2314
BREVE, SEDE PRÓPRIA — RODO SHOPPING Ij. 63

CLASSICARINHO?
Dl UM ALÕ,
MEU BEM.

CLASSIIXSCADOS JB

58DS5EBASUSCKH \ l: \Pl l -

VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA
=ESPEC1ALISTAS EM=

Paine*. de espelhos decorai vos Vcís opv- zrjji com
Epo» Tampos em crista s de 5 a 20mm com í ¦
baleado especial Instalações comei- vs com chs 'ros e
lapiaações potes

OS MELHORES ACABAMENTOS
AVENIDA MARICÁ, 228 — J. ALCÂNTARA
SÀQ GONÇALQ TELS: 701-1956 701-6441 J

Bela

ra

ICARAI
Pereira da Silva, 146 Loja 104
Niterói - 717-3259 - RJ 24.220

Seta

TO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Identidade * CPF
Comprovante de Residência
íwiiiinuis)

LOCADORA

^ /

PIRATININGA
Estrada de haipú. 5~2 - Loja 102
Niterói - 709-1589 RJ. 24300

ABRIMOS TAMBÉM AOS DOMINGOS.
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Imunopatologia: Novas técnicas em curso na vn

r • Çainptriprp. ria Universidade de
Discutir as novas técnicas no

universo da imunopatologia é o
principal objetivo do ill Curso
Internacional de Imunopatolo-
gia, Saúde Pública e Assistência
Médica, organizado pelo dou-
tor em Medicina e livre docente
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Ulisses Mota de
Aquino, e que irá se realizar de
17 a 20 de janeiro. A solenida-
de de abertura do III Curso
Internacional irá se realizar no
dia 17 de janeiro, às 20 horas,
pelo Reitor da UFF, Hildiberto
Ramos Cavalcante Júnior, e
contará ainda com a apresenta-

ção do médico e professor Ro-
bert Moulias, titular da Univer-
sidade de Paris.

Na segunda-feira, 18 de ja-
neiro, haverá palestra sobre as
Bases Teóricas da Imunidade,
pela manhu . tarde, a palestra
será sobre S stemas Amplifica-
dores em Imunologia e Imuno-
patologia. À noite do mesmo
dia, uma conferência sobre
AIDS.

Na terça-feira, dia 19, have-
rá exposições sobre Novos As-
pectos das Técnicas Imunológi-
cas e uma palestra sobre a
Dengue.

Na quarta-feira, último dia
do Curso, exposições sobre pro-
gressos em Imunopatologia e, à
tarde, sobre Imunopatologia e
Saúde Pública, com a entrega
de certificado aos participantes.

Pela primeira vez na Améri-
ca Latina serão debatidos temas
importantes como imunologia
da infância, da gestação, da
velhice e, sobretudo, imunopa-
tologia de todos os órgãos, em
particular do sistema nervoso.

O III Curso Internacional es-
tá sendo promovido pelo Labo-
ratório de Imonologia da Facuj-
dade de Medicina Pitié-

Salpêtrière, da Universidade de
Paris, pela Reitoria da Universi-
dade Federal Fluminense, pela
Associação Médica Fluminen-
se, pela Federação Brasileira de
Hospitais, pela Faculdade de
Medicina de Teresópolis e pela
Fundação Tricordiana de Edu-
cação.

As inscrições estão abertas
aos diplomados e estudantes da
área médica em geral e de bio-
química, enfermagem e biolo-
gia, com a Sra. lima Guerra, na
Av. Governador Roberto Silvei-
ra, 123, Icaraí, ou pelos telefo-
nes 711-4766 e 711-3071.

DR. MÁRIO NEGREIROS

Clínica de Endocrinologia e
; Diabetes Rua Miguel de

| Frias, 51 conj. 202
Li Marcar hora Tel. 722-3936

LABORATORIO OSVALDO CRUZ

Rua José Clemente, 94 s/1804
Tel: 717-6982

m

CLINICA DE

BONECAS
CONSERTO DE BONECAS

ELETRÔNICO E IMPORTADO
E BRINQUEDOS EM GERAL.

TEMOS: BOTIQUE E ACESSÓRIOS.
SALDANHA MARINHO 91

CENTRO NITERÓI ESQUINA
COM VISC. DE URUGUAI

TEL: 717-6355

4» CTCON
CENTRO DE TOUOGRAFIA COMPUTADORIZADA OE NITERÓI

TOMOGRAFIA:
CRÂNIO, TÓRAX, ABDÔMEN

eCOLUNA
A TENDIMENTO 24 HORAS

TODOS OS CONVÊNIOS
CASA DE SAÚDE

SANTA MARTHA
Rua Mário Viana, 653 Sta Rosa

TELS.: 711-9555/714-2540 PABX: 710-9090

URGÊNCIAS NOTURNAS:
266-4545 BIP 4 J M 2

CARLOS

CALDAS

Clínica Fluminense de Cirur-
gia Plástica Av. Sete de Se-
tembro, 301 Tel: 710-5050

TRATAMENTO MÉDICO INTEGRADO DO CONTORNO CORPORAL
COM CIRURGIA PLÁSTICA - LIPOASPIRAÇAO - MASTOLOGA —

ALERGIA — DERMATOLOGIA — EMAGRECIMENTO — ESTETICISTA.
IMPLANTES de Pigmento, Colágeno, Cabelo e Silicone
GRUPO DE ACNE — Tratamento específico em equipe
GRUPO DE MAMA — Prevenção, Tratamento e Reconstrução

QP05
DO I CONTO

CLÍNICA
CONTORNO CORPORAL

RUA NILO PEÇANHA, 59 — INGA

CWR MtOtCA: DR. LUIZ PIMENTEL CRMRJ — 52-13705

Tel. 718-6018 — 717-9180

/ A

f
dra

Q (Oy ciria p. almeida
ginecologia — obstetricia

colposcopia

r\A

Clientele:
Crtar^a*
Adolescent** IAduttoa

J _

Centro Psícopedagógico
Dificuldade de aprendizagemEscolinha de Ane

A
Rua João de Souza, 421
Rodo • São Gonçalo - RJ
CEP 24.400 Tel: 712-8846

DOCELAR

Casa de repouso para idosos
Assistência Médica e Enfermagem
Dia e Noite

Alameda São Boaventura
n° 499 — Tel.: 718-6653

Fonseca — Niterói

MAIOR SEGURANÇA PARA 0 SEU C0RAÇA0

Internações — Emergência 24 horas — Remoções —

Laboratório — Eletrocardiograma — Teste Ergométrico —

Cineangiocoronariografia — Ecocardiografia Bi-Dimensional
 Unidade de Tratamento Intensivo — Monitorização He-

modinâmica — Estreptoquinase Rua Mário Vianna 446 —

Santa Rosa — Tels: 711-8333 / 711-7500.
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Nos bastidores da arte

Artes

Sônia Nobre
A museóloga Márcia Muller

carrega em sua bagagem vários
cursos de especialização e pes-
quisa em montagem de exposi-
ções. No entanto, trabalha como
autônoma e batalha para arrumar
serviço, pois são pouquíssimas as
galerias que dão importância à
técnica da montagem.

— Antigamente havia con-
curso federal para museólogos,
mas há bastante tempo isso não
acontece. Quem tem Q.I., isto é,"Quem Indica", tudo bem.
Quem não tem, trabalha mesmo
como autônomo. E esporadica-
mente.

A museóloga ressalta a impor-
tância da colocação correta de
um quadro, seja num museu,
numa galeria, ou mesmo numa
residência. "O tamanho da peça,
o tema da tela, a iluminação do
ambiente, são requisitos funda-
mentais para que o observador
possa avaliar com clareza a quali-
dade da obra", comenta.

Márcia Muller esteve recente-
mente na Argentina, contratada
pela Galeria Acervo, para inte-
grar a equipe de montagem da
Coleção Roberto Marinho, que
esteve exposta em Buenos Aires.

Foi então que ela teve oportuni-
dade de utilizar as técnicas mais
modernas de iluminação de obras
de arte, usando filtros especiais
para impedir a modificação da
cor natural de cada tela.

— Outro requisito fundamen-
tal é a posição em que a peça é
colocada — afirma — É preciso
buscar a altura certa, para que
crianças e adultos possam apre-
ciar a obra, confortavelmente.

A quantidade de obras de arte
deve ser adequada às dimensões
físicas do ambiente de exposição,
segundo a museóloga. "Há toda
uma carga de informações
culturais na colocação da refe-
rência da peça", diz. "Os recur-
sos utilizados devem ajudar a
identificá-la, na seguinte ordem:
nome do autor, título, técnica e
dimensões. O preço deve ser co-
locado numa listagem à parte."

As características enumeradas
por Márcia Muller devem ser ob-
servadas, também, quando se tra-
ta de leilões. Nestes casos, cada
peça representa um lote, e deve
ser identificado como tal.

Ela alerta para o fato de que
muitas pessoas supõem ser caro
este tipo de serviço especializado
— e muitos, ainda o consideram
supérfluo. "No entanto, uma ex-

1 A

Muller:
atenção para
requisitos
essenciais

posição bem montada proporcio-'
na um resultado altamente positi-
vo, e de custo extremamente
acessível", afirma.

O currículo de Márcia Muller
conta com diversos trabalhos rea-
lizados em Niterói: no Museu
Antonio Parreiras, na gestão de
Moura; no Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno, na gestão de
Rosa Maria Santiago Chalhub; no

Museu Histórico do Estado do Rio
de janeiro — no Rio, ela traba-
lhou no Museu de Belas-Artes,
com Alcídio Mafra.

A última exposição montada
por Márcia Muller foi Aquarelas
Brasileiras, inaugurada em no-
vembro na Galeria Santiago e
Chalhub, em Icaraí, onde presta
serviços permanentes.

Belinha Cavalcante
Atelier de Cerâmica

Peças em biscoito — fabricação própria Rua Miguel
de Frias, 278 

Je|; 7^45-,

KTE
.FAÇA VOCÊ MESMO!.

ARTE ANTIGÜIDADES

Apresentando Aquarelas Brasileiras
Niterói não esperava isso. Mas merecia.

