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222,30.
OTN:
cal: Cz$
1.028,96.

Bruno Veiga

Vasco vence

e torcida 
já

crê no título

O Vasco, cm ascensão, venceu o
Flamengo, em declínio (é a terceira
derrota consecutiva) por 1 a 0, no Mara-
canã. O resultado foi comemorado com

grande entusiasmo pelos vascaínos, que
confiam na arrancada do time para o
título do segundo turno do Campeonato
Carioca. Henrique marcou o gol aos 34
minutos do primeiro tempo, em jogada
individual. A renda também foi boa:
Cz$ 12.907.000.

Em Volta Redonda, o Botafogo
ficou ainda mais distante do título ao
empatar cm 1 gol com o Volta Rendon-
da. O campo foi invadido por torcedo-
res, que agrediram o juiz. Em Cabo
Frio, o Cabofriense bateu o Bangu por 3
a 2 e também houve violência. O goleiro
Gilmar, do Bangu, foi atingido por uma

pedra jogada por um torcedor e deixou
o campo aos 40 minutos do segundo
tempo. Em Itaperuna, o Porto Alegre

Henrique, o autor do gol do Vasco, esteve sempre empenhado na luta com Júlio César no meio do campo venceu o América por 4 a 2. (Esportes)
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A perspectiva de grandes
lucros acelera a corrida em
busca do tratamento e da
cura para a aids. Mais de 70
laboratórios fazem pesqui-
sas e há 61 medicamentos
em teste. (Página 5)

Jota Corrêa

O córrego Jangada, numa
descida sinuosa de 2.500 me-
tros serra abaixo, banha uma
das mais belas e menos conhe-
cidas reservas ecológicas do
estado: a Floresta do Tinguá,
que o IBDF planeja transfor-
mar no 290 parque nacional.
(Cidade, pág. 1)

• Irving Berlin — o último
dos cinco grandes da músi-
ca popular americana —
faz 100 anos depois de ama-
nhã. Lúcido, de pé e ainda
dedilhando seu piano. Mas
não estará presente ao es-
petáculo de gala em sua
homenagem, no Carnegie
Hall. Autor de mais de
1.000 canções, algu-
mas delas se con-
verteram em verda-
deiros hinos.

Grande disputa
A disputa por especialistas
na área de Bolsa cresceu
muito nos últimos meses,
com a valorização do mer-
cado de ações. Depois de
um ano, as corretoras vol-
taram a investir. (Pág. 13)

Cotações
Dólar oficial: Cz$ 144,03
(compra), Cz$ 144,75 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias nas casas de câm-
bio para clientes espe-
ciais): Cz$ 190,00 (compra) e
Cz$ 198,00 (venda). Unif:
Cz$ 991,65 para IPTU e Cz$
2.223,00 para ISS e alvará;
taxa de expediente, Cz$
99? 30 Uferj: Cz$ 2.223,00.
OTN: Cz$ 1.135.27. OTN fis-
cal: Cz$ 1.185,73. UPC: Cz$
1.028,96. MVR: Cz$ 2.877,44.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz§ 5.918,00. Piso sala-
rial: Cz? 8.712,00. URP:
16,19%.

Tempo
No Rio e em Niterói, nubla-
do a ocasionalmente claro,
com possível instabilidade
até o final do dia. Tempera-
tura em elevação. Máxima
e mínima de ontem: 30,3°,
em Bangu, e 19,8°, em Santa
Teresa. Foto do satélite e
tempo no mundo, pág. 10.

Loto
Dois apostadores, um de
Manaus e um de Porto Ale-
gre, acertaram a quina do
concurso 515. Cada um re-
ceberá Cz$ 25.804.383,34. As
dezenas sorteadas foram
37, 39, 57, 62 e 99. (Pág. 10)

Esportiva

Lucros da aids

Rio teve 12

mortos a tiros

na madrugada

Pelo menos 12 pessoas foram assassi-
nadas a tiros, em locais diferentes do
Grande Rio, durante a madrugada. Em
uma casa de cômodos de Nova Iguaçu um
homem e duas mulheres foram executa-
dos por um grupo e, em Bangu, a polícia
encontrou os corpos de dois rapazes, com
vários tiros, na mala de uma Belina.
Também em Bangu, uma festa de ca-
samento terminou com um morto e um
ferido. As demais mortes ocorreram
em Campos Grande (dois homens), Pa-
rada de Lucas (um), Olaria (um) e
Bangu (mais dois). (Cidade, página 5)

O Dia das Mães teve como presente também o sol, que levou muitas
à praia — como Isabel, com a filha Maíra. (Cidade, página 2)

Falta de álcool

deixa polícia 
a

pé no Amazonas

Os carros a álcool distribuídos pelo
Ministério da Justiça para que a polícia
combata a violência não têm nenhuma
utilidade no Alto Solimões, no Amazo-
nas, na fronteira com Perú e Colômbia.
Quase nove anos depois de seu lança-
mento como combustível para veículos, o
álcool só chega à região depois de uma
viagem de 15 dias de balsa. Com os carros
parados, os policiais andam de táxi no
Alto Solimões onde, às vezes, a gasolina
também desaparece, mas é substituída
pela de países vizinhos que, em muitos
casos, é de melhor qualidade. (Página 4)

Sarney 
garante que 

não

KGB reprime a

formação 
de

partido 
na URSS

Policiais e agentes da KGB (a polícia
política soviética) invadiram um aparta-
mento em Moscou onde estavam reunidos
100 integrantes do grupo União Dcmocráti-
ca, que pretende formar um partido de
oposição ao Partido Comunista, o único
permitido por lei na União Soviética. Fo-
ram presos 17 oposicionistas para interroga-
tório.

O semanário soviético Ogonyok afir-
mou que quadrilhas rivais vêm se enfren-
tando nas ruas de Moscou, com carros e
aparelhos walkie-talkie japoneses. As
quadrilhas disputam o controle das coope-
rativas abertas ano passado, quando o
governo autorizou uma livre iniciativa
limitada. Extorquem dinheiro de empre-
sários em troca de proteção. (Página 6)

Três dias depois de o ministro
Maílson da Nóbrega ter dito que
o descongelamento da URP obri-

gará o governo a demitir, o pre-
sidente José Sarney garantiu que
não haverá demissões no fun-
cionalismo, porque 

"o 
governo

não vai partir para uma política
de desemprego." Ele está con-
vencido, porém, de que a folha
de salários do setor público tem

peso excessivo no orçamento: os
funcionários, segundo Sarney, re-

presentam 4% da força de traba-
lho do país e custam 21% da
massa salarial.

"Não é justo", diz o presiden-
te, "tirar do país inteiro só para
pagar funcionários". Esses núme-
ros foram apresentados pelos mi-
nistros da Fazenda e do Planeja-
mento em reunião do presidente
Sarney com os presidentes do

STF, do STM, do TFR e do TST,
no Palácio da Alvorada. Sarney
disse que os funcionários públicos
tiveram um ganho real de 51% no
ano passado. O presidente do
TST, Marcelo Pimentel, disse
que o quadro apresentado pelos
ministros é muito grave, mas ga-
rantiu que os tribunais não recua-
rão das decisões que tomaram
sobre a URP.

Sarney, que esteve ontem no
Rio, disse durante a viagem
de volta a Brasília que 

"na

marra" não sairá. Ele considera
"assunto decidido" o mandato
de cinco anos, depois que a
Constituinte aprovou o mesmo
período para os futuros presi-
dentes. "Se eu tivesse outro
temperamento, ficava seis anos
no governo e quero ver quem ia
me tirar", desafiou. (Págs. 3 e 11)

Jânio ensina a

soltar pipa 
mas

proíbe fazê-lo
Em 1961, na Presidência da Repú-

blica, Jânio Quadros proibiu biquíni e
briga de galo. Agora, embora a Secreta-
ria de Cultura da Prefeitura de São
Paulo tenha um curso que ensina crian-
ças a soltar pipa, Jânio decidiu que é
proibido empinar papagaio — a multa
para quem o fizer será de Cz$ 27.000 —
e exigirá que as fachadas dos prédios da
cidade sejam pintadas de cinco em cinco
anos. A multa, neste último caso, varia
de Cz$ 1.620 a Cz$ 199.800. As duas
medidas foram adotadas por decurso
de prazo, ou seja, sem que a Câmara
Municipal as tenha votado. (Página 3)

Marcelo Carnaval

França reelege

Mitterrand para

mais sete anos

O socialista François Mitterrand foi
reeleito com 54% dos votos para novo
mandato de sete anos na presidência da
França. No 2o turno da eleição, ontem, o
primeiro-ministro Jacques Chirac teve 46%
dos votos. É a primeira vez, depois da
Segunda Guerra Mundial, que um presi-
dente francês é reeleito pelo voto popular.
A vitória de Mitterrand encerra dois anos
de convívio entre um governo de direita,
formado após a eleição legislativa de 86, e
um presidente socialista. Hoje ele deve
anunciar o novo ministério e convocará
eleições parlamentares se o gabinete foi
rejeitado pela Assembléia Nacional. (Pág. 7)

demitirá
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enrique, o autor do gol do Vasco, esteve sempre empenhado na luta com Júlio Lesar no meio do campo

Sarney 
garante que 

não demitirá

KGB reprime a

formação de

partido na URSS
Policiais e agentes da KGB (a polícia

política soviética) invadiram um aparta-
mento em Moscou onde estavam reunidos
100 integrantes do grupo União Democráti-
ca, que pretende formar um partido de
oposição ao Partido Comunista, o único
permitido por lei ha União Soviética. Fo-
ram presos 17 oposicionistas para interroga-
tório.

O semanário soviético Ogonyok afir-
mou que quadrilhas rivais vêm se enfren-
tando nas ruas de Moscou, com carros e
aparelhos walkie-talkie japoneses. As
quadrilhas disputam o controle das coope-
rativas abertas ano passado, quando o
governo autorizou uma livre iniciativa
limitada. Extorquem dinheiro de empre-
sários em troca de proteção. (Página 6)

Jânio ensina a

soltar pipa mas

proíbe fazê-lo
Em 1961, na Presidência da Repú-

blica, Jânio Quadros proibiu biquíni e
briga de galo. Agora, embora a Secreta-
ria de Cultura da Prefeitura de São
Paulo tenha um curso cjue ensina crian-
ças a soltar pipa, Jânio decidiu que é
proibido empinar papagaio — a multa
para quem o fizer será de Cz$ 27.000 —
e exigirá que as fachadas dos prédios da
cidade sejam pintadas de cinco em cinco
anos. A multa, neste último caso, varia
de Cz$ 1.620 a Cz$ 199.800. As duas
medidas foram adotadas por decurso
de prazo, ou seja, sem que a Câmara
Municipal as tenha votado. (Página 3)

Rio teve 12

mortos a tiros

na madrugada

Pelo menos 12 pessoas foram assas-
sinadas a tiros, em locais diferentes do
Grande Rio, durante a madrugada. Em
uma casa de cômodos de Nova Iguaçu
um homem e duas mulheres foram exe-
cutados por um grupo e, em Bangu, a
polícia encontrou os corpos de dois
rapazes, com vários tiros, na mala de
uma Belina. Também em Bangu, uma
festa de casamento terminou com um
morto e um ferido. As demais mortes
ocorreram em Campos Grande (dois
homens), Parada de Lucas (um), Olaria
(um) e Bangu (mais dois). (Página 10-6)

Três dias depois de o ministro
Maílson da Nóbrega ter dito que
o descongelamento da URP obri-

gará o governo a demitir, o presi-
dente José Sarney garantiu que
não haverá demissões no funcio-
nalismo, porque 

"o 
governo não

vai partir para uma política de
desemprego". Ele está convenci-
do, porém, de que a folha de
salários do setor público tem peso
excessivo no orçamento: os fun-
cionários, segundo Sarney, repre-
sentam 4% da força de trabalho
do país e custam 21% da massa
salarial.

"Não é justo", diz o presiden-
te, "tirar do país inteiro só para
pagar funcionários". Esses núme-
ros foram apresentados pelos mi-
nistros da Fazenda e do Planeja-
mento em reunião do presidente
Sarney com os presidentes do

STF, do STM, do TFR e do TST,
no Palácio da Alvorada. Sarney
disse que os funcionários públicos
tiveram um ganho real de 51% no
ano passado. O presidente do
TST, Marcelo Pimentel, disse

que o quadro apresentado pelos
ministros é muito grave, mas ga-
rantiu que os tribunais não recua-
rão das decisões que tomaram
sobre a URP.

Sarney, que esteve ontem no
Rio, disse durante a viagem
de volta a Brasília que 

"na

marra" não sairá. Ele considera
"assunto decidido" o mandato
de cinco anos, depois que a
Constituinte aprovou o mesmo

período para os futuros presi-
dentes. "Se eu tivesse outro
temperamento, ficava seis anos
no governo e quero ver quem ia
me tirar", desafiou. (Págs. 3 e 11)

Marcelo Carnaval

mípósvários dias de céu nublado, o Dia das Mães teve como presente
o sol, que levou muitas à praia, como Isabel, com a filha Maíra

França reelege

Mitterrand para

mais sete anos

O socialista François Mitterrand foi
reeleito com 54% dos votos para novo
mandato de sete anos na presidência da
França. No 2o turno da eleição, ontem, o
primeiro-ministro Jacques Chirac teve 46%
dos votos. É a primeira vez, depois da
Segunda Guerra Mundial, que um presi-
dente francês é reeleito pelo voto popular.
A vitória de Mitterrand encerra dois anos
de convívio entre um governo de direita,
formado após a eleição legislativa de 86, e
um presidente socialista. Hoje ele deve
anunciar o novo ministério e convocará
eleições parlamentares se o gabinete foi
rejeitado pela Assembléia Nacional. (Pág. 7)

Falta de álcool

deixa polícia a

pé no Amazonas

Os carros a álcool distribuídos pelo
Ministério da Justiça para que a polícia
combata a violência não têm nenhuma
utilidade no Alto Solimões, no Amazo-
nas, na fronteira com Perú e Colômbia.
Quase nove anos depois de seu lança-
mento como combustível para veículos, o
álcool só chega à região depois de uma
viagem de 15 dias de balsa. Com os carros
parados, os policiais andam de táxi no
Alto Solimões onde, às vezes, a gasolina
também desaparece, mas é substituída
pela de países vizinhos que, em muitos
casos, é de melhor qualidade. (Página 4)
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Vasco vence

e torcida 
já

crê no título

O Vasco, em ascensão, venceu o
Flamengo, em declínio (é a terceira
derrota consecutiva) por 1 a 0, no Mara-
canã. O resultado foi comemorado com
grande entusiasmo pelos vascaínos, que
confiam na arrancada do time para o
título do segundo turno do Campeonato
Carioca. Henrique marcou o gol aos 34
minutos do primeiro tempo, em jogada
individual. A renda também foi boa:
Cz$ 12.907.000.

Em Volta Redonda, o Botafogo
ficou ainda mais distante do título ao
empatar em 1 gol com o Volta Rendon-
da. O campo foi invadido por torcedo-
res, que agrediram o juiz. Em Cabo
Frio, o Cabofriense bateu o Bangu por 3
a 2 e também houve violência. O goleiro
Gilmar, do Bangu, foi atingido por uma

pedra jogada por um torcedor e deixou
o campo aos 40 minutos do segundo
tempo. Em Itaperuna, o Porto Alegre
venceu o América por 4 a 2. (Esportes)

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS —
Cartier — V. Cleef —
Bulgari — Tiffany — Va-
cheron e outros. COBRI-
MOS QUALQUER
OFERTA. MARCAR EN-
TREVISTA: 521-0945
de segunda a sábado.
Hor comercial.

PROCURADOS — RELÔ-
GIOS ANTIGOS DE PUL-
SO E BOLGO: Patek _
Cartier — Rolex — Vache-
ron — Lange — Cronógra-
fos. Lembre-se que um
Patek é como um Rolls
Royce. Consulte-nos: Tel.
521-0945 seg. a sábado,
hor comercial.

CAPAS DE CHUVA —
Conheça nossos mo-
delos em gabardine e
nylon fabricação pró-
pria. Av. Gomes Frei-
re, 205 Loja. Centro
Tel: 232-7470. TE-
MOS JAQUETAS.

CHEVETTE SL 86/ 85/ 84 —
Várias coros o modelos." Rari-dado Tels 266-4041 o 266-1342.

CHEVETTE HATCH SL 83 —Ale c/som, rodas etc. Tcofacilito R Maior Ávila 260-ABRAZÀO VEIC T 234-9906
CHEVETTE 84 LUXO — Begeálcool 5 m no estado. Só 380mil Tel 266-4944

VOVAQE 82 — Gasolina, ar
cond. rayban roda magnôsio
OS 4b0 000 Tel 286-2697

FIAT PANORAMA 81 — Gas
bege 160 mil Rua Barào de
Mesquita. 205 Tel 284-0944
JOCELYN-

BUGGY EMIS 88 0 KM — 1 6
Chassis tubular gas. 4 luga-
ros 2 capotas garantia 295-
2499

COPEIRA/ ARRUMADEIRA— P/ família de fino trato,
acima 30 anos. alfabetizada,
dormir no emprego, folga
15/15. Sal CZ$ 12 mil ou a
combinar Tr 257-2265.

A ARTSOM PIANOS - Cau-
da apto. armário, últ. mob.
pianos novos bem pequenosR Dias Ferreira. 90 294-
2799. Fácil estacionar Le-
blon

BARATAS. PULGAS E CUPI-
N8 — Pessoal especializado,
s/ cheiro e nào precisa sair de
casa DETISA 289-8143

EMPREGADA — 35 anos p/mais. todo serviço, de 2 pes-soas. Ord CZ$ 9 mil Folgas
semanais Tel. 225-3681

MONZA CLASSIC 87 — Ver-de. completo Randade Tel266-J041 266-1342
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• Irving Berlin — o último
dos cinco grandes da músi-
ca popular americana —
faz 100 anos depois de ama-
nhã. Lúcido, de pé e ainda
dedilhando seu piano. Mas
não estará presente ao es-
petáculo de gala em sua
homenagem, no Carnegie
Hall. Autor de mais de
1.000 canções, algu-
mas delas se con-
verteram em verda-
deiros hinos.

Grande disputa
A disputa por especialistas
na área de Bolsa cresceu
muito nos últimos meses,
com a valorização do mer-
cado de ações. Depois de
um ano, as corretoras vol-
taram a investir. (Pág. 13)

Cotações
Dólar oficial: Cz$ 144,03
(compra), Cz$ 144,75 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias nas casas de câm-
bio para clientes espe-
ciais): Cz$ 190,00 (compra) e
Cz$ 198,00 (venda). Unif:
Cz$ 991,65 para IPTU e Cz$
2.223,00 para ISS e alvará;
taxa de expediente, Cz$
222,30. Uferj: Cz$ 2.223,00.
OTN: Cz$ 1.135,27. OTN fis-
cal: Cz$ 1.185,73. UPC: Cz$
1.028,96. MVR: Cz$ 2.877,44.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz$ 5.918,00. Piso sala-
rial: Cz$ 8.712,00. URP:
16,19%.

GOL QL 87 BRANCO — Al-
cool. excelente estado, revi-
sado com garantia. TIANA
AUTOMÓVEIS. Av 28 do Se-
tembro. 86. Tel.. 264-8000.

GOL GTS 0KM — Vários com-
pletos a partir de 220. R
Barão de Mesquita. 205 Tel
284-0944 JOCELYN.

GOL GT 80 — Único, dono
Tels 266-4041 e 266-1342

ESCORT L 85 — Preto supernovo vdo/troco/ fin. R Vol daPátria. 374. Tels 286^841/286-4340/. CADILLAC.
ESCORT GHIA 84 — Cinzachumbo, r. magnôsio. ótimoestado. CZ$ 680 mil. Tel:
259-4884 d Eduardo.

ESCORT XR3/ 86 — Prata. ar.
teto solar Raridade Tels
2664041 o 266-1342

MONZA SLE 88 0 KM — Azul
safira ar dir. hid. R Hadock
Lobo. 379. Tel. 284-1944 —
2644499 BOZÔ VElC

MONZA SLE 85 — Fl Com-
pleto verde aquário super no-
vo tre/ fin T. 266-4944,

A perspectiva de grandes
lucros acelera a corrida em
busca do tratamento e da
cura para a aids. Mais de 70
laboratórios fazem pesqui-
sas e há 61 medicamentos
em teste. (Página 5)

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 9 de maio de 1988 Ano XCVIII — N° 31 Preço: CZ$ 50,00

MARAJÓ SL 88 — Prata lunar
ôt. preço c/ seg. total. R
Hadock Lobo. 379. Tel. 284-
1944/264-4499 BOZÔ VElC

Lucros da aids

Jota Correia

Tempo
No Rio e em Niterói, nubla-
do a ocasionalmente claro,
com possível instabilidade
até o final do dia. Tempera-
tura em elevação. Máxima
e mínima de ontem: 30,3°,
em Bangu, e 19,8°, em Santa
Teresa. Foto do satélite e
tempo no mundo, pág. 10.

Loto
Dois apostadores, um de
Manaus e um de Porto Ale-
gre, acertaram a quina do
concurso 515. Cada um re-
ceberá Cz$ 25.804.383,34. As
dezenas sorteadas foram
37, 39, 57, 62 e 99. (Pág. 10)

Esportiva

• O córrego Jangada, numa
descida sinuosa de 2.500 me-
tros serra abaixo, banha uma
das mais belas e menos co-
nhecidas reservas ecológicas
do estado: a Floresta do Tin-
guá, que o IBDF planeja
transformar no 29° parque
nacional. (Pág. 10-a)

Bruno Veiga
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lou por dois meses os sal&rios do funciona- __ ____
lismo publico. 0 presidente nao oferece-
ria aos juizes informagoes que ocultou da
sociedade.

Nao, certaniente nao faria isso. Com
toda certeza, o presidente seria incapaz de

¦ aproveitarareuniaoparasugerirqualquer
coisa que pussesse duvida sobre a lisura
do seu e do comportamento dos seus
convidados. O presidente Sarney e os
presidentes dos tribunais que recepcionou
sao todos homens dignos, de padrao mo-' 
ral inatacavel. Por mais convincente e
persuasivo que o presidente da Republica
se julgue, seguramente ele nao se imagi-
naria capaz de dobrar a convicgao de
homens determinados a decidir de acordo
com a melhor doutrina a sua disposigao.

De resto, o presidente sabe, ou teria
a obriga^ao de saber, que a boa e correta
apIica?ao da lei independe de eventuais e
epis6dicas razoes de estado, de governo
ou de conjuntura. O ministro da Fazenda

j saiu a dizer que a possfvel declara?ao de
; inconstitucionalidade do decreto-lei que
j congelou os sal&rios do funcionalismo pu-
! blico levaria o governo a adotar a penosa
I alternativa de demitir milhares de seus
1 empregados. E dai? Que tern os tribunais
\ \ a ver com isso? Nao foramm eles queincharam as folhas de pagamento da ad-
; ministra^ao publica.

Ao que se sabe, os tribunais nao sao
responsdveis pelo estouro do deficit publi-

: co. Cabe a eles, e nada mais lhes cabe,
| cumprir a lei e fazer com que ela seja
; cumprida. Caberia ao governo, antes de
1 baixar qualquer decreto, cuidar para que
I nada se proc6ssasse em desacorao com a
i legislagao. O ministro Paulo Brossard ob-
| servou, recentemente, que at6 um calouro
j de universidade sabe que CPI alguma
: pode convocar o presidente da Republica
: para depor. Esqueceu de dizer que qual-
I quer calouro tamb6m sabe que empresas
j ae economia mista sao empresas de direi-
; to privado.

Por af, o governo violou com o decre-
to-lei o artigo 170, paragrafo 2 da atual
Constituigao, que estabelece que devem
as empresas publicas e sociedades de
economia mista reeer-se "nelas normas
aplic&\
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Ao lado de Nélson, Moreira diz que o PMDB do Rio é exemplo para o PMDB naciona
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O governo 
contra

ele mesmo

Em 
país civilizado algum, onde o res-

peito ao equilíbrio entre os poderes ó
um aos fundamentos do regime democrá-
tico, o presidente da República convoca-
ria ao seu palácio os presidentes do tribu-
nais superiores para fornecer, em sigilo,
explicações sobre matérias de interesse
púolico. Da mesma maneira, em parte
alguma do mundo democrático os presi*
dentes de tribunais superiores, obrigados
a zelar pela independência da Justiça,
compareceriam a uma reunião com o
presidente da República para ouvir em
segredo o que ele está obrigado a revelar
abertamente ao país.

O que disse ontem o presidente José
Sarney aos presidentes do Supremo Tri-
bunal Federal e dos tribunais superiores
que não pudesse ser dito sob o testemu-
nho dos cidadãos em geral, utilizados os
veículos e os recursos de praxe? Presume-
se, com uma boa dose de acerto, que nada
lhes tenha dito de novo em relação ao que
ele próprio,.e ao que seus ministros da
área econômica já disseram desde quando
o governo baixou o decreto-lei que conge-
lou por dois meses os salários do funciona-
lismo público. O presidente não oferece-
ria aos juizes informações que ocultou da
sociedade.

Não, certamente não faria isso. Com
toda certeza, o presidente seria incapaz de
aproveitar a reunião para sugerir qualquer
coisa que pussesse dúvida sobre a lisura
do seu e do comportamento dos seus
convidados. O presidente Sarney e os
presidentes dos tribunais que recepcionou
são todos homens dignos, de padrão mo-
ral inatacável. Por mais convincente e
persuasivo que o presidente da República
se julgue, seguramente ele não se imagi-
naria capaz de dobrar a convicção de
homens determinados a decidir de acordo
com a melhor doutrina a sua disposição.

De resto, o presidente sabe, ou teria
a obrigação de saber, que a boa e correta
aplicação da lei independe de eventuais e
episódicas razões de estado, de governo
ou de conjuntura. O ministro da Fazenda
saiu a dizer que a possível declaração de
inconstitucionalidade do decreto-lei que
congelou os salários do funcionalismo pú-
blico levaria o governo a adotar a penosa
alternativa de demitir milhares de seus
empregados. E daí? Que têm os tribunais
a ver com isso? Não foramm eles que
incharam as folhas de pagamento da ad-
ministração pública.

Ao que se sabe, os tribunais não são
responsáveis pelo estouro do déficit públi-
co. Cabe a eles, e nada mais lhes cabe,
cumprir a lei e fazer com que ela seja
cumprida. Caberia ao governo, antes de
baixar qualquer decreto, cuidar para que
nada se procèssasse em desacordo com a
legislação. O ministro Paulo Brossard ob-
servou, recentemente, que até um calouro
de universidade sabe que CPI alguma
pode convocar o presidente da República
para depor. Esqueceu de dizer que qual-
quer calouro também sabe que empresas
ae economia mista são empresas de direi-
to privado.

Por aí, o governo violou com o decre-
to-lei o artigo 170, parágrafo 2 da atual
Constituição, que estabelece que devem
as empresas públicas e sociedades de
economia mista reger-se "pelas normas
aplicávais às empresas privadas, inclusive
quanto ao direito do trabalho". Os salá-
rios dos funcionários das empresas esta-
tais não poderiam, por isso mesmo, ter
perdido o reajuste da URP em abril e
maio. Perderam, em um primeiro mo-
mento. O reajuste começa a ser recon-
quistado através de liminares concedidas
pela Justiça pelo país afora.

O defeituoso decreto-lei, expedido
depois da primeira semana de abril, agre-
diu, também, o item 3 do artigo 153 da
Constituição que assegura que a lei não
pode prejudicar direito adquirido. O di-
reito à URP foi adquirido por todos a que
ela beneficiava no primeiro dia de abril.
Justamente por isso, o decreto-lei também
feriu o item 3 do artigo 113 da Constituin-
ção, que confere aos juizes a irredutibili-
dade de vencimentos. Por último, política
salarial não se enquadra entre os motivos
previstos no artigo 55 da Constituição que
tornam possível o recurso ao decreto-lei.

O governo invocou razões de segu-
rança nacional para utilizar, uma vez
mais, o instrumento que ele próprio con-
denara como uma invenção autoritária do
regime militar. Está, agora, às voltas com
a Justiça à qual convida para se reunir e,
depois, para rezar. Queixa-se o presidente
da República da criação no país de um
clima que pode estimular o confronto
entre os poderes estabelecidos — o Exe-
cutivo, que ele representa, o Judiciário,
que examina a poda da URP, e o Legisla-
tivo da CPI da Corrupção.

O conflito com o Judiciário se deu
com a edição de um decreto-lei, jurídica-
mente, capenga. Quem o editou? A CPI
da Corrupção está indo muito além do
seus chinelos e corre o risco, assim, de se
desmoralizar. Mas ela foi instalada e fun-
ciona para apurar, originalmente, irregu-
laridades ocorridas no Ministério do Pia-
najamento. O ministro Anibal Teixeira ali
não foi posto e ali não foi mantido porvontade do Legislativo.

Ninguém mais do que o governo tem
produzido problemas para ele próprio e,
por extensão, para o país. Que vá se
queixar ao bispo, se algum se dispuser
ainda a escutá-lo.

Dissidentes boicotam convenção do PMDB
Jota Correta

Resolva o seu problema de telefonia

promoção é nossa, quem ganha é
PROJETOS E ASSESSORIA TÉÇNIÇA^^^^H
EQUIPAMENTOS KS E PABX
BLOQUEADORES DDD
APARELHOS TELEFÔNICOS
FONE DE CABEÇA
VENDA E LOCAÇÃO

^^^^¦INSTALA ELETRÔNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AV. BRASIL, 12467. TEL.: 270-7335.

ÕS BASTIDORES
DA POLÍTICA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

COLUNA DO CASTELLO —

JORNAL DO nRASII.

TODA A

EMOÇÃO

DOMUN

AGORA

NA RIO BRANCO

Planeje as emoções de suas viagens de férias

ou negócios no conforto de um andar inteiro.

A SKY procurou um local mais amplo, com ex-

celente localização, para atendê-lo com a má-

xima eficiência. Afinal, grandes sonhos preci-

sam de grandes espaços.

A

iur/smo
AV. RIO BRANCO, 181/8.° ANDAR

TEL.: 262-9677

Ricardo Noblat

Suplemento Náutica 
$ 

do JB. Não deixe esse

fearco parürsesiil o seu anúncio.

Quando a maré não está

para peixe, o negócio é

anunciar. Senão, o

público-alvo esquece o

seu produto e você fica a

ver navios. Para garantir
boas vendas, enfune sua

vela no suplemento

Náutica do Jornal do

Brasil. Depois do

de sua última edição, o

Náutica vai partir nova-

mente no dia 14 de maio,

trazendo muitas novida-

des e informações sobre o

mundo da náutica. Não

perca esse barco. Reserve

já um lugar para o seu

anúncio no suplemento

Náutica do JB. Seus nego-

cios irão de vento em popa.
' Ficha Técnica ¦

Data da Edição:
sábado (14/5).,
Circulação: Nacional.
Formato: tablóide.
FECHAMENTO DA
PUBLICIDADE.
Material: 4?s feiras 20 h.
Rísctoj: 3.!s feiras 19 h.

Rira maiores informações,¦
Rio de Janeiro: SNOòMWSvilóO.
São Paulo: 284-8133 Brasília:
22.VÍ8H8. Minas Gerais: 273-29Í5.
Rio Grande do Sul: 33-3~U Bahia:
244-3133- Pernambuco: 2J1-S060.
Ceará: 244-4766V Outras praças: 8
(021) 8O0- W13 (DDG • Discagem
Dircü Grátis).
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Os principais Ifdcres da dissidência no PMDB, senadores
Mario Covas, Fernando Henrique Cardoso e ex-governador
Franco Montoro, defensores de eleições presidenciais este ano,
não compareceram à convenção do partido em São Paulo.
Tampouco o governador Orestes Quércia, alinhado à tese dos
cinco anos para o presidente Sarney, que, entretanto, atuou
Intensamente nos bastidores e assegurou o controle do direto-
rio. O presidente nacional do PMDB, Ulysses Guimarães,
causou sensação entre os convencionais, mas permaneceu só
dez minutos na sede partidária. Quércia apoiou a eleição do
deputado federal Airton Sandoval à presidência regional, à
frente dos 62 delegados eleitos para a convenção nacional.

No Paraná, o senador José Richa, liderança dissidente,
também ficou de fora da convenção. Venceu o grupo ligado ao
governador Álvaro Dias, adversário político de Richa e partida-
rio do mandato de cinco anos para Sarney. Em Minas, um dos
poucos estados onde a convenção despertou maior interesse dos
pemedeblstas, apesar da presença de só 57% dos 1.339 conven-
clonais, o governador Newton Cardoso, cincoanista, foi aclama-
do candidato à presidência da República por mais de mil
pessoas que lotaram a Assembléia Legislativa. O governador
anunciou que na próximas semanas vai reunir-se com os
governadores Orestes Quércia, Moreira Franco, Waldir Pires,
Miguel Arraes e Pedro Simon, num esforço para costurar a
unidade partidária.

Newton confirmou seu domínio absoluto da máquina
partidária, afastando o grupo dissidente liderado pelo deputado
federal Pimenta da Veiga. Recebido discretamente por alguns
correligionários, apareceu na convenção o ex-ministro do Plane-
jamento, Aníbal Teixeira, indiciado por crime de corrupção

Sela 
Polícia Federal, para anunciar que desistiu de candidatar-se

prefeitura de Belo Horizonte.

Chapa única prevalece
no Diretório do Rio

Uma dúvida sobre os nomes da chapa Unidade, que foi
negociada até a manhã de ontem, quando já se iniciava a
Convenção Regional do PMDB, quase deixa o senador Nélson
Carneiro, presidente do partido, sem votar. O governador
Moreira Franco marcara sua chegada ao Edifício Piauí, na
Avenida Almirante Barroso, para as 16h30. Nélson apareceu
pouco depois das 15h, cercado por políticos de seu grupo.

Ao dirigir-se para a Mesa, o senador recebeu a cópia da
chapa com os 142 nomes que comporiam o Diretório Regional
sem o de Moacyr de Góes, secretário municipal de Cultura,
indicado por ele. Sério, Nélson dobrou o papel e colocou-o no
bolso, recusando-se a votar.

Faixas e bandeiras ornamentavam a sede do PMDB. O
candidato a vereador Robson França, o Robinho. 27, encheu as
paredes com sua propaganda. Um trio elétrico começou a tocar
a música da campanha de 1986 ao governo — O nome dele é
Moreira —, uma chuva de papel picado caiu pelas janelas do
prédio, a claque bateu palmas para anunciar a presença do
governador. O senador Nélson Carneiro só saiu da sala quando
recebeu a nova chapa corrigida. Aí, depositou seu voto na urna
e foi posar para as fotografias com Moreira Franco.

A chapa única foi fruto de longa negociação entre os
grupos de Moreira e de Nélson Carneiro. Os moreirístas
advogavam a partilha dos cargos em proporção à votação dos
deputados federais de cada uma das correntes. Os nelsistas,
entretanto, com o argumento de que a composição do Diretório
seria, então, preponderantemente interiorana, exigiram que
fosse feita distribuição aritmética das vagas.

Governadores confirmam

supremacia no partido
Se a convenção nacional do PMDB não for adiada, já se

sabe que a maioria dos 38 delegados de Porto Alegre, eleitos
ontem, defenderá e votará pelo rompimento do partido com o
governo Sarney e eleições presidenciais este ano. O deputado
Cezar Schirmer, ligado ao governador Pedro Simon, foi reeleito
presidente do partido.

O governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo, e o
ministro da Administração, Aluizio Alves, saíram vitoriosos na
convenção regional do PMDB. Ambos apoiam o governo
Sarney.Na Bahia, a convenção pemedebista foi marcada pelo
apoio ao governador Waldir Pires, favorável à eleições presi-
denciais este ano.. Os convencionais apoiaram o adiamento da
convenção nacional, e elegeram o deputado estadual Luiz Leal
presidente da executiva. O ex-governador Gilberto Mestrinho
foi escolhido presidente do diretório do PMDB em Manaus e
lançado candidato ao governo do Amazonas em 1990. O
candidato do ex-governador à prefeitura é o atual vice-
governador Vivaldo Frota, do PFL.

O governador do Ceará, Tasso Jereissati confirmou ontem
sua liderança do PMDB com a recondução à presidência do
partido do senador Mauro Benevides. Saiu derrotado o grupo
ligado ao ex-governador Gonzaga Mota, que trocou o PMDB
pelo PTB. Também no Espírito Santo o governador Max Mauro
provou sua supremacia no PMDB. O ex-governador Gerson
Camata e seu grupo ficaram de fora do diretório.

Executiva vai adiar

convenção nacional

São PAULO — O adiamento da convenção nacional do
PMDB. que estava prevista para 5 de junho, será sacramentado
em reunião da executiva do partido que o deputado Ulysses
Guimarães convocará para depois de amanhã ou quinta-feira.
Ele deu a informação ao participar da convenção do PMDB
paulista, acrescentando que o adiamento impedirá que os
dissidentes formem agora o novo partido.

Ulysses propõe que o PMDB esqueça as divergências
internas e concentre suas forças na questão da sucessão presi-
dencial. "Um partido como o PMDB vai ter candidato a
presidente da República. Vamos ver a data em que se fara essa
eleição: Evidentemente, essa é a decisão de maior impor-
tância".

O presidente do PMDB disse que recebeu solicitação de
dez presidentes de diretórios estaduais — entre os quais os de
São Paulo, Bahia e Pernambuco — para que a convenção seja
adiada.

No Rio. o governador Moreira Franco criticou o adiamen-
to. "Quanto mais tempo demorar para se fazer a convenção,
mais grave fica o problema", declarou. "A convenção pode ser
agora, daqui a um dia, daqui a um mês. Os pemedebistas
enfrentam problemas ideológicos e doutrinários, e isso é um
problema da espinha dorsal do partido."

? 
Ulysses Guimarães disse que não há a menor possibilida-
de de adiamento das eleições municipais: "As eleições

serão realizadas este ano. Essa é minha posição e o desejo da
maioria de deputados e senadores. Vou convocar a Câmara,
quantas vezes for necessário, para votar as providências que
estão sendo arbitradas com respeito às eleições deste ano".

Em maio,

a Festa do Amor.

t
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Sarney diz 
que 

6'na 

marra 

' 

ninguém o tira do 
governo

BRASÍLIA — "Se eu tivesse um outro
temperamento, ficava seis anos no governo c
quero ver quem ia me tirar. Ninguém tirava, até
porque na marra ninguém vai conseguir tirar.
Na marra eu não vou sair." Aparentando tran-
quilidade, embora a contundente declaração
segerisse o contrário, o presidente José Sarney
disse ao JORNAL DO BRASIL cm viagem do
Rio de Janeiro para Brasília, que considera a
questão da duração de seu mandato "assunto

decidido" e que vai ficar no Palácio do Planalto
até completar os cinco anos de governo.

"Eu náo tenho mais expectativas em relação
a este assunto desde que se votou o mandato de

cinco anos para os presidentes da República",
explicou Sarney. O presidente invocou razões de
Estado para argumentar que a fixação de seu
mandato náo é uma questão pessoal: "Eu náo
quero isso para mim, é para o país poder
funcionar".

Sarney recapitulou sua interpretação dos
fatos ligados à duração do mandato conferido a
Tancredo Neves: "E preciso ficar claro que eu
abri mão de um ano de mandato, e náo o
contrário. Algumas pessoas falam como se eu
estivesse lutando por mais um ano de mandato,
quando na verdade não é nada disso. Meu
mandato era de seis anos e eu estou abrindo mão
de um ano. A realidade é essa."

Segurança cerca solenidade

Um esquema de segurança de mil homens
cercou a visita do presidente José Sarney ao Rio
para as comemorações do Dia da Vitória, no
Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Fia-
mengo. Sarney, que veio acompanhado dos três
ministros militares, Leônidas Pires Gonçalves
(Exército), Otávio Moreira Lima (Aeronáutica)
e Henrique Saboya (Marinha), do chefe do
Gabinete Militar, Rubem Bayma Denys. do
chefe do SNI, Ivan de Souza Mendes, do chefe
do Emfa, brigadeiro Paulo Roberto Camarinha,
passou duas horas no Rio e voltou para Brasília
45 minutos antes do previsto pela programação
oficial.

Foi a primeira vez que o Batalhão de
Choque da PM integrou o corpo de segurança da
Presidência da República para esta solenidade,
com mais de 300 guardas colocados ao longo das
pistas do Aterro do Flamengo para impedir a
aproximação de pessoas sem convites. Os
curiosos ficaram a grande distância do monu-
mento, onde ocorriam as festividades dos 43
anos da vitória das Forças Aliadas sobre os
nazifascistas na II Guerra Mundial. Além do
Batalhão de Choque, a Polícia Militar enviou
centenas de soldados que se juntaram a policiais
civis e federais e do Batalhão de Guardas da
Polícia do Exército, e formaram largo anel de
segurança em torno da área do monumento.

A Avenida Brasil foi interditada na altura
de Bonsuceso para a passagem da comitiva
presidencial. Sobre cada passarela da avenida
havia guardas. Na volta à Base Aérea do Ga-
leão, Sarney utilizou o ônibus presidencial.
Antes da cerimônia, policiais retiraram uma

faixa estendida em frente do monumento em
que militares punidos pelo golpe militar de 64
pediam anistia.

Dia das Mães — Durante os 40
minutos em que presidiu a solenidade, que
começou às lOh, Sarney passou em revista a
guarda de honra das três Forças, colocou uma
palma de flores no túmulo do soldado desconhe-
cido c ouviu a leitura de ordem do dia assinada
pelos três ministros militares.

O presidente não falou de política, apenas
cumprimentou "as mães do Brasil". Disse que
daria de presente à máe, dona Kiola, "o carinho
que tenho dado a vida inteira". E completou:
"Quem não é bom filho náo vai prestar para
muita coisa". Na Base Aérea do Galeão, espera-
vam Sarney o governador Moreira Franco e os
três comandantes militares da área. Quatro
deputados do Centrão, Nelson Sabrá (PFL).
Roberto Jefferson (PTB), Arolde de Oliveira
(PL) e Gustavo de Faria (PMDB), vieram com o
presidente no avião. Moreira Franco disse que
conversou com o presidente sobre o Dia da
Vitória e o empréstimo para o estado do Banco
Mundial.

O desfile dos ex-pracinhas da Força Expedi-
cionária Brasileira e de contingentes da Mari-
nha, Exército e Aeronáutica encerrou a cerimô-
nia, depois que cinco caças da Base Aérea de
Santa Cruz deram vôo rasante sobre o monu-
mento, assustando os convidados. Estavam pre-
sentes os secretários estaduais de Polícia Civil.
Hélio Saboya, e de Justiça, Técio Lins e Silva, o
vice-governador Francisco Amaral e o prefeito
em exercício do Rio. Jó Rezende. Rigoroso esquema protegeu Sarney na cerimônia do Aterro (lo Flamengo

Freada de ônibus

assusta comitiva

BRASÍLIA — Apesar de toda a preocu-
paçáo com a segurança que existe nas via-
gens de um presidente da República, alguns
erros às vezes comprometem o esquema. No
início da tarde de ontem, quando voltava da
solenidade em memória aos mortos da II
Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, o
ônibus presidencial por pouco náo bateu em
outro ônibus que parou repentinamente na
frente da comitiva. Ao sair do Aterro pela
Avenida General Justo para pegar a Perime-
trai, o motorista do ônibus presidencial foi
obrigado a dar brusca freada, que, além de
assustar os passageiros, chegou a jogar no
chão o quepe de um militar que integrava a
comitiva.

Com Sarney — que para ir da Base
Aérea do Galeão ao Aterro usou um Galaxie
—, viajaram no ônibus presidencial o gover-
nador Moreira Franco, os ministros Bayma
Dennys (chefe do Gabinete Militar) e Ivan
de Souza Mendes (chefe do SNI) e outras
autoridades. Segundo pessoas que estavam
no ônibus, os motociclistas batedores da
política falharam: náo determinaram, como
mandam as regras, que o ônibus de passagei-
ros saísse da frente para a comitiva do
presidente passar. Antes de começar a subi-
da do viaduto, o ônibus parou para pegar
passageiros, dando um susto na comitiva do
presidente.

No dia 25 de junho de 1987 a segurança
já permitira que uma pessoa atingisse a
janela do ónibos do presidente com uma
picareta, após solenidade no Paço Imperial,
no Rio de Janeiro.Alheio a este problema, o
presidente José Sarney estava tranqüilo,
comportamento que vem mantendo desde
que fez exames de saúde no Instituto do
Coração. No sábado, quando voltou de São
Paulo, Sarney chegou a sentar-se na cadeira
do co-piloto do Boeing presidencial e "aju-
dou" a dirigir o 737-300, apesar de náo ter
breve.

Ontem, ele passou a viagem conversan-
do com os generais Dennys e Ivan e. antes de
pousar, sobrevoando os arredores de Brasí-
lia, localizou seu sítio São José do Pericumá-
."Quando cheguei aqui. o cerrado náo pro-
dúzia rigorasamente nada.

4Centrão' 
tentará tirar

função 
social da terra

BRASÍLIA — O Centrão, com apoio da
UDR, deverá apresentar hoje pedido de desta-
que de votação em separado, para suprimir do
texto da nova Constituição qualquer referência
ao cumprimento da função social pela proprie-
dade produtiva. Com esse expediente, o grupo— que amanhã à tarde voltará a medir forças
com a liderança do PMDB e as esquerdas no
plenário da Constituinte — pretende impedir
que a reforma agrária atinja propriedades pro-
dutivas.

Se o destaque for rejeitado, o Centrão
tentará derrotar o substitutivo do relator da
Constituinte, deputado Bernardo Cabral
(PMDB-AM)e a proposta da liderança do
PMDB. Nessa hipótese, não haveria captítulo
sobre reforma agrária na Constituição, o que
para a UDR é melhor do que o risco de
desapropriação.

O deputado José Lins (PFL-CE), que ontem
de manhã reuniu-se com os deputados Rosa
Prata (PMDB-MG) e Allyson Paulinelli (PFL-
MG), confirmou que essa será a estratégia. Ele
confia na vitória, "porque para derrubar o
destaque e manter o texto, eles é que terão de
colocar no plenário 280 votos". Mas dentro do
grupo há divergências que podem causar mu-
danças de estratégia.

Até ontem de manhã, o deputado Ricardo
Fiúza (PFL-PE) era contra o destaque supressi-
vo, "Isso pode parecer uma posição radical,
pouco moderna e de oposição à reforma agrária,
quando eu acho apenas é que a propriedade
produtiva deve ser preservada", disse de Recife.
Ele chega hoje cedo a Brasília, para tentar
conduzir o Centrão ao entendimento.

Os defensores do destaque têm apoio da
UDR. O presidente da entidade, Ronaldo Caia-
do, já defendia essa tese na quinta-feira passada.

Assinaturas — A liderança do PMDB
— que se reuniu ontem à tarde — tentará
aprovar o substitutivo do relator Bernardo Ca-
bral, o primeiro texto a ser votado. O deputado
Nelson Jobim (PMDB-RS) não acredita que o
Centrão vote contra para sumprimir a reforma
agrária da nova Constituição.

Ontem de manhã, dois assessores do Cen-
trão denunciaram pelo telefone que os depu-
tados Maurício Pádua (PMDB-MG), Paulo Ro-
berto Cunha (PDC-GO), Ricardo Izar (PFL-
SP), Felipe Cheidde (PMDB-SP) e Antônio
Carlos Franco (PMDB-SE), além do senador
Albano Franco (PMDB-SE), não assinaram a
emenda do PMDB, emboram seus nomes apare-
çam entre os sginatários. Nenhum desses parla-
mentares foi encontrado, mas o deputado Nel-
son Jobim garantiu quee pelo menos Felipe
Cheidde assinou.

Em Belém, o ministro da Reforma Agrária,
Jáder Barbalho, disse que o substitutivo do
relator Bernardo Cabral será aprovado terça-
feira, porque só faltam as adesões do PFL e PL
ao acordo. Jáder ressaltou que o texto de
Cabral, ao não fixar limites máximos de exten-
são para a propriedade, torna a reforma agrária"perfeitamente exeqüível, porque o governo
precisa de apenas 30 milhões de hectares até
1991 para fazer assentamentos e só 2,4% das
propriedades rurais detêm 284 milhões de hec-
tares".

Prefeito lembra tempos de 
presidente

Jânio ensina a soltar

pipa, mas quem o fizer

será punido com multa.

Aristeu Moreira

SÀO 
PAULO — Na curta passagem de sete

meses pela Presidência da República, em
1961, Jânio Quadros proibiu biquíni e briga de
galo. Agora, como prefeito de São Paulo e
possível candidato a retornar ao Palácio do
Planalto, Jânio decidiu que é proibido empinar
papagaio em Sáo Paulo— embora haja um
programa da Prefeitura para ensinar crianças a
empinar papagaio — e exige que as fachadas dos
prédios sejam pintadas de cinco em cinco, anos.

As duas medidas, propostas em projetos de
lei à Câmara Municipal, entram em vigor a
partir de amanhã, por decurso de prazo (aprova-
ção automática), pois estiveram em pauta du-
rante dez sessões e não foram votadas pelos
vereadores. As hovas leis de Jânio podem náo
resolver os problemas sociais da periferia da
cidade, de onde tirou a maioria dos votos para
eleger-se prefeito, em 1985, mas lhe garantem
espaço no noticiário e poderão trazer mais
dinheiro para os cofres municipais.

A diversão de empinar papagaio custará
multa de CZS 27 mil. O proprietário que não
renovar a pintura de seu imóvel a cada cinco
anos, ameaça a legislação janista, estará sujeito
a multa variável de CZS 1 mil 620 a CZS 199 mil
800, mais juros e correção monetária por atraso.

O decurso de prazo tem sido a forma
preferida por Jânio para aprovar os projetos que
envia à Câmara. Como dispõe de maioria entre
os vereadores, o prefeito fez passar quase 80
projetos dessa maneira — durante dez sessões,
os vereadores da bancada do governo desapare-
cem do plenário, impedindo que haja número
para apreciação das propostas. Alguns vereado-
res janistas já foram encontrados escondidos no
banheiro e até atrás das colunas do prédio da
Câmara.

Absurdo — Se o uso do decurso de
prazo mostra que o prefeito, aos 71 anos, ainda
sabe manejar as artimanhas parlamentares, a
campanha contra as pipas comprova o que se
sabe desde a renúncia à Presidência, sete meses
após a posse: Jânio ó mestre no absurdo. No ano
passado, por decisão sua, a Secretaria de Espor-
tes promoveu um campeonato de pipas.

O professor Sílvio Vosso, uma das vozes que
se levantaram em protesto — "Querem inviabi-
lizar as crianças. Agora é proibido brincar" —.
é, além de presidente da Associação Paulista dos
Empinadores de Pipa, o coordenador, na Secre-
taria de Cultura de Jânio, do projeto das oficinas
de pipas, que se destina a ensinar às crianças
como fazê-las e empiná-lasl

Na mesma semana em que teve a sua
candidatura à presidência, lançada em entrevista
de seu ex-secretário particular e governador de
Brasília, José Aparecido, o prefeito começou a
divulgar suas realizações, entre as quais se
destaca um complexo sistema viário de túneis e

boúleyards em implantação na rica Zona Sul de
São Paulo. Desde a sexta-feira passada, o Diário
Oficial do Município, passou a circular, com um
encarte de quatro páginas com o título"Admi-
nistração Jânio Quadros — Autoridade, traba-
lho. austeridade".

Campanha — No primeiro encarte, em
editorial, o coordenador do projeto e secretário
particular de Jânio, jornalista Roberto Abrão,
promete: "Não vamos fazer propaganda, nem
culto personalista, e sim utilizar um instrumento
de divulgação pública, para divulgar o trabalho
do prefeito em prol do bem comum do povo"."Este é um folheto de candidato a presiden-
te da República a ser pago com dinheiro do
contribuinte", acusou o líder do PMDB na
Câmara Municipal, vereador Arnaldo Madeira.
Jânio continua negando a candidatura, mas
assessores continuam preparando o clima para o
anúncio de que concorrerá à sucessão do presi-
dente José Sarney.

As negativas do prefeito náo podem ser
levadas ao pé da letra. Em 1982, ele dizia que
não seria candidato a governador nem que a
opinião pública exigisse, e foi candidato ao
governo em 1985, jurava que não disputaria a
prefeitura, alegando ate problemas de saúde de
sua mulher, dona Eloá, que um ano antes fora
submetida a uma mastectomia (operação de um
câncer no seio). Disputou e ganhou. Agora, diz
que não concorrerá à Presidência, porque quer
sair da prefeitura direto para uma rede cearense
que o espera em casa.

Direção do PT cearense

expulsa Maria Luíza e

vinte outros filiados
FORTALEZA — O Diretório Regional do PT no Ceará

decidiu expulsar a prefeita Maria Luíza Fontenele dos seus
quadros, atendendo a pedido da Executiva estadual do partido.
A decisão do comando petista foi tomada às 22h do último
sábado, após 12 horas de reunião, em que foram ouvidos 21
membros do partido, inclusive Maria Luíza, sobre os tumultos
ocorridos há 15 dias durante as pré-convenções municipais do
PT em Fortaleza, que acabaram não se realizando.

A direção do PT cearense não aceitou os argumentos da
prefeita nem dos seus 20 companheiros do PRO (Partido
Revolucionário Operário), que diverge do PT há quase dois
anos. O Diretório concluiu que houve desrespeito dos princípios
partidários quando simpatizantes da prefeita Maria Luíza deci-
diram partir para o confronto físico, durante as pré-convenções,
como forma de protesto contra as impugnações de filiações do
Diretório Regional de pessoas ligadas a Maria Luíza.

A prefeita afirmou que vai recorrer da decisão ao Direto-
rio Nacional, porque está interessada em permanecer no PT.
Maria Luíza condenou, com veemência, a Executiva regional do
partido, afirmando que essa instância partidária "náo represen-
ta o conjunto do PT". A prefeita criticou igualmente a
Executiva nacional, "que também não representa o conjunto do
PT".

Virgílio disputará

em Belo Horizonte
BELO HORIZONTE — O PT definiu em pré-convenção a

candidatura do deputado federal Virgílio Guimarães à sucessão
do prefeito Sérgio Ferrara. A principal conquista da direção
petista foi ter evitado uma crise interna no partido, aprovando a
indicação do presidente do Diretório Regional, Antônio Carlos
Pereira, o Carlão, para compor a chapa, como candidato a vice-
prefeito.

O grupo ao qual Virgílio Guimarães é ligado, a Democra-
cia Socialista, mais conhecido em Belo Horizonte como Cente-
lha, defendia a indicação do suplente de deputado estadual
Roberto Carvalho, que é presidente da coordenação sindical do
funcionalismo público mineiro. Entretanto, após negociações,
foi escolhido Carlão. diretor da União dos Trabalhadores no
Ensino.
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AVISO
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

IAPAS
— A SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E ADMI-

NISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIO-
NAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, leva ao conhecimento dos interessados que a Comissão de
Alienação receberá, em sua sede situada à Av. Presidente Wilson n°
198 — 7o andar, propostas para aquisição de lojas de sua proprieda-de situadas na Av. Ataulfo de Paiva n° 722, Leblon, Rio de Janeiro —
RJ, registradas no RGI do 2o Oficio, livro 3-BF, fls. 136. sob o n°
14562. em 07.07.48.

1.1— CONCORRÊNCIA N° RJ/04/88 — loja A. com área de
45,50 m2. PROPOSTA: o recebimento das propostas
ocorrerá até às 14:00 horas do dia 15 de junho de
1988. PREÇO: a venda será efetuado à vista, tendo
como valor mínimo o correspondente a -13.676,01
OTN, equivalente nesta data, a CZS 15.525.963.87
(quinze milhões quinhentos e vinte e cinco mil nove-
centos e sessenta e três cruzados e oitenta e sete
centavos).

1.2 — CONCORRÊNCIA N° RJ/05/88 — loja B. com área de
49,00 m2. PROPOSTA, o recebimento das propostas
ocorrerá até ás 16:00 horas do dia 15 de junho de
1988. PREÇO: a venda será efetivada à vista tendo
como valor minimo o correspondente a 15.753.20
OTN, equivalente, nesta data, a CZS 17.884.134,36
(dezessete milhões oitocentos e oitenta e quatro mil
cento e trinta e quatro cruzados e trinta e seis
centavos).

— Os imóveis descritos no item 1 encontram-se ocupados
sob regime de locação, cujos contratos estão com seus prazos
vencidos.

— 0 Edital de Concorrência, contendo as condições de
habilitação e demais exigências, bem como outros esclarecimentos,
serão obtidos no mesmo endereço no horário das 12:00 ás 16.00
horas.

— Como garantia de manutenção da proposta, o licitante
deverá recolher, até ás 16:00 horas do dia 14 de junho de 1988. à
Tesouraria do Instituto, a importância correspondente a 10% (dez
por cento) do valor básico estabelecido para o imóvel, previsto no
item 1 acima. A Guia de Recolhimento deverá ser solicitada até às
14.00 horas do dia 13 de |unho de 1988. no mesmo endereço.

Rio de Janeiro. 06 de maio de 1988
PRESIDENTE DA COMISSÃO

DE DESIMOBIUZAÇÃO

AVISO
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

IAPAS
1 — A SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E

ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊN-
CIA REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVI-
DÈNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, leva ao conhecimento dos
interessados que, a Comissão de Alienação receberá, em sua
sede situada à Av. Presidente Wilson n° 198 — 7o andar,
propostas para aquisição de lojas de sua propriedade situadas
na Av Ataulfo de Paiva n° 932, Leblon. Rio de Janeiro-RJ,
registradas no RGI do 2o Ofício, livro 3-BH, fls. 01, sob o n°
15439. em 21.07.49.

1 — CONCORRÊNCIA N° RJ/06-88 — loja A. com
área de 49.01 m2. PROPOSTA, o recebimento
das propostas ocorrerá até às 14.00 horas do dia
16 de junho de 1988. PREÇO: a venda será
efetuada à vista, tendo como valor minimo o
correspondente a 11.819,29 OTN, equivalente
nesta data. a CZS 13 418.085,36 (treze milhões
quatrocentos e dezoito mil oitenta e cinco cruza-
dos e trinta e seis centavos)

1.2 — CONCORRÊNCIA N° RJ/07/88 — loja B. com
área de 44,40 m2 PROPOSTA, o recebimento
das propostas ocorrerá até às 16:00 horas do dia
16 de junho de 1988. PREÇO a venda será
efetivada à vista tendo como valor mínimo o
correspondente a 13.193,36 OTN, equivalente,
nesta data. a CZS 14.978 025.81 (quatorze mi-
Ihòes novecentos e setenta e oito mil vinte e
cinco cruzados e oitenta e um centavos)

— Os imóveis descritos no item 1 encontram-se
ocupados sob regime de locação, cujos contratos estão com
seus prazos vencidos

— 0 Edital de Concorrência, contendo as condições de
habilitação e demais exigências, bem com outros esclareci-
mentos, serão obtidos no mesmo endereço no horário das
12 00 às 16:00 horas

— Como garantia de manutenção da proposta, o
licitante devera recolher, até às 16 00 horas do dia 15 de
junho de 1988. à Tesouraria do Instituto, a importância
correspondente a 10% (dez por cento) do valor básico
estabelecido para o imóvel, previsto no item 1 acima. A Guia
de Recolhimento deverá ser solicitada até às 14 00 horas do
dia 14 de |unho de 1988. no mesmo endereço

Rio de Janeiro. 06 de maio de 1988
PRESIDENTE DA COMISSÃO

DE DESIMOBILIZAÇÃO
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AVISO
ALIENAÇAO DE IMÓVEIS

IAPAS
1 _ A SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E ADMINIS-
TRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO INSTITUTO DE ADMINIS-
TRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, leva ao conhecimento dos interessados que. a Comissão de
Alienação recebera, em sua sede situada à Av. Presidente Wilson
n° 198 — 7° andar, propostas para aquisição de lojas de sua
propriedade situadas na Av Ataulfo de Paiva n° 944, Leblon. Rio
de Janeiro-RJ. registradas no RGI do 2o Oficio, livro 3-BK4 fls. 01.
sob o n° 15439, em 21.07.49.

CONCORRÊNCIA N° RJ 0a88 — loja A. com área
cie 46.55 m2 PROPOSTA o recebimento dás pro-
postas ocorrerá ate às 14 00 horas do dia 17 de
junho de 1988 PREÇO a venda será efetuada à
vista, tendo como valor mínimo o correspondente a
13.946.24 OTN. equivalente nesta data. a CZS
15 832 747,88 (quinze milhões oitocentos e tnnta e
dois mil setecentos e quarenta e sete cruzados e
oitenta e oito centavos).
CONCORRÊNCIA N° RJ 09 88 — loia B. com área
ae 40.34 m2 PROPOSTA o recebimento das pro-
postas ocorrera até às 16.00 horas do dia 17 de
junho de 1988. PREÇO a venda será efetivada à
visft tendo como valor mínimo o correspondente a
11.200.24 OTN. equivalente nesta data. a CZS
12 715 296.46 (doze milhões setecentos e quinze •
mil duzentos e noventa e seis cruzados e quarenta e '
seis centavos)

— Os imóveis descritos no item 1 encontram-se ocupados
sob regime de locação, cuios contratos estão com sejs prazos
vencidos

— 0 Edital de Concorrência, contendo as condições de
habilitação e demais exigências, bem como outros esclarecimen-
tos. serão obtidos no mesmo endereço no horário das 12 00 às
16 00 horas

— Como garant a de manutenção da Drooosta. o licitante
deverá recolher, ate às 16 00 horas do dia 16 de junho de 1988. à
Tesouraria do Instituto, a importânoa correspondente a 10S (dez
por cento) do valor básico estabelecido para o imóvel, previsto no
item 1 acima A Guia de Recolhimento deverá ser solicitada até às
14 00 horas do dia 15 de junho de 1988. no mesmo endereço.
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Operdrws da Compesa llcscobriram desvio da dgua
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O capitao Edson, da PM amazonense, pede dinheiro para o tdxi para cagar ladroes
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Operários da Compesa descobriram desvio da água

Eugênio Sávio — 26/01187
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Taballnga (AM) — José Varella
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O capitão Edson, da PM amazonense, pede dinheiro para o táxi para caçar ladrões

José Rezende Jr.

TABATINGA (AM) — Nas duas
principais cidades do Alto Solimões,
Tabatinga e Benjamin Constant no
Amazonas, os carros da série Vamos
viver sem violência, distribuídos pelo
Ministério da Justiça no ano passa-
do, pouco contribuem para o comba-

.te à violência. Por um motivo muito
simples: são movidos a álcool, um
líquido que os habitantes da região
praticamente só conhecem como in-
grediente para bebida. Álcool hidra-
tado, bom para mover automóveis,
só mesmo quando uma balsa, depois
de se arrastar durante 15 dias desde
Manaus, aporta triunfalmente em
Tabatinga, trazendo o precioso lí-
quido.— Nunca vi tamanha falta de
.planejamento: mandar carro a álcool
para um lugar que não tem álcool —,
jrrita-se o chefe da delegacia de
-Polícia Federal de Tabatinga, dele-
gado Ari Marinho, cujo Gurgel ofi-
ciai movido a álcool, ainda que sem
o logotipo da mãozinha segurando a
flor, (de autoria do cartunista Ziral-
do), padece do mesmo mal dos che-
jvettes das PMs de Benjamin Cons-
Jant e Tabatinga.
[ Na verdade, gasolina é outro
^combustível igualmente difícil de ser
^encontrado na região. A vantagem é

que ela pode ser facilmente compra-
da no Peru, perto da fronteira, ou
em Letícia, na Colômbia, separada
da brasileira Tabatinga apenas por
uma esburacada avenida. Infeliz-
mente, Peru e Colômbia não produ-
zem álcool. Com isso, os veículos
oficiais de combate ao crime de Ta-
batinga e Benjamim Constant menos
andam que permanecem solenemen-
te estacionados.

Quando alguém vem nos fazer
alguma queixa, perguntamos logo se
tem dinheiro para o táxi. Se não tem,
tentamos fazer fiado com algum mo-
torista de praça, porque dinheiro nós
também não temos — explica o co-
mandante da Companhia de Polícia
Militar de Tabatinga, capitão Edson
Paulo Ramos.

Em último caso, vamos a pé
mesmo. Só que aí, até chegarmos ao
local do crime, periga já terem mata-
do uns dois ou três — resigna-se o
cabo Pantoja, que comanda o desta-
camento da PM de Benjamin Cons-
tant.

É um retrato do Brasil —
admite, em Brasília, o secretário de
Planejamento do Ministério de Justi-
ça, Paulo Roberto Cançado Amo-
rim, responsável pela distribuição
dos veículos da série Vamos vivei
sem violência. O secretário mostrou-
se surpreso com o "sedentarismo"

dos chevette do Alto Solimões e
prometeu pedir formalmente infor-
mações ao secretáio de Segurança do
Amazonas. Segundo ele, o papel do
Ministério é simplesmente distribuir
os carros para os estados e territó-
rios. Daí em diante, cabe aos gover-
nos definir os municípios a serem
contemplados.

Depois de distribuir 2.800 veícu-
los a álcool para todos os estados e
territórios, o Ministério da Justiça
planeja agora, atento às peculiarida-
des geográficas da Amazônia, dotar
a região de barcos, muito mais efi-
cientes que os automóveis — princi-
palmente dos que não andam. Deve
amenizar, mas não resolve o proble-
ma da pobreza franciscana dos orga-
nismos policiais da região.

O cabo Pantoja, por exemplo, vê
o seu quartel quase em ruínas e
literalmente entregue aos ratos.
"Dias atrás comeram minha boinha
novinha", conta o desolado policial,
que recentemente deparou-se com o
aparecimento misterioso de vários
roedores mortos no quartel, sem
nenhuma causa aparente. O enigma
só foi elucidado quando a Polícia
encontrou o cadáver de um rato
dentro do armário onde se guarda
toda a cocaína apreendida na cidade.
Os ratos morriam de overdose.
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MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA - DNAEE
DIVISÃO DE CONCESSÃO DE ÁGUAS
E ELETRICIDADE - DCAE

CONVITE DE CADASTRAMENTO PARA LICITAÇÃO DE
OUTORGA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE

ENERGIA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO
DE USINAS HIDRELÉTRICAS PELA INICIATIVA

PRIVADA NO ESTADO DO MATO GROSSO.
01. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
— DNAEE, órgão do Ministério das Minas e Energia,
atendendo a Portaria n° 025, de 12 de janeiro de 1988,
convida para cadastramento as empresas, consórcios,
associações, e pessoas jurídicas interessadas em suprir de
energia elétrica de origem hidráulica os sistemas isolados
das localidades de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, SÃO
MANOEL, NOVA MUTUM, COTREL, GUARANTÃ, MATU-
PÃ, PEIXOTO DE AZEVEDO, TERRANOVA, COÜDER,
NOVA XAVANTINA, BRASNORTE, NOVA SÃO JOAQUIM,
TORICOEIJE e CAMPINÁPOLIS, no Estado do Mato
Grosso.
02. As entidades interessadas em formalizar seu cadastra-
mento junto ao DNAEE com o objetivo de participar
oportunamente das licitações públicas para outorga de
concessão de suprimento de energia elétrica para siste-
mas isolados, deverão efetuar seu cadastramento de
acordo com as "Instruções de Cadastramento" impreteri-
velmente até o dia 20 de junho de 1.988.
03. As entidades cadastradas poderão participar de licita-
ção pública a ser lançada oportunamente para o suprimen-
to de energia elétrica aos mercados acima definidos.
04. Será posto em concorrência o suprimento de energia à
Concessionária Local, em ponto de entrega definido nos
documentos de licitação.
05. Ao vencedor da concorrência será outorgada Conces-
sâo de Exploração do recurso hídrico por ele mesmo
selecionado, pelo prazo de 30 anos, com subseqüente
Contrato de Concessão a ser celebrado com o Departa-
mento Nacional de Águas e Energia Elétrica — DNAEE, e
com subseqüente Contrato de Suprimento a ser celebrado
com a Concessionária Local.
06. Em casos específicos, poderá ser outorgada também a
Concessão para Distribuição de energia elétrica mediante
autorização do DNAEE e ouvida a Concessionária Local.
07. Em qualquer dos casos, o titular da Concessão será
considerado, para todos os efeitos, Concessionário de
Prestação de Serviços Públicos de Energia Elétrica.
08. A responsabilidade da escolha definitiva do local do
aproveitamento hidrelétrico, do projeto, da implementação
das obras, da operação, da captação dos recursos financei-
ros, bem como dos respectivos gerenciamentos caberá
exclusivamente ao proponente.
09. Só serão admitidos na licitação os interessados devida-
mente cadastrados conforme as Instruções de Cadastra-
mento.
10. Os grupos e consórcios em formação serão admitidos
na licitação desde que devidamente cadastrados conforme
as Instruções de Cadastramento.
11. A outorga de Concessão é regida pelo Código de
Águas, Decreto n° 24.643, de 1934 e sua Regulamentação,
Decreto n° 41.019, de 1957 de Legislação Complementar.
12. As Instruções de Cadastramento poderão ser obtidas
gratuitamente através de solicitação escrita, no seguinte
endereço, até o dia 10 de junho de 1.988:— Comissão Especial de Licitação de Outorga de Conces-
são de Sistemas Isolados
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica —
DNAEE
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade — DCAE
Palácio do Rádio — Quadra 701
SRTVS — W/3 Sul — Bloco III
Brasília—DF

GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica —

DNAEE
Diretor-Geral
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M RGI/t DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA - DNAEE

F E DIVISÃO DE CONCESSÃO DE ÁGUAS
E ELETRICIDADE - DCAE

CONVITE DE CADASTRAMENTO PARA LICITAÇÃO
DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO

DE ENERGIA ELETRICA — CONSTRUÇÃO E
OPERAÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS PÇLA

INICIATIVA PRIVADA NO ESTADO DE RONDONIA
01. O Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica —DNAEE, órgão do Ministério das Minas e
Energia, atendendo a Portaria n° 025, de 12 de janeirode 1988, convida para cadastramento as empresas,
consórcios, associações, e pessoas jurídicas interees-
sadas em suprirde energia elétrica de origem hidráulica
os sistemas isolados das localidades de CACOAL,
PIMENTA BUENO, ESPIGÃO D'OESTE, ROLIM DE
MOURA, VILHENA, COLORADO D'OESTE e CEREJEI-
RAS, no Estado de Rondônia.
02. As entidades interessadas em formalizar seu cadas-
tramento junto ao DNAEE com o objetivo de participar
oportunamente das licitações públicas para outorga de
concessão de suprimento de energia elétrica para
sistemas isolados, deverão efetuar seu cadastramento
de acordo com as Instruções de Cadastramento impre-
terivelmente até o dia 20 de junho de 1.988.
03. As entidades cadastradas poderão participar de
licitação pública a ser lançada oportunamente para o
suprimento de energia elétrica aos mercados acima
definidos.
04. Será posto em concorrência o suprimento de
energia à Concessionária Local, em ponto de entrega
definido nos documentos de licitação.
05. Ao vencedor da concorrência será outorgada Con-
cessão de Exploração do recurso hídrico por ele mes-
mo selecionado, pelo prazo de 30 anos, com subse-
qüente Contrato de Concessão a ser celebrado com o
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica —
DNAEE, e com subseqüente Contrato de Suprimento a
ser celebrado com a Concessionária Local.
06. Em casos específicos, poderá ser outorgada tam-
bém a Concessão para Distribuição de energia elétrica
mediante autorização do DNAEE e ouvida a Concessio-
nária Local.
07. Em qualquer dos casos, o titular da Concessão será
considerado, para todos os efeitos. Concessionário de
Prestação de Serviços Públicos de Energia Elétrica.
08. A responsabilidade da escolha definitiva do local do
aproveitamento hidrelétrico, do projeto, da implemen-
tação das obras, da operação, da captação dos recursos
financeiros, bem como dos respectivos gerenciamen-
tos caberá exclusivamente ao proponente.
09. Só serão admitidos na licitação os interessados
devidamente cadastrados conforme as Instruções de
Cadastramento.
10. Os grupos e consórcios em formação serão admiti-
dos na licitação desde que devidamente cadastrados
conforme as Instruções de Cadastramento.
11. A outorga de Concessão é regida pelo Código de
Águas, Decreto n° 24.643, de 1934 e sua Regulamenta-
ção, Decreto n°41.019, de 1957 de Legislação Comple-
mentar.
12. As Instruções de Cadastramento poderão ser
obtidas gratuitamente através de solicitação escrita, no
seguinte endereço, até o dia 10 de junho de 1.988:
— Comissão Especial de Licitação de Outorga de

Concessão de Sistemas Isolados
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
— DNAEE
Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade —
DCAE
Palácio do Rádio — Quadra 701
SRTVS — W/3 Sul — Bloco III
Brasília-DF

GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica —

DNAEE
Diretor-Geral
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Recife tem 
golpe para 

roubar água

Ligação ilegal

enchia piscinas
no racionamento

T3 EC1FE — Para escapar do ra-
Aw cionamcnto dágua que há dois
meses sacrifica todos os recifenses, os
moradores do Solar do Cuyambuca,
no bairro do Derby, um prédio com 17
andares e 34 apartamentos — dois com
piscinas —¦ onde vivem famílias de
classe média alta não pensaram duas
vezes: num serviço quase perfeito, fi-
zeram uma ligação clandestina direta-
mente com os canos da rua e ainda
deram um jeito para que a água não
passasse pelo hidrômetro, o que redu-
ziu em muito as contas no final do mês.
Descobertos pela Companhia Pernam-
bucana de Saneamento (Compesa),
eles vão ter que pagar agora, sem
direito a parcelamento, uma multa no
valor de CZ$ 842.915,94 e poderão
ficar sem água cinco dias, caso não
paguem o que devem.

Segundo o chefe de gabinete da
Compesa, Genaro Albuquerque de
Melo Filho, a ligação clandestina so-
mente foi descoberta depois que a
companhia recebeu denúncias de mo-
radores da rua Clemente Pereira, que
há mais de 40 dias estavam sofrendo
com a total falta d'água. Eles descon-
fiaram que no Solar do Cuyambuca
uma bomba continuava sendo ligada
em dias alternados, o que significava
que eles tinham água e resolveram
chamar a Compesa.

Genaro Albuquerque de Melo Fi-
lho explicou que o síndico Antônio
Ferreira Lima — que há dois dias não
é encontrado no prédio — ligava a
bomba exatamente no dia em que a
Compesa liberava a água para a área
onde se encontra o edifício. "Como,
além de ter uma ligação clandestina,
ele ainda puxava a água com uma
bomba, todos os outros moradores da

Recife — Natanael Guedes

H

rua não tinham água dia algum, en-
quanto o Solar do Cuyambuca enchia
suas cisternas e tinha água o tempo
todo". A denúncia sobre o que ocorria
no prédio foi feito por moradores e
também pela Casa do Estudante. Ao
lado do Solar do Cuyambuca, os fun-
cionários do Hospital da Polícia Mili-
tar chegaram a comemorar o desliga-
mento da ligação clandestina do edifí-
cio pois há mais de 40 dias o hospital só

funcionava porque diariamente um
carro do Corpo de Bombeiros vinha
abastecê-lo. Agora, além da multa, a
Compesa estuda a possibilidade de
processar criminalmente o síndico An-
tônio Ferreira Lima por furto, de acor-
do com o Artigo 155 do Código Penal,
por usar indevidamente e de forma
gratuita, um serviço pago prestado por
uma empresa e que requer retorno de
parte da população.
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Falta de álcool deixa 
parados

carros da 
polícia 

no Amazonas

Aníbal nega

ameaças a sua

ex-funcionária
BELO HORIZONTE — Entrando

em contradição sobre a época em queconheceu Maria Cardoso Pereira, visível-
mente nervoso c incomodado com o
assunto, o ex-ministro do Planejamento,
Aníbal Teixeira, negou ontem que a
tenha ameaçado de "sumiço", caso ela
não concordasse cm sair desta capital.
Maria das Graças, que organizou, cm
outubro passado, a mando de Teixeira,
um comitê para filiar eleitores ao PMDB,
em troca de promessas de doação de
leite, cestas básicas, lotes e material de
construção, disse sexta-feira que denun-
ciara à Polícia Federal, onde acabara de
depor durante três horas, as ameaças querecebeu do ex-ministro.

Ela afirmou que contou à polícia quefoi ao escritório de Aníbal Teixeira, na
quarta-feira passada, para receber os
CZ$ 100 mil que o ex-ministro prometera
que lhe daria, no dia anterior. Assegu-
rando que o dinheiro era parte dos
CZ$ 520 mil que Teixeira ainda lhe devia,"pelas 12 mil fichas de filiação" que ela
fez, Maria das Graças disse que foi amea-
çada numa sala fechada, onde estavam,
além dela, o ex-ministro, seu motorista
(cujo nome ela disse desconhecer) e os
assessores José Cláudio de Faria c Carlos
Venâncio Brun.

Maria das Graças disse que contou
também à polícia como conheceu Aníbal
Teixeira, no final do ano passado, através
de Brun, que a teria contratado, porsalário de "CZ$ 12 mil, mais CZ$ 60,00
por ficha" para fazer as filiações. Disse
que contratou sete pessoas para montar o
comitê no bairro Ipanema, na zona oeste
desta capital, que não tinham salário fixo,
mas recebiam CZ$ 20,00 por ficha feita.

Afirmando que Maria das Graças é"chantagista" e que foi contratada porseu assessor José Cláudio para fazer as
filiações, "porque ele tinha interesse em
se candidatar a vereador", Aníbal Teixei-
ra negou que a tenha ameaçado. "Só
conheci aquela mulher naquele dia, no
meu escritório, e não sou homem de ter
capangas. Nem quando era ministro eu
andava com segurança", disse Teixeira.
Ele, no entanto, a havia reconhecido e
tratado primeiro amigavelmente, e de-
pois (quando percebeu que um repórter c
observava) irritadamente, na porta dc
prédio onde mora, na Praça da Liberda-
de, um dia antes de ela ir ao seu escri-
tório.

Minas dá a deputados

sauna, bar e massagem

BELO HORIZONTE — A admi-
nistração da Assembléia Legislativa de
Minas iniciou a instalação, numa área
onde já mantém uma quadra polies-
portiva, de uma sauna com barzinho e
uma sala de fisioterapia, para promo-
ver o recondicionamcnto físico dos 77
deputados, dos cerca de 1 mil 500
funcionários c seus dependentes, além
dos jornalistas credenciados no Palácio
da Inconfidência.

Na última sexta-feira, o Diário do
Legislativo publicou ato do presidenteda Assembléia, deputado Neif Jabur,
autorizando a aquisição com dispensa
de licitação, à Indústria e Comércio de
Móveis c locação dc máquinas Libório
Ltda, desta capital, de móveis e equi-
pamentos para a sauna, incluindo mesa
de massagens, o bar e para a sala onde
os deputados irão aprimorar a condi-
ção física.

O custo dos móveis e equipamen-
tos, segundo o ato de Jabur, é de
538,99 OTNs, o equivalente, hoje, a
cerca de CZ$ 612 mil. O presidente da
Assembléia Legislativa não soube in-
formar qual será o preço total das
obras, que depois de prontas serão
entregues à Aslemg (Associação dos
Servidores do Legislativo de Minas)
para que administre seu funcionamen-
to. A sala de fisioterapia, disse, inte-
grará a unidade médico-fisioterápica
do departamento de assistência do Le-
gislativo.

O líder do PT na Assembléia Le-
gislativa, deputado Agostinho Valen-

te, criticou os gastos "supérfluos" fei-
tos pela administração da casa. "Em
vez dc realizar uma reforma funcional
e empregar os servidores concursados
que aguardam ser chamados há mais
de um ano, estão dando prioridade ao
supérfluo. Nem a sauna, nem os dc-
mais serviços, acredito, servirão a to.-
dos os funcionários, mas apenas ao
baronato da casa", questionou Agosti-
nho Valente.

— Não se trata dc mordomia. Por
lei, toda empresa é obrigada a oferecer
lazer a seus funcionários. A Assem-
bleia Legislativa, embora não seja uma
empresa, está cumprindo a sua parte— disse o presidente Neif Jabur, en-
quanto o diretor de assistência da As-
sembléia Legislativa, Orestes Braz Pc-
trillo, afirmava que existe na casa uma"demanda" que justifica os gastos com
sauna, barzinho c sala de fisioterapia.
Segundo ele, a Assembléia tem em seu
quadro de servidores dois fisioterapeu-
tas c dois técnicos em educação física,
concursados, que estão sendo remane-
jados para o novo setor.

Estes funcionários estarão, então,
à disposição da Aslemg, que ao lado da
Asfas (Associação Feminina de Assis-
tenda Social), que já administra a
quadra poliesportiva, situada a poucos
metros do Palácio da Inconfidência,
participa das dotações orçamentárias
do Legislativo, recebendo este ano.
por exemplo, nada menos que CZ$ 4
milhões 200 mil, que são engordados
pela contribuição mensal paga pelos
servidores associados.

Jabur diz que Assembléia tem que oferecer lazer
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Lucros com Aids aceleram

corrida em busca da cura

Robin Herman
The Washington Pont

0 campo das pesquisas sobre a Aids vem se
expandindo tão rapidamente cjue já não constitui
um clube fechado de especialistas cm retrovírus,
empenhados em descobrir uma vacina contra a
nova doença. Luc Montagnicr, do Instituto Pas-
teur de Paris, e Robert Gallo, do Instituto
Nacional do Câncer (HUA), que em 1983 desço-
briram o vírus da Aids, chegam a ser olhados
como gigantes de uma geração passada. Na

¦ corrida entrou uma segunda geração. Má quími-
cos orgânicos, engenheiros genéticos, espccialis-
tas cm câncer e outros que, de repente, estão
encontrando maneiras de aplicar seus conheci-
nientos nessa pesquisa.

Entre os motivos para isso, estão os prêmios
oferecidos e os lucros de profissionais e empresas
que descobrirem, patentearem c comercializarem
algo que possa prevenir, bloquear, curar a Aids
ou abrir caminho para isso."O número de pessoas envolvidas no assunto
deve ter crescido geometricamente no ano passa-
do", diz Roy Widdus, coordenador do Programa
Global de Aids da Organização Mundial de
Saúde (OMS). A pesquisa da Aids é uma corrida
internacional. A competição entre HUA c França
— que começou com Gallo e Montagnicr —
continua nos dois lados do Atlântico, abrangendo
desde diretorias de grandes empresas a laborató-
rios individuais.

Montagnicr c Gallo já resolveram suas dife-
renças, dividindo os lucros a que têm direito pelo
uso do teste sangüíneo de anticorpos da Aids para
diagnósticos e destinando-os a uma nova funda-
çáo internacional de pesquisas da doença. Mas

essa escaramuça foi apenas a primeira de uma
série que deve continuar até que a Aids seja
vencida.

No começo, pensava-se muito cm vacina.
Agora, a ciência se volta mais para uma caça ao
tesouro dos compostos químicos que dominarão o
vírus. E nesse ponto, o Instituto 1'asteur tem
menos recursos do que as firmas multinacionais,
que operam principalmente nos EUA. De um
orçamento total de US$ 88 milhões, o Instituto
gastará USS 7 milhões em pesquisa de Aids neste
ano.