Márcia Müller — Museóloga

Rua Lopes Trovão, 134 SI. 232
Icaraí—Niterói. Tel. 714-3277

CURSOS
pintura em caixinha
espelho
cerâmica
bonecas

MATERIAL PARA ARTESANATO
caixinhas e cerâmicas cruas
tintas, pincéis
espelhos
molduras

Lopes Trovão, 134 — sobreloja 208 — CENTER V — Icsrai (Niterói). Tel: 70S-0746

'FLORES 
e FRUTOS

Material Artístico

Fabricamos telas em qualquer medida
Material Artístico em geral a preços acessíveis
Molduras dos mais variados tipos:
laqueadas, patinadas, em qualquer cor.

para as manhãs de Camboinhas
n

ATENCAOi

MOLDURAS PRONTAS EM PROMOÇÃO

PRAÇA DE SÃO DOMINGOS,I5E17

TEL: 717-1257 NITERÓI

GGD
GALERIA DE ARTE

GARGOBRE

R. Tavares cie Macedo 158 Icaraí - 710-5344
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ANUNCIE
TEL:

719-6021

PRODUTOS & SERVIÇOS À SUA DISPOSIÇÃO.

ESPECIALIDADE EM PRATOS

(6? PIZZAS E MASSA EM GERAL

Rua Comendador Queiroz, 8

711-9797 - ICARA1

(N CHOPPO MELHOR Ullül I DE NITERÓI ít
especialidade em comida alemã, frios, sala-
DAS GRELHADOS E FRUTOS DO MAR.

® 717-0410
RUA JOSÉ CLEMENTE, 27 — CENTRO — NITERÓI.

J' 
¦¦mil'

ACADEMIA

ICARAÍ

&

SÃO FRANCISCO

MPS.

DOCES e SALGADOS FINOS
Tonas: Floresta Negra Príncipe Regente, Nozes e
Baba de moça
Assados — Saladas — Massas Foleadas. Doces e
Salgadas.

Rua ARARIBÓIA 253 Lj-02 e 03 São Francisco.
Tel: 714-5697

(lontinll
I <£? ..C-\ QUEIJOS*FRIOS • PASTAS

JSOiifUEU© PÃES ESPECIAIS • DOCES

FINOS • LINGÜIÇAS E COMPOTAS CASEIRAS.

PRODUTOS DE NATAL.

Av. Rui Barbosa, 153 Lj. 116 - S.FRANCISCO NIT.

Arnnomo

coirrtuB
Rua Mariz e Barros. 71 lj. 107 Icaraí Niterói

FEIRA DO MEL

PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS

TEL: 719-4144.
Al. São Boaventura, 692 Lj. 101 Fonseca

A

fécuie20

DrSchoH

CALÇADOS v\e<

Rua Cel. Moreira César, 26 Lj.131

ARTEFATOS DE

COURO E

ACESSÓRIO

Rua Gavião Peixoto n° 60- Loja 4 - Icaraí» Niterói.

tjé/éwüyi
AAIWAC: h

MODAS

MALHAS u HERING

Rua Almirante Teffé, 566 — CENTRO NITERÓI A

a» n * calistas

\CAR4/ calçados
produtosTUDO PARA SEUS PÉS r

RUA CEL. MOREIRA CÉSAR 150 — LOJA 106 — LOJA 106.
ICARAÍ — NITERÓI — TEL: 710-8592.

(CUIDADO COM AS IMITAÇÕES)

JARDIM DE INFÂNCIA "MEU SONHO" ,
PRAIA DAS FLECHAS, 81 — INGÁ — 718-3442
CRECHE - MINI - MATERNAL - JARDIM

INSTITUTO PHILIGRET BAPTISTA — 1° GRAU
R. Nilo Pe<;anha, n° 28 - INGÁ

Jr AMANHECER
CASA ESCOLA

MONTESSORIANA
CRECHE - PRÉ ESCOLAR - Io GRAU

Rua^iradentesjT^Ji60/li66^JNGÁiBi^722^0800iiB

PRÉ — ESCOLA MIUDINHO • JARDIM I, II, E III
• MATERNAL I E II • ALFABETIZAÇAO
Atenção especial à educação musical, artes plásticas,
psicomotricidade e socialização dos pequeninos. Tur-
mas reduzidas — Coordenadas por professores espe-
cializados.
Rua Dom Bosco, 92 — Vital Brazil.
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Liberdade e democracia no novo Gay-Lussac

Sandra Duarte
Ao completar 20 anos o com-

plexo Gay-Lussac está se refor-
mulando administrativamente e
promete radicais mudanças na
estruturação de suas escolas. A
idéia básica é o maior entrosa-
mento entre todos os componen-
tes da comunidade educacional:
professores, alunos, funcionários
e a própria direção.

Com o desaparecimento do
Diretor-Ceral e Fundador, Renato
Garcia de Freitas, o Conselho
Diretor se reformulou, sempre
inspirado nos ideais da fundação
e propôs uma integração entre as
cinco diretorias: pedagógica, téc-
nica, administrativa, financeira e
de planejamento. A palavra de
ordem agora é liberdade e demo-
cracia."O novo é a proposta de
trabalho com direção pedagógica
apoiada em conselhos gerais inte-
gradas por professores, funcioná-
rios e eventualmente com a parti-
cipação de alunos — incluindo
os assuntos de natureza técnica",
afirma o diretor pedagógico, Ro-
berto dos Santos Almeida. O no-
vo, segundo ele, é que todos
participando com tarefas dividi-
das serão responsáveis pelo fun-
cionamento e direção. "Quando
todos tomam parte de uma aber-
tura ela nunca se fecha."

A filosofia-base desta nova
política educacional é a educa-
ção com compromissos mas sem
comprometimento. Roberto_ dos
Santos Almeida afirma que ó en-
sino deve fazer a sua estreita
obrigação: educar social, ética,
religiosa e economicamente, res-
peitando as diferenças de cada
um e aprendendo a conviver com
elas.

O Gay-Lussac, como um to-
do, é uma escola aberta a todas
tendências políticas e religiosas,
sem discriminação. "São recebi-
dos aqui tanto o Arcebispo da
Cidade como Luis Carlos Prestes
ou líderes do PT ou PDS. Faze-
mos palestras sobre Teologia da
Libertação e Teologia Clássica",
diz o diretor.

A liberdade de associação de
classe também é permitida. O
Gay-Lussac detém em seus qua-
dros o presidente do Sindicato de
Auxiliares de Administração Es-
colar. "A mim me orgulha ter a
companhia de um líder. Oxalá
tivesse mais líderes sindicais na
casa. O diálogo seria melhor",
comenta Roberto dos Santos Al-
meida.

Durante a greve dos professo-
res, nenhum profissional foi de-
mitido. A direção respeitou o dis-
sídio sem punições.
ALUNOS"A escola não faz a cabeça do

¦

O complexo Gay-Lussac reúne
um universo de 5 mil e 500
pessoas, distribuídas em dois
prédios em São Francisco e

um, no centro da cidade, onde
estudam alunos do maternal

até o bacharelado.

aluno", afirma o diretor que tam-
bém é professor da Faculdade de
Educação da UFF. Para ele e seu
Conselho Diretor, todos devem
participar da direção de maneira
uniforme, colaborando e ofere-
cendo sugestões.

A supervisão pedagógica se-
gue a ritualística ae toaa institui-
ção de ensino. A participação dos
alunos se dará através de suas
representações no Conselho Di-
retor.

A estes é oferecido além das
aulas convencionais um progra-
ma intensivo de planos de estu-
do, dirigido para a recuperação
do aluno, o chamado PIPE. O

Roberto dos Santos Almeida é
o diretor pedagógico do novo

Conseiho-Diretor do
Gay-Lussac, responsável pela

direção da instituição que
promete grandes reformulações
em sua estrutura. Professores,

funcionários e alunos terão
participação direta na

definição aos rumos da escola.

colégio tem também aulas de
xadrez, kung-fu, videoclube e es-
colinhas de esporte, na parte da
tarde e noite.

O complexo Gay-Lussac é
formado pelo Jardim Mini-Gav,
em São Francisco, que vai ao
maternal à alfabetização; pelo
Mini-Gay, também em São Fran-
cisco, dedicado ao Io Grau; pelo
Gay-Lussac do centro da cidade

ue vai do segundo seguimento
o 1o Grau até o pré-vestibular e

pelas faculdades Gay-Lussac, que
tem os cursos de Administração
de Empresas, Ciências Contábeis
e Ciências Econômicas — Econo-
mia — a nível de bacharelado.
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1460 VAGAS

NOS SEGUINTES

CURSOS:

EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

LÈTRAS
MATEMÁTICA

QUÍMICA
BIOLOGIA

ESTUDOS SOCIAIS

ESTATÍSTICA
ADMINISTRAÇÃO

ECONOMIA
CONTABILIDADE

ENGENHARIA ALIMENTOS
NUTRIÇÃO

PEDAGOGIA

Locais de Inscrição: © SÃO GONÇALO: Rua Lambari, 10

———7————— Trindade - das 8 as 21 horas

©NITERÓI: Av. Amara! Peixoto, 838 
———

das 18 as 21 horas 1 EL.701-0505
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service's club

".INTRODUÇÃO / HISTORICO"

A PMS - Kblkidade, ^éstefeufmt^Oito ««íto/g,
°°/».«»»i »«»<«°»»»'"¦ • «*,V0ME ¦

3ZZ2S&Í-*
das oi/aw (re) constatou-se. inevitavelmente, perft nfa-eres profissionais e familiares — o

*
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Í/Ss 'TOK WOMEN, ONU - service's club. 

l'm clube fechado, essencialmente assis-

tencial e de prestação de serviços, voltado

exclusivamente para o universo feminino.

"0 
QUE OFERECE?"

O "FOR WOMEN, ONLY — service's club ' foi
concebido — a partir de exaustivos estudos e
pesquisas - com o objetivo de atendera todas as
necessidades da mulher moderna. Oferecendo,
assim, uma enorme multiplicidade de vantagens e
benefícios em assistência, assessoria, orientaçao e
prestação universal de serviços, direta ou indireta-
mente, com quadros próprios elou através de
convênios específicos com empresas elou profis-
sionais especializados.

"QUEM PODE ASSOCIASSE?"

A mulher indistintamente.
Não há qualquer restrição, sendo livre a
adesão de interessadas ao quadro de
sócias usuárias.

"QUEM ADMINISTRA 9»

A detentora exclusiva de todos os direitos, e
responsável única pela administração do FOR
WOMEN, ONLY — service's club é a rMò
Publicidade, Marketing e Serviços Lida., estabe-
lecida à Av. Amaral Peixoto rf 334 grupo 105
Centro, NiteróilRJ (TEL (021) 719-2422).

if V
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ASSISTÊNCIA
permanente¦:

MÉDICA ,
ODONTOLOGICA
JURÍDICA

Personalizada, gratuita em casos de emergên-
cia, inclusive com ambulância para remoçoes
com plantão permanente as 24 (vinte e quatro)
horas do dia.
E, personalizada, onerosa em casos de atendi-
mento ambulatorial e laboratorial, cobravei
com base na tabela de honorários da ABMIKJ.