Segundo Mitchell Speer, editor médico do
AIDS/H1V Experimental Treatmcnt Dircctory,
publicado pela Fundação Americana para Pcsqui-
sa de Aids. mais de 70 companhias farmacêuticas
estão envolvidas no desenvolvimento de medica-
mentos para Aids. O número de maio do Directof
ry enumera 71 remédios que estão cm experiên-
cias clínicas para tratamento da doença.

A linha de frente dos grandes fabricantes
inclui firmas como a Uurroughs Wellcome, multi-
nacional inglesa que desenvolveu o AZT, único
medicamento aprovado para tratamento da Aids,
c a Hoffmann-La Roche, gigante farmacêutico

suíço, que está complc-
taiido testes com a
DDC (dideoxicitidina),
um agente antiviróticò.
Também há nomes me-
nores, como a Micro-
GeneSys, firma que
emprega 20 pessoas cm
West Havcn, Connecti-
cut, e conseguiu a pri-
meira vacina aprovada
para testes humanos

Luc Montqgiiier nos EUA.

Remédio sairá antes da vacina
Apesar da grande quantidade de pesquisas

sobre a Aids, o estado de espirito dos pesqui-
sadores é sombrio, ou, pelo menos, muito
cauteloso, quanto à perspectiva de criar uma
vacina para proteger as populações da infcc-
çáo. Isto é quase um consenso, apesar dos
recentes informes de que uma vacina experi-
mental desenvolvida pelo pesquisador francês
Daniel Zagury estimulou com êxito uma res-
posta imunizante contra o vírus.

O cientista americano Arie J. Zuckerman
fez recentemente uma conferência internado-
nal sobre a Aids cm Londres, uma análise de
como estão as pesquisas de vacina. "Por
enquanto, nenhuma delas funciona. Estamos
basicamente no ponto inicial. Levaremos ou-
tros 10 anos antes de termos uma vacinação e,
depois, outros oito para conseguir proteção.
Se detivermos esta epidemia, não será através
de vacinação", disse ele. Isso coloca a pesquisa
fie drogas antiviróticas em primeiro plano.

Na corrida das pesquisas e na guerra pelo
..registro de patentes a Universidade de Mar-

vard registrou em fevereiro uma patente para
a GP 120, uma glicoproteína que aparece na
membrana que envolve o vírus da Aids. O
revestimento induz o hospedeiro a produzir
anticorpos; assim, a GP 120 pode ser uma

valiosa ferramenta para produção de uma
vacina.

Em junho, haverá um acerto de contas
para todos os envolvidos nesta briga. Será cm
Estocolmo, onde os pesquisadores se reunirão
para a Conferência Internacional sobre
Aids, promovida pela OMS.

Montagnicr, embora cauteloso quanto ao
que leva para Estocolmo, disse que seu grupo
está entusiasmado com uma pesquisa: por que
a Aids avança de um período de latência para
uma fase de agressão? A questão "ainda não
está clara", diz Montagnicr. "Não há uma
correlação direta entre a infecçáo de células e
a doença." Pessoas com testes positivos de
anticorpos da Aids "já têm células infectadas,
mas continuam saudáveis por algum tempo,
um tempo bem longo. Por quê? Temos de
explicar isso". Se o mecanismo que mantém o
vírus latente puder ser identificado, talvez seja
uma chave para o tratamento ou cura.

Espera-se que os americanos também le-
vem surpresas a Estocolmo este ano, quando
sc acelera a corrida pelos prêmios às pesqui-
sas. Embora se saiba mais hoje sobre o vírus
da Aids do que sobre a maioria dos outros
agentes infecciosos, a cura da doença continua
sendo um objetivo inatingível por enquanto.

O bom negócio da fecundação

EUA têm
mais bebês

de proveta

Silvio Ferraz
Correspondente

WASHINGTON 
-

Entre os 55 milhões
de mulheres americanas que
podem, teoricamente, ser
mães — entre 15 e 44 anos de
idade —, uma em cada dez
tem problemas para engravi-
dar. Nos últimos 20 anos, as
consultas médicas causadas
por esterilidade quase qua-
druplicaram e, atualmente, 1
milhão de casais por ano bus-
cam nos consultórios a reali-
zação de um sonho: ter um
filho. A esterilidade entre os jovens — entre 20 e 24
anos — aumentou 177% nos últimos 30 anos,
segundo o Centro de Estatísticas de Saúde dos
Estados Unidos]

Corno conseqüência, proliferam clínicas e lios-
pitais, sobretudo na região metropolitana de VVa-
shington, oferecendo caminhos alternativos para
alcançar a maternidade — e, com isso, geram, além
dos bebês, polpudos lucros em seus balanços. A
Genetics & IVC Institutes vê sua lista de clientes
procurando fecundação em proveta crescer 20% por
semana — ou quase mil por ano, uma das mais altas
taxas dos Estados Unidos. Até mesmo dois hospi-
tais ligados à Igreja Católica — o da Universidade
Georgetown e o Providence — estão oferecendo
métodos de inseminação artificial, modificados para
atender às posturas da Igreja.

A fecundação artificial não é ainda um método
que garanta segurança absoluta. Às vezes, são
necessárias várias tentativas até que a mulher engra-
vide. Exemplos dramáticos são também encontra-
dos na esteira dos sucessos. O casal Sam e Patti
Frustaci, da Califórnia, está processando o médico
que os tratou de esterilidade. Como resultado de
vários implantes de óculos, Patti teve sete gêmeos— três deles morreram, dois meninos têm paralisia
cerebral e os outros dois sofrem de desordens de
respiração, audição e visão.

Questões éticas, morais e legais são freqüente-
mente levantadas por grupos a favor ou contra a
prática desse tipo de tratamento. Um caso célebre
nos anais dos bebês de proveta ocorreu na Austrá-
lia. O casal de milionários Elza e Mario Rios gerou
dois embriões que foram congelados para serem
usados mais tarde. O casal Rios, no entanto,
morreu num desastre aéreo. Os embriões congela-
dos foram doados a um casal sem filhos, que mais
tarde foi à Justiça reclamar para as crianças adota-
das a herança dos Rios. A Corte Americana, em
1985. decidiu que os filhos nascidos desses embriões
não eram herdeiros do casal milionário. Enquanto
estas questões são discutidas e estudadas, em breve.

nos dicionários, a palavra mãe terá que ser redefini-
da, à medida que avança a medicina. Hoje, entre
médicos c advogados, é comum o uso de três
adjetivos para qualificar um determinado tipo de
maternidade. A mãe pode ser legal, genética e
gestante. Estas qualificações já fazem parte do
jargão cotidiano dos hospitais e tribunais. Enquanto
a primeira é considerada legalmente mãe pela
Justiça, embora possa não ter gestado o filho, a mãe
genética é a que fornece o óvulo a ser fecundado
pelo esperma do marido do outro casal. A mãe
gestante é a receptora do óvulo fecundado ou
mesmo a mãe que cumpriu o ciclo de reprodução
completo em circunstâncias normais.

O debate não pára na semântica. Deve a
criança saber quem sáo seus verdadeiros pais? A
Justiça alemã acha que sim. Quando a criança
atinge os 17 anos, adquire o direito de saber quem
são seus pais biológicos. Psicólogos, educadores e
teólogos também debatem a questão. Na Justiça
norte-americana, isto ainda não foi decidido pela
Suprema Corte. Problemas legais e psicológicos à
parte, os bebês de proveta continuam sendo uma
temível aventura financeira para os pais. Cada
tentativa de inseminação custa, em média, entre 4 e
5 mil dólares, e nem sempre os resultados sáo
obtidos da primeira vez. "E um processo caro e
demorado", concorda o médico Joseph Schulmann,
diretor do Genetics Institute, em Fairfax, nas cerca-
nias de Washington. "Todo o processo é muito
duro, exigindo uma tremenda dose de coragem",
depõe a gestante Carolyn Curcio a The Washington
Past.

Mesmo que bem estudado pelos cientistas, o
mistério da esterilidade não está totalmente desven-
dado. Em cerca de 30% dos casos, o insucesso
provém do homem, por não produzir quantidade
suficiente de espermatozóides. Em outros 30%, sáo
as mulheres que não ovulam ou têm o útero pouco
desenvolvido. Em outros 30% dos casos, há uma
combinação de falhas do casal. Para os 10% de
casos restantes, os médicos não têm explicação.

Pesquisa vê no

cérebro causa

das úlceras
L.OS ANGELES — O Dr Daniel

Hernándcz, gastroenterologista da
Universidade do Sul da Carifórnia,
verificando que o estresse c sempre
apontado como fator preponderante
na produção das úlceras gastrointes-
tinais, começo a pesquisar as liga-
ções entre a doença e o cérebro. Em
seu laboratório, onde ratos ulcerosos
são controlados diariamente, Her-
nández descobriu evidências prornis-
soras de que a formação de úlceras
pode estar diretamente relacionada
com a química cerebral.

Hernández e seus colegas identi-
ficaram uma região do tronco cere-
bral como lugar da atividade hormo-
nal que estimula especificamente a
secreção ácida do estômago. Eles
isolaram o hormônio liberador de
tireotropina (TRH), localizando o
ponto relacionado com sua ativida-
de, e concluíram que, pelo menos
em experiências com ratos, o TRH
pode precipitar a formação de úl-
ceras.

A descoberta contradiz uma ou-
tra hipótese, segundo a ciual as úlcef
ras teriam origem microniana. Essa
hipótese levou, há cinco anos, o
gastroenterologista australiano Bar-
ry Marshall a uma auto-
experimentação ousada: bebeu um
frasco de bactérias. O coquetel cau-
sou-lhe dor de estômago, problemas
respiratórios e erosão da mucosa
gástrica, uma primeira pista sobre o
papel das bactérias no desenvolvi-
mento da úlcera, uma das doenças
gastrointestinais mais comuns."A nova hipótese é boa", diz o
Dr Richard Maccallum, gastroente-
rologista da Universidade de Virgí-
nia, Charlottesville. "Existem dados
científicos que a apoiam, mas ainda
precisa de alguns reforços."

Pesquisas realizadas na Universi-
dade Jolins Hopkins, cm Baltimore,
pelo Dr Solomon Snyder. também
sugerem que a bioquímica cerebral
tenha um papel importante no de-
senvolvimento de úlceras, tanto no
estômago quanto no duodeno —
porção superior do intestino delgado
que se conecta ao estômago.

As úlceras representam há anos
um dilema para a medicina, devido à
possibilidade de sangramento que,
no caso de ser maciço, pode levar à
morte. O tratamento inclui modifica-
ções dietéticas e medicamentos queinibem a produção do ácido gástrico
capaz de destruir o revestimento mu,-
coso protetor do estômago e. em
casos extremos, a cirurgia.

Astronomia e Astronáutica

As fronteiras do Sistema Solar

O 
nosso sistema planetário não
se limita ao conjunto dos no-

ve planetas principais que, com seus
54 satélites e milhares de asteróides
e cometas, giram numa gigantesca
ciranda ao redor do Sol. Ele com-
preende também um meio interpla-
netârio cuja densidade é muito fraca
para afetar sensivelmente os movi-
mentos desses corpos relativamente
maciços. No entanto, essa tênue
matéria difusa apresenta uma enor-
me importância do ponto de vista
prático, pois pode constituir um risco para
os veículos espaciais, bem como um futuro
meio de locomoção no espaço.

Sob o ponto de vista teórico, a com-
preensão dos fenômenos relacionados ao
meio interplanetário é fundamental no es-
tudo da origem e evolução do Sistema
Solar. Foi o desenvolvimento das sondas
espaciais que tornou possível conhecer as
características dos dois principais compo-
nentes do meio interplanetário: as nuvens
de poeira — o constituinte sólido —,
provenientes dos fragmentos residuais da
nebulosa que deu origem ao Sistema Solar
bem como da decomposição dos cometas,
meteoritos e asteróides; e o vento solar,
segundo componente, gasoso, ionizado,
que a coroa solar expele a uma velocidade
supersônica. Este meio interplanetário —
percorrido cm todos os sentidos por radia-
ções eletromagnéticas de origens diversas
— é, por outro lado, perturbado pelos
campos magnéticos de determinados pia-
netas, cm particular pelos da Terra, Júpiter
e Saturno.

As fronteiras do Sistema Solar não se
limitam, como se poderia a priori supor, à
órbita do último planeta conhecido. Exis-
tem milhares de cometas gravitando em
volta do Sol à enorme distância de cerca de
um ano-luz. Somente alguns se aproximam
muito do Sol para se tornarem visíveis da
Terra. Acredita-se que além da órbita de
Plutáo — último limite sensível observado-
nalmente, que se situa a 40 UA (40 x 150
milhões de quilômetros) —, existam as
nuvens de Oort — esfera-reservatório de
500 bilhões de cometas novos e congela-
dos, da qual sai, às vezes, um cometa, que,ao se aproximar do Sol, se torna visível da
Terra. As nuvens de Oort constituem a
última fronteira do sistema solar. O inte-
rior dessa esfera é dominado pelo vento
solar — radiação de alta energia emitida• pelo Sol, que se estende até encontrar o
vento interestelar, uma radiação emitida
pelas outras estrelas da galáxia à velocida-
de de 40km/s. O ponto de interação destas
ondas, no qual a pressão centrífuga do
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A Pioneer já passou por Metuno

vento solar contrabalança o fluxo intereste-
lar, recebe o nome de heliopausn, por
analogia à magnetopausn que envolve a
magnetosfera da Terra. Evidentemente,
pouco se conhece desta fronteira quase
indefinida entre o meio interestelar e o
interplanetário. Supõe-se que a heliosfera
— domínio do campo magnético do Sol —
esteja situada a cerca de 100 UA, ou seja,
15 bilhões de quilômetros do Sol. Assim,
enquanto a luz leva cinco horas, à velocida-
de de 300.000 Km/s, para ir do Sol a
Plutão, precisará de 23 horas para atingir a
heliosfera.

Na realidade, o Sol desloca-se à veloci-
dade de 20 quilômetros pur segundo em
relação às estrelas vizinhas, e leva 200
milhões de anos para dar uma volta com-
plcta ao redor do centro da galáxia. Assim
como os planetas orbitam o Sol movendo-
se através do vento solar, o Sistema Solar
orbita o centro galáctico movendo-se atra-
vés do vento interestelar. O bordo exterior
do Sistema Solar, ao se encontrar com o
vento interestelar a 300 UA do Sol (300 x
150 milhões de quilômetros), produz uma
onda de choque, na direção da constelação
de Hércules, para onde o nosso sistema
planetário sc desloca. No lado oposto, está
a heliocauda. Todas as dimensões estima-
das dessas regiões sáo incertas.

Atualmente existe uma flotilha de qua-
tro sondas interplanetárias que deverão
deixar o sistema solar nos próximos anos:
Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 c Voya-
ger 2.

Em 13 de junho de 1986, a primeira
sonda espacial construída pelo homem —
Pioneer 10 — ultrapassou a órbita de
Netuno. o planeta mais afastado do sistema
solar, depois de ter ultrapassado três meses
antes a de Plutão. No momento ela se
dirige para as fronteiras do Sistema Solar e
segue para o espaço exterior.

Nenhuma sonda foi tão longe desde
que se iniciou a pesquisa espacial com o
lançamento do primeiro Sputnik, em 1957.

Ronaldo Rogério de
Freitas Mourãô
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O Prêmio J B de Anúncios em Jornais

não pode ser a única razão

de um bom anúncio em jornal.

Em maio,

a FM 105 chega mais perto

de voce.

Existem outras razões para você fazer
um bom anúncio em jornal além de um

prêmio. Por mais importante que ele seja.
As inúmeras vantagens que os jornais

oferecem como veículos de comunicação,
o seu talento em saber explorá-las e a

satisfação do seu cliente que vê a
comunicação do seu produto bem feita

estão à frente de qualquer premiação.
Mas nada melhor do que ver o seu trabalho

reconhecido através de um prêmio.
Sabendo disso, o Prêmio JB de

Anúncios em Jornais seleciona as peças
publicitárias que melhor exploram as

vantagens de um jornal.
Com competência e criatividade.

A cada trimestre, um júri convidado pelo
Jornal do Brasil escolhe os melhores

anúncios, encartes ou campanhas
veiculadas em qualquer jornal do Brasil,

inscritos nesse período.
No final do ano, as melhores peças dos

quatro trimestres concorrem a dois
Grandes Prêmios e a diversos troféus

nas diferentes categorias.
Os dois Grandes Prêmios dão à melhor

campanha em jornal duas passagens
para Nova Iorque. E ao melhor encarte,

anúncio ou campanha em suplementos,
duas passagens para Buenos Aires.

Se o seu anúncio, encarte ou campanha
for veiculado no JB, a sua inscrição

estará automaticamente feita.
Se não, basta preencher uma ficha de

inscrição e enviá-la para o Jornal do Brasil.
A ficha pode ser encontrada na sede e

em todas as sucursais do Jornal do
Brasil. E você não paga nenhuma taxa.

As inscrições para o 1? Trimestre já se
encerraram. Inscreva-se para o 2? Trimestre

do 6? Prêmio JB de Anúncios em
Jornais. Você tem até o dia 30 de julho.

Um bom anúncio tem várias razões para
merecer um prêmio.
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Informe JB

©empresário 
e constituinte Gui-

lherme Afif Domingos (PL-
SP) compara a situação do presi-
dente José Sarney à vivida pelo
personagem que acabou conhecido
como Dudu da Loteca, ao ganhar
um fantástico prêmio na loteria es-
portiva, por ter sido o primeiro a
fazer sozinho os 13 pontos num
teste dificílimo.

Só que o prêmio evaporou rapi-
damente, devido aos maus negócios
realizados pelo apostador.

Segundo Afii, o presidente se
enquadra no mesmo fenômeno: lo-
go após uma vitória de impacto
político (como foi o caso no início
do Plano Cruzado ou a votação,
pela Constituinte, do regime presi-
dencialista e do mandato de cinco
anos), ele sofre derrotas que o dei-
xam em situação de visível des-
gaste:— Eu não duvido das intenções
do Maílson da Nóbrega para pro-
mover um programa sério de com-
bate ao déficit público, mas o pro-
blema hoje chama-se presidente da
República, símbolo de um governo
fraco e comprometido.

A todo ritmo
O empresário Ivan Botelho não dor-

me de touca nem nos finais de semana.
Ontem, domingo, fechou um con-

trato de participação do grupo Ameri-
can Express na Multitel — o braço
eletrônico da Cataguases-Leopoldina.

Os americanos desembolsaram 11
milhões de dólares, produto de conver-
são de créditos com o Brasil, e ficam
minoritários no negócio.
Trombadas

É dura a vida do empresário Wolf-
gang Sauer—presidente da Autolatina.

Não é só no Brasil que os negócios
sob seu comando estão derrapando.

The Wall Street Journal publicou no
final de semana uma reportagem nar-
rando as dificuldades que o Fox, a
versão americana do nosso Voyage,
vem encontrando no mercado dos Esta-
dos Unidos.

A empresa brasileira terá de rever,
para baixo, suas metas de exportação
do produto.
Duro na queda

Tem causado perplexidade nos
meios diplomáticos internacionais a in-
findável resistência do general Manuel
Noriega, o homem forte do Panamá.

O bloqueio político e econômico dos
Estados Unidos — o país praticamente
não tem mais moeda — tem sido, até
agora, inútil.

Noriega, que os americanos espera-
vam defenestrar em três dias, sobrevive
em meio ao tiroteio há mais de dois
meses.
Colas

Nos últimos doze meses, a Pepsi-
Cola perdeu um precioso ponto na
guerra travada contra a Coca-Cola.

Caiu de 10% para 9% sua fatia no
mercado carioca.
Pauta

Mais um assunto entrou na pauta do
encontro dos líderes das superpotências
no próximo dia 29.

Reagan e Gorbachev vão discutir a
presença de cubanos em Angola.
Doçura

Outro grande avanço da tecnologia:
o Battelle Memorial Institute, dos Esta-
dos Unidos, anunciou que cientistas de
uma subsidiária na Suíça descobriram
um chocolate que não derrete nas mãos
e que resiste incólume a temperaturas
de até 38 graus.
Lá como cá

O ministro da Economia da Espa-
nha, Carlos Solchaga, foi violentamente
interpelado pela Corte espanhola por
causa do índice alucinante da inflação,

que chegou, inclusive, a colocar cm
risco seu cargo.

A bronca fez com que o ministro
fosse à televisão, na última semana, se
desculpar ante a população pela infla-
ção de 0,7% acumulada nos últimos
dois meses.

? ? ?
Que sonho...

Ponto final
A amigos c interlocutores mais pró-

ximos, o senador Fernando Henrique
Cardoso — o segundo político mais
votado no Brasil cm todos os tempos,
com mais de seis milhões de votos nas
eleições para senador em 1986 — tem
dito que sai do PMDB até o próximo
dia 5 de junho, data marcada para a
convenção do partido, que, contudo,
poderá ser adiada."Saio com convenção ou não", avisa
o senador.

Poluição
Pode estar com seus dias contados,

no Rio de Janeiro, a publicidade em
panfletos, anunciando geralmente o co-
mércio do ouro, que é distribuída nas
ruas emporcalhando a cidade.

O secretário municipal de Fazenda,
Antônio Carlos de Moraes, está estu-
dando uma maneira de autuar as em-
presas que utilizam, sem autorização,
este tipo de publicação.

O infrator poderá pagar uma multa
de até 10 Unifs, atualmente CZ$
22.230.

Sob pressão
O senador Ronan Tito, do PMDB-

MG, criticou o convite feito pelo presi-
dente José Sarney aos presidentes dos
Tribunais Superiores para a missa domi-
nical de ontem no Palácio da Alvorada.

Ele se referia à coincidência do
convite na semana em que a Justiça
derrubou o congelamento da URP para
vários setores do funcionalismo federal,
decretado pelo governo.

Se não é pressão, pelo menos é
lobby — definiu Tito.

Imprensa
Em seu programa Bom dia, gover-

nador, de hoje, o governador Orestes
Quércia reconhece que, ao contrário do
que ele e muitos governantes supõem e
alardeiam, os jornais não erram propo-
sitalmente.

Quércia comenta as críticas que a
imprensa fez ao estado deplorável em
que se encontram muitas escolas da
Grande São Paulo e confessa:

Eu fui ver e era pior do que
estava escrito nos jornais. A situação
era muito pior.
Boa ação

A venda a varejo de parte do capital
da Aracruz, a partir do próximo dia 26,
pretende ampliar de 1.000 para 10.000 o
número de sócios da empresa.
Namoro

Jantavam ontem no restaurante Fio-
rentina, no Leme, o ex-prefeito Marce-
lo Alencar (PDT) e o deputado Miro
Teixeira, do PMDB envergonhado.
Grande família

O superintendente da EBN, Eduar-
do Mancaz, reforçou sua assessoria.
Depois de contratar a cunhada, Cláu-
dia, como secretária, acaba de efetivar a
muíher, Cleide, como assessora espe-
ciai.

Vai acrescentar ao orçamento da
família mais 140 mil cruzados.
Maminhas

Do governador Newton Cardoso,
em discurso na convenção do PMDB
mineiro, ontem à tarde, em Belo Hori-
zonte, ao rebater as acusações de que o
PFL tem feito ao seu governo:

A oposição está desesperada
porque perdeu as maminhas do go-
verno.

Lance-Livre
Ontem, por volta das

13h30min, filas davam voltas
na porta do La Mole e da
Churrascaria Lageado, am-
bos na Barra. Eram as ma-
mães comemorando seu dia
com suas famílias. Bem longe
do fogão.

A dupla caipira Chitãozi-
nho e Xororó está sondando
data no Canecão para uma
minitemporada de quatro
dias. Os dois garantem que
enchem a casa.

O delegado regional do
Trabalho, Fernando Pessoa,
intensificou a fiscalização de
obras de construção civil. No
mês de março, o DRT reali-
zou 1.967 autuações e apli-
cou 1.988 multas contra
1.176 autuações e 914 multas
em fevereiro. Até o final do
ano, a delegacia pretende fis-
calizar 96 mil empresas, nu-
ma média de 8.000 por mês.

A TV Corcovado transmite
hoje, às 20h30min, o debate
entre dois candidatos a candi-
dato à Prefeitura do Rio. O
empresário Hélio Ferraz, o
Super-Helinho, pelo PFL, e o
secretário José Colagrossi,
pelo PMDB.

O mágico David Copper-
field, que chega quarta-feiraao Rio, será recepcionado no
Galeão por uma performance
de mágicos brasileiros. À
frente, a Associação de Má-

gicos Cariocas e a Federação
Brasileira de Mágicos.

A superintendente de Mu-
seus da Funarj, Magali Ca-
bral, e o professor de Museo-
logia da Uni-Rio, Mário de
Souza Chagas, falam hoje no
programa Encontro com a
imprensa, às 13h, na RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, sobre
o museu e a nova dinâmica
deste espaço cultural.

Do deputado Francisco
Dornelles (PFL-RJ) no jan-tar de lançamento da candi-
datura de Alexandre Cardo-
so à Prefeitura de Duque de
Caxias pelo PTB: "Vou con-
tinuar fazendo campanha
contra a política econômica
que está trazendo problemasinsustentáveis para quem ga-nha salário mínimo."

O jornalista Paulo César
Ferreira, que está na disputa
para comprar a Rádio Nacio-
nal FM, não pertence mais
aos quadros do Sistema Glo-
bo de Rádio.

Armando Sampaio lança
hoje, às 19h, no Espaço
Cultural Sérgio Porto, o livro
Glasnost-Perestroika: uma
revolução cultural.

A antiga crença de que be-
bc saudável era aquele bem
rechonchudo está cada vez
mais distante. Pesquisa reali-
zada por uma equipe de pro-
fessores da Uerj chefiada pelo

médico Ayrton Pires Brandão
acaba de concluir que a hi-
pertensáo arterial começa na
infância.

Começa amanhã, às 20h,
no Centro Cultural Cândido
Mendes, em Ipanema, uma
série de palestras sobre os
aspectos atuais da Aids,
coordenado pelo médico
Carlos Alberto Moraes de
Sá. Os recursos serão desti-
nados para o Centro de Pes-
quisa do Hospital Gaffrée
Guinle.

As luminárias do vão cen-
trai da ponte Rio—Niterói cs-
tão sendo finalmente troca-
das. As pistas também estão
sendo recapeadas.

Depois de mais de duas
horas de projeção do filme
Um Grito de liberdade, em
sua pré-estréia na última sex-
ta-feira no cinema Vitória,
em Porto Alegre, o operador
resolveu — sob protestos ge-
rais da platéia lotada — cor-
tar os créditos finais. Os es-
pectadores fizeram uma ma-
nifestaçáo na ante-sala até os
funcionários apagarem a luz
e apresentarem o restante da
fita.

A dúzia de rosas chegou
ontem a CZ$ 700 nas floricul-
turas próximas ao Cemitério
São João Batista. O botão
vendido por ambulantes não
saía por menos de CZ$ 80.

URSS reprime formação de 
partido

Ancelmo Gois

MOSCOU — Grupos dissidentes na União Soviética desa-
fiaram a intimidação policial e reuniram-se no sábado paraestudar a formação de um partido de oposição política, questio-nando pela primeira vez as reformas implantadas pelo líder
Mikhail Gorbachev e a autoridade do governo comunista. No
domingo, policiais e agentes da KGB invadiram um apartamen-
to em Moscou, onde estavam concentrados cerca de 100
representantes da União Democrática, e detiveram para inter-
rogatório pelo menos 17 deles no segundo dia de reunião
prevista para durar três dias.

Procedentes de 11 cidades da URSS, os representantes da
União Democrática discutiram a elaboração de um manifesto,
que, entre outras propostas, sugere a transformação do 43"
aniversário da derrota da Alemanha nazista em feriado na-
cional.

Os grupos se reuniram em três apartamentos da capital
soviética para analisar questões referentes à economia e à lei. O
objetivo da União Democrática é questionar a "influência
repressora" do Partido Comunista na sociedade soviética. A
formação desse novo partido, além de ser um dos mais
evidentes e diretos desafios ao poder do PC no período da
glasnost (abertura), é também um teste-chave para se avaliar o
pluralismo democrático na vida soviética.

A três semanas da próxima reunião de cúpula em Moscou
entre o presidente americano Ronald Reagan e Mikhail Gorba-
chev, as autoridades soviéticas, ao que tudo indica, estão
relutantes em causar um incidente grave que afetaria negativa-
mente sua política de direitos humanos.

Na semana passada, o presidente Reagan admitiu quehouve uma evolução na política de direitos humanos na URSS
mas a repressão à reunião da União Democrática pode abalar os
entendimentos mantidos sobre este aspecto entre os dois países."Nossa reunião representa um choque para as autoridades.
Elas falam em glasnost (abertura), perestroika (reestruturação)
mas reprimem as raízes das liberdades decretadas", afirma
Alexander Bogdonoy, um dos ativistas presentes à reunião.

Papa no Uruguai apoia

sindicatos e pede mais

respeito a ativistas
MONTEVIDÉU — Numa missa Sg

ao ar livre na cidade uruguaia de Melo, ® |j|330 Km ao norte de Montevidéu e perto S -M
da fronteira com o Brasil, o papa João H 1 °
Paulo II manifestou seu apoio incondi-
cional aos sindicatos, afirmando que "a
associação com fins trabalhistas não
somente é justa como também, sempre
dentro do respeito aos princípios de
justiça, se mostra útil à conquista da
harmonia social". Ontem foi o segundo
dia da visita do papa ao Uruguai, que
parte hoje para a Bolívia, na segunda
etapa de sua viagem por quatro países latino-americanos.

Na homília de sua missa em Melo, da qual participaram 15
mil fiéis — entre eles centenas de brasileiros que cruzaram a
fronteira —, João Paulo II também defendeu os sindicalistas."Merecem apoio e alento todos aqueles que, com abnegação e
sacrifício, dedicam seus esforços à melhoria das condições de
vida dos trabalhadores", disse o pontífice.

A defesa que o papa fez dos sindicatos foi interpretada pormuitos analistas como uma referência à situação da Polônia,
onde a maior onda de greves desde a proibição do sindicato
Solidariedade, em 1982, já causou prisões e demissões. No
sábado, a bordo do avião que o levou de Roma a Montevidéu,
João Paulo II disse aos jornalistas que as greves na Polônia são
justas e não podem ser reprimidas pela força.

Interpretações — Na missa de ontem, o pontíficeafirmou que "a bandeira da justiça não pode ser arrebatada pornenhuma ideologia ou corrente política". A afirmação, também
interpretada como referente à situação polonesa, pode, segundo
outros analistas, ser aplicada ao sindicalismo uruguaio. Lá, as
correntes marxistas ocupam cerca de 90% dos cargos de direção
do Plenário Intersindical de Trabalhadores (PIT-CNT), a cen-
trai sindical.

Depois da visita a Melo, João Paulo II divulgou uma
mensagem aos bispos uruguaios, na qual recomendou a intensi-
ficação do trabalho de evangelização no país. O Uruguai é tido
como um dos países menos religiosos da América Latina. Na
mensagem aos bispos, o papa também advertiu para os riscos da
Teologia da Libertação, "essa desviante posição ideológica queenfatiza de maneira unilateral a libertação das escravidões de
ordem terrena e temporal".

No sábado à noite, o pontífice teve um encontro com
representantes da comunidade judaica, quando se emocionou
com o depoimento de um sobrevivente polonês do campo de
concentração nazista de Treblinka. Chil Rajman, de 75 anos,
contou sua participação no levante do Gueto de Varsóvia e
pediu ao papa, "em nome da santa memória dos irmãos e irmãs
brutalmente assassinados entre 1939 e 1945", que reconheça o
Estado de Israel.

Na missa rezada no estádio desportivo de Montevidéu,
ainda no sábado, João Paulo II pediu aos casais uruguaios quetenham mais filhos. "Não tenham medo das crianças que
possam vir. Elas são a mais preciosa dádiva do matrimônio",
disse ele, acrescentando: "Se querem que seu casamento seja
um verdadeiro testemunho do amor e se desejam construir uma
nação próspera, não se esqueçam de trazer muitos convidados
para o banquete da vida".

Quadrilhas soviéticas
QÍ7onan

Lucros das reformas
vão parar nas

mãos de criminosos

lllf OSCOU — Quadrilhas rivais têm se
XvJL enfrentado nas ruas de Moscou ao
estilo dos mafiosos na disputa de uma cota dos
lucros produzidos pela reforma econômica do
Kremlin, informou uma revista soviética. O
crime organizado é um velho problema na
URSS, disse o semanário Ogonyok, destacan-
do que os integrantes de uma quadrilha re-
cém-formada estão tentando controlar coope-
rativas abertas no ano passado, quando o
Kremlin autorizou uma livre iniciativa limi-
tada.

O artigo disse que mais de duas mil
quadrilhas foram eliminadas no país nos últi-
mos dois anos, mas salientou que os crimino-
sos estavam adotando métodos mais sofistica-
dos para superar a polícia. "Como podemoscombater os mafiosos se eles estão mais bem
equipados do que nós?", queixou-se o investi-
gador da polícia Sergei Kozhanov, citado porOgonyok "Eles têm canos e até mesmo
aparelhos walkie-talkie japoneses pelos quaisse comunicam e dão o alerta quando a políciaaparece".

Sizenando

A 20 de janeiro, os residentes de um
bairro no subúrbio de Moscou acordaram no
meio da noite com a fuzilaria entre duas
quadrilhas que disparavam de dentro de car-
ros, ao melhor estilo dos filmes americanos."Eram dois grupos rivais procurando consoli-
dar sua esfera de influência", disse Ogonyok,
que não informou como a luta terminou.

Desde a abertura de cooperativas, de
restaurantes a salões de beleza, no ano passa-do, quadrilhas de Moscou têm entrado em
choque para controlar os empreendimentos
mais lucrativos. Eles extorquem dinheiro em
troca de proteção e intimidam competidores
para assegurar maiores lucros. Os que não
cooperam sofrem retaliações, como incêndios
e assaltos.

Durante décadas, as autoridades soviéti-
cas negaram a existência do crime organizado
no país, mas com a glasnost (abertura), a
mídia tem falado mais abertamente sobre o
problema.

Grevistas rompem diálogo

com estaleiro na Polônia

BViRPIRRi^H

wtm i

ftl*^

oõo Paulo II

GDANSK, Polônia — O comitê de greve
dos estaleiros Lênin, no porto polonês de
Gdansk, anunciou o rompimento das negocia-
ções com a direção da empresa, que retirou a
proposta de aumento salarial feita no sábado e
deu um ultimato aos grevistas para que aban-
donassem as instalações dos estaleiros até o
final da tarde de ontem. Os trabalhadores,
parados há sete dias, ignoraram o ultimato e
convocaram a população de Gdansk para
defender os estaleiros contra uma possívelintervenção militar.

Segundo o comitê de greve, na terceira
rodada das negociações, na manhã de ontem,
a direção da empresa também se negou a
discutir as reivindicações de reconhecimento
do sindicato Solidariedade e de readmissão de
ativistas sindicais demitidos. O presidente do
comitê de greve, Alojzy Szablewski, divulgou
um comunicado denunciando "a atitude arro-
gante das autoridades que estão rejeitando o
diálogo como forma de resolver os conflitos
trabalhistas".

Nas duas rodadas de negociações realiza-
das no sábado, a direção dos estaleiros tinha
proposto um aumento salarial equivalente a 37
dólares (9 mil 400 cruzados), além de dar
garantias de que nenhum dos 1 mil 500 grevis-tas seria admitido ou perseguido. Numa as-
sembléia realizada ainda na noite de sábado,
os grevistas rejeitaram a proposta de aumento
feita pela empresa e continuaram a insistir no
reconhecimento do Solidariedade e na read-
missão de ativistas.

O líder histórico do Solidariedade, Lech
Walesa. que está dentro dos estaleiros, disse
então aos grevistas: "Vocês estão certos. Não
querem ceder um milímetro. Eu fico com
vocês." Walesa admitiu que os gerentes de
estaleiros não têm poder para reconhecer o
sindicato livre, mas afirmou: "Não há Polônia
sem o Solidariedade." Nas negociações de
ontem de manhã, o antagonismo das posiçõesdo comitê de greve e da direção da empresa
provocou o endurecimento oficial e levou à
ruptura do diálogo, que vinha sendo mediado
por representantes da Igreja.

Entretanto, o conselheiro do Solidarieda-
de, Adam Michnik, revelou que no sábado o
governo polonês apresentou um pedido de
desculpas ao cardeal Jozef Glemp, primaz da
Igreja católica polonesa, pela intervenção poli-ciai contra os grevistas dos estaleiros de Nova
Huta, perto de Cracóvia, na última quinta-'feira. A intervenção terminou com a prisão de
grevistas e levou ao fim da greve em Nová'
Huta.

O pedido de desculpas, apresentado porum integrante do birô político do Partido
Comunista, Kazimierz Barcikowski, pode in-
dicar, segundo a agência Reuters, que o gover-no não pretende mais bancar os custos políti-cos do uso da força policial contra grevistas. A
Polônia, que enfrenta uma grave crise econô-
mica, está necessitando urgentemente de crê-
ditos internacionais, e uma crise política podecolocar em perigo a concessão desses créditos.

Eleições — O candidato social-
democrata Rodrigo Borja, após a contagem
dos primeiros votos para a presidência do
Equador, tinha uma vantagem de 7% sobre o
populista Abdala Bucaram. Segundo dados
das juntas eleitorais de Quito, Guiaquil e
outras cidades do interior, de 480 mil 145 votos
computados, Borja tinha 227 mil, enquanto
Bucaram contava 195 mil. Apesar de uma
campanha eleitoral marcada pela violência e
agressões verbais, os eleitores votaram ontem
em clima de tranqüilidade no segundo turno
da eleição presidencial. Analistas notaram,
porém, uma certa apatia no eleitorado e
acredita-se que o índice de abstenções chegará
a 20% dos 4 milhões 300 mil eleitores
Combates — Pistoleiros muçulmanos
xiitas entraram em choque ontem, com reno-
vada fúria, em subúrbios do sul de Beirute,
apesar dos esforços iranianos e sírios paraacabar com a luta entre milicianos da Amai e
do Hizbollah (Partido de Deus). Na maioria

das ruas da área foi intenso o fogo de mortei-
ros, foguetes e metralhadoras, quinze horas
depois de uma trégua, mediada pelos irania-
nos, pôr fim a dois dias de lutas. Pelo menos 65
pessoas morreram e mais de 100 ficaram
feridas em combates anteriores, informou a
polícia.

Bush e Noriega — Autoridades
do governo Reagan disseram que o Vice-
Presidente George Bush foi informado, em
dezembro de 1985, das acusações de que o'general Manuel Antonio Noriega, chefe das
Forças de Defesa do Panamá, estava envolvi-
do no tráfico de drogas, publicou ontem o The
New York Times. O jornal lembrou que
quinta-feira, em Los Angeles, Bush negou ter
conhecimento prévio dessas acusações e disse
que só viera a saber do fato cm fevereiro,
quando dois tribunais da Flórida acusaram o
homem-forte panamenho de envolvimento no
narcotráfico.
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Ttterrand ganha um da vitóriaAo lado da mulher, Daniei

Nas ruas, o elíouro do champanha para comemorar o segundo mandato do presidente

Franceses reelegem Mitterrand 
para 

mais sete anos
Chateau-Chlnon, França-Reuters

Fritz Utzeri
Correspondente

PARIS — François Mitterrand foi reeleito ontem com
54% dos votos para um novo período de sete anos na
presidência da França, contra 46% dados ao primeiro-ministro
Jacques Cliirac. É a primeira vez na história da V República
que um presidente é reeleito pelo voto popular. Antes de
Mitterrand, apenas o general Charles De Gaulle governara
duas vezes, mas sua primeira eleição foi feita por um colégio
eleitoral. Os resultados foram conhecidos exatamente às 2üh.
Cinco minutos depois o primeiro-ministro Jacques Chirac
admitiu a derrota, desejou boa sorte à França e aos franceses,
mas não a Mitterrand.

Mitterrand foi o grande beneficiário de dois anos de
coabitação com a direita, vitoriosa nas eleições legislativas de
1986. Sua eleição ontem foi consideravelmente mais folgada
do que aquela que o levou ao Eliseu pela primeira vez, cm
1981, quando conseguiu 51,76% dos votos. A partir de hoje, o
primeiro-ministro Jacques Chirac poderá apresentar a sua
renúncia. O favorito para ocupar o cargo é Michael Rocard,
que numa pesquisa feita ainda ontem, na boca das urnas, era o
favorito de 30% dos eleitores.

François Mitterrand, em seu feudo eleitoral de Chateau
Chinon, cm meio a uma multidão em delírio, apareceu às 20h
50min e afirmou: "Vocês resolveram confiar em mim e
continuarei a exercer a missão, cuja grandeza e peso já pude
sentir durante sete anos. A reeleição obriga-me ainda mais a
fazer o que devo para reunir todos os franceses que o
quiserem. Agirei, e isso 6 o menos que posso fazer, fiel aos
princípios da República: a liberdade, a igualdade e o respeito
aos outros, a recusa das exclusões, que chamamos também
fraternidade. E preciso manter as esperanças, pois há por
demais angústias, dificuldades e incertezas em nossa sociedade
para que nos esqueçamos de que o nosso primeiro dever é a
solidariedade nacional."
Irradiar — Mitterrand disse ainda que é na coesão social
que a França poderá irradiar através do mundo e da Europa
sua economia, sua tecnologia, sua cultura, em suma, o seu
gênio. Miterrand defendeu a formação dos jovens como sua
meta prioritária. Para ele, é através da educação que serão
formados os espíritos e as profissões "que permitirão a um
grande número de nossas empresas entrar na competição
moderna para ganhar"."Enfim, porque a vida da humanidade depende disso, eu
defendo apaixonadamente cm vosso nome o desenvolvimento
dos países pobres, o desarmamento e a paz. Sem mais tardar
porque as urgências estão aí." Mitterrand prometeu que o
novo governo tomará posse logo, dirigiu uma "saudação
fraterna a todos os franceses, quaisquer que tenham sido as
suas preferências", e finalizou com vivas à República e à
França.

Chirac já havia reagido antes. Exatamente às 85h5min,
sob um fundo azul, em meio ao desencanto de centena de
eleitores que se aglomeravam na sede de sua campanha, o
primeiro-ministro observou que "numa democracia o povo é o
mestre e eu me inclino ante sua escolha". Chirac defendeu o
balanço de seu governo afirmando que "durante dois anos pus
em obra uma política nova, fundada em uma maior liberdade,
justiça e segurança. No curso da campanha eleitoral propus
aos franceses um pacto republicano, engajando nosso país a
construir seu futuro no seio da Europa, dando-lhe meios de
ser mais forte, mais solidária, mais bem defendida e mais
respeitada".

Paris — Reuters

Reações antecipam

novo quadro político
As reações dos políticos, enquanto a contagem dos votos

prosseguia, já permitiam avaliar o desenho político que o país
terá a partir de hoje. Michel Rocard, já falando como virtual
primeiro-ministro, disse que gostaria que a vitória não fosse
apenas da esquerda, mas de toda a França. Rocard atribuiu a
vitória de Mitterrand ao fato de "em meio as angústias,
dificuldades e ansiedades, os franceses escolheram a serenida-
de" e acrescentou que é importante que essa serenidade se
manifeste no governo. Rocard disse compreender a decepção e
tristeza dos que não votaram em seu candidato, mas afirmou
que espera que todos acabem sendo parte dessa união dos
franceses.

À direita o quadro era variado. Le Pen, no tom provoca-
dor que lhe e habitual, começou afirmando que "a direita mais
burra do mundo assegurou duas vezes em sete anos o sucesso do
candidato socialista". O líder neofacista, que vinha de Roma —
onde tinha ido assistir a um congresso do Movimento Social
Italiano — afirmou que a coligação RPR-UDF "organizou o seu
próprio suicídio político decretando a exclusão da única força
que na eleição legislativa de 86 já tinha 10% dos votos,
aceitando a coabitação e recusando-se a aplicar a maior parte de
seu programa". Le Pen culpou os centristas, a começar por
Barre, pelo fato de exigirem que Chiraç não fizesse concessões a
seus eleitores, "conduzindo à derrota e preparando o futuro
governo de coalisão social-centrista". No final de seu discurso,
Le Pen convidou para uma "reunião do povo da França",
deixando claro que pretende disputar ativamente o espaço
político à direita nas eleições municipais do ano que vem.

Elegância — Raymond Barre observou que "Mitter-
rand é o presidente de todos os franceses e os que, como eu, o
combateram, devido ao julgamento sobre o seu primeiro
septenato e a incerteza sobre o futuro, esperam que seu nove
mandato seja benéfico à França". O tom de Barre foi nitida
mente mais elegante que o de Chirac e ele disse esperar que (
presidente consiga cumprir a sua vontade de unir os franceses
Mas advertiu: "Nós estaremos atentos a seus atos, mais do que a
suas palavras, e pretendemos manter a fidelidade a nossas
convicções, mas com a preocupação da objetividade. Barre
homenageou a "coragem de Chirac" e lamentou sua derrota
profetizando que ela "afetará a recuperação da França, retoma-
da em março de 86". Convidou ainda os derrotados a interroga-
rem-se por que a vitória há dois anos transformou-se em
derrota.

Ainda entre as reações, o ex-presidente Valéry Giscard
D'Estaing, que — ao contrário de Barre — foi ouvido num
silêncio sepulcral no QG de campanha de Chirac, disse que "a

pior política para a França é a política do pior". O ex-presidente
disse que julgará Mitterrand por seus atos e "espero que eles
sejam de acordo com o seu tema de campanha, da França
unida". Giscard aconselhou a maioria parlamentar de direita a;
não censurar o novo governo Mitterrand. Dos líderes da centro-
direita, foi o que mais deixou evidente a sua disposição dê
colaborar com o presidente reeleito: "A oposição, como eu a
proponho, deve colocar o interesse nacional antes do político-
partidário. Eu votarei pelas leis que considerar boas e contra;
aquelas que julgar más para o país", disse o ex-presidente.
(F.U.). |
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Uma radical

guinada para

o centro

Em 
fevereiro de 1985, apenas

30% dos franceses diziam-se sa-
tisfeitos com François Mitterrand, en-
quanto nada menos que 57% declara-
vam-se descontentes com a ação do
presidente. Sua popularidade era a
mais baixa entre os presidentes da V
República. Em março de 1986, o
Partido Socialista de Mitterrand per-
dia as eleições legislativas e, embora
continuasse o maior partido da Fran-
ça, com 32% dos votos, o governo
voltou para as mãos da direita e o
presidente foi obrigado a aceitar um
primeiro-ministro conservador, Jac-
ques Chirac. Os franceses descobriam
uma nova palavra: coabitação.

Uma coabitação que terminou
ontem, no Arco do Triunfo, numa
cerimônia de 12 minutos, com Fran-
çois Mitterrand e Jacques Chirac en-
contrando-se pela última vez para as
cerimônias do armistício da Segunda
Guerra Mundial. A cerimônia foi
cheia de sfmbolismo. O primeiro-
ministro, pelo protocolo, ficou todo o
tempo entre dois e seis metros atrás
do presidente, que depositou uma
grande coroa de rosas vermelhas (a
rosa é o símbolo do socialismo) no
Túmulo do Soldado Desconhecido.
Na mesma hora, 38 milhões de Irance-
ses estavam decidindo a sorte dos dois
homens. Às 20h tudo estava selado:
Mitterrand fora reeleito.

Uma vitória notável de um ho-
mem que aos 71 anos já fôi dado por
politicamente acabado várias vezes,
mas que sempre renasceu das próprias
cinzas. Como imaginar que esse mes-
mo Mitterrand. que no dia 24 de
março de 1984 levou 1 milhão e meio

de parisienses às ruas para protestar— na aparência contra as restrições ao
ensino privado, mas na verdade con-
tra a política socialista — seria hoje o
artesão da "França Unida seu lema
de campanha, propondo-se a acabar
com uma divisão do país em dois
campos quase iguais, a esquerda e a
direita?

Promessas — Quando as-
sumiu cm 81. depois de uma campa-
nha "para mudar a sociedade", Mit-
terrand já estava cm sua terceira can-
didatura à presidência. Naquela épo-
ca, o candidato expôs um longo pro-
grama de 110 pontos, entre os quais
alguns ainda são de atualidade, como
o apoio aos trabalhadores poloneses
na sua luta por liberdades c respeito
sindical; a prioridade ao diálogo Nor-
te-Sul por uma nova ordem econômi-
ca internacional: e uma ajuda aos
países do Terceiro Mundo de 0,7% do
PND dos países ricos.

Na economia, o presidente pro-
metia reduzir o desemprego — que
aumentou em seu primeiro governo e
,icontinuou crescendo durante o perío-
do Chirac — e nacionalizar nove gru-
pos industriais c de crédito e seguros.
As férias seriam (c foram) estendidas
a cinco semanas e a jornada de traba-
lho deveria ser progressivamente re-
duzida a 35 horas, o que não ocorreu.
No capítulo das instituições políticas,
Mitterrand prometia (e não cumpriu)
reduzir o mandato a cinco anos com
reeleição ou a sete inelegíveis. Outra
grande plataforma foi a descentraliza-
ção administrativa, que foi levada a
termo, dando-se maior autonomia ás
prefeituras.

Na educação, seu projeto era
mais detalhado que agora, embora
menos central em seu programa, fa-
lando de um "grande sen'iço público
leigo e unificado", que acabou crian-
do as maiores manifestações contra o
seu governo. Na primeira fase, que foi
até 1984, houve uma aliança com os
comunistas que seria rompida no se-
gundo governo socialista, do primei-

ro-ministro Laurent Fabius. um go-
verno pragmático, no qual Mitterrand
pareceu compreender afinal que os
franceses o haviam eleito não para
transformar a sociedade mas para pu-
nir Valér)' Giscard DEstaing.

Maquiavel — O segundo go-
verno socialista — ao contrário do
primeiro, que provocou uma fuga de
capitais sem precedentes — ativaria a
bolsa, quebraria o monopólio estatal
dos meios de comunicação, embora
de modo controvertido, mas se carac-
terizaria, no plano externo, por um
episódio obscuro, o afundamento do
barco Rainbow Warrior, do movi-
mento ecologista Greenpeace. As cm-
presas nacionalizadas, em geral, to-
ram bem administradas e apesar de
600 mil empregos perdidos, os sindi-
catos estiveram pouco ativos em seu
primeiro septenato.

Em março de 86, com a eleição
legislativa, tinha-se a impressão de
que o fim da experiência socialista
estava próximo. Chirac foi eleito e
cometeu o mesmo erro inicial de Mit-
terrand: achou que os eleitores o
haviam escolhido para redesenhar a
imagem da França. Experiente, escal-
dado, Mitterrand começou paciente-
mente a costurara sua imagem de juiz
e velho sábio, afastando-se progressi-
vãmente do dogmatismo socialista,
enquanto o governo da direita privati-
zava e avançava a todo vapor.

Mitterrand, que em seu governo
já havia liquidado o PC, conseguiu —
ainda antes de 86 — mudar o sistema
eleitoral, redesenhar o quadro políti-
co, possibilitando o surgimento de
uma extrema direita forte, a Frente
Nacional. Durante todo o período
gaulista, a França votou á direita sob
a ameaça do espectro comunista.
Com Mitterrand, ocorreu o contrário:
desta vez o bicho papão está do outro
lado. Mitterrand ontem confirmou —
mais uma vez — que seu apelido de
florentino não é gratuito. Maquiavel
que o diga... (F.U.)

Comemoração em Paris

teve música e dança
PARIS — Os parisienses comemoraram ontem com

grande regozijo a reeleição do presidente François Mitter-
rand, tomando champanha no quartel-general socialista, na
margem esquerda do Sena, e cantando e dançando na praça da
República, onde uma hora antes de ser conhecido o vencedor
já tinham começado os preparativos de uma grande festa, caso
Mitterrand vencesse. Um entusiasmado defensor do presiden-
te dançava nu, no alto de uma das plataformas instaladas para
oradores socialistas.

Com o tráfego na praça da República suspenso, os
socialistas puderam dar vazão à sua alegria, dançando e
cantando ao som de músicas transmitidas por imensos alto-
falantes instalados ao pé da estátua da Liberdade. Não
faltaram beijos também, tudo no melhor clima de uma
confraternização que, como a de 81, na praça da Bastilha,
quando Mitterrand foi eleito pela primeira vez, deveria varar a
madrugada. Desde quarta-feira, sobre um fundo azul, lia-se
em cartazes espalhados pela capital: "Domingo, às 20h, você
tem um encontro marcado com a História."

I—| Dois jovens militantes da es-
— trema direita, ensangüenta-
dos, são confortados por uma par-
ticipante de um comício no centro
de Paris, depois de atacados a
barra de ferro por um grupo de
mascarados que semeou o pânico
numa homenagem à santa Joana
D'Are, cujo dia de festa foi come-
morado ontem. Oito pessoas fica-
ram feridas, uma delas em estado
grave. O incidente ocorreu na prça
de Saint Augustin. O grupo agres-
sor ainda não foi identificado, mas

polícia acredita ter sido obra de
outros extremistas da direita, em-
bora seja também suspeita a Orga-
nização Judaica de Combate, mo-
\imento que já realizou vários
atentados contra centros extremis-
tas. A violência irrompeu pouco
depois da abertura das urnas,
quando várias centenas de mani-
festantes da extrema direita, in-
cluindo skinheads vestidos de cou-
ro preto e desfraldando bandeiras
com a suástica se preparavam pa-
ra um desfile

Eleição parlamentar
não deve ser convocada

As primeiras pesquisas de opinião pública divulgadas
ontem depois da reeleição de Mitterrand eram favoráveis à
dissolução da Assembléia Nacional e à convocação de novas
eleições legislativas. Nada menos que 61% dos franceses
mostravam-se partidários dessa hipótese, mas é praticamente
certo que Mitterrand só dissolverá o Parlamento se o seu
governo, que deverá começar a ser conhecido ainda hoje, for
rejeitado pela direita, que tem a maioria dos deputados.

A hipótese da rejeição é praticamente inexistente e o
próprio ex-presidente Valéry Giscard D'Estaing já mostrou
que está disposto a votar com um governo Mitterrand sempre
que julgar do interesse da França. O novo quadro político
francês, abandonando a tradicional bipolarização direita-
esquerda, começou a desenhar-se ontem mesmo, antes do
ministro do Interior, Charles Pásqua, anunciar, à meia-noite,
os resultados finais da eleição, com 54,31% dos votos para
Mitterrand, que teve 14 milhões 560 mil votos contra 12
milhões 283 dados a Chirac.

As eleições mostraram que os eleitores não se deixaram
impressionar pela sucessão de iniciativas espetaculares e
controvertidas levadas a efeito in extremis por Jacques Chirac
— da libertação dos reféns de Beirute ao massacre na Nova
Caledônia. Chirac ganhou apenas um ponto vindo da extrema
direita e mais de meio milhão de eleitores que votaram em
Jean-Marie le Pen no primeiro turno resolveram ontem
reeleger o presidente.

Facilidade — Mitterrand náo teve grandes dificulda-
des para chegar e até mesmo ultrapassar os 44% dos votos.
Ele recolheu praticamente todos os votos dos candidatos da
extrema esquerda no primeiro turno e 95% dos votos comu-
nistas. Somados a seus próprios sufrágios, socialistas, a
esquerda deu ontem a Mitterrand 42% dos votos, um número
ainda insuficiente para elegê-lo. A esses se somaram mais 3%
dos votos ecologistas, 2,5% dos que se abstiveram no primeiro
turno, cerca de 4% do eleitorado centrista e 3,5% dos
seguidores de Le Pen, uma vitória ampla, inferior apenas à de
De Gaulle e Pompidou. A abstenção foi baixa, de 18,6%.

Mitterrand fez exatamente 42 dias de campanha, contra
quatro meses para Jacques Chirac. Durante meses o presiden-
te manteve o suspense sobre a sua candidatura, anunciada
com um breve sim aos franceses no início dc uma entrevista
19 minutos na TV, no dia 22 de março. Mitterrand começou
jogando duro, afirmando ser o único capaz de garantir a paz
civil e social na França. Naquela noite muitos tiveram a
impressão de que o presidente exagerava ao denunciar o"Estado RPR". usando a palavra quadrilha para referir-se a
Chirac. O ministro do Interior, Charles Pasqua, chegou a
anunciar, em tom triunfalista: "Ganhamos a eleição esta
noite."

Hoje pela manhã. Chirac deverá encontrar-se com seu
Ministério. Teoricamente, ele poderá permanecer no governo
até o Conselho Constitucional declarar os resultados oficiais, o

§ue 
ocorrerá antes de sexta-feira, mas devido à ampla margem

e vitória e ao desejo já enunciado pelo presidente de
constituir logo o seu governo. Chirac deverá deixar o paláciode Matignon ainda hoje. Ninguém sabe ao certo na França
como será a nova cerimônia de posse de Mitterrand e se
haverá. No próximo dia 21 o seu mandato terminará e não há
precedentes de reeleição na V República. Talvez ele repita o
gesto que iniciou o seu primeiro septenato, uma caminhada a
pé até o Panteão, mas nada está decidido. (F U.)

Michel Rocard

O provável 
"premier99

T*> ARIS — Se depender dos france-
ses, o primeiro-ministro que Mit-

terrand indicará hoje já tem nome:
Michel Rocard, eterno quase-candidato
dos socialistas à presidência e um dos
políticos mais estimados pelos france-
ses, a ponto de seduzir muitos eleitores
da direita. Ele é o candidato ideal para
um governo de coalizão de centro-
esquerda. Na campanha eleitoral, Ro-
card foi uma espécie de porta-voz corin-
ga de Mitterrand e o presidente, após Michel Rocard
alguma hesitação, passou a encontrá-lo
cada vez mais freqüentemente. Rocard é um homem de idéias e
o único problema que poderia impedir a sua nomeação seria
uma antiga rivalidade com o presidente.

Michel Louis Loen Rocard nasceu a 23 de agosto de 1930.
Seu pai era um físico importante, um dos construtores da bomba
atômica francesa. Sua mãe, professora e protestante, criou os
filhos nessa religião. Rocard tem outra peculiaridade que seria
problemática há alguns anos: é divorciado e casado pela
segunda vez com a socióloga Michele Legendre. Tem quatro
filhos, dois de cada casamento. Pouco atraído pela ciência, o
sonho de seu pai, o jovem Rocard dedicou-se à literatura,
história e línguas. Contra a vontade do pai inscreveu-se em
ciências políticas e este cortou-lhe a mesada por entrar num
meio no qual ele só passaria a "falar, discutir e paralisar o
mundo". Zangado, o pai inscreveu-o num curso de torneiro
mecânico, e Rocard descobriu o mundo operário e o socialismo.

Em 1955, entrou na ENA (Escola Nacional de Administra-
ção). Sua militância socialista começou em 1949, depois de uma
passagem pela extrema-esquerda, e em 1965 junta-se a Mitter-
rand, Rocard é então secretário-geral do Partido Socialista
Unificado e dá o seu apoio crítico a Mitterrand. Rocard
participou ativamente do movimento de maio de 68. Em 81
candidatou-se à presidência da República e opôs-se dentro do
Partido Socialista à estatização das empresas, defendida por
Mitterrand, o que lhe atrairia a simpatia do meio empresarial,
como um socialista moderno.
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Visto de Fora

ü ntre as muitas crises brasileiras, deve-se
-t-/ mencionar a da imagem externa. Chegou a
níveis críticos a cotação do Brasil no exterior. Na
semana que passou, o tema — delicado — foi
mencionado com inusitada franqueza por visitan-
tes categorizados ou por estrangeiros que têm
funções de responsabilidade no Brasil — um vice-

presidente do Banco Mundial, o embaixador do
Japão, o presidente da Câmara de Comércio
Brasil-Suécia. O embaixador teria dito que não
entra dinheiro japonês enquanto o país estiver em
situação caótica. Negou, depois, que tivesse fala-
do em caos. Pura questão de semântica.

Relatórios reservados do Banco Mundial,

que estão retendo a concessão de. empréstimos
somando cerca de 4 bilhões de dólares, não
desenham nada de muito diferente do caos. Os

gastos do governo brasileiro são passados pelo
crivo; e o balanço final é catastrófico.

De acordo com esses relatórios, o Brasil bate
todos os recordes, atualmente, na arte de empre-
gar mal o dinheiro disponível: há descalabro nos
gastos sociais, com o caminho tortuoso das verbas
que vão ficando pelo caminho, e que, se por acaso
o completam, não vão servir aos mais necessita-
dos; clientelismo na aplicação dessas verbas;
burocracia retardando tanto a sua aplicação que
já as reduziria, só por isso, à metade; injunções
políticas interferindo a todo momento nesses
itinerários; políticas estranhíssimas para a assis-
tência médica, por exemplo, onde a medicina
curativa consome 85% dos recursos, invertendo a
relação que deveria haver com a medicina pre-
ventiva; percurso mais que tortuoso das verbas
para a educação, para a previdência social; incha-
mento da máquina administrativa, gigantesca san-
guessuga cortando drasticamente o dinheiro dis-
ponível...

São fatores que nós, brasileiros, conhecemos
bem, e com que vamos nos acostumando com o
rolar dos dias, até achar que não pode ser muito
diferente; mas se isto é reunido de uma vez num
relatório, e lido com um sabor de novidade, o

efeito deve ser arrasador; e vem então a conclu-
são peremptória: por que conceder empréstimos
baratos, subsidiados, a um país onde o dinheiro
que deveria ter finalidade social parece afundar-
se chão adentro?

A perplexidade externa é tanto maior quanto
ninguém, lá fora, tem dúvidas quanto às famosas
potencialidades brasileiras. O Brasil já bateu
recordes de crescimento nas últimas décadas;
conseguiu inserir-se em diversos mercados; mas,
depois desse processo de aceleração (e talvez
porque o processo tivesse bases políticas e sociais
muito frágeis), desemboca num ciclo de trágica
malversação de recursos.

É um desafio que cabe a nós próprios enfren-
tar. E, para isso, o referencial externo pode ser
precioso. O Brasil parece demasiado perplexo
com seus próprios problemas para poder olhar em
torno; e é certo que a imagem externa acaba
sendo um reflexo da realidade interna, onde se
encontram as chaves para a solução dos pro-
blemas.

Nesses momentos, sobretudo em países-
continentes como o Brasil, a tentação é abando-
nar o referencial externo, fechar as portas ao
estrangeiro, para que ele não veja as nossas
próprias mazelas.

Mas assim se estabelece um círculo vicioso,
que se resume a coçar feridas. Olhar em volta
significa tomar conhecimento do que está sendo
feito em termos de modernidade — perceber, por
exemplo, que a nossa época é cada vez mais
interdependente, e que uma dose razoável de
internacionalização é inerente à própria idéia de
modernidade. Fechar fronteiras foi fatal à China
e ao Japão, quando afinal se encontraram com o
Ocidente desenvolvido. Há exatamente 180 anos,
D. João VI decretou a abertura dos portos
brasileiros — ainda que especificando "às nações
amigas". Seria trágico que permitíssemos o seu
paulatino fechamento no momento em que a
República vai comemorar o seu primeiro cente-
nário.

Futuro 
para 

Trás

As 
observações críticas despejadas pelo Izves-

tia sobre o fraco desempenho eleitoral do
PCF nas eleições francesas têm validade univer-
sal. Sobram para todos os partidos comunistas
que se desatualizaram e perderam o pé da realida-
de. Diz o órgão oficial do Soviete Supremo que"os comunistas franceses estão ultrapassados pela
evolução do capitalismo francês".

Aplica-se a crítica a qualquer outro partido
comunista na mesma situação de ociosidade histó-
rica. A prática do pensamento marxista não
conseguiu acompanhar a evolução do capitalis-
mo. As suas linhas de aplicação continuam a levar
em conta conceitos e formulações que deixaram
de corresponder às novas etapas da economia de
mercado. Nada além do que disseram Marx e,
mais tarde, Lenin foi acrescentado aos instrumen-
los críticos do comunismo. O irrealismo esvaziou
as reiteradas denúncias de um capitalismo que
não mais vigora e enfraqueceu os comunistas.

É nesse sentido que, basicamente, a contun-
dente crítica do Izvestia alcança os partidos
comunistas que perderam votos e não conseguem
mais recuperar peso político. O caso do Brasil é
sintomático, porque os comunistas ficaram ape-
nas com os prejuízos. Não lideram mais a forma-
ção de um pensamento de esquerda. As teses
políticas da esquerda na atualidade brasileira são
todas formulações dos anos 50, que refletem uma
visão superada das soluções propostas.

A Constituinte pode ser considerada com
anacronismo, dado o enorme atraso histórico, o
momento culminante de propostas que podiam
fazer sentido naquele capitalismo pré-industrial
dos anos 50. A sociedade de consumo que se
estabeleceu no Brasil trouxe a exigência da mo-
dernidade, mas os comunistas não formularam a
alternativa para as necessidades. Como falta ao
Brasil um pensamento liberal moderno, em eco-
nomia e em política, a Constituinte não conseguiu
ultrapassar a visão anterior à sociedade de consu-
mo gerada pela industrialização. Está aprovando
com atraso as propostas comunistas relativas a um
país que nada tem a ver com o atual.

Sem propostas liberais que correspondam às
novas exigências da economia e da sociedade, a
política brasileira se confinou a conceitos atrasa-
dos, porque a elaboração crítica do marxismo
também não venceu a barreira do atraso para
entrar na modernidade. Nada mais estreito e
retrógrado do que o nacionalismo que forrou a
nova Constituição brasileira, pois é o resíduo que
sobrou da guerra fria e do tempo em que o
marxismo se sustentava com a idéia fixa do
antiimperialismo.

As relações internacionais continuam se alte-

Limites

Tópico

Segundo denúncia da Igreja, os
grupos ele extermínio cie Duque ele
Cjixias estenderam sua atividade a pon-to de eliminar quase duas dezenas de
meninos de rua no ultimo ano. Amplia-
se. assim! o limite do horror e da
impunidade — características dos es-
qútflirócs da morte. Isto é: naj> há mais
limite.

A existência de meninos de rua i.i é
um dos imiis diilorosos latSls da vida ela'-
metrópoles. (íilcula v em ele/ mil o

número de menores pcrambulandei sem
lar pelas ruas do Rio. vivendo e sobre-
vivendo á custa de pequenos éxpedien-
tes. Sofrem eles toda cspêcig de impou-
derabilidade. Blira sobrevivei dedi-
cam-se á aliv idade que melhor se oicre-
ce. legal ou ilegal. Não raro são Riam-
pulados por adultos para atividades
criminosas. li apesar de menores, j.i
sofrem como adultos a indiferença de
uma sociedade que se mostra insensível
aos problemas deles.

h assim um menino de nove anos

Ique

Cartas

rando a uma velocidade que o pensamento mar-
xista não acompanhou no Brasil. O burguês
progressista, criado nos anos 40, é uma figura
historicamente aposentada, mas que deu o toque
na nova Constituição brasileira, nas fórmulas da
reserva de mercado e dos cartórios que tão bem
exprimem uma visão isolacionista do desenvolvi-
mento. O marxismo que quer ignorar o mundo
condena-se a desaparecer.

A própria demora em se adaptar a uma nova
forma de pensar politicamente, em termos de
marxismo moderno, é a confirmação dessa doen-
ça senil que se manifesta nos partidos comunistas
ultrapassados pela realidade. O capitalismo está
muito à frente, e os comunistas ainda pretendem
enquadrá-lo em conceitos críticos que não corres-
pondem mais ao seu conteúdo dinâmico. A
conseqüência política se traduz na perda de
posição nas sociedades em que o PC já foi forte
como é o caso do PCF, que obteve no primeiro
turno da eleição presidencial da França a metade
dos votos que havia conseguido em 1981. E já era
um eleitorado declinante.

No caso específico do Brasil, a situação é
agravada porque as teses da esquerda foram
formuladas pelos comunistas num contexto histó-
rico que não corresponde mais às necessidades.
Ainda não há no Brasil um partido socialista com
capacidade de formulação. Nem mesmo um pen-
samento crítico social-democrático existe entre
nós.

A carência de um pensamento de esquerda
objetivo e atualizado não estimula o aparecimen-
to de uma crítica e uma proposta liberal que
exprimam as nossas necessidades democráticas.
A modernidade pressupõe opção entre vários
programas que reflitam melhor as possibilidades e
os caminhos para uma sociedade com atraso
político e subserviência econômica ao Estado.

Não há mais como explicar que a esquerda
brasileira seja a grande defensora do Estado
como empresário na economia. Elevado à condi-
ção de ente sagrado, o Estado continua a ser
reverenciado pela esquerda como se fosse capaz
de promover a felicidade, a igualdade de oportu-
nidades, a justiça social. Não foi sequer capaz de
garantir acesso da população à saúde e à edu-
cação.

A visão liberal retrógrada no Brasil ficou
para trás em relação às sociedades e às economias
que se exprimem em instituições democráticas.
Agora se consuma o reconhecimento crítico, em
termos marxistas oficiais, de que o pensamento
da esquerda também é a expressão retrógrada do
futuro. Estamos emparedados no passado — e
nem sequer pedimos socorro.

aparece morto com tiros na cabeca em
Parada de Lucas depois de ser estupra-
do na estação ferroviária de Caxias.

Triste retrato ele um nnmelo em
decomposição. Problcmá' como esse
hão se resolve com uma penaela na
Constituição. O problema do meiiiòr
abanelonaele) necessita ele mais ele um
parágrafo paia ser tcsolvielo Ou e'
encarado como um problema político,
carecei® ele uma solução ele cima para
baixo, eui enlão continuai.: a eoiunluiir
paia acelei.ir tinia ense fpcial às\e-pe-
ias ele estornai

Homonímia
Colegas médicos, foi assim: em

30/3/88, véspera da Semana Santa, recebi
vários telefonemas. "Ronaldo, que notícia
é esta no JB de hoje? Você nunca traba-
lhou em Caxias. Nunca sequer foi médico
perito do Inamps!" Pasmem, colegas, lá
estava eu, Ronaldo Martins da Costa, no
Caderno Cidade, sendo indiciado em Du-
que de Caxias pelo falecido Peter Gers-
ten, por atestado falso de incapacidade
laborativa.

Fiquei preocupado. Os colegas de tur-
ma e ex-colegas de trabalho, que estariam
pensando? Logo na 2"-feira — , 4/4/88, fui
ao Cremerj e lá constatei haver um homô-
nimo colega de profissão. De forma ética,
recorri junto ao conselho, solicitando o
devido esclarecimento, protocolo n° 1435.
Enquanto aguardo resolução do Cremerj,
gostaria de esclarecer aqui na Seção Car-
tas não ser eu o médico envolvido em tal
notícia e identificar-me adequadamente:
Ronaldo Martins da Costa, 33 anos, médi-
co formado na Uni-Rio em 1980, CRM
52-36323-6, CPF 597001147/91, especialis-
ta em clinica médica pela Uni-Rio, em
endocrinologia pelo HSE, mestrado de
endocrinologia na UFRJ, médico do Hos-
pitai Fabiano de Cristo e da ECT, cônsul-
tório na Rua Conde Bonfim, 232/206. (...)
Ronaldo Martins da Costa — Rio de
Janeiro.

colaborador de Villaça na corajosa refor-
ma administrativa da instituição, tornan-
do-a mais ágil e confiável.

Por fim, solicito que, na medida do
possível, esse respeitável veículo de infor-
mação faça justiça a um político cjue
trabalha incansavelmente pelas comunida-

L. Brigido

Futebol & crise
(...) Felicito o jornalista João Salda-

nha por sua crônica Oggi, oggi e aproveito
para tornar pública a minha angustiante e
revoltante indignação com o que está
impunemente ocorrendo com o futebol
brasileiro, cuja hegemonia, no cenário
internacional, em tempos não muito re-
motos, era de tal modo inequívoca, quedispensa, aqui, maiores considerações a
respeito. Hoje, infelizmente, (...) o espa-
ço que o noticiário internacional destina
ao nosso país não mais consiste no justocnaltecimento das suas glórias desporti-
vas, nem tampouco se ocupa ele do desta-
que de eventuais êxistos ha área econômi-
ca, mas, sobretudo, dos nossos atuais
recordes de violência pública, pobrezaabsoluta, analfabetismo em índices cres-
centes, recrudescimento de doenças tidas
como já erradicadas do nosso meio e de
inflação e dívida externa. (...) José de
Abreu Ramos — Rio de Janeiro.

Professores e escolas
Em dezembro de 1987, realizou-se em

Silva Jardim (RJ) um encontro de secretá-
rios estaduais, objetivando difundir o Pro-
jeto Progredir, do governador Moreira'
Franco. Naquela oportunidade, usando a
palavra, reivindiquei professores e meren-
deiras para reabrir escolas estaduais, que
se achavam fechadas, sendo tachado de"fisiologista" pela coluna Informe JB
(12/12/87). Continuo reivindicando por-
que a situação permanece a mesma, ou
seja, as escolas continuam fechadas não só
em Silva Jardim como também em diver-
sos municípios da velha província.

Durante as últimas enchentes no nosso
estado, procurei na medida do possível
prestar modesta colaboração às comuni-
dades de Tanguá, 5o Distrito de Itaboraí,
e de Rio Bonito. Dentre as ações desen-
volvidas se deu a solicitação ao superin-
tendente da LBA, de filtros de barro para
distribuição às famílias carentes, nos ter-
mos do Ofício n° 17/88. Baseando-se em
informações levianas, o Informe JB
(20/04/88) noticiou nota maldosa com a
chamada "Barretada", que, se analisando
o documento citado e a nota publicada,
fica evidente a má informação obtida pelo
colunista a respeito deste deputado.

Cabe aduzir que inúmeras foram as
oportunidades em que os superintenden-
tes da LBA, com o respaldo administrati-
vo do então presidente Marcus Villaça,
chegaram rapidamente com equipes e re-
cursos aos locais atingidos por calamida-
des ocorridas nos últimos três anos no
território brasileiro.

As reivindicações políticas em favor
das comunidades carentes jamais tiveram
obstáculos ou obstruções por parte da
LBA. Aproveito a oportunidade para cha-
mar a atenção da nova superintendente no
Rio de Janeiro para que os compromissos
junto às famílias carentes sejam
cumpridos no exato valor humano devido
ao cidadão. Reafirmo que os 400 filtros
distribuídos nas regiões de Rio Bonito,
Tanguá e adjacências integram as ações
básicas de saúde iniciadas com o procedi-
mento de implantação das unidades de
complementaçáo alimentar visando ao
atendimento às gestantes, nutrizes e
crianças.

A política social desenvolvida por
Marcus Villaça reconduziu a LBA aos
seus reais e importantes objetivos, con-
quistando a confiança dos beneficiários, o
que por certo deverá ser mantido e am-
pliado peir seu atual presidente — lrapuã
de 1 ira —. por ter sido ele o principal

no próximo dia 11 pela TV Minas, queelcstle já colocamos à disposição da dire-
ção do JORNAL DO BRASIL. Othon
Gervásio Filho, Veherável Mestre e delega-
do p/Assuntos Especiais — GOMG-GOB
— Belo Horizonte (MG).

Pensão
(...) Ouero apenas aquilo a que minha

mãe, Yonesia Neves Modesto, tem direi-
to: a reversão da minha pensão vitalícia
que me foi deixada pelo meu pai, Carlino
Fernandes Modesto, falecido em 24/12/74.
E que esta pensão seja reajustada para os
valores reais de hoje e pagos em dia. Isso
para não falar da restauração da sua
dignidade como ser humano humilhado,
que teve a vida exposta a várias pessoas
que simplesmente deram com os ombros
para o seu problema, e riram de suas
necessidades. (...) Vale ainda destacar

des que representa, pedindo, reivindican- que o processo MF 076843412/81-65 en-
do, atendendo, servindo muitas vezes até ¦>-
como alvo de pessoas maldosas e descom-
promissãdas com suas bases em cujo inte-
resse é viver sempre à sombra do poder,
satisfazendo suas ambições pessoais.
Aires Abdalla Helayel, deputado estadual
— Rio de Janeiro.

Aumento diário
No dia I". 2/SS. adquiri um carro na

rcveneledora Tianá (Av. 2S de Setembro
S(i). pagando uma entrada ã vista e assu-
mindo um financiamento de CZS 150 mil
parcelado em 12 vezes, reajustado peir
OTN. Como o vencimento elas prestações
é ik> dia 1" de cada mês; decidi fazer os
pagamentos sempre no último elia do mês
anterior, antes ela virada ela OTN. A
primeira prestação foi paga sem proble-
mas. Uma semana após e> pagamento ela
segunda prestação, fui conuicado pelo
Banco Itaú. responsável pelo financia-
mento. para pagar uma diferença ele mais
ou menos CZS 3 mil, oriunda elei lalo ele
e|ue as prestações eram reiijustaeiilii pela
OTN fiscal, que varia diariamente! pomoo contrato diz que ei reajuste é pela LBÇ
Iiscai, com uma ressalva que a variação ela
O TN substitui a variação da LBQ fiscal,
estou em dúvida se issei é legal ou não.
Acho injusto que. numa cce>iie>mia em 'que
o meu salário está congelado, tenha unia
prcsiação que aumente eliariamenle. Ro-
herto do Siqueira Barreto — Rio de ,1a-
neiro.

Maçonaria
Causou-me surpresa a reportagem pu-hlicada na página 5 de 30/3/88 intitulada:

Maçonaria age para eleger o presidente da
República, pois;

— Não fomos entrevistados por
nenhum jornalista do JORNAL DO
BRASIL.

— Não informamos a nenhum jorna-
lista que nos entrevistou (Estado de Minas

Diário do Comércio — Jornal de Casa
Televisão Minas — Globo — Bandei-

rantes) de que os nomes citados nas qua-
tro primeiras linhas dessa reportagem são
eis principais nomes de que a maçonaria
dispõe para voltar a ocupar espaço na
condução dos assunteis políticos do país.

— Também não sabemos quem in-
formou ao jornalista, apesar do mesmo
citar nosso nome, de estar em marcha as
articulações entre os maçons para fazer do
governador Orestcs Quéreia o futuro Pre-
sjdente da República. Seria uma levianda-
de de nossa parte, tal fato, uma vez que o
governaelor de Minas pertence aos qua-
dreis de nossa loja, conforme o próprio
tópico dessa reportagem. Fomos lieis da
JK que coordenamos sua campanha junto
às 450 leijas maçònicas existentes em Mi-
nas Gerais e, posteriormente, convidado a
realizar um trabalho relâmpago nas 148
favelas existentes em Belo Horizonte.

— Na hierarquia maçònica, nosso
cargo é Venerável Mestre e não Grão
Mestre como diz a reportagem.

— Quanto ao cargo ele assessor, a
assessoria funciona de fato. mas não de
direito, e que existe grupo tentando boico-
tar e desarticular a Assessoria Maçònica,
sem que o governador de Minas, membro
de nossa loja, tenha conhecimento.

contra-se no setor Setip, da Divisão de
Pessoal do Ministério da Fazenda, e que
este setor só reabrirá suas portas em
dezembro de 1988. Até lá só Deus poderá
sustentar os pensionistas. (...) Impõe-se
que as autoridades examinem o que está
ocorrendo com esse setor Setip e determi-
nem o seu normal funcionamento. (...)
Maria de Fátima Neves Modesto — Rio de
Janeiro.

Falência
Atendi um anúncio na revista Domingo

do JB, em janeiro; da firma Cozilha
(cozinhas planejadas) Av. Galeão. 694 —
Ilha do Governador. Chamei o vendedor,
encomendei o projeto de cozinha que ele
me propôs, paguei um sinal de CZS 35 mil
em 25/Í/88. O prazo constante do pedido
era de 35 dias úteis. Passado o prazo, fui à
empresa e surpreso fiquei. Faliu. A quem
recorrer? Tem SPC para negativar o mau
pagador e para negativar a má empresa
que não cumpre os seus compromissos? O
que fazer?. Gerson Rodrigues — Rio de
Janeiro.

Fiscal de rendas
Tenelo participado ele diversos eoncur-

sos públicos, gostaria de manifestar puhli-
camente minha admiração pela competêii-
cia e honestidade cerni que foi realizado o
último concurso para fiscais ele rendas elo
município do Rio ele Janeiro. E sempre
gratificante observar que. quando o dese-
jo de acertar se une à probidade e cãpaci-
elaele administrativa, senneis capazes ele
realizar, sem quaisquer senões. concursos
públicos de alto nível, realmente alerido-
res da qualidade dos, candidatos e sobre
cujo resultado não possa surgir quaisquer
dúvidas. Parabéns! Valmir Magalhães Pi
montei — Rio de Janeiro.

Nome de lancha
Faz mais ele um ano, foi lançada rias

águas da baía ela Guanabara a embarcação
Brizamar. bonita, ágil e graciosa. (...)
Agora, depois de tanto tempo, algumas
pessoas (...) observaram "um erro", e
seguidamente sanaram o mesmo, trocan
do a letra i. pela letra s, do nome ele
batismo dessa lancha, ei qual na minha
opinião é insólito, pois os nomes próprios
devem ser respeitados, e. portanto, con
servar sua ortografia de origem. Fernando
Martin Uceda — Rio de Janeiro.

Magia negra
O sacrifício ele um boi. quatro earnei

reis e oito galinhas-d'an®la. deiados por
ministros ele estado e autoridades elo go
verno federal, para oferenda a Xangó, no
centro espírita llè-Axê Bamilá.em Lui/.ia
nia. leie a legislação federal de protcçãei
aos animais e os toros de civilizaçao que
desemos resguardar. Se ele um ladjj
ConstituiçãS da República l-ederativa elo
Brasil garante a liberdade religiosa, seri.
um contra-senso classificar como religio
vas práticas medievais de magia negra
(...) Edna Cardoso Dias —Belo Horizonte
(MG).

Brigido

6— Lamentamos a má fé dessa repor-
tagem, pois o repórter (jornalista) se es-
queceu que existe a gravação citada na
reportagem ele um programa Alta Tensão
versaiuío sObre a maçonaria! que vai ao ar

Exploração
O Unibanco é o único banco onde

compensação ele um cheque ele São Paulo
(capital) para o Rio leva seis dias úteis. E
também o único banco caio gerente (Ju
lio, Pr. de Botafogo. 120) desconhece
sistema integrado Rio/8.Paulo, através do
qual a compensarão e realizada em 4S
horas. Meu "cheque (acima de CZS 1
milhão), segundo ei gerente, levaria cinco
tlias úteis ou sete corridos para ser com-
pensado. Só que após o oitavo dia corrido
tudo ainda estava na mesma. Alem ele'
absurda! 0 uma exploração! Klaus HàmJ
hier — Rio de Janeiro

As cartas serào selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmarão
prévia.
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PMDB no Rio cede espaços ao PT

Rogério Coelho Neto

TVT a história política brasileira, mes-
1 mo quando o PSD, a UDN e o

PTB se sustentavam na força de grandes
lideranças regionais e nacionais — das
quais Getúlio Vargas, Eduardo Gomes,
Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e
João Goulart são alguns exemplos —, as
eleições sempre foram vencidas por no-
mes e não por partidos. Na fase pós-64,
com as cassações indiscriminadas e a
extinção dos velhos partidos, essa verda^,
de histórica só fez crescer.

Mesmo sabendo que os nomes é que
empurram os partidos no Brasil, nada
impede que um analista político menos! avisado acabe ficando perplexo com a
sortè das legendas ditas mais fortes, como
a dò PMDB, em grandes centros urba-
nos". No Rio, a mais recente pesquisa de

1 opinião conhecida — encomendada ao
Ibope pelo PL e fechada em fins de abril

t — mostra um PT (12% das preferências
j populares) bem perto do PMDB (14%).