ODONTOLOGICA

Cezar Pena, entusiasta do plano em sua totalidade, enfatiza
a operacionalidade de todo o sistema de atendimento do
"FOR WOMES, ONLY - senice's Club".
Isto é, considerando-se exatamente a escassez de tempo
imposta pelo ritmo de vida amai. da qual a mulher moderna
é grande vítima - dividida na dicotomia profissional x do
;i" _ foi que projetamos, com o apoio e a
inestimáveis da Know How Informático Pfdr°
n° 154 ftrupo 1510 - Centro, SiteroilRJ TEL (0.1)
717.95.91), sistemas informatizados de atendimento para o

"FOR WOMEN, ONLY - servas club". Por isto chama-
mos a atenção das leitoras para o tópico abaixo HA PlULt
E EFICIÊNCIA".

Personalizada, gratuita em casos de emer-

gência, inclusive com plantão permanente
as 24 (vinte e quatro) horas do dia, em

consultórios próprios elou credenciados.

E, personalizada, onerosa em casos de

tratamentos diversos, em consultórios

próprios elou conveniados, cobrável com

base na tabela de honorários da ABO/RJ.

JURÍDICA

Personalizada, gratuita em casos de

consultas e orientação, através depro-

fissionais dos quadros próprios elou

conveniados.
E, personalizada, onerosa em casos

de patrocínio de causas, cobrável com

base na tabela de honorários da

O A BI RJ.

10

Descrever, pormenorizadamente, todos
os serviços, vantagens e benefícios do
"FOR WOMEN, ONLY — service's club
— adianta Clito Manhães implicaria na
edição de um jornal inteiro, exclusivamen-
te para este fim. Como tal> é impossível,
utilizaremos o presente espaço para, sinte-
ricamente, dar uma idéia genérica dos

"RAPIDEZ E EF1CIENC1A"

No ato da admissão, toda sócia usuária do "FOR

WOMEN, ONLY — service's club" recebe um
código I senha.
Antecipando este código / senha às recepcionistas
do plano, em qualquer serviço solicitado, o
atendimento será automático.
Isto porque o "FOR WOMEN, ONLY-senice s
club" coloca à disposição de suas sócias usuárias
uma rede própria de micro computadores, com
monitores de vídeo e impressoras, que permitem
um atendimento padrão baseado na rapidez e
eficiência.

"PRESTAÇAO

PERMANENTE
DE SERVIÇOS'

pontos de maior interesse do "FOR WO-
MEN, ONLY — service's club".
Não sem antes chamar a atenção de todas
as leitoras para a universalização e abran-
gência destes serviços,- vantagens e benefi-
cios que foram, todos, inseridos no plano,
a partir de consultas individuais, persona-
lizadas, como algumas centenas de mulhe-
res representantes de diversos segmentos
sociais devidamente estratificados e identi-

ficados com base em modernas técnicas de

pesquisa de mercado.

Projetada para atender a diversos proble-
mas, quase sempre inesperados, de natu-
reza profissional elou doméstica.
Personalizada, a nível direto, onerosa e a
custos privilegiados por descontos espe-
ciais, através de rede conveniada de pro-
fissionais elou empresas especializadas,
sendo entre outras de:

Baby sitter • Técnicos em
Empregados eletrodomésticos
domésticos • Eletricistas
Recados • Bombeiros
telefônicos » Encanadores

9 Despachantes • Gasistas
Datilógrafos • Pintores • E muitas
Mensageiros • Chaveiros outras...

service

(

service
"/] (jelAade dedutivo. íabte. c

Tudo que a mulh

precisa em um ún

Ao alcance da mc

pelo telefone.

Ao ler e analisar

Você, mulher mo

sentir com muito

intensidade o que

auto-saficiência e

independência...

Entenderá melhoi

significam o total

domínio absoluto

variadas situaçõei

Até sobre as dita

Você ficará fasci

serviços, vantage

benefícios ofereci

WOMEN, ONLY

club"

Você é nossa co

especial.

Venha, entre net

fantástico, criadc

para Você!

Chame um repr

telefones:

Central BIP (26

Código 4 J R k

dia)

Ou, 719-2422 n

comercial.

E, inscreva-se j<

PMS - Publicidade,
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n um único plano,

ce da mão, ou, ainda,
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analisar estas páginas

ilher moderna, vai

ti muito mais

de o que é liberdade,

ciência e
'ência...

¦á melhor o que

n o total controle, o

absoluto, sobre as mais

situações.
¦e as ditas imprevisíveis!

ará fascinada com os

vantagens e demais

7S oferecidos pelo 
".FOR

/, ONLY - service's

nossa convidada

entre neste mundo

:o, criado especialmente

?cê!

um representante pelos

s:

BIP (266-4545) Bip I

4 J R K (24 horas por

9-2422 no horário

ial.

reva-se já!
Cordialmente

blicidade, Marketing e Serviços Ltda.

Nenhum ponto foi ignorado ou esquecido acres-
centa Clito Manháes quanto ao nosso objetivo de
atender a todas as necessidades da mulher moderna
através do "FOR WOMEN, ONLY ¦ service s club .
Do inesperado vazamento na cozinha à cirurgia
plástica embelezadora, passando por mapa aslrolu-
eico sob encomenda, indo foi pensado e planejado
dentro da linha de serviços, vantagens e benefícios
do "FOR WOMEN, 0\'LY - service's club"

"ASSESSORIA E

ORIENTAÇÃO"

FOR WOMiH. Om

service's club

"E 
MAIS"

Todas as sócias usuárias de "FOR WOMEN, ONLY
- senices-s club" têm, ainda, assegurado e sem
nenhum ônus adicional:

Empréstimos de emergência
Cartão de crédito exclusivo
Assinatura gratuitaf-do tabloide MO
Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos no valor
total de CzS 600.000,00 (seiscentos mil cruzados)

o Descontos fixos de 50% (cinqüenta por cento) em
todos os eventos (shows, festas, bailes, etc...)

patrocinados elou promovidos pelo plano.

Personalizadas, através de rede com entada de
empresas elou profissionais especializados,
sendo eventualmente gratuitas em casos de
elaboração de orçamentos elou consultas preU-
minares ou, ainda, onerosas a custos privile-
giados por descontos especiais nas areas de.

Saúde • Beleza
Moda • Mercado de trabalho

Cursos diversos • Astrologia
profissionalizantes • E outras mais...
extensão e livres

BRINDE

PROMOCIONAL
Placa Metálica Para Chaveiro

SEM SORTEIO E
SEM CONCURSO!

Todas as sócias usuárias inscritas — eicclustva-
mente na fase de pré-lançamento— no rUK
WOMEN, ONLY — service's club receberão,
inteiramente grátis, uma placa metálica com os
logotipo e logomarca do plano.
Ao recebé-la cada sócia usuária observara que,
no verso, haverá um número de série gravado.
Esta placa metálica, no futuro, modificara a
vida de algumas sócias usuárias do plano.
É só aguardar e guardar, com muito carinho, o
trevo da sorte com o número...
E, boa sorte!

Clito Manháes, ao final, ressalta as condi-
ções especiais para adesão de sócias usua-
rias na fase de pré-lançamento.
Solicita, assim, a comparar,ao entre as
condições, normais e promocionais, bem
como especial menção para as informei-
ções a seguir, relativas a CORRES TE DA
AMIZADE"

"CORRENTE DA AMIZADE"

Nesta fase de pré-lançamento, cada sócia

usuária ingressa, automaticamente, na cor-

rente da amizade" onde, por cada nova sócia

apresentada a sócia apresentanie sanha a

quitação de uma mensalidade. Isto e, I-

(doze) novas sócias usuárias apresentadas
sim ficam 1 (hum) ano inteiro de utilizaçao

gratuita de tudo que o "FOR WOMEN,
ONLY — service's club" oferece!

"COMPARE E DECIDA-SE, AGORA!"

Condiqdes 
e custos normais de adesao:

0,90 OTN
Pagamento taxa^e inscrição O 90 OTN

• Pagamento da 1 mensalidade "" ...1,80 OTN

(hum inteiro ^'enmcefussimos daObrigação do Tesouro Nacional.)

' 'Condiqdes e custos promocionais de adesao:

Azora, e como o melhor de tudo, chama a atenção
Cezar Pena, é que a participação como sócia ^"ar,u
do FOR WOMEN, ONLY - service s club pode,
realmente ficará, inteiramente gratuita para a mes-

É só atentar e seguir fielmente as indicações

O (ZERO)
Pagamento da taxa de inscrição nTM

¦ Pagamento da 1" mensalidade 0 45 OTN

fcíTSK". i. OMmio do TV»,™ Nacional)

ma. c. 50 aiemui c «5»» 
abaixo sob a rubrica "IMPORTANTE .

"PROMOÇÃO VÁLIDA, APENAS, ATÉ O DIA 31 DE

OTN DE DEZEMBRO DE 1987

"IMPORTANTE!"

Todas as socas usuárias do "FOR
senice's club" recearão, mensalmente CHEQUES DL
DESCONTOS de valor equivalente, no total, a 10 (
vezes o valor da mensalidade do plano.

Centenas de lojas - enlre bouliques, sapalarias, livra-
ml, GonX

íuaráo concedendo descontos especiais ás sodas usua-

^ •hw» «r
a alguns supermercados e postos de

abastecimento de veículos.

mÈÈ§BM
dade do plano.

PMS - Publicidade. Marketing e Serviços Lida.
Av. Amaral Peixoto, 3flSmpoJ05
Centro — Niterói — RJ (CEP 24.Q-0)

ref. Solicita inscrição

4n-t:nB wmtEN ONLY— serrice's club" nos termos da
Pela presente solicito minha inscrição como soca usuana do FOR H OMF.N, Ot

promoção de pré-lançamento, onde
a) Estarei isenta da taxa de'nscrç rgnto) da jj mensalidade.

gs *£j r- 
-

TmX^crição, subscrevo-me
Atenciosamente

Some:
Endereço:—
Bairro
CEP
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Atenciosamente 11 » i 1
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Esiado:  ^ I

Cidade:
CIC  I 1Telefone:  c./.c..

qssinatura 11
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ESQUADRIAS
D ET ALUMÍNIO
GRANDES PROMOÇÕES EM
BOX ¦ GRADES e JANELAS

fí. Florisno Peixoto. ÇTKJETinr, ,
ím - He,*, -SGMWVWn /

Ifflmm
712-0701

2feKQÜADRIAS%
ALUMÍNIO E FERRO

ESPECIALIDADE DA MAX BOX
Fechamento de área

R. Francisco Portela, 2530
Camarão — S. Gonçalo j

ESQUADRIAS ALUMÍNIO E FERROS
WANDER BOX

Substitui janela de madeira por alumínio
Mjililíl R. Alberto Torres, 330

NEVES—S G. TEL.: 712-6536

AUTO CORSA•SERVIÇOSCEELETRCIDADE. REGULAGEUELETRÔNICA• MECÂNICA GERAL, LANTERNAGEU « PINTURA
LOJA OFICINAS: Rua Sâo Lourenço 72, 75-F

Niterói-Tel.: 717-6000

pa

j cgueyo & ci

Pão de
Batata,
Batata
Assada e
Recheada
Moreira César.
229/ Loja 125
Tel 711-9463
Icarai Niterói

12 [SHOPPING ICARAI

SliTaYiTT 
J

PARA COMPRAR
OU VENDER

I2AÇAO SUPER: RÁPIDA"&V "* -¦ . - . ; t." "f

Aqui você só paga depois que o telefone estiver em seu nome. ne-
gócio seguro e garantido com pessoas idôneas estabelecidas há

ma^s de 30 anos nesta cidade Garantia tolal na compra, venda ou
admin.stração do seu telefone.
PLANTÃO AOS SÁBADOS ATÉ 12 HORAS

_y 
PABX

„GO^ 
717-1512

COMPRA - VENDE - FINANCIA
ALUGA ¦ ADMINISTRA

Dir. José Moreira Filho

ftQÔNTOlr
Sede Própria: R. São Pedro, 154 conj. 705

%plicite a preseòça dé nossas represént^n^É?

A Nuvem Prateada faz o clima da festa
A Nuvem Prateada está com uma novidade que vai causar a maior sensação nos aniversários

e nas festas de fim de ano, em escolas e nas empresas.
Para deixar seu encontro ainda mais animado, agora, você pode contar com um ou mais

carrinhos da Yopa com capacidade para até 14 caixas-de-picolé em cada carro, fornecidos pela
Nuvem Prateada no dia e hora combinados para a entrega.

A Nuvem Prateada também oferece as sobremesas mais refinadas: A torta Prestfgio, o Yopavê.^
o Galak e o Lollo em potes de 1 litro. Isso sem falar na Floresta Negra, uma torta de chocolate em
mousse e o Colegial (4 taças).

A Nuvem Prateada não vai deixar a sua festa passar em brancas nuvens.
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Está completa a Caravana cio Delírio

Patricia Paladino
Cláudio Barros na guitarra e

no vocal, Marcelo na bateria e
Jáder no baixo. Essa é a atual (e
permamente, garantem todos)
formação da banda Caravana do
Delírio, que parte agora para
vôos mais altos.

Já com público cativo em Ni-
terói, a Caravana inicia agora seu
delírio mais profundo. A fita-
demo (gravação em estúdio para
divulgação em rádios e gravado-
ras) estará pronta dentro de 10
dias e aí sim a Caravana vai
passar. A partir do m ês que vem
o grupo poderá ser ouvido na
Rádio Fluminense e deve entregar
a fita às gravadoras. Cláudio, o
mais falador da banda, define o
som do grupo:— Não gosto muito de defi-
nir. Nossa formação é eclética,
eu toquei algum tempo com uma
banda de jazz, um pouco com
um pessoal de rock. Há 4 anos
venho desenvolvendo um traba-
lho meu, a partir do vazio que
senti em outras bandas, em ter-

O Caravana do Delírio
lotou o Embaixada de
Vénus, apesar da chuva

gou. Por influência de Jáder en-
contrei o Cláudio, fizemos um
ensaio e o Caravana surgiu, com
essa formação atual que, eu espe-
ro, seja definitiva.

O trabalho do Caravana do
Delírio é elaborado, detendo-se,
nas letras, a problemas raciais:

— Nossas letras — diz Cláu-
dio — não são aleatórias. Traba-
lhamos historicamente o que
queremos dizer, desde a vinda do
negro para o Brasil, visando refle-
tir a situação atual e passar algo
de proveitoso para quem nos
ouve.

Depois do show da semana
passada, no Embaixada de Vênus
("é a nossa casa, o pessoal de lá é
fantástico, dá a maior força"),
que lotou mesmo com chuva, o
Caravana do Delírio tem a agen-
da cheia em janeiro: se apresenta
no Água na Boca, na 1a semana,
novamente no Embaixada, no fim
do mesmo mês e no Manga Rosa,
em Botafogo, no Rio/ na última
semana de janeiro. É ir lá para
conferir: o Caravana vai delirar
neste verão.

outras praias musicais. Jáder, bai-
xista, desde 79 toca com bandas
de rock, principalmente de heavy
metal:

Eu danço de acordo com a
música. Saí do heavy, passei pelo
nevv wave e agora toco reggae.
Conheci o Cláudio há 2 anos e a
partir daí pintou a idéia da banda.
Através de Jáder, Marcelo entrou
para o grupo. Atuando até agora
como estagiário na bateria, Mar-
ceio foi decididamente aprovado
por unanimidade, tanto pelos in-
tegrantes da banda como pelo
público:Eu toco profissionalmente
há 2 anos. Antes havia formado
uma banda de rock que não vin-

mos de som e de letra. A Carava-
na é eclética por natureza. Faze-
mos um som misturado, mas
principalmente com elementos
ao reggae e do funk, pelo próprio
engajamento desses ritmos.

A maior preocupação do gru-
po é com o bom nível musical.
Suas letras sâo contestadoras,
com uma bem dosada pitada de
política, como no refrão de Fan-
toches, um reggae iá conhecido
pelo público e pediao nos shows:

Eles nos agridem demais
Nos usam como fantoches
Jogam bombas lá de cima
E dizem que é pela paz.
Os outros integrantes da Cara-

vana também já nadaram por



Supimpa
Os freqüentadores do Chalé I

se reuniram para um almoço de
final de ano. Entre os presentes:
Miguel Bittencourt, Sérgio Quei-
róz, Eduardo Muniz e Fred Ca-
bral.

O Candeia Frutos do Mar de-
seja aos seus clientes e amigos
um ano de muita paz e felici-
dade.

Canelone ao molho de cham-
pignon mais uma delícia do Bi-
godão.® Para um lanche rápido e gosto-
so uma boa dica é a batata assada
e recheada do Pão de Queijo e
Cia.

Jantando e conversando "tete-
a-tête" na Cantina Di Dantas, a
jornalista Elaine Uzêda e Ricardo
Nobre, redator de Economia do
Correio Braziliense, que chegou
a Niterói para as festas de fim de
ano.

No Sacada uma excelente pe-
dida é o Siri à moda da casa,
acompanhado de um chopp bem
tirado.

O Meia Pataca organizando
réveillon, a mesa para 4 pessoas
por apenas CZ$ 1.000,00.

Com o ambiente agora bem
fresquinho, o Paraty continua no
próximo ano com seus shows a
todo vapor.

Assistindo Cauby Peixoto, sá-
bado último, no Delícias de Ica-
raí, o novo presidente da Enitur
Carlos Augusto Bittencourt Silva.

Em mesa cativa no Steak Hou-
se, a presença simpática de
Eduardo Caruso.

No Ouro Verde, a cargo do
expert Renato, o cliente tem a
certeza de encontrar produtos de
qualidades internacionais, como
os queijos e presuntos; além,
também do café, aguardente e
mel da fazenda, Dom Quixote
naturalmente. .

A vitamina mista da Padaria e
Lanchonete Parreiras de Vizeu é
a grande pedida para aqueles que
necessitam de uma superalimen-
tação, "levanta até defunto",
disse um jornalista conhecido.

Em temporada de férias, o
"gentleman" Arnaldo Pinheiro
Bittencourt, está curtindo muita
praia, sol e cervejinha gelada do
Bar Sabino's em Itaipu.

Os mais incrementados e sabo-
rosos sanduíches com pão árabe
podem ser encontrados no Ponto
Jovem.

Dinheiro Salgado
Tradicional no comércio de doces, tortas

e salgadinhos, uma loja no Centro de Niterói
está se dedicando com afinco a contribuir
para irritar os clientes.

O terrível sistema em vigor no local
comprar fichas no caixa antes do consumo
do petisco — é imposto ao freguês mesmo
nas horas de menor movimento, quando a
casa está vazia.

Assim, se após um salgadinho surgir o
desejo de um doce, ou mesmo de um
segundo salgadinho, o cliente e obrigado a
viajar até o caixa, abrir a bolsa e carteira,
manusear cédulas — e retornar ao balcao.

Salga-se o dinheiro, engordaram-se as
fichas. , ,

Talvez nos Alpes Suíços, onde os valores
são guardados a sete chaves o sistema
funcione. Aqui, com nosso dinheiro circu-
lando por mãos doentias em vários n.veis, a
coisa fica preta. .

Ou mesmo azulada, graças ao Césio.

DICA'S
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OU VOCE VAI A ITALIA

OU A ITÁLIA VAI A

VOCÊ

ntregas a domicílio

R. GAVIÃO PEIXOTO 35-37

TELS. 717-1750 722-2507

FARM'/

CASA DE
M Ü S1C A

CASA Dl PASTO

De terça à domingo,
de 20h. em diante

APRESENTANDO

TUNAI

Dias
1 e 2

R. Presidente Domiciano, 210
Ingá — Niterói

Te!.: 718-7435
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Especialidade

PEIXE NA PANELA DE BARRO

Avenida Quintino Bocaiúva, 653
Praia das Charitas - Niterói

s 710-6398

PODTO jouon
ESPECIALIDADES

Sucos • Sanduíches • Doces e Salgadinhos

? ACEITAMOS ENCOMENDAS ?

Praia de Icaraí, 115 loja 3
Icaraí - S 719-1791

— icaraí )
delícias^
Restaurante

Apresenta:
Conjunto Brasil Samba
Show
Marino Cariello na gaita
Batatinha no piston
quintas, sextas e sábados:

jantar dançante

domingos: almoço musical
direção artística: Lana Bittencourt

Praia de Icaraí, 521 — Tel.: 710-5101
Icaraí, Niterói.

n/=

0 REI DO SIRÍ RECHEADO

SERVIÇO DE BAR
E RESTAURANTE

Avenida Quintino Bocaiúva, 301 —

Loja 3 711-3687
Praia de São Francisco

Niterói — Estado do Rio

«SP*

RESTAURANTE

Cozinha ântetnocinal
dtmeúcan !Bar

Vista Panorâmica

AR CONDICIONADO
Av. Quintino Bocaiúva. 639

Praia das Chamas

MÚSICA AMBIENTE
Tel. 711-7676

Niterói • RJ
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DOURO A VISTA

O Douro à vista para atender melhor os seus
clientes conta agora com a mais maravilhosa e
exclusiva churrasqueira panorâmica de Niterói com
os profissionais mais renomados de todo o país
O melhor reveillon de Niterói! Convites à venda.
Contando com mesa de frios, 3 pratos quentes,
bebida à vontade, 1 garrafa de champagne para cada
4 pessoas e café da manhã.
Música ao vivo de 5a à sábado. 5a Veríssimo voz e
violão sem couvert artístico. 6a e sábado o Grupo
Frutos da Terra — bossanova e MPB atual.
De 2a a 6a mesa de frios com 2 pratos quentes por
apenas CZ$ 180,00 por pessoa.