Essa pesquisa do Ibope deve estar
sendo analisada, em todos os seus aspec-
tos, pelo governador Moreira Franco,
que sempre dirigiu os grandes atos de sua
vitoriosa carreira política — desde a con-

: quista do troféu de deputado federal mais
i votado no antigo Estado do Rio (120 mil
1 votos)— na direção dos ventos que so-

pram a favor da opinião pública. Não é o
fato, em si, do crescimento do PT que
deve assustar o PMDB na cidade do Rio
de Janeiro. O partido majoritário no país
deve se preocupar, isto sim, é com o seu
alto índice de rejeição: 29%.

As causas da rejeição do PMDB no
Rio são conhecidas. Decorrem da situa-
çáo econômica de anormalidade — ou, se
quiserem, do aprofundamento da crise de
ingovernabilidade que se abateu sobre o
governo do presidente José Sarney. A
pesquisa do Ibope, quanto a partidos,
mostra, com clareza, que para o eleitora-
do do Rio a Nova República não passa de
uma simples miragem. A rejeição carioca
atinge também o PFL, o outro braço do
sistema que substituiu o autoritarismo
militar e fracassou no ataque à inflação.

É cômoda, ante o drama do PMDB,
a situação do PDT. O partido do gover-
nador Leonel Brizola tem 25% da prefe-
rència do eleitorado do Rio, enquanto o
PT e o PMDB empatam, em segundo
lugar, com 11%. O PFL tem o índice
inexpressivo de 2%, sendo suplantado
pelo PL (seu filhote), que alcançou 4%
na pesquisa do Ibope. Há, ainda, um
dado que mostra sinais de fortes mudan-
ças na capital fluminense: a fragilidade
dos pequenos partidos de esquerda: o
PSB (do prefeito Roberto Saturnino Bra-
ga), o PCB e o PC do B somam, cada um,
1% das preferências do eleitorado.

Na cena carioca, a fragilidade dos
partidos tem o seu melhor exemplo, por
sinal, na situação da deputada estadual
Jandira Feghali. Ela é candidata à prefei-
tura e chegaria em quarto lugar, se a
eleição fosse hoje, com 9% dos votos,
depois de Álvaro Valle (PL), com 29%, e
Márcio Braga (PMDB), 12%. Como o
PC do B só empolga 1% dos eleitores no
Rio, Jandira, a principal estrela do parti-

do, navega oito corpos à frente da le-
genda.

O governador Moreira Franco perce-
beu, na campanha eleitoral de 1986, que
o PMDB era uma simples possessão car-
torial. Criado no período áureo do clia-
guismo— como uma espécie de proprie-
dade particular do ex-governador Chagas
Freitas —, ainda com a velha marca de
MDB, o partido não se abriu à sociedade.
Entrava nele quem o patrão bem enten-
dia. O crescimento notável, à época,
revela-se falso agora. Como única via de
oposição tolerada no país, o
MDB/PMDB do Rio recolhia, mesmo
além de uma linha aceitável de coerência
ideológica, o sentimento de uma grande
cidade inconformada com a sustação da
plenitude democrática.

A pesquisa do Ibope, do finalzinho
de abril, vem apenas reforçar uma evi-
dência: a de que o MDB/PMDB carioca
acabou, na verdade, com o processo de
abertura política iniciado em 1982. Isso
salta aos olhos, inclusive, porque Moreira
Franco ganhou bem do professor Darcy
Ribeiro (seu adversário do PDT), em
1986, a eleição no Rio, sem que o PMDB
tivesse acompanhado seus passos.

Agora, o MDB/PMDB passa por um
amplo processo de reciclagem. Tenta, em
suma, se abrir para lideranças que te-
nham efetivamente voto. Se a mudança
poderá se efetivar até a eleição, para que
o partido tenha êxito nas urnas, só o
futuro dirá. O tratamento, na verdade, é
de choque. E não oferece, ainda, condi-
ções de avaliação às pesquisas de opinião.

As Fundações universitárias

Simon Schwcirtzman
A inda não se sabe se o governo

•Em. federal vai realmente modificar o
artigo 40 do Decreto 95.904. do dia 7
passado, em que se davam 30 dias para
que as universidades federais extinguis-
sem cerca de 40 Fundações por elas
criadas como forma de sair da camisa-de-
força que lhes dá sua condição de autar-
qUia pública. Estas Fundações são, típica-
mente, entidades não lucrativas de direi-
to privado, estabelecidas e controladas
por universidades e escolas superiores,
através das quais convênios de pesquisa
são assinados, serviços de extensão e
assistência técnica remunerados são fei-
tos," e hospitais universitários são admi-
nistrados. O Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras solicitou ao mi-
nistro da Educação que intercedesse junj
to à presidência para pelo menos prorro-
gar o prazo para 180 dias. para dar tempo
a um exame mais aprofundado do proble-
ma, evitando, inclusive, a demissão de
quase 7 mil profissionais da área de
saúde, sem falar da inviahilização de um
sem-número de projetos de pesquisa hoje
financiados pela F1NEP, CNPq e outras
instituições. Esta determinação veio no
bojo da extinção da URP para servidores
federais e passou quase despercebida,
não provocando, nem de longe, reação
semelhante à que existe quanto à proibi-
çáo temporária de contratação de novos
professores pelas universidades federais,
apesar de ser possivelmente muito mais
grave.

A justificativa formal para a determi-
nação é que estas Fundações são ilegais,
por terem sido estabelecidas por meros
atos administrativos, e há um parecer do
Tribunal de Contas da União sugerindo
seja sua extinção, seja sua melhor regula-
nientaçáo. Esta regulamentação é, efeti-
vãmente, necessária, já que Fundações
deste tipo podem ser. se mal utilizadas,
uma porta aberta para o desvirtuamento
das funções universitárias, e a apropria-
çáo, para uso privado, de bens públicos.
Assim, em um exemplo fictício, os pro-

i fessores de uma faculdade de arquitetura
poderiam, através de uma Fundação des-
te tipo, vender serviços feitos durante
suas horas de trabalho em regime de
dedicação exclusiva, utilizando-se de
equipamentos e materiais fornecidos pelo
governo, e receber por isto muito mais do
que colegas que não participam das Fun-
dações. Não só haveria, no caso, uma
utilização indébita de recursos públicos
para fins privados, como uma concorrên-
cia desleal da universidade com os escri-
tórios privados de arquitetura, além de
gerar o desinteresse dos professores pelas
atividades regulares de ensino e de pes-
quisa para as quais, afinal, o governo lhes
paga. A maneira de evitar que estes

abusos ocorram é colocar as Fundações
sob supervisão acadêmica, administrativa
e financeira direta dos departamentos,
institutos ou universidades a que estejam
vinculadas, estabelecendo regras para
que seus trabalhos tenham um sentido
acadêmico claro, para que o tempo dedi-
cado c as remunerações adicionais dos
professores obedeçam a normas definidas
e que haja uma efetiva transferência de
recursos das Fundações para o interior
das universidades. Estas regras não po-
dem ser gerais, mas devem ser estabeleci-
das pelas universidades cm cada caso.

Existe um outro tipo de oposição às
Fundações, rio entanto, que não se mos-
tra de corpo inteiro, mas que talvez
explique melhor a truculência do decreto
presidencial (que não tem agido com
igual determinação ante outros casos de
uso privado de funções públicas) assim
como a pouca grita que a medida está
causando no próprio ambiente universitá-
rio, onde poucas vozes se uniram, até
agora, ao protesto dos
reitores.

Esta oposição sur-
da as Fundações vem
do fato de que, na
prática, muitas delas
têm conseguido rom-
per o monolitismo e o
controle burocrático
da vida das universi-
dades federais, crian-
do um espaço de liber- ...
dade, diferenciação e"insubordinação" que
a burocracia não tole-
ra, que os setores me-
nos competentes das
universidades olham
com inveja c deseon-
fiança. Elas também
são vistas, por muitos,
como uma forma em-
brionária de privatiza-
çáo das universidades, '
já que são portas atra-
vês das quais recursos
não orçamentários podem ser obtidos,
inclusive para a complcmentaçáo de salá-
rios. Através de uma Fundação, por
exemplo, um instituto de engenharia de
alto nível pode estabelecer relações de
cooperação com a indústria local, transfe-
rir de forma efetiva a tecnologia gerada
por suas pesquisas e dar formação atuali-
zada a seus alunos: através de uma Fun-
daçáo pesquisadores competentes podem
obter um financiamento para um grande
projeto, que traga novos equipamentos,
contrate assistentes técnicos e administra-
tivos, proporcione estágio a estudantes, e
assim por diante. As Fundações dão lugar
ao surgimento, nas universidades, de lí-
deres empreendedores que localizam ta-
lentos, identificam fontes de financia-
mento, formulam projetos e fazem crcs-

cer seus institutos e departamentos. As
complementaçõcs salariais feitas pelas
Fundações permitem às universidades re-
ter as pessoas mais qualificadas e que
atuam nas profissões mais bem pagas
(médicos, administradores, economistas,
engenheiros), que de outra forma termi-
nariam por abandoná-las pelo setor pri-
vado.

Aumentar os vínculos das universida-
des com o mundo que as rodeia, torná-las
sensíveis às demandas da sociedade, dar
liberdade e iniciativa a seus professores e
pesquisadores não são tarefas fáceis e
geram inevitáveis ambigüidades, distor-
ções e conflitos de interesse que precisam
ser examinados e resolvidos caso a caso a
partir dos valores maiores do desenvolvi-
mento do conhecimento e da capacitação
científica e tecnológica do país. Acabar
com as Fundações por um fiut administra-
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Republico a página de minha carteira de
trabalho, publicada, um pouco como auto-
gozação, quando completei 50 anos de profissão,
sem saber que até isso, o fato de se envelhecer
(embora seja evidente que não tenho a idade que
tenho), ia causar inveja e ranger de dentes. Além
de muitos telefonemas e interpelações (na secre-
tária eletrônica, que não atendo) recebi duas
cartas corajosamente anônimas acusando minha
carteira de falsa (com que intuito?) pois em 1938
(ano em que comecei a trabalhar), o Rio não era
Estado da Guanabara, como está nela, mas
Distrito Federal. "Me desmascararam!", dizem
eles, seriamente.

Honrado leitor, não falha: dois bits de cara-
ter correspondem sempre a dois b/fsde inteligên-
cia. Eu nem ia voltar ao assunto, por ser a
explicação demasiado óbvia, mas, dada a insistên-
cia... É evidente que a carteira em que se diz que
comecei a trabalhar em 38 não é de 38. Tenho
carteiras de 45/58/63, etc. Esta, por acaso, é de
63. Usei-a por ser a mais legível. O carimbo (em
roxo, no original) é, naturalmente, da época em
que a carteira foi apontada, e não do passado.

Se eu pedir, agora, um registro do JB, o
carimbo (ou a eletrônica) será de hoje, ô comezi-
nhos!
P.S. O erro evidente os anônimos não viram; o
apontador (em 1963) escreveu cruzeiros onde
devia ser mil reis.

Os militares e a democracia

Herbert de Souza

tivo pode. sem dúvida, eliminar muitos
abusos. Mas este ato vai, principalmente,
acabar com o "abuso" dos setores mais
dinâmicos da universidade federal brasi-
leira de tentar se diferenciar c fazer valer
sua competência e sua capacidade de
iniciativa. O fim das Fundações será mais
uma vitória dos que trabalham, sem pen-
sar muito no que fazem, pelo achatamen-
to monolítico e centralizado das universi-
dades federais e mais um passo cm seu
plano inclinado de decadência.

Simon Schwartzman e pesquisador ao Centro
de Pesquisas e Documentação em História
Contemporânea do Brasil da Fundação Getú-
lio Vargas, professor visitante do Instituto de
Estudos Avançados da Universidade de São
Paulo e membro da Comissão Nacional de
Sociedades Cientificas

Os 
militares e a democracia parecem sempre estar em

campos opostos — e de modo geral estão. Há setores
de esquerda que ainda acreditam na força militar como
parteira da nova sociedade, que. em última análise e depois
de um "período de transição", seria democrática. Sem
entrar no campo complicado da teoria geral fiquemos com
algumas reflexões sobre nossa história particular.

No Brasil as Forças Armadas sempre atuaram delibe-
radamente como garantia da ordem econômica c social, o
chamado stutus quo. Aluam, algumas vezes, dentro (c,
outras vezes, fora) da legalidade, mas sempre em torno dos
interesses dos grupos dominantes ria sociedade brasileira.
Foram organizadas para isso e cumprem sua função.

Os militares estiveram presentes na definição da
República e na constituição da ordem econômica e social
capitalista dominante de que resultou o Estado brasileiro.
Como toda instituição, sofre as contradições da sociedade e
apresenta em seu interior as diversas tendências: nossa
história, como vimos, registra os líderes militares de direita,
centro e esquerda: os conservadores, liberais, democratas,
socialistas e até marxistas e comunistas. Que o digam os
nomes de Penna Boto, Lott, Euler. Serra e o capitão Luiz
Carlos Prestes. Apesar de todas essas diferenças, na hora da
verdade, as Forças Armadas actbam confirmando a correia-
ção de forças dominantes existentes na sociedade, mesmo
quando rompem com a legalidade, no golpe, intervenção ou
"revolução". Por isso é quase sempre impróprio se falar em
ditadura ou regime militar, dado que o militar aí é sempre
adjetivo de um substantivo civil. Em última análise os
interesses civis e que determinam a natureza da sociedade
onde atuam os militares. Mais importante que farda ou
jaquetáo é perguntar-se sobre a correlação de forças çxisten-
tes ria sociedade civil (que se refletem no Estado) e a que
interesses servem o regime ou uma ditadura.

Em 1964 o golpe serviu a uma aliança entre o grande
capital transnacional e nacional que não acabou até hoje. Os
governos sob a direção de militares instalados a partir daí
até Figueiredo serviam a esses interesses dominantes — e
não aos da própria corporação militar. Por isso mesmo mais
importante do que o presidente era o ministro da Fazenda
de turno, fosse ele Roberto Campos ou Delfim Nctto. Na
despedida de Figueiredo mudou o presidente mas não
mudou o papel do regime: com o civil Sarney as Forças
Armadas funcionam para manter essa ordem e impedir
mudanças que possam afetar os mesmos interesses dominan-
tes. Na hora de atuar, atuam e decretam o imperativo do
presidencialismo e dos 5 anos. Nestes períodos, foram às
vezes mais transnacionalistas ou nacionalistas, mais estatis-
tas ou liberalizantes. porém sempre dentro da sagrada
aliança com a ordem capitalista transnacional. e sob a
hegemonia do capital de maior potência, o transnacional. E
foi aí que o Brasil sendo capitalista nunca chegou a ser uma
nação, como o é o caso daqueles países que conseguiram
desenvolver-se com o capital. Vide Estados Unidos. Japão e
tantos outros, onde nação vem primeiro e o capital depois:
com essa lógica conseguiram desenvolver os dois.

Nestes descaminhos perdemos também o rumo da
democracia. Por isso é fundamental voltar a definir o papel
dos militares na construção de uma sociedade democrática.

Numa sociedade liberal capitalista desenvolvida, as
Forças Armadas estão totalmente subordinadas ao poder
civil. Não atuam na política interna ou mesmo na definição
da política externa e cuidam fundamentalmente da defesa

externa. Quando atuam no campo interno, o fazem sob as
ordens e determinações do poder civil. Não existe regime
liberal sob intervenção do poder militar. Nesse sentido, o
capital desenvolvido trata o militar como um funcionário
público e elabora a sua hegemonia nos marcos de uma
institueionalidade exigente de não intervenção militar. O
capital pode se valer de ditaduras mas não consegue
conviver muito tempo com elas, acaba se dando mal. Vide o
Xá do Irã, a Cuba de Batista, Nicarágua e tantos outros
Somozas. Nos países capitalistas avançados e liberais, os
militares são heróis de guerras externas, quando voltam
para casa. Em casa devem cumprir rigorosamente o papel
definido nas constituições pelos civis. Como se pode ver,
entre nós, a não ser em alguns poucos momentos de nossa
vida política, nunca houve uma sociedade e um Estado
liberais. A sociedade c o Estado autoritário que somos têm
as Forças Armadas que criou, onde os liberais não são a
força dominante.

Portanto, se estamos ainda longe do Estado liberal, c
mais longo ainda o caminho da democracia. Se estamos
carentes de lideranças militares liberais que ajudem a
sociedade brasileira a domesticar as forças do golpe e do
autoritarismo, estamos também carentes de um pensamento
e de lideranças democráticas nas Forças Armadas que nos
ajudem a construir uma sociedade superior, justa, desenvol-
vida e digna de nossos sonhos. Mas para que este tipo de
militar e de instituição exista é fundamental pensá-lo, criá-
Io. É crucial propor esse caminho para que a caminhada
exista.

Na sociedade democrática o militar é antes de qual-
quer coisa um cidadão que participa da vida política como
civil e trabalha como militar, sob a direção e submetido as
leis de uma sociedade constituída por todos e para todos.
Sua arma fundamental é o voto. A diferença entre um
militar liberal e um democrata é a sua adesão a uma
sociedade de qualidade superior a liberal. É sua participação
consciente na construção de uma utopia que mobiliza todas
as suas energias como cidadão de uni novo mundo. Os dois
não se colocam acima da sociedade, como senhores e donos
do poder, mas o democrata além disso assume a sua
cidadania com o entusiasmo que muitas vezes falta ao
profissional da ordem, mesmo liberal.

O sonho do militar liberal é desenvolver-se em sua
profissão, aperfeiçoar-se como técnico. O sonho do militar
democrata é fazer com que o uso da arma não seja mais
necessário, é aperfeiçoar-se como cidadão no pleno gozo de
seus direitos de pessoa humana. Um. mesmo lutando pela
paz. ainda vive da guerra. O outro só trabalha pela paz.
Porém mais importante ainda é que o militar democrata não
se conforma corri uma sociedade onde a garantia dos direitos
permaneça no discurso e na abstração, onde o individualis-
mo, a competição e a indiferença pelo social acabam por
construir o céu para uns poucos à custa do inferno para uma
grande maioria. Os princípios da igualdade, da participação
e da diversidade definem a base da nova sociedade que faz
do militar democrata o cidadão do novo mundo, ainda por
construir.

O militar autoritário usa a força como manifestação de
seu poder. O liberal se subordina ao poder institucionaliza-
do da sociedade. O democrata participa como cidadão da
construção de uma sociedade onde o poder não se funda na
força e onde a lei existe para a felicidade de todos. Repensar
o papel dos militares é uma tarefa de todos nós.

Herberl de Souza ó sociologo

Brasil-Portugal 
— 

uma ocasião para 
maior 

pragmatismo

Hildegardo de Noronha

Na 
História, é difícil encontrar, en-

tre países, relações tão especiais
como as que se estabeleceram entre Por-
tugal e sua ex-colônia, o Brasil. Para tal,
muito contribuíram as circunstâncias da
nossa independência e o generoso fluxo
imigratório que se manteve constante até
os meados deste século. Na realidade, é
um caso "sui generis", o de Pedro, her-
deiro do trono português e Príncipe Re-
gente da Colônia, proclamar a Indepen-
dência do Brasil "contrariando" o seu
próprio pai e tornar-se, posteriormente,
rei de Portugal. Evidentemente, foi uma
separação que não deixou ressentimentos
maiores.

Já a imigração portuguesa para o
Brasil, iniciada timidamente na década
de 30 do século passado, atingiu o seu
ápice entre 1880 e 1940, totalizando até o
seu declínio total cerca de um milhão e
seiscentas mil pessoas. É óbvio que este
aflirxo de europeus teria de exercer gran-
de influência no nosso país. Os elos
lingüísticos e históricos constituíram o
fulcro duma relação especial que se tra-
duziu na formação de mais de cem asso-
ciaçóes culturais, sociais e, até mesmo,
comerciais que ajudaram a conservar as

ligações com Portugal. Assim, ficaram
definidos entre os dois países afinidades
de caráter cultural, afetivo, psicológico,
espiritual, étnico, histórico, moral e lin-
güístico.

No entanto, a parte comercial não
acompanhou essa aproximação. Desde
antes da independência e por força do
apoio a Portugal contra Napoleão, come-
çou a Inglaterra a ter um tratamento de
"país mais favorecido" nas suas relações
comerciais com o Brasil, substituindo
Portugal como o nosso mais importante
parceiro. Com pequenas variações, o co-
mércio bilateral Brasil-Portugal tem-se
mantido num nível bem baixo, com um
percentual ridículo em relação às nossas
pautas de comércio exterior. Muito con-
tribuiu, para isto, a escala do mercado
português e a situação que persistiu por
muitos anos, da existência nas colônias
remanescentes, Angola, Moçambique, S.
Tomé e Timor, dos tradicionais produtos
agrícolas brasileiros.

Tanto os governos como as classes
empresariais dos dois países realizaram
alguns esforços cspasmódicos, mas os
resultados não têm sido apreciáveis. Na
área governamental, foram assinados
dois acordos:

— Em 1953, o Tratado de Amizade
e Consulta, cujo objetivo maior, de parte
de Portugal, era induzir o Brasil a apoiá-
lo, pelo menos moralmente, na sua posi-
ção africana. De acordo com o texto, era
assinado em vista "das ligações espiri-
tuais, morais, étnicas e lingüísticas depois
de três séculos de história comum". Após
a revolução de 1964, vigorando então nos
dois países regímenes autoritários, surgiu
o Tratado de 1966, com mais ênfase no
estreitamento de relações comerciais bi-
laterais. Era expectativa geral que, face à
natureza dos regímenes, medidas espe-
ciais fossem rapidamente tomadas no
sentido do fomento e incentivo das inicia-
tivas no âmbito privado. Na realidade, tal
não se passou.

Nos governos do general Figueiredo
e do presidente Sarney, em decorrência
de visitas protocolares recíprocas, pro-
nunciamentos têm sido feitos, sempre
calcados na tradicional amizade e na
vontade mútua de aumento das relações
comerciais.

Na área empresarial, nas décadas de
60 e 70, algumas iniciativas importantes
foram realizadas.

— No setor bancário, concretiza-

ram-se dois negócios que merecem ser
mencionados. O Banco Português do
Atlântico e o Unibanco efetivaram invés-
timentos mútuos e procuraram incentivar
o fluxo bilateral nas áreas de câmbio,
remessas e comércio. A Sociedade Finan-
ceira Portuguesa tomou uma participa-
ção, primeiramente no Banco Português
do Brasil e, por incorporação deste, no
Banco Itaú. O objetivo era o fomento de
negócios mútuos. Efetivamente, vários
investimentos foram realizados, no Bra-
sil, nos setores de seguros, química e
explosivos.

Na área comercial, ressalta a ini-
ciativa do Pão de Açúcar, que logrou
estabelecer uma importante cadeia de
supermercados em Portugal, na Espanha
c Angola e que, salvo na Espanha, conti-
nua em plena operação.

Na área industrial, o destaque é
para a implantação em Minas Gerais de
uma grande fábrica de cimento, a Soei-
com. do Grupo Cliampalimaud. Os ór-
gãos de informação do Brasil, notada-
mente JORNAL DO BRASIL. O Globo
e Manchete, realizaram esforços de apro-
ximaçào com a implantação de represèn-
tações em Lisboa, fomento de seminários
e edições especiais.

A Revolução dos Cravos, em 1974, a
princípio, desestimulou novos investi-
mentos em Portugal, interrompeu alguns
e até provocou um fluxo migratório de
nível para o Brasil, que teve, como vanta-
gem residual, um melhor conhecimento
de parte do empresariado português das
realidades brasileiras.

Importantes grupos portugueses, co-
mo o Espírito Santo, Mello, Boullosa e
Grão Pará, realizaram investimentos no
Brasil numa contribuição clara à maior
aproximação entre os dois países.

No momento, um fato novo da maior
importância poderá ser decisivo para dar
um sentido prático às tradicionais rela-
ções luso-brasileiras. Trata-se da recente
entrada de Portugal para a Comunidade
Econômica Européia e a perspectiva de
um imenso mercado. Na opinião do emi-
nente economista, embaixador Ernane
Lopes, antigo ministro das Finanças de
Portugal e principal negociador da admis-
são do seu país ao Mercado Comum
Europeu, abre-se ao Brasil uma oportu-
riiclade única, naturalmente, desde que
respeitadas as regras básicas daquele or-
ganismo internacional. Acentua ele que o
período a encerrar-se em 31 de dezembro
de 1992 e crucial para que os mecanismos

da CEE sejam bem compreendidos e
possa o Brasil, aproveitando-se da situa-
çáo portuguesa, aumentar a sua partici-
paçáo num mercado de centenas de mi-
Ihõcs de consumidores. Após essa data. a
aplicação plena das regras da CEE dili-
cultará tal objetivo.

A economia mundial está, hoje, divi-
dida em quatro grandes áreas de influên-
cia, os Estados Unidos, Canadá e, possi-
velmente, México, formando um agrupa-
mento de livre comércio; a Comunidade
Econômica Européia; o Comecom e o
crescente Grupo Orientai com os seus
poderosos dragões como Japão, Coréia
do Sul, Tawan e Cingapura. O Brasil
terá, inevitavelmente, de estar ligado a
uma delas. A oportunidade que se apre-
senta parece ser extremamente importan-
te para o país. Depende agora do interes-
se dos empresários brasileiros e portu-
gueses e, principalmente, de ambos os
governos, na aprovação de mecanismos
de ordem financeira, administrativa e
fiscal, que incentivem a concretização de
iniciativas comuns.

Hildegardo de Noronha foi administrador de
empresas em Portugal e, atualmente, 6 conse-
lheiro do Unibanco
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Rio de Janeir° M .n r t« >h m . II Dois apostadorcs — um de Manaus e outro de Porfo '

parada cardfaca, em Houston, Ilhcus e da AgropecuariaCort*- Eleusa (E) e Rosilene preocupam-se com vazamento do^dsque vern do" aterro saititdrio

plantador de cacau do mundo e ?j° ,^e 
^a™ S.A. Um dos _,. __ -. _

ia»B5Ms ssm^s Gas de lixo ameaca moradores
de Cacau (CNPC), era presi- deon, oito filhos e 18 netos. 3

57 , „ 7? , . de bairro pobre de Sao Paulo &
¦ Lartola gaucho admite sAopAULo_«Estamos vivendocn, cimadcum • ' •..* fe:J 4hWmm^W

niijf)/i/,/Ymonf/) nito t ft TYihom P^'v®r^ "» Eleusa Rcgina Parovani, uma dona-de-casa &• v|> ¦ , JEjli f v ' llPf^yUUULlLlllllt>lLLts l£llts llllllUVIIl de33 anosaoolhar para o grande aterrosanitdrioque ficam Wmm f, | 1 • • '

^ 44i • jj | j • j bcm em frente a sua casa, em Ermelindo Matarazzo, um WmM ¦ -y 4BH| i I'1'"-' I < F? *>'" "v SIP^
e banaueiro ae bicno bairro pobre da zona leste da capital paulista. Hi seis anos, ela t-itcyi ° flH: • - • Y^#§F~~ x* 

1 
, ; '

x convive com as moscas e o mau cheiro vindos do aterro, um PP™ mriiiriiirt ) sSwSrW' ' <*3>rf *' »"
PORTO ALEGRE — Pela primeira vez no Rio Grande do dos quatro existentcs na cidade de Sao Paulo, onde sao 7 s

Sul, um banqueiro do jogo do bicho assume publicamente esta despejados 12 mil toneladas diirias de lixo coletado na regiao V Vr 
' ' 4 "• "•'¦¦•' :_

conditio: o prcsidente do Esporte Clube Juventude, de Caxias leste da capital. ^ frente fria esta no litoral do Sudeste e poderi intlucnciar
do Sul, Luis Carlos Festogato, admitiu ser banqueiro do bicho, Ha uma semana, a "pdlvora" a que se refere Eleusa — o Hp%»»o tempo nesta Regiao, causando nebulosidade e chuvas
mas afirmou que desempenha sua atividade "com muita hones- gas mctano produzido atravds da decomposigao do lixo —deu iff w FgjMJM- isoladas cm algumas areas. No Sul, predomina bom tempo
tidade, isen?ao e com a responsabilidade de quem tem na sua seu primeiro estouro: acabou queimando gravemente o rosto • !%,«', c no rcst0 do Pals exislc nebulosidade e possibilidadc dc
organizasao mais de seis mil pessoas em todo o estado que do cobrador de onibus Adenflson dos Santos Caramelo pancadas de chuvas em alguns Estados do Norte, Nordeste
dependem dc mim". quando ele tentava verificar, com uma tocha, a profundidade e Ccntro-oeste.

A surpreendente reveiaqao foi feita ontem durante uma dc um pogo no fundo da casa de sua noiva, Penha Aparecida ~ ' il« $ 
entrevista radiofonica il Radio Gaucha, desta capital, momcntos Gomes, numa rua bem prdxima ao aterro. "Saf apaeando o 

<vfv No Rio e em Niteroi Nos Estados "
antes da partida cntre o Gremio e Juventude, no estadio fogo do rosto depois da explosao", conta Adenflson. |R> 

j 
| Copdty6es iMAi.l Min. |oKmpico, em Porto Alegre. LuisQrlosadmitiuessacondigao _ Cpmorostobastantemachucado—ostibiosaindaestao Nublaio,; ocaiionalmente claw. PA. Nubhdo 77 23.0depois que 0 t6cnico Galego, do Pelotas, 0 acusou dc ser o muito inchados — Adenflson est£ de licen^a mddica do com possfvel inslabilidade no de- rr Nublado I 30.2 f "21.0 Imaior banqueiro do bicho no interior do estado. trabalho e ainda nao sabe quando poderd voltar a trabalhar correr do pertodo. Ventos de Nor- ap: NuNaJo -^3 8

0 presidente do Juventude disse nao se sentir ofendido Pior ainda: 0 m6dico que 0 atendeu no dia do acidente disse # «e. fracos a moderados. Tempera- am NubifflS »•« -»-i
pelas declaragoes de Galego porque ele, Luis Carlos, exercia que talvez Adenflson precisc de uma cirurgia pldstica no rosto » » '1^' • i^.-S minim? de ontemS em B™gS ac: Sublado - -ua
suas atividades com muita honestidade , j£ que inclusive pela e, caso a interven^ao tenha que ser realizada, ningudm sabe v \r" io/f e 19.8° em Santa Teresa. SE Nubi«do 21 a m.j
profissao "vive da credibilidade". TamWm dono de varias quem vai pagar. "Primeiro ele tem que esperar sair 0 laudo da T-'MHbV '' pe-Subudo '%l
cmpresas construtoras cm Caxias do Sul, 0 presidente do Cetesb (Companhia Estadual de Tecnologia e Sancamcnto WS^m 

AL: Nuhiado :s i 21s
Juventude contou que sua organizagao da assistencia social a Ambiental de Sao Paulo) e saber se foi 0 g*s metano que MUgv^-'' ™
todos os que com ele trabalham. Para ele 0 jogo do bicho 6 uma explodiu e s6 entao pedir indenizagao i prefeitura", infonna "> Hf u# Precipitatfo das chuvas em mm ba- Nub!^ 29 6 1atividade aceita por toda a comunidade . Luis Carlos orgu- Eleusa, que 6 uma das 15 pessoas do bairro que formam a i ^ w?  MA: Nubiado 30.9 22.9
lhos-sc de pertencer d sociedade de Caxias do Sul, que ate )& o comissao de fiscalizagao do aterro. Logo apds o acidente a 

':g>' 
0iiimM2Jhoras s.imm ru Nubi»d| - -

homenageou, atravds da Camara de Vereadores. Cetesb foi chamada c verificou que a quantidade de gds dentro , Acumuiada no mts {JggJJ lr, J45
Luis Carlos Festogato defendeu, inclusive, a oficializa$ao do po?o supcrava o limite de explosividadc. O poco foi entao ~ Normalmcnsai 9i.nram mt Nuhiado 217 is 2

do jogo do bicho: "Todos os banquciros do jogo do bicho que lacrado pela prefeitura, que instalou um canalete para expelir Craulnrn° TwZZ mg: NubUdo 2'i 
'IsiS

eu conhego tem essa magoa interna de se sentirem marginaliza- 0 gSs para a atmosfera. M Nun"]'anual  ""-mm Nubiado :j2 17.0
dos. 0 banqueiro do bicho observa que, ap<5s a legalizagao do O acidente com Adenflson foi apenas a gota d'agua para O Sol Nasccrtis QfthMmin es. Nubiado jj '
jogo, "parte dos recursos arrecadados deveria ser destinada que os moradores da regiao intensificasscm sua mobilizaqao vuSKk* *wk Qmoas i7h23min cr; Njjblad° , 15 ;
para 0 estado, para atendimento da sociedade mais pobre". para terminar de uma vez com 0 aterro. Dias antes da 5"'"V**£«&.¦. ' <* jJjF » O Mar Pre«m»r Baixanur RS: Nublado 20 5 113

presidente do Juventude, que diz nao ter segurangas explosao no poqo, algumas pessoas comunicaram a Eleusa e a Adenttson ficou ferido em exnlosdo no pocoespecials para acompanhd-lo, contou nunca ter tido problemas Doroci de Oliveira Costa, outra da comissao de fiscalizaqao, a *uenut>uri jitoujeriuo em expiusao iiupu^u ^ wTOmino.i wh.umiafl.7 No Vtunrincom a policia de Caxias do Sul,^ lembrando que tem vSrias existencia de vazamento de gas em suas casas. 0 primeiro imediata da area. "Mas antes disso, queremos a canalizacaoempresas construtoras e que "nao fago nada que nao seja deles foi na casa de Rosilene Mendonga, que fica bem em do gas", diz Doroci.  08h09min».8 03M0miaA.7 '^m5lcrd* nubiado 21 um
permitido. Vou continuar assim: administrando minhas empre- frente ao aterro. "Estava sentido um cheiro muito forte dentro Enquanto 0 aterro nao e desativado, a Cetesb exigird da gra I0h28min/i0 uhS3minff.2 bSZ"" nub°ado ii "'9
sas, respeitando todo mundo e, pelas minhas atitudes, exigindo do banheiro ha varios dias", conta ela. "Numa noite, meu prefeitura e da empreiteira que administra 0 Lixao. a Heleno "c^bo oahsimino.s o.ihsominn.? Bonn nublad0 25 ' 17
tambem uma dose de respeito para mim". marido decidiu ver 0 que era c dcscobriu que havia vazamento Fonseca, um levantamento completo das condigoes de segu- Frio "i^min'in ishwmin'0 4 Kb 

""biado '2 
13de gas pelo ralo do banheiro". Acionada, a Cetesb determi- ranga existentes. "Aparentemente, 0 aterro atende as normas n fi Mlr~~f<li anud0 

~ Bwnw Aim dm u ,j*
| nou a canalizagao do gas e lioje nao existem mais problemas tecnicas estabelecidas pela Cetesb, mas se 0 gas escapou por ^uas ar:i0 Banhos cstao proibidm 

' c*™0" daro 28 -18 '

ALTISBERTA COELHO MARTINS napasad<s;RosUene outro canal, como no caso da explosao do po?o caseiro. c j-j—  "... 
7™ 29 

'«
. nLiivJULinn UUkLllU ITinitllllO Segundo Eleusa, os moradores pretendem repetir a porque alguma coisa est«1 errada", afirma Joaquim Carlos dos   u«*«m ciaro 32 is

FILINHA vigilia que fizeram durante 21 dias, em 1981, para acabar com Santos, gerente regional da Cetesb no Tatuape, a delegacia do Llm* cla,° f 17
(MISSA DE 7° DIA) a retirada desenfreada de areia no terreno que deu lugar ao drgao que estd acompanhando 0 caso. Hoje, em toda a arcade 1^91 Jq

tAnnoln 

Martinc liminr/ocnnlSt Annol'n Aih^r aterro, a partir do segundo semestre. mas desta vez para 90 mil metros do aterro, existem 10 bocas de gds, as canaletas I J MU M.dn daro is 10
fechar dcfinilivamenle o alcrro e cxigir a rcurbunjz.i^io innilradas na terra para expelir o gds pata oar. flf HP ® S Si«

nio Coelho Martins (filhos), Altisberto Mundim 14/05 15'05 
Sou'16' J5 ^Coelho, Altanario Mundim Coelho (irmaos), QtyiKnoin T^cirlT*<i QCCQltorln c± Nomiorque chuvoso 25 14

noras e netos. Agradecem as manifestagoes de "ULldlo (til IJJLICIII i dLll C C (looallallU j ¦ j p»rt. ciaro 24 ,.14
pesar recebidas pelo falecimento da nossa querida ... . r n LA 1^1 &X» nubiado m '5

a jusuceiros morte morto com 15 facadas s- 
g lia. Is jjJLs

igrsp n s. das pores, r. Bara'o de Mesqmta n° 763. [ (je qUatro paulistas no interior da Bahia ~**"*
-——-——--——---——-—————-————--—i sAo PAULO — A polfcia paulista ainda nao tem pistas SALVADOR — Os bispos de Vitoria da Conquista, ANTONIFTTA PFRFIRADesembargador para descobrir quem matou, com tiros na cabega, quatro dom Celso Jos6, de Ilheus, Dom Valfredo Teppe e de MIX Vlilt I rA ruiXLirv/-\

SSr:ad°SUnS050UtrKSJ°ra,m Catite, dom Eliseu Olivcira, acompanharam ontem DE MEDEIROS
PAULO ITHAMAR TEIXEIRA o^fentodo padre Costa, (missa de 7° D,A,

(Missa 30° dia) Sa° Paul°' Para os moradores do bairro nao restam duvidas gr^o .p0SS^ Stn,h°" 
,da ,Vlt6rla 

— cm . Marino, Luiz. Maria Cecilia. OlegSrio, Wanda. Paulo Armando.' sobre a autona da chacina: "foram justiceiros", comentavam, conquista, a jUy quilometros de Salvador—, morto, Jos6 Carlos, Joso Luiz, Aioisio. ivone. Mauricio, Hiidebranrfo,

tSua 

esposa Caridad, filhas, genros, ne- em voz baixa, homens e mulheres que se dirigiram ao local do com 15 facadas, por assaltantes, sabado de madrugada. I geannr00sCanorasmnetosaltenetos^^^^^tos e demais parentes convidam para a crime- Amortcdopadreprovocouasuspensaodcums/iowdc ' as manifestoes de pesar recebidas por ocas'iso do seu
missa de 30° dia que mandam celebrar . § 

"E" nao vou dlzer °? n°mes P°fq«e tenho medo, mas Gilberto Gil na cidade e levou uma multidao ontem ao
por intencao de sua alma no dia 9 de tod°s sabem 1uem matou"- afi,rmav1a' tensa. Eliane, 18 anos, cemitdrio. dia 10 de ma'° "eM-feifal na lgre'a N s d0 Cafm°'a Rua 1 de Marga

maio, 2a feira as 19 horas na Igreja Nossa ™um 
amecedeESais3 °S assaltantes' dePois de matar 0 Padrc- 'e^ram -

RmCnnHP rip R^fnfim'' qft?1"2 Tih i^UC ^ 3 P0'1'0'3 quiser. descobre quem foi", desafiava ela, no final da ^ 
" "rr0' 0pCheVRttfP'aCa ZY"4)61' e fu8iram Pel;i PCI ITH 7ITQDAI OAI I1ACRua Conde de Bonfim, 987 Tljuca. tarde, enquanto esperava o carro do Instituto Medico Legal, BR-116, a Rio—Bahia. Pouco adiante, num trecho utLIIU LLuKAL UALUAw1————________________J qUe demorou mais de oito horas para retirar os corpos do perigoso da estrada, na serra do Marqal, o automovel

——————uatagal. capotou. Dois assaltantes sairam feridos, foram presos » A famflia aqradece as manifestaL
lirftr* I 

l;?sPi,llcS;ctad0 
?ilvci,a. H™ T 5°es de 80lBartedade recebidas e

\ A/I 1 II* PDATA Cassiano, de 23 anos, e Flivio Roberto da Siiva, de 20 anos, operadifdo taco^estiemHtSto demma 
°"°S COnVlda para a MlSSa de 7° Dia, a

WILMA VJ7KALA costumavam encontrar-se nos finais de semana. Todos mora- P 
n _„ri„ ,c Celebrar-Se hoje as 10:30h, na

fFAl FriAAFWTni vam no mesmo conjunto habitacional, o CH do Grajafi (com . ^ Pjdre Be"Ldlt0 Costa, 47 anos, tinha 15 anos |nreia da Santa CrUZ dos MilitareS 'S
(FALECIMENTO) 800 apartamentos). "Eram tao bons rapazes que a gente fica trabalhando na diocese de Vit6na da Conquista. R, ? iI3p Marrn If'

tA 

famflia cumpre 0 doloroso dever de at6 aterrorizada", atestava Elvira dos Santos, dona de casa de policia descartou a hipotese de assassinato politico. ividi^u.
comunicar o falecimento da muito queri- 42 anos ^ue habi,a 0 mesmo conjunto. padre Benedito era considerado moderado e nao I——I
da WILMA e convida para o seu sepulta- 0s corpos foram encontra.d.os no infcio da manha, por participava de movimentos de trabalhadores urbanos „
mento HOJE, as 11 horas, saindo o cost"mam utilizar uma tnlha aberta no ou rurais. Para a policia, tratou-se de um assalto EDITH GENTIL PINHEIROteretro da Capela Real Grandeza n° 6 para o ''tP^, cheg^r 

^unica.padana das imedl,a5°fs- comum. ,.V 
' 

A r> z Jl
Cemiterio Sao Joao Batista, rn^nm^n rf^h^mu"f rem T 

°T^°', GUIMARAES
20h30min de s^bndo, gntos e tiros. A polfcia acredita que a Avko^ Pplinincnc /**• j 70 rv \chacina e obra de assassinos que queriam matar Rui da Silva cSSstFlCATOS JORN^ do_____mataram todos para nao deixar testemunhas. cLAHsiyicADOs jokwal do ukahll Ugo pinhejr0 Guimaraes Ba|j e fi|hos Cissa e Pereio s

filhos, Sarah. Sonia e Adolfo, Fernando, Lurdes e Luiz,
______——t Beatriz e Chico. Monique e Joao, Sarita, Ivone e
^I Tarcisio, esposa, m3e, av6, sogra, filha, irmS e cunhada,

TERESA ANDRADE DE Da TERESA ANDRADE DE

JESUS COSTA PINTO JESUS COSTA PINTO jose 
arimathea machado

/p*i criAj\cMTn^ (FALECIMENTO)\rmlcv»i/v\cin I \j) J, Na impossibilidade de responder a todas
. inAni UN/I rnc;TA pprpira dimtn qc T ULTRAMAR VIAGENS, TURISMO e CAMBIO S/A, T as manifestagoes de carinho e amizade, a I

•+• JUAUUMVI LUbIA rtntlHA rINIU, bb- I atravds dp spus Dirptorps p Ftinrinnarinq nrnfiinrla- I famflia agradece sensibilizada e convida ,
f Ml-lnRA Fll unQ TCMDn mctocaDicmc ' dUdV"b ue bJyub 

^Ireiuryb 
e runcionarios, proTunaa para missa de 30o dia a ser celebrada .

iNriUnA, hlLHUb, bhNHU, NblOb e BISNE- menie consternados, comunicam 0 falecimento da 09/05 as 19 h. Na igreja sta Monica —Lebion
TO AMANTINO EDUARDO COSTA PEREI- mae_de_nosso DIRETOR-PRESIDENTE JOAQUIM COS- 

TOSP'coTmunEiS,^So^Sn,oEHT°S 
9 

S saSSSfSr^t Sa^jW MARCELLO MARANHAO IOS, comunicam o falecimento de sua querida Grandeza n° 3 para o Cemiterio Sao Joao Batista. M MISShADEi7°DrA)i H ammae, sogra, avo e bisav6, e convidam para o
sepultamento HOJE, dia 9, as 16 horas, saindo ZHZI^ZIZZIZZZZIZIIZZZIZZI I filhos, Marcelle Maria de A. MaranhSo Mazzoii, marido « i
o feretro da Capela Real Grandeza n° 3 para o ?e 

F0u"ebresbd 
, d , 17 00h ¥d^^e^^LSeSS^aS :

Cemiterio Sao Joao Batista. fJeclmen,odeseuquerdo'MARCELPLO,ecrdampaPraaPara outra» uuormacoes jornai, DO BRASIL Missa de 7° Dia, a ser celebrada no dia 10 de maio (terga-
consuite o s.-u feira), as 11,30 hs., na Igreja do Carmo (rua 1° de Margo)

S8o Paulo — Fotos de Murilo Menon

Obituário Loto^'WÉitiii -¦TéM.sv , :
tmu

siirfi i i « a H
¦ >>. j

Dois apostadores — um de Manaus e outro de Porfo
Alegre — acertaram a quina do concurso 515 da Loto.
Cada um vai receber um prêmio de CZ$ 25 milhões 804 mil
383 nor terem acertado as dezenas 37, 39, 57, 62 e 99. A
quadra saiu para 258 apostadores e cada um ganhará C£5
200 mil 33. O terno pagará CZ$ 5.051,14 para os seus
13.623 acertadores.

Tempo

Eleusa (Ê) e Rosilene preocupam-se com vazamento do gás que vem do aterro sanitário

Gás de lixo ameaça moradores

de bairro 
pobre 

de São Paulo66Cartola ' 
gaúcho admite

publicamente que também

é 
"banqueiro99 

de bicho
PORTO ALEGRE — Pela primeira vez no Rio Grande do

Sul, um banqueiro do jogo do bicho assume publicamente esta
condição: o presidente do Esporte Clube Juventude, de Caxias
do Sul, Luis Carlos Festogato, admitiu ser banqueiro do bicho,
mas afirmou que desempenha sua atividade "com muita hones-
tidade, isenção e com a responsabilidade de quem tem na sua
organização mais de seis mil pessoas em todo o estado quedependem de mim".

A surpreendente revelação foi feita ontem durante uma
entrevista radiofônica à Rádio Gaúcha, desta capital, momentos
antes da partida entre o Grêmio e Juventude, no estádio
olímpico, em Porto Alegre. Luis Carlos admitiu essa condição
depois que o técnico Galego, do Pelotas, o acusou de ser o
maior banqueiro do bicho no interior do estado.

O presidente do Juventude disse não se sentir ofendido
pelas declarações de Galego porque ele, Luis Carlos, exercia
suas atividades "com muita honestidade", já que inclusive pela
profissão "vive da credibilidade". Também dono de várias
empresas construtoras em Caxias do Sul, o presidente do
juventude contou que sua organização dá assistência social a
todos os que com ele trabalham. Para ele, o jogo do bicho é uma
atividade "aceita por toda a comunidade". Luis Carlos orgu-
lhos-se de pertencer à sociedade de Caxias do Sul, que até já o
homenageou, através da Câmara de Vereadores.

Luis Carlos Festogato defendeu, inclusive, a oficialização
do jogo do bicho: "Todos os banqueiros do jogo do bicho queeu conheço têm essa mágoa interna de se sentirem marginaliza-
dos." O banqueiro do bicho observa que, após a legalização do
jogo, "parte dos recursos arrecadados deveria ser destinada
para o estado, para atendimento da sociedade mais pobre".O presidente do Juventude, que diz não ter seguranças
especiais para acompanhá-lo, contou nunca ter tido problemascom a polícia de Caxias do Sul, lembrando que tem várias
empresas construtoras e que "não faço nada que não seja
permitido. Vou continuar assim: administrando minhas empre-
sas, respeitando todo mundo e, pelas minhas atitudes, exigindo
também uma dose de respeito para mim".

SÃO PAULO — "Estamos vivendo em cima de um barril
de pólvora", diz Eleusa Regina Parovani, uma dona-de-casa
de 33 anos ao olhar para o grande aterro sanitário que ficam
bem em frente a sua casa, em Ermelindo Matarazzo, um
bairro pobre da zona leste da capital paulista. Há seis anos, ela
convive com as moscas e o mau cheiro vindos do aterro, um
dos quatro existentes na cidade de São Paulo, onde são
despejados 12 mil toneladas diárias de luto coletado na região
leste da capital.

Há uma semana, a "pólvora" a que se refere Eleusa — o
gás metano produzido através da decomposição do lixo — deu
seu primeiro estouro: acabou queimando gravemente o rosto
do cobrador de ônibus Adenílson dos Santos Caramelo
quando ele tentava verificar, com uma tocha, a profundidadede um poço no fundo da casa de sua noiva, Penha Aparecida
Gomes, numa rua bem próxima ao aterro. "Saí apagando o
fogo do rosto depois da explosão", conta Adenílson.

Com o rosto bastante machucado — os lábios ainda estão
muito inchados — Adenílson está de licença médica do
trabalho e ainda não sabe quando poderá voltar a trabalhar.
Pior ainda: o médico que o atendeu no dia do acidente disse
que talvez Adenílson precise de uma cirurgia plástica no rosto
e, caso a intervenção tenha que ser realizada, ninguém sabe
quem vai pagar. "Primeiro ele tem que esperar sair o laudo da
Cetesb (Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento
Ambiental de São Paulo) e saber se foi o gás metano queexplodiu e só então pedir indenização à prefeitura", informa
Eleusa, que é uma das 15 pessoas do bairro que formam a
comissão de fiscalização do aterro. Logo após o acidente, a
Cetesb foi chamada e verificou que a quantidade de gás dentro
do poço superava o limite de explosividade. O poço foi então
lacrado pela prefeitura, que instalou um canalete para expelir
o gás para a atmosfera.

O acidente com Adenílson foi apenas a gota d'água para
que os moradores da região intensificassem sua mobilização
para terminar de uma vez com o aterro. Dias antes da
explosão no poço, algumas pessoas comunicaram a Eleusa e a
Doroci dc Oliveira Costa, outra da comissão de fiscalização, a
existência de vazamento de gás em suas casas. O primeirodeles foi na casa de Rosilene Mendonça, que fica bem em
frente ao aterro. "Estava sentido um cheiro muito forte dentro
do banheiro há vários dias", conta ela. "Numa noite, meu
marido decidiu ver o que era c descobriu que havia vazamento
de gás pelo ralo do banheiro". Acionada, a Cetesb determi-
nou a canalização do gás e hoje não existem mais problemasna casa de Rosilene

Segundo Eleusa, os moradores pretendem repetir a
vigília que fizeram durante 21 dias, em 1981, para acabar com
a retirada desenfreada de areia no terreno que deu lugar ao
aterro, a partir do segundo semestre, mas desta vez parafechar definitivamente o aterro e exigir a reurbanização

A frente fria está no litoral do Sudeste e poderá influenciai
o tempo nesta Região, causando nebulosidade e chuvas
isoladas em algumas áreas. No Sul, predomina bom tempo
e no resto do país existe nebulosidade e possibilidade de
pancadas de chuvas em alguns Estados do Norte, Nordeste
e Centro-oeste.

No Rio e em Niterói Nos Estados

Nublado, ocasionalmente claro,
com possível instabilidade no de-
correr do período. Ventos de Nor-
te, fracos a moderados. Tempera-
tura em ligeira elevação. Máxima e
mínima de ontem: 30.3° em Bangu
e 19.8° em Santa Teresa.

Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
NubladoNublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
NubladoNublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas
Acumulada només
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

91.0mm
880.5mm
1102mm

06hl4minNascerá às
17h23min

Adenílson ficou ferido em explosão no poço
imediata da área. "Mas antes disso, queremos a canalização
do gás", diz Doroci.

Enquanto o aterro não é desativado, a Cetesb exigirá da
prefeitura e da empreiteira que administra o Lixào, a Heleno
Fonseca, um levantamento completo das condições de segu-
rança existentes. "Aparentemente, o aterro atende as normas
técnicas estabelecidas pela Cetesb, mas se o gás escapou poroutro canal, como no caso da explosão do poço caseiro, c
porque alguma coisa está errada", afirma Joaquim Carlos dos
Santos, gerente regional da Cetesb no Tatuapé, a delegacia do
órgão que está acompanhando o caso. Hoje, em toda a área de
90 mil metros do aterro, existem 10 bocas de gás, as canaletas
infiltradas na terra para expelir o gás para o ar.

Preamar
09h06min<).9 WlOJminfl.?

No Mundo16h25minU.4
nublado
claro
nublado
nublado
nublado
nubladoclaro
claro
nublado
claro
claro
claro
nublado
nublado
claro
claro
claro
claro
chuvoso
chuvoso
claro
claro
nublado
claro
claro

Amsterdã
Assunção
Berlim
Bonn
Bogotá
Bruxelas
Buenos Aires
Caracas
Genebra
Guatemala
Havana
Lima
Lisboa
Londres
Madri
México
Miami
Montevidéu
Moscou
Nova Iorque
Paris
Roma
Santiago
TóquioWashington

08h09miaA.8 03h40min't).7
10h28min/10 15h53min/0.2

03h50min/0.708h53min/0.8
15h34min'0.22h52min/1.0

O G-Mar informa que o mar está agitado, com
águas a 21° Banhos estáo proibidos.

ALTISBERTA COELHO MARTINS
FUINHA

(MISSA DE 7o DIA)

t 

Ângelo Martins Júnior (esposo), Ângelo Alber-
to, Humberto José, Carlos Roberto, Luis Anto-
nio Coelho Martins (filhos), Altisberto Mundim
Coelho, Altanario Mundim Coelho (irmãos),

noras e netos. Agradecem as manifestações de
pesar recebidas pelo falecimento da nossa querida"FUINHA" e convidam para a MISSA DE 7° DIA queserá celebrada no dia 10/5/88, 3a feira, às 8:30 h. na
Igreja N.S. das Dores, R. Barão de Mesquita n° 763.

MinguanteAté 14/05

Policiais atribuem

a justiceiros morte

de quatro paulistas
SÁO PAULO — A polícia paulista ainda não tem pistas

para descobrir quem matou, com tiros na cabeça, quatrorapazes, cujos corpos, amontoados uns sobre os outros, foram
localizados na manhã de ontem, em um terreno baldio de
propriedade da Eletropaulo, no parque Grajaú, zona sul de
São Paulo. Para os moradores do bairro não restam dúvidas
sobre a autoria da chacina: "foram justiceiros", comentavam,
em voz baixa, homens e mulheres que se dirigiram ao local do
crime."Eu não vou dizer os nomes porque tenho medo, mas
todos sabem quem matou", afirmava, tensa, Eliane, 18 anos,
mulher do tapeceiro Rui da Silva, de 23, o único dos mortos
com antecedentes criminais, por furto de um toca-fitas. "Se a
polícia quiser, descobre quem foi", desafiava ela, no final da
tarde, enquanto esperava o carro do Instituto Médico Legal,
que demorou mais de oito horas para retirar os corpos do
matagal.

Segundo Eliane, Rui e os outros três rapazes mortos,
Luiz Carlos Moura da Silva, de 17 anos, Carlos Tadeu
Cassiano, de 23 anos, e Flávio Roberto da Silva, de 20 anos,
costumavam encontrar-se nos finais de semana. Todos mora-
vam no mesmo conjunto habitacional, o CH do Grajaú (com800 apartamentos). "Eram tão bons rapazes que a gente fica
até aterrorizada", atestava Elvira dos Santos, dona de casa de
42 anos que habita o mesmo conjunto.

Os corpos foram encontrados no início da manhã, portranseuntes que costumam utilizar uma trilha aberta no
terreno baldio para chegar à única padaria das imediações.
Segundo a PM, testemunhas dizem ter ouvido, por volta das
20h30min de sábado, gritos e tiros. A polícia acredita que a
chacina é obra de assassinos que queriam matar Rui da Silva e
mataram todos para não deixar testemunhas.

Padre é assaltado e

morto com 15 facadas

no interior da Bahia

Crescente23/05

SALVADOR — Os bispos de Vitória da Conquista,
dom Celso José, de Ilhéus, Dom Valfredo Teppe, e de
Catité, dom Eliseu Oliveira, acompanharam ontem
pela manhã o sepultamento do padre Benedito Costa,
pároco da Igreja de Nossa Senhora da Vitória — em
Conquista, a 509 quilômetros de Salvador —, morto,
com 15 facadas, por assaltantes, sábado de madrugada.
A morte do padre provocou a suspensão dc um show dc
Gilberto Gil na cidade e levou uma multidão ontem ao
cemitério.

Os assaltantes, depois de matar o padre, levaram
seu carro, o Chevette, placa ZY-4161, e fugiram pelaBR-116, a Rio—Bahia. Pouco adiante, num trecho
perigoso da estrada, na serra do Marçal, o automóvel
capotou. Dois assaltantes saíram feridos, foram presos
e levados para o hospital Crescêncio Silveira. Um
deles, Aliakim Antônio de Oliveira, 23 anos, foi
operado do baço e está em estado de coma.

O padre Benedito Costa, 47 anos, tinha 15 anos
trabalhando na diocese de Vitória da Conquista. A
polícia descartou a hipótese de assassinato político. O
padre Benedito era considerado moderado e não
participava de movimentos de trabalhadores urbanos
ou rurais. Para a polícia, tratou-se de um assalto
comum.

ANTONIETTA PEREIRA

DE MEDEIROS
(MISSA DE 7° DIA)

Desembargador

PAULO ITHAMAR TEIXEIRA
(Missa 30° dia)

tSua 

esposa Caridad, filhas, genros, ne-
tos e demais parentes convidam para a
missa de 30° dia que mandam celebrar
por intenção de sua alma no dia 9 de

maio, 2a feira às 19 horas na Igreja Nossa
Senhora da Conceição, Matriz da Tijuca, a
Rua Conde de Bonfim, 987 - Tijuca.

¦ Marino, Luiz. Maria Cecília, Olegário. Wanda, Paulo Armando.
José Carlos, Joào Luiz, Aloisio, Ivone. Maurício. Hildebrando,

I Ivanosca. Vilma, Valderez, Anice, Vera Lúcia, Vera, filhos,
I genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares, agradecem' as manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu

falecimento e convidam para a Missa que será celebrada ás 10:30 hs do
dia 10 de maio (terça-feira) na Igreja N.S. do Carmo, à Rua 1o de Março.

CELITO ZEBRAL CALDAS

JL A família agradece as manifesta1-
T ções de solidariedade recebidas e

I convida para a Missa de 7o Dia, a
celebrar-se hoje às 10:30h, na

Igreja da Santa Cruz dos Militares, 'â

Rua 1o de Março.

WILMA GRAÇA
(FALECIMENTO)

tA 

família cumpre o doloroso dever de
comunicar o falecimento da muito queri-da WILMA e convida para o seu sepulta-
mento HOJE, às 11 horas, saindo o

féretro da Capela Real Grandeza n° 6 para o
Cemitério São João Batista.

EDITH GENTIL PINHEIRO

GUIMARÃES
Avisos Religiosos e Fúnebres

CLASSIFICADOS JORNAL DO BRASIL
(Missa de 7° Dia) » I

¦ Ugo Pinheiro Guimarães, Bali e filhos, Cissa e Pereio e
filhos, Sarah. Sônia e Adolfo, Fernando, Lurdes e Luiz,

I Beatriz e Chico, Monique e João, Sarita, Ivone «
I Tarcísio, esposa, mãe, avó, sogra, filha, irmã e cunhada,

profundamente agradecidos pelas manifestações dç
pesar, convidam para missa de 7o dia a ser celebrada hoje ás
19h. na Igreja São José da Lagoa.Da TERESA ANDRADE DE

JESUS COSTA PINTO

TERESA ANDRADE DE

JESUS COSTA PINTO

(FALECIMENTO)

+ JOAQUIM COSTA PEREIRA PINTO, SE-
1 NHORA, FILHOS, GENRO, NETOS e BISNE-

TO AMANTINO EDUARDO COSTA PEREI-
RA PINTO, ESPOSA FILHOS, NETOS e BISNE-
TOS, comunicam o falecimento de sua querida
mãe, sogra, avó e bisavó, e convidam para o
sepultamento HOJE, dia 9, às 16 horas, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza n° 3 para o
Cemitério São João Batista.

(FALECIMENTO)

Í 

ULTRAMAR VIAGENS, TURISMO e CAMBIO S/A,
através de seus Diretores e Funcionários, profunda-
mente consternados, comunicam o falecimento da

mãe de nosso DIRETOR-PRESIDENTE JOAQUIM COS-
TA PEREIRA PINTO e convidam para o sepultamento
HOJE, às 16 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 3 para o Cemitério São João Batista.

JL Na impossibilidade de responder a todas
T as manifestações de carinho e amizade, a

f família agradece sensibilizada e convida
para missa de 30° dia a ser celebrada

09/05 às 19 h. Na Igreja Sta Monica — Leblon

MARCELLO MARANHAO
(MISSA DE 7» DIA)

Marcelle Humbert Maranhão, Luiz Carlos H. de A. Mara-
nhão, esposa e filhos, Anna Lúcia de A. Maranhão Carneiro,
marido e filhos. Maria Chnstina H, de A. Maranhão, mandoe
filhos, Marcelle Maria de A. Maranhão Mazzoli, marido «
filhos, Monica Maria H. Maranhão e Lúcia de Oliveira Padilha
agradecem as manifestações de pesar recebidas pelofalecimento de seu querido MARCELLO, e convidam para a
Missa de 7o Dia, a ser celebrada no dia 10 de maio (terça-
feira), às 11,30 hs.. na Igreja do Carmo (rua 1o de Março)

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anuncio na Av Brasil. 500 De domingo a até 20 OOh. aos sábados e feriados ate 17 OOhTel 585-4350 — 585-4326 — 585- 4356 ou no horário comercial nas lojas de CLASSIFICADOSPara outra?, imormaçoes JORNAL DO BRASILconsulte o seu "———¦—
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Pelo caminho colonial onde o menino pisa, já passaram burros carregados de ouroViana: "a devastação é evidente
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A Floresta do Tinguá será o 29° Parque Nacional do Brasil e o 5o do Estado do Rio

'xfc&kV

Pela velha estrada, mulas levavam mercadorias para Minas e traziam ouro para o Rio

Cidade segunda-feira, 9/5/88 ? 1" caderno ? 10*tfJORNAL DO BRASIL

Extração de madeira: uma ameaça

Nova Iguaçu, é 29° 
parque 

nacional do 
país

Petrópolis:

Floresta
« do
~ Tinguá

Duque de Caxias

Nova Iguaçu Campos
Elysios

Sao João de Meriti

Rio de

Estado tem hoje

quatro parques
Dos 28 parques nacionais do Brasil, três

— Itatiaia, Tijuca c Serra dos Órgãos — têm
sede no Estado do Rio e um quarto, o de
Bocaina, é administrado pela Delegacia Re-
gional do IBDF de São Paulo. Dos 160 mil
hectares da área do Parque Nacional da
Serra de Bocaina, mais da metade no entan-
to estão no Estado do Rio, divididos entre os
municípios de Angra dos Reis e Parati.

O Parque Nacional de Itatiaia, com 30
mil hectares, tem parte de sua área em
Minas e outra no Estado do Rio, entre
Resende e Itatiaia, onde fica sua sede. O da
Tijuca, com 3.300 hectares, está inteiramen-
te situado no município do Rio de Janeiro, e
o da Serra dos Órgãos, com 10 mil hectares,
abrange áreas de Teresópolis, Petrópolis e
Magé.

Além dos parques nacionais, o Estado
do Rio conta com a reserva biológica federal
de Poço das Antas e 21 florestas protetoras
da União. Entre estas florestas, estão as de
Tinguá, com 50 mil hectares, e a de Xerém,
com 40 mil. O novo Parque Nacional, cuja
criação o IBDF estuda, terá cerca de 30 mil
hectares, desmembrados, principalmente,
da Floresta de Tinguá e, em parte menor, da
de Xerém.

O ouro de Minas

passou por aqui

As terras do município de Nova Iguaçu
próximas à Floresta do Tinguá têm impor-
tância histórica sobretudo porque num dos
pontos do Rio Iguaçu funcionou um dos
mais movimentados portos dos tempos do
Brasil colonial. Nele era embarcado parte do
ouro trazido de Minas Gerais para o Rio,
depois de transportado, ao longo de difíceis
caminhos, em lombo de burros. O Rio
Iguaçu era então navegável. Através dele. os
barcos chegavam até a Baía de Guanabara e
atracavam na Praça XV.

Em função do porto cresceu a Vila de
Iguaçu, que produzia açúcar e aguardente,
tinha armazéns, igreja, cadeia e, entre ou-
tras, uma rua movimentada, a do Comércio,
que ia além da área urbana, transformando-
se daí numa estrada. Calçado por escravos,
esse caminho existe até hoje: após passar
por Tinguá. sobe a serra, cortando a Flores-
ta ao longo de oito quilômetros. Em alguns
trechos ele perdeu as pedras, mas em outros
encontra-se bastante conservado.

"Nós sabemos que ele foi um dos cami-
nhos do ouro, mas estamos tão acostumados
com essa história que pisamos nas pedras
dos tempos coloniais como se andássemos
por uma estrada qualquer", disse um mora-
dor de Tinguá. Distrito de Nova Iguaçu, o
lugar é banhado por um rio. o Tinguá, que
nasce na serra do mesmo nome e tem
trechos com pequenas cachoeiras muito pro-
curadas por banhistas, nos fins de semana.

rri /

1 íngua,

João Baptista de Freitas
"BkT" o meio da mata tem um caminho. O
|%j mesmo caminho de pedra feito por escra-

vos para dar passagem segura às tropas de
mulas que transportavam mercadorias do Rio para
Minas, e de lá voltavam carregadas de ouro. Por
entre cedros, copaíbas, jacarandás e dezenas de
outras árvores de valor, ainda se movimentam
jaguatiricas, pacas, porcos-do-mato, tamanduás e
muitas aves. E, como não poderia deixar de ser,
também passam caçadores e lenhadorcs. Assim é a
Floresta de Tinguá, em Nova Iguaçu, que o IBDF
pretende transformar, dentro de um mês, no 29"
Parque Nacional do país e quinto do Estado do Rio.

No passado próxima a um dos mais movimen-
tados portos do Brasil — o da Vila de Iguaçu — e
hoje pressionada pelo crescimento desordenado das
cidades da Baixada Fluminense, a Floresta de Tin-
guá permanece rica em plantas e animais, c cumpre,
com a eficiência de antigamente, seu papel de mata
protetora dos mananciais que alimentam oito repre-
sas do sistema de abastecimento de água do Grande
Rio. Com a sua provável transformação em Parque
Nacional, a Floresta de Tinguá dará ao Estado do
Rio uma excepcional posição no setor da conserva-
ção da natureza, em comparação com outros estados
brasileiros.

Os ecólogos que conhecem a Floresta do
Tinguá concordam que ela conserva muito da exu-
berância da Mata Atlântica, que antes cobria boa
parte da costa do Brasil e atualmente está ameaçada
de desaparecer, com o processo de devastação que
sofreu nos últimos 200 anos. Olavo Matias dos
Santos, morador de Nova Iguaçu, comerciante, 48,
desde criança freqüenta a região de Tinguá, onde
toma banho nos rios que nascem no floresta, e não
entende como ela continua de pé até hoje.

"Houve dia que eu fiquei nas proximidades do
entroncamento das estradas de acesso à região da
floresta e contei 15 caminhões carregados de lenha,
vendida às padarias e olarias a CZ$ 300,00 o metro
cúbico. Um preço insignificante para um patrimônio
natural tão grande", lamenta o comerciante.

À beira de estradas como as de Janjana e
Macacu, perto da Vila de Cava, distrito de Nova
Iguaçu, pode-se ver montes de lenhas retiradas de
diferentes encostas. No ano passado, o IBDF em-
bargou um desmatamento e multou o sitiante res-
ponsável pela derrubada da vegetação em área
protegida, mas mesmo assim o abate de árvores
persiste na floresta."Os efeitos da devastação da mata na região
são evidentes: o Rio Iguaçu, que no ano passado foi
navegável e caudaloso, hoje tem pouca água. Al-
guns córregos quase desaparecem em determinados
períodos do ano, porque as nascentes que existiam
nos morros secaram, com a retirada da vegetação",
afirma o professor Fernando Segadas Viana, estu-
dioso da região.

Ecólogo com estudos no Canadá e Estados
Unidos, há longos anos professor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e há cinco morando em
um sítio de onde avista parte da Serra do Tinguá,
inclusive o seu ponto mais elevado com 2.100 metros
de altura, Fernando Segadas Viana acha, no entan-
to, que a floresta merece ser transformada em
Parque Nacional."Até 

porque a destruição maior atinge as áreas
em seu redor, encostas próximas e até mesmo as
cumieiras (cristas) de alguns morros, mas a Floresta
em si está bem conservada", diz. O ecólogo aponta
a presença de animais como tamanduás, gatos-do-
mato, bandos de jacus, como indícios de que a
Floresta de Tinguá encontra-se em bom estado.

Francisco da Mota, 45, viajante, é outro conhe-
cedor da floresta de Tinguá, onde durante 15 anos
recolheu plantas medicinais para forncecer a labora-
tários. Ele deixou essa atividade há muito tempo,
mas não hesita em afirmar que a mata ainda é rica
de madeira-de-lei e também de espécies empregadas
como remédio, como a copaíba, que produz um óleo
de poder cicatrizante e a catuaba, usada para alguns
problemas do estômago e à qual são atribuídos
poderes afrodisíacos.

A mata do Tinguá está ligada à de Xerém, em
Duque de Caxias, e ambas são uma extensão das
florestas de Petrópolis e Teresópolis, integrantes do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Em pesquisa
realizada na Serra de Tinguá e divulgada em uma
publicação da Fundação Brasileira para a Conserva-
ção da Natureza, o professor Sérgio Maia Vaz, do
Museu Nacional, constatou a presença de diversos
animais na região e elaborou uma lista de 34
mamíferos habitantes das suas matas.

A onça parda, a jaguatirica, queixadas, caiti-
tus, quatis, tatus, cotias, pacas e três espécies de
macacos integram a relação dos bichos da Serra do
Tinguá. "Todas essas informações justificam a im-
portãncia dessa floresta e, se concretizada a sua
transformação em Parque Nacional, a medida é
elogiável", declara o presidente da Fundação Brasi-
leira para a Conservação da Natureza, Wanderbilte
Duarte Corrêa.
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Ponte improvisada de Pacul dispensa ajuda oficial

10-b ? 1° caderno ? segunda-feira, 9/5/88 Cida.de
 ~ _ ~ 

^ 

>^^|j||jjjjj^

Cldudio o apartamento juiza Denise

Sônia dAlmeida

i

Ponte improvisada de Pacuí dispensa ajuda oficial
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Assalto e morte na festa Policiais vão 
JUíza tem SUa Casa assaltadanrm pm trnopHin a fpctn Hp San varias as versnes nara o caso. V I_ _ «._ _ ,',' 

J Terminou em tragédia a festa de
casamento que se realizava no salão alu-
.gíjdo na Rua Renato Rebechi, 1.300, em
Bangu, na madrugada de ontem. Um
iUidrão, que furtara uma Brasília (placa
TY-1288), pertencente a um dos convida-
dos e que estava estacionada na porta, foi

i-perseguido e morto a tiros e pancadas e o
filho do dono do carro, baleado em
circunstâncias estranhas, está internado—nrCIínica Pró-Saúde de Bangu.

O ladrão foi identificado como Da-
iiiel Frutuoso da Silva, 21, residente à
Rua Lima Torres, s/n°, Bangu. O rapaz
ferido é Júlio César da Silva Oliveira, 23,

•¦'filho de Delair Tavares de Oliveira, pro-
prietário da Brasília. Daniel chegou a ser

"levado para o Hospital Padre Olivério
Kraemer pela Patamo 52-0045, cuja guar-
nição arrebatou-o das mãos dos linchado-
res. Houve confusão e teria havido até""tVóca de tiros, quando Júlio teria sido
ferido, atingido no pescoço e cabeça.

O PM Elísio Félix da Silva, do 14°
BPM, dirigia a Patamo de n° 52-0045,
.mandada para o local em apoio à primei-
ra. Na Rua Cônego de Vasconcelos;

..numa curva, a porta do lado dele abriu e
'¦ele foi lançado na pista. A Patamo,
• desgovernada, foi bater contra um muro.
"jO' PM está internado no hospital da
corporação. Nenhum dos demais ocupa-
ntes do carro ficou ferido.

São várias as versões para o caso.
Numa delas, Daniel Frutuoso da Silva
teria sido notado furtando a Brasília,
quando tentava deixar o local. Houve o
alarme e a perseguição imediata. Entre
os perseguidores estava o filho do dono
do carro, Júlio César. Na tentativa de
escapar aos perseguidores, Daniel aca-
bou colidindo contra um poste, menos de
100 metros adiante. Foi arrancado do
carro a tapas e os perseguidores começa-
ram a linchá-lo.

Foram ouvidos alguns tiros e logo
chegava a Patamo 52-0045, comandada
pelo cabo Jorge, do 14° BPM. Houve
confusão e mais tiros e, aí, Júlio César
teria sido ferido.

Numa segunda versão, o ladrão teria
sido o autor dos tiros que feriram grave-
mente o rapaz (Daniel teria atirado con-
tra os perseguidores). Não foi afastada,
também, a possibilidade de ele contar
com alguém na sua cobertura. Os com-
parsas é que teriam feito os primeiros
disparos, misturados aos perseguidores.

O pai de Júlio César, Delair Tavares
de Oliveira, disse a um policial que
quando o filho foi baleado o ladrão
estava dentro de uma casa, cercado, mas
protegido para não ser linchado. Daí ele
acreditar que havia comparsas de Daniel
junto aos populares que o perseguiram.

à Justiça para

garantir curso enquanto preside julgamentoMnic Hr» ann nnlirinic pntrp pcrrivnpç -*• ^Mais de 400 policiais, entre escrivães,
peritos e inspetores, conseguiram uma
liminar, contra o que consideram a "cria-
ção de mais uma geração de delegados
denorex" (que parecem ser, mas não
são). Eles ganharam na Justiça o direito
de freqüentar, também, o curso da Aca-
demia de Polícia, que dá acesso ao posto
de delegado de 3a categoria.

Até agora, apenas 34 policiais (os tais
novos denorex) estão freqüentando o
curso, mesmo tendo sido reprovados em
prova seletiva. Esse direito foi consegui-
do na Justiça, baseando-se numa lei cria-
da no final do governo Chagas Freitas,"para beneficiar cerca de 80 delegados
denorex que hoje existem por aí selecio-
nados sem exame", disse o presidente da
Associação de Escrivães, Ronaldo
Aguiar Pereira.

Os 400 policiais conseguiram, agora,
o mesmo direito, apesar do indeferimen-
to do pedido administrativo feito por eles
e publicado no DO de sexta-feira passa-
do. Eles garantem que farão respeitar a
liminar conseguida na Justiça, freqüen-
tando o curso, hoje, às 18h, na Academia
de Polícia.

Depois de presidir, por quase 30
horas, o júri que condenou o escrivão de
polícia Arlindo Lamarini a 23 anos de
prisão, pelo seqüestro e morte do estu-
dante Luís Antônio Ferreira Viana, a
juíza Denise Frossard Loschi passou pela
desagradável experiência de, ao retornar
ao seu apartamento, no Leblon, encon-
trar a porta arrombada c descobrir que
diversos objetos de valor haviam sido
roubados. Teve a sorte, no entanto, de
recuperar tudo já na manhã de ontem,
quando a polícia descobriu, por acaso, o
autor do roubo.

Investigando denúncia de um moto-
rista de táxi de que havia deixado em
frente ao prédio n 76 da Aires Saldanha,
em Copacabana, passageiros que conver-
savam sobre roubos, policiais da 13'' DP
prenderam Claúdio Henrique Corso, 23,
no apartamento 906 do edifício. O rapaz
confessou ser ladrão e deu os endereços
dos dois últimos apartamentos que rou-
bara, um dos quais era o da juíza, que
registrara o caso na 14a. O delegado
Valdemar Pereira Gonçalves suspeita
que Cláudio integra un\ grupo de assai-
tantes especializados em arrombar resi-
dências na Zona Sul.

O delegado afirma que só descobriu
que o apartamento do Leblon era da
juíza quando, conversando com ela sobre
o roubo, viu sua foto com toga. "Eu
sequer sabia que a Dra Denise Frossard
Loschi tivera sua casa arrombada, pois o
caso fora registrado em outra delegacia",
explicou, preocupado cm esclarecer que
não era por ter como vítima uma juíza
que o roubo havia sido esclarecido rapi-
damente.

A própria juíza lambem fez questão
de ressalvar a coincidência, quando foi à
Delegacia para recuperar o relógio de
pulso, a máquina fotográfica, o videocas-
sete, a mala e o controle remoto levados
pelo ladrão. Cláudio revirou também
todo o arquivo da juíza, mas garante que
não estava à procura de qualquer do-
cumento, pretendia apenas encontrar pe-
quenos objetos de valor que pudessem
estar escondidos entre os papéis.

Ele disse que, aproveitando o horário
de almoço, quando muitos porteiros dei-
xam as frentes dos prédios, tocou o
interfone de um dos apartamentos do
edifício. Como ninugém atendesse, subiu
c arrombou a porta com ferramentas que

carrega. Desempregado desde 1984. o
assaltante afirma ter sido segurança do
Hotel Sheraton. Nascido em Caxias do
Sul, Cláudio garantiu aos policiais ser
primo do prefeito da cidade paraguaia de
Porto Stroessner. A equipe da 13a DP
deteve no apartamento de Cláudio —¦ que
paga CZ$ 20 mil de aluguel por mês,
mesmo desempregado — outro rapaz,
Frankiscleitòn Ribeiro Freitas, 19, que,
apesar de inocentado pelo amigo, vai ser
processado por saber dos roubos e não
denunciá-los à polícia.

A juíza Denise Frossard Loschi ante-
riormente foi vítima de uma tentativa de
assalto no calçadão da Praia de Copaca-
bana: passeava com um amigo quando
três pivetes tentaram retirar um cordão
de seu pescoço. Ela atracou-se com um
dos meninos e os três acabaram indo
embora. Manuseando um álbum de fotos
de pequenos assaltantes, ela reconheceu
um dos garotos que, ao depor, comentou
arrependido: "Doutor, entrei numa fria.
Ataquei a juíza pensando que ela fosse
uma "gringa." Cabelos alourados, pele
clara. Denise Frossard Loschi é juíza há
quatro anos e atua no 1°Tribunal do Júri.
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Onze 
pessoas 

são assassinadas no

Rio na madrugada de domingo

Pelo menos 11 pessoas foram assassi-
nadas no Grande Rio, somente na ma-
drugada de domingo, em crimes com
características dos cometidos por grupos
de extermínio ou matadores profissio-
nais. Em Nova Iguaçu, desconhecidos

tTáticaram 
uma chacina em uma casa de

ilbitação coletiva, matando um homem,
sua companheira e sua cunhada. Em' Bángu, os corpos de dois rapazes bran--cos, crivados de balas, foram encontrados
na mala de um carro. Ainda em Bangu,
mais dois corpos foram encontrados, pela"manhã: o de um jovem, negro, em um rio
perto da Vila Olímpica, com marcas de"muitos tiros, e o de um homem de cerca' de 40 anos, negro, na Rua Chesburger."Outros quatro homens foram assassina-'cios com muitos tiros, em locais diferen-

jej,: dois em Campo Grande, um em
r-Olaria e um em Parada de Lucas.

jj* Chacina—Por volta das 3h30min'de 
ontem, Elza dos Santos, moradora do

quarto 3 da casa de habitação coletiva da
Rua F, 145, no Jardim Esplanada, Nova
Iguaçu, ouviu vozes estranhas de homens

;..que diziam muitos palavrões. Pouco de-
pois, o ruído de portas que eram arram-

„Í)adas e muitos tiros e gritos. Depois, o
silêncio.

""' 
/ Só pela manhã foi que ela teve cora-

gem para ver o que tinha acontecido. No
,.quarto vizinho, o 2, estavam mortos o

operário Sebastião Ferreira, 36, e sua
companheira, Cleusa Nunes, 31. No
quarto 1, estava morta com oito tiros, cm
trajes íntimos, a mulher conhecida como
Abdala, 25 anos presumíveis, que, segun-
do a vizinha, era irmã de Cleusa por partede mãe.

Elza disse ao detetive Hélio, da 52a
DP, que fez as primeiras investigações,
que as duas mulheres e Sebastião saíam
sempre cedo para o trabalho, juntos. Elas
eram faxineiras de uma firma no centro
do Rio. No quarto do casal, o policial
encontrou uma trouxinha de maconha.

Belina — Na mala do Belina de
placa ZB 9221, que não constava como
roubada, foram encontrados os corpos de
dois jovens, brancos, aparentando menos
de 25 anos. Um deles vestia apenas
camiseta vermelha, sunga branca e
meias. O outro, bermuda c camisa bran-
cas, uma jaqueta e calçava tênis. A 34a
DP registrou e está investigando.

A mesma delegacia está investigando
também o assassinato de um preto, 20
anos aparentes, encontrado deniro de um
rio que corre paralelo à Vila Olímpia, na
Estrada do Engenho, com marcas de
muitos tiros e vísceras à mostra, e o de
outro homem, também preto, de 40 anos
presumíveis, encontrado na Rua Clies-
burger, em frente ao n" 67. Este último,
que vestia apenas camiseta branca e sun-

ga azul, seria um lavador de carros co-
nhecido nas proximidades.

Em Olaria, a 22a Delegacia Policial
está investigando o assassinato, ontem de
manhã, de um homem branco, aparcn-
tando 50 anos, na Rua Filomcna Nunes.
A vítima, que vestia calça e camisa cor de
vinho c que seria vigia de uma firma nas
proximidades, foi morta a tiros. Apesar
de o local ser movimentado, os policiais
não conseguiram testemunha.

Em Campo Grande, foram encontra-
dos dois corpos de desconhecidos, ambos
executados com muitos tiros. Um deles
estava na Estrada do Monteiro, esquina
de Rua Itapuã, e o outro no Largo do
Correia.

Em Parada de Lucas, um homem não
identificado foi morto a tiros e seu corpo
foi levado em um carrinho de mão até a
Rua Furquim Mendes, em Vigário Geral,
onde foi abandonado. O crime ocorreu
por volta das 9h e está sendo investigado
pela 39a Delegacia Policial (Pavuna).

No local, os policiais tiveram infor-
mações de que o assassinato teria sido
cometido pelo assaltante e traficante de
tóxicos Robson Vilas Boas, o Cubo Vilas,
34, que é dono de um ponto de venda de
entorpecentes nas imediações. Segundo
os policiais, o Cubo Vilas já cometeu
outros assassinatos na região e conta em
seu bando com cerca de 40 menores, que
o auxiliam na distribuição de tóxicos.

Sônia d'Almeida

Cláudio limpou o apartamento enquanto a juíza Denise Loschi presidia o júri

A carreta ficou atravessada na mureta e congestionou o trânsito o dia inteiro
i

¦Acidente 
com carreta

lengarrafa a Av. Brasil

; O motorista da Carreta AS-7054, de
. Mogi das Cruzes, Porfírio Ferreira da
1 Silva, 49, disse que evitou ontem de
! manhã um acidente de grandes propor-' ções, mas "não teve tempo e nem como"
I desviar da Brasília UM-4907, com seispessoas, que parou de repente à sua
, frente na segunda faixa de rolamento da
I pista central de descida da Avenida Bra-
i sil, próximo ao viaduto Ataulfo Alves,
; em Benfica.
1 O motorista da Brasília, Valmir Pe-
reira da Silva, 31, ficou ferido no superei-

iio, e Lúcia Marques dos Santos, 19,
! grávida de sete meses, foi retirada des-
;maiada do automóvel e levada para o
,Inamps de Bonsucesso, com ferimentos
; leves. A carreta subiu a mureta divisória
i da pista lateral, permaneceu horas ocupa-
; ndo três faixas ae rolamento da avenida e
i provocou um engarrafamento que se es-1 tendeu por quatro quilômetros.
! Valmir, é carpinteiro, reside em Ro-

, cha Miranda e dirigia a Brasília de pro-
tpriedade de José Nascimento. Ele vinha
de Magalhães Bastos, onde fora a uma

; festa na casa de uma amiga, e levava,
junto com o primo, as namoradas dosdois e outras duas amigas à Praça 15 parapegarem a barca para Niterói, onde

| moram.
j O carro deu defeito na Avenida Bra-
isil e uma grande quantidade de fumaça

começou a sair do motor. Eles pararam
em um posto, trocaram a correia de
ventilação e continuaram. Em Benfica,
alguns metros depois do Viaduto Ataulfo,
Alves, o motor rateoú e o carro parou no
meio da pista.

Valmir disse que ainda tentou ligar o
pisca-pisca, mas nem teve tempo. A car-
reta Mercedes-Benz bateu no lado es-
querdo da Brasília e ainda jogou-a contra
a mureta.

Porfírio contou que trafegava a uns
70 quilômetros por hora e foi supreendi-
do pelo carro, que parou de repente à sua
frente. Tentou desviar mas "vi muitos
carros e o acidente seria pior", desabafou
ele. Ele vinha de Mogi das Cruzes com o
cavalo mecânico AS-7054 puxando a car-
reta AS-7313, carregada com 30 tonela-
das de cerâmica, e seguia para o Espírito
Santo, onde entregaria a carga. O veículo
pertence à Transportadora Vigilante
Ltda. que teve de providenciar outra
carreta para o transbordo de carga e
facilitar o trabalho do guindaste da York,
que presta serviços ao DER, de retiraro
pesado caminhão de sobre a mureta.

O acidente foi às 9h50min da manhã
e o caminhão só começou a ser retirado
depois das 17h. Isso provocou um conges-
tionamento que, no final da tarde, chega-
va a quatro quilômetros, se estendendo
de Benfica para além de Bonsucesso.

Estrago de enchente 
permanece

e 
promessa 

só fica no cartaz

66rp 5? • 1
1 eresa ajuda

sete presos em

fuga da 74a DP
Aproveitando o descuido do carce-

reiro, sete presos que aguardavam julga-
mento fugiram ontem de manhã da 74a
DP (Alcântara), depois de serrarem o
cadeado da cela onde estavam. A fuga
ocorreu por volta das 6h20min, enquanto
o carcereiro, Dojival Silva Santos, toma-
va tranqüilamente seu café.

Os presos saíram da delegacia pelos
fundos, descendo do prédio pela escada.
Seu único trabalho foi galgar um muro de
cinco metros, o que fizeram com o auxílio
de uma "teresa" (corda improvisada com
tiras de lençóis e toalhas), saltando de-
pois para o pátio do estacionamento.
Minutos depois, o carcereiro encontraria
o portão da cela aberto, tendo sido aler-
tado da ação dos fugitivos pelos seus
próprios vizinhos de cela. Ele comunicou
então o fato ao plantonista, que pediu
auxílio ao CCOS — Centro de Controle
de Operação e Segurança. O T BPM
(Alcântara) foi acionado, assim como
diversas delegacias de Niterói. Apesar do
cerco, realizado em todas as áreas próxi-
mas à delegacia, nenhum dos fugitivos foi
recapturado.

Esta é a segunda grande fuga ocorri-
da na 74a DP em menos de quatro meses.
Na última, 19 detentos fuciram.

Três meses depois da enchente que
tumultuou a vida do Rio de Janeiro,
pouca coisa mudou nos locais mais atingi-
dos. De novo, apenas os barracões das
empreiteiras encarregadas das obras, que
não vêm sendo realizadas por falta de
pagamento. Neste cenário desolador, o
cidadão é obrigado a conviver com o que
pode ser considerada uma ironia do go-
verno: ao lado de cada ponte ou encosta
desabada, um cartaz fincado pela Prefei-
tura anuncia em letras garrafais: "Esta-
mos reconstruindo o Rio."

Em Santa Teresa, o edifício Oriente,
no n° 386 da Rua Oriente, é o melhor
exemplo de como a reconstrução em-
preendida pela Prefeitura ainda não saiu
do cartaz. A encosta do morro onde foi
construído, há 35 anos cedeu, com as
chuvas, deixando as estruturas do prédio
à mostra. O prédio foi condenado pela
Geotécnica e evacuado. Desde então, a
presença da Prefeitura na área se limitou,
logo após o acidente, a técnicos que
vistoriaram o local e, há cerca de duas
semanas, a funcionários do Departamen-
to de Parques e Jardins, que limparam o
terreno e cortaram uma jaqueira ameaça-
da de cair.

O subsíndico do edifício, Marco An-
tônio Menezes, confessou-se cansado de
pedir providências. "Quando tento falar
com o prefeito, não consigo. O secretário
de Obras ou está ocupado ou não se
encontra. Eu trabalho numa empresa
privada e não posso ficar faltando como
se fosse funcionário público", desabafa
ele. Menezes, proprietário do aparta-
mento 406, cobrou uma atuação mais
eficaz das autoridades: "O governo não
se mexe, não faz nada, e ainda por cima
diz que não tem verbas. Onde está a
ajuda que o mundo inteiro mandou para
o Rio?", perguntou.

Na Rua Engenheiro Miguel Austre-
gésilo, que passa abaixo do prédio, a
situação é pior. Em fevereiro, a terra que
desceu da encosta destruiu a casa n° 166,
matando o filho, a nora grávida e um
neto do morador conhecido como seu
Filhinho, que se mudou com o resto da
família para um barraco mais abaixo. No
local, até hoje há pedaços de lajes, tijo-
los, galhos de árvores e muita terra. "A
gente está limpando aos poucos, porque
se depender do governo não vai ser limpo
nunca", diz Verônica Rosa da Concei-
ção, grávida de cinco meses, moradora
do n° 156. Verônica confirmou que logo
após as chuvas vários técnicos da Prefei-
tura estiveram na rua, "mas nada foi
feito".

Esta semana a situação se agravou. A
chuva que caiu na noite de quinta-feira e
durante toda a sexta-feira fez rolar uma
pedra da encosta, assustando os morado-
res. "Quando chove ninguém dorme,
com medo de que aconteça alguma coi-
sa". diz Verônica. A chuva transformou a
rua de paralelepípedos num verdadeiro

Fernanda Mayrlnk

lamaçal e deixou apreensivo o proprietá-
rio da casa ao lado do Edifício Oriente,
Otávio Carlos Ferreira. Desde a enchen-
te, quando o terreno da casa cedeu, ele
dorme na casa de uma cunhada, no
mesmo bairro. Com a chuva desta senia-
na a terra ficou fofa, e ele teme que a casa
tenha o mesmo destino do prédio, se
obras de escoramento não forem reali-
zadas.

Estradas — Em Vargem Gran-
de, as conseqüências da enchente até
hoje causam transtornos aos moradores.
Com o transbordamento do Rio Vargem
Grande duas pontes desabaram, uma na
Estrada dos Bandeirantes e outra na
Estrada do Pacuí. A ponte da Estrada
dos Bandeirantes é a que mais problemas
tem causado à população. Ela foi destruí-
da parcialmente, e operários da firma de
recuperação estrutural Concrejato fize-
ram uma passarela com tábuas de madei-
ra, permitindo a passagem de pedestres e
bicicletas. Como a estrada é a principal
via de acesso ao Recreio dos Bandeiran-
tes e Guaratiba, os ônibus das linhas 747
(Vargem Grande) e 749 (Recreio), pro-
venientes de Cascadura, são obrigados a
parar antes da ponte. Os passageiros
atravessam a pé e do outro lado pegam
outro ônibus da mesma linha, para conti-
nuar o trajeto.

Na Estrada do Pacuí, a ponte ficou
totalmente destruída, mas os que dela se
utilizam tiveram mais sorte: do outro
lado existem os clubes Pontal e Paulista,
responsáveis pela improvisação de uma
ponte alternativa, feita com troncos de
árvores e terra, e que permite a passagem
de veículos. Quanto à conclusão das
obras, que muitos preferem chamar de
início das mesmas, os moradores são
céticos."Isto aqui só vai ser feito por um

candidato às próximas eleições,", afir-
mou um deles, que preferiu não se identi-
ficar. E acrescentou:"É claro que ele não
vai esquecer da placa."

Invasão — Milhares de desabri-
gados das últimas enchentes, moradores
da Vila Cruzado, na Rocinha, estão às
voltas com uma situação que não conse-
guem solucionar. Os galpões construídos
na Cidade de Deus para abrigá-los provi-
soriamente foram invadidos por morado-
res da cidade local e a Secretaria Munici-
pai de Desenvolvimento Social não con-
segue resolver o problema." 

Os 210 galpões, de 14 metros quadra-
dos cada, foram levantados pela Rio
Urbe, companhia de urbanização da Pre-
feitura, enquanto não estivessem prontas
as casas que a própria empresa constrói,
para os desabrigados, num local próximo.
Antes que as casas ficassem prontas, no
entanto, algumas unidades foram ocupa-
das por 30 moradores da Cidade de Deus.
Eles acabaram saindo, mas nesse meio
tempo outros moradores invadiram os
galpões, e se recusam a deixá-los. As
reuniões realizadas entre os líderes comu-
nitários da Cidade de Deus e da Rocinha
cora representantes da Secretaria de De-
senvolvimento Social não acabaram com
o impasse.

Segundo Manuel de Oliveira, líder da
comissão de negociação da Rocinha, a
Secretaria afirmou que. enquanto hou-
vesse moradores da Cidade de Deus
dentro dos galpões, não poderiam conti-
nuar com o processo de remoção dos
desabrigados da Rocinha para as casas."O problema é que os abrigos são provi-
sórios. mas o pessoal da Cidade de Deus
está encarando como definitivos e por
isso não aceitam sair", diz ele.
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Circuito Integrado

TT occs acham que vida ilc colunista de infor-
V niática é um mar de rosas gjeatifado de

disquetes? Pois sim! Um fabricante irado aguar-
da em cada esquina, a correspondência uiya, o
perigo ronda os melhores programas: nunca se
pode tomar cuidado demais! Os somÊres vêm e
vão; entre eles pode estar um disco contaminado
com o vírus do computador, lúgubre realizarão

„dos piores delírios da ficção científica, ou — pior
ainda! — um sistema de pmtc&tS "genial",
daqueles de matar de inveja o satânico Dr. No.

Foi com um desses sistemas que me con-
afrontei semana passada. Na va ilusão de eeono-
ionizar tempo e tocar o trabalho mais rápido,
'¦quebrei a regra de ouro de jamais instalar"programas 

protegidos 110 Winchester. O castigo
'jfpi fulminante: numa fração de segundos, a raiz
, foi apagada. Dc nada me valeram o Norton e o
1 PC Tools — os arquivos estavam irrecuperáveis,
'è pude passar o precioso tempo de uma tarde
"ensolarada refazendo o Çonfiq.sysc o Autoc-

çc.lvit de que (erro imperdoável!) não tinha
¦biickup.
- ? ? ?KW
1».'. (Antes que alguém me acuse de estar escre-
•vendo cm linguagem cilrada: Confiij.sys e A11-
'toexcc.lvit são dois dos arquivos de partida. Sem
;éíes. nada acontece num computador equipado
icom disco rígido. Backup é a cópia que se faz (ou
.se dêycria fazer) dos programas e arquivos com
'que se trabalha: sistemas dc proteção são. como'o 

nome diz. mecanismos utilizados pelos produ-
! totós para impossibilitar a realização de cópias
;piratas de seus soíts: o install — que vocês vão
encontrar no próximo parágrafo — é um desses
mecanismos, através do qual o usuário pode
instalar um número determinado de cópias nos
tais discos rígidos. 011 winchesters. Sem essa
instalação, o programa não roda: a alternativa é
usar o disquete original num dos drives.)

? ? ?
A lição me levou, é lógico, a repensar a

questão da proteção do software. Um fabricante
tem o indiscutível direito de tentar proteger seu
produto de cópias ilegais: mas será que tem
também o direito de interferir com o funciona-
niiento do computador do usuário? Estou conven-
cida que não. Mesmo que funcione sem maiores
problemas, um sistema como o install que liqui-
dou minha raiz será sempre um corpo estranho' 
iium disco rígido, alocado sabe Deus em que
trilha, escondido dos comandos habituais de
leitura, interferindo com os residentes, atrapa-
lhando o backup. Ora. ninguém tem o direito de
ehtrar sem mais nem menos 110 winchester de
tçrceiros e lazer essa bagunça toda. numa fia-
grar,.'.' ir asáo de domicílio informático. Quando

¦um sistema de proteção apaga arquivos quelUhinguém lhe pediu para apagar, então, essa
invasão adquire contornos nitidamente per-

.yersos.
? ? ?

Caso ainda mais grave é o dos sistemas de
proteção física, que saem do campo lógico para
trabalhar nos disquetes propriamente ditos. Fo-

lhas plásticas recobertas por uma finíssima cama-
dii de partículas magnéticas em que se registram
informações, eles são"lidos" nos drives pelos

. cabeçotes, num processo semelhante ao que os
toca-fitas executam com minicassetes. No mundo

"civilizado, a proteção física se faz a raio laser,""evaporando" um ponto minúsculo da cobertu-*,ra, 
que não influi nas informações gravadas, mas

confunde os programas de cópias. Aqui. 11a falta
do laser, o pessoal vai de buraco, mesmo. Já
encontrei furos de quase um milímetro de largu-'ra, enormidade inimaginável num mundo em que
as espessuras se medem por microns.

? ? ?
Para o cabeçote que lê o disco, a sensação é

««.-a. de encontrar um abismo de um lado. e um
vulcão do outro: indivíduos de alma sensível, os
drives são incapazes de resistir por muito tempo a
emoção tão fortes.

? ? ?
Essa comparação dramática não é minha. É

de um especialista 110 assunto, Heitor Simão
Neves Jr. diretor da Embrasoft, que ficou com o
prêmio de melhor trabalho dc microinformática
do último congresso da Sucesu por um amplo
estudo de técnicas de proteção ao software. Ele
confirmou minhas piores suspeitas em relação
aos riscos de proteção:— Na maioria dos sistemas de proteção
física, o cabeçote cai num buraco de um lado, e
tia 11111 salto do outro, — explicou. — Claro que
isso diminui consideravelmente a vida útil do
drive. O pior de tudo é que. se do ponto de vista
físico, uma proteção assim é criminosa e infantil,
cio ponto de vista lógico o sistema que acompa-
nlia não está muito longe disso.

? ? ?
Nos Estados Unidos e em boa parte da

Europa, tanto sistemas de proteção física como
installs já não são usados há muito tempo. É
claro que estamos falando de realidades inteira-
mente diversas: lá fora há um mercado imenso,
cheio de consumidores sérios que nunca viram o
Gerson fazendo propaganda na televisão. Por
outro lado, também é verdade que esses consu-
inidores podem comprar o que quiserem, 11a hora
que bem entenderem, sem ingerências da SEI, e
sem sofrerem as conseqüências de uma reserva
viciosa, que até o momento não trouxe nenhum""benefício concreto ao usuário. Visto não como o
freguês a ser conquistado, mas como o vilão a ser
combatido.

? ? ?
A questão é delicada. Para cada argumento

do consumidor, há um contra-argumento igual-
mente válido do fabricante. Eu tenho a impres-
são de que a grande garantia contra a cópia pirata

_*ainda é a associação da boa qualidade ao preço
-^acessível: se o usuário tiver condições de comprar

o produto que quer, com um beio manual, com
garantias de assistência técnica e com as vanta-
gens do upqrade preferencial, as cópias ilegais
vão acabar restritas a uma faixa muito pequena
do mercado. Até lá, digam os produtores o que
disserem, a pirataria ainda é a melhor das
'vuiganças.

Cora Rónai

Sarney garante que 
não vai demitir

Rodolfo Fernandes

BRASÍLIA — Sentado na cabine reservada do Boeing da
FAB que o trouxe do Rio para Brasília após a cerimônia do Dia
da Vitória, o presidente da República garantiu: "Não haverá
demissões no funcionalismo público. O governo não vai partir
para uma política dc desemprego". Apesar disso, queixou-se
das incomprcensóes e das críticas ao congelamento da U RP
para os funcionários públicos:"0 país parou. Não há mais
investimentos, não se fazem mais obras de infra-estrutura,
nada. Assim não é possível. Eu tinha que tomar alguma atitude
e quero que isso seja compreendido. Não havia alternativa. Era
congelar, atrasar o pagamento ou então demitir", disse Sarney.

Colocado diante destas alternativas, o presidente diz ter
preferido o diálogo, e por isso convocou os presidentes dos
tribunais superiores para a reunião de ontem à noite 110
Alvorada. "Antes que ocorram turbulências entre os poderes da
República, é melhor conversarmos, até para evitar os mal-
entendidos". Sarney garante que cumprirá "qualquer decisão
judicial", numa rcfcrcncia a posição da Justiça do I rabalho c]uc
vem garantindo o pagamento da URP. Mas ainda iria tentar a
última cartada, na reunião: "Vou mostrar os números do
rçoverno aos presidentes do tribunais, dizer quais foram os
fundamentos da decisão que tomamos. A democracia vive
justamente desse entendimento entre os poderes".

Justificativa — Os números do governo, segundo
Sarney, justificam plenamente a decisão de fazer o congelamen-
to. "O funcionalismo público representa 4% da força de
trabalho do país mas reccbc 21% de toda a massa salarial do
país. O governo iria gastar 109% dc toda a sua arrecadação
somente para pagar o funcionalismo. Não é justo tirar do país
inteiro só para pagar os funcionários públicos. Além disso, eles
tiveram, 110 passado, um ganho real — descontada a inflação
dc 51%. Nenhuma outra categoria teve isso" — desabafa o
presidente.

Ele garante que o governo está fazendo a sua parte,
cortando despesas para conter o déficit público. Segundo
Sarney, alem do congelamento da URP, que representa 1% do
Produto Interno Bruto (PIB), o governo congelou todas as
transferências de recursos para os estados e municípios — um
corte de 1,4% do PIB —, e fez um aperto no seu orçamento de
onde retirou mais 1% do PIB. "Desde janeiro o país está
parado, não se fazem mais obras", informa.

"É possível, dentro deste quadro, tomar outra atitude?",
pergunta Sarney, reclamando das incomprcensões. "Só no meu
governo foram seis greves. Você acha isso razoável?", insiste.

O senhor disse que havia forças querendo desestabili-
zar o governo. Que forças são estas?

Eu não preciso nem apontar quem são os descstabiliza-
dores. Todo mundo sabe. Não vou dedurar ninguém por aí. Mas
como agüentar tantas greves? A pior política é a política da
terra arrasada e engana-se quem pensar que o govenro vai partir
para isso. Ninguém se lembra que, com o Plano Cruzado, nós
transferimos para os assalariados 30 bilhões dc dólares, a maior
transferência da história do Brasil. E isso foi incorporado pelo
trabalhador. Quem comprou uma geladeira naquela época, está
com sua geladeira até hoje. Nós pegamos o país com uma
perspectiva de hiperinflaçáo c baixamos ela cm seguida —
responde Sarney.

FMI terá que aceitar

aumento no déficit se

insistir em juro alto
— ——  

Nelson Torreão

BRASÍLIA — Se o Fundo Monetário internacional (FMI)
continuar insistindo na necessidade dc aumentar as taxas de juros
para controlar a liquidez (circulação de dinheiro) na economia,
terá dc aceitar, no programa a ser negociado com o governo
brasileiro, o aumento do déficit público decorrente do custo
financeiro adicional sobre a dívida interna.

Esse c, segundo um economista do governo, o acerto
possível com o FMI sobre a questão da política monetária. O FMI
exigiu da missão técnica brasileira que visitou Washington no mês
passado, uma política monetária mais restritiva — ingrediente
que sempre faz parte da receita do Fundo para reduzir a inflação c
estabilizar a economia.

O Banco Central já vem praticando o aumento dos juros.
Esta semana fará o terceiro leilão de OTN e o mercado espera a
repetição de taxas muito acima da inflação, embutidas no deságio
dos títulos. No overnight as taxas das LBC c LIT já atingiram a
remuneração anual de 4% acima da inflação, descolando-se da
correção monetária.

Os economistas do Ministério da Fazenda — ao qual está
subordinado o Banco Central — que lidam com os efeitos da
política monetária, concordam com o diagnóstico de que a
política monetária tem corrido muito frouxa c que é necessário
elevar as taxas de juros, mas argumentam que não há instrumen-
tos suficientes para conduzir uma política mais agressiva.

A área econômica da Fazenda, concordando com o diagnós-
tico, vai acertar ao longo da semana a sinfonia da nova política
monetária, de modo a reduzir seus efeitos sobre a dívida pública
interna. Já existe consenso sobre a necessidade de coibir a fuga de
ativos financeiros para os mercados paralelos e a formação dc
estoques. O que se discute agora é a «implementação dessa
política, que não pode depender isoladamente do aumento dos
juros, pois o custo acaba recaindo sobre a dívida interna do
governo. Entre as medidas que estarão em discussão esta semana,
segundo uma fonte do governo, estão o disciplinamento dos
depósitos voluntários das instituições financeiras no Banco Cen-
trai e os instrumentos dc alavancagem do setor financeiro.
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Governo reúne-se com

tribunais e diz que

a situação é grave
BRASÍLIA — Os presidentes dos tribunais superiores

ouviram ontem, durante três horas c meia, do presidente José
Sarney e dos ministros da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e do
Planejamento, João Batista de Abreu, um relato sobre a
situação econômica. "O presidente e os ministros fizeram uma
longa exposição sobre a situação do caixa do país. que é muito
grave. Foi bom porque fiquei mais esclarecido", disse o
presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro
Marcelo Pimentel.

Mas Pimentel, durante a reunião, realizada no Palácio da
Alvorada, a convite do presidente José Sarney, não deu grandes
alentos ao governo. À saída do planalto, às 2ih40min. disse que
o Poder Judiciário vai continuar atuando de acordo com as leis.
apesar dos apelos do presidente e dos ministros econômicos 1
contra a decisão da justiça dc primeira instância contrária ao
congelamento da URP (Unidade de Referência de Preços) para
o funcionalismo público. Também participaram da reunião os
presidentes do Supremo Tribunal Militar (STM). Antônio
Floriano Peixoto; do Supremo Tribunal Federal (STF). Rafael
Mayer; do Tribunal Federal de Recursos (TFR), Evandro
Gueiros Leite; e os ministros da Justiça, Paulo Brossard; e do
SN1, Ivan de Souza Mendes.

Embora Marcelo Pimentel tenha dito que o Judiciário vai
continuar agindo dc acordo com as leis, o porta-voz do Palácio
do Planalto, Carlos Henrique, disse que o governo espera uma
colaboração do tribunais. "É claro que os poderes são indepen-
dentes e o Judiciário vai cumprir as leis. O governo gostaria que
no cumprimento dessas leis fosse levado em conta a situação
nacional."

O ministro Marcelo Pimentel informou que, na reunião, o
ministro Maílson da Nóbrega retocou o que quis dizer, na
semana passada, quando advertiu que se o Judiciário continuas-
se concedendo liminares a ações contrárias ao congelamento, o
governo teria dc demitir 100 mil funcionários públicos. "Ele
esclareceu que foi um mal-entendido. Na verdade, quis dizer
que a economia com o corte da URP representou aquilo que
resultaria na demissão de 100 mil funcionários públicos", disse
Pimentel.

ü porta-foz Carlos Henrique repetiu o que disse Pimentel."O governo gasta 109% do que arrecada com o pagamento do
funcionalismo. Mas não cogita de demitir os servidores. Seria a
última alternativa. Por isso, espera que o Judiciário considere a
realidade do país quanto proferir suas decisões."

Metalúrgicos — Os metalúrgicos do Rio decidiraij)
ontem, em assembléia, manter a greve iniciada na última terça-
feira. Hoje, haverá reunião de conciliação às 14 horas n,o
Tribunal Regional do Trabalho. Pela manhã, às 10 horas, os
metalúrgicos fazem nova assembléia na sede do sindicato, em
São Cristóvão. De lá, seguem em passeata para o Centro a fim
dc realizarem uma manifestação à porta do Ministério do
Trabalho, onde será a reunião do TRT.
Dívida — O senador Carlos Chiarelli (PFL-RS), presj;
dente da comissão especial para dívida externa, convocou uma
reunião para quinta-feira, na qual irá sugerir que a comissão sç
torne permanente. Segundo ele, é preciso aprovar logo a
Constituinte, antes que seja acertado o novo acordo do governo
brasileiro com o FMI. "Não queremos que a comissão termine
justamente quando as negociações com o FMI estão recomeçai]-
do", disse.
Filipinas — O governo Reagan deverá anunciar
brevemente um programa de assistência de aproximadamente
US$ 10 bilhões para as Filipinas, que deverá ser executado num
período de 5 anos. O programa é semelhante ao Plano Marshall
que ajudou a reconstruir a Europa Ocidental depois da Segunda
Guerra Mundial. Tanto a Alemanha Ocidental quanto o Japão,
cujas economias foram reconstruídas depois da guerra com
substancial assistência americana, deverão participar do gro,-
grama.
Lucro — Apesar da queda sem precedentes da bolsa de
valores em outubro passado e das previsões de recessão da
economia, os lucros das empresas americanas aumentaram 229ó
e as vendas 12% no primeiro trimestre de 1988. Os setores quo
mais lucraram foram os de metais, químicos e papéis. As
empresas de alumínio, por exemplo, conseguiram um aumento
de 566% em seus lucros, o que representa um período de vacas
gordas especialmente para a Alcoa, a Kaiser e a Reynolds.

Correção
O JORNAL DO BRASIL informou incorretamente na edição do
dia 6 de maio de 1988 que os funcionários da Gmbratel haviam
recebido na Justiça o direito à URP de abril. Os funcionários do
Rio entram esta semana na Justiça e os de São Paulo já entraram
com ação que ainda não foi julgada.

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ
14/05/88, OU ENQUANTO
DURAREM NOSSOS ESTOQUES.
De segunda a sexta, das 9 às 19 h.
Sáboao, das 9 às 1/ h.
Itanhangá Cenler (oo lado do antigo Raul). Barra
Lola - Tel.: 399-7878
Escritório. Tels.: 228-4985/248-0376/254-3173
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O MERCADO

BRASILEIRO DE

MICROS DOMÉSTICOS

Na edição de maio, a revista INFO traz até você uma ampla mostra
do mercado brasileiro de micros domésticos, abastecidos por dois
padrões: I\1SX e Apple e revela os caminhos buscados por cada um
para se desenvolver. Veja, ainda, uma análise do desempenho dos
quatro modelos de micros pessoais mais vendidos do pais.
Em Entrevista, o presidente do Serpro, Cincinato de Campos, fala de
sua preocupação com a imagem da empresa responsável pelo
processamento dos dados federais e da disposição de sanear os
problemas internos.
Em Internacional, duas gigantes no mercado de semicondutores dos
Estados Unidos, a Motorola e a Intel, fazem investimentos revolucio-
nários, consagrando a arquitetura RISC.
Saiba também os planos do BNDES para reestruturar o modelo
brasileiro de informática.

Em Tecnologia, a análise de dois
gerenciadores de arquivo: o
Ç&Ã e o Reflex. E. também, um
teste com o Inforword mostrando
sua utilidade para os processa-
méritos de texto.
E mais: Pçsauisa, Curto-Cirtui-
to. Gente e Opinião.
INFO, a revista brasileira de

M

Br

informática.
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Disco vender area a Concal
D" ' d' varios protest )s da Associac;ao de

| 
para ^ 

^ 
^ 

^

cana Gueiros Mariano habitou o luxuoso Solar ^9 "f.
Monjope com uma drea de tres mil metros construf- B & '
dos — qualificada pclo arquitcto Lucio Costa de Bj f||| .»"monstrcngo" por misturar o estilo colonial puro ao Rh/ /Wk -I M
barrocos minciro e baiano, construido em 1926. A
famflia vendeu o Solar para a Construtora Zein, que
depois de urn ano. demoliu-o sem aproveitar nem ||||1|| ^ ,^HjS
mesmo os raros azulejos Portugueses, fato que Ihhl * mSm JHRk
enfureceu a comunidade. A companhia abriu guer- Caldas: vencendo resistencias
ra com as associates de bairros (Jardim Botanico, ,
Ipanema e Gavea) e nunca mais conseguiu aprovar °asse a , °,s • diz Josi Conde Caldas, presidpnte
o projeto junto a Prefeitura para erguer os cspigacs da Concal. "Mas, finalmente conseguimos a apro-
que pretendia. Passando por dificuldades financei- vaS?S. ^as associates de moradores do Jardim
ras, a constmtora vendeu a area ao Supermercado Botanico, Ipanema e Gavea e da Prefeitura ,
Disco, ha setc anos, por 30 milhoes de cruzeiros. explica ele.

Mais uma batalha vencida pelas associaqoes, A construqao sera pelo sistema de grupo
que nao deixaram com a?oes na justiqa que se fechado, onde cada comprador paga de imediato a
destrui'sse uma area verde tao importante para primeira cota referente ao terreno de CIS 10
Rio, o que levou a empresa a se desfazer do milhoes, e ao longo de 24 meses da constru^ao as
terreno. Agora, os seis predios ocuparao apenas despesas serao rateadas. A estimativa feita pela
23% da area e no restante serao mantidos as arvores Concal e que cada unidade, com quatro suites e

$ 30 milhoes este ano
Sao Paulo — Rog6rio Montenegro
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0 lanqador de granadas antiblindadas Astro II lidera as vendas
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Avibrás vai investir US$ 30 milhões este ano

Ângelo- Vidal

Marco Antônio Antunes
SÀO PAULO
— A Avibrás
Aeroespacial,
que normal-
mente destina
a investimento
10% do seu fa-
turamento
anual, já ga-
rantiu para es-
te ano aproxi-
madamente
US$ 30 mi-
lhões — parte dos quais destinados à

feração 
ae novas tecnologias — com

ase na previsão de US$ 300 milhões
de receita bruta. Os principais clien-
tes da empresa estão no exterior —
em particular no Golfo Pérsico —
para os quais exporta 90% de sua
produção, mas os armamentos quedesenvolve visam principalmente as
necessidades das Forças Armadas
brasileiras.

Instalada cm São José dos Cam-
pos, a 97 quilômetros de São Paulo,
a Avibrás registrou no balanço do
ano passado faturamento global de
US$ 300 milhões, dos quais cerca de
US$ 270 milhões são provenientes
das vendas externas. Seu carro-chefe
é o sistema Astros II (Artillery Satu-
ration Rocket System), que pode ser
equipado com três tipos de foguetes
de ogivas múltiplas. Isso significa
que o Astros é capaz de lançar sobre
o alvo verdadeira chuva de metal
quente, cobrindo o espaço equiva-
lente a um quarteirão, composta de
granadas antiblindados, antipessoal
ou incendiárias.

Com cerca de 5 mil funcionários,
na maioria técnicos especializados, a
empresa ganhou as alturas graças ás
proezas ae um garoto prodígio cha-
mado João Verdi de Carvalho, que,
aos 16 anos, tinha o hábito de fazer
subir aos céus foguetinhos acionados
com pólvora.

Crescimento — Não é tam-
bém por acaso que Verdi transfor-
mou-se, em 1961, no fundador da
Avibrás, continuando até hoje como
presidente e acionista majoritário da
empresa. Seu primeiro produto não
foi um foguete, mas um avião, o
Falcão, pequeno monomotor de dois
lugares construído de material com-
posto (resinas plásticas e madeiras),
que lhe garantia leveza, resistência e
flexibilidade. Mas por não ter estí-
mulo na época, Verdi logo parou de

fabricar aviões e o Falcão ficou no
protótipo.

A sorte de Verdi mudou cm
1962, quando ganhou a concorrência
do Conselho Nacional de Pesquisas
(CNPq) para o desenvolvimento de
propelcntes sólidos para foguetes cs-
pactais. Estava começando o progra-
ma espacial brasileiro, coordenado
pelo Ministério da Aeronáutica, c a
Avibrás — que até então se chamava
Aviões Brasileiros — passou a se
dedicar exclusivamente à produção
de foguetes e propelcntes. Foi ela
quem produziu, por encomenda do
Centro Técnico Aeroespacial, órgão
de pesquisa e desenvolvimento da
Aeronáutica, os foguetes Sonda-I,
Sonda II-B e Sonda II-C, destinados
a pesquisas espaciais."Com essa tecnologia, a Avibrás
pode aceitar encomendas da Acro-
náutica, Exército e Marinha para o
desenvolvimento dç projetos milita-
res", conta Pedro Ângelo Vidal, di-
retor de Relações Oficiais da empre-
sa. No início eram foguetes ar-terra c
terra-terra, o que lhe deu base para
as primeiras vendas ao exterior, cm
1974: foguetes ar-terra, instalados
em helicópteros, para o Panamá.
Desde então, as exportações da com-
panhia não pararam de crescer, a
ponto de liderar nos últimos três
anos as vendas internacionais da in-
dústria bélica nacional, superando
até a Engesa.

Mísseis — Entre os novos
produtos da empresa, o Fila é dos
principais exemplos da importância
que as Forças Armadas dão à indús-
tria bélica nacional. E um equipa-
mento dc defesa de ponto, ou uma
central de tiros antiaérea, capaz de
detectar aviões inimigos e comandar
eletronicamente um sistema dc tiros
de mísseis e canhões. Trata-se de um
produto resultante de concorrência
internacional aberta pelo Exército
brasileiro cm 1983 e que começou a
ser entregue em 1985.

Também já foi concluído o Pro-
jeto Sis (Sistema Inercial Solidário!,
um dos principais componentes cio

São Paulo — Rogério Montenogro

sistema dc guiagem das novas famí-
lias dc mísseis desenvolvidos pela
empresa, informa Pedro Vial. Nessa
família dc mísseis, se destaca o SS-
300, do tipo terra-terra, com capaci-
dade de alcance de 300 quilômetros,

ue faz parte do plano dc pesquisa c
esenvolvimento do Exército. São

mísseis convencionais, com explosi-
vos à base de TNT e suas variações,

ue começam a ser entregues em
ois anos.

O lançador de granadas antiblindadas Astro II lidera as vendas

IHImPH
Exportações começaram em 74 com potentes foguetes ar-terra

Aviação

Mário José Sampaio

Hannover debate rumo

da indústria alemã

Embraco ampi

pensando 
nas

SÀO PAULO — A Empresa Brasileira de
Compressores (Embraco), subsidiária do gru-
po Brasmotor, está investindo este ano US$
60 milhões para elevar em 25% a produção de
compressores e concluir uma fundição que
fornecerá 50% dos materiais que a empresa
necessita. Para o primeiro caso serão direcio-
nados US$ 50 milhões e para o segundo US$
10 milhões.

O investimento, anunciado na semana
passada pela empresa, faz parte de um projeto
maior de injeção de novos recursos no total de
US$ 130 milhões até 1991. O diretor industrial
da Embraco, Helmut Somer, entretanto, res-
salva: "Os investimentos definidos são os US$
60 milhões deste ano, mas os USS 70 milhões
restantes ainda estão aguardando definição",
disse.

A ampliação da capacidade produtiva faz
parte de um plano de elevação das exporta-
ções. A Embraco vendeu USS 80 milhões no
exterior em 1987, mas deverá aungir este ano
a meta de USS 100 milhões. Para Sommer, as
exportações que representaram 55% da pro-
dução no ano passado chegarão a 65% este
ano.

O mercado interno absorve o restante da
produção da empresa. Na verdade, 75% dc
todo o consumo nacional dc compressores
tem origem na fábrica da Embraco, sendo que
70% são representados pelas próprias empre-

ia 
produção

exportações

sas do grupo Brasmotor (Brastemp e Cônsul)1
e os 5% restantes por outras empresas.'

A empresa apresentou um faturamento
de CZS 8 bilhões 363 milhões no ano passado,,
com um crescimento (nominal) de 323% so-
bre 1986, e um lucro líquido de CZS 1 bilhão
348 milhões. A produção em 1987 cresceu
14% em relação a 1986, o que foi ptissíVel
devido ao aquecimento das vendas no exte-
rior, que aumentaram 44%, compensando a
queda de demanda do mercado interno.

A Embraco inaugura, em agosto próxi-
mo, sua fundição em Joinville (SC), cuja'
capacidade produtiva é de 1 mil 200 toneladas
de ferro fundido cinza por mês. representando
50% das necessidades totais da empresa. Os
50% restantes serão adquiridos de terceiros."Queremos continuar comprando do merca-
do, até para podermos fazer uma comparação
de preço e qualidade entre o nosso produto e
o dos outros", afirmou Sommer.

Um novo produto estará no mercado nos
próximos meses. A Embraco lançará um mini-
compressor, para ser usado em refrigeradores
de pequeno porte, como frigobares. O produ-to, já em maio, terá uma" produção de 10
mil/mês, devendo chegar a 20 mil/mês no final
do ano. Segundo Sommer, esse produto al-
cançará a marca das 100 mil unidades/mês no
segundo semestre de 1989.

Incentivo fiscal ainda

é vital à Zona Franca
MANAUS — Com os incentivos

fiscais prorrogados até o ano 2007, a
Zona Franca de Manaus inicia nova
fase, capaz de lhe garantir vida pró-
pria e promover o desenvolvimento
da região. Ainda atrelada aos incen-
tivos concedidos pelo governo (isen-
çáo dc Imposto dc Importação e de
Imposto sobre Produto Industrializa-
do, 35% de redução de Imposto
sobre Operações Financeiras, dedu-
ção de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e isenção dc Imposto de
Renda por 10 anos), a região tem
carências em todos os setores c não
consegue respirar sozinha."Maioridade não significa eman-
cipação", diz Jady Magalhães, supe-
rintendente da Suframa, que come-
mora 21 anos de existência. Apesar
de gerar este ano cm torno de USS 6
bilhões de Produto Interno Bruto, a
Zona Franca de Manaus ainda vive o
temor da migração das indústrias lá
instaladas. "Se tirassem os incenti-
vos hoje, as indústrias debandariam
para o Sul", constata Magalhães."São 900 milhas náuticas de distân-
cia e sem freqüência dc transporte",
insiste. Ele reconhece, porém, queartifícios, decretos e portarias não
resolvem o problema. E preciso dar
solidez ao parque industrial instala-
do e criar condições para o desenvol-
vimento amplo da região, encloban-
do outros setores da economia.

Para cumprir o primeiro objeti-
vo, a Suframa precisa de investimen-
tos em outros pólos industriais, além
de produtos eletrônicos dc entreteni-
mento. Hoje, todo o parque nacio-
nal eletrônico está concentrado em
Manaus, onde, até recentemente,
não havia fábricas de inúmeros com-
ponentes e de embalagens. "Precisa-
mos atrair investimentos para o pólo
relojoeiro e outros existentes, além
de criar novos, como de autopeças,
de borracha, lazer náutico, indústria
naval dc fabricação de containcrs. Só
com um parque industrial forte dimi-
nuímos o risco da região", afirma
Magalhães.

Para a cota de importação de
USS 700 milhões, no ano passado, as
indústrias locais fabricaram USS 4,7
bilhões de produtos finais. Ou seja,

dólai
|qui

internamente, totalizando USS 1,55

para cada dólar importado as indús-
trias agregaram USS 3,1 adquiridos

bilhão de insumos brasileiros indus-
trializados em 1987. Isso implica
também a geração de 72 mil empre-
gos diretos na indústria e 30 mil no
comércio. »

Essas vantagens, porém, acabam
criando outros problemas para a re-
gião: a urbanização que fez explodir
em 21 anos a população de Manaus
de 280 mil para 1,3 milhão de habi-
tantes.

Países debatem formas

de evitar evasão fiscal

Protesto de moradores 
faz

Disco vender área à Concal
Depois de vários protestos da Associação de

Moradores do Jardim Botânico e embargos pela
Prefeitura do Rio, o supermercado Disco desistiu
de construir um hipermercado no valorizadíssimo
terreno de 10 mil metros quadrados, na Rua Jardim
Botânico, 245, em frente ao Parque Lage. A
solução foi encontrada pela Construtora Concal,
que conseguiu depois de um ano de discussões
aprovar pela primeira vez um projeto junto à
Comissão Governo Comunidade para erguer seis
prédios, com dez apartamentos por andar. Assim, a
rede de Supermercados Disco embolsará cerca de
CZS 600 milhões pelo terreno, adquirido em 1981
da Construtora Zein.

Ali, durante meio século, a família pernambu-
cana Gueiros Mariano habitou o luxuoso Solar
Monjope com uma área de três mil metros construí-
dos — qualificada pelo arquiteto Lúcio Costa de"monstrengo" por misturar o estilo colonial puro ao
barrocos mineiro e baiano, construído em 1926. A
família vendeu o Solar para a Construtora Zein, que
depois de um ano. demoliu-o sem aproveitar nem
mesmo os raros azulejos portugueses, fato que
enfureceu a comunidade. A companhia abriu guer-
ra com as associações de bairros (Jardim Botânico,
Ipanema e Gávea) e nunca mais conseguiu aprovar
o projeto junto à Prefeitura para erguer os espigóes
que pretendia. Passando por dificuldades financei-
ras, a constmtora vendeu a área ao Supermercado
Disco, há sete anos, por 30 milhões de cruzeiros.

Mais uma batalha vencida pelas associações,
que não deixaram com ações na justiça que se
destruísse uma área verde tão importante para o
Rio, o que levou a empresa a se desfazer do
terreno. Agora, os seis prédios ocuparão apenas
23% da área e no restante serão mantidos as árvores
— palmeiras, jaqueiras e outras. "Levamos um ano
para desenvoiver um cuidadoso projeto que agra-

Caldas: vencendo resistências
dasse a todos", diz José Conde Caldas, presidente
da Concal. "Mas, finalmente conseguimos a apro-
vação das associações de moradores do Jardim
Botânico, Ipanema e Gávea e da Prefeitura",
explica ele.

A construção será pelo sistema de grupo
fechado, onde cada comprador paga de imediato a
primeira cota referente ao terreno de CZS 10
milhões, e ao longo de 24 meses da construção as
despesas serão rateadas. A estimativa feita pela
Concal é que cada unidade, com quatro suítes e
amplo salão de frente para uma praça interna com
área de lazer, sairá por CZS 25 milhões.

¥T1 sta semana esta sendo efetuada, na
Jt-J Alemanha Ocidental, a décima sétima
exposição aeronáutica de Hannover. Embo-
ra esta Feira tenha menor importância que
Le Bourget ou Farnborough, ela ainda as-
sim representa a vitrine de uma das maiores
indústrias aeronáuticas do mundo, a alemã.

Na última década, o nível dc emprego
da indústria germânica subiu 50% e alcan-
çou um total de 50 000 funcionários. Suas
vendas anuais atingem mais de 12 bilhões de
dólares, correspondendo a cerca de 50% das
exportações totais brasileiras.

Na Alemanha, as receitas da indústria
aeroespacial provêm, cm partes iguais, do
setor militar e do civil, e cerca dc 60% da
força de trabalho é empregada na constru-
ção de aviões.

Um dos programas de maior importân-
cia do setor civil é o dos aviões Airbus. Do
lado militar, o Tornado ocupa um lugar de
destaque que cm breve será substituído pelo
futuro caça europeu, o EFA.

A maior preocupação c a lucratividade,
um probelma que aliás está atingindo o
setor em diversos países europeus. No caso
da indústria germânica, está sendo estudada
uma reorganização de toda a estrutura bási-
ca. A MBB, maior fábrica local, será vendi-
da, e especula-se quem a comprará.

A famosa fábrica automotiva Daimler-
Benz já detém 66% da Dornier, que faz
aviões pequenos, e controla totalmente a
MTU, que produz turbinas aeronáuticas.
Mas sua reação à aquisição da MBB foi
desfavorável. Durante os próximos dias, em
Hannover, deverão ser efetuados novos
contratos com clientes e, eventualmente,
vendidos aviões. Mas a grande questão a ser
discutida será a composição futura da indús-
tria aeroespacial alemã, como tornar rentá-
vel o setor e como financiá-lo.

Aero News
? O INCAER — Instituto Histórico da Acro-
náutica efetuou, dia 28 último, o denominado
Primeiro Encontro com a História. Na ocasião,
além da discussão dc tópicos dc interesse históri-
co, houve a inauguração dc retratos a óleo dos
patronos Bartolomc í de Gusmão, Augusto Seve-
ro c Eduardo Chaves.
? O MUSAL — Mu-
seu Aeroespacial vai
reabrir dia 20 próximo,
quando será inaugura-
da uma sala de exposi-
ções temporárias de
nome Dcmoiselle. O

pintor português José
Manuel Costa fará
uma apresentação de
suas pinturas, sempre
dedicadas a temas de
aviação.

?O Sério problema ocorrido com um Boeing 737
sobre o Havaí deu origem à notícia de que os
aviões deste tipo, com cerca de 20 anos de uso,
teriam modificações obrigatórias de fuselagem.
O avião acidentado foi fabricado em abril de
1969 e no Brasil, mais precisamente na VASP,
existem 8 aeronaves do mesmo tipo, fabricadas
entre abril e junho de 1969. São os 737 de prefixo
PP-SMA/B/C/E/K/R/S e T.

? A Airbus Industrie, como parte de mudanças
em sua estrutura jurídica, deixará de ser um
grupamento de interesse econômico e deverá
passar a ser uma sociedade do direito europeu.
As primeiras mudanças previstas deverão ocorrer
em 1989 e a alteração definitiva da constituição
jurídica será efetivada em 1992. As alterações
serão feitas com a finalidade de obter um com-
pleto controle de custos e de tornar o consórcio
lucrativo.
? A Air France conseguiu um aumento de lucro
líquido de mais de 100% em 1987. Mas, uma
parcela deste incremento deveu-se a mudanças
de normas contábeis, o que ainda assim deixou
uma elevação de lucro real da ordem de 71%. O
tráfego de passageiros da Air France cresceu
14,5% naquele ano, enquanto o de carga elevou-
se em 9,8%.
? A IATA acolheu
mais cinco novos mem-
bros em seus quadros.
As novas associadas
são: Air Jamaica, Air

Inter (França),Ryanair (Irlanda), Air
Bridge Carriers e
London City Airways
(as últimas britânicas).

? Na próxima semana esta coluna deverá trans-
mitir as impressões de vôo a bordo de um
Junkers JU-52. Até a entrada do Brasil na II
Guerra Mundial, o trimotor JU-52 era um dos
aviões mais populares entre as empresas aéreas
nacionais. Atualmente existem pouquíssimos tri-
motores deste tipo no mundo e um exemplar,
impecavelmente restaurado, é mantido pela Luf-
thansa.

BRASÍLIA — A cooperação in-
ternacional para diminuir a evasão
fiscal será o tema central da 22°
Assembléia Geral do Centro Intera-
mericano de Administradores Tribu-
tários (Ciat), que começa hoje no
auditório do Itamarati. Participarão
representantes dos 27 países ameri-
canos membros, observadores da
Europa, Ásia e África, e represen-
tantes do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI).

O secretário da Receita Federal,
Reinaldo Mustafa, deve ser eleito
presidente do Ciat, em substituição
ao diretor geral da Receita da Ar-
gentina, Carlos Marcelo da Corte.
No programa incluem-se debates e
estudos de casos sobre paraísos fis-
cais, a tributação de atividades exer-
cidas em mais de um país e formas
práticas de cooperação para diminuir
a evasão fiscal a nível internacional.

Criado em 1966, o Ciat tem sede
no Panamá e, além da participação
dos 27 países americanos membros,
tem convênios de cooperação técnica

com Alemanha, Espanha e França.
Na entrevista de apresentação do
encontro, o atual presidente disse
que mesmo os países de sistema
fiscal mais desenvolvido na América
— Estados Unidos e Canadá — têm
o que aprender da troca de informa-
ções sobre evasão e elisão (aprovei-
tamento das brechas na legislação
para reduzir a imposição de tributos)
fiscal a nível internacional.

Corte observou que no Brasil,
como a na Ar-
gentina, a opi-
nião pública cos-
tuma exigir da
administração
tributária dados
precisos sobre a
sonegação de
impostos, mas
afirmou que es-
ses dados não
existem com a
precisão preten-
dida em nenhum
país do mundo. Mustafa

? A DLT, subsidiária da Lufthansa para linhas
regionais, está comemorando 30 anos de existên-
cia. A empresa origionou-se de outra que tinha a
sigla OLT, e em 1978 a Lufthansa passou a ser
sua acionista. Em 1987, a DLT incorporou 7
EMB-120 Brasília e 2 Fokker 50 duplicando a
frota e aumentando consideravelmente o tráfego.

? TAM — Transportes Aéreos Regionais está
fazendo uma campanha dc redução de despesas
visando tornar a empresa novamente lucrativa,
no mais curto espaço de tempo possível. Segundo
Rolim Adolfo Amaro, presidente da companhia,
estão sendo implantadas normas para que funcio-
nários efetuem duas diferentes funções. Assim,
comissárias ajudarão na recepção dos balcões e
comissários efetuarão o despacho de aeronaves.
A TAM, por outro lado, vai restringir a contrata-
ção de novas comissárias devido à legislação
sobre gestantes criada pela Constituinte.
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Sônia D'Almeida

Haringer: "Bom é manter mesma equipe" Zalfa: "É importante ter muitos clientes

Mauro Sérgio: enfrentando um novo emprego após sete anos na corretora Arbi
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Corretoras investem em técnicos da área de Bolsa

.. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO
¦DA BACIA DO PRATA S.A.

CGC/MF N° 03.380.250/0001-92
• ÀVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/88

0'Serviço do Navegação da Bacia do Prata S.A. avisa que fará realizar•concorrência pública para alienação do navio curral Paiaguas (sucata), no' E&todo em que se encontra.
Os interessados poderão adquirir o Edital de concorrência pública na'sede'social da empresa, na Avenida 14 de Março n° 1700. em Ladario-"MS,'hfe Secretaria Geral e obter instruções junto a Diretoria Administrati-
.va:e financeira (DIRAF). no mesmo endereço, no horário comercial.
,jl! nu Ladario-MS, 07 do maio do 1988.

Joilce Viegas do Araújo
Diretor Presidente

0- BANCO DO BRASIL S.A.

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Oferta Pública de Obrigações do Tesouro

do Estado da Bahia
— OTBA —

A Gerência de Operações Financeiras do Banco do Brasil
S.A. faz saber às Instituições Financeiras e ao Público em geral
que nos dias 10 e 11 de maio de 1988 acolherá propostas para
subscrição de OTBAS Escriturai, com as seguintes caraterís-
ticas:

TIPO VENCIMENTO QUANTIDADE
12/08 15.05.89 250.000

O COMUNICADO GEROF n° 12. desta data, que trata da
presente licitação, bem como os formulários apropriados,
encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia — Centro Administrativo —
Salvador (BA) e no Banco do Brasil S.A. — GEROF — Rua
Senador Dantas, n° 105 — 36° andar, sala 3601, Rio de Janeiro
(RJ). Rio de Janeiro (RJ), 09 de maio de 1988.

a) Gerente

0 BANCO DO BRASIL S.A.

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Oferta Pública de Obrigações do Tesouro

do Estado de Santa Catarina
— OTSC —

A Gerência de Operações Financeiras do Banco do Brasil
S.A. faz saber às Instituições Financeiras e ao público em geral
que nos dias 10 e 11 de maio de 1988 acolherá propostas para
subscrição de OTSC — Escriturai — com as seguintes
características:

TIPO VENCIMENTO QUANTIDADE
12/09 15.05.89 700.000
13/09 15.06.89 300.000

O .COMUNICADO GEROF n° 13, desta data, que trata da
presente licitação, bem como os formulários apropriados,
encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da
Fazenda do Estado de Santa Catarina — Florianópolis (SC) e no
Banco do Brasil S.A. — GEROF — Rua Senador Dantas, n° 105
— 36° andar, sala 3601, Rio de Janeiro (RJ).

a) Gerente

Companhia de Telefones do
Rio de Janeiro-CETEL/RJ

I V^C I ELL.EmPresa do Sistema TELEBRAS
Ministério das Comunicações
Govemo José Samey

CETEL
as COMPANHIA DE TELEFONES DO RIO DE JANEIRO

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS
AVISO DE LICITAÇÃOSV*í>>VvY *

™sssr SELEÇÃO RESTRITA NR. 011/88

^COMPANHIA DE TELEFONES DO RIO DE JANEIRO -
CETEL, fará realizar Licitação por Seleção Restrita para a con-

caixaso de serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas
dQfcÉstações e Prédio Sede da CETEL.

, mrr O Edital completo é demais esclarecimentos poderão ser
rajlpBns no Departamento de Material - AMT, à Rua Aníbal Por-
to, nr. 450 térreo - Irajá - Rio de Janeiro, das 08:00 ás 11:00 e
dá5"t3:00 às 16:00 horas, a partir do dia 06/05 a 16/05/88.*A documentação e Propostas deverão ser entregues no
dia 20/05/88 às 10:00 horas à Comissão de Licitação, na sala de
Reuniões do Departamento de Material, à Fkja Anibal Porto, hr.
450, ténreo - Irajá - Rio de Janeiro.

Regulamentação: Regulamento da TELEBRAS, que se
refere o art 86 do Decreto-Lei 2.300/86, publicado no Diário Ofl-
ciai do dia 21/09/87.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 1988) de Janeiro, 05 de maio de 19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Sônia Araripe

João trocou com Gilberto, que tro-
cou icom Celso, que trocou com Chico,
quetrocou com Roberto, que trocou com
Niltinho, que trocou com Mauro, que
não trocou com ninguém. Isto é o que
está acontecendo no mercado de ações,
que como no início de temporada de
futebol, os melhores craques têm os pas-
ses comprados. É o troca-troca de t
cialistas da área de Bolsa, que são hoje a
chave do sucesso de qualquer corretora,
já que as ações vêm subindo há mais de
quatro meses.

Nem mesmo o presidente da Associa-
ção Brasileira dos Analistas de Mercado
de Capitais (Abamec — seção RJ), Mau-
ro Sérgio de Oliveira, 39 anos, escapou
desta onda de mudanças: depois de sete
anos na corretora Arbi, onde trabalhava
como diretor há quatro anos, mudou-se
para uma distribuidora de valores de
médio porte, a Investcorp. "O troca-
troca é o primeiro movimento que será
visto por causa da alta das Bolsas. Depois
deverá vir realmente a contratação de
novorfuncionários", avalia o presidente
drWBSfhec..

J5ÍD10 final de 1987 praticamente
nenjfpS empresário do setor financeiro
arriscava traçar um cenário positivo para
as Bolsas, este ano, deixando de decidir
quanto iria investir nesta área, a rápida
valorização do mercado de ações nos
últimos meses levou-os a uma guinada
violenta. "Não dava para adivinhar o que
iria acontecer neste ano", conta Antônio
Carlos Coelho, diretor da Corretora Ve-
ga, uma das 10 primeiras do mercado
carioca, cm volume de negócios.

Sanfona — Por isso, pouquíssi-
mas corretoras arriscaram investir a mé-
dio e longo prazos. "Fui chamado de
louco quando investi pesado em 87",
lembra Adolpho de Oliveira, diretor da
corretora que |eva o seu nome. No ano
passado ele decidiu mudar a corretora
para>um espaçoso sobrado no quarteirão
da Boisa carioca, na praça 15 de Novem-
bro;- e ainda continuar seus investimentos
na -área de; informática, iniciados em
1982í-Forani gastos cerca de US$ 1 mi-
Ihão apenas com a mudança c reforma
parasa nova sede.

Mas o corretor conta que nunca apro-
vou*» tjue chama de política de sanfona,
Ò«T demitir quando a Bolsa está cm
quedâ*e admitir funcionários e fazer ou-
tros ihvestimentos quando as ações estão
subindo aceleradamente. "Não cheguei a
demWf ninguém no ano passado e agora
contratei 15 novos funcionários", diz
Adolpho de Oliveira. Outras corretoras
cariocas tiveram de demitir no ano passa-
do e estão voltando a contratar agora,
com as Bolsas em alta."É muito difícil definir um programa
de investimentos de médio prazo", diz
Antônio Carlos Coelho. Em 8ó, sua cor-
retora chegou a ter 83 funcionários, que
caíram para 52 no final do ano passado.
Agora, quatro especialistas já foram con-
tratados, todos da mesma área: Bolsa. O
mesmo aconteceu na corretora Beta, do
grupo Credimus. Terêncio Porto Netto,
diretor da instituição, conta que o volume
de1'negócios de Bolsa aumentou cinco
vezes de fevereiro para março na correto-
ra. "Isto justificou novos investimentos
em ^informática e pessoal especializado",
diz.'

- Especialistas — Se no ano
passada os corretores revelavam que es-
tavam praticamente à beira de fecharem
suas portas (oito deixaram de operar) e
revelavam que seus lucros vinham princi-
palmente do mercado de opções e do
open, éste ano, a maior parte da receita
vcilttfú' a ser obtida com as operações de
Bdfêâ. "Por isso, as intituições estão

Perspectivas são otimistas

Sampaio Corrêa, 31 anos, ex-gerente de
Bolsa da corretora Graphus, preferiu
arriscar e abrir seu próprio negócio, no
final do ano passado, junto a cinco ami-
gos da corretora. A Bolsa ainda não tinha
dado sinais de que iria subir, mas o grupo
achou que valia a pena correr o risco.
Hoje, Corrêa conta que a Shcck está
superando as estimativas iniciais. "Espe-
rávamos pelo menos uns seis meses de
aperto. Mas estamos conseguindo um
resultado muito bom, que dá um ganho
real de cerca de 10% no mês", conta.

Atualmente, um especialista da área
de Bolsa, que trabalhe como gerente,
está ganhando cm torno de CZ$ 400 a
CZ$ 500 mil, entre salário e comissão,
que fica entre 5% e 10% ou então varia
de acordo com o desempenho dos negó-
cios da corretora nesta área. Já um opera-
dor de Bolsa está recebendo em torno de
CZ$ 200 mil a CZ$ 300 mil, juntando o
salário com as comissões. Quase todos
completam o patrimônio operando para
si próprios.

Mas eles dizem que ganhar mais
dinheiro não é tudo. João Luiz Haringer
acha que seria bem melhor se pudesse
existir sempre a mesma equipe de traba-
lho, que crescesse junta. Mauro Sérgio de
Oliveira concorda, mas lembra que é
muito difícil evitar o "efeito sanfona"
numa atividade que depende muito da
receita. "Hoje as despesas com pessoal
são 50% a 60% de uma corretora. Não dá
mais para viver apenas de corretagem. A
saída é uma boa equipe que atue princi-
palmente na área de serviços. A execução
das operações será um mero acessório",
diz.

teme, porém, o quadro de indefinição
política c econômica.

"A taxa de juros está alta e há ainda '
o problema das greves", lembra o cônsul-
tor. Mesmo que estes assuntos cheguem a
atrapalhar um pouco a alta da Bolsa nos
próximos dias, Sirotsky acredita que po-
de ser um bom momento pára prestar
atenção ao velho ditado que ensina a
comprar na baixa e vender na alta.

Mas o consultor adverte que o inves- •
tidor deve prestar muita atenção no índi-
cc Bovespa. "Quando ele estiver entre 40
mil e 45 mil pontos é preciso observar
com todo cuidado", ensina. Segundo ele,
se este indicador ficar neste nível poralgum tempo não é um bom sinal. Caso
isto aconteça, o melhor é colocar as
barbas de molho, ou melhor, o dinheiro
bem longe das Bolsas de Valores.

Gil Dcschatre também acha que é
preciso tomar cuidado. "Qualquer mu-
dança importante na economia pode dar •
uma virada com as Bolsas", avisa. Mas '
ele prevê que algo de bom deve acontecer '
nos próximos dias.

Exemplo de 84 — Ricardo
Cunha, da Analisys, faz um paralelo
entre o momento atual e 1984. "O índice
Bovespa, em termos reais, está pratica-mente no mesmo nível do último trimes-
tre de 84", analisa. Lembra que naquele
período também havia um nível de incer-
teza muito grande.

Ele acredita, que como naquela épo-
ca, as Bolsas podem continuar subindo
nos próximos meses. "As ações ainda
têm muito para subir, já que a queda das
Bolsas desde o Plano Cruzado foi muito
grande", diz. A entrada de recursos do
Fundo Brasil (lançado na Bolsa de Nova
Iorque, com patrimônio de US$ 150 mi-
Ihões) e de fundos de ações estrangeiros
também ajudam a volta da alta das Bolsas •
(S.A.).

precisando dc especialistas desta área,
principalmente os que tenham muita ex-
periência e muitos clientes", diz Gilberto
Zalfa, 42 anos, ex-diretor da corretora
Multiplic onde ficou 16 anos, a primeira
do ranking carioca há oito anos consecu-
ti vos.

Este craque mudou há cerca de dois
meses para a corretora Prosper e levou,
para atuar na retaguarda, seis ex-
funcionários também da Multiplic. A
Prosper, como seu antigo emprego, tem
um perfil parecido, atuando muito no
mercado dc opções. "Agora vou consc-
guir mostrar que um bom profissional é
importante, e esta equipe ajudou a insti-
tuição a ganhar estes oito campeonatos",
conta.

João Luiz Haringer, 33 anos, traba-
lhava na corretora Magliano, na área de
fundos dc pensão c fundações (investido-
res institucionais), onde ficou três anos,
depois de dois na corretora do Itaú.
Agora, na corretora Romasa, Haringer
confessa sentir-se como se já estivesse"há uns 10 anos" lá. Mas ele não esconde
que dá um frio na barriga mudar de
emprego, enfrentar uma situação nova."Isto sempre acontece", admite.

Celso Antunes, 34 anos, foi para a
Multiplic ocupar um dos espaços deixa-
dos por Zalfa c seus companheiros, de-
pois de ter trabalhado quatro anos na
corretora Boavista, sempre na área de
operações, na mesa da Bolsa. "Um bom
profissional é muito valorizado quando se
especializa e está sempre bem atualiza-
do", acredita.

Independência — Já Roberto

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
(CONJUNTA) REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 1988

SUMARIO
LOCAL, DATA E HORA - Sede social da Empresa, à Rua Mayrink Veiga n9 9, térreo (auditório). Rio de Janeiro, dia
20 de abril de 1988, às quinze horas. ACIONISTAS PRESENTES - Encontravam-se presentes acionistas portadores
de 2.647.482.771 ações, sendo 1.764.213.679 nominativas e 883.269.092 ao portador. AUDITORES PRESENTES - Na
forma do disposto no parágrafo 1- do artigo 134 da Lei 6404/76, encontrava-se presente um representante dos Audi-
tores Independentes Arthur Andersen S/C. MESA - Presidente: Dr. Pedro Luiz Coutinho Coelho. Secretário: Dr. Júlio
César Cassano. PUBLICAÇÕES - O Relatório e Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Parecer
dos Auditores Independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado, Jornal do Brasil, O Globo, Jornal do
Commercio e Gazeta Mercantil (SP) do dia 18 de março do 1988.CONVOCAÇÕES - Feitas através de Editais de Pri-
meira e Segunda Convocação publicados no Diário Oficial do Estado, Jornal do Brasil, O Globo, Jornal do Commer-
cio e Gazeta Mercantil (SP), dos dias 05, 06 e 07 de abril de 1988. DELIBERAÇÕES -

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
01 - Foram aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o Relatório, Contas dos Ad-
ministradores. Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 1987, bem como os atos praticados pela Diretoria no exercício em questão. 02 - Foi ratificada a
aprovação, pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 17.03.88, do pagamento de um dividendo de
Cz$ 0,24 (vinte e quatro centavos de cruzados), por ação, do capital de CzS 3.303.460.000,00 dividendo esse relativo ao
primeiro pagamento trimestral de 1988. O dividendo em questão deverá ser corrigido monetariamente pela variação
da OTN ocorrida entre a data de encerramento do exercício (31.12.87) e o mês do pagamento (abril/88). 03 - Foram,
outrossim, aprovadas por unanimidade, as propostas apresentadas sobre os seguintes assuntos: a - Aumento do ca-
pitai social de Cz$ 3.303.460.000,00 para CzS 14.429.518.078,94, em decorrência da incorporação da reserva constituída
por ocasião do Balanço de 31.12.87, resultante da correção da expressão monetária do capital realizado, sem emissão
de novas ações, nos termos do artigo 167 e parágrafo 1- da Lei 6404/76. b - Destinação do lucro do período - foi deci-
dido que, deduzida a quantia utilizada para o pagamento do dividendo aprovado pelo Conselho de Administração em
Reunião realizada em 17.03.88, o saldo de Lucros Acumulados do período deverá constituir "Reserva para Futuros In-
vestimentos", na forma da Instrução CVM n9 59/86, ficando o Conselho de Administração autorizado a, mediante_ pro-
posta da Diretoria, dar ao mencionado saldo outra destinação, inclusive para pagamento de dividendos, c - Eleição do
Conselho de Administração - Foram eleitos para o período compreendido entre esta Assembléia o a próxima eleição,
que deverá ocorrer em abril de 1989, os seguintes membros: EFETIVOS: Presidente: Felix de Bulhões, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da carteira de identidade n9 1.511.974 - IFP, CPF n- 025.630.377-00, residente à Av. Ser-
nambetiba n9 3.300 - bl. II - apt9 1001 - RJ. Conselheiros: 1 - Pedro Luiz Coutinho Coelho, brasileiro, casado, onge-
nheiro, portador da carteira de identidade n9 1.218.887 - IFP, CPF n9 003.504.007-68, residente à Rua Guandu, n9 580 -
Pimenteiras - Teresópolis; 2) André La Saigne de Botton, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de iden-
tidade n9 01.184.562-5 - IFP, CPF n9 002.843.357-20, residente à Rua Presidente Carlos Luz n9 12 - Rio de Janeiro; 3)
Ronaldo Camargo Veirano, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n9 1.406.025-5 - IFP, CPF
n9 398.492.018-00, residente â Rua Barão de Jaguaribe n9 155 - apt9 201 - Rio do Janeiro; 4) João Batista Pereira de
Almeida, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n9 369.628-SSP-SP, CPF n9 005.882.708-06,
residente à Av. Horácio Lafer n9 815, apt9 131 - São Paulo; 5) Jean Daniel Peter, brasileiro, casado, engenheiro, porta-
dor da carteira de identidade n9 1.549.216 - IFP, CPF n9 024.538.518-53, residente à Rua Joaquim Nabuco n9 581, São
Paulo; 6) Thomas Charles Cassilly, norte-americano, casado, técnico em administração, portador da carteira de idenii-
dade n9 RNE-1110693, CPF n9 944.131.427-72, residente à Av. Sernambetiba n9 3.300 - Bloco II - apt9 1701 - Rio de
Janeiro; 7) Daniel G Sydenstricker, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n9 1.596.287 -
IFP, CPF n9 026.530.017-72, residente à Rua Abade Ramos n9 131, Rio de Janeiro; e, 8) Paulo Martins, brasileiro, casa-
do, engenheiro, portador da carteira de identidade r 1.082.038 - IFP, CPF n9 008.241.007-00, residente à Rua Alm.
Belfort Vieira n9 12 apt9 501 - Rio de Janeiro. SUPLENTES: José Luiz de Sousa Travassos, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da carteira de identidade n9 39.754-D-CREA, CPF n9 031.813.917-00, residente à Rua Aymorés n9 58,
Niterói; João Baptista Cataldo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n9 1.052.236 - IFP,
CPF n9 002.970.037-04, residente à Rua Timóteo da Costa n9 95, apt9 201, Rio de Janeiro; Geraldo Hess, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da carteira de identidade n9 1.004.002.588 da SSP-RS, CPF n9 180.764.240-20, residente à
Rua Desembargador Augusto Loureiro Lima, 165 - Porto Alegre; Paulo César Gonçalves Simões, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade n- 2.268.674 - IFP, CPF n- 125.928.117-53, residente à Rua General Cris-
tóvão Barcelos n9 255, apt9 201, Rio de Janeiro; Naum Rotemberg, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira
de identidade n9 823.458 - SSP-SP, CPF n9 005.423.428-04, residente à Rua Pará n9 416, apt9 61 - São Paulo; Walter
Thuring, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n9 3.165.520 - SSP-SP, CPF n9
018.874.408-87, residente à Rua Trasíbulo Pinheiro de Albuquerque n- 490 - São Paulo; Colman Kaufer, brasileiro, ca-
sado, economista, portador da carteira de identidade n9 231.823 - SSP-BA, CPF n9 000.115.925-91, residente à Rua
Desembargador Oscar Dantas n9 96, apt- 802 - Salvador; Alfredo Américo de Souza Rangel, brasileiro, casado, conta-
bilista, portador da carteira de identidade n9 1.332.002 - IFP, CPF n9 008.546.207-10, residente à Av. Osvaldo Cruz n9
139, apt9 801 - Rio de Janeiro e Cecflia Martins Pinto, brasileira, viúva, capitalista, portadora da carteira de identidade
n9 579.908 - IFP, CPF n9 005.305.067-34, residente à Rua Peixoto Gomide n9 1.554, 179 andar - São Paulo, d - Remu-
neração dos Administradores - foram fixados, para o período compreendido entre esta Assembléia e a próxima elei-
ção, os limites máximos globais mensais equivalentes a 3.250 OTN's para o Conselho de Administração e 15.000
OTN's para a Diretoria.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Foram aprovadas, por unanimidade as propostas apresentadas sobre os seguintes assuntos: a) Aumento do capital so-
ciai de CzS 14.429.518.078,94 para CzS 15.195.916.000,00, mediante a utilização de lucros e das reservas a seguir rela-
cionadas, sem modificação do número de ações, na forma permitida polo artigo 169, parágrafo 19 da Lei n9 6404/76:

Reserva de Subvenções para Investimentos -
SUDENE - DL 4239/63  - CzS 64.690.759,36

Reserva para Reinvestimento -
art. 23 - Lei 5508/68 - Cz$ 3.031.720,10
Reserva Legal 160.065.775,57Reserva de Incentivos Fiscais - FISET  - CzS 175.877.796,39
Reserva de Incentivos Fiscais - EMBRAER  - CzS 15.321.215,68
Reserva de Incentivos Fiscais - FINOR - CzS 53.180.484,74
Reserva para Futuros Investimentos
(em cujo montante encontra-se incluída a importância dc CzS 1.515.860,05 correspondente à
parcela de 50% de recursos próprios exigida pela SUDENE como contrapartida à utilização
da Reserva para Reinvestimento
acima citada) - GzS 294.230.169,22

b) Desdobramento das ações que compõem o capital citado no item "a"acima, de forma que cada grupo de 100 (cem)
ações seja substituído por um grupo de 460 (quatrocentas e sessenta) ações; c) Alteração do artigo 5- dos Estatutos
Sociais em decorrência do aumento de capital e do desdobramento de ações aprovados nesta Assembléia. O artigo
em questão passou a tor a seguinte lodação: "Art. 59 - O capital social é de CzS 15.195.916.000,00 (quinze bilhões,
cento e noventa e cinco milhões, novecentos e dezesseis mil cruzados), dividido em 15.132.721.388 (quinze bilhões,
cento e trinta e dois milhões, setecentas e vinte e uma mil, trezentas s oitenta e oito) ações ordinárias, sem valor no-
minai." VOTO DE LOUVOR - Foi proposto pelo Sr. Presidente e aprovado por unanimidade pelos Srs. Acionistas
um voto de louvor aos Srs. Jayme Bastian Pinto, José Lifschits e Paulo Figueiredo, que, por 10 anos consecutivos,
prestaram, como membros do Conselho de Administração, relevantes serviços à Empresa. Foi também proposto pelo
Dr. Elcy de Assis, na qualidade de representante dos acionistas majoritários Union Carbide Corporation e Electric Fur-
nace Products Co. um voto de louvor ao Dr. Pedro Luiz Coutinho Coelho por sua dedicação à Empresa e pelos bons
serviços à mesma prestados durante os 10 anos em que a comandou como Presidente do Conselho de Administração.
AGRADECIMENTO - Foi também apresentado aos Srs. Acionistas pelo Dr. Pedro Luiz Coutinho Coelho, que deixa a
presidência do Conselho de Administração, um agradecimento pela confiança no mesmo depositada, com as sucessi-
vas reconduções àquele cargo. DOCUMENTOS - Ficam arquivados na Companhia, numerados seguidamente e au-
tenticados pela mesa os seguintes documentos: 1) Editais publicados pela Imprensa; 2) Propostas submetidas aos Srs.
Acionistas. ESTATUTOS SOCIAIS - Ficam fazendo parte integrante desta Ata os Estatutos Sociais anexos, com d
alteração aprovada nesta data. ATA - A presente ata, redigida nos termos do artigo 130 da Lei n- 6.404/76, foi 'i^jj,
aprovada e assinada pelos Srs. Acionistas presentes. PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO, JÚLIO CÉSAR CASSANO,
FELIX DE BULHÕES, PAULO REQUIÃO COIMBRA, IVAN FERREIRA GARCIA, JOÃO BAPTISTA CATALDO, VICTOR
ADLER pp. DAVID A D LER, DAVID A D LER, JOERCIO MENDES GRECA, PAULO MARTINS, CECÍLIA MARTINS PINTO,
EDUARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO, ÁLVARO MOREIRA, FERNANDO HILTON VALENTE DE OLIVEIRA, RUI DE
SOUZA MONTEIRO, GERALDO GOMES, CÉLIA AMALIE LODI, ORMEO JANDIROBA NEDER, GILBERTO FETIN SAN-
CHEZ, ALDEMAR C. DA SILVA, MILTON DE MEDEIROS SPERANZINI, ABRAN FLIKIER, SEBASTIAO AFONSO NETO.
JOSE FERNANDES, UNION CARBIDE CORPORATION pp. ELCY DE ASSIS, ELECTRIC FURNACE CO. PRODUCTS
LTD. pp. ELCY DE ASSIS. Esta cópia foi fielmente reproduzida do Livro de Atas de Assembléias Gerais. Rio de Ja-
neiro, 20 de abril de 1988. FELIX DE BULHÕES - Pelo Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. CERTIDÃO: Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA sob o número 171825 e
data de 04 de maio de 1988 apostos mecanicamente. Victor Mcrhy - Secretário Geral.

Os novos investimentos das correto-
ras, principalmente em bons especialistas
da área dc Bolsa c cm informática, leva
em conta um cenário otimista para o
mercado dc ações nos próximos meses.
Se no final do ano passado poucos acrcdi-
tavam que 1988 seria promissor para
quem investisse em ações .kpois da alta
contínua que durou até > início desta
semana, as corretoras proa. aram mudar
rapidamente de uma estratégia conserva-
dora para outra bem mais arrojada, reto-
mando logo os investimentos.

Porém, esta semana as Bolsas do Rio
dc Janeiro e de São Paulo despencaram:
o IBV caiu 9,46% e o índice Bovespa, do
mercado paulista, registrou uma baixa
ainda mais acentuada, de 11,24%. Será
que os corretores investiram errado, uma
vez que as ações dificilmente voltarão a
subir como nos últimos meses? Ou será
que as Bolsas vão continuar dando ale-
gria aos investidores dc ações e esta
queda foi apenas um pequeno recuo?
Estas perguntas foram feitas a três dos
maiores especialistas de empresas de con-
sultoria da área dc investimento do Rio
dc Janeiro: Ricardo Cunha, da Analisys
Consultoria, Ricardo Sirotsky, consultor
de empresas e Gil Dcschatrc da Descha-
tre & Almeida.

Tendência — Todos acreditam
que a tendência de alta do mercado
acionário ainda não mudou? mas alertam
para o risco dc haver alguma reversão
decisiva num futuro próximo. "A minha
previsão é de que se não acontecer nada
diferente no campo econômico, o movi-
mento dc alta ainda deverá continuar ate
o final de junho", analisa Gil Dcschatre.
Ele estima que ainda virá outro ciclo de
crescimento, começando nos próximos 10
dias.