Rua Prof. Lara Villela, 176 - Ingá

Niterói - RJ - Tels: 717-9632 e 718-4539 /

>arravs
;faz sua festa

rJo

SALAO DE FESTAS
• Feijoada aos Domingos

O melhor Peixe a Bela.mun.ier
• Frutos cio Mar

Estrada de Itaipu, 370 Piratininga
Niterói - RJ Tel: 709-1757 13

D



Espaços de Viver

Trabalhando os interiores
No máximo até meados de

fevereiro, Niterói poderá conferir
a nova decoração do segundo
andar do restaurante Delícias de
Icaraí, no 521 da Praia — urn
piano's bar voltado para apresen-
tações de artistas de renome, des-
de já freqüentado pelos coluná-
veis da cidade.

A idéia da direção da casa é
tornar o espaço comparável ao
dos melhores estabelecimentos
do ramo, no Rio de Janeiro. Com
palco, ar condicionado central,
mesinhas com cadeiras estofadas
e um bar avantajado, o novo
piano's bar contará com detalhes
interessantes — o mobiliário, porexemplo, está sendo todo confec-
cionado segundo um proieto de
design exclusivo, assinado pela
arquiteta Kátia Vianna, responsa-
vel pela decoração.

— Acredito que vá ser um
sucesso — diz Kátia — iá que o
piano's bar tem recebido muito
público ainda antes da nova de-
coração. Neste último sábado,
por exemplo, a lotação foi máxi-
ma, com o shovv de Cauby Pei-
xoto.

Formada há cinco anos pela
Universidade Santa Úrsula, Kátia
Vianna tem se dedicado quase
aue exclusivamente aos trabalhos
cie design de móveis e de decora-
ção. "Até quase o final da facul-
dade, eu não era muito apaixona-
da pela profissão", confessa,

"mas quando comecei a estagiar
com Eliane Mourão, no Rio, aes-
cobri como poderia ser fantástico
este tipo de trabalho".

Kátia Vianna afirma ter pensa-
do, no início da carreira, que
Niterói não fosse uma cidade
com bom campo de trabalho no
setor de decoração personalizada
como o que faz. Ficou surpresa.

— Muita gente pensa assim.
A verdade, no entanto, é que
realizo trabalhos, aqui, no mes-
mo volume e valor dos que faço
no Rio. O poder aquisitivo dos
moradores em Niterói está cada
vez maior.

Ela ressalta que muitas vezes
uma decoração feita com móveis
de design exclusivo sai mais bara-
ta do que as feitas com mobiliário
fabricado em série. "Além disso,
o resultado é extremamente grati-
ficante para quem vai ocupar o
espaço a ser decorado. Projeto
cada peça em função do gosto do
cliente, procurando valorizar ao
máximo cada detalhe", diz. "E
tenho uma grande preocupação
com a funcionalidade, também.
De nada adianta você ter um
ambiente bonito mas pouco práti-
co", completa.

Arquiteta da Câmara Munici-
pai, Kátia Vianna foi a responsá-
vel pelo novo visual do Gabinete
da Presidência do Legislativo —
um trabalho que recebeu elogios
unânimes.

Bar para residência no
Ingá: design exclusivo de

Kátia Vianna

— Como o orçamento era li-
mitado para aquele trabalho,
aproveitei parte do mobiliário,
que foi apenas modificado pelos
marceneiros que trabalham comi-
go. O resto foi apenas decoração
— conta.

Com duas equipes para reali-
zar seus designs — uma de mar-
ceneiros e outra de vidraçaria —
Kátia enumera alguns dos mate-
riais com que mais gosta de traba-
lhar: madeiras, vidro pintado, es-
pelhos, cristais, palhas coreanas
e laminados plásticos. 

"A não ser
quando o cliente exige, prefiro
não recorrer às laças, pois apre-
sentam problemas de conserva-
ção", explica.

Apesar de seu currículo con-
tar com decorações em residên-
cias na maioria, Kátia Vianna tem
deixado sua assinatura também
em outros interiores: além do
Delícias de Icaraí e do Gabinete
da Presidência da Câmara, ela
realizou trabalhos em ambientes
os mais diversos:

Alguns exemplos são o La-
boratório Wilson Vieira; o con-
sultório da endocrinologista Odil-
za Vital; e até mesmo a sala dos
oficiais no navio-oficina Belmon-
te, da Marinha Brasileira — enu-
mera.

No momento, Kátia está às
voltas com 15 projetos, simulta-
neamente, entre Rio e Niterói.
Em todos eles, permanece a preo-
cupação básica da arquiteta:

Procuro não fazer uma"decoração de hoje", que dentro
de algum tempo já estará supera-
da ou cansativa. Uso cores neu-
tras, sóbrias, por exemplo, esem-
pre com toques de verde. Meu
design e minha decoração estão
alheios a quaisquer modismos.

para quem 
entregou

:: :: | . j

^ 

Ambienta^^^Ambientação — projetos Paisagismo de Horácio Barros

um Feliz Natal e certamente será um Ano Novo de felicidades

para quem 
entregou sua casa a TAMBA-TAJA

FAÇA ISSO EM 88

Móveis — Tecidos

exclusivos — Tapetes

— Revestimentos —

Gravuras — Papéis

de parede 
— Objetos

de arte — Design

exclusivo

Trade Center Tel 717-9810 e Center IV Tel 710-8496

Icaraí—Niterói
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Morda a Big Apple

Patrícia Paladino
Prodigiosa aglomeração de mi-

Ihões de pessoas vindas de todas as
partes do mundo, a capital financeira
e comercial dos Estados Unidos cons-
titui um mundo à parte. Com seus
impressionantes arranha-céus que
dominam as avenidas retas, por onde
circula um tráfego incessante, Nova
Iorque é o moaelo de uma cidade
moderna, despojada dos ornamentos
de épocas passadas.

O que há para ver em Nova
Iorque? Por se tratar de um dos maio-
res centros cosmopolitas do mundo,
dá para imaginar quanto há para se
conhecer. A quantidade de hotéis e
restaurantes é inigualável. Com uma
cozinha variada, atende a qualquer
preferência, desde rápidos lanches
em agradáveis lanchonetes, até sofis-
ticados resturantes.

Ir a Nova loroue e não visitar a
Estátua da Liberdade é como ir a
Roma e não ver o Papa (guardando as
devidas proporções, obviamente).
Oferecida pela França aos Estados
Unidos em 1886, é o símbolo da
América do Norte e é hoje parte
integrante da cidade, aberta a visita-
ção. O Empire State Building é uma
das construções mais altas do mun-
do, de onde se tem uma vista geral de
Manhattan. Diariamente, 2 mil e 500
pessoas visitam sua torre de observa-
ção. Outro prédio interessante paravisita é o Rockefeller Center, onde se
encontram instaladas as grandes re-

des de rádio norte-americanas: CBS,
NBC e RCA.

O mais célebre parque do mundo
encontra-se no centro de Nova lor-
que, atuando como um oásis em
meio ao barulho do trânsito e da vida
agitada: o Central Park, gigantesco,
com seu zoológico, seus lagos, pistas
de patinação e frondosas árvores, é o
local para o descanso das compras.
Ou, para quem vai permanecer por
mais tempo na cidade, fazer um
jogging bem cedo ou ao cair da
tarde, hábito diário da maioria dos
nova-iorquinos.

Uma visita aos museus é indis-
pensável: o Metropolitan Museum é
um dos maiores do mundo; no Mu-
seu de Arte Moderna pode-se admirar
uma bela coleção de obras de Céza-
ne, Van Gogh e Picasso.

Para as noites, Nova Iorque é
uma sinfonia de luzes e cores, que
dão uma nova perspectiva às suas
ruas. Levando em conta que os ame-
ricanos são grandes aficionados por
espetáculos, não será nada fácil deci-
dir por um deles, dada a sua varieda-
de. Os grandes musicais da Broad-
way, os espetáculos do Times Squa-
re, alguns em cartaz há mais de dez
anos consecutivos, devem ser vistos.
E reservados com, pelo menos, três
meses de antecedência, tal é a procu-
ra. A ópera tem seu centro no Metro-
politan Opera House. O Lincoln
Center agrupa ópera, teatro e salas de
concerto. Para os fanáticos por jazz,
Nova Iorque é um prato recheado:

deslgn exclusivo, projetos.
Curso, de Decoração para Iniciantes.
Aprenda a decorar com técnica e bom gosto em 4
meses, com urna au!a por semana. Amplamente
ilustrado com stóes e exercícios práticos,
dispensando estudos anteriores.
CEC LA SALLE
R Doutor Paulo César. 107/107
- Niterói. Informações pelo
telefone: 711-2163.

INTERIORES
Rua Gavião Peixoto, 182

sala 201 • Center IV
Icarai - Niterói - Tel. 711-2163 interiores

PE f 11 Tü
DECORAÇÕES LTDA

Enfeites para Festa de
Aniversário
e de Natal
RUA LOPES TROVÃO, 134
LOJA 148 CENTER V -
1CARAÍ — NITERÓI

SÓ TELHADO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TELHAS COLONIAL DE ITÚ, TELHAS PALHA E BRANCA. .
CIMENTO, PEDRA APEA. TIJOLOS, FERRO, T130S S C0NEX0ES.

TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO - FINANÇA VOS.
PROMOÇÃO: TUBOS PLÁSTICO

PROMOÇÃO: AGUA E
ESTRADA ITAIPU N3 14

ITAIPÚ - NITERÓI -

ESGOTO C/10%
CURVA DA MORTE
TEL.: 709-4466.
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A imponência dos arranha-céus
dão a Manhattan o tom exato do

espírito da cidade

Central Park: um oásis com lagos
e árvores em meio à vida agitada

da grande metrópole

nada menos do que 40 salas especia-
lizadas nesse gênero musical. Para
quem curte obras de vanguarda, o
ideal são os espetáculos off-
Broadway, mais underground, ou as
exposições do Greenwich Village.