Ricardo Sirotsky também acredita
que a tendência dc alta é garantida. Ele

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES

S. A. White Martins
CGC 33.000.571/0001-85 - Companhia Aberta
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investimentos na semana (%> Governo eleva Rentabilidade dos fundos
8,20 . ——

os juros para

§m I 4,44 ^ 
4,56 4,63 ,4,57 evitar estoque

I ¦ I IRV lhnufl<;na III V0C® P0r eSSeS ^'aS tentou com"
WWW JSHia WWW Prar um Pneu novo Para seu carr0 e

Ouro D6lar GTN Fiscal CDB 
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Poupan$a nao encontrou, resolveu comprar um
fogao e nao achou, ou visitou um

I revendedor de cerveja e viu o deposito
I cheio de caixas estocadas, poderd en-
H tender por que o Banco Central resol-

veu elevar os juros da economia. A
resposta, dada pclo diretor da Di'vida

I Publica do Banco Central, Juarez Soa-
res, 6: os empresarios estao pagando

I juros reais baixos e, como acreditam
_P que a inflaqao vai disparar, resolveram

-9,46 parar de vender para investir em esto-
que, o que poderia acabar provocando-11,24 uma hiperinflaqao.
A essa decisao do Banco Central

de mexer nos juros para aumentar o
T 1 . I custo financeiro das empresas, ao mes-

.luros altos, boatos e sireve

Juarez Soares

aqao

dc

a

IBV Ibovespa
Open Poupança

Renda fixa
Ettmctufi

Patrlm. Vilor R«ntab. R«nt«b.UquWo da cota Acum. Acum.CzS Cxi No mte No too<*• abrll aU abrllMil Mil %
Amlrica do Sul 6789.299.2 16,0997600 19.69 93.93
Atfel-Patrimflnio 347.576.3 324,9503800 19.63 96.13
Atlintica (01) Nfi "0 NO WO
ArmctJ 181.815.6 27.1907080 19.57 92.72
Bamarindm 258.906.6 13.2614200 19.41 98.34
Barsocldade 2.206.000.4 109.0287730 19.36 93.21
Barw3alrante» 204.279,0 18.1380000 19.56 94.30
Barmw 13.879 211.7 5.9362820 19.27 93.55
Banotado 232.493.2 0.8634870 19.64 94.71
BanotM 4.553.7 104.8209000 19.52 87.52
Bank ot Boston 4.681.063.3 12.6979580 20.06 96.31
Banortinwt 708.104.7 2.5095750 19.25 92.61
Banqmirci 3.034.6 10.7669230 20,04 93.76
Banriiul CBRF 1.644.689.9 10,5849800 20.43 99.85
BB-Ourpfn 8 873.743.0 55.6540000 19.64 94.68
BCN N Rtnda 323.566.1 12.0346000 19.55 94.52
BFB (02) 1.624.563.7 43.8372600 20.10 96.33

5.534.5 22.1951600 18.67 85.53
Btt-Otnm 425.443.2 12.8135970 19.70 93.44
Boavista Ci\ 2.055.234.2 1.6199510 19.65 94.48
Boww Corxjomlnip 784.940.5 6.0276170 19.35 93.22
Bradew) 2.969.753,0 761.0091500 19.44 93.31
Brctil Canadt NO NO HO HP
BRB (09) 109 824.6 1.114.0340000 11.40 11,40
BRJ Nfi NO ND NO
CCf-Renda Fin (05) 2.827.806.6 1.613.5733000 20.26 61.36
Chaw Flaiinvnt 1 432 296.5 8.6066730 18.81 91.48
Cffl National 2.979.256.7 4.8435010 19.51 95.73
Citinvwt 13.950.108.7 11.0480950 19.44 92.89
Conta BMC 1 211 228.1 10.2383970 19.81 97.37
Credibanco 474.741.1 2.454Q57Q 19.65 94.34
Cudircal SCI NO NO NO NO
CaSaj Mia R. Fm 75.448.8 1.0966980 19.18 91.46
CSC/7 10.393.440.5 758.00547QQ 19,44 93.03
Pilapicvt Cx3»l 276.537.4 24,7651900 19.51 93.07
Dibran 49.496.1 144,1897200 20.54 95.03
DJG 15.498.9 0.0288870 NO 95.43
Eldorado 14.934.2 0.4Q4Q590 20,46 94.99
Estwctufi 33.357.4 1.991.4600000 19.66 95.81
Flat 602.224.2 16.6358870 19.83 94.71
Fic Bradesco 184 979.0 3.1051380 20,16 113.33
Fidap Rtnda Fua 3.615.4 7.6279209 18,48 88.09
Ftiku NMB Bank 9.198.6 3.082.1826000 19.47 93.99
Financeiro (04) —
Finaw 1.719.223.2 3.3658000 19.71 93.15
Fininvwt Cta a Randa 747.654.7 96.9334710 19.68 92.95
Rv. Unibanco 1.914.824.2 10,0742080 19.36 91.36
fa Baimi 67.310.5 2.8820000 19.52 90.96
F. Barrctn 895.668.8 1.8210930 19.67 94.67
Geralfix 1.627^ 75.5 25.8136600 19.60 93.78
HKB 3.127.2 32.0480500 19.43 88.56
HM 162.077.9 10.3449640 19.59 96.49
Itoldiirvm 15.837.2 1.3757980 19.59 93.30
lirvtri-Renda HQ NO NO
JOB 29.896.5 9.Q87.097Q72Q 19,62 95,37
lochw 1.198.600.4 6.974QQQO 20^6 100.21
(tad Mooe1 Martat 16.645.406.0 10.2929390 19.48 92.69
Utof Nfi NO NO NO
Lloytit 2.032.860.5 211.4368890 19.55 93.45
Wagliano NO NO NO NO
Marts NO NO NO NO
Matona 170.371.8 0.8277570 20.03 96.57
Heod tonal 389 848.1 1.2821410 19.64 95.02
Montrealbank Coodom. 427 627.8 411.5230000 19.76 94.84
fcbrada (08) -
Multi (06) —
Multiply 188.278.8 158.7373030 18.83 91.91
Noroesrt F*l 375 620.3 1.045.0011000 19.48 91.31
Novo Norta 3.157.7 1.0539010 17.49 74,15
Qnxia 389 730.3 366.2144580 19.71 92.90
Oan 15.069.9 353.6675760 18.25 85.20
Paulo Wiltemwm 2.743.5 28.1947860 18.85 87.81
Pillainwt 426.759.1 14,2897020 19.78 94.95
Prime £gfa 10 652.8 2.595.6730000 19.13 90.19
Pnmuj 1 992.4 8.023.9347200 15.43 80.20
Randa Real 3.177.335.2 90.4685000 19.61 92.58
Roma (03) 33 069.2 2.160,9975000 20.90 97.71
Rural 170.404.1 16.8250000 19.69 9 7,31
Safta Renda ftia 24.932.182.4 2.2249580 19.70 93.69
Santm (07) NO NO NQNO
Socal 2 752.8 7-796.8100000 19.27 88.69
Soug Barm 29.882.9 0.4628400 20,08 92.76
Sudanwh 1.463 450.4 98.8905700 19.79 95.29
Ttlffftvnt NO NO NO NO
Terra mar NO Nfi NO NO
Thtca 702.6 19.5178000 17.44 80.16
TOTAl 142 119-293.9
Importante: Visando buscar maw paridade com n demah ativos do Mercado Financeiro, a

partir deste mês a Rentabilidade Mensal destes Fundos estt sendo efetuadatindo como base a vanaçio das cotas do primeiro dia útil do mês em questloaté o primeira dia útil do m4s seguinte.NO: Nlo disponível101) Inicio toiYMJidei: 05/11/S7(02) Inicio Atividades: 01/12/87(03) Inicio Atividades: 10/12/87(04) bcorpondo pelo "Sudamens" em 30/12/87(05) Inicio Atividades: 09/02/88(06) Incorporado pelo "BNl-Oentti Fid" em 03/02/88(07) Eí-lí^icíed(08) Encerrou atividtdes em 23/03/88(09) Inicio Atividades: 14fl4/88

Mutuos de ações
Patrtm.LiquidoCi$

Valor Rantab. Rantab.da Cota Acum. Acum.Cz$ No Méa No Anoda abril «té abrilMU %
Arta-Umbanco 1 096.005.3 44.9618990 22.91 153,85
America do Sul Acfies 1 087.385.1 17,8563700 28,41 217,01
ARBI-Eouillbno 44.398,8 117,1145500 32.05 225.96
Avmor* AcMs 194.837.0 3.0113040 27,71 165,28
Bamenndus Acies 3.132.733,2 18.4197000 18,69 166,77
Bancocidade 46682.9 29.3712770 23.81 180,18
Bandeirantes Artes 684.505.0 9.3260000 20.26 159.78
Banesoa Aries 1.244 014,9 8,5890420 20,36 192.09
Banestado Aries 95 666.3 1.6861560 25.96 191.17
Banestes 11 717.5 83.132?^) 26.77 166,66
Banortearies 39662.8 2.691,.;0 16,71 165,94
Banqueim 657.7 4.19H6090 32,72 202,12
Bannsul CAB 515 480.7 44.1120000 22.89 141.99
Bannsul FAB 144.058.8 23.3913000 19.46 184.99
B8 Aries Ouro 6 320.229.0 71,7060000 21.12 195.76
B8I Bradesco 305.325.7 19.8480000 23,81 138.99
BBH - B, Bahia 115 732.5 34.9460000 21.26 166,17
BCA Baneri 1.645.137.8 0.4883000 28,13 239.57
BCN Aries 505 664.0 6.9770600 23.64 207,90
BESC Aries 137 144.8 3.8468800 27,23 202,68
BFB (01) 204 744.5 68.4701260 28,43 208,02
BMC Acta 1-272.4 51.8214130 28.83 184,69
BMfi 45.261.0 7.4446800 18.53 176,00
BMC Acfcs 50.748.8 7.8656950 19.72 176.47
BNl Oenasa Aries 1.928 744,8 35.6579260 24,32 202,52
BM Denasa Miner, e Metal 331.646.4 374.8153240 29.70 238.79
Boavista Aries 757.189.3 11.9638460 21.29 172.42
Boavista CSA 677.797,9 62,8871150 23,24 188,26
Boston Sodnl 989.109.0 0.0828620 18.72 160,46
Bon no Aries 300.365.5 45.2801680 27.61 199,57
Bonno Cut nr. 505.036.7 12.0248600 25.39 186,80
Bradesco Aries 28.422 470.3 47.5219000 23,86 176,00
CCF-Aries (03) 14 340.4 1 806.0936000 29.92 80.61
Chase Flea Par 1.775 136.0 187.1521300 25.06 236.20
Citibank 920.541.8 1.9200000 23.16 157.72
Crtj 13 928.9 1.590.7720000 25.26 191.70
Condom I nip Banprte 471 753.8 2.6130970 17.75 148,81
Credibanco Aries 1 036 678.3 30.0342970 29.69 206,86
Cred.banco Crcdiwr 24.186,8 8,2497730 23.73 205.78
Credibanco FBI 673 998.4 6.9740330 31.31 230.53
Credireal 279 068.9 1.6660000 NO 174,92
Cret.su! Blue Chip 4Q0.766.0 0.6974150 25.50 177,14
Crefisul Mm Aries 436.380,8 1,4245450 25.66 169.22
Crcfisul Multipta 484.727.1 11.8889870 24,63 172.20
Crefisul (Eji-157) 716 130,5 12.6853690 23.82 169,54
Croscinco Unibanco 6 814.371.8 19.4997060 21,42 138,63
Delaoievfr-lnvtstidel 150701.8 44,3310000 23.69 193.14
Dibran 4.664.7 71.4127400 20.90 88.75
DIG Aries  2 596.2 Q.0037950 33.02 166,69
Dm banco 17 543.3 5.9355000 13.63 131,08
EconOmico 1 679 935.0 2,5790000 26.67 164.24
Eldorado  1 944.1 4.5442340 9.81 189.98
[lite 106.6411 0.1412030 31.23 23183

FAN National 3 189.433.1 21.1124440 23.69 170.69FIAT ND ND ND NO
FIC Bradesco 1 586.410.6 13,3925300 30.33 163.28Fidep 163 070.9 0.2421312 19.81 151.57Fidesa NMB Bank 14 067.3 251.8092000 29.94 197.39
Finasa 2269.581.7 35,1970000 21.72 163.27Hninvest Aries 174 954.0 6.3101080 13.59 176.22
FMALB 770.226.3 6.6799220 18.72 219.08
F. Barreto 3.788.9 5,0400000 19.32 NO
Garantia 166 362.5 122.7174000 27,13 204.94
Gerol do Comtrcio 203 564.4 41.2993500 22.65 186.46
Geraldo Corrta NO ND NO ND
HKB Aries (04) NO NMQ NO NO
HM 4 399.1 4.9245580 25.41 176.17
Incisa 9.248.1 336.2822190 21.10 148.22
Inter-AtHntico — —
JOB 45.430.515068.1438930 26,79 199,59kxhpe Aries 434 023.4 5.2889100 23.66 166.04
Kau Capital Martet 14 820 841.0 61.7868790 21,41 163.68
Itauaries 1.630497.0 41.2788730 24.68 166.93
Libor Ng NO ND NO
Uoyds 163.895.9 49.0422080 19,16 224.70
MB Plus 19.728.0 1.8227000 25.30 163.62
Meoantil do Brasil 900.524.7 6.3482000 22.42 152.03
Mercaplan ND NO ND NO
Meridional Acfrs 1.722.403.0 11,2923100 15.65 192,84
Mertinvest 29 530.0 6.0324500 16.73 163.33
Mil 33.097.3 333.1452000 21.81 134,84
Misasi 43.044,9 87,3227500 23.77 209,26
Montrealbank 264.522.0 7.4440000 28.10 168.93
Montrealbank Aries 378 966.3 198.0450000 26.24 198.47
Morada (06) —Multipk 604.706.9 4 821.7534550 20.11 167.96
Muttiplic 751 534.947.310.880.4565420 20.64 167.18
Multi-Banco (02) -Nactonal Aries 126.770,0 431.0426680 23,63 194,89
ftoroeste CNA 548.345.0 4,8140000 25.46 161.35
Omen Aries 31.918.4 11.8901250 20.54 201.07
Open 2 010.0 6 211.2520550 15,89 117.33
Paulo Wllemsens 12.760.8 0.7531410 20.38 173.99
Pillainvest Aries 845.880.1 63.6350000 27.02 208.03
Pillainvest Condomlnw 130.991.5 3.3780000 30.37 257.08
Prime 295 250.5 2.3300000 31.34 272,80
Primus 2 464.3 4 538.1932000 21.12 192.71
toal  6613 629.9 21,8951000 21.50 158.85Raalinvest 80 119.6 13.6823300 29.02 259.82
Realmais 130 531.7 16.5447400 26.87 234.41
Rmo 16 678.0 16.7356920 29.48 173.84
Rural 2.946.1 7.3650000 28.65 108.40
Safra Aries 471.454,0 7.3455550 24,18 179.70
Sanbris (05) 84.297.2 0,3181530 ND 140,28
Schahin Cuiy-FASC NO ND ND NO
Segundade 79.294.2 3.2380000 27.83 189.37
Sibisa 8065.0 52.7090000 28.15 207,34
Soteral 9.342.3 7.518.5200000 19.28 92.13
Soua Barms ND NO ND {CI
Sudamens Aries 158.261,9 132.2639500 27.56 211.24
Teleinvest 4.913.0 15.1628580 34.04 174.28
Temmar Aries 432.0 1.583.0948430 18.42 64,99
Theca de Aries 3 298.7 42.5649000 NO 204.63
Unibanco 454 784.0 13,7952890 15.83 156.54
Zaluslq 14 810.9 6 917.2212100 NO 211.66
Total 107 962 631.1
NO Nlo Disponível(01) atividades: 08/12/87(O.' Ijv* ido pelo BNL-Oenasa Ações em 0&t)2/88(03, idades: 09/t)2^8(04) IniCh. ». 1ades: 0LD3/88(05) ü-lojicro. A^es(06) Encerrou atividades em 21/Ü3/88(07) Encerrou atividades em 25AH/88

Curto prazo
Patrlm.LiquidoCzfda abrilMil

Valor Rantab. Rantab.da Cota Acum. Acum.Cx$ No Méa No Anoaté abrilMil %
Aarobanco (45) 963 937.0 2 738,856300 20 18 95.15
America do Sul a oort»dor (21) 18 924 524.9 8,830*70 19.35 93.83
Art* (49) 149.163 5 23.540430 19.79 91,98
Avmort (36) 1 068 121.5 3.478,958000 19.97 93.98
Bamenndus (10) 11 206 875.2 9.165630 20.31 96.29
Bancocicade (17) 9 742.584.7 91.762233 19.78 92.83
Bandeirantes (13) 2.795.231.0 9.297050 20.83 96,40
Banespa ao portador (23) 29 014 093.3 7.771169 19.96 94.70
Banestado (52) 1 289 611.6 8,613045 19.87 93,67
Bank Of Boston (31) 11 642 570.4 5.816630 19.77 93,06
Banquet (32) 343 391.3 8.696181 19.96 93.91
Bannnsul (51) 1 758 178.3 2.156730 19.89 94.60
BB Conta Ouro (37) 96.515 452.0 32.462000 20.14 95,10
BCN (01) 17 189 055.1 972.000800 19.73 94,03
BTB (20) 25 970 654.0 84,647373 20.13 95.28
BMP (57) 408.712.0 1 571.232750 19.58 57.14
BMG (58) 254 776.7 1 381.747551 19.36 38,17
BNl - D£NASA (22) 892.429.3 767.934665 19.64 92,69
Boavista (14) 7.013 622.2 2.963.932515 19,89 93,73
Boano. Si moreen (07) 8 525.418.7 9.398954 19.92 94,20
Brtdesco (30) 14 570 569.2 8 524.161500 19.46 91,60
CCf Finnvest (02) 4 064.684,1 9.645,666400 19.95 93,38
Chase Supersets (27) 18 469 746.8 6.293.879837 19,68 92,46
Citibank (16) 48.421 561.4 8.822.275000 19.87 93.28
Conta Numerada BMC (08) 6.406.356.9 90.487182 19.65 93,08
Credibanco ao Portador (18) 1 365.618.8 909.597554 20.03 92.95
Crefisul ao Portador (03) 14 180.578.8 964.550163 19.57 93,77
DIG (62) 1.437.2 1 103.000000 9.39 9.39
Digibanco (50) 210660.2 2,254800 20.24 94.95
Economics ao Portador (54) 633 607.6 3 321.210000 22.31 99,83
Fiat (47) 1 161 021.8 2 831,640900 19,68 93,35
Finasa (15) 17 544.187,4 875,540000 19.75 92,86
F-Bam(o (53) 754.190,2 5,607684 20.18 94,45
Garantia (19) 109.538.2 7.488,162545 19.44 90.96
Geral do Comfrbo ao (38) 2.606.280.2 2.978380 19.91 93.15
Irtvesplan (43) —lochpe (11) 669.549.4 909.703450 19.67 92.54
ttiu (09) ND NO NO ND
Itauvest Portador (48) 19 649.465,0172.716.890000 19.75 93,10
Uoris (35) 10 181.033.9 434.231900 19.77 93,71
Mao Renda BBC (41) 910-238.6 2.983.394000 20.30 97,53
Meridional (12) 5 700.084.9 86.889612 19.85 93,44
Montreal Bank (24) 1 416 364.8 7.102,125541 19.90 S3,94
Multiplic FCP (40) 902.019.8 2.983464 19,78 93,54
Nacional ao Portador (28) 15.503.355.3 6 006.486375 19.61 Z92.97
Northern (25) (46) 309.266,0 732,606300 19.59 94,80
tarocste RON (42) 3 667 904.1 295.440640 19,32 90,71
Omega (44) 96 600.9146 757,207152 19.31 91.00
R02 Noroeste (59) 254.779,5 267,452640 19.10 33,73
Real ao Portador (04) 34.124.501,6 9 447.400180 19.81 93,08
Rtnda Rapida Banortt (29) 4 817.349.6 60.228.884595 19,99 94,14
Rural Renda ao Portador (39) 2 750.162.7 30,381000 19,87 94,17
Safra (05) 44 921.858.5 9.675153 19.87 92,91
Schahin Cun (61) 95 453.1 1 568,578100 19,91 56,86
Sistema (55) 3 053 062.6 182.062800 19.18 8206
Sogeral (33) 382 954,8 6 012.460000 20.11 92,29
Soma Barro (56) 156.763,7 166,055500 19.73 66,06
Sudamens ao Portador (26) 15.332.657.4 6,481470 19,77 93,90
Teleinvest (34) 60 241.2 5,071702 20.25 94,94
Thec< (63) 528.7 1 055,249700 5.89 5.89
Unibanco ao Portador (06) 26.559 156.5 9.299564 19,39 91,64
Vetar (60) 13.520.7 1.263.500185 21.31 26,35
Total 567697 314.8
Importanmte: Visando buscar maior paridade com os demais ativos do merctdo financeiro,a partir deste mês a rentabilidade mensal destes fundos está sendo efetuadatendo como base a vanaçio das cotas do ponteiro dia útil do mês em

questk até o primeiro dia útil do mês seguinte.
NO: NJo disponível(01) Inloo Atividade»;(02) Inicio Atividedei:(03) Inicio Atividades:(04) Inicio Atividades.-(05) Inicio Atividede*(06) Inicio Atividades:(07) Inicio Atividades:(08) Inloo Atividades:(09) Inicio Ativid»des;(10) Inicio Atividades;(11) Inicio Atividades.-(12) Inloo Atividade»;(13) Inicio Atividade»;(14) Inloo Atividade»;(15) Inicio Atividade»;(16) Inicio Atividade»;(17) Inloo Atrvidade»;(18) Inloo Atividedev-(19) Inicio Atividede»;(20) Inicio AtiwJade»;(21) Inloo Atividade»;(22) Inicio Atividade»;(23) Inloo Atividade»:(24) Inloo Atividade»;(25) Inloo Atividede»;(26) Início Atividade».-(27) Inloo Atividade

19/11/8610/11/8610/1L8601/12,8603/1L8624/118605»'12-8617/12/860V12-8619/12/86IV12/8605.t)L8705/01/8713.DL8706.DL8707/ÍL8716/12/8720.0L-8708.DI/8726/01/8705.D18703.02^709.U2.87\2JM1n/mi1CUJ3.87imu

(28) Inicio Atividade»; 23.^3.87(29) Inicio Atividade* 31/01'87(30) Inloo Atividade»; 05,t)L87(31) Inloo Atividades; 03.DÍ87(32) Inloo Atividede»: 21KO.V(33) Inicio Atividade»; 02/04/87(34) Inicio Atividade»; 22/W87(35) Inicio Atividade»; 2&Q5/87(36) Inloo Atividade»; OLT37/87(37) Inloo Atividade»: 30*07/87(38) Inicio Atividade»; 2U&V(39) Inloo Atividade»; 24.fl8.87(40) Inicio Atividade»; 3LTJ8.87(41) Inicio Atividade»; 08-09-87(42) Inicio Atividade»; 17/0&17(43) Inicio AtividadevConvertido p/ Teleinvesf
(44) Inloo Atividade»: 22/09-87(45) Inloo Atividade»; C6-1Q.87
(46) Inicio Atividade»;ü-Noroeste ao Portador(47) Inloo Atividade»; 30/1007(48) Inloo Atividade»; 19/1LA7(49) Inloo Atividade». 10/11/87(50) Inicio Atividade»; 09/1*87(51) Inloo Atividade»; 11/12A7(52) Inicio Atividade»; ll/ll^

Seu Bolso

Tire as dúvidas

Não é difícil
compreender as
muitas siglas

Sônia Araripe

r 11 em muita gente que já ouviu falar em ação
JL preferencial ao portador, ordinária nomi-

nativa, grupada ou vazia e fingiu que sabia
apenas para não ter que perguntar o que isto
queria dizer. Caso você se encaixe neste grupo e
ainda não conseguiu descobrir ao certo o que
significam estas classificações, eis uma oportuni-
dade para tirar suas dúvidas.

Hoje em dia, uma empresa aberta, isto é,
que tem ações negociadas em Bolsa, tem 1/3 de
ações ordinárias (com direito a voto) e 2/3 de
ações preferenciais (sem direito a voto). Quem
tem ações ordinárias pode votar na assembléia
de acionistas da empresa. A grande maioria tem
hoje ações preferenciais, que também distribui
dividendos, bonificações e direito à subscrição
(ou seja, ter preferência de compra a cada vez
que a empresa lançar novas ações).

A ação, ordinária ou preferencial, pode ser
de três tipos: ao portador (P), nominativa (N) e
escriturai (S). Não é difícil entender a diferença
de cada uma. A ação ao portador é aquela que
funciona como um cheque onde não vem indica-
do o nome de quem vai descontá-lo. Qualquer
um é dono desta ação, sem que venha escrito no
papel o seu nome. Por isso ela se chama ao
portador." É muito fácil de ser vendida: basta
trocar de mãos. Se o papel estiver depositado
numa corretora, por exemplo, quem comprou
recebe a ação praticamente no mesmo dia da
operação. E a ação de maior liquidez e por isso a
mais negociada.

Já quando a ação é nominativa fica mais
complicado negociá-la. Neste caso o nome do
proprietário vem bem claro. É como um cheque
nominal. A ação nominativa normalmente tem
menor liquidez, já que ainda há uma verdadeira
burocracia para mudar de dono. Há algumas
empresas que não têm ações ao portador mas
apenas nominativas. Hoje em dia a papelada
para mudar de mãos diminuiu bastante, mas
demora alguns dias.

sobre ações
Quando se diz que uma ação é escriturai é

um pouco mais complicado de entender. Primei-
ro é preciso compreender que quando é escritu-
ral não existe o papel, ou seja, não há nenhuma
prova concreta de que a pessoa é realmente
dona da ação. E como se fosse uma conta
bancária, onde fica definido o nome do proprie-tário e que ações ele tem. Na outra ponta, a
empresa registra em seus arquivos que Fulano
de Tal é seu acionista.

Entendido? Agora é preciso esclarecer que
algumas vezes as ações podem ser da classe A ou
B. Como a Aracruz, por exemplo, que pode ser
PPA ou PPB, ou seja, preferencial ao portador
da classe A ou da classe B. Isto quer dizer que a
empresa primeiro lançou um lote de ações
preferenciais e depois lançou outro, com carac-
terísticas diferentes. Normalmente a ação da
classe A tem direito a receber primeiro os
dividendos e da forma integral enquanto as da
classe B ganham pro rata, ou seja, proporcional
ao tempo em que as ações estão circulando no
mercado.

E o que quer dizer uma ação cheia ou vazia?
Ela é cheia quando ainda não distribuiu dividen-
dos e bonificações (ou seja, os direitos do
acionista) ou vazia quando já distribuiu estes
direitos. Toda vez que você ver uma
indicando e.v- isto significa que está vazia. Para
saber quando a ação está distribuindo dividen-
dos, bonificações ou se está no período
subscrição é bom acompanhar atentamente os
informes das Bolsas de Valores. Os grandes
jornais costumam anunciar a distribuição de
dividendos nas páginas especializadas em merca-
do financeiro e ainda nas cotações das ações.

Decorre uma regrinha, o DBS: toda vez que
a letra e estiver próxima da cotação então a
distribuição é de dividendos (Banespa PP-EG);
se for na segunda casa é bonificação (Banespa
PP-/E/G) ou na terceira casa é direito de subscri-
çâo (Banespa PP GE).

Últimas dicas que você não deve esquecer.
A letra G depois da ação quer dizer grupada. E
que 110 Plano Cruzado cada 1 mil ações passou a
valer uma. As ações que tiverem este G indicam
que a empresa já fez o grupamento. Quando for
a letra H depois da ação quer dizer que
empresa ou ainda não grupou ou então grupou e
depois dividiu a ação em várias outras. E o que
chamam de split.
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Governo eleva

os juros para

evitar estoque

Joyce Jane

OTN — Serão vendidas hoje em
leilão. A expectativa dos empresá-
rios financeiros é que saiam com
juros reais acima de 10% ao ano.
CDB — Já tinham subido para 10%
na sexta-feira, mas poderão chegar a
13% esta semana (estimativa do
Banco Central).
Overnight — Está desvinculado da
inflação. Poderá dar ganhos reais
próximos a 4% nesse mês de abril.
Fundos de curto prazo e de renda
fixa — A rentabilidade desses fundos
também deve subir, já que o overc o
CDB (que são as bases dessas aplica-
ções) estarão cm alta.

Juros altos, boatos e 
greve

fazem as bolsas despencar

Depois de muito tempo ain alta, as
bolsas ae valores despencaram na semana
passada, registrando uma desvalorização de
11,24% em São Paulo e de 9,46% no Rio. a
alta das taxas de juros, os boatos de quebra de
instituições financeiras e a greve (que afetou
muito a Pctrobrás, que tem um grande peso
no índice da Bovcspa) foram os motivos
apontados pelos participantes do mercado
acionário para a queda da semana passada.

A alta dos juros acaba influenciando no
desempenho das ações porque, pelo menos
em tese, muitos investidores deixam de entrar
na Bolsa para aplicar, por exemplo, no over-
niglit. Ha também aqueles investidores que
saem do mercado de ações e vão para o
sistema financeiro, gozar as vantagens de uma
aplicação sem riscos e indexada à inflação.

Outra coisa cie abalou a bolsa foi a
greve: os participantes desse mercado não
gostam de notícias desfavoráveis à economia,
principalmente quando essas notícias afetam o
lucro de empresas que são muito negociadas
nas bolsas de valores. A paralisação da Pctro-
brás — que já vinha prejudicada pelo incêndio
de Enchovas — acabou atrapalhando a conti-
nuação da alta das ações dessa estatal.

O dólar paralelo também surpreendeu,
sendo a aplicação financeira que registrou a
maior valorização da semana (8,20%), segui-

da de ouro, que acumulou uma alta de 5,25%.
Os cambistas informaram que está havendo
um volume razoável de conversão informal de
dívida externa em capital de risco, o que está
provocando uma procura maior por dólar
para remessa ao exterior. Há também notícias
de que os exportadores de soja subfaturaram
suas exportações e estão recebendo os paga-
mentos via dólar-cabo. A procura de dólar —
papel (dólar cm notas) para substituir as
remessas de cabo também teriam aumentado
a procura e contribuído para elevar os preços
da moeda americana.

Mas o anúncio do Banco Central de que
vai elevar as taxas de juros e de que o
overnight vai ter suas taxas cotadas indepen-
dente do índice de inflação acabou influen-
ciando nas taxas e preços de todos os ativos
financeiros. Na semana, as aplicações do over
renderam 4,63%, enquanto a variação da
OTN fiscal (que mede a inflação da semana)
ficou em 4,44%.

Os Certificados de Depósitos Bancários
(CDB) também registraram uma pequena
alta, chegando a 9% ao ano durante a sema-
na. Mas, as expectativas do mercado financei-
ro é que os juros reais do CDB subam mais
essa semana, já que o Banco Central faz hoje
um recolhimento de dinheiro do mercado
através da venda de OTN com prazo de 83
dias.

Se você por esses dias tentou com-
prar um pneu novo para seu carro e
não encontrou, resolveu comprar um
fogão e não achou, ou visitou um
revendedor de cerveja e viu o depósito
cheio de caixas estocadas, poderá en-
tender por que o Banco Central resol-
veu elevar os juros da economia. A
resposta, dada pelo diretor da Dívida
Pública do Banco Central, Juarez Soa-
res, é: os empresários estão pagando
juros reais baixos e, como acreditam
que a inflação vai disparar, resolveram
parar de vender para investir em esto-
que, o que poderia acabar provocando
uma hiperinflação.

A essa decisão do Banco Central
de mexer nos juros para aumentar o
custo financeiro das empresas, ao mes-
mo tempo que faz você pensar duas
vezes antes de tirar seu dinheiro do
overnight para fazer compras, chama-
se política monetária. Em uma explica-
ção simples, o Banco Central resolveu
deixar as taxas de juros atraentes o
suficiente para não permitir que o
dinheiro saia do sistema financeiro.

A medida é recessiva, não há dúvi-
da, já que aquele empresário que po-
dia estar pensando em investir na pro-
dução também vai preferir deixar seu
dinheiro rendendo juros no sistema
financeiro. Mas o Banco Central acre-
dita que, a curto prazo, é melhor ter
uma recessão do que o país mergulhar
em uma hiperinflação, que seria mais
difícil de ser contornada e traria efeitos
mais danosos à economia.

Mas não basta o governo dizer cjue
quer que os juros subam para que isso
aconteça. São necessários instrumen-
tos práticos para forçar esse fato. Em
função disso, o Banco Central resolveu
diminuir o volume de dinheiro em
circulação, difieul-
tando o acesso dos
bancos aos recursos.
E, como todo mundo
sabe, tudo que é
mais difícil vale
mais. Por isso, com

- menos dinheiro dan-
do sopa os bancos
vão ter que oferecer
juros mais elevados
para conseguir re-
cursos.

Rentabilidade dos fundos

|—| A ação Gurgel pre-— ferencial ao porta-
dor vem subindo de pre-
ço gradativamente des-
de o inicio do ano e foi
uma das únicas que não
sofreu com as baixas que
atingiram o mercado na
semana passada. Acaba
de romper uma resistên-
cia a CZS 37,00 e está
sendo negociada no pa-
tamar de CZS 50,00. A
Gurgel é uma empresa
sólida e rentável no ra-
mo automobilístico e
promete levar uma fatia
ainda maior neste setor
com o lançamento, em
breve, do Cena (carro
econômico nacional).

Leilão de OTN é

aberto ao público
Para reduzir o dinheiro, o Banco

Central faz hoje um leilão de venda
de Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN) com prazo de 83 dias. Assim,
quem quiser aplicar dinheiro por
esse prazo pode enviar ao Banco
Central uma proposta, dizendo que
taxas de juros reais deseja pelo em-
préstimo de dinheiro feito ao gover-
no. Neste leilão, ganha aqueles que
pedirem as menores taxas de juros.
Esse dinheiro só poderá ser resgata-
do cm 1" de agosto. Se você quer se
candidatar, procure qualquer insti-
tuição financeira, preencha a pro-
posta e boa sorte.

Em conseqüência desse leilão, as
taxas de juros dos Certificados de
Depósitos Bancários (CDB) deverão
subir. E que muita gente que compra
CDB vai preferir entrar no leilão c,
com isso, os bancos vão ter menos
investidores interessados cm seus pa-
péis. Muitas empresas que estão com
dinheiro sobrando poderão se inte-
ressar cm comprar um CDB, ao
invés de estocar. É exatamente essa
a intenção do Banco Central. Como
conseqüência, os juros dos emprésti-
mos subirão, o que é ruim para as
empresas que precisam de dinheiro
bancário ou que já têm dívidas com
os bancos.

Outra mudança que o Banco
Central resolveu pôr em prática des-
de a semana passada foi a desvincu-
|ação da taxa do overnight do índice
de inflação. Com isso, os investido-
res do overnight poderão ter ganhos
maiores do que a correção monetária
do mês. O objetivo dessa medida
também é atrair dinheiro para o
sistema financeiro e impedir que vo-
cê considere mais lucrativo comprar
uma televisão do que poupar. A
tudo isso que você acabou de ler,
chama-se política monetária restriti-
va, na linguagem do economês.

Veja no quadro a seguir a conse-
qüência dessa política monetária res-
tritiva para o seu bolso:

Investimentos na semana (%)
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Antonio Maria Filho

João Saldanha

Vasco bem melhor

Orlando Brito

lenrique (que marcaria o gol) numa aivutida com Linho

A torcida do Vasco teve razões de
sobra para deixar o Maracanã comemo-
rando a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo
como se ela representasse a conquista do
título. Se ainda falta muita coisa e o Vasco
passou a ocupar apenas a vice-liderança
da Taça Rio, sua equipe pelo menos
mostrou personalidade, determinação e o
espírito de luta de quem almeja alguma
coisa maior.

O torcedor do Flamengo, ao contrá-
rio, deixou o Maracanã desiludido. Se
ainda não se livrou da ressaca provocada
pelas duas derrotas para os uruguaios do
Nacional, sua dor de cabeça aumentou
ainda mais após o resultado de ontem.
Embora não represente o fim de tudo
(mesmo porque o Flamengo já está nas
finais e com chances de conquistar o
segundo turno), três derrotas em tão pou-
co tempo são um sofrimento muito grande
para quem está acostumado a vencer.

O resultado de 1 a 0 mostra perfeita-
mente o equilíbrio do jogo. A partida
começou bem movimentada, com chances
de gol logo nos primeiros minutos através
de Roberto, Zinho e Alcindo. Mas como
coube ao Vasco fazer o gol, numa jogada
de Henrique, seus jogadores tiveram mais
tranqüilidade. Se o Flamengo conseguiu
reter a bola com mais freqüência, foi o
Vasco quem contra-atacou com mais pe-
rigo.

Além disso, o Flamengo perdeu as
jogadas perigosas de Leonardo, que está
na Seleção de Juniores, pelo lado esquer-
do, já que Jorginho cai muito de produção
quando atua por lá, e Leandro II no lado
direito não tem a força de Jorginho. O
Vasco atuou mais compacto, disputando
os lances com determinação e ganhando
praticamente todas as bolas divididas.

E se Roberto, mesmo fora de forma,
ditou o ritmo do Vasco, não havia nin-
guém no Flamengo para comandar o time,
que ficou ainda mais distante do empate
no momento em que Cadinhos tirou Zi-
nho e Júlio César para colocar Luís Henri-
que e Henágio, que praticamente não
fizeram nada e não importunaram a defe-
sa do Vasco.

Como consolo, o torcedor rubro-
negro deixou o estádio cantando a vitória
de Leandro no duelo com Romário, mas o
torcedor vascaíno voltou para casa come-
morando um resultado que o deixa na
segunda colocação e na luta pela Taça
Rio.

0 

Flamengo — Zé Carlos, Leandro II, Lean-
dro, Zé Carlos II e Jorginho; Andrade. Aílton
e Júlio César (Henágio); Alcindo, Bebeto e
Zinho (Luis Henrique). Téonlco: Carlinhos

if VaSCO —— Acácio, Paulo Roberto, Donato,
| Fernando e Lira; Zé do Carmo. Gpovani e
1 Henrique; Vivinho, Roberto e Romário. Téon-

ioo: Sebastião Lazaroni.

Looal: Maracanã. Renda: CZ$ 12 milhões 907 mil
000. Público: 47 mil 470 pagantes. Juli Carlos
Elias Pimentel. Cartões amarelos: Zinho, Júlio Cé-
sar, Zé do Carmo e Alcindo. Gol: no primeiro tempo,
Henrique, aos 34 minutos.

Boa 
vitória

do Vasco.
Mesmo em al-
guns momentos
em que o jogo
andou iguala-
do, o Vasco jo-
gava com mais
empenho. E o
Flamengo que
abra o olho. Só a camisa não
chega.

Saiu o gol do Henrique. Fez
muita força, mas deveria ter pas-
sado a bola para o Romário. O
Gullit fez isso duas vezes e seu
time ganhou do Napoli. O Romá-
rio chegou a reclamar. De leve,
mas reclamou. A jogada deu certo
porque o Flamengo errou duas
vezes no lance. Sim, me parece
que o Vasco com seu domínio
firme ganharia de qualquer ma-
neira. E não foi só esta. A bola
vinha caindo para o Giovani fazer
na rebarba, mas o Zé do Carmo
quis para ele. O lance passou
desapercebido porque a galera
não gritou seu protesto. Mas po-
deria ter sido o gol do ano. E
assim em vários lances de meio do
campo.

Muitas vezes o passe saiu erra-
do porque quem tentou dar estava
mais preocupado em receber de
volta do que em passar mesmo.
Este excesso de individualismo

tem sido motivo de vários maus
resultados para o futebol brasi-
leiro.

E o Vasco sempre firme man-
dando no jogo. Acácio fez uma
defesa muito boa, mas pouco ti-
nha a fazer no jogo. O Fernando !
jogou excelente partida. Por cima
dele foi perder tempo. O Henri-
que fez ótima jogada antes do gol,
mas depois dela deu sorte. E achei
o Romário o melhor de todos. Por
acaso estava bem na linha de um • •
impedimento e acho que o ban-
deira não pôde perceber que o
Romário tem um p/gue extraordi-
nário. Naquela jogada não foi
impedimento.

O Flamengo se ressente e mui-
to da falta dos cobras. Digo mais
do Renato porque Zico não se
sabe ainda. O time que o Flamen-
go tem mandado a campo não é
dos melhores. O ataque, notada-
mente, estava muito pouco efi-
ciente. Somente o Bebeto, mas
um é pouco.

A renda foi muito boa para os
tempos atuais. O jogo com o Na-
cional deu um bom exemplo. Sim,
talvez cem cruzados por ingresso
de arquibancada seja pouco. Mas
duzentos estaria bem dentro das
atuais condições. Entretanto, de-
ve-se considerar que é perigoso.
Na semana que vem nem Cristo
sabe da inflação.

Volta Redonda - André Purgo
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Vasco bem melhor

Boa 
vitbria .Mi**. 

tem sido motivo de vS™s ™au.s
do Vasco. ^ 

! "'i resultados para o futebol brasi-
Mesmo em al- -l leiro.

guns momentos *mr Eo Vasco sempre firme man-
em que o jogo % "*•¦' 

jl dando no jogo. Acficio fez uma
andou iguala- defesa muito boa, mas pouco ti-
do, o Vasco jo- ij|| ih* nha a fazer no jogo. O Fernando
gava com mais ^Kj^LgyF j°g°u excelente partida. Por cima
empenho. E o ^^||rr dele foi perder tempo. 0 Henri-
Flamengo que que fez 6tima jogada antes do gol,
abra o olho. S6 a camisa nao mas depois deladeu sorte. E achei
chega. o Romdrio o melhor de todos. Por

Saiu o gol do Henrique. Fez acaso estava bem na linha de um
muita forqa, mas deveria ter pas- impedimento^ e acho que o ban-
sado a bola para o Romario. deira nao pode perceber que o
Gullit fez isso duas vezes e seu Romano tem um pique extraordi-
time ganhou do Napoli. O Roma- nario. Naquela jogada nao foi
rio chegou a reclamar. De leve, impedimento.
mas reclamou. A jogada deu certo O Flamengo se ressente e mui-
porque o Flamengo errou duas to da falta dos cobras. Digo mais
vezes no lance. Sim, me parece do Renato porque Zico nao se
que o Vasco com seu domi'nio sabe ainda. O time que o Flamen-
firme ganharia de qualquer ma- go tem mandado a campo nao 6
neira. E nao foi s6 esta. A bola dos melhores. O ataque, notada-
vinha caindo para o Giovani fazer mente, estava muito pouco efi-
na rebarba, mas o Ze do Carmo ciente. Somente o Bebeto, mas
quis para ele. O lance passou um € pouco.
desapercebido porque a galera a renda foi muito boa para os
nao gritou seu protesto. Mas po- tempos atuais. O jogo com o Na-
deria ter sido o gol do ano. cional deu um bom exemplo. Sim,
assim em varios lances de meio do talvez cem cruzados por ingresso
campo. de arquibancada seja pouco. Mas

Muitas vezes o passe saiu erra- duzentos estaria bem dentro das
do porque quem tentou dar estava atuais condi^oes. Entretanto, de-
mais preocupado em receber de ve-se considerar que € perigoso.
volta do que em passar mesmo. Na semana que vem nem Cristo
Este excesso de individualismo Sabe da inflagao.
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Troyanos (coin arminho) vence com autoridade enquanto Pose (D) garante a segunda colocaqdo

Troyanos teve vitoria

^ 

Porto Alegre — Jura^

0 patdista Jorge N'egretti dominou dc ponta a ponta

574 55586 58
 7 58 10 Bravo Vi!6ria.J.Aur6l»0
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Marcolo Carnaval

Neeretti continua sem

adversários no motocross
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Troyanos (com arminho) vence com autoridade enquanto Pose (D) garante a segunda colocação

Troyanos teve vitória de craque

Troyanos (Vacilante II em Lady Pat), de proprie-
dade do Haras Santa Maria de Araras, venceu com
facilidade o Grande Prêmio Nestor Jost, ontem à tarde
na Gávea, na distância de 1 mil e 400 metros cm pista
de grama pesada. O vencedor confirmou a supremacia
do haras na prova, ao ganhar pela quarta vez o Grande
Prêmio criado em 1985.

Pose (Hang Ten em Delsa), que defendia a
invencibilidade nas pistas nas quatro vezes em que
apresentara, formou a dupla. Evergreen Park e Parti-
dora chegaram nas colocações subseqüentes. Mesmo
derrotada, Pose mostrou que ê a melhor das portrancas
da geração atual de dois anos no turfe carioca.

Depois da partida, Pose, de propriedade do Haras
Nacional e que largou pelo boxe de número 10 sob a
direção de Juvenal Machado da Silva, não teve difieul-
dades para alcançar Evergreen Park — que havia
tomado a ponta — e na altura da grande curva já
assumia a liderança na carreira.

Na entrada da reta, Troyanos, que corria junto à
cerca interna, veio para fora, e sob a direção tranqüila
de Carlos Lavor, atropelou curto passando com facili-
dade pelos rivais Evergreen Park e Pose. Ao cruzar o
disco, Troyanos tinha cerca de um corpo e meio de
vantagem sobre a segunda colocada.

Na reunião de ontem, o aprendiz de quarta
çategoria, E.O. Ferreira, obteve sua primeira vitória,
montando Guamazo, de propriedade do Stud Centená-

rio. A oportunidade surgiu para o aprendiz, ao substi-
tuir outro aprendiz, Clayton Filipe.
Substituições — A Comissão de Corridas
tomou a decisão de substituir quatro jóqueis que
deveriam montar no primeiro páreo da reunião de
ontem. A medida, considerada de rotina, é uma
prerrogativa da Comissão. O grande número de substi-
tuições chamou a atenção de todos ontem no Hipódro-
mo, sobretudo pelo fato de que os escolhidos para
atuar no lugar dos colegas afastados foram aqueles
considerados os mais íntegros no meio dos profissio-
nais.

Eis os resultados das 10 provas disputadas ontem
à tarde no Hipódromo da Gávea, em pista de areia e
grama pesadas:
Io Páreo: Io Lconir G.F. Silva 2° Afiado J.F.Reis 3o
Oueercnes J.D.Queirós — Vencedor (6)2,80 Inexata
(56) 26,30 Placé (6)2,30(5) 16,50 Exata (6-5) 43,00
Tricxata (6-5-1) 422,00 Tempo: lmin24s3/5.
2° Páreo: 1° Dorella C.Lavor 2o Luta Forte J.Queiroz
3o Snow Rico A.P.Souza —Vencedor (2) 1,80 Inexata
(23) 5,10 Placé (2) 1,30 (3) 2,10 Exata (2-3) 5,70
Triexata (2-3-5) 17,00 Tempo: lmin37s.
3o Páreo: Io Soth Downs C.Lavor 2o Essenfelder
P. Vignolas 3o El Tierra J.R.Oliveira — Vencedor (5)
3,40 Inexata (45) 16.40 Placé (5) 1,80 (4) 2,90 Exata (5-
4) 24,50 Tricxata (5-4-2) 107,00 Tempo: Iminlls
4o Páreo: Io Troppo Saggio C.Lavor 2° Easy Won

J.Ricardo 3o El Shcitan J.Aurélio •>- Vencedor (4) 2,20
Inexata (48) 3,00 Placé (4) 1,30 (8) 1,20 Exata (4-8)
5,20 Triexata (4-8-3) 31,00 Tempo: Imin23s3/ 5.
5U Páreo: Io Canny's Dilema G.F.Almeida 2o Canalou
J.Ricardo 3o Don Massino C.A.Martins — Vencedor
(4) 3,10 Inexata (45) 1.70 Placé (4) 1,10 (5) 1,00 Exata
(4-5) 6,50 Triexata (4-5-2) 34,00 Tempo: 2minlls3/5.
6" Páreo: Io Troyanos C.Lavor 2o Pose J.M.Silva 3o
Evergreen Park J.Ricardo 4" Partidora J.Pinto —
Vencedor (2) 1,60 Inexata (12) 1,50 Placé (2) 1,00 (1)
1,00 Exata (2-1) 5,20 Triexata (2-1-6) 9,00 Tempo:
Imin23s3/5.
7° Páreo: 1" Guamazo E.O.Ferreira 2" Admirado
J.Ricardo 3" Taught J.Garcia — Vencedor (2) 16,90
Inexata (210) 37,00 Placé (2) 6,10 (10) 1,80 Exata (2-
10) 41.00 Triexata (2-10-5) 539,00 Tempo: lmin09s2/5.
8" Páreo: Io Kicolombo J.Ricardo 2° Gustavo G.F.Al-
meida 3o Acerto C.Lavor — Vencedor (2) 2,30 Inexata
(12) 12,10 Placé (2) 2,30 (1) 3,90 Exata (2-1) 10,10
Triexata (2-1-3) 20,00 Tempo: 1 min23s.
9" Páreo: Io Acaiá R.Rodrigues 2o Molinelo M.B.San-
tos 3o Kevel J.F.Reis — Vencedor (1) 14.90 Inexata
(16) 84.80 Placé (1) 14,10 (6) 5,00 Exata (1-6) 212,50
Triexata (1-6-8) 424,00 Tempo: lmin44s3/5.
10° Páreo: Io Dcar J.L.Martins 2" El Shah G.F.Almei-
da 3o Oboyan A.Ramos — vencedor (12) 4,50 Inexata
(512) 9,10 Placé (12) 2,50 (5) 2,50 Exata (12-5) 70,80
Tricxata (12-5-6) 174,00 Tempo: lmin09s4/5.

PORTO ALEGRE — A prova de
abertura do Campeonato Brasileiro de
Motocross 125cc, disputada ontem em
Novo Hamburgo, transcorreu sem
maiores novidades. O paulista Jorge
Negretti, atual campeão brasieiro e
paulista, piloto da Agrale/Ipiranga, ve-
ceu as duas baterias, totalizando 40
pontos na classificação geral, seis a
mais que Álvaro Cândido Filho, da
Cross Action, que terminou em segun-
do lugar no final. O terceiro lugar ficou
para Rogério Nogueira, da Daido/S-
tarret/ Maggion, com 24.

A emoção ficou por conta do quar-
to colocado, Nuno Narezzi, que defen-
deu sua posição dos ataques do paulis-
ta Eduardo Saçaki e do carioca Guido
Salvini, da Nabisco. Se nessas posições
houve disputa emocionante, o mesmo
não aconteceu nas primeiras coloca-
çóes. Negretti, embora tenha largado
mal na primeira bateria, logo assumiu
liderança e abriu diferençg de 57s so-
bre o segundo colocado, Álvaro Cãn-
dido, o Paraguaio. No fina!, o cam-
peão comentou que a prova foi muito
difícil, "principalmente devido à pista
estar dura, por causa das chuvas que
caíram nos últimos dias". A próxima

¦ Hr

etapa será no dia 5 de junho, em Santa
Catarina.

Mundial — O francês Jean Mi-
chel Bayle, pilotando uma Honda,
venceu 6 grande Prêmio da Espanha,
válido pelo Campeonato Mundial
125cc. Em segundo lugar ficou o ho-
landes Dave Strijbos, campeão mun-
dial de 1987, com uma Cagiva, seguido
do norte-americano Mike Hcaly. Na
500cc, ao Grande Prêmio da Suécia,
também pelo mundial, a vitória foi de
Jack Vimond, francês ciue pilota uma
Yamaha, s'eguido pelo belga Eric Ge-
boers, com uma Honda, e David
Thorp, da Inglaterra.

Velocidade — Além de sagrar-
se campeão da 2a etapa da Copa Marl-
boro RD 350 ontem no autódromo de
Goiânia, o paulista Caio Sérgio Alves,
o Caito (Moto Itália/Fruit Coolcr-
/Sayer Lack) passou a liderar a compe-
tição, totalizando 112 pontos e ganhou
troféu de melhor volta da corrida, com
o tempo de Imin44sl2. Seu principal
adversário, o gaúcho Rogério Baretta
Xavier (Moyama) terminou em segun-
do lugar, seguido por Nélson Cardoso,
de São Paulo. A próxima etapa será 110
Paraná, dia 8 de junho.

Porto Alegre — Jurandir Silveira
/ s

O paulista Jorge Negretti dominou de ponta a ponta

Krishna vence com categoria em SP
Cinofilia

SÁO PAULO — A potranca castanha, Krishna
Baby, de propriedade do Haras Vendaval, criada
por Jayme Barbosa e filha de Homard e Destina-
tion, venceu com muita categoria a principal prova
disputada ontem no Hipódromo Paulistano de Cida-
de Jardim, o Prêmio Immensity, na distância de mil
metros grama. Krishna Baby pilotada por H. Frei-
tas, cruzou a faixa final no tempo de 69 segundos e 1
décimo, seguida pela potranca Môme. dirigida por
A. Barroso e Vendie, conduzida por I. Quintana,
completando a trifeta. No segundo páreo da progra-
mação foi disputada a prova de seleção, o GP João
Cecílio Ferraz para potrancas de dois anos, sendo
vencida pela tordilha, Ganay, na condução de J.
Azevedo.
Os demais resultados de ontem em Cidade Jardim
foram os seguintes: Io — Páreo — 1.500m — areia
— P — João Ligeiro, O. Camargo, 2" — Legitima-
te George, J. Vale, 3° — Davon, A. Barros.
Vencedor (4) CZ$ 5,40, dupla (45) CZ$ 17,90,
dupla exata (45) CZ$ 38,60, placês: (4) CZ$ 1,70 e
(5) CZ$ 2,80, trifeta (4-5-2) CZ$ 2.444,00. Tempo:
lmin34,7s. 2" Páreo — j.500m — areia — Io —
Ganay, J. Azevedo. 2" — Veseg, M. André, 3" —
Glancing, J. Vitorino. Vencedor (1) CZ$ 1,30,
dupla (13) CZ$ 1,50 e dupla exata (13) CZ$ 2.70.
Tempo: lmin31,6s. 3" Páreo — 1.200m — areia —

Io — Donna Feat, O. Pereira, 2° — Diane Grace,
L. Almeida, 3o — Moafa, A. Marcius. Vendedor
(7) CZ$ 2,00, dupla (17) CZ$ 1,50, dupla exata (71)
CZ$ 8,10, placês: devolução, trifeta (7-1-3) CZ$
455,00. Tempo: lminl4,5s. 4o Páreo — l.OOOm —
grama — Io — La Charmeusc, A. Chaffin, 2" —
Alfa Nina, P. Santos, 3o — Felfela, A. Batista.
Vencedor (2) CZ$ 3,30, dupla (25) CZ$ 20,00,
dupla exata (26) CZ$ 38,80, placês: (2) CZ$ 2,00 e
(5) CZ$ 6,20, trifeta (2-6-1) CZ$ 7.181,00. Tempo:
lmin08,5s. 6° Páreo — l.OOOm — grama — 1" —
Jaia, K. Gonçalves, 2° — Ehsdale, A. Vale, 3" —
Kalerine, F. Silva. Vencedor (11) CZ$ 8,80, dupla
(18) CZ$ 9,10, dupla exata (11-1) CZ$ 85,70,
placês: (11) CZ$ 3,90 e (1) CZ$ 3,30, trifeta (11-1-3)
CZ$ 6.141,00. Tempo: lmin08,ls. 6o Páreo —
2.000m — grama — Io — Fashionable, A. Barroso,
2° — EasyFest, I. Quintana, 3o—EasterJewel. M.
Lourenço. Vencedor (4) CZS 1,70, dupla (24) CZ$
1,40, dupla exata (42) CZS 2,80, placês: devolução,
trifeta (4-2-1) CZS 200,00. Tempo: 2min07,6s. 7U
Páreo— lOOOm — grama— Io—Krishna Baby. H.
Freitas, 2o — Môme, A. Barroso. 3o — Vendie, I.
Quintana. Vencedor (8) CZS 19,50, dupla (16) CZS
8,00, dupla exata (81) CZS 96,80. placês: (8) CZS
7,10 e (1) CZS 1,90, trifeta (8-1-11) CZS 22.499,00.
Tempo: 69, ls.

8" páreo — 1 .OOOrn — grama — Io — Happy Jet, W.
Mazalla, 2o — Miss Liphard, F. Silva, 3o — Kitty
Velvet, C.M. Costa. Vencedor (11) CZS 94,10,
dupla (57) CZS 27,30, dupla exata (11-6) CZS
362,60. placês: (11) CZS 27,00 e (6) CZS 5,00,
trifeta (11-6-4) CZS 72.536,00. Tempo: lmin09,ls.
9" páreo — 1,500m — areia — Io — Don Borges, P.
Tavares, 2" — Goumier, A. Matias, 3" — Le Beau,
A. Barroso. Vencedor (1) CZS 5,60, dupla (14)
CZS 28,90, dupla exata (14) CzS 74,80, placês (1)
CZS 3,30 e (4) CZS 2,80, trifeta (1-4-6) CZS
5.978,(MI. Tempo: lmin31,9s. 10° páreo — í.500m
— areia — 1" Qualingo, 1. Quintana, 2" — Jolly-
boat, S. Macedo, 3o— Urdu, P. Tavares. Vencedor
(7) CZS 5,00. dupla (47) CZS 12,00, dupla exata
(74) CZS 19,20, placês: (7) CZS 2,80, e (4) CZS
2,20, trifeta (7-4-9) CZS 4.879,00. Tempo:
lmin33,ls. 11° páreo — 1.200m — areia — 1° —
Barbara Empire, I. Quintana, 2o— Hot Maré, O-
Pereira, 3o — L. A. Pereira. Vencedor (1) CZS
1.50, dupla (12) CZS 3,40, dupla exata (12) CZS
5,20, placês: (1) CZS 1,30 e (2) CZS 1.80, trifeta (1-
2-9) CZS 830,00. Tempo: lminl4,3s. Os portões em
Cidade Jardim venderam CZS 28.500,00 e o movi-
mento foi de 49 milhões 234 mil e 739 cruzados. O
betting duplo exato não apresentou acertador, fi-
cando acumulado cm 500 mil cruzados.

Hoje, na Gávea Indicações

1° páreo — As 19h30mln. — 1.300 metros — CZS 60 mil — DUPLA-EXATA
(Hipódromo) TRIEXATA Kg.

SmaiA'ec G F Almeida  1 5'
PalaBraba i.Januario  2 55
Zatel J Ricardo  3 57
Reimcho . J.Queiroz  4 $8
PlayKmg P Vignolas  5 58

Qualguara.-G.F.Silva  6 55
2° pareô — As 20 horas — 1 200 metros CZS 60 mil — DUPLA—EXATA

(Hipódromo) TRIEXATA Kg.
Doe...M.Andrade  1 58

Apicultof...J.L. Marins  2 56
Pintassilgo...A. Souza  3 56
Don Bolonha..!, s. Santos 4 "
WimbledonKiong.J. Ricardo  5 56

H^ndly .G. Guimarães  6 57
30 _ As 20h30mln — 1.100 metros — CZS 70 mil — DUPLA-EXATA
(Agências e Hipódromo) - TRIEXATA - (INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PO^OS)

SweetTiIinha.A MachadoF0  ' jjjjBamelao.G.F Almeida •  c
TiâoCampeiro.E S.Rodrigues  »
Mixeo.J R Silva "
Hamad G Guimarães  3 ™
HowFat.R  0 "
Peão de Ouro. J Ricardo  ' »

 ° "
010'tes.J Queiroz  a

40 ptre0 _ ás 21 horas — 1.600 metros CZS 110 mil — DUPLA-EXATA
(Hipódromo) TRIEXATA - (HANDICAP) Kg.

DAGUETTE.J. Aurélio  1 53
SPARLETEMOON.J. Ricardo 2 56

CARTAPATENTE,C.Lavor  3 54
BINT EL SAAD,A. Machado Fa  4 58
CANDELABRA, I. Lanes  5 55

50 pare0 _ As 21h30m!n — 1.100 metros CZS 60 mil — DUPLA-EXATA
(Hipódromo) TRIEXATA ^

LONDON EXPRESS. L. Januano 1 58
GRANMElllOT.E R Ferreira •• ^ 67
LEOTll.J Garcia  3
CADURBELA.P- Vignolas
DAMEN.CA.Martins  5
SHALAKÒREGIS.J Ricardo
PRECLIN. J F Reis

6° Páreo — Às 22 horas — 1.100 metros CZS 90 mil — DUPLA-EXATA (Agtncias g
Hipódromo) — TRIEXATA Kg.

ELJUPlA.E S. Rodrigues  < 53
TULECO.R. Rodrigues  \ »7

TANSANG,R.Macedo  3 57
XOCRlVEL, G.F. Almeida  } 57
GENERADOR.J. Freire  = 57

QUERELADO,J.F.Reis  ® »
EL LOBO. M B. Santos  ' 57
MR.TAMBOURINE,C. Vasconcellos  9 57
EVEBALL.D.F. Graça  | 57

7o Pároo — Às 22h30mln — 1.200 metros — CZS 70 mil — DUPLA-EXATA
(Hipódromo) TRIEXATA Kg.

METAFICHA.I Lanes  1 58
BANDOJERO.J. Ricardo  \ 58
FAROL DE MANO. E.Mannho  3 58
GAUOY.J C Silva  jOYSTER GREEN R.Ferreira 5
MAESTRO XIRVAN. C. Valgas  8

VOLUPTOSO.D.Aglio  ICONFIRMER.J.M.Silva  8

8° Páreo — Às 23 horas — 1.100 metros CZS 60 mil — DUPLA-EXATA —(Hipódromo) TRIEXATA Kg.
RisingStar. E.Mannho  ! fAlazão,J.L.Marins  '
Estratia. D.Aglio  J „Halcito.G.F.Almeida  *

NangaParbal.J.Gouveia  £ ?'
Triplo. M.B Santos  0 0

9o pé reo - À» 23h30mln - 1.200 metros - CZS 70 mil - DUPLA-EXATA
(Agência# e Hipódromo) — TRIEXATA Kg.

Gavião Dourado. M.Andrade  ' 58
DilKSon.J Ricardo  i ~
Ofuscante C.A.Martins ¦> »
Hunterot Viciory.J F Reis
OrangoDOro.G F.Sitva JrJ
Gonart. J.R Silva  , ~
Markmont. E Freire ' ?J
Taldot.ES Rodrigues " *
Cathaqui. D Netto  / ™

 1U DO

Io Páreo: Zatel • Pala Braba • Smart Alcc
— Zatel volta do Sul para atuar na Gávea, onde
já obteve excelentes resultados. Pata Branca
vem de vitória tranqüila e vai disputar a dupla
com Smart Alee que reaparece de cura.

2o Páreo: Handly • Doe • Wimbledon
KinR — Tem melhorado o desempenho de
Handly, podendo descmcabular. Doe vem de
dois segundos lugares seguidos e a turma conti-
nua favorável. Wimbledon King deve reabilitar-SC.

3o Páreo: Tido Campeiro • How Far
• Flexal — Tiáo Campeiro venceu fácil, sendo

perigoso na distância. How Far tem animado
sempre. Flexal, que vai de Juvenal, pode sur-

os rivais.
Sparlete Moon • Daguette

— Sparlete Moon continua cm
grande forma e está pronta para repetir o último
resultado. Daguette é a segunda força no páreo.
Bint-el-Saad é temível na distância.

5o Páreo: Leotil • Damen • London Ex-
press — Leotil reapareceu bem na última, e aqui
pode levar a melhor. Em boa forma, Damen vai
decidir a dupla com London Express, que mere-
ce respeito apesar de seu último resultado.

6o Páreo: Xocrivel • A/r. Tambourine • El
Jupiá — Montaria de Gonçalino Feijó de Almei-
da, Xocrivel defende seu excelente retrospecto.
O estreante. Mr. Tambourine. vem de vitória em
Cidade Jardim e provou ser ligeiro.

7o Páreo: Confirmer • Pandojero • Gaijoy
Confirmer deixou boa impressão na última

corrida e fica com a indicação para a ponta.
Desta vez, Pandojero vai de Jorge Ricardo
Gaijoy retorna com melhores chances.

8o Páreo: Haleito • Estraiia • RãÈg Siar
Haleito reaparece de cura podendo confirmar

os recursos que já havia mostrado. Estratia tem
chegado perto. Rising Star pode pregar um susto
nos favoritos. „ ....9o Páreo: Hunter of Victory j» Bravo Vitória

• Gonan — Ficamos com Hunter of Victory
que fez segundo na última após alguns prejuízos.
Bravo Vitória volta em óltimas condições. Gona-
ri tem sua parcela de chance na turma.

Tortura de animais

Com 
o título acima, o JB de Io

de maio, na seção "Cartas",

publicou o desabafo de Laura de
Lima, de Nova Iguaçu-RJ, que se
dizia contra as cirurgias estéticas
nos cães, classificando-as de "tor-
turas", segundo suas palavras:"...acho oportuno lembrar a tortu-
ra a que são submetidos os cachor-
ros de raça, que, para obterem
classificação, medalhas e prêmios
em exposições são submetidos a
corte de orelhas e rabos, com ape-
nas uma semana de nascidos, para
ostentarem o padrão da raça, idea-
lizado não se sabe por quem." A
carta ainda vai um pouco mais
adiante, mas não há necessidade
de levá-la mais à frente, para che-
gar-se a algumas conclusões: 1)
que a leitora não tem muito conhe-
cimento do assunto sobre o qual
está escrevendo; 2) que cirurgias
estéticas de cauda e orelhas não
são torturas, quando executadas
por criadores ou veterinários que
conheçam o assunto; 3) Uma se-
mana de nascido já é tarde para se
fazer o corte de cauda, que deve
ser executado logo aos primeiros
três dias de vida dos animais, en-
quanto que orelhas devem ser ope-
radas aos sessenta dias. Quando
dona Laura cita estas operações
como condições primeiras para
que os cachorros "ostentem o pa-
drão de raça", haveria coerência
no que afirma, se ela estivesse
escrevendo para um jornal nor-
te-americano, país onde todas as
cirurgias estéticas são realmente
indispensáveis, mas estamos no
Brasil, cuja Cinofilia é regida pelas
leis da Federation Cynologique In-
ternationale (Thuin-Bélgica), FCI.
Cortar ou não caudas e orelhas?
Fora os EUA o resto do mundo
nos mostra grandes potências cino-
lógicas impondo suas próprias le-
gislações no terreno das cirurgias
estéticas. Na Inglaterra, desde
1895 está abolido o corte de ore-
lhas, mas jamais foi questionado lá
abolir-se o corte de cauda.

Quando aprendemos anatomia
canina, disseram-nos que a cauda é
um acessório de grande importãn-
cia para a locomoção do animal,
agindo como leme e equilíbrio nas
suas passadas. Mas se a cauda é
importante para o cão, por que
motivo ela é cortada total (old
english sheep dog), curta (coc-
kers), média (vizslas), longa (mas-

tins napoletanos)? Nesse ponto te-
mos que concordar com a senhora
Laura de Lima, que nos mostra os
padrões como responsáveis pelas
caudotomias; aí, não temos álibi.

Quando ela afirma que 
"...pa-

ra ostentarem o padrão de raça,
idealizado não se sabe por quem",
cabe-nos informá-la que esses "pa-
drões" foram elaborados nos pri-
mórdios de cada raça, por aquelas
pessoas que se interessaram em
aprimorar-lhes os tipos raciais, pa-
drões esses que vêm sendo altera-
dos com o correr das épocas, con-
trolados pelos Kennel Clubes dos
países de origem dessas raças, que
a FCI reconhece e admite. No
campo da plástica de orelhas, uns
poucos países resolveram acompa-
nhar o costume inglês, alguns proi-
bindo a conchotomia, outros sim-
plesmente deixando-a facultativa
para ingresso dos cães rias pistas de
exposição.

De uns cinco anos para cá, vem
se cristalizando na Europa a idéia
de não mais se fazer corte de cauda
para algumas raças. Na ocasião
relatamos aqui a experiência de
alguns criadores holandeses da ra-
ça rottweiler que tiveram da FCI
permissão para registrar suas ni-
nhadas na original, com as caudas
compridas, alegando que os cães
de cauda longa eram visivelmente
melhores que seus irmãos sem cau-
da, no desempenho de sua movi-
mentação. Aqui mesmo no Brasil,
já estão sendo registrados rottwei-
lers de cauda longa, mas não me
consta que algum deles tenha sido
exposto numa competição de bele-
za. Vale enunciar que o Brasil,
filiado à FCI. pode-se considerar
beneficiado pelas concessões feitas
para holandeses, finlandeses e ou-
tros países, no que se refere à
cauda longa dos "rotts" em shows
reconhecidos pela FCI. Para mos-
trar o avanço da teoria dos que
lutam por conseguir um cão cada
vez menos alterado pelas mãos do
homem, citamos a atitude do Ken-
nel Clube Norueguês, que em fe-
vereiro deste ano aboliu definitiva-
mente o corte de cauda no seu
País. Será este o princípio do fim
das ditas "torturas"?
Curso de Handler: compacto de
dois domingos; princípio de junho;
Equipe Paulo Godinho. Informa-
ções: Sidia Vieira, tel.: (021) 343-
1926.

Paulo Roberto Godinlio

JORNAL DO BRASIL
2 O ESPORTES O segunda-feira, 9/5/88 c



JORNAL DO BRASIL segunda-feira, 9/5/88 0 ESPORTES 0 3

campeonato, elogia scu compatriota Ni- Andr6 Durfi0 _ 11/3/8B
gel Manscll — possivclmcnte o mats tmm ¦*-*
rapido" — mas obscrva que a Formula-1 >;-| I J- ^ i ie conio o boxc: "Ncm scmprc qucm hate 1

veneer, o'que leva Pros! a ser o melhor 21 • Ele ganhou fama,
o mesmo que fazia de Fangio o melhor dc ^ »• »'• r

amneiro e iez

em Le Maris; com passagcns" menos 1\ff ADRI — Uma scmana antes dc voltar
succdidas na formula 1, acha que Gerard 111 h Pista< Nelson picluct cstcvc na EsPa"
Berghcr 6 o piloto do futuro, mas junta- n'la' Para °bservar como iam os trabalhos dc
sc ao coro: "Alain Prost c evidcntemcnte scu novo barco de 35 metros, que estd sendo
o melhor do mundo cm todos os scntidos. ^Hj^^HCT ¦ construfdo em Madri. Ontcm, durante sua
Tcm tanta naturalidadc, tanta dcdicaqao ' rdpida visita h capital cspanhola, ganhou de
c aleni disso c tao constantc...", maravi- pr"ente Hm bar6mc,rf° Pa«cquipar a luxuosa

tom^U^o^aQ^C?^atede40anm, I^^Bk novos tempos, apesar de alguns dissaborcs,
quando ncm havia campconato mundial ^* 1 causados por seu pr6prio tempcramcnto.
dc Formula 1, tambcm aposta cm Alain "??w{*<wSk "Nao sei se d virtudc ou dcfcito, mas
Prost, "sem sombra dc duvidas, pois pPipP^ & 

** 
jSP minha sinceridadc me tcm causado problcmasum cara incrivclmcntc maduro, que pre- F | ^ It J ultimamcnte" — dissc, referindo-sc as recen-

scrva scu carro c scus pneus melhor que Ik J? ':<?***% 
JW*\ w tcs declaraqoes sobre Enzo Ferrari c a mulher

=:qu^lqu^no^tro^-XDs^ut^ ^ 

^ 

^ ^ ^^ 

dc Ni^l 

^ 

Manse^ll; , m di^i^

mas sem csauccer de acrcsccntar que ljl| ^ ^^96 "< *>£; mulher'de" Nigel Manscll c o comendador"talvez haja dois ou tres tao bons quanto l|| ' ' ,'jr®5l , . ,^1. Enzo Ferrari, mas disse que "houve erro dc
elc, mas prcfiro nao citar nomes". Em i 5^^® interpretaqao":

seguida, porcm, sc train: ao -v».SIP*' . S^mm Wm • , , ,.
nomearp lotos com os quaisse & 

"Perguntaram-se sobrc m.nha companhei-

torgulha 

dc ter corrido citou .< i \ l\% 1* ra e respond, que era muito bon.ta Depcs.
apenas dois ainda cm ativida- Rl PR 'tf sobre a mulher dc Edd.e Chcevcr. D.sse que
dc, aleni dc Prost: Nelson Pi- M**. ' 

> / / ta™b6m /fraMmu,t° 
b°m,a' 

£• P°r ul,lm0
quet c Ayrton Senna. m ISppi&sir ¦> 4 so e a Mansell- Respondi que nao era

Ficou com o mcdico Jona- ^ , «*' Assim comc^ou todo o problcma.
than Palmer, campcao entre os 1 mrS? ' & 0 atrito com Enzo Ferrari, que teve tarn-
carros aspirados no ano passa- f « i-4^W Mm a dimensao dc escandalo. Piquet explicoi
do, pcla Tyrell, o papel dc mmt* i - M - *»<>>-.-« * 

que foi mais ou menos parecido:
apostar cm Sena como o cam- jr , 

' "Para uma pessoa de 90 anos, e difici
pcao desse ano: "E diffcil : wW:-' comandar uma equipe de Formula-1. E a lei di
apontar o melhor, porquc mui- >jPET*B ' 4 vida. Nao hd duvida de que se ele tivesse 3(
tos fatores compocm um bom || J • i<: anos menos, os problemas que hoje enfrcnta;
piloto, mas sc liver dc cscolhcr w f" - Ferrari nao seriamosmesmos. Por isso, insistc
algucm, fico com o Ayrton ^ J'' \J* que deram as minhas declaragoes interpreta
Senna. Ele e extremamente r5- | r 

J ^ f ?ao diferente. Eu nao queria ofender nin
trou ao se mudar para nova | Jpfp ,0 i guem.
equipe, com novo carro e co- I .f - J* ^0 ^ Sem privil6gios — A diferen^a di
meqar a temporada na pole- jf / t H rendimento entre os McLaren e o Lotus di

Prost°esta no''T°moUha ma'is ^Piquet poderia sugerir favorecimento da Hon
tempo c atingiu a posiqao de ^ W'1- 

~ 
^ da, cujos motores equipam os carros das dua

maiordestaquc. Nigel Mansel, | »f' | 
- f * iKi) eguipes, Piquet, que esteve envolvido en

tambem, e terrivelmentc rapi- <& f % ' V"' J SWA problema dessa natureza no ano passado con
do. Esses tres sao os melhores, J; |/ 1* Mansell, quando ambos corriam pela Wil

ftaro™ Piquet, 
'empre entre motores e intrigas 

'"" 
Km, eliminoa logo a possibllidade de qua]Piquet, sempre entre motores e intrigas

Irmãos chilenos brilham

no 
golfe 

com campo seco

O golfista joga contra a natureza, os
adversários e suas próprias deficiências.
Ontem, na Gávea, pela rodada final do II
Chase Pan An Internacional, não foi
diferente. Com o campo seco, o nível
técnico das jogadas se elevou e as rivali-
dades aumentaram. Os irmãos chilenos
Hugo e Juan Leon, dos Los Leones de
Santiago, embora não tenham se coloca-
do bem no primeiro dia — terminaram
em quarto — conseguiram apresentar
performance excepcional nos dias seguin-
tes e venceram a dupla da casa, Mario
Gonzales Filho e Plínio P. Guimarães,
por duas tacadas (196 contra 198).

Para um esporte em que o silêncio é a
principal exigência, a partida entre os
chilenos e os brasileiros certamente foi
exceção. Dezenas de pessoas se juntaram
ao redor das duplas durante toda a dispu-
ta, em um total de 18 buracos e pouco
menos de 600 jardas. Se no momento da
tacada até que se fazia silêncio para não
atrapalhar a concentração do jogador,
depois havia muitos aplausos. Os comen-
tários se concentravam em torno dos
irmãos, ambos engenheiros no Chile, e
que pela primeira vez disputavam um
campeonato de duplas no exterior. Não
são, no entanto, desconhecidos dos brasi-
leiros. No ano passado, Juan disputou o

Aberto do Itanhangá, ficando em tercei-
ro lugar."O campo do Gávea é muito bonito,
mas só para olhar. Para jogar é extrema-
mente difícil, ainda mais que o nível dos
brasileiros é igualmente bom" — comen-
tou Juan, de 33 anos. Segundo ele, a
vitória no campeonato já era esperada.
Se no primeiro dia não haviam se saído
bem, no segundo conseguiram reequili-
brar as jogadas, com 65 tacadas, três a
menos que o par do campo. E ontem,
mostrando entrosamento de jogo, habili-
dade e agilidade, conseguiram fazer os 18
buracos cm apenas 62 tacadas, seis a
menos que o par do campo (68). Uma
marca surpreendente, enquanto seus
principais adversários, os brasileiros, ter-
minaram com 65 tacadas."Se continuarmos assim, ano que
vem seremos campeões" — brincou Ma-
rio Gonzales Filho diante do terceiro
lugar conquistado por cie c Plínio Guima-
rães no ano anterior e o segundo este
ano.
Resultados: 1 — Hugo Leon/Juan
Leon, Chile, 196 tacadas (69,65,62) 2 —
Mario Gonzalez Filho/Plinio P.Guima-
rães, Brasil, 198 tacadas (67,66,65) 3 —
Ian Carslaw/David Martin, Escócia, 199

• tacadas (65,65,69).

Sabatini chega ao título

em Roma mantendo calma
ROMA — A argentina Gabriela

Sabatini conquistou o título do Tor-
neio Internacional de Roma, ao der-
rotar a canadense Helen Kelesi por
6/1, 6/7 (4/7) e 6/1. Sabatini recebeu
40 mil dólares de prêmio e achou que
controlou a adversária nos momen-
tos mais críticos do jogo.

A temperatura na quadra do Fo-
ro Itálico de Roma chegou a 39 graus
e Sabatini conseguiu vencer o set
inicial em apenas 20 minutos. Permi-
tiu que Kelesi chegasse ao tic break
no segundo, cedendo a vitória à
canadense por 7/4.

"Acho 
que o mais importante da

partida foi o controle. Consegui me
concentrar no momento certo e
quando isso acontece não há proble-
mas para se chegar à vitória."

Homens — O Torneio de Ro-
ma prossegue hoje. com o início dos
jogos de simples entre os homens, e
o tcheco Ivan Lendl, cabeça-de-
chave n° 1, é apontado o principal
favorito, seguido de Mats Wilander,
da Suécia, e Boris Becker, da Ale-
manha. Lendl, vencedor em 86, este-
ve afastado das quadras por seis
semanas, reaparecendo há duas se-

manas, quando derrotou o argentino
Martin Jaite no Torneio de Monte-
cario.

Nova Iorque — Foi quase
impossível, mas o norte-americano
André Agassi acabou vencendo o
iugoslavo Slobodan Zivojinovic, por
7/5, 7/6 e 7/5, conquistando o título
do Torneio de Forest Hills, que
distribuiu 677 mil dólares em pré-
mios. Slobodan Zivojinovic, que eli-
minou o brasileiro Luis Mattar nas
semifinais, esteve próximo da vitória
no segundo set, mas cedeu no r/e
break por 2/7.

Munique — O argentino Gui-
Ihermo Perez Roldan, número 25 do
mundo, venceu o Aberto de Muni-
que, obtendo fácil vitória sobre o
sueco Jonas Svcnsson, por 7/5 e 6/3.
Ele foi aplaudido pelo público por
seu jogo concentrado e ficou com a
maior parte dos 220 mil dólares dis-
tribuídos como prêmio.

Gandini Cup — José Mauro
Wasserfirer se classificou ontem para
a chave principal da Gandini Cup,
que começa hoje em São Paulo, ao
derrotar Marcelo Saliola, por 1/6,6/1
e 6/2.

Primeira rodada revela os . 
J.

destaques da Copa Dan'Up >lR2.«o

com partidas equilibradas

O principal joao de basquete deste .domingo
reuniu no ginásio da Universidade Santa Úrsula as
equipes masculinas do Colégio Wakigawa, da Tijuca,
e do Colégio São Vicente, do Cosme Velho.

A média de altura dos atletas do Wakigawa era
muito maior do que a do São Vicente, e dava a
impressão de que a equipe da Tijuça conseguiria uma
fácil vitória. Mas não foi o que aconteceu: demonstran-
do muita garra e um padrão de jogo bem definido, o
São Vicente equilibrava as ações, utilizando muitos
arremessos de média e longa distância. O Wakigawa
explorava bem a altura de seus jogadores, trabalhan-
do muito com os pivôs, e assim o jogo seguia bastante
equilibrado, com sucessivos empates no marcador. No
final do primeiro tempo, o Wakigawa, valendo-se de
uma série de erros do adversário, estabelecia uma
vantagem um pouco maior, chegando a um placar de
30 a 22 ao final da primeira etapa.

Os jogadores do São Vicente pareciam ter volta-
do nervosos para o segundo tempo, pois erravam
jogadas fáceis e tinham seus passes facilmente inter-
ceptados pelos jogadores do Wakigawa, que atacava
com rapidez e ampliava sua vantagem no marcador,
chegando finalmente a uma vitória por 61 a 32.

Os dois maiores destaques da partida foram os
armadores Paulo César, do Wakigawa, e Nemer
Chidid, do São Vicente. Paulo César, jogador da
categoria infanto do Olaria, foi o cestinha da partida,mostrando-se muito eficiente nos arremessos de três
pontos. Nemer, que joaa no time da Hebraica, procu-rou transmitir tranqüilidade à sua equipe nos momen-
tos mais difíceis da partida, e soube organizar bem as

jogadas do São Vicente, orientando os companheiros.
Ao final da partida, enquanto os jogadores do São

Vicente reclamavam da falta de apoio por parte da
Reitoria do Colégio, o representante do Wakigawa,
Arídio Jorge, feliz pela vitória de seu time, ressaltava a
importância de competições como a Copa Dan'Up
para o esporte colegial.

As equipes formaram assim:
Wakigawa: Marcelo Martins, Carlos Eduardo, Paulo
César, Emílio Pereira, Rodrigo Feitosa e Alexandre
Valpassos.
São Vicente: Nemer Chidid, Marco Pereira, Leonardo
Bourbon, Rodrigo Bastos, Ricardo Carneiro, Luiz Fer-
nando, Rodrigo Raposo e Eduardo Aguiar.

Os outros jogos de basquete deste domingo
foram os seguintes: o MV1, da Tijuca, venceu o
Colégio Maria José Imperial, de Botafogo, por WO;
a Escola Federal Técnica Federal Química, do
Maracanã, ganhou do Liceu de Artes e Ofícios, do
Centro, por 29 a 7, e o Colégio Santo Agostinho, do
Leblon, ganhou por WO do Colégio Lemos de
Castro, de Madureira. O último jogo do dia foi entre
a Escola Municipal Ceará, de Inhaúma, e o Colégio
Marista São José, da Tijuca. Demonstrando enor-
me superioridade, a equipe tiiucana não teve o
menor trabalho, ganhando pelo maior placar da
Copa até agora: 100 a 14. Nesta partida, o jogador
Rodrigo Trajano marcou 50 pontos, a maior marca
obtida por um só jogador nesta III Copa Dan'Up.
Atuação destacada também teve Marco Sassi, que
marcou 15 pontos.

RESULTADOS:
(final de semana 7 e 8 de maio)
BASQUETE:
CEFET 58 X14 Brigadeiro Schorcht; Colégio Batista 22 X
54 Col. Andrews; Dinamérico Pombo 4 X 28 Colégio
Aplicação UERJ; Colégio São Bento 31 X 40 I. Thales de
Mileto; Salesiano Santa Rosa 51 X 22 Instituto de
Educação; Liceu de Artes e Ofícios 7 X 29 Escola Técnica
Federal Química; Colégio Wakigawa 61 X 32 Col. São
Vicente de Paulo; E. M. Ceará 14 X 100 Col. Maristas São
José. Ganharam por WO os colégios RMV-1 Tijuca e
Colégio Santo Agostinho dos respectivos concorrentes:
Coléqio Maria José Imperial e Col. Lemos de Castro.
VÔLEI FEMININO:
Instituto Santo Antônio de Pádua 0X2 Colégio Marista
São José; Liceu de Artes e Ofícios 1 X 2 Col. Est.
Brigadeiro Schorcht; Col. Imaculado Coração de Maria 0
X 2 Col. Santo Agostinho; Col. Est. Subtenente Duplar de
Mello 2X0 Col. Nossa Senhora da Conceição; C. I. E.
Juscelino Kubitschek 0X2 CEFET; Centro Educacional
Notre Dame 2 X 1 Colégio Sion; Coléqio Bahiense/Gávea
2X0 Colégio Santa Mônica. Ganharam por WO os
colégios: Col. Est. Dinamérico Pombo e RMV-1 Tijuca dos
respectivos concorrentes: Col. Est. Gomes Freire de
Andrade e Colégio Wakigawa.
VÔLEI MASCUÜNO:
E. M. Leonor Coelho Pereira 0X2 Col. Maria José
Imperial; Col. Santo Agostinho 2 X 1 Colégio Palas;
Colégio Batista 0X2 Colégio Bennett; Col. Guanabarense
2X0 Instituto Pio XI; C. I. E. Juscelino Kubitschek 2X0
Colégio Planck-Einstein; C. E. Gomes Freire de Andrade
0X2 Col. Nossa Senhora Conceição; Colégio São Bento
2 X 1 Colégio Princesa Isabel; Educandário Thales de
Mileto 2X0 Colégio Santa Mônica; Centro Educacional
Notre Dame 2X0 Colégio Salesiano Santa Rosa; Colégio
ADN 2 X 0 C. E. Subtenente Dupla de Mello; Instituto de
Educação Maximus 2X0 Instituto Santo Antônio de
Pádua; Colégio Santa Rosa de Lima 2X0 Col. Societas
Magistri; Col. Bahiense-Gávea 2X0 Liceu de Artes e
Ofícios; Colégio Hélio Alonso-Méier 2X0 RMV-1 Tijuca;

C. E. Dinamérico Pombo 0 X 2 C. G. Brigadeiro Schorcht;
Colégio Marista São José 2X0 Instituto de Tecnologia"ORT"; Colégio Wakigawa 2 X 1 Esc. Sagrado Coração
de Jesus; Col. São Vicente de Paulo W X 0 E. T. Federal
de Química; Col. Maria José Imperial 0 X W Col. Santo
Agostinho; Col. Bennett 2X0 Col. Salesiano de Rocha
Miranda; Col. Guanabarense 0 X W C. I. E. Juscelino
Kubitschek.
FUTEBOL DE SALÃO
MV1 4X2 Escola Técnica Estadual Ferreira Viana;
Colégio Santa Mônica 2X3 Colégio São Vicente de
Paulo; Escola Municipal George Pfister 9X10 Colégio
Percepção; Colégio Guanabarense 5 X 1 Escola Munici-
pai Francisco Campos; E. M. Rio Grande do Sul 2 X 6
instituto Santo Antônio de Pádua; E. M. Fernando Tude de
Souza 1 X 3 C. E. Subtenente Duplar P. de Mello; Grupo
de Ensino Operon 4X0 Col. Hélio Alonso (Méier);
Instituto Educacional Maximus 0X7 Colégio Nossa
Senhora do Brasil; Educandário Thales de Mileto 8X0
Col. Ateneu do Rio de Janeiro; Col. Curso Tamandaré 0 X

Col. Marista São José; Col. São Pedro de Alcântara 5 X
Col. Salesiano Rocha Miranda; Escola Sagrado Cora-

cão de Jesus 6 X 0 E. M. Gal. João Mendonça Lima;
Colégio Wakigawa 0 X 3 C. E. F. E. T.; E. M. Orsina da
Fonseca 6X7 Col. Júlio de Mesquita Filho; Col. Nossa
Senhora de Lourdes 3X2 Centro Educ. Notre Dame; Soe.
Educ. de Botafogo 4 X 5 C. I. E. Juscelino Kubitschek;
Instituto Santa Rita 1 X 9 Col. Lemos de Castro; C. E.
Leopoldina da Silveira 11 X 0 E. M. Mendes Viana; E. M.
Leonor Coelho Pereira 2X3 Liceu de Artes e Ofícios; Col.
Regente 1X10 Col. Santo Agostinho; E. M. Avertano
Rocha 8 X 1 Instituto Sul Amercano; Col. Santo Inácio
15X0 Col. Est. Pedro I; Col. Est Paulo Frontim 8 X 3 E. M.
Christiano Hamann; Escola Técnica Rio de Janeiro 5X2
Col. Est. Trasilbo Filgueiras; Col. de São Bento 2x3 Col.
Imaculado Coração de Maria.
O Col. Luso Carioca e o Colégio Bahiense-Gávea ganha-ram de WO respectivamente do Col. Societas Magistri e
do Col. Oito de Julho.

Atletismo — A equipe da Man-
gueira foi a sensação da quarta etapa do
Campeonato Estadual Juvenil de Atletis-
mo, disputado ontem no Célio de Barros.
Pela primeira vez participando de um
campeonato juvenil, a Mangueira foi a
vencedora na categoria masculina, com
497, desbancando o Flamengo, que ficou
em segundo, com 466, seguido do Pavu-
nense, com 196. No feminino, o primeiro
foi o Vasco, com 525, seguido pela Man-
gueira, com 432, e pelo Bangu, com 30.
Os destaques foram os atletas manguei-
renses Luciana Paula Mendes e Carlos
Pinto Barroso.
Judô — O Flamengo sagrou-se cam-
pcáo do Io Torneio Interclubes Interna-
cional de Judô, que terminou ontem, no
ginásio do Tijuca. Em segundo lugar ficou
o Santa Luzia, também do Rio de Janeiro,
seguido pelo Vila Sônia, de São Paulo. Os
judocas que integram a equipe brasileira,
entre eles Sérgio Pessoa, Frederico Flexa,
Aurélio Miguel e Luis Onmura, que parti-
ciparam do primeira dia de competição,
viajam hoje para São Paulo, onde conti-
nuarão seus treinamentos.
Marcas — O inglês Martin Brun-
dle, correndo com o norte-americano Ed-
dir Cheever, venceu ontem os Mil Quilo-
metros de Silverstone, na Inglaterra, com
um Jaguar XJR-9, na quarta etapa do
Campeonato Mundial de Marcas. A se-
gunda colocação ficou para o Mercedez do
francês Jean Louis Schlesser, que teve o
alemão Jocliem Nass como companheiro
de equipe. Depois da quarta etapa, Jean
Louis Schlesser lidera com 114 pontos,
seguido do italiano Mauro Baldi, com 109,
e de Eddir Cheever e Martin Brundle,
ambos com 100 pontos.
F-3 000 — Roberto Moreno ficou
com a quarta colocação do GP de Roma,
segunda etapa do Campeonato Interna-
cional de Fórmula-3 000, realizado no
circuito de Vallelunga. O vencedor foi o
suíço Sregor Foitek, depois de uma hora e
13 minutos de prova. Foitek lidera a
competição com seu Lola e 9 pontos,
seguido do inglês Marck Blundel (Lola)
com 8, do francês Oliver Grouillard (Lo-
Ia) e do belga Bertrand Sachot (Reynard)
com 6; do francês Michael Trollc (Lola)
com 6; e do brasileiro Roberto Moreno
(Reynard) com 3, em sexto lugar.
Offshore — Mônica Santarelli,
que se contundiu sábado, disputando a 5J
etapa do Brasileiro Offshore, vai ser inter-
nada hoje na Clínica São Vicente, onde
deverá ser operada amanhã do joelho. Ela
ocupa a segunda posição da classe 3. com
Roberto Victor Ramos, na equipe Sabre
(tem 977 pontos), atrás de Jaime Figueire-
do e Paulo Júdice, campeões por antecipa-
ção, com o barco da equipe Golden Cross
(1 825). Jaime Figueiredo também se
contundiu: levou 12 pontos no rosto, pró-
ximo ao olho, mas já está recuperado e
pronto para a próxima etapa do Brasilci-
ro. dia 21, entre o Arpoador e o Leblon.
PeSO — O cubano Jorge Diaz ficou
com a medalha de ouro da categoria de
82,5 quilos do Torneio Internacional de
Levantamento de Peso, que se realizou
em Havana. Ele teve um arranque de 140
quilos e conseguiu um biatlo de 327,5
quilos.