E ná mais. Muito mais. Nova
Iorque não se esgota em apenas uma
visita. É o tipo de cidade que só se
conhece realmente quando se torna
íntimo. Quando se aprende o modo
de viver típico de cada bairro, quase

que cidades distintas, com hábitos e
costumes diferentes: a população
oriental do Chinatown, o bairro ne-
gro do Harlem, o bairro napolitano, o
Brooklin, o Bronx, Queens. Da ele-
gante Manhattan aos bairros mais
populares de além-ponte, descobrir
Nova lork é fascinante. Não é à toa
que o símbolo da cidade é uma
maçã: morder a Big-apple é provar
um pouco do pecado mundano e
cosmopolita de uma grande cidade.
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ADVOCACIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL
Drs. André Maia. Marcelo Mello

Nelson Geisel. Sérgio Tavares
Falências e Concordatas — Execuções de Títulos —

Locação em geral — Contratos — Reclamações Trabalhis-
tas — Comércio Exterior — Naturalização.

Consultoria em produtividade de recursos humanos e
materiais — Publicidade — Propaganda — Marketing
Treinamento empresarial.
Av. Amaral Peixoto, 96/904 — 718-7072

Rua Comendador Queiroz, 84 — Icarai — Niterói-RJ

Tel.: (021) 711-2322 Cep 24230

ESSE NUMERO Ê

PRA DECORAR

Para vender ou comprar móveis etudo que possa comoôr qualquerambiente dè uma oi^ada emMóveis e DecoroçtesDecole sua casa e essa seçôo 71Q

JORNAI. DO BRASIL

Classificados
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Inove

Vera

Falando de Moda
Márcio Gomes

É preciso trabalhar e acontecer

Eles aconteceram em 1987

Acontecer, brilhar e realizar. Ao ouvirmos estes
termos, nos vêm à cabeça, automaticamente,

muitos nomes — os grandes nomes que 
"fizeram

o ano" durante 1987.
Eles brilharam nos vários setores da vida

profissional: na moda, nas artes, na fotografia, no

jornalismo, na arquitetura, na medicina e na
sociedade.

Com vocês, o brilho dos nossos personagens.
Os grandes nomes. Somente.

Wladmir,

Rosane e Wagner de Moraes
Anna Maria Tornaghi
Affonseca

mw "«&,/
Gabriel Magalhães e Evê Sobral Cury, da Marrakesh

Fátima Fonseca, da Inove

Alberto Pinheiro e Hildegard Angel. Ele, o maquilador
das estrelas. Ela, a Perla Sigaud de O Globo

Os modelos Leandro Pontes e
Jaqueline Marins

Corpóreum

JKBHHHlrelpjp' ' ,i'&t ,
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Nlantredo e Suelly Calderari 
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Errol Bussade Marina ONveira da Fonseca e Diogo Frankiin de ^

Weill. Sapecas criaturas na moda modelo

Wanda Fulaneto e Cidinha Cabral, praduto- 
'uar' Melhi^e Rom Chalhub

Jos6 Carlos e Tama Chedeak, da Jorge e Marcia A^sis, da Manila ^ello,^da Rapt- 

^

fSfanza Angela Variara ' *&? ^ 

^

lato, va, arquiteto

Manfredo e Suelly Calaerari Marina Oliveira da Fonseca e Diogo Frankiin de Oliveira
Weill. Sapecas criaturas na moda modelo

Errol Bussade

Geraldo (o Lalado) e Antonio Carlos
de Andrada e Silva, da Bad BoysNêta NazarAlô, Dedé! Tadeu Vinhas

Melba Ravizzini

Márcia e Zeca Mocarzel
Nosso inteligente mestre, Aurélio Za
luar, Melhim e Rosa ChalhubWanda Fulaneto e Cidinha Cabral, produto-

ras da Interview

Jorge Roberto Silveira

Milzana e Zelma Maciel
Jorge e Márcia Assis, da Marilia Mello, da Rapt-
Guilha Moda e Cia me

José Carlos e Tânia Chedeak, da
Yhanna

Zaira LacerdaZózimo Barrozo do Ama-
ral, do JORNAL DO
BRASIL

Núbia e Ecilda Kalil, da Acessório Georgete
drigues

Acielfa e Jacy Lopes

• ..

Débora CampaniCláudio Cardoso. . .-jW&SSÜMaí
Costanza Pasco
lato,

Arianne KinselLuiz Gonzaga SiI
va, arquiteto

Ângela Variara
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OFERTA 
DE NATAL ' 
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f*a luz de freio 1

DESIGN "PRAIA C/ VISTA"
(ICARA.I) — Sal». 2 qts, coz,
banh, dop, gar. c/ condomí-
nlo. S,o 2.400.000 BA 226
710-4358 714-2175 C. 4762.

ÒESIGN "PERTO DE TU-
DO" ICARAl — SI, 02
qts, (arms)barih. soe.
a.s, (grande) tiep,
2.090,00 (Facilitado)
710-4858 714-2175
C.4762 BA-227.

DESIGN "NÃO PERCA ESTE"
(S. ROSAI — Saia. 2 qts, coz.
banh, área, garagem. Sinal
CZ$ 500.000. Prast. CZS
2 000,00. BA: 221. 710-4853/
714-2175. C.4762.

DESIGN SANTA ROSA —
Exc. quarto, sala, coz, banh.
Area. Sinal CZS 600.000,00
Prest CZS 5.000,00 BA =
118.

Break Light

I

CZ$ 680,00 — instalado.

FORTE

DAS

BATERIA:

© BATERIAS • SOM

% PNEUS • AMORTECEDORES

© ACESSÓRIOS • SILENCIOSOS

717-2870

RUA VISC. DE SEPETIBA, 288 A 294
CENTRO NITERÓI

O FORTE É O ATENDIMENTO

IMÓVEIS
COMPRA E

OOO VENDA

1CABAÍ

014

DESIGN ICARAl — 2* Quadra.
Lindo apto. salio, 28 m",
varanda, qt, c/arm, dep, re-
veratvel, garagem. Sinal CZS
1.700.000. Preat. CZ$
7 800,00. BA: 101. 710-4856/
714-2175. C.4762.

DESIGN ICARAl — Praia, tala
2 amb, 3 qt» c/arm». surta,
dep. comp, garagem. CZ$
4.200.000. BA: 312. 710-
4856/ 714-2175. C.4762.

DESIGN ICARAl "1' QUA-
DRA. FRENTE. SOL DA MA-
NHÃ" — Sala. 3 quartos,
surta, dep, • flsragom CZS
3 000.000 BA 315 710-4856
714-2175 C. 4762.

DESIGN "PRESENTE DE NA-
TAL" (ICARAl) — L. TrovSo,
sol manhé, «ala, 2 qts, coz,
banh, dep. 2' quadra. Só
CZS 2 500 000 BA 234 710-
<H)56 714-2175 C. 4762.

CLASSIDISCADOS JB - 580-5522
Anuncie por telefone de 2a a
6Meira de 8 as 19 horas e
sétjado das 8 âs 13 horas

DESIGN "NA PRAIA, MUITO
NOBRE" — Icarai salio, (t.
corr) 50m\ 3 qta. amplo, bh.
soe. (blinda*), eop/ coz, ("L"
c/ 16m') dap. c/ arms. em
todos o» cômodos. Gar. 2
por andar. Preço — CZ$
6.500.000 BA — 311 710-
4856 714-2175 C. 4762.

DESIGN "NOBRlSSIMA
RUA" — (Icarai) andar alto,
linda vista, sala, 2 qts, suite,
cop, coz, 2 banha, dep, gar.
Sinal — CZS 1.400.000 BA —
222 710-4856 714-2175 C.
4762.

DESIGN "UNDO APT" FREN- 1DESIGN — Raridade colado
TE" Sol da manhi, salio, ao epo. (ICARAl) and. alto,
3 quartos, c/ arms., lavabo. sala, Z qta. (suite), Zbanhs.
cop/ coz. dap. a gar. Apenaa dep- goragem Sinai 1.300
CZ* 3.500.000 BA-321 710- mil. Tel.: 710-4856 — 714-
4856 714-2175 C. 4762. 2175. BA - 248. C 4762.

DESIGN "ICARAl PRAIA VA- DESIGN ICAMl-1* quadra
 Pvmlnntt aot° sa- vazio. Quarto, sala, coz.

So 3~^tTtavab? w/'coz banh. S6 CZS 1.600.000 710-
d.p T^i^'czi «S6 714-2175 C. 4762 BA =
6 000.000 BA-325 710-4856 1°2-
714-2175 C. 4762. DESIGN "FACILIDADE

DESIGN "6 BARATO DE- TOTAL" — Fret, sla (2
MAIS" (ICARAl) — Sla, (2 amb),2 qtS, bh. SOC.
amb|,2qta,bn.soc,coz,a£ ; CQZ # , depdap, comp, Apenas CZS ¦ * M.naa1.920.000 BA-261 710-4856 comp. ApenaaI — L.Z-*
714-2175 C. 4762. 1.250.000 710-4856 714-

DESIGN — 2* quadra vazio 2175 BA 249 C.4762.
p/andar Icaral aala, 3 qta., DESIGN ICARAl — Otima rua
c/arms, aulte, dep., e gara- sa:a quano. coz. banh. Sinai
gem. CZ* 3.200.000 BA-327 = CZS 700 000.00 = Prest.
710-4856 714-2175 C. 4762. czs , 800.00 = BA 112 710-

DESIGN "JUNTINHO 4856 714-2175 C4762.
PRAIA" (ICARAl) Frt, aala CLASSIDISCAD0S JB - 580-5522
Ota. (arma), cop/ coz. dep. Anuncie por telefone de 2 a
gar. S6 1.900.000 BA 215 ga.feira de 8 Ss 19 horas e
710-4856 714-2175 C. 4762. s4bado das 8 is 13 horas

I DESIGN — MAGNÍFICO PRE
ÇO (Icarai) — Sala, 3 qtos
(suite) cop coz. geragem Só
3,8 mllhóas 3A 319 Tais:
710-4S5S — 714-2175 C
4762.

I DESIGN ICARAÍ "OPORTUNI-
DADc" — Apto quarto, sola,
coz.banh, So CzS 1.000.000
BA 116 710-4856 714-2175 C.
4762.

I DESIGN "JUNTO A PRAIA"
ICARAl — Sala, 03 qts., cop-
/coz, dep., 2 lanços. Apenas
= CZ$ 2.200.000 BA = 329
710-4656. 714-2175 C. 4762.

DESIGN ICARAÍ — 1" quadra
um por andar, sol da ma
nhà, saléo, 4 qts, suíte, lava
bo, 2 dep, 2 vagas, CZS
9 000.000 710-4856 714-2175
BA = 401 C. 4762.