Prost é 
favorito 

de Mônaco e 
para 

o título

Sérgio Rodrigues
Correspondente
LONDRES — O impecável desem-

penho dc Ayrton Senna no Grande Prê-
mio de San Marino não foi o bastante
para torná-lo favorito do Grande Prêmio
dc Mônaco, cujos treinos oficiais come-
çam nessa quinta-feira c, muito menos,
para o título mundial. Foi o que se
constatou na enquetc feita pelo jornal
inglês Observcr, com diversos especialis-
tás em automobilismo do país, entre eles
nomes do calibre de Jackic Stewart e
Stirling Moss. Com a única exceção dc
Jonathan Palmer, da Tyrell, que elege
Senna o melhor do mundo, todos apos-
tam suas fichas — sem pestariejar, e com
muito entusiasmo — no bicampcão mun-
dial Alain Prost.

"Alain Prost c o gênio da atual
geração dc pilotos de Fórmula-1", sen-
tenciou Jackic Stewart, campeão do mun-
do cm 69, 71 e 73, c hoje trabalhando
como comentarista de Fórmula-1 para
uma televisão americana. "E o mais inte-
ligente, o único que tem a capacidade de
extrair o máximo de seu talento natural,
canalizando suas habilidades de forma
mais pragmática possível", justificou o
mestre, que inclui o francês numa linha-
gem de gente onde figuram ainda Juan
Manuel Fangio, Stirling Moss, Jim Clark,
ele mesmo e Niki Lauda. E conclui:"Ayrton Senna talvez seja mais rápido,
mas é Prost que todos reconhecem como
o homem a derrotar".

Nem mesmo essa menção honrosa o
brasileiro obteve da maioria dos outros
entrevistados. Stirling Moss, tão famoso
por seu talento como pelo fato de jamais
ter conquistado nada além do vice-

campeonato, elogia seu compatriota Ni-
gel Manscll — "possivelmente o mais
rápido" — mas observa que a Fórmula-1
é como o boxe: "Nem sempre quem bate
mais forte é o campeão. Você precisa ser
uma máquina lutadora completa para
vencer. O que leva Prost a ser o melhor é
o mesmo que fazia de Fangio o melhor dc
seu tempo: ele é um piloto pensante, um
grande estrategista."

Derck Bell, duas vezes campeão
mundial dc turismo, cinco vezes vencedor
cm Le Mans, e com passagens menos
sucedidas na fórmula 1, acha que Gerard
Berghcr é o piloto do futuro, mas junta-
se ao coro: "Alain Prost é evidentemente
o melhor do mundo em todos os sentidos.
Tem tanta naturalidade, tanta dedicação
e além disso é tão constante...", maravi-
lha-se ele.

Murray Walker, comentarista de au-
tomobilismo da BBC há mais de 40 anos,
quando nem havia campeonato mundial
dc Fórmula 1, também aposta em Alain
Prost, "sem sombra de dúvidas, pois é
um cara incrivelmente maduro, que pre-
serva seu carro e seus pneus melhor que
qualquer outro". Os outros entrevistados
seguem no mesmo tom, não mostrando
qualquer dúvida sobre quem acham que
vai ganhar a briga McLaren X Lotus, que
se anuncia como a grande atração dessa
temporada. Derek Warwick, piloto da
Arrows, diz que é "100% Alain Prost,
provavelmente o piloto mais inteligente
dos últimos 10, 20 anos".

Nigel Mansell foi um pouco mais
cauteloso, frisando que aposta cm Prost"devido ao seu esplêndido currículo",
mas sem esquecer de acrescentar que"talvez haja dois ou três tão bons quanto
ele, mas prefiro não citar nomes". Em

seguida, porém, se traiu: ao
nomear pilotos com os quais se
orgulha dc ter corrido, citou
apenas dois ainda em ativida-
de, além de Prost: Nelson Pi-
quet e Ayrton Senna.

Ficou com o médico Jona-
tlian Palmer, campeão entre os
carros aspirados no ano passa-
do, pela Tyrell, o papel de
ovelha negra. Foi o único a
apostar cm Sena como o cam-
peão desse ano: "É difícil
apontar o melhor, porque mui-
tos fatores compõem um bom
piloto, mas se tiver dc escolher
alguém, fico com o Ayrton
Senna. Ele é extremamente rá-
pido e talentoso, como mos-
trou ao se mudar para nova
equipe, com novo carro e co-
meçar a temporada na pole-
position. É claro que Alain
Prost está no ramo há mais
tempo e atingiu a posição de
maior destaque. Nigel Mansel,
também, é terrivelmente rápi-
do. Esses três são os melhores,
mas acho que Senna está um
pouquinho a frente", declarou
ele.

André Durão — 11/3/88

Piquet1 vida explosiva

Ele ganhou fama,

dinheiro e fez

muitos inimigos

11^ ADRI — Uma semana antes de voltar
XwJL à pista, Nelson Piquet esteve na Espa-
nha, para observar como iam os trabalhos de
seu novo barco de 35 metros, que está sendo
construído em Madri. Ontem, durante sua
rápida visita à capital espanhola, ganhou de
presente um barômetro para equipar a luxuosa
embarcação, o que o fez recordar seus primei-
ros dias de dificuldades na Fórmula-1 e os
novos tempos, apesar de alguns dissabores,
causados por seu próprio temperamento.

"Não sei se é virtude ou defeito, mas
minha sinceridade me tem causado problemas
ultimamente" — disse, referindo-se às recen-
tes declarações sobre Enzo Ferrari e a mulher
de Nigel Mansell. Ao mesmo tempo, dizia
divertir-se também ao recordar seus primeiros
anos na Fórmula-1, "quando ganhava 50 mil
dólares, dos quais tinha que pagar as despesas
de hotéis, passagens de avião em vôos chartei
e não me restava praticamente nada".

Falou com entusiasmo sobre os planos da
Lotus, "estamos trabalhando para melhorar o
carro do presente e já preparando o do futuro;
temos mantido conversações com a Honda
para usarmos seu motor aspirado no próximoano", e não negou as entrevistas sobre a
mulher de Nigel Mansell e o comendador
Enzo Ferrari, mas disse que "houve erro de
interpretação":

"Perguntaram-se sobre minha companhei-
ra e respondi que era muito bonita. Depois,
sobre a mulher de Eddie Cheever. Disse que
também era muito bonita. E, por último,
sobre a de Mansell. Respondi que não era.
Assim começou todo o problema."

O atrito com Enzo Ferrari, que teve tam-
bém a dimensão de escândalo, Piquet explicou
que foi mais ou menos parecido:
\ "Para uma pessoa de 90 anos, é difícil
comandar uma equipe de Fórmula-1. É a lei da
vida. Não há dúvida de que se ele tivesse 30
anos menos, os problemas que hoje enfrenta a
Ferrari não seriam os mesmos. Por isso, insisto
que deram às minhas declarações interpreta-
ção diferente. Eu não queria ofender nin-
guém."

Sem privilégios — A diferença de
rendimento entre os McLaren e o Lotus de
Piquet poderia sugerir favorecimento da Hon-
da, cujos motores equipam os carros das duas
equipes, Piquet, que esteve envolvido em
problema dessa natureza no ano passado com
Mansell, quando ambos corriam pela VVil-
liams, eliminou logo a possibilidade de qual-

quer novo atrito, embora a diferença entre os
carros seja notável.

"O pessoal da Honda é verdadeiramente
profissional e nunca faria semelhante distin-
ção", disse.

A superioridade dos carros de, Senna e
Prost, nos treinos e na corrida em ímola, na
Itália, segundo Piquet, "não tem explicação":

"Gostaria muito dc saber o que fizeram,
para também fazermos na Lotus. Nos treinos
de sábado, nosso carro consumia um por cento
menos de combustível do que os McLaren. Na
corrida, aconteceu tudo ao contrário. Eles
consumiram menos e continuaram com mais
potência. Ninguém entendeu a mudança."

O atual carro não o entusiasmou tanto
quanto o do próximo ano, apesar das boas
corridas no Brasil e na Itália:

"Falta maior adaptação à suspensão tradi-
cional. Ano passado, a Lotus usou a suspensão
eletrônica e este ano voltou a adotar a antiga.
Acho que só no Grande Prêmio do Canadá
chegaremos ao equilíbrio desejado."

E o que Piquet espera na corrida de
domingo em Montecarlo?

"Fazer bons treinos e sair entre os seis
primeiros. É circuito lento, de poucas ultra-
passagens e meu objetivo é somar o maior
número possível de pontos".

Elogio a Senna — Dos pilotos que
se revelaram nos últimos anos, Piquet desta-
cou Alain Prost (para ele o maior da atualida-
de), e, num mesmo plano, lodo depois, Ayr-
ton Senna, Gcrhard Berger; mais abaixo,
Terry Boutsen, Nigel Mansell e Sandro Nani-
ni. Para Nanini, prevê "grande futuro".

Admitiu ter sido ajudado pela sorte ao
iniciar sua carreira na Fórmula-1 "em uma
equipe de alto nível", a Brabham, e ao lado de
um piloto de reconhecido talento, Niki Lauda:

"Com ele aprendi muito no primeiro ano.
No segundo, com a saída de Lauda, a equipe
passou a se dedicar só a mim. Poderia desejar
melhor começo?"

Foi com ar divertido que lembrou seus
primeiros meses no milionário circo da Fór-
mula-1:

"Vivi durante oito meses no caminhão que
levava o carro de um circuito para o outro, na
Europa."

De Niki Lauda, guarda boa impressão.
Têm muito em comum:

"E sincero como eu. Não é dos que falam
pelas costas".

E como será Piquet, depois de tantos
problemas?"O mesmo de sempre. Não deixarei de
dizer o que penso".
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"ossa olímpica
Marcos Olsen, segundo do ranking brasileiro, será um dos representantes brasileiros na

Brasília — José Varella

Pipoca marca dois pontos na vitória sobre Porto Rico

Fotos de Sônia D AImeida

EÜsabeth Stern aplica
novos conceitos ao seu
trabalho de fisioterapeuta

Brasileiros se destacam

na Maratona de Munique

MUNIQUE— Os brasileiros tive-
ram excelente participação na Mara-
tona de Munique. Janctte Mayal
venceu entre as mulheres, com o
tempo de 2h42min34s, enquanto
Diamantino Santos se colocou em
segundo, a 17 segundos de Ernest
Tjela, do Lesoto, vencedor da pro-
va, com o tempo de 2hl2min55s.
Participaram 8 mil corredores, que
disputaram a prova sob uma tempe-
ratura de 14 graus.

O tempo de Diamantino foi de
2hl3minl2s, o que o coloca entre as
três melhores marcas brasileiras. Se
prevalecer a comparação, ele pode
até ser incluído no grupo que vai a
Seul, onde apenas Ivo Rodrigues
tem a vaga assegurada para correr a
maratona, já que venceu a prova nos
Jogos Pan-Americanos de Indianá-
polis.

Atrás de Diamantino Santos,
chegou outro brasileiro, Osmiro Sil-
va, que cruzou em terceiro, com o

tempo de 2hl4min46s, seguido-do
português Luis Horta, quarto com
2hl9min45s. Nivaldo Filho, também
brasileiro, ficou em quinto, con)
2hl9min53s. ,,

O melhor resultado foi o de
Jannette Mayal, que cruzou a linha
de chegada com uma vantagem, .de
dois minutos sobre a húngara Ilona
Janko, segunda com 2h44min23s^-A
australiana Christiane Berethalmy
foi terceira com 2h48min32s, na
frente da alemã Rosemarie Altschèff
fel, com 2h49minl2s, e da suíça
Hermie Haas, com 2h52min05s.,

Melhores do Brasil,'';
2.12:54
2.13:08
2.13:12
2.13:42
2.14:48
2.14:54
2.14:55

..Elói Schleder

..Elói Schleder

..Diamantino Santos

..José da Silva

..Ivo Rodrigues

..Elói Schleder

..Diamantino Santos

Quadra ruim —
O Comitê Organizador dos
Jogos Olímpicos de Seul de-
cidiu que as 18 quadras de
tênis que serão utilizadas na

competição receberão um novo piso a
partir da próxima semana. A decisão foi
motivada pela reclamação dos tenistas que
lá estiveram disputando no mês passado o
Torneio Aberto da Coréia de que as
quadras estavam sujas e muito escorrega-
aias. A opinião dos tenistas foi reforçada
também pela do delegado da própria Co-
réia, Eiichi Kawatei, e da diretora femini-
na da Federação Internacional, Barbara
Wancke. As obras devem se prolongar
por um mês.

Amistosos — .J\
Seleção Brasileira de póloi
aquático que está na Austrá:
lia para disputar o pré-i
olímpico a partir de sextaj

feira fez ontem dois amistosos, ganhando
o primeiro e perdendo o segundo.1 Nd
primeiro, os brasileiros venceram os nèój
zelandeses por 11 a 2, sendo derrotado^
depois pela Seleção Australiana por lj a
9. O técnico Paulo Licastro considereu-o
resultado bom, já que o Brasil jogou sem
Eric e Casalarde, que se integrarão'à
equipe dentro dos próximos dias. Ojgr;
ceiro jogo do Brasil será novamente con-
tra a Austrália. — ;

BRASIL
Sabino

Na fossa olímpica,

as melhores chances
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SANTA LUZIA, MG — Pela pri-
meira vez o Brasil tem chanches de
conquistar uma medalha olímpica na mo-
dalidade fossa olímpica. A opinião é do
atirador Marcos Olsen, do Paraná, o
segundo do ranking nacional e um dos
três brasileiros que já obtiveram o índice
mínimo exigido pelo Comitê Olímpico,
de 188 pontos em 200 tiros. Olsen partici-
pou ontem da etapa nacional da Copa do
Mundo de Tiro, disputada no Clube Mi-
neiro de Caçadores, nesta cidade da re-
gião metropolitana de Belo Horizonte.

A Copa do Mundo, quinta seletiva
das seis previstas pela União Internado-
nal de Tiro (UIT), que terá a participação
das melhores equipes do mundo, como a
italiana, bicampeã olímpica, e a america-
na, num total de nove países, começa
amanhã, no estande do Clube Mineiro de
Caçadores, um dos quatro mais moder-
nos do mundo. A etapa nacional foi
vencida, na modalidade fossa, pelo jo-
vem paranaense Rodrigo Bastos, que
somou 216 pontos em 225 tiros. Rodrigo
Bastos, o primeiro do ranking brasileiro,
é apontado por Marcos Olsen como o
provável representante do país na Olim-
piada de Seul. Em abril, ele venceu o
Torneio Benito Juarez, disputado no Mé-
xico, fazendo 196 pontos em 200 tiros."O Brasil nunca esteve num nível tão
bom nesta modalidade", garantiu Marcos
Olsen, veterano atirador, de 50 anos.

Além da vitória de Rodrigo Bastos, o
Brasil conquistou o torneio por equipe,
disse Marcos Olsen, que há dois anos
treina o jovem atirador paranaense, com
o patrocínio do Bamerindus . "A grande
maioria dos atiradores estrangeiros é pro-
Dssional, enquanto os brasileiros são
amadores, com exceção do Rodrigo",
explicou Marcos Olsen. O terceiro atira-
dor que disputa a única vaga brasileira
cm Seul, na modalidade fossa é Alaim
Dufour, também paranaense. Mas outros
dois — Henrique Pizzato, mais um para-
nacnse, e Dart Labatut, gaúcho — pode-
rão disputar a vaga, se obtiverem o índice
do COB, na Copa do Mundo, explicou
Marcos Olsen.

Estes cinco atiradores formam a
equipe brasileira que disputará a Copa do
Mundo, na categoria fossa olímpica, con-
tra equipes dos Estados Unidos, Itália,
Canadá, Espanha, México, Paraguai,
Chile e Argentina. Outros quatro atira-
dores (Túlio Miraglia, Sílvio Roberto,
Jean Labatut e Paul Gedeon) também
superaram o índice do COB e participa-
rão da Copa, mas sem competir, pois
completarão equipes estrangeiras, que
não vieram completas. Sua participação,
uma cortesia da UIT, será apenas para
que possam somar pontos no ranking e
exercitarem-se em competições interna-
cionais.

No basquete, a vitória

com erros e sofrimento

BRASÍLIA — A história se repe-
te. Apresentando falhas na defesa c
errando muito nos lantes livres, a
Seleção Brasileira de basquete mas-
culino venceu com dificuldades a
ecmipe porto-riquenha, por 96 a 92
(47 a 44 no primeiro tempo), numa
disputa equilibrada do Torneio In-
ternacional de Basquete, que fez
com que o público do Ginásio Nilson
Nelson revivesse ontem alguns mo-
mentos de sofrimento do último jogo
do Pan-Americano, quando o Brasil
venceu Porto Rico pela diferença de
apenas um ponto.

Jogando sem Gérson, que teve o
nariz fraturado durante um choque
com Paulão, no treino, a Seleção
Brasileira perdeu cinco lances livres
e seis rebotes ofensivos, logo no
primeiro tempo, marcando indivi-
dualmente e conseguindo recuperar
um pouco do ritmo apresentando
durante o jogo contra o México. Mas
como já aconteceu em outros jogos
contra a equipe de Porto Rico, não
conseguiu abrir uma diferença de
mais de quatro pontos, no marcador.

No segundo tempo, o Brasil vol-
tou a apresentar falhas no rebote
defensivo e mostrou que ainda prcci-
sará melhorar muito no rebote ofen-
sivo, o que poderá acontecer com a
entrada de Oscar no time, no fim de
semana, em São Paulo. A equipe de
Porto Rico, que atuou com apenas
dois jogadores com altura superior a
2 metros — Edgar Leon, 2,06m e
Francisco. Leon, 2,08m — apresen-
tou maior velocidade.

Porto Rico jogou sem os titulares
Fico Lopez e Ramon Ramos, que

Corpo

Oficina — Fazer ginástica não é só
entrar em uma academia e começar a
malhar. O mais importante, antes de
tudo, é fazer todos os exames médicos,
que avaliarão as condições físicas de cada
um. Pensando nisso, a Oficina do Corpo
(Avenida Rodolfo de Amoedo, 45, Bar-
ra, telefone 399-1819) põe à disposição de
seus alunos um completo sistema de apa-
relhagem médica, com todos os exames
necessários.

Final — Os praticantes de jiu-jitsu
não podem perder a oportunidade de
assistir ao VI Torneio Interno da Acade-
mia Reylson Gracie, no salão de congres-
so do Hotel Nacional (Barra). A compe-
tição teve início no dia 30 de abril e

estavam em Miami, disputando o
Campeonato Universitário dos Esta-
dos Unidos, e devem chegar hoje ao
Brasil, e, ainda sem Ramon Rivas e
Mário Morrales, que já no próximo
fim de semana disputam o Torneio
internacional, em São Paulo. O ou-
tro titular, José Ortiz, cuia ausência
foi muito notada na quadra brasilei-
ra, só deverá se apresentar no Pré-
Olímpico do Uruguai, que começa
no próximo dia 20.

O técnico Ari Vidal, que mexeu
muito na equipe brasileira, acha que
o Brasil melhorou na partida contra
Porto Rico, mas falhou principal-
mente nos lances-livres: "Jogamos
sem os dois maiores reboteiros do
mundo. Gérson e Israel, e, por isso,
tivemos um aproveitamento abaixo
de 50%. Assim mesmo, o Brasil teve
uma atuação melhor, jogando com
um adversário de mais força."

O Brasil fez cinco cestas de três
pontos e Porto Rico, 10. Roymond
Gause, de Porto Rico, foi o cestinha,
com 26 pontos.

Jogaram e marcaram pelo Brasil:
Paulo Villas Boas, 15 pontos; Mauri,
9; Pipoca, 15; Rolando, 13; Cadum,
13; Guerrinha, 7; Luís Felipe, 14;
Paulão, 2; Evandro, 8. Porto Rico:
Roymond Gause, 26; Jerry Oscasio,
11; Jerome Mincy, 15; Edwin Pello-
ti, 3; Angel Cruz, 14; Edgar Leon,
19; Francisco Leon, 4.

O Torneio Internacional de Bas-
quete prosegue hoje, às 18 horas,
com Porto Rico x México e Brasil x
Alemanha. No jogo de ontem, a
Alemanha venceu o México por 92 a
90, com parciais de 42 a 36.

Antiginástica conjuga

exercício e respiração

UANDO se fala em antiginás-
Iflv tica, a primeira idéia que vem à
cabeça é a de um método totalmente
avesso às técnicas de ginásticas tradi-
cionais. Uma ótima opção para os
ociosos, adeptos da filosofia do gato
Garüeld, famoso personagem das
histórias em quadrinhos. Mas esse
pensamento é completamente errô-
neo. Ao contrário do que as pessoas
possam pensar, a antiginástica traba-
lha com todas as partes do corpo,
principalmente as costas, sempre em
conjunto com a arte de respirar. E de
antiginástica, só mesmo o nome, ori-
ginário da francesa Francoise Mezier.

"A dor não pode ser vista e
trabalhada apenas de um ângullo",
explica EÜsabeth Stern, fisioterapeu-
ta há 14 anos, quatro dos quais dedi-
cados à antiginástica. Segundo ela,
muitas vezes foi procurada por pes-
soas que se queixavam de fortes do-
res na coluna, originárias, na verda-
de, de outros problemas, como blo-
queio respiratório, por exemplo. Pa-
ra ter melhor noção do problema,
Elisabeth participou do curso de oes-
teopatia, com o francês Mareei Bein-
fait, onde se faz terapia manual para
normalização das articulações e das
tensões do corpo inteiro.

O primeiro passo após a consulta
e estudo do caso é olhar-se no espe-
lho, sem roupa, como uma forma de
conhecimento de si mesmo e dos
pontos de desequilíbrio do corpo.
Elisabeth salienta a importância des-
sa etapa, dizendo que, com a correria
diária, as pessoas esqueceram-se de

se olhar no espelho, sem qualquer
forma de nascisismo, mas apenas de
autoconhecimento.

Assim, para que a pessoa não se
sinta constrangida, e até porque cada
problema tem sua particularidade, as
seções são dadas individualmente,
pelo menos nos primeiros meses. Co-
mo em uma análise, o tempo de
duração do tratamento é indetermi-
nado. Após a fase individual, a pes-
soa passa então, a ser trabalhada em
grupo.

"É uma ginástica ótima para
crianças. Hoje em dia não há espaços
para elas brincarem e andarem. Isso
é vital na-vida de qualquer um" —
explica Elisabeth. Um de seus exerci-
cios, visa o contato com o chão, senti-
lo plenamente. Tratar de crianças é
básico, porque uma das coisas que a
maioria das pessoas desconhece é
que no momento do parto, pelos
movimentos feitos, são causados di-
versos traumatismos, que passam
despercebidos e mais tarde se tornam
um problema de escoliose idiopética
— deformidade em forma de S na
coluna, que tende a progredir.

"Um artrose — depósito de cál-
cio nas articulações — bem desenvol-
vida, a antiginástica nâo vai conser-
tar. Então o melhor método para se
evitar problemas futuros é justamen-
te a prevenção dos mesmos". Para
Elisabeth, o ideal seria fazer traba-
lhos com adolescentes — o que ela
pretende fazer, talvez, para o próxi-
mo ano.

prosseguiu no dia Io. Nos próximos dias
14 e 15, a partir das 17h, acontecerá a
segunda e última fase do torneio que
reúne alguns dos melhores lutadores do
Rio de Janeiro.
Mergulho —a Lightouse(m-
3053) oferece curso intensivo de mergu-
lho, até mesmo para principiantes. O
curso tem duração de duas semanas e
aulas com completa assistência de profes-
sores especializados.
Yoga —Ter a mente em equilíbrio
com o corpo é uma das questões que mais
preocupam o homem nos dias de hoje. E
com o corre-corre diário, a vida torna-se
ainda mais neurótica. E uma forma de
descontrair, relaxar, aprendendo a con-

Serviço

Musculação — Quem quer tor^.
nar-se fera na arte de musculação, uma-
boa opção é oferecida pela academia'
Musculação Internacional (Rua Mascare-
nha de Moraes, 181, Copacabana). A*
academia tem também cursos de boxe,"*
ginástica e jiu-jitsu.
Opção — A Swim Center (Sãoa
Clemente, 180) oferece aulas de natação,
com piscina aquecida, sauna, ginástica,-
ballet e judô infantil. Todas as aulas'
assessoradas por professores especiali-
zados.

trolar a mente, foi encontrada por alunos*
da Uniyoga (Avenida Copacabana 583-
306), que tem cursos para iniciantes» e*
instrutores.
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marca o efnpate do Botafogo

Volta Rodonda — Andr6 DurSo
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Luís Cláudio (11) e Paulinho Criciúma esbarraram sempre na boa atuação do goleiro Uenis

JORNAL DO BRASIL

Loteri

|P7« Vitória/BA x Bahia/BA
L' Salvador
VITORIA BAHIAI 10.04 — 2*1 Itabuna — 06.04 — 9x0 Atlético — C

113.04 — 0x0 Catuenso — 10.04 — 1x2 Flu/Felra — F
I ^7,04 — 2x0 Leônlco — 17.04 — 2x1 Serrano — C

24.04 - 0x0 Bahia - 24.04 - 0x0 Vitória - N
27.04 — 2x1 Catuenso — 27.04 — 0x1 Flu/Felra — F
01.05 — 1x0 Flu/Felra — 01.05 — 1x0 Catuense — F
08.05 — 0x1 Itabuna — 08.05 — 2xOAtlétlco — F
COTAÇÕES

I COLUNA 1 (30%) COLUNA (40%) COLUNA 2 (30%)
Cabofriense/RJ x Fluminense/RJ

21 Cabo Friom FLUMINENSE09.04 — 4x0 V. Redonda — C
14.04 — 2x0 América — N
17.04 — 2x0 Botatogo — N
20.04 — 1x1 Porto Alegre — F
24.04 — 1x0 Bangu — N
01.05 — 5x1 Americano — F
08.05 — 3x2Goytacaz — C

CABOFRIENSE10.04 — 1x0 Vasco — C
14.04 — 0x3 Goytacaz — F
17.04 — 0x2 América — F
20.04 — 0x3 Botatogo — N
24.04 — 1x1 V. Redonda — C
01.05 — 3x1 Friburguense — F
08.05 — 3x2Bangu C
COTAÇÕES
COLUNA 1 (20%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (60%)

Bangu/RJ x Friburguense/RJ
Bangu

Frlburguen»»10.04 — 2x3 Botatogo — C
13.04 — 0x1 Vasco — F.
17.04 — 1x1 V. Redonda — F
20.04 — 0x0 América — C
24.04 — 0x3 Flamengo — C
01.05 — 1x3 Cabotriense — C
08.05 — OxIAmertcano — C

BANGU10.04 — 3x1 Porto Alegre — C
13.04 — 1x1 Botafogo — N

117.04 — 0x1 Flamengo — N
21.04 — 0x1 Americano — C
2<;.04 — 0x1 Fluminense — N
01.05 — 0x2 Vasco — N

I 08.05 — 2x3Cabofriense — F
COTAÇÕES

I COLUNA 1 (70%) COLUNA X (20%) COLUNA 2

0
ATLÉTI

Atlético/MG x Uberlândia/MG

ATLÉTICO
09.04 — 0x0 Esportivo — C
17.04 — 5x1 Caldense — F
20.04 — 2x3 Rio Branco — F
24.04 — 1x0 Democrata — C
01.05 — 0x0 Tupi — F
04.05 — 3x0 Sport — C
08.05 — 7x1 Minas — F

Mlnelrâo
Uberlândia
10.04 — 0x1 Minas — C
17.04 — 0x0 Tupi — F
20.04 — 0x2 Sport — F
24.04 — 1x0 Rio Branco — C
30.04 — 1x3 Cruzeiro — F
04.05 — 4x0 Caldense — C
08.05 — 2xOFabril — C

COTAÇÕES
| COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%) Caldense/MG x Cruzeiro
m Poços de Caldas

CALDENSE
10.04 — 0x2 América — F
17.04 — 1x5 Atlético — C
20.04 — 0x3 Valeriodoce — F

h 24.04 — 0x1 Esportivo — C
1,01.05 — 4x1 Sport — C
I 04.05 — 0x4 Uberlândia — F

08.05 — 1x1 Rio Branco — F

CRUZEIRO
10.04 — 4x2 Sport — F
16.04 — 4x0 Democrata — C
20.04 — 2x0 Uberaba — C
24.04 — 0x2 Fabril — F
30.04 — 3x1 Uberlândia — C
05.05 — Argentinos Junlores — C
08.05 — 2xOEsportlvo — C

COTAÇOES
rCOLUNA 1 (20%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (50%)

Inter/RS x Santa Cruz/RS
Beira-Rlo

Pl'lNTER/1NTER/RS |
I"06:04 — 0x0 Esportivo — F
.,10.04 — 3xd Juventude — C

16,04 — Oxq Guarany — F
|"23."04 — 3x0 Santa Cruz — C

26.04 — 1x3 Grêmio — F
.01.05 — 1x1 Caxias — C

L .07.05 — 0x1,Pelotas — F

SANTA CRUZ
03.04 — 0x0 Brasil — C
06.04 — 0x0 Lajeadense — F
10.04 — 1x0 S. Paulo — F
13.04 — 1x1 Caxias — C
23.04 — 0x3 Inter/RS — F
30.04 — 0x1 Grêmio — C

[..COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%)

mPELOTASI'62.04 — 0x0 Inter/RS — C107.04 — 2x0 Juventude — Cl-.10.94 — 0x2 Inter/SM — F13.04 — 1x1 Esportivo — C17.04 — 0x0 Aimoré — F04.05 — 1x2 Juventude — F07.05 — 1x0lnter/RS — C

Pelotas/RS x Grêmio/RS
Pelotas

GRÊMIO
06.04 — 6x1 S. Paulo — C09.04 — 3x0 Brasil — F17.04 — 4x2 Caxias — C24.04 — 1x0 Inter/SM — C26.04 — 3x1 Inter/RS — C30.04 — 1x0 Santa Cruz — F03.05 — 1x0 River Plata — C08.05 — 2x1 Juventude — CCOTAÇOES

l COLUNA 1 (20%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (60%)

mCORITIBA03.04 — 0x3 Cascável — F
06.04 — 1x1 Maringá — F
10.04 — 0x2 Pinheiros — N
16.04 — 2x0 Iguaçu — C
24.04 — 1x2 Apucarana — F

I 30.04 — 1x2 Londrina — C
I 08.05 — 1x2Platlnense — F

Coritiba/PR Atlético/PR
Curitiba

ATLÉTICO
03.04 — 2x1 Colorado — N
07.04 — 0x0 Londrina — F
10.04 — 0x2 Apucarana — F
17.04 — 2x2 Maringá — F
24.04 — 0x0 Platlnense — C
01.05 — 0x0 Cascável — F
08.05 — IxOPato Branco — C

COTAÇOES
kyi.UNA 1 (30%) COLUNA : COLUNA 2 (30%)

Porto/PORT x Rio Ave/PORT
PortoRIO AVE

02.04 — 3x1 Acadêmica — F
09.04 — 0x1 Benflca — C
17.04 — 0x3 Belenenses — F
24.04 — 2x1 V.Guirnarâes — C
27.04 — 1x2 Gll Vicente — F
30.04 — 0x6 Boavlsta — F
08.05 — 1x1 Varzim — C

PORTO
09.04 — 1 x2 Sportlng — F'13.04 — 4x0 Elvas — C
17.04 — 0x0 Pefiarol — N
24,04 — 1x0 Chaves — F
27.04 — 3x1 Espinho — C
Í0.Ü4 — 5x1 Salgueiros — C

108.05 — OxOPenatlel — F
COTAÇÕES

| COLUNA 1 (80%) COLUNA X (10%) COLUNA 2 (10%)
Belenerises/PORT x Benfica/PORT

Lisboa
ELENENSESI 26.03 — 0x0 Chaves — F

02,04 — 2x2 Salgueiros — C09.04 — 0x1 Penafiel — F
17.04 — 3x0 Rio Ave — C
24.04 — 1x2 Espinho — F
30i04 — 4x1 Farense — C
08.05 — 0x0 Acadêmica — F
COTAÇÕES

LUNA 1 (20%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (50%)

BENFICA
09.04 — 1x0 Rio Ave — F
16.04 — 5x1 Espinho — C
20.04 — 2x0 Steaua Bucarest — C
24.04 — 0x1 Farense — F
27.04 — 1x1 Salguolros — F
30.04 — 1x1 Acadêmica — C
08.05 — 0x0 Braga — F

DRTING
[26.03 — 1x1 Boavista — C02,04 — 3x1 Varzim — F

09.04 — 2x1 Porto — C18.04 — 2x1 Covilhâ I— F
24.04 — 2x0 V. Setúbal — Ci 20.04 — 1x1 Portimonense — F
08.05 — 0x1 Marítimo — C

Sporting/PORT x Braga/PORT
Lisboa

BRAQA
02.04 — 0x2 V.Setúbal — F09.04 — 2x1 Farense — C
17.04 — 1x1 Portimonense — F
24.04 — 1x0 Acadêmica — C27.04 — 1x2 Fafe — F
30.04 — 1x1 Marlllmo — F
08.05 — 0x0 Benflca — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

ATL. Madrid/ESP x Atl.Bilbao/ESP
Madrid

ATL.BILBAOATL.MADRID
27.03 — 0x2 Gljon — F0ã';04 — 2x0 Saragoza — C

| 10.04 — 1x2 Osasuna — F17.04 — 1x0 Las Palmas — C
I 24,04 — 1x1 Sevllla — F

01.05 — 1x1 Espafiol — C
08.05 — 1x3 Valencla — F

27.03 — 1x1 Saragoza — F
03.04 — 2x1 Osasufia — C
10.04 — 1x3 Las Palmas — F
17.04 — 2x1 Sevilla — C
23.04 — 1x1 Espafiol — F
01.05 — 1x1 Valencia — C
08.05 — 0x0 Cadiz — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)
l5ol R.Sociedad/ESP x Real Madrid/ESP
l'*3] San Sebastlan

1 R.SOCIEDAD' 02.04 — 0x2 Celta — Fi 10.04 — 3x2 Betis — C.113.04 — 2x1 Zaragoza — C17.04 — 0x2 Barcelona — F1 24.04 — 0x1 Murda — Ci 01.05 — 2x2 Cadiz — F
08.05 — 1x0 Valladelid — F

R. MADRID
06.04 — 1x1 PSV Elndhoven — C
10.04 — 2x0 Logroftes — C
16.04 — 0x0 Celta — F
20.04 — 0x0 PSV Eindhovan — F
24.04 — 6x0 Betls — C
30.04 — 0x2 Barcelona — F
08.05 — 3x1Murcla — C

ICOTAÇÕES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

ROMA
I 20.03 -
| 27.03 -10.04 -17.04 -

24.04 -
i 01.05 -
í 08.05 -

1x0 Empoll — C
2x4 Internazlonale — F
0x2 Sampdoria — C
0x1 Milan — C
0x0 Pescara — F
2x1 Florentina — C
0x2 Torino — F

Roma/IT x Verona/IT
Roma

VERONA20.03 — 0x2 Torino — C
27.03 — 0x3 Pescara — F
10.04 — 0x1 Cesana — C
17.04 — 0x0 Pisa — F
24.04 — 1x1 Napoli — C
01.05 — 0x1 Empoli — F
08.05 — 0x1 Como — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 COLUNA X (30%) COLUNA" (30%)

Como/IT x Milan/IT
Como

MILAN
27.03 — 0x0 Avelllno — F10.04 — 1x0 Empoll — C17.04 — 1x0 Roma — F24.04 — 2x0 Internazlonale — N01.05 — 3x2 Napoli — F08.05 — OxOJuventude — C

COMO
27.03 — 1x1 Empoli — F10.04 — 0x4 Avellino — C17.04 — 2x0 Cesena — C24(04 — 1x1 Torino — F01.05 — 2x1 Pescara — CI 08.05 — IxOVerona — F
COTAÇÕES
COLUNA 1 (20%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (60%)

Napoli/IT x Sampdoria/IT
Napoli

, NAPOLI1 20.03 — 3x0 Como — C1 27.03 — 0x0 Torino — FI 10.04 — 1x0 Internazlonale — CI 17.04 — 1x3 Juventus — FI 24.04 — 1x1 Verona — F01.05 — 2x3 Milan — C
| 08.05 — 2x3Fiorentina — F

OTAÇÕES
3LUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

SAMPDORIA06.04 — 0x0 Internazlonale — F10.04 — 2x0 Roma — F
17.04 — 1x1 Ascoli — F
20.04 — 1x0 Internazlonale — C
27.04 — 2x2 Juventus — C01.05 — 1x3 Internazionale — F
08 .05 — 0x0 Pisa — C

^
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.Classificação: l - Porto, 56 pontos; 2
- Benfica, 47; 3 - Boavista e Belenen-
ses, 40; 5 - Sporting Lisboa, 39; 6 -
Chaves e Setúbal,36; 8 - Penafiel e
Espinho, 35; 10 - Marítimo, 31; 11 -
Guimarães, 30; 12 - Acadêmica, Bra-
ga e Farense, 29; 15 - Portimonen-
se,28; 16 - Elvas,27; 17 - Varzim e Rio
Ave, 26; 19 - Salgueiros; e 20 -
Covilha, 18.
Espanha — Resultados do
Campeonato Espanhol: Real Madri
3x1 Murcia; Gijon 1x0 Barcelona;
Zaragoza 3 x 1 Betis; Las Palmas 0 xO
Logrones; Valencia 3x4 Atlético de
Madri; Atlético de Bilbao 0x0
Cadiz; Espanol 1 x 1 Sabadell; Valia-
dolid 0 x 1 Real Sociedad; e Osasuna
3x0 Celta.

Violência marca o empate do Botafogo

Volta Redonda — André Durão
Roberto Prado

VOLTA REDONDA —No empate do
Botafogo com o Volta Redonda (1 a 1) o
futebol deu lugar à violência. Um erro do
juiz Edson Costa, aos 13 minutos do primei:
ro tempo — deixou de marcar uma falta clara
de Luís Cláudio em Manu —, deu origem ao
gol do Botafogo, feito por Marinho, e a uma
série de episódios lamentáveis, que resulta-
ram em vários feridos, um enfarte e a
agressão ao árbitro por Rogério, 25 anos, da
torcida Mancha Alvinegra. Edson Costa foi
jogado ao chão e chutado. E se não fosse a
intervenção dos policiais da 6a Companhia
Independente, os resultados seriam mais
graves.

O erro de Edson Costa foi imperdoável.
O lateral Manu tinha a bola dominada na
lateraj-direita, mas, ao dar as costas para
Luís Cláudio, foi jogado ao chão. Luís che-
gou à linha-de-fundo e cruzou para Marinho
chutar no canto direito de Dênis e fazer 1 a 0.
Em seguida, cenas de revolta. Jogadores e
dirigentes do Volta Redonda cercaram o juiz
e passaram a intimidá-lo. No tumulto, o

§ 
residente do Volta Redonda, Antônio
rancisco Neto, agrediu Edson e, a muito

custo, foi contido.
Recomeçado o jogo, Édson Costa já não

conseguia mais conter a violência. As faltas
se sucediam dentro do campo e a revolta da
torcida do Volta Redonda aumentava com o
passar do tempo. Aos 1<) minutos, nova
paralisação: os bandeiras Edson Reis e Car-
los Fernandes se negavam a continuar rece-
bendo pedradas e laranjas dos torcedores. O
policiamento perto dos alambrados foi refor-
çado e parecia que tudo voltaria ao normal.

Nesse primeiro tempo, Edson Costa se
envolveu em mais um tumulto. Vanderlci foi
à linha de fundo e cruzou para Marinho fazer
o segundo gol do Botafogo. Edson Costa
disse que a bola havia saído e anulou o gol.

O árbito e os auxiliares voltaram para o
segundo tempo sob uma chuva de laranjas e
garrafas. O jogo continuou ruim, com um
Botafogo apático, assistindo ao Volta Re-
donda ganhar todas as divididas. Aos 8
minutos, nova confusão. Desta vez Edson
acertou ao marcar um pênalti de Jéferson em
Manu, mas a torcida do Botafogo não se
conformou. Ademir, depois de tres minutos
de paralisação, conseguiu bater a penalidade
e empatou a partida.

Inconformados, vários torcedores do
Botafogo invadiram o campo na tentativa de
agredir o juiz, mas só Rogério conseguiu.
Ele acabou preso e autuado.

Quando conseguiu recomeçar a partida,
Édson Costa já não tinha mais a mínima
condição de apitar, mas levou o jogo até o
fim, sob as vaias e vários objetos lançados a
campo.

Volta Redonda: Denls. ManuRobnr-to Silva, Ademir e Almir; Manicera (Russo).
Mazolinha o Vilas; Botelho e Leo. Téenleo:
Wilson Leite

m Botafogo: Oubriol. Moto, Mauro Gal-
j vôo. Jocimar e Vanderlei; Carlos Alberto,
I Jeferson e Paulinho Criciúma; Marinho.

M Cláudio Adão o Luís Cláudio. Téonloo: Pi-
nheiro.
Local: Raulinho de Oliveira. Renda: CZ$ 3 milhões
661 mil 500. PúbUoo: 12 mil 205. JuU: Édon
Costa. Cartóes Amarelos: Mazolinha e Manu. Gola:
Marinho, aos 13 minutos do primeiro tempo, e
Ademir, aos 11 minutos do segundo tempo. Preli-

r: Botafogo 1 x O Volta Redonda (Juniores).

Pinheiro exige mais garra
O técnico Pinheiro admitiu que faltou

garra ao Botafogo na partida de ontem com o
Volta Redonda. Lembrou que sua equipe
perdeu quase todas as divididas e, em vários
momentos da partida, se descontrolou emocio-
nalmente, deixando-se envolver pelos erros do
juiz Édson Costa ou pelos gritos da torcida.

Apesar de Pinheiro ter dito que ainda tem
esperanças de que o Botafogo consiga sua
classificação ao quadrangular correspondente
ao terceiro turno, era visível o abatimento dos
jogadores no vestiário. Todos estão conscien-
tes de que a tarefa a ser cumprida daqui para
frente será muito árdua: terão que vencer o
Goitacâs, em Campos, o Flamengo, Vasco,
América e Fluminense. O Americano, por sua
vez, terá adversários bem mais fracos.

Os dirigentes do Botafogo reclamaram
muito da anulação do segundo gol. Segundo
eles, a bola cruzada por Vanderlei não havia
saído. No Volta Redonda, os mais empolgados
com o empate com o Botafogo eram Mazoli-
nha e Ademir, dois jogadores do Botafogo
emprestados no início da temporada. Mazoli-
nha e Ademir correram como nunca e deixa-
ram o campo radiantes: "Foi uma vitória
particular", disseram.

Policiamento e brigas — Os
110 policiais da 6a Companhia Independente
de Volta Redonda trabalharam como nunca
ontem. Por várias vezes tiveram que usar
violência para impedir a própria violência; Em
uma das muitas brigas, o soldado Milton foi
agredido por Hamilton dos Santos, 25 anos,
com uma garrafada. Hamilton levou quatro
pontos na cabeça.

Os torcedores feridos foram levados para
o pronto-socorro municipal de Volta Redon-
da. A maioria apresentava cortes provocados
por garrafas e hematomas, resultado das bri-
gas. Alexandre, da Torcida Jovem do Botafo-
go, 28 anos, saiu com a clavícula quebrada. Ao
todo, foram atendidas 12 pessoas.

O soldado Milton reclamou muito da ad-
ministração do Estádio Raulino de Oliveira
por permitir a venda de bebidas em garrafas de
vidro. Ele pede que os responsáveis pelo
futebol obriguem os dirigentes do Volta Re-
donda a cumprir determinações de só vender
bebidas em copos plásticos. Os fogos de artifí-
cio também continuam entrando nos estádios
cm grande quantidade, sem que ninguém tome
providências.

São Paulo — Os resultados da
terceira rodada do segundo turno foram
os seguintes: Santo André 0 x 1 Corín-
tians, Unidos de São João 1 x 2 São
Paulo, Guarani 2 x 1 Portuguesa, XV de
Piracicaba 3x0 Ferroviária, XV de Jaú 2
x 0 Mogi-Mirim, Novorizontino 2x3
Botafogo, Bandeirantes 0x0 São José e
Noroeste 1 x 2 Ponte Preta.
Rio Grande do Sul — o
Grêmio derrotou o Juventude de Caixas
do Sul por 2 a 1, ontem no Estádio
Olímpico, em Porto Alegre, e se manteve
na liderança do he.xagonal gaúcho, com
quatro pontos na frente do vice-líder, o
Caxias. O Inter ficou praticamente fora
da disputa ao ser derrotado pelo Pelotas
por 1 a 0. Quarta-feira o Grêmio joga
com o River Plate, em Buenos Aires,
pela Supercopa.
Minas — O Cruzeiro venceu o
Passos por 2 a 0 e assumiu a liderança do
returno do Campeonato Mineiro com a
derrota do Fabril para o Uberlândia por 2
a 0. Os resultados dos outros jogos reali-
zados ontem foram: Rio Branco 1 x 1
Caldense, Uberaba 1 x 2 Sport, Nacional
0x2 Democrata, Valério 1 x 0 Tupi e
iVila Nova 2 x 1 América.

Em Cabo Frio,

goleiro ferido

e bolas na rua
Foi o jogo do desespero. O Cabo-

friense, que precisava da vitória para
tentar escapar do rebaixamanto, chegou
a estar vencendo de 3 a 1 e quando sofreu
o segundo gol, ao se sentir ameaçado,
passou a chutar a bola para a rua e até sua
torcida. Falange Cabofriense, tentou par-
ticipar do resultado de maneira infeliz:
atirou uma pedra na cabeça do goleiro
Gilmar, que deixou o campo aos 40
minutos do segundo tempo. A vitória de
3 a 2 sobre o Bangu estava garantida.

O Bangu começou retraído e sofreu
dois gols logo nos primeiros minutos.
Reagiu a partir dos 15 minutos e diminuiu
para 2 a 1 aos 22 minutos. A partir dos 30
minutos, os jogadores do Cabofriense,
diante da pressão do Bangu, passaram a
jogar a bola para a rua. Só a partir dos 10
mínutos do segundo tempo o Cabofriense
se reencontrou e, aos 16 minutos, marcou
o terceiro gol. Mas, aos 21, sofreu o
segundo e a vitória ficou ameaçada. Os
restantes 24 minutos foram de tensão no
campo e na arquibancada, sucedendo-se
os chutões para a rua e a agressão a
•Gilmar.

a Cabofriense: Repi, Tonho,• J Pedro Diniz (Cardoso). Ricardo e Zé
«| Carlos; Cuia. Cacalho e Valtinho; Mas-

trillo, Cao e Marcelo (João). Téonloo:
Moisés

A\ Bangu: Oilmar (Hércules), Marco-
IJ lo, JoeT7 Toninho Carlos e Racinha; To-

bi, Lóo e Macula; Gilson, Qil e Ezio.
Téonloo: Zagalo.

Loeal: Estádio Alair Corrêa (Cabo Frio). Ronda:
CZ$ 400 mil 200. PúbUoo: 1 mil 334. Jull:
Válter Senra. Golo: no primeiro tempo. Cal
(5min), Ricardo Balbino (ôrain) e Racinha
(22min); no segundo tempo, Cal (lômin) e Lóo
(21 min).

Futebol Internacional

América perde

jogo de 6 gols

e 101 minutos
ITAPERUNA — Ainda não foi desta

vez que o América conseguiu derrotar o
Porto Alegre, o mais novo clube da Primeira
Divisão do futebol carioca. Ontem, voltou a
perder, desta vez por 4 a 2, sendo quatro gols
de bola parada, em jogo tumultuado (o juiz
Wilson Carlos dos Santos deu cinco cartões
amarelos e expulsou dois jogadores, Paulo
César e Toninho) e que teve a duração de
101 minutos (51 no primeiro tempo e 50 no
segundo). No fim do primeiro tempo, houve
a invasão de campo por um torcedor e a
tentativa de agressão ao juiz.

Não houve domínio claro do Porto Ale-
gre, que teve o mérito, porém, de tentar
desde o início o único resultado que lhe
interessava, a vitória. Logo aos três minu-
tos, Renato marcou o primeiro gol (artilhei-
ro do time, agora tem nove gols) e apesar de
o América empatar (Renato, em cobrança
de falta) o Porto Alegre chegou aos 4 a 1
(Alcer, aos 37 ainda do primeiro tempo e,
em cobrança de pênaltis, aos 40 primeiro e
aos 31 do segundo tempo). E Renato voltou
a marcar para o América, também em co-
brança de falta.

m Porto Alegre — Paulo Goulart,Jaime (Ebinho), Joôo Carlos, Fred e Toni-¦JJ nho; Januário, Serginho e Alcer (Carli-™ nhoe); Cacaio, Renato e Cosme. Téonloo —
Lula.
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América — Lucas, Dedó, Sandro,Marco Aurélio e Paulo César; Müller, An-dereon e Renato; Márcio (Carlos Henrique),Wallace e Peçanha (Pedro Paulo). Téonloo —
Cláudio Garcia.
Looal — Estádio Jair Siqueira Bitencourt (Itaperu-na). Ronda — CZ$ 331 mil 200. PúbUoo — 930pagantes. Jula — Wilson Carlos dos Santos. Car-tão amarelo— Fred, João Carlos, Jaime, Andersone Paulo César. Cart&o vermelho — Toninho e PauloCésar. Gols — no primeiro tempo, Renato, do PortoAlegTe (aos 3min); Renato, do América (aos33rain); Alcer, de pênalti (aos 40min). No segrundotempo, Renato (6min) e Alcer, de pênalti (31min).

Itália — A rodada de ontem foi
muito boa para o Milan, que ficou
bem perto do título ao empatar com
o Juventus (OaO). Seu rival mais
próximo, o Napoli, foi derrotado
pelo Fiorentina, por 3 a 2. Falta
apenas uma rodada para o final do
Campeonato, que tende para a equi-
pe de Gullit.A rodada teve os se-
guintes resultados: Avellino 1 x 0
Empoli ;Cesena 2x2 Inter; Fiorenti-
na 3 x 2 Napoli; Milan 0x0 Juventus
; Pescara 0x0 Ascoli; Sampdoria 0 x
0 Pisa; Torino 2x0 Roma e Verona
0 x 1 Como. Classificação: 1 - Milan ,
44 pontos ;2 - Napoli,42; 3 - Roma,
36; 4- Sampdoria, 35; 5 - Inter,
Juventus e Torino, 31; 8 - Fiorentina,
26; 9 - Verona e Cesena ,25; 11 -

Como e Pescara, 24; 13 - Ascoli, 23;
14 - Pisa e Avellino, 22; e 16 - Empoli,
18 pontos.

Portugal — O Porto, a cinco
rodadas do final do Campeonato
Português, mantém uma confortável
vantagem de 9 pontos sobre o segun-
do colocado,o Benfica. Poderia estar
ainda mais tranqüilo se tivesse venci-
do o Penafiel ontem ( limitou-se a
um empate em 0 a 0 ).A rodada:
Chaves 2x0 Setúbal; Espinho 2x0
Boavista; Elvas 3x0 Portimonense;
Rio Ave 1 x 1 Varzim; Acadêmica 0 x
0 Belenenses; Salgueiros 2x2 Cvi-
lha; Farense 2x0 Guimarães; Braga
0x0 Benfica; SP Lisboa 0 x 1
Marítimo; e Penafiel 0x0 Porto-

Taça Rio

Fluminense

Vasco

Flamengo

Botafogo

Cabofriense

Americano

Porto Alegre

Bangu

Goitacás

Friburguense

CJTotal de pontos ganhos

Artilheiros:
Romário (Vasco) 13 gols
Bebeto (Flamengo) 11 gols
Jorginho (Fluminense) e Paulinho Criciúma
(Botafogo) 10 9ols
Washington (Fluminense) 9 gols
Renato (Porto Alegre) 8 9°ls
Leomir (Fluminense) e Bel (Goitacás) 7 9o|s
Geovani (Vasco) e Cal (Cabofriense) 6 gols
Alcer (Porto Alegre), Renato (Flamengo), Artur-
zinho (Bangu), Carllnhos Mineiro (Americano) e
Cláudio Adão (Botafogo) e Mazolinha (Volta
Redonda) 5 9°ls
Ézio (Bangu), Luislnho (Botafogo), Aílton (Fia-
mengo), Elói e Renato (América) e Vivinho
(Vasco) 4 9°ls
Amarildo e Marcinho (Americano), Wallace
(América), Aírton e Cacaio (Cabofriense), Fer-
nando (Vasco), Serginho (Porto Alegre) e
Chamberlain (Friburguense) 3 9ols

Ontem
Vasco 1 X Flamengo

Porto Alegre 4 X America
Cabofriense 3X2 Bangu
Friburguense 0 X Americano

Volta Redonda 1 x Botafogo

Quarta-feira

Classificação

Volta Redonda

América

Goitacas x Botafogo

Sábado
Bangu X Friburguense

Domingo
Goitacas
Fluminense
Porto Alegre

Vasco America
Flamengo Botafogo
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Flamengo ja desconfia da comissao tecnica
Vy Bruno Veiga
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Raras vezes Romário levou vantagem sobre a defesa do Flamengo. Enfrentou a segurança de Leandro, que esteve quase perfeito

Chiquito Chaves

Roberto usou sua experiência no combate com Leandro

no peito no meio do campo, quase acocoran-
do-se para amaciá-la melhor, para que a galera
inimiga sentisse o tamanho do gigante. Era um
toque de craque, o primeiro aviso da vitória.
Perto dele, estava um coroa simpático, que já
pode entrar para a história do futebol como o
inventor do meio-gol: Roberto Dinamite. E
tinha também por perto um baixinho genial,
com sangue igual ao do Maradona: Geovani.
Lá atrás, havia um santo: Santo Acácio. Ora
pro nobis.

O crioulo de olho amarelado é hoje o mais_
feliz dos estivadores do porto do Rio. Chama-
se Emilério Domingos dos Santos, 32 anos.
Nomão de vascaíno autêntico, dono de uma
grande verdade: "Um a zero foi pouco". Só
faltava juntar essa felicidade com uma eleição-
zinha para presidente e o Brasil estaria curado
de tudo.

Flamengo 
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desconfia da comissão técnica
Bruno Veiga

As três derrotas em 10 dias — duas para o
Nacional, de Montevidéu, c outra para o Vasco

e as críticas da diretoria à estratégia usada no
jogo em Montevidéu fizeram o Flamengo marcar
reunião hoje à tarde, na Gávea, para avaliar a
atuação da comissão teénica. Ontem alguns
membros da diretoria não escondiam que as
substituições feitas por Carlinhos — Henágio e
Luís Henrique nas vagas de Zinho c Júlio César

foram, no mínimo, precipitadas.
A situação de Renato também será ampla-

mente debatida. O jogador não quer mais falar
sobre a transferência para o futebol italiano, por
não suportar mais a pressão de torcedores c até
de vizinhos. Ontem ele estava feliz com a possibi-
lidade de jogar domingo, contra o Botafogo.

Outro que, segundo o médico Giusepe Ta-
ranto, pode reforçar o Flamengo é Zico, que está
treinando com bola e, se participar dos coletivos
da semana, tem volta assegurada.

"Espero que os dois joguem porque estão
recuperados clinicamente e só dependem de
treinamento", explicou Taranto.

Renato está indócil. Diz que está "doido

para jogar", mas não quer ser precipitado, en-
trando sem boas condições físicas.

"Se -participar pelo menos do coletivo de
sexta-feira, garanto minha participação no jogo
com o Botafogo. Ninguém mais do que eu quer
isso. Mas também quero ter uma segurança,
sentir que há interesse do clube em renovar o
contrato que termina dia 31 de julho", explicou
Renato, certamente sem saber que a Mesbla está
interessada em ajudar o Flamengo na renovação,
entrando com cerca de CZ$ 20 milhões.

A alegação de Renato é de que os dirigentes
estão sempre afirmando que ele é o melhor
jogador brasileiro e portanto deve ganhar salá-
rios compatíveis com seu valor.

O técnico Carlinhos admitiu que a derrota
foi justa na medida em que o Vasco aproveitou
melhor as falhas cometidas pela defesa. Carli-
nhos saiu rápido do vestiário, mas foi informado
pelo supervisor Duro Ferreira de que Alcindo
recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do
jogo com o Botafogo. Como está contando com a
volta de Zico e Renato, o técnico não se preocu-
pou com o desfalque de Alcindo.

João Nogueira

Sou 
Flamengo desde garotinho. Di-

zem por aí que os brasileiros nascem
rubronegros e só alguns degeneram.
Tive a felicidade de ver cm campo o"Comendador Thomaz Soares da Silva",
o nosso Mestre Ziza. E quem teve felici-
dade de ver um monstro desse vestir a
camisa do Flamengo não pode deixar de
ser rubro-negro.

Me situo bem como torcedor desde a
época de Garcia, Tomires e Pavão; Jadir,
Dequinha e Jordan; Joel, Rubens, índio,
Benitez e Zagalo. As mudanças foram
feitas aos poucos. Vieram Dida, Moacir,
Carlinhos e Silva, entre outros. O Fia-
mengo é um time que se renova com
facilidade. Não tenho medo que o Rena-
to seja vendido para a Itália porque estou
certo de que surgirá outro craque. Só este
ano temos boas revelações, como Leo-
nardo e Zinho.

E como uma das grandes alegrias da
minha vida é o Flamengo, vou sempre ao
Maracanã. Mesmo porque o Flamengo
de Zico, um Flamengo vencedor e cam-
peão do mundo, me ensinou a ser torce-
dor entusiasmado e otimista. Sou do
samba e sou também do futebol. Vou às
Copas do Mundo e posso falar de cadei-
ra. Mas, deixa pra lá, pois o negócio hoje
é o Flamengo e Vasco. Meu Deus, que
tristeza este jogo!

Um primeiro tempo muito truncado e

"Tá 
faltando ,

gente na

nossa bateria"

o Flamengo sentindo falta do xerife Edi-
nho. Bebeto, muito marcado (sempre
com dois homens na sua cola), não soube
abrir espaços. A defesa claudicando — o
próprio gol do Vasco nascendo de jogada
errada do Flamengo c do próprio atacan-
te Henrique, que, em vez de passar a bola
para o Romário, tentou decidir o lance
individualmente, caiu no chão e, sentado,
meteu a bola entre as pernas do Zé -
Carlos. Voltamos melhor no segundo
tempo, com Jorginho no lugar certo. Mas
não entendi as saídas de Júlio César e
Zinho.

Mas não esqueçam: o Mcngão conti-
nua vivo e fericlo. E toda fera ferida é
perigosa. O pessoal tem que descansar a ;
cabeça e Euinho precisa voltar. Salve
meu pai Oxalá: o Zico tem que voltar! i
Não e choro de rubro-negro, mas com a 1
bateria completa a gente encara mole- .
mole.
Joáo Nogueira é cantor e compositor

Em destaque

Leandro, a volta

da velha classe
Leandro foi o grande destaque da equipe do

Flamengo. Quem pensou que ele não conseguiria
acompanhar as arrancadas de Romário, um joga-
dor veloz de grande explosão, se enganou. Com
técnica e categoria, Leandro ganhou praticamen-
te todos os lances e sem precisar em nenhum
momento de usar violência.

Zé Carlos não teve culpa do gol, mesmo com
a bola passando por baixo do seu corpo, e ainda
livrou o Flamengo de sofrer o segundo, num
chute de Romário à queima-roupa. Leandro II
caiu em desgraça com a torcida e está psicologi-
camente mal: em momentos importantes e pare-
ce sem determinação para atacar. Zé Carlos II
mostrou sua técnica e teria cumprido grande
atuação se não tivesse falhado no lance do gol,
quando perdeu a bola para Henrique. Jorginho
não soube produzir bem no lado esquerdo e,
quando passou para o direito, trocando de posi-
ção com Leandro II, continuou apático. Andrade
teve boa participação no primeiro tempo, mas,
quando o Flamengo partiu para tentar o empate,
deixou os zagueiros um pouco desprotegidos.
Aílton começou muito bem na partida. Marcan-
do e tentando as jogadas de ataque. Mas se
apagou por completo no segundo tempo. Júlio
César era um dos que mais importunavam a
defesa do Vasco, mas inexplicavelmente foi subs-
tituído por Henágio, que não conseguiu nada.
Alcindo teve sucesso em várias jogadas indivi-
duais quando estava longe do gol. Mas quando se
aproximava da área era sempre desarmado. Seus
deslocamentos para o meio deixaram o Flamengo
sem ninguém para tentar os lances de linha de
fundo. Bebeto deu um bela cabeçada que foi
defendida com dificuldade por Acácio e cobrou
uma falta com perigo, deixando o goleiro estáti-
co. Nada além disso. Zinho era, depois de
Leandro, o melhor do Flamengo. Sua troca por
Luís Henrique certamente surpreendeu o técnico
do Vasco, Lazaroni.

O ídolo está de volta
O torcedor do Vasco deixou o Maracanã

realizado. Afinal, não é sempre que tem a
oportunidade de vencer o Flamengo. Mas a
emoção maior ficou por conta da volta de
Roberto. Antes do jogo, o artilheiro já era
cercado por crianças e alguns adultos, ávidos por

,, conseguir um autógrafo ou apenas desejar bom
retorno ao ídolo. A todos, Roberto respondia
com' o eterno sorriso' e com uma frase bem
pessoal: "Já não suportava mais tanta saudade".

Os vascaínos também. Tanto que souberam
compreender a discreta atuação de Roberto,
que parecia mais preocupado em adquirir ritmo
de jogo do que enfrentar diretamente o duelo
com Leandro e Zé Carlos II. Ele quase não foi
visto na área adversária. Preferiu os lançamen-
tos para Romário e Vivinho. Assim mesmo, os
aplausos eram intermináveis, mesmo nos mo-
mentos em que os passes acabavam nos pés dos
jogadores do Flamengo.

Deu poucos chutes. Dois, exatamente, am-
bos em cobranças de falta.

O importante era que o ídolo voltou. Ainda
debilitado, mas com vontade de reviver seus
grandes momentos. Supreendeu, inclusive, ao
completar os 90 minutos. No fim, na sala de
massagem do vitorioso vestiário, admitiu: "Es-
tou cansado, mas tenho certeza de que fiz boa
partida". Para felicidade dos vascaínos.

A prova — O Vasco comemorou a
vitória (1 a 0) sobre o Flamengo como a
conquista de título. Vários jogadores não se
conformavam em ter saído de campo — por
ordem da diretoria — na Taça Guanabara,
quando o Flamengo vencia por 1 a 0. Por isso,
acham que o resultado de ontem serviu para
prestigiar a equipe, que agora "provou no
campo que tem time para vencer qualquer
adversário, inclusive o Flamengo", comentou o
lateral Paulo Roberto.

Animado, mesmo, ficou o técnico Lazaro-
ne, que durante a semana andou discutindo com
Romário. Segundo ele, tudo acabou concorren-
do para unir ainda mais o grupo.

"A 
felicidade

Henrique, o gol
e muito combate

O Vasco foi uma equipe sem destaques.
Todos lutaram e cumpriram bem suas missões.
Mas para citar um destaque, nada mais justo
do que lembrar o nome de Henrique. Além de
ter marcado o gol da vitória (o único da
partida), conseguiu combater de forma impla-
cável no meio-de-campo e ainda partir com
velocidade nas jogadas de ataque. Mesmo
longe de ser uma das estrelas do Vasco, pelo
menos, ontem, brilhou com tanta intensidade
quanto elas.

Acácio teve um papel importante na
vitória de 1 a 0, pois realizou pelo menos duas
grandes defesas. A primeira, num chute de
Zinho, quando defendeu com muito reflexo; e
a outra numa cabeçada de Bebeto, no canto.
Paulo Roberto, sem ter a quem marcar, foi
mais atacante do que lateral e apoiou com
eficiência e força. A saída de Zinho o deixou
ainda mais livre. Donato jogou fácil e certo.
Mostrou firmeza e sempre que viu espaço à
sua frente saiu em velocidade com a bola
dominada para empurrar o time. Fernando
também se destacou, mas esteve em nível mais
baixo do que o companheiro. Lira cumpriu seu
papel com eficiência. Zé do Carmo cobriu os
zagueiros, mostrando boa colocação e perfeitanoção de cobertura. Geovani exibiu sua habi-
tual técnica, mas mostrou certa lentidão quan-do a equipe saía em velocidade. Se atuasse
mais rápido os contra-ataques do Vasco se-
riam ainda mais perigosos. Vivinho não tomou
conhecimento da marcação de Jorginho e
chegou várias vezes à linha de fundo. Roberto
ainda está sem ritmo de jogo, mas sua expe-
riência foi fundamental para o Vasco se man-
ter tranqüilo e segurar o resultado. Para quemesteve tanto tempo parado, até que surpreen-
deu. O fato de ter perdido o duelo paraLeandro, não significa cjue Romário tenha
jogado mal. Ao contrário: foi um jogador
perigoso e que teve a marcá-lo um craque queestava num bom dia.

Bruno Veiga

Júlio César foi atingido por Zé do Carmo e ao cair revidou a
agressão, o que lhe valeu a ameaça de Geovani e Fernando

nos olhos do

bom crioulo"

Marcelo Pontes

Não 
havia aqueles engarrafamentos que

entupiam o Túnel Rebouças de carros e
barulho entre 3 e 5 da tarde. Não se viam as
bandeiras dos times desfraldadas para fora dos
carros, as torcidas se xingando uma a outra,
alegres, como se estivessem fazendo nas ruas o
aquecimento para a batalha na beira do cam-
po. Nem parecia que era o clássico das multi-
does — co registro de 47 mil pessoas nas
roletas do Maracanã até ajudava a desconfiar
disso.

Mas esqueça que a vida vai mal em tudo,
que você passa a semana inteira de paletó e
gravata, falando do Brasil artificiai com gover-
nadores, ministros, senadores e deputados, e
suba lá de jeans e tênis por aquelas rampas,
mergulhe no meio do povão, no Brasil real,
verdadeiro. O calor, a emoção, o grito de
desabafo, a vontade de brigar e a esperança
estavam ali.

O crioulo do lado, na arquibancada, tinha
os olhos amarelados de sofrimento e cachaça.
Eles brilhavam de felicidade quando o Vasco
entrou em campo. Radinho no ouvido, bolsa
capanga bem protegida, pulseira de praia no
braço esquerdo, ele era o retrato do estado de
espírito vascaíno. O time viria arrasador com a
dupla Roberto-Romário. "Olha a brincadeira
aí na lateral, Paulo Roberto, seu arrombado.
Começa a rebolar que o Cocada está querendo
entrar no teu lugar, seu...", protestou nos
primeiros minutos o crioulo de olho amarela-
do. Com toda razão.

Foi preciso que Romário, por volta dos 17
minutos, matasse como um mestre uma bola

Marcelo Pontes é Editor de Política do JORNAL
DO BRASIL
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Circulação restrita ao Grande Rio

Viana: "a devastação é evidente

A Floresta do Tinguá será o 29°

Pela velha estrada, mulas

é evidente
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A Floresta do Tinguá será o 29° Parque Nacional do Brasil e o 5o do Estado do Kio

Pela velha estrada, mulas levavam mercadorias para Minas e traziam ouro para o Rio

O verde de

Nova Iguaçu

vira 
parque

Apesar da devastação a mata ficou de pé

com boa madeira, tatu e até onça Extração de madeira: uma ameaça

João Baptista de Freitas

l^T o meio da mata tem um caminho. O
1^1 mesmo caminho de pedra feito por.escra-™ ~ 

vos para dar passagem segura às tropas de
mulas que transportavam mercadorias do Rio para
Minas, e de lá voltavam carregadas de ouro. Por
entre cedros, copaíbas, jacarandás e dezenas de
outras árvores de valor, ainda se movimentam
jaguatiricas, pacas, porcos-do-mato, tamanduás e
muitas aves. E, como não poderia deixar de ser,
também passam caçadores e lenhadores. Assim é a
Floresta de Tinguá, cm Nova Iguaçu, que o IBDF
pretende transformar, dentro de um mês, no 29°
Parque Nacional do país c quinto do Estado do Rio.

No passado próxima a um dos mais movimen-
tados portos do Brasil — o da Vila de Iguaçu — e
hoje pressionada pelo crescimento desordenado das
cidades da Baixada Fluminense, a Floresta de Tin-
guá permanece rica em plantas e animais, e cumpre,
com a eficiência de antigamente, seu papel de mata
protetora dos mananciais que alimentam oito repre-
sas do sistema de abastecimento de água do Grande
Rio. Com a sua provável transformação em Parque
Nacional, a Floresta de Tinguá dará ao Estado do
Rio uma excepcional posição no setor da conserva-
ção da natureza, em comparação com outros estados
brasileiros.

Os ecólogos que conhecem a Floresta do
Tinguá concordam que ela conserva muito da exu-
berância da Mata Atlântica, que antes cobria boa
parte da costa do Brasil e atualmente está ameaçada
de desaparecer, com o processo de devastação que
sofreu nos últimos 200 anos. Olavo Matias dos
Santos, morador de Nova Iguaçu, comerciante, 48,
desde criança freqüenta a região de Tinguá, onde
toma banho nos rios que nascem no floresta, e não
entende como ela continua de pé até hoje.

"Houve dia que eu fiquei nas proximidades do
entroncamento das estradas de acesso à região da
floresta e contei 15 caminhões carregados de lenha,
vendida às padarias e olarias a CZ$ 300,00 o metro
cúbico. Um preço insignificante para um patrimônio
natural tão grande", lamenta o comerciante.

À beira de estradas como as de Janjana e
Macacu, perto da Vila de Cava, distrito de Nova
Iguaçu, pode-se ver montes de lenhas retiradas de
diferentes encostas. No ano passado, o IBDF em-
bargou um desmatamento e multou o sitiante res-
ponsável pela derrubada da vegetação em área
protegida, mas mesmo assim o abate de árvores
persiste na floresta."Os efeitos da devastação da mata na região
são evidentes: o Rio Iguaçu, que no ano passado foi
navegável e caudaloso, hoje tem pouca água. Al-
guns córregos quase desaparecem em determinados
períodos do ano, porque as nascentes que existiam
nos morros secaram, com a retirada da vegetação",
afirma o professor Fernando Segadas Viana, estu-
dioso da região.

Ecólogo com estudos no Canadá e Estados
Unidos, há longos anos professor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro c há cinco morando em
um sítio de onde avista parte da Serra do Tinguá,
inclusive o seu ponto mais elevado com 2.100 metros
de altura, Fernando Segadas Viana acha, no entan-
to, que a floresta merece ser transformada cm
Parque Nacional."Até porque a destruição maior atinge as áreas
em seu redor, encostas próximas e até mesmo as
cumieiras (cristas) de alguns morros, mas a Floresta
em si está bem conservada", diz. O ecólogo aponta
a presença de animais como tamanduás, gatos-do-
mato, bandos de jacus, como indícios de que a
Floresta de Tinguá encontra-se em bom estado.

Francisco da Mota, 45, viajante, é outro conhe-
cedor da floresta de Tinguá, onde durante 15 anos
recolheu plantas medicinais para forncecer a labora-
tários. Ele deixou essa atividade há muito tempo,
mas não hesita em afirmar que a mata ainda é rica
de madeira-de-Iei e também de espécies empregadas
como remédio, como a copaíba, que produz um óleo
de poder cicatrizante e a catuaba, usada para alguns
problemas do estômago e à qual são atribuídos
poderes afrodisíacos.

A mata do Tinguá está ligada à de Xerém, em
Duque de Caxias, e ambas são uma extensão das
florestas de Petrópolis e Teresópolis, integrantes do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Em pesquisa
realizada na Serra de Tinguá e divulgada em uma
publicação da Fundação Brasileira para a Conserva-
ção da Natureza, o professor Sérgio Maia Vaz, do
Museu Nacional, constatou a presença !: diversos
animais na região e elaborou uma lista de 34
mamíferos habitantes das suas matas.

A onça parda, a jaguatirica, queixadas, caiti-
tus, quatis, tatus, cotias, pacas e três espécies de
macacos integram a relação dos bichos da Serra do
Tinguá. "Todas essas informações justificam a im-
portância dessa floresta e, se concretizada a sua
transformação em Parque Nacional, a medida é
elogiável", declara o presidente da Fundação Brasi-
leira para a Conservação da Natureza, Wanderbilte
Duarte Corrêa.

Nova Iguaçu

Duque de Caxias

Campos
Elysios

São João de Meriti

Estado tem hoje

quatro parques
Dos 28 parques nacionais do Brasil, três

— Itatiaia, Tijuca e Serra dos Órgãos — têm
sede no Estado do Rio e um quarto, o de
Bocaina, é administrado pela Delegacia Re-
gional do IBDF de São Paulo. Dos 160 mil
hectares da área do Parque Nacional da
Serra de Bocaina, mais da metade no entan-
to estão no Estado do Rio, divididos entre os
municípios de Angra dos Reis e Parati.

O Parque Nacional de Itatiaia, com 30
mil hectares, tem parte de sua área em
Minas e outra no Estado do Rio, entre
Resende e Itatiaia, onde fica sua sede. O da
Tijuca, com 3.300 hectares, está inteiramen-
te situado no município do Rio de Janeiro, e
o da Serra dos Órgãos, com 10 mil hectares,
abrange áreas de Teresópolis, Petrópolis e
Magé.

Além dos parques nacionais, o Estado
do Rio conta com a reserva biológica federal
de Poço das Antas e 21 florestas protetoras
da União. Entre estas florestas, estão as de
Tinguá, com 50 mil hectares, e a de Xerém,
com 40 mil. O novo Parque Nacional, cuja
criação o IBDF estuda, terá cerca de 30 mil
hectares, desmembrados, principalmente,
da Floresta de Tinguá e. em parte menor, da
de Xerém.

O ouro de Minas

passou por aqui

As terras do município de Nova Iguaçu
próximas à Floresta do Tinguá têm impor-
tância histórica sobretudo porque num dos
pontos do Rio Iguaçu funcionou um dos
mais movimentados portos dos tempos do
Brasil colonial. Nele era embarcado parte do
ouro trazido de Minas Gerais para o Rio,
depois de transportado, ao longo de difíceis
caminhos, em lombo de burros. O Rio
Iguaçu era então navegável. Através dele, os
barcos chegavam até a Baía de Guanabara e
atracavam na Praça XV.

Em função do porto cresceu a Vila de
Iguaçu, que produzia açúcar e aguardente,
tinha armazéns, igreja, cadeia e, entre ou-
tras, uma rua movimentada, a do Comércio,
que ia além da área urbana, transformando-
se daí numa estrada. Calçado por escravos,
esse caminho existe até hoje: após passar
por Tinguá, sobe a serra, cortando a Flores-
ta ao longo de oito quilômetros. Em alguns
trechos ele perdeu as pedras, mas em outros
encontra-se bastante conservado.

"Nós sabemos que ele foi um dos cami-
nhos do ouro. mas estamos tão acostumados
com essa história que pisamos nas pedras
dos tempos coloniais como se andássemos
por uma estrada qualquer", disse um mora-
dor de Tinguá. Distrito de Nova Iguaçu, o
lugar é banhado por um rio, o Tinguá, que
nasce na serra do mesmo nome e tem
trechos com pequenas cachoeiras muito pro-
curadas por banhistas nos fins de semana.

JORNAL DO BRASIL

Cidade

NÃO pode ser vendido separadamenteSegunda-feira, 9 de maio de 1988Rio de Janeiro —

mm

K2I£

m

?



ueses descobrem o Brasil
Bruno Veiga

M • vfi- '«'.V lW ,-V

sJ@* 

" 
-#: ^i-^Vr

• ,<- • a# ' *• . - -
- ' V

. - • ¦«*•- ' U5 *
ts<- ¦-•" "•'"

Jose Andrade, Paulo Martins e Manuel Alves forani a praia

Carla Rio

—«* S „*> -*^1...; I^SkJ

^§p
Luisa tevefesta no Plataforma

Marcelo Camaval

Rita Parreiras, com Gabriel

I longe do fogao

Marcelo e D'Avila v

lugar de festa 6 no restaurante disputar quem ¦

^ 

| 
*^\ Carlos Mosquita —- ——- — — ~'~

.1 ^omen (tgeiii as macs 

^Lugenio 

Sales

"Minha candidalura

WHKS& 'y->.-.-. :

Carlos Mesquita

A missa em homenagem às mães foi celebrada por dom Eugênio Sales

PULfiAS

INsè&isaN

269-6969
feema - 9905400-9/556121

De novo, 
portugueses 

descobrem o Brasil

Empresários chegam

animados mas ainda

não fecharam negócios

Celso de Castro Barbosa

ELES 
estão de volta, pá. Quase cinco séculos

depois do descobrimento, empresários portu-
gueses chegam ao Brasil com o mesmo objetivo de
seus antepassados, que em 1500 deram cá com suas
naus, perdidos no caminho entre o Tejo e o Oriente.
Estes novos descobridores sáo 39 (apenas duas mu-
lheres) e, no lugar do pau-brasil, que acabou, eles
querem agora rochas ornamentais, pedras preciosas e
também buscam investimentos em outras áreas, como
a agricultura, a pecuária e o turismo.

Há uma semana no Rio, os empresários portu-
gueses ainda demonstram entusiasmo, apesar de não
terem fechado qualquer negócio. Hoje, eles seguem
para São Paulo, onde ficam mais uma semana c, de
lá, retornam a Portugal. A vinda da delegação ao
Brasil, para tratar de negócios, foi possível a partir de
um protocolo firmado em 1986 entre a CNI —
Confederação Nacional da Indústria — e a A1P —
Associação Industrial Portuguesa. Todos Os 39 dele-
gados integram o Nerba — Núcleo Empresarial da
Região de Bragança.

São todos, evidentemente, de Bragança, um
distrito da província Trás-os-Montes, ao Norte de
Portugal, que exporta azeite e castanhas para a ex-
colônia. A região é das mais pobres c atrasadas do
país, vive basicamente da agricultura e pecuária e,
por causa desta condição, vem recebendo crescentes
incentivos da Comunidade Econômica Européia, quehá dois anos permitiu a integração de Portugal a seu
mercado comum. É justamente com um olho no
mercado europeu que os empresários portuguesesbuscam parceiros para a criação de empresas mistas."Apesar da grande crise por que passa o Brasil",
explica José Andrade, 32. engenheiro civil e empresa-
rio que atua nas áreas da construção civil, cerâmica e
turismo, "as potencialidades do país sáo imensas e
achamos que podemos servir de ponte nas exporta-
ções brasileiras para a Europa. O fato de falarmos a
mesma língua facilita bastante os negócios e:- quemsabe, possamos até reverter o quadro atual das
exportações brasileiras, restritas a jogadores de fute-
boi (sáo 8U% da primeira divisão) e dentistas", diz,
bem-humorado.

Bruno Veiga
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José Andrade, Paulo Martins e Manuel Alves foram à praia

A partir dos contatos com empresários brasilei-
ros, que ainda náo deram frutos, a delegação portu-
guesa espera reverter o quadro desfavorável na
balança comercial, que em 1986 foi deficitária, para
Portugal, em CZ$ 3 bilhões 600 milhões. Devido à
estabilidade política de seu país "o empresário portu-
guês sente-se confiante e investe", contou Manoel
Alves, 65, comerciante de ouro, prata e pedras
preciosas.

Eles fazem questão de frisar que não são ligados
a partidos políticos e que não têm caráter político as
observações que fazem sobre o Brasil, depois de uma
semana aqui. "Como" — indaga estupefato Paulo
Martins, 30, advogado e assessor da AIP — "é
possível um país com tantas riquezas ter a maioria de
sua população vivendo tão mal? O salário mínimo em
Portugal é quatro vezes superior ao daqui. Temos
uma inflação de 8% ao ano e não entendemos como o
empresário brasileiro consegue programar seus invés-
timentos com uma inflação como a do Brasil."

A incredulidade da delegação portuguesa náo

pára por aí. "A corrupção, pelo que sabemos,
atravessa toda a sociedade. Sinceramente, náo conse-
guimos imaginar um policial ou um juiz corruptos.
Também nos chamou a atenção a fragilidade dos
carros da polícia e os diferentes preços cobrados pelos
motoristas de táxi para a mesma corrida. Num destes
trajetos de Copacabana ao Shopping da Gávea. —
conta Paulo Martins —já paguei CZS 150, CZ$ 300 e
CZ$ 800, tendo este último valor sido cobrado por
um motorista que serve ao hotel." Os portugueses
estão hospedados no Rio Othon Palace Hotel, na Av
Atlântica.

Mas nem tudo é desfavorável no balanço dos
empresários portugueses. "O Rio é seguramente a
cidade mais linda das que conheci" — elogia José
Andrade. "Isto aqui é o paraíso do turista, não só
pelos preços, baratíssimos pros que vêm de fora.
como pela própria beleza da cidade e a simpatia do
povo. Até mesmo as favelas são uma beleza à noite,
pois aquelas luzinhas a piscar mais parecem um
presépio."

©deputado 
Roberto D'Ávila

fez ontem sua estréia na
política das "mangas arregaça-
das", trocando seus sempres ele-
gantes ternos de veludo por roupa
de campanha e indo â luta para
apertar as dezenas de mãos que o
esperavam em algumas zonais
eleitorais da Tijuca e da Zona
Oeste, às quais visitou.

A entrada de D'Ávila no front
político municipal, com vistas às
eleições para prefeito, em novem-
bro, inaugura também um con-
fronto singular. Tanto ele quanto
Marcelo Alencar, ambos do PDT,
PDT, querem o mesmo cargo, e
vão disputar cm convenção qualdos dois será indicado como candi-
dato do partido de Leonel Brizola.
O ex-prefe!to do Rio Marcelo
Alencar, que está cm campanha
há mais tç-mpo, acompanhou Ro-
berto D'Ávila nas visitas. Ambos
se comportaram educadamente,
sem aparentar qualquer rivalida-
de, e foram bem recebidos onde
compareceram. Não deu, por en-
quanto, para se fazer qualquer
prognóstico, em matéria de quan-
tidade de votos.