DESIGN "MAGNÍFICO" (ICA
RAI) — Sla, 2 qta. suite, 2 bh
soe, cop/coz, a.s, "todo mo
biliado" 2* quadra vista
p/mar. gar. Sinal = CZS
3.500.000 BA = 256 710-
4856 714-2175 C. 4762

I DESIGN "PRÓXIMO ABEL"
(ICARAl) — Fret, sla, 2 qts,
bh. soe, coz, a.s, térreo po-
dendo fazer garagem. CZS
1.300.000 710-4856 714-2175
BA-252 710-4856 714-2175
C. 4762.

| DESIGN — Estupendo qto.,
sala, (ICARAl), 1" qda. coz.,
banh, depend. c/arma Só
1.470 mil. Tal.. 710-4856
714-2175 C-4782.

DESIGN — "1* locaçio c/ 2
varandas, 1 por andar" Ica-
ral excelente 3 quartos. Sá— CZS 4.700.000 BA — 306
710-4856 714-2175 C. 4762.

DESIGN "ÓTIMA COBERTU
RA VAZIO SOL DA MANHA'Sala, 03 qta.c/ arma., sul
te, terraço, c/ churrasqueira,
dep, garagom. Só 3.700.000
BA — 343 Tel: 710-4856 714-
2175 C. 4762.

DESIGN — 1* quadra, vazio
(Otávio Carneiro) Icarai 2
por andar, sala, 3 qta, suíte,
dep. e garagem. Sinal —
CZS 3.000.000 Prast CZS
3.500.00 BA — 323 710-4856
714-2175 C. 4762.

DESIGN "MUDE-SE HOJE" ,
(ICARAl) — Vazio, »rt, al, 2 |qts, coz, bh, dep, gar. Só
CZS 2.300.000. BA: 213. 710-
4856 /714-2175. C.4762.

I DESIGN ICARAl "OPORTUNI-
DADE" — Apto. quarto, sa-
Ia, coz, banh. Só CZS
1.000.000. BA: 116.710-4856
/714-2175. C.4762.

DESIGN 1a QUADRA ICARAl— Salio, 30 m\ em 2 níveis,
3 qts, suíte, c/arms, box
blindo*. Apenas CZS
2.730.000. 710-4856 /714-
2175. BA: 314. C.4762.

DESIGN MORDOMIA TOTAL
(STA. ROSA) — Salão L, 2
qtos. (suite). 2 bsnhs. cop.
coz. (12 mt) dep. garag. edif.
c/piscina e play- Baso: 2,5
milhões. BA-257 - Tel: 710-
4656 - 714-2175 C 4762-

DESIGN "COM TUDO QUE
TEM DIREITO" (SANTA RO-
SA) — Frt, sl. (2 amb), 2 qts
(arms), bh. soe, cop/coz,
(arms), a.s, dop, comp, gar.
pise. sauna, quadra de es-
portes, etc... Sinal CZS
2 100.000 BA-2S0 710-4858
714-2175 C- 4762

| DESIGN "MAGNÍFICA CO
BEP.TURA"— (S. Rosa) Un-
da vista, sala. 2 qts c/ arms,
cop/ coz, 2 banhs. dep, ter-
raço. c/ 55 m', 2 vagas. Sinal
__ CZS 2.800.000 BA — 237
— 710-4856 714-2175 C.
4762

UAI PU

VENDO OU

TROCO
No Jardim Fazendinha

área de 1.800 m2 cercada
perto da Av. Central terre-
no plano c/ 2 casas e casa
de caseiro novinha todas c/
ótimas instalações piscina
de 7.50 x 4.00 pomar
churrasqueira galinheiro
gar. p/ div. carros etc. acei-
to apto Zona Sul Niterói c
ptepgto.lnf. Tel: 722-0746
Silveira CRECI 10398.
LINDA CASA — 2 pav. 2
salas, 4 qts 2 suítes,
dep, exc. quintal, varan-
da, jardins. Só — CZS
6.000.000 BA—518 710
4856 714-2175 C.4762.

| DESIGN SANTA ROSA "PRÓ
XIMO AO LARGO DO MAR
RÃO" — Salío, varanda ,:
quartos, su,ite, dep, e gara
gem. Sinal. CZS 2.500.000
prest. CZS 6.000 BA 317 710
4856 714-2175 C. 4762.

ICLASSIDISCADOS JB
1580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e

[sábado das 8 às 13
horas

PENDOTiBA
No condomínio — Ouin-

ta dos Arcos vendo ótimo
terreno no lote n° 1 da
quadra n° 2 tratar p/tel:
722-0746 Silveira C. 10398

019

FONSECA

017

DESIGN "VARANDA C/SOL
DA MANHÃ" (C. FRIO) —
Frt, var, sla c/2 amb. bh. soe.
coz. a. s. dep. comp. gar.
(lindo) sinal 1.400.000 Tel:
714-2175 710-4856 C. 4762
BA 207.

DESIGN 1* LOCAÇÃO (FON-SECA) — Sl, varanda, 2 qta,coz, banheiro, área, e gara-
gem. Sinal CZS 750.000 BA-
263 Prest. CZS 13.500 CEF
710-4856 714-2175 C. 4764

DESIGN "EXCELENTE
APART HOTEL" (RIO DE JA-
NEIRO) — Var, sl. (2 amb). 2
qta. 2 bh soe. coz. a. s. gar. E
toda infra-estrutura que um
apart hotel ciasse A oferece.
Humaitá próximo Túnel Re-
bouças. Sinal CzS 2.800.000
BA 262. 710-4856 714-2175
C. 4762.

1018

PENDOTIBA
ITAIPÚ

PIRATÜÍINGA

DESIGN PIRAT1NINGA — Ôti
ma casa, salfio, 3 qts, suite,
lavabo, coz. dep. piscina, va-
renda, exc. quintal. Só CzS
4 000.000 BA-530 T: 710
4856/ 714-2175 C. 4762.

DESIGN ITAIPÚ MARA
VISTA — Exc. casa, fase
de acab. salão, 3 qts,
suíte, lav jardim, gar
pise. Apenas 4.000.000
BA-504 710-4356 714
2175 C.4762.

SuiAnnrnto iU Claváficadm Xitenii doJornal do
Brasil. Cm tabliníL- inteiro itim as melhora
inxirtuuulatles tbi ciiUule.
Vara i ore, que mora em SiUrin. fv ar ;x>r dentro
de U*la\ ar. ojertas dt• compra e utula dou mais
taruuLr. protlutm.E fxira t «cr, </tu- uri atrai «ssar a ponte, ter certeza
dt- (rult encontrar estes produtos.Ttulo iv4i ain saltados e ilominfSfn ntrt CUiViijx-
rtuliis JB Sitcrói.Um vuftlemento completo. Exclusivo.

I

APONTA

JORNAL DO BRASILJUH.1U uu orniii.
Classificados

DESIGN ITACOATIARA — Ca
sa em condomínio, 3 pav
sai*o em 2 níveis. 3 qtos
suíte, dap. varanda, jardim,
sauna, piscina. Só CZS
3.500.000 710-4856 714-2175
C. 4762 BA 534.

DESIGN "COBERTURA IN-
DESCRITÍVEL, FRENTE
P/PRAIA" ICARAl — Um ap-
to. de dar água na boca. Só
16 milhões. BA: 307. 710-
4856 /714-2175. C.4762.

DESiGN PENDOTIBA — Es-
trada Caetano Monteiro. 1
locação, sala, 3 qta suíte
dop. gar. quintal. Sinal CZS
1 S0C.000 Prest. CZS
11.300,00 BA-507 C. 4762.

DESIGN "NA PRAIA" (ICA-
RAi) — Barat.lssimo, sala. 2
qts, coz, banh, dep, só CZS
2.070.000 BA 223 710-4856
714-2175 C. 4762.

DESIGN ATENÇÃO P/ O "Sl-
NAL" (ICARAl) — Vazio, sa-
Ia, 2 qts, coz, banh, dep,
garagem. Sinal CZS
1.000.000 BA 233 710-4856
714-2175 C. 4762.

DESIGN PIRATININGA —
Beira Mar. Excl. terreno.
C / 800 m'. Só CZS
3.000.000 BA-604 710
4856, 714-2175 C.4762.

'DESIGN" ESQUINAC/PRAIA — Sal&o 50 m», 4
qts, c/arms, suíte, bh. soe,
dep. Apenas 5.000.000 - 710-
4856, 714-2175 C. 4782 BA-410.

DESIGN CAMBOINHAS —
Linda casa 2 pav, oct. col., 2
sis, 3 qts arms, suíte, excei.
quintal, ger, jardim. Sinal
CZS 2.200.000 3A-543. Prest
CZS 24.000,00 710-4856 714
2175 C. 4762.

SANTA
ROSA

DESIGN ITAIPÚ UBA T. NO
VA — Casa estilo colonial
salão, 3 qtos suite, jardim,
gar, dep. sinal CzS 1.600.000BA 531 T: 710-4856/ 714-
2175 C. 4762.

016
DEISGN — Colégio, comércio

• conduféo (Sta. Rom) Mia.
2 qtoa. copa. coz. (10mt.),
dep, garagem. Sinal 1,4 mi-
Ihtoe. BA — 266 Tel: 710-
4856 — 714-2175. C. 4792.

DESIGN PENDOTIBA — Exc.
casa, 2 pavimento*, salio, 2
qta, suíte, piso frio, bh. soe.
dep. ger. sinal CzS 1.100.000
preat. CzS 6.000,00 710-4866
714-2175 C. 4762 BA 514

| CLASSIDISCADOS JB - 580-5522
Anuncie por telefone de 2a a
6a-feira de 8 ôs 19 horas e
sábado das 8 às 13 horas

demais
BAIKBOS

ITAIPÜÃÇÚ
No condomínio Serra

Mar Itaipuaçú vende o ter-
reno n° 23 c/ área toda
plantada medindo 2.646 m2
com água encanada luz
inst. p/ telefone e asfalto
até a porta preço CZS
800.000,00 tr. p/ tel. 722-
0746 Silveira — CRECi
10.346.

ITÂiPUAÇU
Entre — o mar e monta

nha vendo no loteamento"Serramar de Itaipuaçu"
ótima área de 1.167 m2 c/
luz água imda vista para o
mar inf. Tel: 722-0746 Si!-
veira CRECI 103S8.

020

IMÓVEIS!
COMERCIAIS |
INDUSTRIAIS |

LOJAS PRONTAS
RODO SÃO GONÇALO

Financiada pela CEF. sl
comprovação de renda.
Mensalidades inferiores ao
aluguel local. No coração
de um dos melhores pon-
tos comerciais do Rio. Jur:-
to ao Ponto Frio Brastel
Ultralar Casas Sendas
C.E.F. Banerj e Banco do
Brasil. Centro de compras
com 80 lojas cinema res-
taurantes lanchonetes e
outros. Área de lazer e fácil
estacionamento p/ clien-
tes.
Lojas a partir de 60m2 úteis
com mensais desde
17.000. Instale-se ou invis-
ta já.
Corretores no local: Av. Dr.
Nilo Peçanha. 56 Rodo. Tel.
712-4896 CASA NOSSA
Vende. J-2995.
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As melhores opções.