Aclamado pelos diretórios re-
gionais das três zonas eleitorais
visitadas — 19a ZE (Tijuca), 23a
ZE (Ricardo de Albuquerque) e
25a ZE (Campo Grande), Marcelo
Alencar viu a manifestação dos
çorreligionários como uma "con-
firmação de minha candidatura".
Já o candidato Roberto D'Ávila,
mesmo reconhecendo a força do
concorrente nas zonas eleitorais
visitadas, diz que "a disputa está
apenas no começo," e que tem a
certeza de que a sua candidatura
irá se somar os votos da classe
média, dos jovens e profissionais
liberais. Ambos, porém, concor-
dam em um ponto: "A disputa
será realizada em alto nível, de-
monstrando a maturidade do par-
tido, como recomendou o ex-
governador Leonel Brizola."

Projetos — Animado,
Marcelo Alencar discorreu um
pouco sobre suas idéias, e disse
como pretende solucionar a "gra-
ve questão urbana", resultante,
segundo ele, do número cada vez
maior de pessoas que migram para
a capital do Estado, trazidos pela
falta de perspectivas no interior. A
princípio, revelou, vai propor que
as Universidades trabalhem no
problema, colocando a inteligên-
cia carioca a serviço do interior".
Após os levantamentos feitos pe-
los universitários, de acordo com o
candidato, poderiam ser feitos
convênios de programas de invés-
timento no interior. Iriam traba-
lhar nesses projetos do interior
uma grande massa de trabalhado-
res que estão hoje desempregados
no centro urbano. Sobre a possi-
blidade de vir a governar um Mu-
nicípio que poderá já estar menor
se o projeto de emancipação da
Barra der certo, Marcelo Alencar
argumentou que "os cariocas náo
cederão a tal disparidade cultural
e histórica que vai fragmentar o
Município".

Quanto à prioridade de seu
governo, se eleito, é a mesma de
Leonel Brizola: dar continuidade
aos Cieps, com toda atenção volta-
da para a criança e à educação.

O candidato Roberto D'Ávila
que muitos consideram mais pró-

"Manifestação de
correligionários
é a confirmação de
minha candidatura"

"Minha candidatura
vai representar a
vitória dos jovens
e da classe média''''

ximo das elites, faz questão de
dizer que também é popular na
Zona Oeste, em Jacarepaguá —
bairro no qual obteve seis mil
votos — e em outras regiões do
subúrbio. Mas náo esconde que
sua liderança é maior em outros
segmentos. Roberto D'Ávila acre-
dita que essa aparente vantagem a
Marcelo poderá mudar, a partir
desta semana, quando estará visi-
tando a 4a ZE, na Zona Sul.

Votos novos — Ele frisou
que ainda há muito tempo pela
frente para se fazer um trabalho
de convecimento entre os delega-
dos de diretórios favoráveis ao
concorrente. Esse trabalho será
feito em cima de vários argumen-
tos. Um deles é de que a aceitação
de sua candidatura representa a
vitória dos jovens e profissionais
liberais, que pretende trazer para
o Partido. Esses novos votos, se-
gundo ele, são importantes para"a grande luta final, que é colocar
Leonel Brizola na Presidência da
República". Ele náo tem dúvida
de que as pesquisas, com o passar
do tempo, vâo apontá-lo aos con-
vencionais como o preferido do
eleitorado. Para Roberto D'Ávila,
os dois melhores candidatos à Pre-
feitura sáo do PDT: ele próprio e
Marcelo Alencar — e o partido
terá "a salutar e demográfica tare-
fa" de decidir qual dos dois vai
ocupar o Palácio da Cidade. "Nu-
ma eleição em dois turnos, em que
o vencedor tem de ter 51% dos
votos , disse Roberto D'Ávila. o
PDT deve escolher aquele que
tem mais condições de ampliar o
número de votos para o partido."

O 
primeiro 

"round"

Marcelo e D'Ávila vão juntos à luta

disputar quem é melhor no PDT
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Um almoço longe do fogão

A Casa do Estudante Universitá-
rio (CEU) está de pires na mão. Ela
precisa de tudo para conseguir se
transformar em um Centro Cultural
que promete agitar os bairros do Fia-
mengo e Botafogo. A idéia é do
diretor da CEU, Vivaldo de Melo
Franco, que mora na casa há dois
anos, e de seu assessor, o ator Carlos
Valente, e começou a tomar corpo
com a reabertura, em janeiro, do
teatro. Os dois pretendem buscar ver-
bas e material com empresas, que se
beneficiariam da Lei Sarnev, e na
Fundação Nacional de Artes Cênicas.

Projetos náo faltam. Além do
teatro. Centro Cultural terá salas de
música, um cineclube-bar com capaci-
dade para 100 pessoas, estúdio de
fotografia, gráfica, oficinas de silk-
screen, espaços para dança, exposi-
ções e cursos. Para desenvolver o
projeto, a CEU terá que passar por
uma reforma: é preciso pintá-la por
dentro e por fora, fazer obras nos
banheiros, recuperar os pisos, portas
e janelas e os detalhes em gesso que
ornamentam o saláo.

Vivaldo pretende assim acabar
com a imagem de um centro experi-
mental e tornar a CEU um lugar de
apresentação de companhias profis-
sionais, com temporadas normais e
preços populares. Ele promete tam-
bém náo esquecer os moradores da
casa quando o centro estiver funcio-
nando. Eles terão descontos nos in-
gressos, prioridade na utilização dos
espaços e bolsas para todos os cursos.

História — O Prédio que

hoje abriga a Casa do Estudante Uni-
versitário foi construído para receber
os ilustres convidados das comemora-
ções do Centenário da Independén-
cia. No início de 1922, ela se chamava
Hotel Sete de Setembro e ficava na
Avenida do Contorno, que pouco
tempo depois tornou-se Avenida Rui
Barbosa.

Em 1923, o hotel foi fechado para
dar lugar à Escola de Enfermagem do
Departamento Nacional de Saúde,
mas, passados três anos, transformou-
se em internato da Escola de Etifer-
magem Ana Nerv, que durou até
1972. No ano seguinte, com a demoli-
çáo da Casa do Estudante Universitá-
rio da Lapa para abertura da Avenida
Chile, os estudantes mudaram-se para
a Praia do Flamengo, quando enfim,
o ex-hotel, ex-escola, ex-internado
tornou-se definitivamente Casa do
Estudante Universitário (CEU).

Nos seus 15 anos de existência
num prédio tombado pelo Patrimônio
Histórico, mas com ar de abandono e
precisando de reformas, a CEU é
reconhecida pela Lei n" 1731 de 5 de
fevereiro de 1968 como de utilidade
pública e oferece morada durante os
anos do curso universitário e mais seis
meses a estudantes brasileiros e es-
trangeiros. Hoje, sáo 160 jovens, com
idade entre 20 e 25 anos, que moram
em dupla nos cerca de 100 quartos da
Casa, que tem toda a infra-estrutura
de um grande lar comunitário: lavan-
deria, cozinha e sala de televisão.

os mais v y d i o o s
AS RESENHAS

VIDA CÚITURÃI

Idéias

CEU pede 
ajuda 

para

obras de recuperação

No Dia das Mães, lugar de festa é no restaurante

Para elas, uma missa na Catedral
Cerca de 4 mil pessoas assistiram ontem à Missa

do Dia Das Mães celebrada pelo cardeal arcebispo dom
Eugênio Sallcs na Catedral do Rio de Janeiro. Um
grupo de 60 mães e suas filhas rezaram a oração das
mães da terra para a Mãe do Céu pelas transformações
dos homens. A missa teve início com a recitaçáo do
terço, com as mães reunidas no altar. Logo após, dom
Eugênio celebrou a missa solene. O cardeal pediu que
no Dia Das Mães todos se conscientizem da necessiaa-
de de se construir um futuro melhor para o Brasil e
rezou para que Deus proteja as mães da terra.

Durante a recitaçáo do terço foram rezados um
Credo, três Pai Nosso, uma Glória ao Pai, cinco
Mistérios do Rosário e 10 Ave Maria. Na entrada do
cardeal, o coral da Catedral cantou Deixa a luz do Ccu
entrar, seguindo-se a procissão dos seminaristas. Se-
gundo dom Eugênio Salles, no Dia das Mães todos
devemos pensar que náo pode existir divisão, que todas

as mães sáo iguais: "Devemos ficar reunidos em torno
dela, porque ela é a peça fundamental de todas as
coisas. Ele pediu aos fiéis que náo deixem de amar seus
irmáos. principalmente numa época táo violenta como
esta. "Os homens se preocupam muito com reuniões,
em discutir alternativas mas se esquecem que acima
desse nível tão frágil, limitado, existe Deus".

Preocupadas em rezar pela solução dos problemas
que afligem o homem, cerca de 60 mães — entre elas
Glória Maria Severiano Ribeiro, Glorinha Sued, Giscla
Amaral, Maria Cecília Ribeiro, Clara Magalhães e
Yolanda Marinho — organizaram o encontro das mães
na catedral. Antônia Frering Mayrink Veiga, grávida
de nove meses, representava a mãe que espera um
filho. Alheias ao que acontecia durante a missa, 10
crianças brincavam no tapete vermelho do corredor do
altar. Maria Almeida de Fátima Silva, 35, mãe de
quatro filhos, estava emocionada com a cerimônia e
disse que todos devem sempre amar muito suas mães.

Na manhã de domingo,

um presente dos céus

Melhor presente as mães não poderiam esperar.
Depois de dois dias de chuva e céu nublado, a cidade,
amanheceu ensolarada, com céu azul e temperatura
amena. Náo deu outra: muita gente foi à praia logo
cedo, mesmo porque era preciso voltar a tempo de não
perder o tradicional almoço de Dia das Mães.

Até para isso o sol ajudou. Logo depois do meio-
dia o tempo começou a fechar, e quem tinha que
almoçar aproveitou para ir embora. Os que estavam
livres do compromisso ficaram, aproveitando a praia
vazia e o vento náo muito forte que começou a soprar à
tarde. Foi o caso da desenhista industrial Rita Parreiras
Horta, que estava acompanhada dos filhos Gabriel, de
5, e Antônio, de 2 anos."Minha mâe já morreu e eu
não dou importância a isto. Troco com prazer o almoço
pela praia", declarou ela.

A professora de artes Isabel Cristina Borges, 23,
desceu de Santa Tereza com a filha Maíra, de 3 anos,
para ir à praia em frente à Rua Maria Quitéria, em
Ipanema. Ela confessa náo dar muita importância ao
Dia das Mães, mas encara com certa condescedência a
data: "Pode até ser divertido comemorar o fato de que
já sou mãe há três anos", admitia.

Perto delas, a decoradora Mirka Prestes, 40 e a
filha Mirka Cristina, de 14, disfarçavam bem o seu grau
de parentesco. Deitadas de bruços, lado a lado, pode-
riam ser consideradas irmãs ou amigas. "A gente de vez
em quando faz as coisas juntas", disse Mirka, prepa-
rando-se para sair da praia a tempo de almoçar com o
resto da família. Quanto ao presente, segundo Cristina,"ainda vai ser dado".

A comidinha da mamãe e sempre a melhor. Mas, no,
dia que as homenageia, maridos e filhos costumam
contentar-sc com o cardápio dos restaurantes para dar-

-- lhe uma folga do habitual cargo de piloto de fogão.
Neste domingo, náo foi diferente: os restaurantes da
cidade estiveram lotados, alcançando por vezes o dobro
do movimento normal.

Foi este o caso, por exemplo, do La Mole da
Barra da Tijuca. Em fins de semana normais, o gerente
Pedro Mourão costuma atender 1 mil 500 pessoas por

: dia. "Hoje (ontem) esperamos pelo menos 3 mil",
previa ele, acrescentando que o grande movimento era

;' lima boa forma de festejar os 30 anos de criação da
;-pàdeia de restaurantes La Mole. Para comemorar o

jiiiversário. Moura encomendou cinco mil garfinhos de
> plástico, em formato do número 30, que entretanto náo

- puderam ser distribuídos por sua má qualidade. Restou
¦ o" recurso de pregar ao peito dos fregueses um adesivo
S còm o novo slogan da casa: "Um lugar no coração".

O Dia das Mães também não deu ibopc junto às
primas Camila e Mariana Fortuna, de 10 e oito anos.

¦ i Embora tenham comprado — "com o dinheiro do' 
papai, claro", — uma bolsa e um par de botas para suas
mães, elas abdicaram do tradicional almoço familiar
para ir comer no restaurante do tio Mário, dono da
churrascaria Mario's. "A gente gosta mais de almoçar
aqui", explicaram as duas, sentadas à mesa sozinhas,

' com ares de adultas.
Já a família de Vitória e Nelson Cúrcio, casados

há 50 anos, fez questão de comemorar o dia das quatro
mães da casa em conjunto, no seu restaurante preferi-
do: a churrascaria Plataforma, no Leblon. Em torno
dos pratos de picanha e batatas fritas, o grupo de 17
pessoas dizia também estar homenageando "a mãe que
não é mãe": Valdeci Duarte, 39 anos, que há quase 20"cuida das crianças da família. "Minha vida sempre foi
cuidar de criança, desde os 12 anos. O que é preciso?
Ah, tem de ter amor, preocupação c luta", resumiu
Valdeci, em meio ao burburinho do restaurante.

Como se náo bastasse o ruído habitual da churras-
caria, o pequeno Marcelo, 8, filho da pianista Sônia
Goulart, resolveu da um presente explosivo à mãe:
uma bombinha, soltada aos seus pés. Além do susto da
explosão, o restaurante inteiro sobrcssaltou-sc com o
grito lancinante de Sônia. "Para ser mãe é preciso ter
mais paciência que para estudar piano", suspirou ela.

No sofisticado Atlantis, à beira da piscina do
Hotel Rio Palace, o forte não era a descontraçáo. e sim
ò menu de 31 pratos, sem contar as dez sobremesas.

El
E
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Estrada dos Bandeirantes: passageiros atravessam a p6 a ponte improvisada e pegam outro onibus da purnas compra pr0priedades. Fer- Mine quer explicates
___ __ -a ^ "B nando Moura, sociologo da Pastoral da contram mais trabalho naquela area. Vao
IB I JL 

~ 
^1 Terra, dissc que, desta maneira, a cmpresa procurar fora. Recebem cerca de CZS 5 mil

I ¦ felt <"1 
"H CI 

CI ^1 CB Tl^ €¥ 4l 1 CI est^ transformando scu projeto em fato c nao tern mais casa nem a ro?a", disse.
R iH~" I I I I I I fw III. fm ^ m 1, I dm V J III dm consumado, antes mesmo dele estar legal- 0 sociologo declarou ainda que nin-. JL-J^M-JlAJajFiL WM. mente autorizado. guem 6 contra a construgao das barragens.

Doze mun'clP'0S mineiros e fluminen- 0 que esta sendo criticado e 0 fato de o
; ses serao atingidos pela construqao das progresso chegar so para alguns. "Esta

I Depois das enchentes, obrasficaram apenas no cartaz c^S^ZffiSESZ. M^&SgriKft
•* desaparecerd sob as aguas do imenso reser- quela negiao?", comentou Fernando Mou-

Tresmescs depois da cnchente que tumultuou M Esta semana a situaqao se agravou. A chuva nm'™ ^?Hornti><V«p rnmiiSmm11! ra. Ele disse que 0 lugar a ser inundado e
a vida do Rio de Janeiro, pouca coisa mudou nos Jm que caiu na noitc de quinta-fcira e durante toda infnrmnr 9 nnnnHrSn ntinoiJl «nhn> n nm importante para 0 estado em termos de
locais mais atingidos. De novo, apenas os barra- Sm scxta-feira fez rolar uma pedra da encosta, assus- discutir com ela alternativas nan sins P*?. ^ ° ° °"tros .a!lme"t°s:
coes das empreiteirasencarregadas das obras, que Jtj} tando os moradores. "Ouando chove ningucm J Furnas se enmnrome- Nao e como Tucurui, onde foi inundada
nao yem sendo realizadas por falta de pagamento. 0 > V* dorme, com medo de que acontcqa alguma coisa' . ' . minnrirrcn Iwantampntn uma area relativamentejvazia.
Neste ccnario desolador, 0 cidadao c obrigado - ~ jj diz Veronica. A chuva transformou a rua de , A desagrega^ao Fernando
conviver com 0 que podc ser cqnsiderada uma "" JL ^ paralelepipedosnum vcrdadciro lamaqal c deixou benfchorias""^0 niccirofJarrendatdrios 

"e Moura quer que 0 progresso chegue de
ironia do govcrno: ao lado de cada ponte ou \ ' " ' ' apreensivo o proprietario da casa ao lado do • nnccihiiiHaHo Ho maneira justa para todos. E ele disse que
encosta desabada, um cartaz fincado pcla Prefei- s„ fti< IS • ,JgmS cdificio Oricnte, Otavio Carlos Ferrcira. Desde Ppn,Tr nt ir,h,ihiHnL mnic tmranHn 'St0 n'3° ® impossivel: Depois de maita
tura anuncia cm Ictras garrafais: "Estamos re- W « Sfi enchente, quando 0 tcrreno da casa ccdeu, ele ' ' c' luta, la no Rio Grande do Sul, conseguimos

. construindo 0 Rio." ! I| |l I- dorme na casa de uma cunhada, no mesmo bairro. terra por terra, casa por casa. ue acprao que as empresas que constroem hidreletri-
Em Santa Teresa, 0 cdificio Oricnte, no n° 14 , JWi Com a chuva desta scmana a terra ficou fofa. e ele com suas intormaqocs, naaa aisso esta sen- Cas, quando precisam desapropriar terras,

386 da Rua Orienie, e 0 niclhor exemplo de como tit* ' >1 teme que a casa tenha 0 mesmo destino do prcdio, 'J'0- troquem-nas por outras igualmente ferteis,
a reconstrucao cmpreendida pcla Prcfeitura ainda 1 h $$$ ^ jjjJI se obras de escoffmento nao forem realizadas. W problemas — Lucia Santana, ao inves de simplesmente pagar indeniza-
nao saiu do cartaz. A cncosta do morro onde foi aJl |« k Tstmula« Pm v-irci>m nrandc is uma das assessoras do Partido Verde que ^oes. Aqui, Furnas sequer procurou 0 dele-

: construido ha 35 anos ccdeu com as chuva, 1% 
' *» W' conSSc^chenS alSlauSuan? esteve 

no lugar, contou que ospropr.etar.os gado regional do Ministerio da Reforma. e
dcixando as estruturas do prcdio a mostra. ' I :d > fnrnn. i r n tr«nshord imcnto estao recebendo de Furnas jndeniza^oes e do Desenvolvimento Agrano para encoji-
prcdio foi condenado pela Geotecnica e evacua- Hn Rin Vnr,pm rnnH • Am nontes desaharam ordem para limpar a area . Ou seja, estao trarem juntos outras terras para a popula-
do. Dcsdc entao, a prelenqa da Prcfeitura na area iMMr WCS^ '¦ Ki dos Bandcinn.es c ou'ra na CXPulsando f? terra ^nd,da trabalhadores ?5o que vai ter de se mudar."
se limitou, logo apos 0 acidcnte, a tccnicos que FstndT'do Picuf A oonte da Estrada dos Bandei- que moram la por muitos anos. Ela conver- Outra preocupaqao dos verdes e dos inte-
vistoriaram 0 local c. ha cerca dc duas semanas, mSr? rnntPc t n',1L. nviis riroblemas tern causado j0U ^j1 um desses trabalhadores, que esta grantes da Comissao Pastoral da terra £ a
funcionarios do Departamento de Parques c Jar- n0„ul,cio Eh fo destruto rarciZente e one- de.xando sua casa e seu emprego em troca desagrcgagao social. Trabalhadores vao sair
dins, que limparam 0 terreno e cortaram uma •. •• ; r" , 

' . ,r de CZS _0 nul. 0 patrao vendeu a terra na do lugar onde passaram praticamente toda aom„''njn a„ httiti^ITFhfiM v T" ifflfri '' f ' iiiiiffflT ranos da firma dc rccuperacao cstrutural Concrc- nual pIp trahalhnva h.i SO ann<; 1 a tinhi •! . K t Jjaqueira ameaqada de cair. jiafo fizenm uma nassa^ela com tdbuas de madei- qual ele traDainava na DU anos. La. tinna sua vida. de perto de seus parentes e
O subsindico do cdificio, Marco Antonio i;jato iizcr.im uma passarcia com t. ouas dc mauu casa e rogai da qualq retirava alimentos amicos. Vao perder referencias emocional-

Menczes, confessou-sc cansado de pedir provi- ra, pcrmitindo a passagem de pedestrcs e bicicle- para sua subsistencia. Ele nao sabe o que mente importantes Muitos nao tem oufra
dcncias. "Ouando tcnto falar com o prefeito, nao 1®S- Com° a itrada e a Prmc'Pal v'a.dc acc?sojK) fazer, mas nao pode mais continuar naquela habilitacao profissional: so sabem plantar e
consigo. 0 sccrctario dc Obras ou esta ocupado ^creio dos Bandeirantcs c Guaratiba.os onibus propriedade. cuidar de gado. Vai chegar o desempregoi a
ou nao sc encontra. Eu trabalho numa empresa das hnhas 747 (Vargem Grande) e 749 (Recreio), Ela lembrou que Furnas se havia com- miseria e a violencia que provavelmente se
privada e nao posso ficar faltando como se fosse , * provenientesdcCascadura, saoobrigadosaparar prometido tambem a deixar que os campo- somara a ia existente nos crandes centros
funcionariopublico", desabafacle. Menezes, pro- } ^ S' antes da ponte. Os passageiros atravessam a pe neses continuassem trabalhando no lugar urbanos.
prietario do apartamento 406, cobrou uma atua- ' mMs< *: do outro lado pegam outro onibus da mesma ate a epoca da inunda^ao, quando a usina Mine disse que Furnas nao so nao fez o
?ao mais cficaz das autoridades: "O govcrno nao 3BHHfe'. ¦'>.' linha, para continuar o trajeto. Assim que reto- estara pronta. Logo, eles teriam mais cinco levantamento socio-economico detalhado
se mexe, no faz nada, e ainda por cima diz que marcm as obras — paralisadas por falta de paga- anos para encontrar uma alternativa. Lucia como propusera, como baseou seus relato-
nao tcm vcrbas. Onde esta a ajuda que o mundo 1 ^ mento—os operirios vSo construir uiriapassarcjai Santana constatou que isto nao esta sendo rios de impacto ambiental em informaqoes
intciro rnandou para o Rio?", pergunta. du cstrutura metalica paralela ii ponte, que sera respeitado. Fernando Moura afirmou que quantitativas do censo de 80, sem se preocu-

Na Rua Engcnheiro Miguel Austregesilo, que «¦ » ^ demolida para pcrmitir a construgao de uma nova. empobrecimento desses trabalhadores ja paremqualificarapopulaqaoatingida. Para
passa abaixo do prcdio, a situa^ao c pior. Em ;4'.; ^ \\n > Na Estrada do Pacui. a ponte ficou totalmente esta comeqando a assustar. "Eles nao en- ele, o impacto ja comegou.
fevereiro, a terra que dcsceu da encosta destruiu destruida, mas os que dela sc utilizam tiveram ¦« 1 . ^ •

n Tt' 
*11^ mais sorle: do,M^o lado existcm os dubes Ponlal DeDUtadO COIlteSta relatOriOSneto do morador conhecido como stu Hlhinno, rj Q meOO ainda e Paulista, responsaveis pela improvisaqao de uma .

que se mudou com 0 rcsto da familia para um . ponte a|ternatjva feita com troncos de arvores 0 deputado Carlos Mine (PV) resolveu saber como serao aplicados esses recursos.
barraco mais abaixo. No local, ate hoje ha peda- rOIlda O OriCIltC. terra e aue nermite a oassaaem de veiculos. dcterminar que tccnicos do partido examinas- Mine lembrou que Furnas pretendia fazer Um
gos de lajes, tijolos, galhos de arvorc e muita r^ortnrr onnn/-«'o Ouantn "i rnnrlus-lo d-is nhras nue muitos nrcfe sem os relatorios de impacto ambiental apre- projeto modelo, cntrctanto, "nao fez nem o
terra. "A gente esta limpando aos poucos, porque C^3rf3Z aDUIlClcl OOTa Quanto a conclusao das obras, que muitos prclt, sentados nor Furnas e as conclusoes a que que a Eletrosul fez: essa cmpresa nao iniciou
» HpnpnH^r Ha nnvcrnn nin ini cpr limnn ni-nm" _ , , TCm chamar de tnlCIO daS mCSmaS, OS moradores ^ ¦ J V r-> • Lnhnnn nhn nnp n« mlnnns fnwmse depender do governo nao vai ser limpo nunca ziii/a nort r>hii\ra  . ... , ., chegaram nao agradaram muito. O primeiro ntnnuma oora antes que os coionos iosstm
diz Veronica Rosa da Conceigao, gravida de cinco H HaU llUUVC C UlUVa sao ccticos. Isto aqui so vai ser feito por um ponto analisado pelos tecnicos se refere ressarcidos por suas perdas e esses coionos
meses, moradora do n° 156. Veronica confirmou VOltOll 3 3SSllStar Santa candidato as prdximas eleigoes , afirmou um poluigao ja existente no Rio Paraiba do Sul. participaram da elaboragao da tabela de inde-
que logo apos as chuvas varios tecnicos da Prefei- deles, gue preferiu nao se identificar. E acresccn- "E publico que o rio esta contaminado por nizacoes, em OTNs."
tura estiveram na rua, "mas nada foi feito". lCTCZa tou: "E claro que ele niio vai esqucccr da placa." metais pesados, como o cadmio, mercurio Ouanto aos impactos sociais, Mine os

zinco, c a conccntraqao dessas substancias considcra mais graves^ Scgundo ele, esta ha-
rePresa^sera prcjudicialao ugr que 

Furnas vemdando aos grandespecuaristas

debutado lembrou que esses metais" sao G depuiado afirmou ainda que o preqo dOs
T .*# cumulativos- o peixe se contamina e quem alimentos na tambem vai disparar: a produ^o

v v I G^(po^s da 

'Cidade 

de Deus:^nvasi'ioquea Secretaria de Desenvolvimento nao consegue resolver
POUTICO
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"l por moradores da Cidade de Deus, criando um invasores da Cidade de Deus se retiraram, orien- I FESTEIRO

1 i O ciX) 1*12*0 impasse que a Secretaria Municipal de Dcsenvol- tados por lideres do seu movimento. Neste meio | NOTURIMO "
& vimento Social ainda niio conseguiu solucionar. tempo, porem, varios outros moradores da Cida- I CONHDENCIAL nnr or \

iw-»Os galpoes, com 210 unidades de 14 metros de de Deus invadiram os galpoes e se recusam UUILit"Ot
O 1IT1133.SSC quadrados cada, foram construidos pela Rio Ur- desde entao a sair. Ja houve algumas reuniocs LmZ U Z I IVI UmI Gordura locahzada 6 um probiema s6rio

JT be, companhia de urbanizaqao da Prefcitura, para cnlre lfderes da Rocinha, da Cidade de Deus 1 JQbnal do brash Sf
rlo AmmnnnA servir de moradia prov.soria aos desabr.gados de representantes da Secretaria Municipal de Desen- ' ——¦ ¦ J probiema sb a Rosto Si Corpo tern a I
aa ocupagao ¦ 

:CL, g yraaagtBa-A enchente de fevereiro deixou milhares de nao ficassem prontas. Antes que fossem conclui- Scgundo Manuel Sousa de Oliveira, lider da . os mais vendidos A Pprime°a9consuitaS6 
gratis. •

.desabrigados, que ate agora buscam uma solugao dos, no entanto, algumas das unidades foram comissao de negociaqao da Rocinha, a Secretaria f ~oj uu'r o
para o seu probiema. Os moradores da Vila ocupadas por 30 moradores da Cidade de Deus, afirmou que enquanto houvesse moradores da T^^uToowwiistr rOStOOLCOTpO

I Cruzado, na Rocinha, estao sofrendo com uma como uma forma de pressionar a Prefeitura du- Cidade de Deus no local nao poderia continuar IdClSLS Rjo _ Av R^'e^n'_ s/105/106 '¦situagao da qual nao tem culpa e que tambem nao rante a negociaqao de um probiema especifico do processo de rcmoqao. "O probiema todo 6 que Tels 22CM)30t/262-9806 '
. cabe a eles resolver: os galpoes construidos na bairro. este e um abrigo provisorio, mas o pessoal da ¦¦¦¦¦¦ I"™™ Fortaleza 

— Rua Idelforeo Albano. 1039;
; Cidade de Deus para abrigar provisoriamentc os Com a chegada do pessoal da Rocinha e a Cidade de Deus esta encarando como definitivo Av' Aguanambi. 779 «

; desabrigados dc Vila Cruzado foram invadidos rcsoluqao do seu probiema com a Prcfeitura, os por isso nao aceita sair", diz ele. Tel 221-3332  '

Feema 9905400 9/55.61.21

segunda-feira, 9/5/88 o Cidade o 3JORNAL DO BRASIL
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POLÍTICO
invasores da Cidade de Deus se retiraram, orien-
tados por líderes do seu movimento. Neste meio
tempo, porem, vários outros moradores da Cida-
de de Deus invadiram os galpões e se recusam
desde então a sair. Já houve algumas reuniões
entre líderes da Rocinha, da Cidade de Deus e
representantes da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, mas o impasse continua.

Segundo Manuel Sousa de Oliveira, líder da
comissão de negociação da Rocinha, a Secretaria
afirmou que enquanto houvesse moradores da
Cidade de Deus no local não poderia continuar o
processo de remoção. "O problema todo é que
este é um abrigo provisório, mas o pessoal da
Cidade de Deus está encarando como definitivo e
por isso não aceita sair", diz ele.

CONFIDENCIAL CUIDE-SE
Gordura localizada é um problema sério
Você se mata na ginástica, morre de fome
e a gordura localizada nào acaba. Para este
problema só a Rosto & Corpo tem a
solução. Novo Sistema de Modelagem do
Corpo, sem contra-indicaçâo. Resultados
rápidos e garantidos.A primeira consulta é grátis.

rosto & corpo ®
estética c saúde

Rio — Av Rio Branco. 181 —S/105/106
Tels. 220-0301/262-9806Fortaleza — Rua Idelfonso Albano, 1039Tel. 226-5059Av Aguanambi. 779
Tel. 221-3332

JORNAL DO BRASIL

VIDA CULTURAL
_ JOHN AL^O.SRASfV
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Tuneis Centenario da Aboligao Cursios
n 0 DEK continua fechando os ^ i , Numen £SP^°H . , .. , ,  "V /¦ Cultural abrc amanha as inscngocs

; tuneis Rebougas c Dols Irniaos T 
J .jl _ ^ ^ 11 para o curso de Histbria da Arte da

J-|iara»hrasdemami»cM,scmprc ¦ 
"B^*| O ClI^TVI d d fll £Jk VV£1T|0\ Q || professora Alda Mcndonga Lira. No

rdas 24 5s 5 da nianha. Calcnddrio ¦ I ¦ I I fM.. j U ¦ ¦ f \ ¦' B \ \ xJE-X-y JL V I ^ programa, estilos dc arquitctura,
; da semana: hoje, IMs lrninios, sen- pinturas c csculturas da antiguidadc

tido Rocinha—Gavea; amanha, .J ^ 1 •» aos Icmpos modcrnos' O curso
?ttfil.gas, sentido Lagoa-Rio FllttlCS, TUOStraS, MlSSa QOS Quilombos, manitestagoes... custaCZS4m.^ser4dadonos

II n,,:„ i- 1,1 ' 7 ^ scguintcs hordrios: tcrcas c quintas.
| 

Comprido; quarta-feira, Dois lr- dc 15h asf6h30min, c scgundas e
; maos, sentido Gdvca—Roclnha; pais. Entrc as 140 pegas sclecionadas para Arte africana — A Galena Cldudio Anastdcla — Missa pcla alma dos uuartas, de 20h as 2lh30min. A

quintu-fcira, Rebougas, sentido a cxposigao, estao o dccreto com que a Bernardcs abrird no Sao Conrado Fashion escravos scrd cclcbrada as 19h30min na Numen'fica na Rua Muniz Bancto
Comprido—Lagoa. Alternate princesa Isabel extinguiu a cscravidao, Mall (Estrada da Gavea, 899, loja 201, Rua Couto Magalhacs, cm Benfica, em 435, Botafogo. Maiorcs informa-

>«s: quem usa 0 Dois Irniaos, podc originais de lcis como a do Ventre Livrc e Sao Conrado), 5s 21h, mostra com 54 frcnte ao busto da cscrava Anastdcia. goes pelo telefone 266-1145.
I seguir pcla Niemever e Estrada do a dos Scxagendrios, o numero um do pegas de madeira, metal e marfim de Somi Museus — Dc amanha ao dia

^od- auem usa oReboucas tuncl IkSSHk'" /! JKSSSI primeiro jornal abohcionistag-0 homem vdrias nagoes africanas, com destaque pa- Filos6fico e Cultural Anasticia. 20 no Paqo Imperial, o programador
ni» mi Aii>rr« Hh Flo MfeE^S^K'•< I dc cor, de Josd do Patrodriio, langado cm ra csculturas dos ashantis e bambaras. A Quilombos — Jd aprescntada duas visual do Centra Pompidou dc Pa-

.>{?. 1833. A mostra scrd encenada cm 30 dc csposigao poderd scr vista, diariamcntc, vezes no Brasil — cm 81, no Recife (PE); ris, Andre Rauch, estara dando o
.j jnengo. junho e pode scr vista das 9h as 20h, dc das lOh 5s 22h. em 82, cm Caetd (MG)— e conhecida por curso Orgariizagao visual da cultura:

segundas a scxtas-fciras, c das 12h 5s 18h, qucstionar a forma com que foi abolida indicagoes muscogrdficas, com aulas
. nossSbados. 5*5!**  cscravidao no pais, a Missa dos Quilombos dc 15h as I8I1. A promoqao c do-1 anifestaqoes de rua, exibigao ->««%:•;.' Onintn poderd ser assistida pelos cariocas 5s 20h, lnstituto Italiano de Cultura e a

J VmMI de filmes, debates, missas e ¦,&«£¦ "y"\. • , e ¦ u t c nos Arcos da Lapa, Centro. A missa tem cntrada e gratis.
flin Noite «td coleta de sangue, entre jMIMk, Jongo - Ongindna dos atricanos oantos mijsica de Milton Nascimento, sobre le- Velhice — A cscritora c profes-
:"lrt outrasatividades.marcam,durantetodaa a danga d0Jong°Eera apre|?ntaaa por (ras do bjspo Pedro CasaidaHga e de soraMagdalenaLeainiciadepoisdc"»Farmacias — Zona Sul scmana, a passagem do 13 de Maio. Ccm JHHM| grianqas daEscoladebamDa Mmmimp pedr0 xierra, e reiine 300 artistas, cntre amanha 0 ciclo de palestras O mito

-•fsarmdeia Flamengo (Praia do Fla- anos ap6s a aboligao da cscravidao no no do Fiituro, as I4h. na woiiotcc. p - 
m|isic0S) atorcS( cantorcs c danqarinos, da velhice, na Olympo Produces

•• I mcngo, 224); Lemc — Farmacia do Brasil, nao sera por falta dc eventos que o . \ tar de Licarepagurt (IRua ur. ucm. raino. cQm dirc?io gcra| de Jo5o das NcveS) Culturais (Rua Bambina 110-casa 7
•-ilime (Rua Ministro Viveiros de carioca deixara dc refletir ou simplesmen- jabl 210. I raqa Scca). U grupo c tor . P coordenaqao coreografica dc Isaura dc — Botafogo). Todas as quartas-: t Castro 32)- Lcblon — Farmdcia tc comcmorar a assinatura da Lei Aurca. lip R 13 artistas mirins, que danqarao ao som ue Assjs e dire(,.-10 musjca, de Pau)o Moura fclras, das 15 ;ls I6h30m. Magdale-

J-Pjaui (Av. Ataulfo de Paiva, 1283); Ha programa at6 para qucm nao pudcr |p »» tambores, palmas e tmprovisa;o t- o espctdculo, que conta a historia dos na. que c espccialista cm psicologia
'/Copacabiina Drogaria Cruzeiro sair de casa, como 0 debate que a TVE ' 1' canto. ncgros trazidos ao Brasil, com destaque do cnvclhecimerito, falara sobrc tc-
(Av. Copacabana, 1212); Zona transmitird, na scxta-feira, das 9h 5s 11 h, Jr 

'-ifjffi* 
para Zumlii dos Palmares, c produzido mas como: 0 mcdo dc cnvelhecer,

$Jiortc  Cascadura — Farmdcia com imagens gcradas pela TV-Executiva, ggjfe I j » ——  pcla Rioartc e apoiado por varios drgaos problcmas socio-sexuais e relates
^'Gardoso (Rua Sidonio Paes, 19); da Embratcl. v » j JB municipals, cstaduais e federais. humanas na velhice. Informaqocs'"£tofalengo 

— Farmdcia Capitdlio Na cxtensa e variada programaqao do Sexta Show — Em Niterdi, a passagem dos polos tclcfoncs 226-7606 e 286-2186.'-(Rua Marechal Soares Andrea, centenario da hbertaqao dos escravos, trcs . 7, Alvorada — As atividades pela passa- 13 de maio serd marcada com espetaculo Educaqao — A Faculdade de
282); Bonsucesso — Farmdcia Vit6- eventos se destacam: a Lammhada bstu- Ismenia Martins: palestra do 13 de Maj0 comeqardo cedo no musical na Rua 15 de Novcmbro, centro, Educaqao da Univcrsidadc Federal
ria (Praqa das Naqoes, 160); Meier dantil pela verdadeira aboli(ao, ter?a- Catumbi. As 16h, haverd toques de ataba- 0ndc se apresentarao, a partir das 20h, Flumincnsc proinove no dia 10 de
— Farmacia Mackenzie (Rua Dias feira, 5 tarde.no Centra; aiMarcna contra  na Rua Catumbi, seguido dc clarins, grup0s de capoeira e de afoxd. A festa maio ate 29 dc sctembro 0 curso
da Cruz, 616); Campo Grande a /area da aboligao, a partir aas ion oe fcrca estouro dc fogos e revoada de pombos. As scrj em frente ao Teatro Municipal, ondc Formaqdo e Prdtica do Oricntador

; -Drogaria Chega Mais (Rua Aurdlio quarta, da Candelaria 5 Central ao Brasu 
p,w1l„ _ Alunos'das escolas ifflni- 7h. haverd cantos, scguidos de apresenta- 0 prefeito Waldenir Braganga falara sobrc Educational.; Os interessados dc-'-dc Figucircdo, 15); Drogaria Chega promovida pelo movimento negro e a . eRte 

fa^o Mc-SSiSi S^o dc entidades dos cultos afro- a influSncia dos negros na histfiria do pais. vemscd.rig.raRuaDr Cclest.no
"Mais (Rua Barcclos Domingos, 14); Missa dos Quilombos, que reunird 300 j« _ 1 _ • hrasileiros e dc vestimcntas caractcristicas , ., . f , - 74, sala 10, no Centro dc Niteroi,
Farmdcia Comari (Rua Augsuto artistas, na noite de sexta-feira, nos Arcos pcla verdadeira aboliqao na Avenida Pre- • 

A partir das 12h a rua sera Mangaratiba — A fundaqao Mdno com os scguintcs documentos: xerox
Vasconcelos, 76); Jacarepagua da Lapa. Curiosidadcs, tambdm, nao fal- sidente Vargas Centro apos concLntra- . # debates e das 14h dc dancas Pcixoto abrira exposiqao de artes plasti- d;) identjdade e do diploma de
Farmdcia Carollo (estr. de Jacarc- tarao: a caneta de ouro da pnncesa Isabel, ?ao no SamMdromo, marcada para as P- .ls Dor criancas reproduzindo ri- cas, e fotografias 5s 20h, no late Clube oricntador, comprovantc da atua-
pagud, 7912); Tijuca — Casa Gra- por exemplo, poderd ser vista a partir de 14h. Na manifcstaqao, promoMc a por < P • 

d Itacuruqd, como parte das atividades lo- a funqao de oricntador, relato
iSS LatoUL Farmacia ««?«» no hum Imperial, ™ Part- SST »Si !ett 

' cais pelo centtnSno da ahol,5ao. U. tU*
'gst "*• tL«o-|o»!4.;m«o.»re.iid... 300); Ilha do Govcmador-Droga- cidas c Icrao manifesto. A caminhada dc 6 0 tcma de debate pela TV-Executiva ^ y, M-lnrts inform ic6cs nelo telefonena Coutinho da llha (Est. Cacu.a, ——  ,a PrcsidclUc Vargas terminard no Me- £CE°nlbratc, (em circuPil0 fechado), que ^ 

^mformagocs pelo telefone
.,98); Farmacia Supersonica (Aero- Ho|e morial Zumbi, ondc os alunos da Prcfcitu- ^transmitido no Rio pcla TVE. das 91. JWii _ .j
' 
iSdcarsTouatSupeVv. Col6quio - A aboligao da cscravidao SmSSSttSsdSS J? 

"h- A " 0£~££a^r 
/fZZlmk 

Aids d 0 curso que'o mddico Carlos
Brasil, 23.390); Drogaria Central de % tema dc debates a partir das lOh no >l,stor,a(ior Qrl°? MfH1 

SSn fl Albcrt0 Mora« de diretor doAnchieta 
(Av. Nazard, 2.635); Far- lnstituto dc Filosofia e Ciencias Sociais zIw^TdhS iZi dP na.c,°nal do 

2$"° J / P ||| Hospital Graffce Guinle, desenvol-' mdcia Jarsan (Rua Leocddio Figuei- (1FCS) da UFRJ (Largo de Sao Francisco, ' 
Pa,cstra _PA historiadora hminia dc "bobgo v^ddo ao 

Sga Suoii ¦ L , .fWill '' 7™ .oit°palestrfs dos dias!13
redo, 331); Zona Centro - Central 1, Centra). O Col6qu.o do Centcndno da Ljma Mar[ins, do lnstjUlt0 de ciencias § 3 

C£ 
JgSXSS A MC3 TZ de ",a'° (duas Palesiras, P°rd^' a

do Brasil— Farmdcia Pedro II (Edi- Aboligao, que tcrm.na qu.nta-fc.ra, a.nda Humanas e Filosofia da Univcrsidadc Fc- irCos c JuSw T^ 4S1 partir 
das 20h no Centro Cultural

¦CSX, W

Sa^soS naenSiia°dCmo ^^aSsl|^o no ^ 

'S"pST 
Mota: Xica da Silva ggema -

746 6060 f Rua Dona Mariana 219)- professor Olinto Pegoraro. Na quarta e na BrasiL dorcs- move a partir do dia 17 0 curso Tres
; ilS™ nmtnri™ — R;,r- sexta-feiras, tambdm 5s 18h, os professo- Magia ncgra-Eo nome da exposi- Decadas de Cinema Brasileiro. Di-

rirfe 77/uca^AssistenciaDentdria res Gerd Bornheim e Carneiro Lcao fala- — 
qao de artcs pldsticas que sera aberta as vidido em tres m6dulos -Cinema

' 
H« r.™ 399 1603 (Av das Amd- r;'° sobre A questao da Uberdade e Liber- Quarta 14h na Casa do Estudante Universitdrio TWfas eSCOlaS Novo'- Cinema Mar8lnal e Cinema

^^¦TijuS^ £11 dade e libertagao. Sangue negro - Numa atividade pro- (Avomda Rui Barbosa, 762, Flamengo), ""' '
tializado de Odontologia — 288-  movida com 0 lnstituto de Hematologia ondc havcra atividades ate as 22h, sob o ^ Cerca de 30 mil alunos da red 6d 

) As vaeas serao ^imitadas
4797 (Rua Conde de Bonf.m, 664); do Rio e a Fundagao Oswaldo Cruz, tema Com anos de aboligao: 0 lado negro municipal do Rio participam £mtoiMS dcTo mSimo 10 S-
Prontos Socorros Mantis — Bota- °- '-4 militantcs de entidades negras participam da historia. nesta semana do projeto A escola nos e maiores informagoes podemfogo — Amiu — 286-6446 (Rua JF ^ da campanha Pirdmide do sangue negro, a Imperio —O Muscu Imperial (Rua da vai ao cinema, da Fundagio Rio ser obtidas na Travessa Pinto da

^Muniz Barreto, 545); Copacabana JK* - * 'A'.'9k partir das 14h, cm frente 5 igreja da impcratriz, Centro dc Petropolis) inaugu- da Embralflmes, que exibem at6 Rocha, 44/casa 1, Laranjeiras.
^g^'asPcdidtriMS— Candeldna, na Avenida Presidente Var- ra as 15h cxposigao com mais dc 300 pegas sexta-feira, para a criangada, qua- Maeia — O artista florentino

n , ^ J?-3 1 hi 
Rlbcp°' » gas, Centro. A campanha visa a coletar rciacionadas com a cscravidao sob os trofllmesrelaclonadoscomasitua- Sergio Bini, ou Bustric, vem ao Rio

:$U1); Ortoped^Etibn - Co- ^ K sangue dos part.c.pantes da marcha contra rcinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II. . pa(s; Quiiombo, mostrar a sua pcquena fdbrica de' 
iiraUma Kn r ! (^V' TTdQ^os iBpM - H a farsa da aboligao, marcada para o fim da cn,re elas cartas, bilhetes, um liyro de magia em Escimot, um show de

:tfeiva, 355); Cortrel - 274-9595 gWi tarde. ouro para a alforria de cscravos cm Pctro- de Caca Diegues, Chtco K , ilusionismo e esquetes sobre 0 enga-
: ?.<Av. Ataulfo de Paiva, 734); Otom- (K. A. Marcha — Apoiada por vdnas entida- po|is c ate a caneta com que a princesa Walter Lima Junior; Tenda dos no e 0 drama podtico-cdmico Na
:tyio —Copacabana —Cota —236- T JW des da sociedade civil, como a Central Isabel assinou a Lei Aurca. A mostra Milagres e Jubiabd, de Nelson Pe- pista do crocodilo. Por initiative do
^^333 (Rua Tonelero^152); Pouchm- Unica dos Trabalhadores (CUT) c a Or- p0dcrd ser vista ate o fim do ano, de reira dos Santos. lnstituto Italiano de Cultura, daCopacabana—- dem dos Advogados do Brasil (OAB), a terqas-feiras a domingos, cntre as 12h e as Com os ineressos distribuidos nas Fundagao de Artes Cenicas e da

Ji1C/aA i?"!-0 amPOs — 255- /> marcha contra a farsa da aboligao, promo- i7h30min. escolas os alunos estao sendo leva- RioArte, ele estara se exibindo diaJ-9966 (Av. N. Sra. de Copacabana, / vida pelo movimento negro do Rio, terd . ^ escotas, OS aiunos esiao senao le 12 auinta-feira is 15h no Cieo de
1^1492). Psiquiatria — Botafogo . , . , . concentragao a partir das 16h em frente a Cinema — O polcmico Xica da Silva, dos pelas professoras, cm sess5es Ba'neu- dia 14 5s 17h30min no
:f*5ervigo de Urgencia Psiquidtrica do rrincesa Isabel: a lei Candeldria. De Id, os participantes sairao do cineasta Cacd Diegues, serd exibido 5s pela manha, a sete cinemas. No Teatro'Glauce Rocha-e dia 23 5s
JjSftio de Janeiro — 542-0844; 541- pela Avenida Presidente Vargas em dire- 19h, com entrada franca, no Sindicato dos Amdrica (Tijuca), Vit6ria (Cen- I5h no Ciep de Senador Camard.
;^:3244 e 541-3644 (Rua Paulino Fer- Exposigao — Para uma histdria do gao 5 Central do Brasil, onde haverd ato Alfaiates e Costureiras do Rio (Rua Cha- 

^ Madurelra II e II e Barra III, Dard ainda um semindrio sobre ma-'. nandes, 78). negro no Brasil d a mostra que a Bibliote- publico. A mamfestagao contard com inte- ves de haria, 26U, Lanceiaj Apos a proje- - - j, joh. No Bruni gia, prestidigitagao, mfmica e a arte
ca Nacional (Avenida Rio Branco, 219, grantes dos vdrios segmentos da comuni- go, esta programado debate coni a atnz do 

palhago dos dias 16 a 20, das 9h
Centra) abre as 18h, reunindo gravuras, dade ncgra da cidade, como atores, miisi- ^zd 

Mota, o presidente da Rioarte, MdierenoCis (J ca pagu ), 5s 13h, no lnstituto Italiano de
desenhos, fotografias, manuscritos, livros cos, grupos de afoxd e religiosos das Francisco Milani, e representantes do Ins- 9h e is llh, Cultura (Av. Presidente Antdnio' 7iS llt qsss p 5SS?niP e j°rnais relaci°nados com a cscravidao, a igrejas cat61ica e protestante, da umbanda t.'t"'°Mdc Pescluisas das Culturas Ne8ras Carlos, 40,4° andar). Sao 40 vagas e
aboligao e a situagao atual dos negros no e do candombld. (IfUN). as inscrigoes podem ser feitas na

SSwzSmezSSSSto; Campo Grande — Pcaucnos e a!«l. S»™m™eomfmsdc ^teia. Vokntdrios da Pdtria, 445, grupos mddios agriculto^ da Serrinha Mcnda- S® Wdef^ prSSte da 12

; Flores — MercadodasFloresde ^^vds^a^um 
oTanizada Tundada'w' 

^ 
_ i 

| 
" 

|j|\ 
ridade para colocagao dc coberturas nas na, e vai ate domi'ngo, 15.

23°8 -Tel. 226U-5844; QrlinhosTs dois anos e mcio, sua associagao de mora- < / % K Fremc'li S'^Dl'; 
"a 

Ruall.ifdoBom S^iSib'bdhSwS cu^Se
; Flores-Av.GeremanoDantas,71 dorcs vcm Icntamcntc obtendo mclhorias ^Retiro, proximo ao numero 909; ao pon- fdrias. Ensinamento bdsico, objeti-
: - Jacarepagud - Tel. M para a locahdade, como a dragagem do no ; JL. H to final da linha 422 (Grajau-Cosme vo e prdtico em oito aulas. Turmas 5
: Rotertodasnores-Ay.Autom^ da Praia c a pav.mcntagao da estrada do Velho). na Rua Agare; e ao ponto final tarde e 5 noite. Apostilas grdtis e
: 593 8749°' 

_ K&SSTmStMte 
reSdff 

^V? 
j 

da linha 455 (M«-;'er-Copacabana), na material diddtico para consulta. In-

; Borracheiro — AvenidaPrin- giio^a rcconstrugao dc uma ponte sobre^o 
Lagoa Em conseqii'mcia da de das 9hds 20h, inclusive aos sdbados

i Tel Sl^RuaMem de^MS, Jcverciro dejando ilhada a produgao de 
Hida^^ti^^rli^ljlama^e MdsicT— Curso para adultos

I ^sPdiLecanico, eletricista e rebo- ^dcnicos do DER - Dcpartamcnto ^ar^Cavalcanti^moradora do edi'fitio RuSrinfdo Jl?doro^
: ; que. Telefone 224-2446. dc Estradas de Rodagem - estiveram no W 3 am a0 Z0 da obn F a lembn ou rentrcom a duragao de dois meses,

Heboques - Auto-Socorro locale promo,cram a rcconstrugaodcssae ^ 
2: Botclho - Rua Sd Freire, 127 tamWm dc °u,ra Pon,e- <)u.c f,~u aba,ada fe-. ligao, existe um ponto de onibus. onde cen4r.°, Rua 19 de Fevereiro, 48,

; SaoCrist6vao — Tel. 580-9079; Au- 11a enxurrada e anieaga cair. A promessa p||f V" jd&s hoic os moradorcs nao tem como aguar- telefone 226-8126.
. to-Socorro Gafanhoto — Rua Aris- ainda nao comeqou a scr cumpnda, mas os - ,/a#MpA dar a condugao. "Ou piso na lama ou mo Mergulho — Com duragao de
! tidesLobo, 156 — RioComprido— agricultoresorganizadosgarantcmnaoar- arrisco a ser atropelada". diz. Ouatro 26 dias, comega dia 17 0 curso

'.Tel. 273-5495; Avenida das Amdri- redar0pddoscalcanharesdos tdcnicosdo linhas fazem parada na calgada: 473. 461. bdsico de mergulho do Centro de
:: cas, 1577 — Barra da Tijuca — tel. DER. Desde a fundagao de entidade , >SE*il -V' 157 c 462. Maria Cavalcanti. telefona. Instnitores de Mergulho Autono-
•; 399-2192. comunitdria que clcs vem se conscicnti- * f desde fevereiro, quase diariamente, para mo. O curso constard de oito aulas
¦ Chaveiros  Trancauto zando da importancia de agir, e nao - a 6# ^cSia° Administrativaj mas conta kbricas.^oito sessoes em piscma^e

: :§"-i^0,%MmW2099eSl "Antes todo mundo reclamava dc Laranjeiras — Os moradores eswcifico"'Tstada^em '
5827- Chaveim imn.«rin  Rm tudo, mas nao via mnguem fazendo na- KHT WmBRmmmSM d nrddio numero 71 da Rua Mdrio especitico, estaaa em taoo rno,

; ¦ Correa Dutra, 76 - Catete — Tel. da", lembra Vanda Cordeiro, presidente Campo Grande produz 20% dos hortlgranjeirosdo Rio Portela estao sem i2'ua hi sctc diaS-•: 245-5860,265-8444 e 285-7443. da Associagao de Moradores da Serrinha mm. ...... . , fe, Segundo a moradora, Angela Salomao,
| TrlfVa«>Tv» c , a ,a a Mendanha. Ao contrdrio da maior parte municipio - , a Serrmha Mendanha vivia fixo, os agricultores se sentem mais forta- desde Q dja ,o de abril 0 

Sabastecimento acompanhamento nas aulas prdti-
' ! Sc °r 

R (r0f1&tl" dos 3 mil 500 moradores do local, Vanda no mais complcto abandono por parte das lecidos para cont.nuar suas reivindicagoes: cst& ari0- em conseqQgncia do entupi- mS Z: rion.in ('n!ern^ nao d agricultora. Com um sftio na Serri- autoridades publicas. Com a fundagao da por mais seguranga; melhona dos trans- ment() nQ rama] da canaiizaqAo da raai fone ("-1) 287-5848.
' : nntTmarinnah _ nha Mendanha, que frcquenta todos os entidade comunitdria, surgiram os pnniei- portcs; instalagao de rede de agua; sanea- que manda agua para o edificio. "Nos - .

! ronortn Inteninrinnni Hn Dm finais de^'semana, na verdade Vanda mora ros resultados. mento para as casas, pnncipalmente as estamos desesperados, nao temos agua
I janciro no Leme. E foi sua experiencia de ex- Sem ser dragado desde 1966, o rio da duas pcquenas favelas da regiao; llumina- para tomar banho sequer", desabafa An- PTCVi'RiO

rnrrp"n<i p T 1' militante da Associagao dc Moradores do Prata comegou a scr desassoreado pela gao publica; e o asfaltamento (ou coloca- ge|a> lembrando que um grupo de mora-
' Ac o 

* ieiegratos Leme 
que abriu os olhos dos agricultores Serla — embora, d verdade, em ritmo gao de saibro) dc outras importantcs cs- dores foi 5 Cedae pedir providencias, mas ¦» Termina hoie o prazo para

!nal do Rio dc Janeiro0' para a importancia da luta comunitdria. ainda lento. Regiao isolada, foram con- tradas vicinais, como a Marapicu, Abilio a empresa alegou que o trabalho nao podc que os 108 mil funcionarios
' Ilha do Govcmador "Sem a associagao nao teriamos o quistados os dois unicos telefones da loca- Bastos e Caminho dos Eucaliptos. ser executado durante o. dia, pois seria cstatutdrios da Prefeitura fagam

pouco que conquistamos", concorda o lidade, um publico e outro comunitdrio. _ __ necessdrio fechar a rua. Angela disse que nm-aocntreiiintinuarcomocontri-Supermercad°s — Casas da agricultor Manoel Nunes, 55, vice- Com a produgao de festas c um livro de Engeilho NOVO — Coberturas a solugao tem sido lavar as roupas em uma h^ . , ,Drcv|dincia
rif 

~ 
h"n, qUe'ra Campos 69 presidente da entidade. Situada numa re- ouro. a associagao conseguiu comprar para parada de onibus em quatro locais bica pr6xima e tomar banho em casa de JgggB «»^fcRJ P

Copacabana. giao considerada um dos cinturocs verdes uma casinha num pcqueno terreno c. ha do bairro e o assunto dc que trata o vizmhos. controtada pelo hstauo) ou muotm
Roupas — Maison Dothy do Rio — Campo Grande responde por trcs mescs. inaugurou sua scde. processo numero 03/100121/88, em trami- * A Cedae informou que amanha iniciara para 0 lmi-Rw (m»o mstituio
Galcria Ouartier — Rua Visconde 20% da producao dc horticranieiros do Agora, com um ponto de referencia tagao hd dois meses na Superintendcncia o conserto. criado pla Prefeitura).
dePiraid.414. sala 1006— Inancma pi t> - 

'• -Tel. 267-1499. 555555555^——

Cursos
Arte — A Numen Espaço
Cultural abre amanhã as inscrições
para o curso dc História da Arte da
professora Alda Mendonça Lira. No
programa, estilos dc arquitetura,
pinturas c esculturas da antigüidade
aos tempos modernos. O curso
custa CZ$ 4 mil 5(X) c será dado nos
seguintes horários; terças c quintas,
dc 15h às 16h30min, o segundas e
quartas, dc 20h às 21h30min. A
Numcn fica na Rua Muniz Barreto
436, Botafogo. Maiores informa-
ções pelo telefone 266-1145.
Museus — Dc amanhã ao dia
20 'no Paço Imperial, o programador
visual do Centro Pompidou de Pa-
ris, André Rauch, estará dando o
curso Organização visual da cultura:
indicações muscogrdficas, com aulas
dc 15h às I8I1. A promoçào d do
Instituto Italiano de Cultura c a
entrada d grátis.
Velhice — A escritora c profes-
sora Magdalcna Lca inicia depois de
amanhã o ciclo de palestras O mito
da velhice, na Olympo Produções
Culturais (Rua Bambina 110-casa 7
— Botafogo). Todas as quartas-
feiras, das 15 às 16h30m. Magdale-
na, que d especialista cm psicologia
do envelhecimento, falará sobre tc-
mas como: o medo dc envelhecer,
problemas sócio-scxuais e relações
humanas na velhice. Informações
pelos telefones 226-7606 e 286-2186.
Educação — A Faculdade de
Educação da Universidade Federal
Fluminense promove no dia 10 dc
maio ate 29 de setembro o curso
Formação e Prática do Orientador
Educacional. Os interessados dc-
vem sc dirigir a Rua Dr Celestino
74. sala 10, no Centro dc Niterói,
com os seguintes documentos: xerox
da identidade e do diploma de
orientador, comprovante da atua-
çdo na função de orientador, relato
crítico da experiência profissional,
curricylum vitac e duas fotos 3X4.
A taxa dc inscrição d de uma OTN.
Maiores informações pelo telefone
719-9009.
Saúde — Aspectos atuais da
Aids d o curso que o mddico Carlos
Alberto Morais de Sá, diretor do
Hospital Graffde Guinle, desenvol-
ve em oito palestras dos dias 10 a 13
de maio (duas palestras por dia), a
partir das 20h, no Centro Cultural
Cândido Mendes, na Rua Joana
Angélica 63, em Ipanema. A renda
das palestras será revertida para o
tratamento dos pacientes aidéticos
do Graffde Guinle.
Cinema — A Oficina de Artes
Plásticas Maria Teresa Vieira pro-
move a partir do dia 17 o curso Três
Décadas de Cinema Brasileiro. Di-
vidido em três módulos — Cinema
Novo, Cinema Marginal e Cinema
Atual — o curso tem duração pre-
vista de 9 meses, três para cada
módulo. As vagas serão limitadas,
com turmas de no máximo 10 alu-
nos, e maiores informações podem
ser obtidas na Travessa Pinto da'
Rocha, 44/casa 1, Laranjeiras.
Magia — O artista florentino
Sérgio Bini, ou Bustric, vem ao Rio
mostrar a sua pequena fábrica de
magia em Escamot, um show de
ilusionismo e esquetes sobre o enga-
no, e o drama podtico-cômico Na
pista do crocodilo. Por iniciativa do
Instituto Italiano de Cultura, da
Fundação de Artes Cênicas e da
Rio Arte, ele estará se exibindo dia
12, quinta-feira, às 15h, no Ciep de
Bangu; dia 14, às 17h30min, no
Teatro Glauce Rocha; e dia 23, 5s
15h, no Ciep de Senador Camará.
Dará ainda um seminário sobre ma-
gia, prestidigitação, mímica e a arte
do palhaço dos dias 16 a 20, das 9h
5s 13h, no Instituto Italiano de
Cultura (Av. Presidente Antônio
Carlos, 40,4o andar). Sáo 40 vagas e
as inscrições podem ser feitas na
Livraria Ver e Ler (Av. Rio Branco,

Túneis
£ O DER continua fechando os

; túneis Reboliças c Dois Irmãos
í para obras de manutenção, sempre
, dus 24 às 5 da manhã. Calendário
; da semana: hoje, Dois Irmãos, sen-
I tido Rocinha—Gávea; amanhã,
•Rebougas, sentido Lagoa—Rio
!Comprido; quarta-feira, Dois.Ir-
; mãos, sentido Gávea—Rocinha; e
: quinta-feira, Reboliças, sentido
?:&o Comprido—Lagoa. Alternati-
;Jrçs: quem usa o Dois Irmãos, pode
f Seguir pela Niemc.ver e Estrada do
;^t»á; quem usa o Rehouças, túnel
1 Santa Bárbara ou Aterro do Fia-'818
5inengo.

Centenário da Abolição

Uma semana de reflexão

Filmes, mostras, Missa dos Quilombos, manifestações...

^ 
país. Entre as 140 peças selecionadas para Arte africana — A Galeria Cláudio Anastácia — Mis
a exposição, estão o decreto com que Bernardes abrirá no São Conrado Fashion escravos será celebrai
princesa Isabel extinguiu a escravidão, Mall (Estrada da Gávea, 899, loja 201, Rua Couto Magalhãe
originais de leis como a do Ventre Livre São Conrado), 5s 21h, mostra com 54 frente ao busto da es
a dos Sexagenários, o número um do peças de madeira, metal e marfim de culto d promovido pi
primeiro jornal abolicionista — o homem várias nações africanas, com destaque pa- Filosófico e Cultural /
de cor, de Josd do Patrocínio, lançado em ra esculturas dos ashantis e bambaras. Quilombos — Já
1833. A mostra será encenada em 30 dc esposição poderá ser vista, diariamente, vezes no Brasil —em
junho e pode ser vista das 9h 5s 20h, de das lOh 5s 22h. em 82, em Caetd (MG
segundas a sextas-feiras, e das 12h 5s 18h, questionar a forma cc

 . nos sábados. escravidão no país, a I
anifestações de rua, exibição Qní-n+a poderá ser assistida p

llí I de fllmcs- dcbatcs> missas «umia nos Arcos da Lap3) (
JiVJi atd coleta de sangue, entre ÉÊÊKÈÈÉÊÍBÍÊ<k- J°nfí° — Originária dos africanos bantos, música de Milton N;
outras atividades, marcam, durante toda a dança do jongo será apresentada por ^ do bj pedr(
semana, a passagem do 13 de Maio. Cem crianças da Escola de Samba Mirim impe- pedrQ Tierraj e reún
anos após a abolição da escravidão no rio do Futuro, as 14h. na Biblioteca t opu- miisicos, atores, can
Brasil, não será por falta de eventos que o i §m\ lar de Jacarepaguá (Rua Dr. Bernarüino, cQm dircção gcraj t
carioca deixará de refletir ou simplcsmen- UF <".„v JL\ 210. Praça Scca). O grupo c formado por coordcnaçào corcog,
tc comemorar a assinatura da Lei Aurca. W 13 artistas mirins, que dançarao ao som de Assjs e djrcça0 musi(
Há programa atd para quem não puder x 4 J tambores, palmas e improvisações üe Q espctácui0i que (
sair de casa, como o debate que a TVE / canto. negros trazidos ao E
transmitirá, na sexta-feira, das 9h às llh, | T %para Zumbi dos Pai
com imagens geradas pela TV-Executiva, ggáâk ' J|i| ggggg pela Rioartc e apoiai
da Embratel. i í JK. municipais, estaduais

Na extensa e variada programação do Sexta Show — Em Nitccentenário da hbertaçao dos escravos, tres _ Alvorada — As atividades pela passa- 13 de maio será marieventos se destacam: a Caminhada Estu- lsmenia Martins: palestra do 13 de Maio começarão ccdo no musicai na Rua 15 d<dantil^peh verdadeira^ abohçao,^ 
jerça- Catumbi. Às 16h, haverá toques de ataba- onde se apresentará-feira, 5 tarde, no Centro, a Marcha contra quc na Rua Catumbi, seguido do clarins, grup0s de capoeiraa farsa da abohçao a partu-das 16h de Terça cstouro de fogos e revoada de pombos. As será em frente ao Te;

Sovida^m? movim?nto negro® e à Passeata - Alunos das escolas muni- 7h, haverá cantos seguidos de agsenta- 0 prefeito Waldffiir I
Miss'i dos Ouilombos que reunirá 300 cipais do Rio farüo, à tarde, a Caminhada çao dc entidades dos cultos afro a influencia dos negn
artistas, na noite de sexta-feira, nos Arcos pela verdadeira abolição na Avenida Pre- JnKilmiw Mangaratiba -
da Lapa. Curiosidades, também, não fal- s.dente Vargas Centro, após concentra- Js 

" Peixoto abrirá cxpoi
tardo: a caneta de ouro da princesa Isabel, çao no Sambódromo, marcada para as p- ' . • 

enròduzintlo ri- cas, e fotografias às
por exemplo, poderá ser vista a partir de 14h. Na manifcstaçao, promovida por 32 cxecutadvelhos 

e de Itacuruçd, como pa.
sexta-feira no Museu Imperial, em Petró- grêmios estudantis e apoiada pelas secrc- tuais dc Iemanjd, dos pretos velhos de )õ centenán0

lis tarias de Educação e dc Cultura, os parti- maculelc.
* riníintnc rnntnrfin mucirn*; rnmnnstíK flílS tAK/tlinõn* mitn nu roalirln.

Dia e Noite

Farmácias — Zona Sul —
farmácia Flamengo (Praia do Fia-
jnengo, 224); Leme — Farmácia do

;í£eme (Rua Ministro Viveiros de
Castro, 32); Leblon — Farmácia

• J-Piauí (Av. Ataulfo de Paiva, 1283);
¦_*Copacabana — Drogaria Cruzeiro
J (Av. Copacabana, 1212); Zona'¦*. Norte — Cascadura — Farmácia
>:Êardoso (Rua Sidõnio Paes, 19);
^kealengo — Farmácia Capitólio**(Rua Marechal Soares Andréa,

282); Bonsucesso — Farmácia Vitó-
ria (Praça das Nações, 160); Méier
— Farmácia Mackenzie (Rua Dias
da Cruz, 616); Campo Grande —

; -Drogaria Chega Mais (Rua Aurdlio
;-dd Figueiredo, 15); Drogaria Chega-"Mais (Rua Barcelos Domingos, 14);

Farmácia Comari (Rua Augsuto
Vasconcelos, 76); Jacarepaguá —
Farmácia Carollo (estr. de Jacaré-
paguá, 7912); Tijuca — Casa Gra-

„nado Laboratórios Farmácias e
..Drogarias (Rua Conde de Bonfim,
. 300); Ilha do Governador— Droga-

ria Coutinho da Ilha (Est. Cacuia,
, 98); Farmácia Supersônica (Aero-
porto Internacional); Pavuna —
Farmácia N. S. dc Guadalupe (Av."Brasil, 23.390); Drogaria Central de

Z Anchieta (Av. Nazard, 2.635); Far-' mácia Jarsan (Rua Leocádio Figuei-
redo, 331); Zona Centro — Central
do Brasil—Farmácia Pedro II (Edi-
fício da Central do Brasil);

¦; Emergências — Prontos So-
.2 corros Cardíacos — Ipanema — Rio
, v Cor — 521-3737 (Rua Farme de
. , Amoedo, 86); Jacarepaguá — Urge-
_. cor — 392-6951 (Estrada Três Rios,

,563); Botafogo — Pró-Cardíaco —
.246-6060 (Rua Dona Mariana, 219);
. frontos Socorros Dentários — Bar-

, ra da Tijuca — Assistência Dentária
. da Bana — 399-1603 (Av. das Ame-

ricas, 2300); Tijuca — Centro Espe-
. 
"tializado de Odontologia — 288-
4797 (Rua Conde de Bonfim, 664);
Prontos Socorros Infantis — Bota-
fogo — Amiu — 286-6446 (Rua
Muniz Barreto, 545); Copacabana

v— UPC — Urgências Pediátricas —
;Í2ft7-6399 (Rua Barata Ribeiro,
; vj-ll); Ortopedia — Leblon — Co-

vjrauma — 294-8080 (Av. Ataulfo dc
-¦BEaivà, 355); Cortrel - 274-9595

íJ(Av. Ataulfo de Paiva, 734); Otorri-
¦ t-rio — Copacabana — Cota — 236-

íf-0333 (Rua Tonelero, 152); Policlíni-
-£<as Urgências — Copacabana —"Clínica Galdino Campos — 255-

£9966 (Av. N. Sra. de Copacabana,
Vi£492). Psiquiatria — Botafogo —
if Serviço de Urgência Psiquiátrica do
í-Sftio de Janeiro — 542-0844; 541-
í£3244 e 541-3644 (Rua Paulino Fer-'handes, 78).

; Tomografia — Niterói —
Centro de Tomografia Compu-' tadorizada de Niterói (CTCON) —

; 714-2540, 711-9555 e 266-4545 BIP
; 4JM2; Radiologia — Copacabana
j — Clínica Radiológica 24 horas
; Ltda. — 237-7226 (Av. Nossa Se-
• nhora de Copacabana, 492/202);

Reumatologia — Botafogo — Ccn-
tro 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 Polidoro,
; 238 — Tel. 226-5844; Carlinhos das
; Flores — Av. Geremário Dantas, 71
; — Jacarepaguá — Tel. 392-0037;

Roberto das Flores — Av. Automó-
vel Clube, 1661 — Inhaúma — Tel.

: 593-8749.
: Borracheiro — Avenida Prin-
: cesa Isabel, 272 — Copacabana —
; . Tel. 541-7996; Rua Mem de Sá, 45,
; Lapa (junto aos Arcos) com servi-
; ços de mecânico, eletricista e rebo-
; : que. Telefone 224-2446.

Reboques — Auto-Socono
Botelho — Rua Sá Freire, 127 —

; São Cristóvão — Tel. 580-9079; Au-
. to-Socono Gafanhoto — Rua Aris-
; tides Lobo, 156 — Rio Comprido —
: 1 Tel. 273-5495; Avenida das Amdri-I cas, 1577 — Bana da Tijuca — tel.

; 399-2192.
Chaveiros — Trancauto —

Central de Atendimento — Tel.
: j391-0770, 391-1360, 288-2099 e 268-

5827; Chaveiro Impdrio — Rua
; .Conea Dutra, 76 — Catete — Tel.
; '.245-5860, 265-8444 e 285-7443.
|! Infraero — Setor A (domdsti-- ' c°) — 398-4132, Setor B (interna-: ; cional) — 398-4133 — e Setor C
! j (internacional) — 398-4134 — Ae-

1 roporto Internacional do Rio de
;, Janeiro.

1 Correios e Telégrafos —'Aeroporto Internacio-
nal do Rio dc Janeiro —

; Ilha do Governador.
Supermercados — Casas da
Banha — Rua Siqueira Campos, 69
- Copacabana.

Roupas — Maison Dothy —
Galeria Quartier — Rua Visconde
de Pirajá, 414. sala 1006 — Ipanema

¦ — Tel. 267-1499.

Hoje
Colóquio — A abolição da escravidão

d tema dc debates a partir das lOh no
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
(IFCS) da UFRJ (Largo de São Francisco,
1, Centro). O Colóquio do Centenário da
Abolição, que termina quinta-feira, ainda
aceita inscrições.

Diálogos — A escravidão na Bíblia d
um dos temas do ciclo de palestras, intitu-
lado Dia-logos, que começa às 18h no
Departamento de Filosofia do IFCS (Lar-
go de São Francisco, 1, Centro). Quem
fala sobre os escravos na Bíblia d o
professor Olinto Pegoraro. Na quarta e na
sexta-feiras, tambdm às 18h, os professo-
res Gerd Bornheim e Carneiro Leão fala-
rão sobre A questão da liberdade e Liber-
dade e libertação.

Quarta
Sangue negro — Numa atividade pro-

movida com o Instituto de Hematologia
do Rio e a Fundação Oswaldo Cruz,
militantes de entidades negras participam
da campanha Pirâmide do sangue negro, a
partir das 14h, em frente à igreja da
Candelária, na Avenida Presidente Var-
gas, Centro. A campanha visa a coletar
sangue dos participantes da marcha contra
a farsa da abolição, marcada para o fim da
tarde.

Marcha — Apoiada por várias entida-
des da sociedade civil, como a Central
Única dos Trabalhadores (CUT) e a Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), a
marcha contra a farsa da abolição, promo-
vida pelo movimento negro do Rio, terá
concentração a partir das 16h em frente a
Candelária. De lá, os participantes sairão
pela Avenida Presidente Vargas em dire-
ção à Central do Brasil, onde haverá ato
público. A manifestação contará com inte-
grantes dos vários segmentos da comuni-
dade negra da cidade, como atores, músi-
cos, grupos de afoxd e religiosos das
igrejas católica e protestante, da umbanda
e do candombld.

Nas escolas
H Cerca de 30 mil alunos da rede

municipal do Rio participam
nesta semana do projeto A escola
vai ao cinema, da Fundação Rio e
da Embrafllmes, que exibem até
sexta-feira, para a criançada, qua-
tro fllmes relacionados cora a situa-
çáo dos negros no pais; Quilombo,
de Cacá Dlegues; Chico Rei, de
Walter Lima Júnior; Tenda dos
Milagres e Jubiabá, de Nelson Pe-
relra dos Santos.
Cora os ingressos distribuídos nas
escolas, os alunos estão sendo leva-
dos pelas professoras, em sessões
pela manhã, a sete cinemas, No
América (Tijuca), Vitória (Cen-
tro), Madureira II e II e Barra III,
as sessões são às lOh. No Bruni
Méier e no Cisne (Jacarepaguá), às
9h e às llh.

Princesa Isabel: a lei

Exposição — Para uma história do
negro no Brasil d a mostra que a Bibliote-
ca Nacional (Avenida Rio Branco, 219,
Centro) abre às 18h, reunindo gravuras,
desenhos, fotografias, manuscritos, livros
e jornais relacionados com a escravidão, a
abolição c a situação atual dos negros no

Marco AntônioTâjxeira
Dança — Jazz, dança contempo-
rânea e pesquisa de movimentos se
unem no espetáculo Vernissage de
dança, com coreografias de Márcia
Banos, Renato Vieira e Aluísio
Flores, que estrdia dia 12, quinta-
feira, às 21hl5min, no Teatro Dulci-
na, e vai até domingo, 15.
Tarô — Últimas vagas para ju-
nho e julho, inclusive no curso de
fdrias. Ensinamento básico, objeti-
vo e prático em oito aulas. Turmas 5
tarde e 5 noite. Apostilas grátis e
material didático para consulta. In-
formações pelo telefone 226-6420,
das 9h às 20h, inclusive aos sábados
e domingos.
Música — Curso para adultos
com a professora Ciça Tuccori, do
Grupo Rumo. Início dia 11 do cor-
rente, com a duração de dois meses,
ao preço de CZ$ 4 mil. Local:
Cenário, Rua 19 de Fevereiro, 48,
telefone 226-8126.
Mergulho — Com duração de
26 dias, começa dia 17 o curso
básico de mergulho do Centro de
Instrutores de Mergulho Autôno-
mo. O curso constará de oito aulas
teóricas, oito sessões em piscina e
duas saídas para o mar, em Cabo
Frio. O curso inclui exame mddico
específico, estada em Cabo Frio,
aldm da participação de um biólogo
e dois médicos nas aulas teóricas e
acompanhamento nas aulas práti-
cas. Maiores informações pelo tele-
fone (021) 287-5848.

Municipal dc Transportes Urbanos
(SMTU), sem qualquer parecer atd ago-
ra. Cdlio de Andrade, presidente da
associação de moradores, disse que prio-
ridade para colocação dc coberturas nas
paradas foi dada 5 Rua 24 de Maio, cm
frente à 25a DP; 5 Rua Bardo do Bom
Retiro, próximo ao número 909; ao pon-
to final da linha 422 (Grajaú—Cosme
Velho), na Rua Açard; e ao ponto final
da linha 455 (Mcier-Copacabana), na
Rua Dona Romana.
LagO& — Em conseqüência da de-
molição do prédio número 3.350, da Ave-
nida Epitdcio Pessoa, "s'o hd lama c
pedras sobre a calçada próxima", reclama
Maria Cavalcanti, moradora do edifício
3.400, ao lado da obra. Ela lembra que.
exatamente em frente ao prédio em demo-
lição, existe um ponto de ônibus, onde
hoje os moradores não têm como aguar-
dar a condução. "Ou piso na lama ou me
arrisco a ser atropelada", diz. Quatro
linhas fazem parada na calçada: 473, 461,
157 e 462. Maria Cavalcanti, telefona,
desde fevereiro, quase diariamente, para
a 6a Região Administrativa, mas conta
que até hoje nada foi feito.
Laranjeiras — Os moradores
do prédio número 71, da Rua Mário
Portela, estão sem água hd sete dias.
Segundo a moradora, Ângela Salomão,
desde o dia Io de abril o abastecimento
está precário, em conseqüência do entupi-
mento no ramal da canalização da rua,
que manda água para o edifício. "Nós
estamos desesperados, não temos água
para tomar banho sequer", desabafa An-
gela, lembrando que um grupo de mora-
dores foi 5 Cedae pedir providências, mas
a empresa alegou que o trabalho não pode
ser executado durante o_ dia, pois seria
necessário fechar a rua. Angela disse que
a solução tem sido lavar as roupas em uma
bica próxima e tomar banho em casa de
vizinhos.* A Cedae informou que amanhã iniciará
o conserto.

Campo Grande — Pequenos e
médios agricultores da Serrinha Menda-
nha, distrito dc Campo Grande, estão
aprendendo a conquistar seus direitos
através da luta organizada. Fundada há
dois anos e meio, sua associação de mora-
dores vem lentamente obtendo melhorias
para a localidade, como a dragagem do rio
da Prata e a pavimentação da estrada do
Pedregoso. No momento, a entidade está
5s voltas com uma importante reivindica-
çdo: a reconstrução dc uma ponte sobre o
rio da Prata, que desabou na enxunada de
fevereiro deixando ilhada a produção de
17 agricultores.

Técnicos do DER — Departamento
de Estradas de Rodagem — estiveram no
local e prometeram a reconstrução dessa e
também de outra ponte, que ficou abalada
11a enxurrada e ameaça cair. A promessa
ainda não começou a ser cumprida, mas os
agricultores organizados garantem não ar-
rodar o pé dos calcanhares dos técnicos do
DER. Desde a fundação de entidade
comunitária que eles vêm se conscienti-
zando da importância de agir, e não
somente reivindicar."Antes todo mundo reclamava de
tudo, mas não via ninguém fazendo na-
da", lembra Vanda Cordeiro, presidente
da Associação de Moradores da Serrinha
Mendanha. Ao contrário da maior parte
dos 3 mil 500 moradores do local, Vanda
não é agricultora. Com um sítio na Serri-
nha Mendanha, que freqüenta todos os
finais de semana, na verdade Vanda mora
no Leme. E foi sua experiência de ex-
militante da Associação dc Moradores do
Leme que abriu os olhos dos agricultores
para a importância da luta comunitária."Sem a associação não teriamos o
pouco que conquistamos", concorda o
agricultor Manoel Nunes, 55, vice-
presidente da entidade. Situada numa re-
gião considerada um dos cinturões verdes
do Rio — Campo Grande responde por
20% da produção dc hortigranjeiros do

Termina hoje o prazo para
que os 108 mil funcionários

estatutários da Prefeitura façam
opção entre continuar como contri-
buintes do IPERJ (previdência
controlada pelo Estado) ou mudem
para o Previ-Rio (novo instituto
criado pia Prefeitura).
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A sombra da Justiça

Onda de assassinatos

Onze pessoas são mortas a tiros durante a madrugada

Pelo menos 11 pessoas foram assassi-
nadas no Grande Rio, somenje na ma-
drugada de domingo, cm crimes com
características dos cometidos por grupos
de extermínio ou matadores profissio-
nais. Em Nova Iguaçu, desconhecidos
praticaram uma chacina cm uma casa de
habitação coletiva, matando um homem,
sua companheira e sua cunhada. Em
Bangu, os corpos de dois rapazes bran-
cos, crivados de balas, foram encontrados
na mala de um carro. Ainda em Bangu,
mais dois corpos foram encontrados, pela
manhã: o de um jovem, negro, em um rio
perto da Vila Olímpica, com marcas de
muitos tiros, e o de um homem de cerca
de 40 anos, negro, na Rua Chesburger.
Outros quatro homens foram assassina-
dos com muitos tiros, em locais diferen-
tes: dois em Campo Grande, um em
Olaria e um cm Parada de Lucas.

Chacina— Por volta das 3h30min
de ontem, Elza dos Santos, moradora do
quarto 3 da casa de habitação coletiva da
Rua F, 145, no Jardim Esplanada, Nova' Iguaçu, ouviu vozes estranhas de homens
que diziam muitos palavrões. Pouco de-
pois, o ruído de portas que eram arrom-
badas e muitos tiros e gritos. Depois, o
silêncio.

Só pela manhã foi que ela teve cora-
gem para ver o que tinha acontecido. No
quarto vizinho, o 2, estavam mortos o

operário Sebastião Ferreira, 36, c sua
companheira, Clcusa Nunes, 31. No
quarto 1, estava morta com oito tiros, em
trajes íntimos, a mulher conhecida como
Abdala, 25 anos presumíveis, que, segun-
do a vizinha, era irmã de Clcusa por parte
de mãe.

Elza disse ao detetive Hélio, da 52a
DP, que fez as primeiras investigações,
que as duas mulheres e Sebastião saíam
sempre cedo para o trabalho, juntos. Elas
eram faxineiras de uma firma no centro
do Rio. No quarto do casal, o policial
encontrou uma trouxinha de maconha.

Belina — Na mala do Belina de
placa ZB 9221, que não constava como
roubada, foram encontrados os corpos de
dois jovens, brancos, aparentando menos
de 25 anos. Um deles vestia apenas
camiseta vermelha, sunga branca e
meias. O outro, bermuda e camisa bran-
cas, uma jaqueta e calçava tênis. A 34a
DP registrou e está investigando.