Você escolhe as condições
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OFERTAS PIRATININGA
FINANCIO DIRETO EM 6 MESES — Est.
prop- Ac carro e telef p;'pagt° e SFH c/peq.
sinal — Ótima resid. colomai em lote plano,
murado (360m;:) — 2 pavimentos — 2
salas 4 qtos. 2 banh soe. copa-coz. var. gar.
quint APENAS 2 MILHÕES — P! — 4029.

BICHO PAPÃO — EXCL. RESID. 1a QUA-
DRA — 2 pavimentos — salão. 3 qtos
(suite) copa-coz. dep compl. emp 3 varan-
das. garage p;2 car. ótimo quint. plano,
murado. Apenas 3.500 mil s. 900 mil Ia
combinar) saldo CEF — 1a locação PI 3226

VALE A PENA VER! SINAL 980 MIL
SALDO CEF — Ampla resid. colonial c 5
quartos (3 suítes) saião 2 amb. copa, coz..
bh. soe. Dep empr. varanda, gar. d 2 car.
arm. embut. prop. total 3.400 mil. PI
3250.

RELVAMAR — Magnif. resid. c/amplo
quint. planíssimo, gramado, murado —
980rr,2. piscina, sauna, ducha, churrasq.
Excl. salão 2 amb, 3 qtos (suíte), copa, coz,
bh soe, dep. compl. emp. lavand, área, gar.
p/4 car Rua calçada e total infra-estrutura.
Est prop "PARA QUEM QUER MORAR
MUITO BEM" — PI-3249.

MOLEZA — CASA VAZIA — AO LADO
TELERJ — Ótimo lote murado. Sala,

2q, coz, bh. base p/2 andares. Só 1.200 mil.
Ac. car/tel. p/pg°. Est. prop.

VILA SÃO PEDRO "O Mais Alto Padrão"
— Magnif. lote plano, todo murado—junto
asfalto e residências de alto estilo, PI-5734.

SÍTIO DAS PEDRAS BRANCAS — Ao lado
do Condomínio Ubá II — Excl. área 3.000m
Apenas 850 mil Ac. Car/Tel. Est. ProD.

PRÓX. PRAIA ITAIPU - Lote 400m2 pia-
no. à 100m da TELERJ - Apenas 250 mil.
Est. prop. PI-5648-

COND. UBÁ 11 — 2 exc. lotes 1° c/480 m2
ao lado da pise. 650 mil. 2o ci 732 m
anenas 600 mil. Estudo proposta (Ac. carro-
liei) PI 5777/5779.

RESIDÊNCIA Cl 3 qtos. sala. banh. var.
quintal terr. 704 m2. 950 mil. Est. proposta
Ac. SFH.

PRAIA ITAIPU — MAGNIF. RESID. —
420m2, área construída em 2 lotes (72üm ),
planíssimos e murados. 4 varandas, 3 qios
(1 c/suíte), escrit. 2 salas, copa, coz, dep.
compl. emp, gar, jard. etc. 6 milh. Ac. Imóv.
car. telef. e SFH. Est. prop.

PRÓX. PRAIA PIRATININGA — Ampla
resid. 2 pavimentos — salão, 4 qtos (1
suíte) dep. empr. gar. p 3 car. piscina,
ducha, sauna, quint. murado APENAS 4
MILHÕES Est. prop. PI — 4066.

TERRENO (MARALEGRE) — Rua 94. 100,
lote 6.360 m2. Todo murado e c/poço semi
artesiano Apenas 350 mil. Ac. telef. p.pagt'
PI — 5781

PIRATININGA — TIBAU — Planíssimo e
aterrado — Ótimo lote murado — 360 m —
So 500 rnil — Est. prop. Ac. tel./ car. p/ pgt
PI — 5772

MARALEGRE — APENAS 280 MIL - Lote
murado p/1 iado. prox asfalto — Rua j0 Ac.
car./ telef p pgt" PI — =658

LOCALIZAMOS E AVALIAMOS O SEU
IMÓVEL GRATUITAMENTE

OFERTAS ITAIPU

CONDOMÍNIO GREEN PARK — Ter0
463m2 - piano (NO MIOLO) - Só 900 mil
Ac. Telef Pí-5378.

CONDOMÍNIO UBÁ TERRA NOVA —
Excl lote Planíssimo — 518m' 950 mil. Ac.
Car Telef. p pgt0 PI-5675

A SUA FUTURA RESIDÊNCIA n
PFRTINHO DA PRAIA — NO MELHOR BAIRRO

d! mífpu - ALTOluxo - ESTILO COLONIAL.

C/ jardim, varanda, garagem, qui"tal,mu^d%^

lão 3 qtos. (1 cl suíte) copa coz banh. soe area.

dep. compl. empr. Sinal 300 mil (ac. carrcteleU

Saldo p/CEF 
- em forma de aluguel USE O SEU

FGTS e more no que e seu. CONSTRUÇAU.

TRATAR Construtora Ltda. ,W_IC>

VENDAS: PRÊMIO IMÓVEIS

ÁREA 940 M2 BAIRRO PEIXOTO "O MAIS
NOBRE". Pertinho da praia, junto asf. e
fundos p/ reserva florestal. Rua Y quadra 56
lote 6 planíssimo. Est. proposta. Ac. carro/
tel p/ pagto. Vale a pena ver PI 5784.

PRONTO PARA CONSTRUIR — Lote pia-
no ITAIPU — Apenas 70 mil.

AMPLA RES. — 1a loc. 3 qtos. suite salão 2
amb. banh. soe. copa-coz. dep. compl.
empr. ótimo quintal murado varanda gar.
sauna lavand. Junto ao asfalto. Apenas.
2 650 mil c/400 mil sinal. Saldo CEn.

A SUA RESIDÊNCIA NO MARAVISTA II
— Finíssimo acabamento — 03 qtos (suite),
salão 3 amb. escritório, copa, coz, lareira,
piscina, churrasq. lavand. ducha, canil, ofici-
na. casa de caseiro. 2 ótimos lotes (720m-).
3 varandas, gar, 2 car. 300m de área
construída, etc. 4.800 mil. Est. prop. PI-
3245.

MAGNIF. TERRENO ESQUINA (MARA-
VISTA) — 383m2 — Av. 5 — Apenas. 480
mil Est. proo. PI-5774.

RESID. COLONIAL VAZIA — C/amplo
quint. plano e murado (720m^) — Salão 2 q.
Copa. Coz. Área. Gar. casa p/caseiro — Qto.
sl Coz Bh Sinal. 1.800 mil + Transf saldo
CEF 800 mil c/CZS 1.000, p/mès (7 anos) PI-
3256.

RESID. COLONIAL (MARAVISTA) — Fino
acabamento. Excl. lote 500m2, 3 qts, (suí-
te) salão cooa, coz c/dispensa, dep. emp.
gar Excl. local. S 1.200 mil (est. prop.) +
transf. saldo 1.700 mil c/4 mil p/mes. PI-
3243.

MINI SÍTIO — Junto asfalto, murado, pia-
no, plantado. Apenas 2.500 mil. Ac imob.
car, tel, p/pgt°. boa resid. c/varandão, salão
2 amb'. 2 qtos. copa-coz, casa p/caseiro,
gar. p/2 car etc. Próx. Praia Itaipu.

CAMBOINHAS
JUNTO AO MAR — Magnif. Resid.
c/330m2 Área construída — 3 salas, 4 qtos
(1 c/suíte), Copa, Coz, 2 Bhs. soe . Dep.
emp. lavand. área serv. Salão festas Amplo
quint. murado 600m2. Sinal 300 mil - 3
milh a combinar (íacilita-se, ac. imóveis,
carro, telef. p'pagt°) + 5 mi! OTNs p CEF —
Est. prop.
VISTA MAGNIF. — 2 lotes juntos (720m2)

Q. 295 lotes 7 e 8 ligeiro aclive. Apenas
550 mil PI-5311

SANTA ROSA
AMPLO CASARÃO — VAZIO — 2 Pa. -
mantos — 500m2 área construída varandão

2 salões. 4 Qtos (2 suites) Dep. compl
emp. Rua Calçada, Gar. p;2 car. 3 milh Ac.
Imov. Car. Tel. 0/ pgtc Est. p_rop. INCLUSIVE
PI FINANCIAMENTO DIRE i O Ideai p Chni-
ca. Colégio ou Família Numerosa.

EM NOME DE NOSSA EQUIPE DE TRABALHO FORI^LAMOSA

MnQQA Cl IFNTFLA FORNECEDORES E AMIGOS, NOSSÜb

woamssm

•iP.K

Tel.: 709-0202 
— 709-2788 Niterói. .

CONSULTE OS NOSSOS CORRETORES.
TEMOS O IMÓVEL DO SEU SONHO
DENTRO DA SUA REALIDADE.

ICARAÍ
ESCRITÓRIO COMERCIAL SHOPING 1CA-
RAI Amplo salão, sala espera. 2 banns ,
oarage. S 1.800 mil lac. carro/ tel. Est.
prop.). Salde 5 mil p/mès. Excl. vista p/ Baia.
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Linha de revisao com regulagem eletr^mca, aHnha^^nto de dire^d^cc)^|'visor Gtico, 

^e 

^'- Box de serviQos r^pidos i(F^T^BOX) onde voc§ est£ convidado assisJr^n^s'sos'^ofissio-
balanceador eletrdnico. nais treinados na FIAT, a revisar seu autom6vel. \^

Assistencia t6cnica sob nova administragao.

FIAT 0 KM 1

Túnel de secagem para pinturas de dupla camadas,secagem rápida, de altíssimo acabamento.

7:30 horas, já está a sua disposição, nossa central de atendimen-
to, ganhe nossa qualidade sem perder o dia.

'•* v

Box de serviços rápidos (FAST BOX) onde você está convidado assistir nossos profissionais treinados na FIAT, a revisar seu automóvel.Linha de revisão com regulagem eletrônica, alinhamento de direção com visor ótico, e
balanceador eletrônico.

Assistência técnica sob nova administração

EM 18 PRESTAÇÕES ESTÁVEIS

l emos para você o mais confortável sistema de financiamento existente no mercado,
financiamento pela OTN com decréscimo mensal proporcionando uma estabilidade
no valor das prestações durante os 18 meses. UMA GARANTIA CONTRA A INFLAÇÃO.
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