A mesma delegacia está investigando
também o assassinato de um preto, 20
anos aparentes, encontrado dentro de um
rio que corre paralelo à Vila Olímpia, na
Estrada do Engenho, com marcas de
muitos tiros e vísceras à mostra, e o de
outro homem, também preto, de 40 anos
presumíveis, encontrado na Rua Ches-
burger, em frente ao n° 67. Este último,
que vestia apenas camiseta branca e sun-

ga azul, seria um lavador de carros co-
nhecido nas proximidades.

Em Olaria, a 22a Delegacia Policial
está investigando o assassinato, ontem de
manhã, de um homem branco, aparen-
tando 50 anos, na Rua Filomena Nunes.
A vítima, que vestia calça e camisa cor de
vinho c que seria vigia de uma firma nas
proximidades, foi morta a tiros. Apesar
de o local ser movimentado, os policiais
não conseguiram testemunha.

Em Campo Grande, foram encontra-
dos dois corpos de desconhecidos, ambos
executados com muitos tiros. Um deles
estava na Estrada do Monteiro, esquina
de Rua Itapuã, e o outro no Largo do
Correia.

Em Parada de Lucas, um homem não
identificado foi morto a tiros c seu corpo
foi levado em um carrinho de mão ate a
Rua Furquim Mendes, em Vigário Geral,
onde foi abandonado. O crime ocorreu
por volta das 9h c está sendo investigado
pela 39a Delegacia Policial (Pavuna).

No local, os policiais tiveram infor-
mações de que o assassinato teria sido
cometido pelo assaltante e traficante de
tóxicos Robson Vilas Boas, o Cabo Vilas,
34, que é dono de um ponto de venda de
entorpecentes nas imediações. Segundo
os policiais, o Cabo Vilas já cometeu
outros assassinatos na região e conta em
seu bando com cerca de 40 menores, que
o auxiliam na distribuição de tóxicos.

Assalto e morte na festa Policiais vão
Terminou em tragédia a festa de

casamento que se realizava no salão alu-
gado na Rua Renato Rebechi, 1.300, em
Bangu, na madrugada de ontem. Um
ladrão, que furtara uma Brasília (placa
TY-1288), pertencente a um dos convida-
dos e que estava estacionada na porta, foi
perseguido e morto a tiros e pancadas e o
filho do dono do carro, baleado em
circunstâncias estranhas, está internado
na Clínica Pró-Saúde de Bangu.

O ladrão foi identificado como Da-
niel Frutuoso da Silva, 21, residente à
Rua Lima Torres, s/n", Bangu. O rapaz
ferido é Júlio César da Silva Oliveira, 23,
filho de Delair Tavares de Oliveira, pro-
prietário da Brasília. Daniel chegou a ser
levado para o Hospital Padre Olivério
Kraemer pela Patamo 52-0045, cuja guar-
nição arrebatou-o das mãos dos linchado-
res. Houve confusão e teria havido até
troca de tiros, quando Júlio teria sido
ferido, atingido no pescoço e cabeça.

O PM Elísio Félix da Silva, do 14°
BPM, dirigia a Patamo de n° 52-0045,
mandada para o local em apoio à primei-
ra. Na Rua Cônego de Vasconcelos,
numa curva, a porta do lado dele abriu e
ele foi lançado na pista. A Patamo,
desgovernada, foi bater contra um muro.
O PM está internado no hospital da
corporação. Nenhum dos demais ocupa-
ntes do carro ficou ferido.

São várias as versões para o caso.
Numa delas, Daniel Frutuoso da Silva
teria sido notado furtando a Brasília,
quando tentava deixar o local. Houve o
alarme e a perseguição imediata. Entre
os perseguidores estava o filho do dono
do carro, Júlio César. Na tentativa de
escapar aos perseguidores, Daniel aca-
bou colidindo contra um poste, menos de
100 metros adiante. Foi arrancado do
carro a tapas e os perseguidores começa-
ram a linchá-lo.

Foram ouvidos alguns tiros e logo
chegava a Patamo 52-0045, comandada
pelo cabo Jorge, do 14° BPM. Houve
confusão e mais tiros c, aí, Júlio César
teria sido ferido.

Numa segunda versão, o ladrão teria
sido o autor dos tiros que feriram grave-
mente o rapaz (Daniel teria atirado con-
tra os perseguidores). Não foi afastada,
também, a possibilidade de ele contar
com alguém na sua cobertura. Os com-
parsas é que teriam feito os primeiros
disparos, misturados aos perseguidores.

O pai de Júlio César, Delair Tavares
de Oliveira, disse a um policial que
quando o filho foi baleado o ladrão,
estava dentro de uma casa, cercado, mas
protegido para não ser linchado. Daí ele
acreditar que havia comparsas de Daniel
junto aos populares que o perseguiram.

à Justiça para

garantir curso
Mais de 400 policiais, entre escrivães,

peritos e inspetores, conseguiram uma
liminar, contra o que consideram a "cria-
ção de mais uma geração de delegados
denorex" (que parecem ser, mas não
são). Eles ganharam na Justiça o direito
de freqüentar, também, o curso da Aca-
demia de Polícia, que dá acesso ao posto
de delegado de 3a categoria.

Até agora, apenas 34 policiais (os tais
novos denorex) estão freqüentando o
curso, mesmo tendo sido reprovados em
prova seletiva. Esse direito foi consegui-
do na Justiça, baseando-se numa lei cria-
da no final do governo Chagas Freitas,"para beneficiar cerca de 80 delegados
denorex que hoje existem por aí selecio-
nados sem exame", disse o presidente da
Associação de Escrivães, Ronaldo
Aguiar Pereira.

Os 400 policiais conseguiram, agora,
o mesmo direito, apesar do indeferimen-
to do pedido administrativo feito por eles
e publicado no DO de sexta-feira passa-
do. Eles garantem que farão respeitar a
liminar conseguida na Justiça, freqüen-
tando o curso, hoje, às 18h, na Academia
de Polícia.

Enquanto a juíza ji
Depois de presidir, por quase 30

horas, o júri que condenou o escrivão de
polícia Arlindo Lamarini a 23 anos de
prisão, pelo seqüestro e morte do estu-
dante Luís Antônio Ferreira Viana, a
juíza Denise Frossard Loschi passou pela
desagradável experiência de, ao retornar
ao seu apartamento, no Leblon, encon-
trar a porta arrombada e descobrir quediversos objetos de valor haviam sido
roubados. Teve a sorte, no entanto, de
recuperar tudo já na manhã de ontem,
quando a polícia descobriu, por acaso, o
autor do roubo.

Investigando denúncia de um moto-
rista de táxi de aue havia deixado cm
frente ao prédio n 76 da Aires Saldanha,
em Copacabana, passageiros que conver-
savam sobre roubos, policiais da 13a DP
prenderam Claúdio Henrique Corso, 23,
no apartamento 906 do edifício. O rapaz
confessou ser ladrão c deu os endereços
dos dois últimos apartamentos que rou-
bara, um dos quais era o da juíza, que
registrara o caso na 14a. O delegado
Valdemar Pereira Gonçalves suspeita
que Cláudio integra um grupo de assai-
tantes especializados em arrombar resi-
dências na Zona Sul.

'ga 
um crime, sua cí

O delegado afirma que só descobriu
que o apartamento do Leblon era da
juíza quando, conversando com ela sobre
o roubo, viu sua foto com toga. "Eu
sequer sabia que a Dra Denise Frossard
Loschi tivera sua casa arrombada, pois o
caso fora registrado em outra delegacia",
explicou, preocupado em'esclarecer que
não era por ter como vítima uma juíza
que o roubo havia sido esclarecido rapi-
damente.

A própria juíza também fez questão
de ressalvar a coincidência, quando foi à
Delegacia para recuperar o relógio de
pulso, a máquina fotográfica, o videocas-
sete, a mala e o controle remoto levados
pelo ladrão. Cláudio revirou também
todo o arquivo da juíza, mas garante que
não estava à procura de qualquer do-
cumento, pretendia apenas encontrar pe-
quenos objetos de valor que pudessem
estar escondidos entre os papéis.

Ele disse que, aproveitando o horário
de almoço, quando muitos porteiros dei-
xam as frentes dos prédios, tocou o
interfone de um dos apartamentos do
edifício. Como ninugém atendesse, subiu
e arrombou a porta com ferramentas que

\a é roubada
carrega. Desempregado desde 1984, o
assaltante afirma ter sido segurança do
Hotel Sheraton. Nascido em Caxias, do
Sul, Cláudio garantiu aos policiais ser
primo do prefeito da cidade paraguaia de
Porto Strocssner. A equipe da 13a DP
deteve no apartamento de Cláudio — que
paga CZ$ 20 mil de aluguel por mês,
mesmo desempregado — outro rapaz,
Frankiscleiton Ribeiro Freitas, 19, que,
apesar de inocentado pelo amigo, vai ser
processado por saber dos roubos e não
denunciá-los à polícia.

A juíza Denise Frossard Loschi ante-
riormente foi vítima de uma tentativa-de
assalto no calçadão da Praia de Copaca-
bana: passeava com um amigo quando
três pivetes tentaram retirar um cordão
de seu pescoço. Ela atracou-se com um
dos meninos e os três acabaram indo
embora. Manuseando um álbum de fotos
de pequenos assaltantes, ela reconheceu
um dos garotos que, ao depor, comentou
arrependido: "Doutor, entrei numa fria.
Ataquei a juíza pensando que ela fosse
uma gringa." Cabelos alourados, pele
clara, Denise Frossard Loschi é juíza há
quatro anos e atua no Io Tribunal do Júri.
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A carreta ficou atravessada na mureta e congestionou o trânsito o dia inteiro

Sônia d'Almelda

Acidente com carreta

engarrafa a Av. Brasil

O motorista da Carreta AS-7054, de
Mogi das Cruzes, Porfírio Ferreira da
Silva, 49, disse que evitou ontem de
manhã um acidente de grandes propor-
ções, mas "não teve tempo e nem como"
desviar da Brasília UM-4907, com seis
pessoas, que parou de repente à sua
frente na segunda faixa de rolamento da
pista central de descida da Avenida Bra-
sil, próximo ao viaduto Ataulfo Alves,
em Benfica.

O motorista da Brasília, Valmir Pe-
reira da Silva, 31, ficou ferido no superei-
lio, e Lúcia Marques dos Santos, 19,
grávida de sete meses, foi retirada des-
maiada do automóvel e levada para o
Inamps de Bonsucesso, com ferimentos
leves. A carreta subiu a mureta divisória
da pista lateral, permaneceu horas ocupa-
ndo três faixas de rolamento da avenida e
provocou um engarrafamento que se es-
tendeu por quatro quilômetros.

Valmir, é carpinteiro, reside em Ro-
cha Miranda e dirigia a Brasília de pro-
priedade de José Nascimento. Ele vinha
de Magalhães Bastos, onde fora a uma
festa na casa de uma amiga, e levava,
junto com o primo, as namoradas dos
dois e outras duas amigas à Praça 15 para
pegarem a barca para Niterói, onde
moram.

O carro deu defeito na Avenida Bra-
sil e uma grande quantidade de fumaça

começou a sair do motor. Eles pararam
em um posto, trocaram a correia de
ventilação e continuaram. Em Benfica,
alguns metros depois do Viaduto Ataulfo,
Alves, o motor rateou e o carro parou no
meio da pista.

Valmir disse que ainda tentou ligar o
pisca-pisca, mas nem teve tempo. A car-
reta Mercedes-Benz bateu no lado es-
querdo da Brasília e ainda jogou-a contra
a mureta.

Porfírio contou que trafegava a uns
70 quilômetros por hora e foi supreendi-
do pelo carro, que parou de repente à sua
frente. Tentou desviar mas "vi muitos
carros e o acidente seria pior", desabafou
ele. Ele vinha de Mogi das Cruzes com o
cavalo mecânico AS-7054 puxando a car-
reta AS-7313, carregada com 30 tonela-
das de cerâmica, e seguia para o Espírito
Santo, onde entregaria a carga. O veículo
pertence à Transportadora Vigilante
Ltda. que teve de providenciar outra
carreta para o transbordo de carga e
facilitar o trabalho do guindaste da York,
que presta serviços ao DER, de retirara
pesado caminhão de sobre a mureta.

O acidente foi às 9h50min da manhã
e o caminhão só começou a ser retirado
depois das 17h. Isso provocou um conges-
tionamento que, no final da tarde, chega-
va a quatro quilômetros, se estendendo
de Benfica para além de Bonsucesso.
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"Teresa99 
ajuda

sete presos em

fuga da 74a DP
Aproveitando o descuido do carce-

reiro, sete presos que aguardavam julga-
mento fugiram ontem de manhã da 74a
DP (Alcântara), depois de serrarem o
cadeado da cela onde estavam. A fuga

. ocorreu por volta das 6h20min, enquanto
o carcereiro, Dojival Silva Santos, toma-
va tranqüilamente seu café.

Os presos saíram da delegacia pelos
fundos, descendo do prédio pela escada.
Seu único trabalho foi galgar um muro de
cinco metros, o que fizeram com o auxílio
de uma "teresa" (corda improvisada com
tiras de lençóis e toalhas), saltando de-
pois para o pátio do estacionamento.
Minutos depois, o carcereiro encontraria
o portão da cela aberto, tendo sido aler-
tado da ação dos fugitivos pelos seus
próprios vizinhos de cela. Ele comunicou
então o fato ao plantonista, que pediu
auxílio ao CCOS — Centro de Controle
de Operação e Segurança. O 7U BPM
(Alcântara) foi acionado, assim como
diversas delegacias de Niterói. Apesar do
cerco, realizado em todas as áreas próxi-
mas à delegacia, nenhum dos fugitivos foi
recapturado.

Esta é a segunda grande fuga ocorri-
da na 74a DP em menos de quatro meses.
Na última, 19 detentos fugiram
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A entrega dos prêmios será no
Golden Room do Copacabana Palace,

dia 12 de maio às 16 horas.
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Onda de assassinatos

Onze pessoas são mortas a tiros durante a madrugada
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Sônia d'Almeida.

Pelo menos 11 pessoas foram assassi-
nadas no Grande Rio, somente na ma-
drugada de domingo, cm crimes com
características dos cometidos por grupos
de extermínio ou matadores profissio-
nais. Em Nova Iguaçu, desconhecidos
praticaram uma chacina em uma casa de
habitação coletiva, matando um homem,
sua companheira e sua cunhada. Em
Bangu, os corpos de dois rapazes bran-
cos, crivados de balas, foram encontrados
na mala de um carro. Ainda em Bangu,
mais dois corpos foram encontrados, pela
manhã: o de um jovem, negro, cm um rio
perto da Vila Olímpica, com marcas de
muitos tiros, e o de um homem dc cerca
de 40 anos, negro, na Rua Chesburger.
Outros quatro homens foram assassina-
dos com muitos tiros, em locais diferen-
tes: dois em Campo Grande, um em
Olaria e um em Parada de Lucas.

Chacina — Por volta das 3h30min
de ontem, Elza dos Santos, moradora do
quarto 3 da casa de habitação coletiva da
Rua F, 145, no Jardim Esplanada, Nova
Iguaçu, ouviu vozes estranhas de homens
que diziam muitos palavrões. Pouco de-
pois, o ruído de portas que eram arrom-
badas e muitos tiros e gritos. Depois, o
silêncio.

Só pela manhã foi que ela teve cora-
gem para ver o que tinha acontecido. No
quarto vizinho, o 2, estavam mortos o

operário Sebastião Ferreira, 36, c sua
companheira, Cleusa Nunes, 31. No
quarto 1, estava morta com oito tiros, em
trajes íntimos, a mulher conhecida como
Abdala, 25 anos presumíveis, que, segun-
do a vizinha, era irmã de Cleusa por parte
dc mãe.

Elza disse ao detetive Hélio, da 52a
DP, que fez as primeiras investigações,
que as duas mulheres e Sebastião saíam
sempre cedo para o trabalho, juntos. Elas
eram faxineiras de uma firma no centro
do Rio. No quarto do casal, o policial
encontrou uma trouxinha de maconha.

Belina — Na mala do Belina de
placa ZB 9221, que não constava como
roubada, foram encontrados os corpos de
dois jovens, brancos, aparentando menos
de 25 anos. Um deles vestia apenas
camiseta vermelha, sunga branca e
meias. O outro, bermuda e camisa bran-
cas, uma jaqueta e calçava tênis. A 34a
DP registrou e está investigando.

A mesma delegacia está investigando
também o assassinato de um preto, 20
anos aparentes, encontrado dentro de um
rio que corre paralelo à Vila Olímpia, na
Estrada do Engenho, com marcas de
muitos tiros e vísceras à mostra, e o de
outro homem, também preto, de 40 anos
presumíveis, encontrado na Rua Ches-
burger, em frente ao n° 67. Este último,
que vestia apenas camiseta branca e sun-

Assalto e morte na festa
Terminou cm tragédia a festa de

casamento que se realizava no salão alu-
gado na Rua Renato Rebechi, 1.300, em
Bangu, na madrugada dc ontem. Um
ladrão, que furtara uma Brasília (placa
TY-128S), pertencente a um dos convida-
dos e que estava estacionada na porta, foi
perseguido e morto a tiros e pancadas e o
filho do dono do carro, baleado em
circunstâncias estranhas, está internado
na Clínica Pró-Saúde de Bangu.

O ladrão foi identificado como Da-
niel Frutuoso da Silva, 21, residente à
Rua Lima Torres, s/n", Bangu. O rapaz
ferido é Júlio César da Silva Oliveira, 23,
filho de Delair Tavares de Oliveira, pro-
prietário da Brasília. Daniel chegou a ser
levado para o Hospital Padre Olivério
Kraemer pela Patamo 52-0045, cuja guar-
nição arrebatou-o das mãos dos linchado-
res. Houve confusão e teria havido até
troca de tiros, quando Júlio teria sido
ferido, atingido no pescoço e cabeça.

O PM Elísio Félix da Silva, do 14°
BPM, dirigia a Patamo de n° 52-0045,
mandada para o local em apoio à primei-
ra. Na Rua Cônego de Vasconcelos,
numa curva, a porta do lado dele abriu e
ele foi lançado na pista. A Patamo,
desgovernada, foi bater contra um muro.
O PM está internado no hospital da
corporação. Nenhum dos demais ocupa-
ntes do carro ficou ferido

São várias as versões para o caso.
Numa delas, Daniel Frutuoso da Silva
teria sido notado furtando a Brasília,
quando tentava deixar o local. Houve o
alarme e a perseguição imediata. Entre
os perseguidores estava o filho do dono
do carro, Júlio César. Na tentativa de
escapar aos perseguidores, Daniel aca-
bou colidindo contra um poste, menos de
100 metros adiante. Foi arrancado do
carro a tapas e os perseguidores começa-
ram a linchá-lo.

Foram ouvidos alguns tiros c logo
chegava a Patamo 52-0045, comandada
pelo cabo Jorge, do 14° BPM. Houve
confusão e mais tiros c, aí, Júlio César
teria sido ferido.

Numa segunda versão, o ladrão teria
sido o autor dos tiros que feriram grave-
mente o rapaz (Daniel teria atirado con-
tra os perseguidores). Não foi afastada,
também, a possibilidade de ele contar
com alguém na sua cobertura. Os com-
parsas é que teriam feito os primeiros
disparos, misturados aos perseguidores.

O pai de Júlio César, Delair Tavares
de Oliveira, disse a um policial que
quando o filho foi baleado o ladrão
estava dentro de uma casa, cercado, mas
protegido para não ser linchado. Daí ele
acreditar que havia comparsas de Daniel
junto aos populares que o perseguiram.

ga azul, seria um lavador de carros co-
nhecido nas proximidades.

Em Olaria, a 22a Delegacia Policial
está investigando o assassinato, ontem de
manhã, de um homem branco, aparen-
tando 50 anos, na Rua Filomena Nunes.
A vítima, que vestia calça e camisa cor de
vinho e que seria vigia de uma firma nas
proximidades, foi morta a tiros. Apesar
de o local ser movimentado, os policiais
não conseguiram testemunha.

Em Campo Grande, foram encontra-
dos dois corpos de desconhecidos, ambos
executados com muitos tiros. Um deles
estava na Estrada do Monteiro, esquina
de Rua Itapuã, e o outro no Largo do
Correia.

Em Parada de Lucas, um homem não
identificado foi morto a tiros e seu corpo
foi levado em um carrinho de mão até a
Rua Furquim Mendes, em Vigário Geral,
onde foi abandonado. O crime ocorreu
por volta das 9h e está sendo investigado
pela 39a Delegacia Policial (Pavuna).

No local, os policiais tiveram infor-
mações de que o assassinato teria sido
cometido pelo assaltante e traficante de
tóxicos Robson Vilas Boas, o Cabo Vilas,
34, que é dono de um ponto de venda de
entorpecentes nas imediações. Segundo
os policiais, o Cabo Vilas já cometeu
outros assassinatos na região e conta em
seu bando com cerca de 40 menores, que
o auxiliam na distribuição de tóxicos.

Quatro invadem

SEG e fogem

com armamento
Uma grande quantidade dc armas —

somente hoje a polícia saberá exatamente
o número e o tipo — foi roubada, na
madrugada de ontem, da sede do SEG
(Serviço Especial dc Guarda), na Aveni-
da Paulo de Frontin, 157, Tijuca, por
quatro homens que invadiram o prédio e
a seguir fugiram num Passat creme, cuja
placa não foi anotada.

O SEG funciona nos números 153 e
157 daquela avenida e no momento da
invasão dos assaltantes, no prédio 157
estava somente o vigilante Rey Cruz. Os
quatro o manietaram e amordaçaram
para evitar que ele gritasse e atraísse a
atenção do outro guarda que estava no
prédio ao lado.

Os ladrões, segundo informou o dire-
tor de operação da empresa, José Carlos
da Silva Oliveira, à 6a DP, Cidade Nova,
bateram na porta e o guarda Rey, pen-
sando tratar-se de um colega, ao abri-la,
foi rendido. Dominado o vigilante, os
ladrões, que disseram pertencer à Falan-
ge Vermelha, se dirigiram ao local onde
estavam guardadas as armas.

O assalto ocorreu por volta das
21h30min, mas a informação só chegou à
delegacia, quase uma hora após, através
do diretor de operações, José Carlos.

Cláudio limpou o apartamento enquanto a juíza Denise Loschi presidia o júri

A sombra da Justiça

Enquanto a juíza julga um crime, sua casa é roubada

Depois de presidir, por quase 30
horas, o júri que condenou o escrivão de
polícia Arlindo Lamarini a 23 anos de
prisão, pelo seqüestro e morte do estu-
dante Luís Antônio Ferreira Viana, a
juíza Denise Frossard Loschi passou pela
desagradável experiência dc, ao retornar
ao seu apartamento, no Leblon, encon-
trar a porta arrombada c descobrir que
diversos objetos de valor haviam sido
roubados. Teve a sorte, no entanto, de
recuperar tudo já na manhã de ontem,
quando a polícia descobriu, por acaso, o
autor do roubo.

Investigando denúncia dc um moto-
rista de táxi de que havia deixado em
frente ao prédio n 76 da Aires Saldanha,
em Copacabana, passageiros que conver-
savam sobre roubos, policiais da 13a DP
prenderam Cláudio Henrique Corso, 23,
no apartamento 906 do edifício. O rapaz
confessou ser ladrão e deu os endereços
dos dois últimos apartamentos que rou-
bara, um dos quais era o da juíza, que
registrara o caso na 14a. O delegado
Valdemar Pereira Gonçalves suspeita
que Cláudio integra um grupo de assai-
tantes especializados em arrombar resi-
dências na Zona Sul.

O delegado afirma que só descobriu
que o apartamento do Leblon era da
juíza quando, conversando com ela sobre
o roubo, viu sua foto com toga. "Eu
sequer sabia que a Dra Denise Frossard
Loschi tivera sua casa arrombada, pois o
caso fora registrado cm outra delegacia",
explicou, preocupado em esclarecer que
não era por ter como vítima uma juíza
que o roubo havia sido esclarecido rapi-
damente.

A própria juíza também fez questão
de ressalvar a coincidência, quando foi à
Delegacia para recuperar o relógio de
pulso, a máquina fotográfica, o videocas-
sete, a mala e o controle remoto levados
pelo ladrão. Cláudio revirou também
todo o arquivo da juíza, mas garante que
não estava à procura de qualquer do-
cumento, pretendia apenas encontrar pe-
quenos objetos de valor que pudessem
estar escondidos entre os papéis.

Ele disse que, aproveitando o horário
de almoço, quando muitos porteiros dei-
xam as frentes dos prédios, tocou o
interfone de um dos apartamentos do
edifício. Como ninugém atendesse, subiu
e arrombou a porta com ferramentas que

carrega. Desempregado desde 1984, o
assaltante afirma ter sido segurança do
Hotel Sheraton. Nascido em Caxias do
Sul. Cláudio garantiu aos policiais ser
primo do prefeito da cidade paraguaia de.
Porto Stroessner. A equipe da 13a DP
deteve no apartamento de Cláudio — que ¦
paga CZS 20 mil de aluguel por mês,
mesmo desempregado — outro rapaz.
Frankiscleiton Ribeiro Freitas. 19. que,
apesar de inocentado pelo amigo, vai ser
processado por saber dos roubos e não
denunciá-los à polícia.

A juíza Denise Frossard Loschi ante-
riormente foi vítima de uma tentativa de
assalto no çalçadão da Praia de Copaca-
banai passeava com um amigo quando
três pivetes tentaram retirar um cordão
de seu pescoço. Ela atracou-se com um
dos meninos e os três acabaram indo
embora. Manuseando um álbum de fotos
de pequenos assaltantes, ela reconheceu,
um dos garotos que. ao depor, comentou
arrependido: "Doutor, entrei numa fria.
Ataquei a juíza pensando que ela fosse
uma gringa." Cabelos alourados. pele'
ciara. Denise Frossard Loschi é juíza há
quatro anos e atua no 1° Tribunal do Júri.
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Sônia d'Almelda

A carreta ficou atravessada na mureta e congestionou o trânsito o dia inteiro
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Destaque de Marketing Categoria Governo
PROGRAMA PROGREDIR

Destaque de Marketing Categoria Entidade
Sem Fim Lucrativo
BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Destaque de Marketing Categoria Produto
PEPSI-COLA

Destaque de Marketing Categoria Serviço
POSTOS ITAIPAVA

Destaque de Marketing Categoria Pessoal
XUXA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

A entrega dos prêmios sera no
Golden Room do Copacabana Palace

dia 12 de maio às 16 horas

Acidente com carreta

engarrafa a Av| Brasil

O motorista da Carreta AS-7054, de
Mogi das Cruzes, Porfírio Ferreira da
Silva, 49, disse que evitou ontem de
manhã um acidente de grandes propor-
ções, mas "não teve tempo e nem como"
desviar da Brasília UM-4907, com seis
pessoas, que parou de repente à sua
frente na segunda faixa de rolamento da
pista central de descida da Avenida Bra-
sil, próximo ao viaduto Ataulfo Alves,
em Benfica.

O motorista da Brasília, Valmir Pe-
reira da Silva, 31, ficou ferido no superei-
lio, e Lúcia Marques dos Santos, 19,
grávida de sete meses, foi retirada des-
maiada do automóvel e levada para o
Inamps de Bonsucesso, com ferimentos
leves. A carreta subiu a mureta divisória
da pista lateral, permaneceu horas ocupa-
ndo três faixas de rolamento da avenida e
provocou um engarrafamento que se es-
tendeu por quatro quilômetros.

Valmir, é carpinteiro, reside em Ro
cha Miranda e dirigia a Brasília de pro-
priedade de José Nascimento Ele vinha
de Magalhães Bastos onde fora a uma
festa na casa de uma amiga, e levava,
junto com o primo as namoradas dos
dois e outras duas amigas à Praça 15 para
pegarem a barca para Niterói, onde
moram.

O carro deu defeito na Avenida Bra-
sil e uma grande quantidade de fumaça

começou a sair do motor. Eles pararam
em um posto, trocaram a correia de
ventilação e continuaram. Em Benfica,
alguns metros depois do Viaduto Ataulfo
Alves, o motor rateou e o carro parou no
meio da pista.

Valmir disse que ainda tentou ligar o
pisca-pisca, mas nem teve tempo. A car-
reta Mercedes-Benz bateu no lado es-
querdo da Brasília e ainda jogou-a contra
a mureta.

Porfírio contou que trafegava a uns
70 quilômetros por hora e foi supreendi-
do pelo carro, que parou de repente à sua
frente Tentou desviar mas "vi muitos
carros e o acidente seria pior", desabafou
ele. Ele vinha de Mogi das Cruzes com o
cavalo mecânico AS-7054 puxando a car-
reta AS-7313, carregada com 30 tonela-
das de cerâmica, e seguia para o Espírito
Santo, onde entregaria a carga. O veículo

Eertence 
à Transportadora Vigilante

tda. que teve de providenciar outra
carreta para o transbordo de carga e
facilitar o trabalho do guindaste da York,
que presta serviços ao DER, de retiraro
pesado caminhão de sobre a mureta

O acidente foi às 9h50min da manhã
e o caminhão só começou a ser retirado
depois das 17h. Isso provocou um conges-
tionamento que. no final da tarde, chega-
va a quatro quilômetros, se estendendo
de Benfica para além de Bonsucesso

"Teresa" 
ajuda

sete presos em

fuga da 74a DP
Aproveitando o descuido do carce-

reiro, sete presos que aguardavam julga-
mento fugiram ontem de manhã da 74a
DP (Alcântara), depois de serrarem o
cadeado da cela onde estavam. A fuga
ocorreu por volta das 6h20min, enquanto
o carcereiro, Dojival Silva Santos, toma-
va tranqüilamente seu café.

Os presos saíram da delegacia pelos
fundos, descendo do prédio pela escada.
Seu único trabalho foi galgar um muro de
cinco metros, o que fizeram com o auxílio
de uma "teresa" (corda improvisada com
tiras de lençóis e toalhas), saltando de-
pois para o pátio do estacionamento.
Minutos depois, o carcereiro encontraria
o portão da cela aberto, tendo sido aler-
tado da ação dos fugitivos pelos seus
próprios vizinhos de cela. Ele comunicou
então o fato ao plantomsta, que pediu
auxílio ao CCOS Centro de Controle
de Operação e Segurança O "7" BPM
(Alcântara) foi acionado, assim como
diversas delegacias de Niterói. Apesar do
cerco, realizado em todas as áreas próxi-
mas à delegacia, nenhum dos fugitivos foi
recapturado

Esta é a segunda grande fuga ocorri-
da na 74" DP em menos de quatro meses
Na última. 19 detentos fugiram

N



Na Feira Esoterica de Friburgo, bom entendimento foi a tonica entre todas as tendencias

"Forgas da Natureza" — Sem preconceitos, 
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Na Feira Esotérica de Friburgo, bom entendimento foi a tônica entre todas as tendências

Denise Assis

Nada de vassouras: no estacionamento do Hotel Sans
Souci, que hospedou a Ia Feira Esotérica de Nova
Friburgo, de sexta-feira a domingo, o que se via mesmo
eram muitos Monza, Escort e outros carros do ano. O
restaurante não foi transformado de uma hora para outra
çm "natural" c tampouco os participantes tinham aquele
visual alternativo de hippies decadentes. Sobretudo, nada
de radicalismos.

; A principal tônica da feira foi seu aspecto ecumênico,
onde a Kabala conviveu pacificamente com o Tarot e o
jogo de búzios africano, tudo ao som dos Hare Krishna,
com: suas vestes características, resistindo ao frio que não
deixou de dar o ar de sua graça durante a noite, quando a
temperatura desceu a 14 graus. Mesmo assim, os Hare,
instrumentos em punho, fecharam no sábado, como defi-
niu Patrícia Dias, 15 — ela gravou tudo —, com sua música
que está para as de meditação como o rock para a MPB.

É claro que, aos olhos de leigos, alguns momentos
chegaram a ter um quê de estranho. Logo na sessão
solene, quando decidiu que as 11 cadeiras que compunham
a mesa ficariam vazias, o mestre Kaanda Nananda, o
organizador, fez com que o professor de Chun Ching,
Oscar Dâmaso, 46, caísse num pranto convulsivo ao pedir
que todos fechassem os olhos c sentissem a "energia

positiva" que corria ali. Mais tarde, o professor, cuja
técnica consiste em uma "sabedoria chinesa que treina
movimentos lentos e a mobilidade do corpo para o melhor
eqüilíbrio dele com o espaço", explicou que na hora da
meditação comparou o amor que sentiu no encontro com o
desamor que teve na infância, e não se conteve. Enquanto
que Mário Braga, o dono do Hotel, lembrou que o sol
tinha brilhado o dia todo, "só para a feira".

Cerca de 500 pessoas participaram do evento que
Kaanda chamou de "aldeia cósmica". Sendo que 67, fora
os conferencistas, estavam hospedados no hotel, e as
demais iam e vinham da cidade, ou dos arredores. 212
optaram entre Búzios, Tarot simples, Tarot Cigano, ou
Mapa Astral. Em um caramancháo que funciona normal-
mente como loja de plantas, foi improvisado um mini-
shopping esotérico onde se podia comprar desde os best-
sellers do ramo, como O poder dos cristais, de José
Roberto Rosa, por CZ$ 490; fitas para meditação — CZ$
900 —; incensórios (base onde se coloca o incenso) por
CZ$ 240; ou cartões astrológicos CZ$ 200. E ainda, o anel
de RA, grande novidade, com poderes energizantes, por
CZ$ 5 mil.

"Forças da Natureza" — Sem preconceitos,
foi montada também uma barraca de comida baiana — os
esotéricos dos anos 70 tremeriam coléricos — que vendia
acarajés por CZS 150 e vatapá por CZ$ 300 a porção. E,
para acompanhar, Coca-Cola, por que não? Difícil era
participar de tanta atividade simultânea. Ao mesmo tempo
que era anunciado um "ritual xamânico" em volta do lago
— baseado na crença dos índios americanos que, através
da.batida de tambores, atraíam a seu favor as forças da
natureza, feito pelo professor Carlos Sauer, no jardim
rolava uma apresentação de Tai Chi Chuen, com o mestre
Marcos Vinícius. Tamanha diversidade fazia com que os
participantes desrespeitassem um dos princípios básicos do
esoterismo: a agressão à natureza. Muitos atravessavam
pelo gramado de um lado para outro para não perder nada
da festa.

Lúcia Helena Saldanha Moreira, 42, era uma das
que, ao lado do marido, Sidney Moreira, achava tudo
"niuito novo". Lúcia mora em Friburgo e subiu até o
hotel, que fica a três minutos do centro, atraída por uma
palestra que assistiu, uma semana antes, sobre esoterismo.
Para ela, "a gente está vivendo um momento de crise mun-
dial e transformações religiosas. Acho que tudo que a
gente puder procurar para o bem, devemos. E acredito
que isto seja para o bem, pois fala em Deus o tempo
todo".

Enquanto isto, Sérgio Palmeira, 45, morador da
Barra, no Rio, esperava sua namorada, Suely Greco, que
jogava Tarot simples com Sônia Milito, uma das autorida-
des no assunto, no momento. Sérgio separou-se da mulher
há sete anos e não consegue "parar com ninguém. Ela era
mãe-de-santo e fez um trabalho para mim".

Se ele tivesse feito como Soraya Campos Babo, 23,
que foi do Rio especialmente para a feira, seu problema
estaria resolvido. Soraya optou por consultar-se com a
Zeladora Oiacy, 64, que jogava Búzios Africanos. Ado-
rou. "Ela acertou tudo". Oiacy, além de ler os búzios,
ainda desfaz "mandingas"

O ritual xa-
m â n i c o :
dança e pas-
ses nos jar-
dins do Ho-
tel Sans Sou-
ci para
atrair forças
positivas da
natureza

Está escrito no Tarot

Cigana troca a

leitura de mãos

pelas 36 cartas

Kátia Bastos substituiu a

psicologia pelo Tarot cigano e
Dada Dharma Devananda aprendeu
na índia a meditação ioga

/| cigana Kátia Bastos, 32, na
jt* vida civil pedagoga e psicólo-
ga, era um dos destaques da feira.
Ela envergou o tempo todo seu sari
vermelho e, movida de seus apetre-
chos — uma vela, moedas antigas,
uma concha, e um copo de cristal,
além do baralho — foi exibir a arte
de seus ancestrais. Ler mãos? Não
gosta. "O contato direto com a mão
do outro passa muita carga para a
gente." Mas em compensação, con-
fessa, largou as outras atividades só
para se dedicar ao Tarot cigano,
cuja diferença básica do simples é
ter a metade das cartas — o dela
tem 36, enquanto o outro tem 78 —
e o fato de uma carta ter dois
significados, "dependendo da posi-
ção que ela cai".

Kátia conta que a origem de
sua tribo, segundo lenda, é Atlânti-
da, a cidade submersa. E, além de
ler cartas, ela "trabalha com o povo
do oriente", ou seja, trocando em
miúdos, ela recebe o espírito de
uma cigana. "O que e muito raro

acontecer com quem é da raça",
esclarece. Ela é casada com um
economista e administrador de em-
presas, e mora na Vieira Souto, em
Ipanema. Ambos, porém, optaram
por deixar suas profissões e abrir
um Centro de Estudos e Magia, em
Guaratiba, e um no Centro, na
Avenida Gomes Freire, "uma espé-
cie de Faculdade de Magia", diz
ela.

Outro que exibia seu traje de
origem era o mestre indiano Dada
Dharma Devananda. De túnica la-
ranja, ele ensinava a quem o abor-
dava, vários exercícios de ioga, e
truques para manter-se jovem —
ele tem 51 anos e aparenta uns 10 a
menos. Dada contou que sua ali-
mentaçáo é à base de frutas e
iogurtes e que faz pelo menos 40
minutos de meditação por dia, além
de uma hora de ioga. "Acalma os
nervos, principal responsável pelos
males do corpo." Ele nasceu nas
Filipinas, de mãç indiana, e estu-
dou 12 anos na índia. Há 18 anos
percorre vários países e está no
Brasil desde 80. "Vim porque gos-
tei do povo e vou ficar. Daqui a
uma década o Brasil será o centro
espiritual do mundo" — vaticinou."Quero estar aqui."

A festa dos bruxos modernos

pi Cabarés, cortiços, bordéis. Du-
rante todo este século, reduto

de malandros, prostitutas, jogado-
res e homossexuais, o bairro da
Lapa foi sinônimo de uma boêmia
aue não raramente enveredou pe-
lòs caminhos da promiscuidade.
Um estranho destino para um lu-
gar que tem suas origens marcadas
da mais profunda religiosidade.
Afinal, foi ali — num pequeno
campo despovoado entre o mar e o
morro das Mangueiras — que em
1751 o padre Ângelo Siqueira Ri-
beiro do Prado começou a erguer

uma capela e um seminário desti-
nado à formação de sacerdotes
para as missões apostólicas de todo
o pais. Era o convento de Nossa
Senhora da Lapa do Desterro,
cujos seminaristas logo ganhariam
o apelido popular de formigões por
vestirem uma sotaina preta e uma
capinha da mesma cor... Um foi-
clore que acabou tornando o local
conhecido como Campo dos For-
migões, denominação que perdu-
rou até o início do século passado
quando o convento — sem recur-
sos para sua sobrevivência — foi

fechado por ordem imperial. Anos
mais tarde foram os frades carmeli-
tas que receberam o prédio como
doação. Mais abastados, melhora-
ram suas instalações e transforma-
ram a velha capela numa verdadei-
ra igreja com altar-mor de autoria
do Mestre Valentim. Foi então,
com o crescimento natural da cida-
de — era por ali o caminho mais
fácil da zona sul à zona norte —,

que o Largo da Lapa começou a
atrair novos investimentos. Ali
funcionou inclusive o Grande Ho-
tel da Lapa, que viria a se tornar

hospedagem predileta de políticos
mineiros como Afonso Pena, Wen-
ceslau Brás e Arthur Bernardes. A
vocação noturna começou nos ar-
redores com o Alcazar-Palace, ca-
fé-concerto dos mais requintados,
onde brilhavam nomes de destaque
do meio artístico como a bailarina
espanhola Guerrerito, a húngara
Boríska e a insuperável mulata
Faruska, rainha do maxixe. Novas
casas foram surgindo, ano após
ano, apesar do deslocamento do
eixo cultural para outros pontos da
cidade. Só que a freqüência já não

era mais a mesma, e a Lapa entrou
em processo de degradação. Bem
que se fez esforços para reverter
esta tendência: revitalizou-se a Sa-
la Cecília Meirelles; Chico Recarey
criou o Asa Branca e Perfeito For-
tuna o Circo Voador. Velhos so-
brados cederam lugar ao painel de
cores vivas — hoje malconser\'ado
— de Ivan Freitas, na parede late-
ral da escola de música da UFRJ.
Mas ainda foi pouco para recon-
quistar definitivamente o espaço
perdido.

Luiz Fernando Gomes
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Berlin/100 anos

1 
' 

r Tf 
'i 

I,.,Jr^iMF. ^M^^ 1M»

l3B - f jJBB» 
MH^p; fwHp' j ^

¦*, • ,¦ ,s#*y^ff&MBM 
f *.MT ***mm^9 1 -1 

' 
IB* l^M ?sr

I w ' ^(r i ^-fVlkSL # ._.. Ik ;„#! jflM^SSk ^Pm s-

i ^^Bptx | % il \ % 1 ;^:v' j^^B . c^slPBBi*'* ^ *?.. jHP-v- ta > -T , ^ • > \ > '^^feaak^ t
V m t« f V ll \ | I r'Si^^&VS. • •/?« .Vs'<&;5 ': 98$ l$Sg> "!'.' V ¦•¦ v?<%- «H^D^^:':

\s3jRlrving Berlin com o uniforme
'\SjSjMda I Guerra, no musical Yip,

i ,^5^| 'X^JmYip, Yaphank, de 1918. Cercado
/'jN^e w?*jMde garotas, numcrdas ediQdes

* /.ni^Bk r»jjBda sua Music Box Revue. E' f 'Mcom 
Nannette Fabray,

i +'„¦' 1 .ymensaiando para Mr Presidente,
'* 

•.-* Jm*^^ I *weu ultimo musical para a
-^fF^ r - "*mkBroadway em
¦¦¦¦¦¦¦Btf Imh^BHSBBBBBH tar. Sua vida e sua obra mudam ¦

em quando se ca-
sa com Dorothy Goetz pro-
dutor Ray e ela
morre de um
que a comovente When

de mil muito populares top, the Waldorf

Always, What'U Custou
Cheek to pretty perda, mas
a melody, Say on JW JM teatro musical ameriano ganhou um
the Ritz, facc the music e All ^ dF k I * \j|H S5US c^nco gigantes, Berlin com-
Alone — mas com a forga de A V& pondo para as revistas de Ziegfeld e
verdadeiros hinos: do Natal (Withe ^aL v» TP^ suas proprias, estas enfeixadas sob o
Christmas), do mundo dos espetacu- Wr jfr iHlKp^^V VlsWR titulo geral de Music Box Revues.
los (There's no business like show. J^Bflf||i^F' Em 1920, ja era um homem nco.
business), da Pascoa (Easter Parade) &&& -sJ Mas os lances cinematograflcos
e do proprio pais (God bless Ameri- BB^^BL, .. de sua vida nao Param ai- Em 1926>
ca), que volta e meia alguem propoe ^BB^HB liah^^^^^^H^IV apaixona-se por Ellin Mackay, filha
que oficialmente o WiM^do milionario diretor dos Correios e

e algo Star spangled Telegrafos de Nova Foi um
romance por tem-

Mais que um grande a
vida de Irving Berlin daria mesmo HHHf ^J| cidade. O pai dela opunha
um grande filme. E so se imaginar: a Wsmm ijmi ^;'^BPBWPaH|^HL,.; casamento da fllha, uma cat61ica da
fuga de Temun, a Europa atravessa- SgB \jO%^|r^-"' alta sociedade.com Berlin, umjudeu
da em carro de boi pelo casal e os WBSF. wmM^r^Hm^M do show business. Mas de nada
oito filhos, a chegada ao Baltico, a Hr: lUBT IBBBI adiantou. Mesmo sabendo que o pai
viagem de navio ate Nova Iorque. W WKB&m a deserdaria de uma fortuna de US$
Depois, os guetos sujos do Bowery, a ¥ J^BBPI «l|^K ^F 30 milhoes, a mocinha casou-se com
pobreza, a fome. A morte do pai f J|BH9 f^B|&... ¦ •¦s,idBr' ° mocinho e viajou com ele para a
quando ele tinha apenas oito anos Jt Europa. Estao juntos ate hoje.
(estavam ha quatro nos Estados Uni- IBWBI' .«P^^lM|BP^ JjB 1 Muitas das baladas romanticas
dos). Consta que, para nao ser mais Wms&Mt^ ...... i de Berlin, compostas naquela epoca,
umabocaaalimentarpelamae,Ber- MPF jl n foram dedicadas a Ellin ("I'll be lo-
lin fugiu de casa aos 13 anos. Ganhou WT „ ^S|^(%^B^ - JB ving you, always..."). Essa idenUfica-
a vida como song plugger (garoto W |§|^^L 1||BK gao com os sentimentos do america-
que vendida partituras musicais W , '¦" no comum — convertida em cangoes
cantando pelas esquinas). Empre- JF de linhas melodicas extremamente
gou-se depois como gargom-cantor r simples, harmonias nada complica-
no restaurante de um certo Nigger ly# das e letras coloquiais e diretas —
Mike, lugar frequentado por uma po- f JlfiHP'"^^ ficou sendo a sua grande marca. E
pulagao meio marginal. Um dia, de- numa obra Que cobre lonB° periodo e
pois de descobrir-se habil nas par6- W^*mr^ praticamente todos os veiculos. Es-
dias, comegou a fazer suas prOprias ..^. creveu para quase 30 pegas de teatro
cangoes. E a viver delas. ,<^w (entre elas a espetacular Annie get

Parece incrivel que o primeiro su- BaaP' your cka), 15 filmes (com destaques
cesso de Irving Berlin, Alexander's liLP^ ^ * ^mhI^BhBP'VB^^^^^^B Para 0 Picolino e outros sucessos da
ragtime band, seja de 1911. E grava- KdiilBBMffT!;^ dupla Fred Astaire e Ginger Rogers),
da at^ hoje (Liza Minnelli incluiu-a W^feT laBIWPl quatro especiais de televisao, foi
no seu vitorioso show do ano passa- W$M'\ I 

decorado por tres presidentes e
do, no Carnegie Hall). Provocou, na SgHiir iHL «*. JHBHH^^^^^B menageado pelo Congresso
America e em todo mundo, uma "fe- ^sV^C- - sua God bless America (velha
bre do ragtime", embora na verdade l*"'flgr "^T. . JlBIM^MBliMMB gao que ele desarquivou para
nao fosse um regtime. O Berlin desse mBMMBMWBMB^BB^B --' patriotico programa de Kate Smith
comego de carreira e um compositor em 1938) tornou-se a mais
alegre, vivo, espirituoso, de cangoes 

'"'.^V- 
das cangoes americanas nos anos

mais para dangar do que para can- PMBBBBmBBBIBB^BH^MH II Guerra Mundial. Ganhou um

Irving Berlin/100 anos

0 último dos

cinco grandes da

música popular

dos Estados Unidos

colhe em vida

suas glórias

João Máximo

E 

possível que às vésperas de
completar 100 anos Irving
Berlin ainda tenha na lem-
brança as únicas imagens

que guardou de sua Rússia natal:
cossacos invadindo a aldeia siberia-
na de Temun, onde nasceu, e incen-
diando não só a sinagoga da qual seu
pai era kantor, mas a própria casa
onde vivia a família, ele, pai, mãe e
sete irmãos.

Que grande começo de filme seria
este, se Hollywood tivesse consegui-1
do dobrar a resistência do homem e
levado para a tela a vida que ele*
viveu nestes 100 anos. Um filme que 5
teria de tudo, aventura, romance*
tragédia, humor e um formidável'
score musical. (

Porque Irving Berlin — para'
quem ainda não sabe — é um dos
cinco maiores compositores popula-
res americanos de todos os tempos, f
Suas canções têm sido cantadas e^
dançadas em todo o mundo, nas últi-
mas oito décadas. Mais do que isso,
ficaram guardadas na memória e no
coração de quatro gerações de ame-
ricanos que fizeram delas uma espé-
cie de painel sonoro de suas vidas.
Os amores, os sonhos, os desaponta-
mentos, os hábitos, as instituições, o
dia-a-dia, enfim, do homem comum
da América deste século, tudo isso
foi por ele transformado em música e
poesia.

É apenas um dos muitos detalhes
extraordinários de sua biografia o
fato de chegar aos 100 anos lúcido, de
pé, ainda atento aos seus milionários
negócios e ainda dedilhando seu ve-
lho e estranho piano (como só sabe
tocar numa clave, adaptou ao instru-
mento um mecanismo que o permite
fazer as transposições sem sair das
mesmas 12 teclas). Por tais e outros
motivos, este gênio da música popu-
lar é personagem único. O que o
musicólogo Edward Jablonski pre-
tende ressaltar na fala de apresenta-
ção do concerto de depois de ama-
nhã no Carnegie Hall. Enquanto Ber-
lin estará comemorando em família a
grande data, artistas tão diversos
como Frank Sinatra e Willie Nelson,
Isaac Stern e Rosemary Clooney,
Ray Charles e Pam Dawber, Billy
Eckstine e Jerome Robbins, Tony
Bennett e Leonard Bernstein, Bea
Arthur e Joe Williams estarão revi-
vendo suas canções em noite de gala
(um ingresso, com direito a jantar
dançante depois do espetáculo,
custa US$ 1 mil).

Mas Irving Berlin vale. A obra
que criou compreende não só mais
de mil canções muito populares —
entre elas How deep is the ocean,
Always, What'll I do?, Remember,
Cheek to cheek, A pretty girl is like
a melody, Say it music, Puttin' on
the Ritz, Let's face the music e Ali
Alone — mas canções com a força de
verdadeiros hinos: do Natal (Withe
Christmas), do mundo dos espetácu-
los (There's no business like show.
business), da Páscoa (Easter Parade)
e do próprio país (God bless Ameri-
ca), que volta e meia alguém propõe
que substitua oficialmente o anacrô-
nico e algo belicoso Star spangled
banner.

Mais que um grande começo, a
vida de Irving Berlin daria mesmo
um grande filme. É só se imaginar: a
fuga de Temun, a Europa atravessa-
da em carro de boi pelo casal e os
oito filhos, a chegada ao Báltico, a
viagem de navio até Nova Iorque.
Depois, os guetos sujos do Bowery, a
pobreza, a fome. A morte do pai
quando ele tinha apenas oito anos
(estavam há quatro nos Estados Uni-
dos). Consta que, para não ser mais
uma boca a alimentar pela mãe, Ber-
lin fugiu de casa aos 13 anos. Ganhou
a vida como song plugger (garoto
que vendida partituras musicais
cantando pelas esquinas). Empre-
gou-se depois como garçom-cantor
no restaurante de um certo Nigger
Mike, lugar freqüentado por uma po-
pulação meio marginal. Um dia, de-
pois de descobrir-se hábil nas paró-
dias, começou a fazer suas próprias
canções. E a viver delas.

Parece incrível que o primeiro su-
cesso de Irving Berlin, Alexander's
ragtime band, seja de 1911. É grava-
da até hoje (Liza Minnelli incluiu-a
no seu vitorioso show do ano passa-
do, no Carnegie Hall). Provocou, na
América e em todo mundo, uma "fe-
bre do ragtime", embora na verdade
não fosse um regtime. O Berlin desse
começo de carreira é um compositor
alegre, vivo, espirituoso, de canções
mais para dançar do que para can-

\Irving Berlin com o uniforme
tda I Guerra, no musical Yip,
ÍYip, Yaphank, de 1918. Cercado
ide garotas, numa-úas edições
\da sua Music Box Revue. E
icom Nannette Fabray,
\ensaiando para Mr Presidente,
\seu último musical para a
\Broadway em 1962

tar. Sua vida e sua obra mudam
radicalmente em 1912, quando se ca-
sa com Dorothy Goetz (irmã do pro-
dutor e letrista Ray Goetz) e ela
morre de tifo um mês depois. É então
que compõe a comovente When I
lost you, primeira de uma sucessão
de baladas nas quais se tornaria um
mestre (já dizia Cole Porter numa de
suas canções mais apreciadas: "You-
're the top, you're the Waldorf sa-
lad... You're the top, you're a Berlin
ballad...) Custou a recuperar-se da
perda, mas tão logo isso aconteceu o
teatro musical ameriano ganhou um
de seus cinco gigantes, Berlin com-
pondo para as revistas de Ziegfeld e
suas próprias, estas enfeixadas sob o
título geral de Music Box Revues.
Em 1920, já era um homem rico.

Mas os lances cinematográficos
de sua vida não param aí. Em 1926,
apaixona-se por EUin Mackay, filha
do milionário diretor dos Correios e
Telégrafos de Nova Iorque. Foi um
romance complicado, por longo tem-
po assunto das colunas sociais da
cidade. O pai dela se opunha ao
casamento da filha, uma católica da
alta sociedade, com Berlin, um judeu
do show business. Mas de nada
adiantou. Mesmo sabendo que o pai
a deserdaria de uma fortuna de US$
30 milhões, a mocinha casou-se com
o mocinho e viajou com ele para a
Europa. Estão juntos até hoje.

Muitas das baladas românticas
de Berlin, compostas naquela época,
foram dedicadas a Ellin ("Pll be lo-
ving you, always..."). Essa identifica-
ção com os sentimentos do america-
no comum — convertida em canções
de linhas melódicas extremamente
simples, harmonias nada complica-
das e letras coloquiais e diretas —
ficou sendo a sua grande marca. E
numa obra que cobre longo período e
pràticamente todos os veículos. Es-
creveu para quase 30 peças de teatro
(entre elas a espetacular Annie get
your £Hii), 15 filmes (com destaques
para O Picolino e outros sucessos da
dupla Fred Astaire e Ginger Rogers),
quatro especiais de televisão, foi con-
decorado por três presidentes e ho-
menageado pelo Congresso quando
sua God bless America (velha can-
çáo que ele desarquivou para um
patriótico programa de Kate Smith,
em 1938) tornou-se a mais cantada
das canções americanas nos anos da
II Guerra Mundial. Ganhou um Os-

car por White Christmas em 1942
(curiosamente, ele próprio, como um
dos mestres de cerimônia, abriu o
envelope: "The winner is... Irving
Berlin!").

Todas as glórias ao alcance de um
compositor popular ele as obteve em
vida. Sem saber uma nota de música,
impôs-se como o compositor favorito
dos outros compositores, todos mais
cultos que ele. Não há cantor ou
cantora, instrumentista ou band lea-
der, que não tenha incluído pelo me-
nos uma canção de Berlin no seu
repertório. Fundou sua própria casa
editora, multiplicou por 10 sua fortu-
na já imensa mesmo nos anos da
Depressão. Ainda hoje, memória pro-
digiosa ("Do pescoço para cima, es-
tou perfeito...", disse em entrevista
recente), recorda-se, nota por nota,
palavra por palavra, de todas as suas
canções. Mas, temendo a emoção,
não estará no Carnegie Hall na gran-
de noite.

Berlin, enfim, é a América em
forma de canção. Uma espécie de
favorito de todo mundo. Alguns po-
dem preferir as avançadas idéias for-
mais de George Gershwin. Ou a ri-
queza melódica do melhor Jerome
Kern. Ou a irresistível sofisticação
de Cole Porter. Ou ainda a múltipla
teatralidade de Richard Rodgers.
Mas cada um desses quatro gigantes
tinha em Berlin o seu ídolo, o seu
favorito: "Irving Berlin não tem lu-
gar na música americana. Ele é a
música americana", disse Jerome
Kern.

Se Hollywood tivesse convencido
o homem a se deixar biografar numa
superprodução a cores, tela panórã-
mica, som estereofônico, teríamos
não só um grande começo de filme e
um desenrolar repleto de histórias e
canções, mas também um grande
final: estes 100 anos que a música
popular americana — e de todo o
mundo — comemora em grande esti-
lo. Irving Berlin, como sua obra, com
um quê de eternidade.

De 10 a meia-noite de
quarta-feira, o programa Arte

Final Variedades, da Rádio
JB-AM, será todo ele dedicado

a Irving Berlin. Apresentação
de Luís Carlos Saroldi.

Participação de João Máximo
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VLI-# -i- J. JLA TROS 9a7 > EMPP^1>" tor uma A disposigSo dominante nesta sua segunda-feira diz de

T2fU^ rt GALINHA> novas possibilidades de ganhos e a realizagao de antigas
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be^os^bastante 
pa PttRA ft ^scoi^fl-.- ^ 

^>Q^trelas/ ¦ LEAO — 22 de julho a 22 de agosto

^ C^\ i </s^? I ^ |V X dram no momento de mudangas e a"lterag6es para sua
vj J" # | >s is/j] >* li 'I c ? vida. A disposigao especlfica da segunda-feira marca um

bom 
condicionamento material e aspectos fortes de

IEl - -2Z?. -.SSL- ... Lafe -JS^^-''l ¦ VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
,,u ..., Beneflcios no trabalho. Ganhos novos e uma incomum

K t #1^nEH CHICLETE COM BANANA ANGELI sorte farao de sua segunda-feira um dia positivo, no qual
Hi £ ' -•vwdSj*- |Hi rTwJiLQ-a^^a^H ¦¦¦iniHBMi vocSdevebuscartransmitirotimismoeconfianga.Satisfa-

k»c I ' 

^u'|t0 

9rande P®1? a<<ao de Pessoas amigas. No amor

") 
^ J/ 

'[-W 
jfgp oSM/m '- influencias em relagSo & capacidade criativa do nativo.

| i 
' jGSiMi Abertura em seus conceitos de vida seri ponto fundamen-

WpZ It^sSo^ I t3' '3ara °S ^r<^Xlrn0S Passos' ^ov'dades bastan interes-
¦' ¦ 

'A 
•' 
'W' SN^ii 

gLJfe ^ ^%#^s ¦ ESCORPIAO — 23 de outubro a 21 de novembro¦/ (vfc-—-g^ /.y-vSw' ~--- uLrrr ,.iy ,r* Indicacfies de muita sorte neste inlcio de semana. O
escorpiano encontrarS fatores novos que o motivarSo no

OMAGODEID PARKER E HART trabalho. Busque ser menos exigente e brusco quando
ij r—t —^sTTi*  *v tratar de qualquer problemas ligado A famllia. Assim
/' j / <?UANTO E9TA \ I ¦ NAPA ...TUOO f ... C76 RBVOUI(£Qs superar^ divergfincias e se realizarl

I f CE&TIMAMC70 A I '¦ O 0UE PFECA- L RerGU&O t' :I /: i V EPUCApAo ESTE jr* 5AM saber SAO Q., e REVOlta " SAGITAwO — 22 de novembro a 21 de dezembro
;*'• : • f if j Vv ano> AUTg^P--jj|| OS TRfis IB" <1^'^ Persistindo a tenddncia a bons resultados em seu trabalho

I , i . jP>^=r-)j  
~ ir  54 e nos ne96c'os- 0 sagitariano deve se condicionar mais

j f I (T otimisticamente e assim desviar a tendencia a enfrentar| 1 C_JP^l4-4,nwtf"' rmn- A [II desastrosamenteasdificuldades(ntimas.Quadroirregular

L... ¦ CAPRICbRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro
MpBi J :| 1 . _ 

if./ <-i!!i|)llp^S——^-- .1 -g-'J Dia em que o nativo terS boa resposta para suas iniciativas
t | i| j e delas obterd o impulso necess^no A realizagSo de alguns

Snfe' IE OCONDOMtNIO LAERTE desejos mais imediatos. Acerto material e um quadro de
-W II 

' I J »„ .<  |fWi«wwE,\(ooo.i/)l -E Eae ciora«r, com, |/que<s*r vtce \ ® scoqu!mwo\ !1 muita ternura no amor serao vividos aqora para voc6.
g»3Tinm... \ vl J essaGGAwni ridTcolA ? iEM fcr 5iixo 1 -^--7 pecARdT^. J -^k ¦ AQUARIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Gilberto Gil Fernando Barbosa Lima ISfST12/ \fc 
~ ^®uec#*!2^ /1A Hoieasdisposig6essaoestaveisemuitoequilibradaspara ——————. f&sw/^/ 

|y\ $ Vr"/ QjW " 
j$r~X o aquariano. Sua vivencia profissional esta bem-disposta e

Um comentarista Um apelo para que Jt&JkSrtT iposwonada de forma retnbutiva. Presenga muito significa-
ix- „ Xj W j t -tf^lWrtr0 ll Jcj*?yyt5l Jj liva de pessoa intima ir^ alterar beneficamente todos os

das questoes negras espectaaor nao seja A- r^fTT^ jJp-IU ^ VW>f seus pianos.
no auadro avressado na y>Y¦ pekes - 20 de fevereiro a 20 de nwgo
te * 1 »» - j rc^s 1 TCl V J zlyin^Be V A'lcJ Este ser^ um inlcio de semana vantaoso e produtivo para

A cor da ra^a" compreensao do jornal I 0 P'sciano, que terS apoio decisivo para novos pianos. —I —-—— ^— Suas iniciativas serSo valorizadas. Em famllia e no amor
1TTT> FAROFA TOM K. RYAN prevalece um quadro muito bem-disposto com algumas

boas novidades.
(SE OF^ieNTE, RAPAX'J MUITO / ^, gU SOUBE Qpe\

T- J—TiZ  ^3o°o PERFUME!^ ^Murro^AHo^ y (^CANDOAcadavex )Una de Albuquerque  ^^|*|gftgaL V-, r^£J jAaOQWO .ifbAnimo FERRjjRA
AO PAULO — Se vocd ? I? PROBLEMA 7 boTr'V851"1' ]i^!° 'ns"
sintonizar a TV Bandei- "T=h=^)S^^^--l N° 2850 8 Embocadura (3) ma. Ao lado. i direita. I
rantes hoje, ^ 23h30min, ^^7, ! D
vera um carrossel de co- sr. >3£ j. ^v„fw MJ ill ^ 'iwSm, ff  11. Floco do neve (5) vondo ser oncontrado I

nhecidos rostos formadores de  - T -^>**sOjCI- ' - >»• 12 Granda cnrnmoso um smOmmo para ca-
it- . « _ , ra~nna^ j8) da um. com o numoroopiniao rodando ao som da musi- mmHm N*7 J__ iiai iD(rir\nccr\i ica I I ¦¦¦¦ I 13. Indices de passa- do letras entre par6n- I

ca Passarela, composta h& pouco If ^Mf.. 
vv^K CEBOLINHA  MAURICIODESOUSA f_ f«m 

de caga wa
mais de duas d6cadas por Nino | *^|Hh3e§ I ~J 

1 I I. I I I I 14. Instrumontoquo fi- palavra-chavo. As le- I
Rota para Oito e meio, um dos <5 fi:? * 

MlflHI nQ Jv J x A^, !£>££&? £*&
filmesmais polemicos do cineasta »-^ Jw*#' ifH o° \ IY j -SI ) _U C e«s*.*  15.mowswmicrobia- no iem» eocobeno.
ifoHonn T?oHori/>n TTollmS V ^ j~^ ^ f ^CASQuiNU*. Z F R N na de bois (7) rospeilando-se as le-italiano Federico FGllini, melodia ^• i ^fl- —ITL—i.———J 16 Quantum do iuz(5) tras ropotidas. soiu^*
agora incorporada k abertura do rl^4/-' P*l® i a)^ -oC ? L* XJLL 1 W^W'?.""0161 S2.d(,opf0btoT ^* _ijwr j • . V j ^ZA—fa* ? A S7 1 Aauele que so do- 18. Relativo ^ fotogra- 2849 Palavra-chave:Jornal de Vanguarda, a mais nova 4 | | ^ X— '/ dicasiuograiiaoi tiatui necromAntico.
atracao da emissora. Proerama ^^^Mm^BbKKMKKKT 1C \ 

~~ *—ZW jft) 2. Aquik) que concor- 19. Rulaiivo i voz (6) Parcials: Nome. Na-» ^yic . , , j . \ j 5^ 4%s: % j* Ti, ^s~r--\ POCO VOS t-tI QOCH fVV5' re para um rosul- 20 Relativo aos farads tno. Nina. N6m«na. No-
jornalistico mais premiado da te- X.Tn cn TT) n nK <9> mear. Ne6oio. Noita.
levisao brasileira na d6cada de fill —"-/-S-S Qn , Ltseuto L- -=—I »— /-sS lOriP6S6OTS--. Ol 3. Armada (5) Palavra Chava: 15 None. Namonco. N«e-1CVBMIU uidMieildW uecaua aeou, m^SaF Jippii • C_J-> t •<—X-> .4^a iDgL 4. Ane Fde cwS*S UtrM Con»slo o to. Uno. Nka. Nairo. Nice-antes de ser extmto com o Ato *.»¦« 'ina  ' vw^y-^-Tr^ I os sons (gj GOGRtFO em encon- no. Norma. Narcbtlco. I
Institucional numero 5 (AI-5) em BELINDA DEANVOUNGE STAN DRAKE IgSSSf® 3.11^ SSlKlS: ISS N°-
1968, o Jornal de Vanguarda, que mMMMmm:. jP ^13 f J M I T^Z T Iommeupeus- ca- que absurooi oop-Ia Bandeirantes relanga hoje, per- JR"' ! ! ,. J ^^-^passa das mib fora do expe- i__———i

Sipi" RioTpelo: JomaT'd?1v°m 1 1/ :JI 
|fSTj®|S XAPREZ iluska 

simonsen

guarda JS passaramigrandes no- 'ijL ^ clube de reqatas flamengomes do jornalismo brasileiro, de - h^ic\ 51 Ao longo de quatro meses de fevereiro e abril — o Clube de
Sergio Porto a Millor Fernandes e *F I 11 air \ \ig==T- 

" rt® Regatas Flamengo realiwu 4 tomeios intemos. Nesses tomeios
at6 O hoje locutor-simbolo da Re- ^01 I „ nPk participaram 61 atletas. dos quais 44 sflo do CRF e o restante ae
de Globo, Cid Moreira. Fernando Gabeira K«i |!Ef lK=^H K Tjfaea OUForampbgeadas. em m6dia. seis rodadas porcada evento, todas

Fernando Barbosa Lima, seu A 1 1 _J g^^Vm conduzidas em bom n(vel t6cnico pelo ^rbitro Victor Traiber sob
criador em 1962 e atual superin- A estrcla aos rnunPT I F VERlSSIMO E MIGUEL PAIVA diregfio de Mozart Caetano Heymann.
tendente deiornalismodaemisso- "vtorrfoo" torn tim MJMOttl   L,r,vt: , , TA—Veamos as pnmeiras colocagfies dos refendos tomeios:MjnQente aejornaus>mo aa emisso V6TCL6S 16711 U1U [7 venha _ fT , \ _ H3 MM« Intemol — 1°)AmilcarNeto(CRF).2°),MafcloMonteiro(AABB-U.ra, avisa que, como aquele msti- mm Am P^rtPninl J ~o<* \/MB l-ARGUeM?\ I V*"J / KM 3°) Celso Araujo, 4°) Josd Maffei. 5°) Jos6 Henrique, 6°) Jos6
gante retrato autobiogr^fico de quuuiu CO^JCLLUL ^ava escanualo^^ss^ \j AMIMAIS.', ) / yriM 

™\l Almir, 7°) Luis Maio, 8°) Boris Valtes, 9°) Miguel Siervi, 10°)
Fellini, o programa faz o seguinte Vara O eCOLOQia mrr ! V^ocorro^a I «C~- m Irl I Marcelo Diniz (todos do CRF) seguindo-se mais 14 competidores.
apelo ao telesoectador "Por fa- TT I I \ \ I jfC /JIL Intemoll — aotodocompetiram15enxadristas,destancando-se:
vnr nannrnpiirpmpcnmnrppnripr W V>3k I N J k 0>» °E\ \ I jGmL^uTI 1°) Sidney Helt. 2°) Jos6 Joaquin, 3°) AntonioConsuli,4°) Macpelovor nao procure me compreenaer Bw 1 SrUjSrtr L^lVlvHll Diniz e 5°) Manuel Cardoso, jogadores do clube.em tao pouco tempo . So para se —yx-k^\ I — B^M^a*A^3vI|\asW ) ¦ Wll? ¦ill Interno III — 1°) Jos6 Maffei, 2°) Alvaro Junqueira, 3°) Eduardo
ter uma id&ia de quanto isso ¦¦ Au\ WSmT^Tf ••' 4ll If.' MMI Arruda.4°) FlavioSrivastava. 5°)RobertoSrivastava.6°)LuizMaio,
verdade o redator dessa seortinda . , ... iHliril UHa ewpentementr h&d 7°) Marcelo Diniz. 8°) Elton Oliveira, 9°) Nelson Tavares, 10°) Jofio
vSo 6 ntoguS menos OU^O nistfca 

,J°yC® Pascowitch revela ¦¦ fUf^ h^SfBOk y f|j\ WJmL:, ^sTp^ TSM4 Sa'rmlento, seguindo-se mais 11 jogadores. Somente os 2 OKimos
" nnp ta 7pT Pa n 1 nT inVk v OUtro lado do poder, no restauran- ¦¦ I W id »1a oa%&R colocados eram de fora.poeia zen LjeminSKy, te Florentino, um dos mais bada- Interno IV — este foi um tomeio integragSo Flamengo — Hebraica,
cujos textos serao literalmente in- lados de Brasilia nma spnhnrn ——.n*o _. . com a participa?So de 17 jogadores: 1°) Marcelo Heinhom
corporados pela anchor-woman misf-^rinsn pnfrnniiaHa nnc Hacti CRPZADAS CARLOS DA SILVA (HSCER), 2°) Daniel Arent (HSCER), 3°) Paulo Mascarenhas
carioca Doris Giesse aue 6 tam- misteriosa, emronnaaa nos basti- (hscer). 4°) Luis Maio (CRF). 5°) Rodoifo Brasii (crf), 6°) Fabio
u a™ dores da pollcia do Distrito Fede-  . Stul (HSCER). 7°) Pedro Geioer (HSCER). 8°) Julio Costa (HSCER).
fissinnal 

m0del° 6 baUarina Pr°* ral, cuida de divulgar as fofocas SSSS ™- 
poi'e^brfnquioTs'mills |M P P P n |i » ll I =n 90) Miguel Siervi (CRF) e 10°) Carlos Madeira (CRF).a que OS jornais nao contam. A cogi- deos, hipotremado. da famllia dos miliobatideos. dos  Ml 1^1 Conforme informant) do diretor de xa^rez do CRF, Mozart

O Jornal de Vaneruarda uma t!)rl!i nnrtlninnr-an Hn Hirofnr PH mares equatoriais, de Colorado olivdcea pintada de ' H| Heymann, 0 clube conseguiu integrar a serni-final do Carnpeonato
p,ni„,Vrip rpvictQ orn laaa parucipaQaO ao airetor frl- btanco no dorso e clara no abdome. ,, _ prellxo  _JlLJ|i Carioca com 21 atletas. o que representa 25% do total deespecie ae revista em movimento mo Carbonari como crltico de ci- I vernSculo correspondonte ao prefixo latino trana; 12 I " I l"-THT^I |^| I^| I I participantes do referido Carnpeonato
pautada sobre OS assuntos de into- nema foi substituida, na ultima 6~'eTfate? !Tdo U— No mSs de maio serao efetuadas as provas finals das seguintes
resse nacional, durameiahoraej^ hora, por um novo segmento: radio: 13 - pessoa quo come muito. aproveiiando o ¦!  __HL_ categorias:—ocampeaodecada torneio (ouomelhor classifica-
est& entrando no ar patrocinado cada semana um cineasta dife- que resta nos pratos. tachos, etc.. 17 — espdcla da " ¦¦T,r" do no caso do campeao ser de outro clube),— 0 melhor classe C e
nnr pmnrpcac nirliriHn noln _._i„ £ _ . - ordemdepiantasdicotiiod4neasmmaciamidoas.com _JH| o melhor da categoria infanto-juvenil, com 3 rodadas cada uma.

r^K?i rente ass nara a P^gllia de cine- .10,OS dipios,6™nes OU t.ipiostamones. e ovino pluri- fT jrf" A em dos prflmios (cerca de 301) se realizara logo apOs ooino eieironico KenatO UarDierl, ma. Ja televisao 6 assunto para 'ocular, do placentagSo axial, compreendendo plantas encerramento das finais
de 29 semi61ogo D6cio Pignatari, que lo- ^_|T___-h ^ . muoanqa do wlendAmo

anOS, O programa conta com um go na estr^ia vai avisandO! nao fabricaQao belga, outrora utilizada polos pretos africa* Tenho em vista que a CBX utilizard para a Zonal IV os dias 11-15
grande numero de colaboradores: DOUnara dp suas rritioas npm nos lpl '• ,ipo da esPinsafda do um cano sa, calibre _ pi^_ de maio, a Fexerj viu-se na obriga?So de mudar seu calendario.
na^spiam npln pyupara ue buas cnucas nem pequeno, com a qual o nordestlno do meio rural sal Assim a prova 4-Final do Carnpeonato Canoca sera realizado nos^J . P carrossel ae notl- proprio programa. polas oslradas para passannhar lpl ), 21 — ospdcie de  dias: 14 16 18, 21. 23, 25 e 28 de junho. e a prova 8 —
Cias OS jornalistas Fernando Ga- A Velhinha de Taubat6, perso- podra dos pe|ls dos candombias. lavada em agua H Carnpeonato Estadual Popular passou para OS dias 14.15, 21 e 22
beira (quadro de ecologia), Augus- nagem criada por Luis Fernando «££sSoS^aSTSSwIlft^'o navio no de maio.
tO NUneS (polltlca nacional), Fer- Verlssimo (era aunica pessoa Que sitio em que um banco comega a elevar-se.ou as suas NOVO PfWCURADOR DA rEXtrw
nando Oarpia fripfpsn rln pirinrinrrt jif__ j- i„ extremidades: pequenas ulcetas na cabe?a; 24 — queda. mlna: desaparecimento de um astro no hon- 0 presidente da FEXERJ, Dijalma Baptista Caiafa. comunicou
Wo V„!nl aCreditava no que dizia 0 governo ostado Intermedario en® a larva e a imago, nos zonte. do lado oeste. proven,ente do movimento em oflcio a nomeaQSo do Sr. Bel. Eduardo Arruda da Gama dawaimngion XNOVaeS (tsrasu oen- Flgueiredo), ser6 ressuscitada, pa- Inseios holometatKSIicos; 25 — faixa larga de tecido diumo: 12 — uradadeeg s. de medidadeviscosidade: Azevedo Cunha para as fungSes de Procurador ao TJD {Tribuna detral), Jos6 Augusto Ribeiro (histd- ra alegria de Dona Kiola mae de ,0"e,ff seda'Ji!"? no,Jap*' ?°r 3mbcs 05 sexos' 6 f v!fH5idadke dum "uid0 em Que,° 9radTlB Justica Desportiva) da FEXERJ e a Sr* Bel. Zenilda Maria RibeiroHoc Ho ^ 6 ^ enrolada om redor da cintura. sobre o quimono princi- velocidade. sob uma tensao tangencial de um dine por v , ,v..  .grandeS politicos), Fausto Sarney. O texto de Miguel Paiva pal; 26 — vocd; 28 — tratamento dado ds meninas e centfmetro quadrado. igual a um centfmetro por se- como substltuta eventual.
Wolff (nomes internacionais), e a internretacao da atriz Linda ^s mogas. do largo uso no tempo da escravidao e hoje gundo por centlmetro de afastamento perpendicular I
Fpmnnrln Mnroic "R1 ainHa V»6 In x. x ¦» quase abolido; 30 — oriflcio no tampo do barril ou ao piano de deslizamento; 14 — moeda division^ria da Q

. ^ aiS. ili ainaa na 1U- Gay serdo respons^veis pela sua vasilhaporondesetiraoh'quidoequesetapacomum India correspondente a 1/16 da rupia; 15 — antiga ® ? Wm, :>%m »
gar para Gilberto Gil (quadro A salda da UTI. espicho; acessbrio que so instala em uma canalizagAo. moeda de prata. da India meridional; 16 — nas algas I 7 I'M WM ®
cor da raca), para O "multimldia" O Jornal de Vanraarda fa7 nar- compartlmonto. rociplente. rpnque. etc.. para permitir inferiores. grupo de oilulas de origem comum. que »W IM Mi £w n Coln»v!^ JOrndl ae vanguaraa iaz par O escapamonto de ar em excesso ou de gases apresenta forma cpnstante e determinada para cada a . i -iwany paiomao, e para as cnarges te da promessa de virada da Ban- I indesej^veis; 31 — sufixo usado em Qufmica para espdcie; fruto que se separa em partes ao atingir a I \rm *1381 * > "1
do artista gr^fico Chico Caruso. dpirant,p<! nnp mnri»n v»>m lomar teimos indicativos de compostos com lun«ao maturidade. como ocoire nas labiadas e borraginA- 5 B| ¦ BE f !

„ . . J J. j' urauc m<UVU vein dealdeldo. ceas: 20 — parte que exprime o sentimento inspirado jl. i ,-»• ~ mmEnquanto um repucante (mter- dedicando 50% de sua programa- VERTICAIS I — contrabandistas. aventureiros, pelo assunto da cantata: 23 — camada superior da 4 X Q I
pretado pelo mlmico Julio Sarga- Cfto ao lomallsmo Ele 6 certamen- comerciante marltimo que. no perlodo cotony. Infrin- crosta fenestra, de 50 a 100 km de espessura. 1 »M eg tm ' 

m
H ov ocoletonfn jq j^orfJco Ci__ 7 . , giaos monopbliosde Portugale Espanha. dizia-sedos formada sobretudo de rochas de natureza granltica llki iMtn, ex-ab&u>Leni,e ae uemse otoc- le a iaua mais cara aa emissora I navios mercantes que traficavam om contrabando; 2 ricas em silfcio e alumlnio; 27 — meson com massa II - I
klos) fala sobre OS tlltimos a van- seu custo mensal ser6 algo em -designag5ocomumaduastrepadeiraslenhosasda em repiuso da ordem da 140 MeV. spin nuk>. numero 2 J*; \--J- --..J
rn<? ria pnppnharln p-pnAHr>n riirp. t/irnn Ho P7« I; milhnnc riofir,i/lA famllia das malpighiJceas. habilantes da mata umida. baridnico nulo e estranhoza nula. com trds estados do , SSBtSa631 533VU!> Ud engennand geneuca, aire- rorno ae t) munoes. DennidO quoopovoconsideraelicazescontraadiseniena.edo carga eletrica; 29 — exclamat^o de asco. desprezo ou 1 -P •' :W WU SI
tamente de Houston, no Texas, como "uma grande aventura" por | (lores amarelas; 3 — ruldos de espadas ao entrecha pouco-caso. Colabora^o de FJV. SUVA — Nrterbl I
um dos mais imDOrtanteS centros Fprnanrin Rnrhncn T imn n Inrml carem-se: 4 - medida japonesa de extensSo. equiva SOLUpdES DO NUMERO ANTERIOR abedefghmil uuo iiiiua uupui tdliuea teuuus r ernanao tSarDOSa Lima, O jornal leme a 3,93 quiiametros. S - c.dado do Egito m«ncK> HORtZONTAIS - lambdz. aba: fee, KHes. bastitaae pesqulsa tecnologlca do plane- nao tem a preocupa^ao Initial de nadanoVelhoTestamento, 6 —diz-sedoambientede mn, acrinolito, mirra: ame. baurus. eva. zedoaria DIAGRAMA 511 J.M.Rice
ta, O ex-assessor da Funai Marcos conquistar uma Erande audiencia sedimentagao ihtormediarto entre continent e mar e ten^as. mesot.po: az. soa. sus 8 -7B -8- 8 -p3T3 -3T4 -1 p6 -1 r1 R4.^ m «»t>- « , b . . ,. , que apresenta as caracterfsticas ora de um. ora de VERTICAIS — libambo; acacia; mastmzes. Zito. a), MATF PM 9 I Awrcelerena prepara o seu quadro Te- Prenro que ele seja assistido pelo I outro, diz se do depdsito sedimontar que se forma bem-te-vi; asno; cala. tirrenos. inaudito. imersos I I
rena k vista, onde tratja um para- telespectador que sabe compreen- nessa regiao, 7 pe^rt*.^ nodosa que provocao sotia. aams aap. wi. ma. mucjo do diam™ mn- niun r?r 5ir,p r,r wrtlpln pnfro a iriHa rtn fnHin a a An. j. , „ tremor do uma ou ambasas pilpebras. 8 lidtamen Conaspondincia para: RuadasPahrwlra*,57ap. bolupao 00 oiagrama 510. 1)B4D -R7B, 2)BxP -BxB, 3)C6Cieio entre a viaa ao Indio e a do der o mundo de hoje e ver o de tohonoritoquosedsnachiraacertaspassbas.s Bouioso _ cep 22 270 B8B+ 4)R2R-P7C 5)C4T-nomem branco. Enquanto a colu amanha" diz.

#

2 o CADERNO B o segunda-feira, 9/5/88 JORNAL DO BRASIL

JIMDAVIS HORÓSCOPOGARFIELD

Jornalismo

CERTO, COMO NA
VEZ QUE FOMOS•p, UMA FAZEMDAEEMPREN-
í CKTEI UMAGA-limwa

VOCE ESTA)DESANIMA-,
J FOI HUMI-
LHANTE 5ÈRESPETADO

, POR UMA
\ GALINHA-

GARFIELD, POR QUE NÍOOA UMA VOLTINMA LA' ,
vFdra com Oa ou- /—TROS 0A-/

/¦ .^^^TOS ?y
ÁRIES — 21 de março a 20 de abril

A disposição dominante nesta sua segunda-feira diz de
novas possibilidades de ganhos e a realização de antigas
aspirações que pode alterar duradouramente seu futuro
mais imediato. Isso diz respeito também ao trato amo-
roso.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Você começa a semana de forma equilibrada e estável,
sem maiores influências que as rotineiras para uma boa
convivência com as pessoas que privam de sua rotina.
Melhora de condições para o trato afetivo. Satisfação
interior.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Um dia em que sua presença será notada e no qual você
encontrará bastante apoio para suas iniciativas. Assim
será a segunda-feira do geminiano que se beneficia de
uma boa regência e de estabilidade para as casas mais
importantes de seu horóscopo.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
A segunda-feira dará ao canceriano bons resultados práti-
cos, especialmente em relaçáo ao trabalho e ao trato com
dinheiro. Ganhos novos podem acontecer. Satisfação
junto a amigos. Dificuldade de relacionamento em família
e no amor.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Suas ações o levará a assumir posições que se enqua-
dram no momento de mudanças e alterações para sua
vida. A disposição especifica da segunda-feira marca um
bom condicionamento material e aspectos fortes de
positividade em relação ao amor.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Benefícios no trabalho. Ganhos novos e uma incomum
sorte farão de sua segunda-feira um dia positivo, no qual
você deve buscar transmitir otimismo e confiança. Satisfa-
çáo muito grande pela ação de pessoas amigas. No amor
seja mais dado ao diálogo.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Sua semana se inicia sob o mais positivo leque de
influências em relaçáo à capacidade criativa do nativo.
Abertura em seus conceitos de vida será ponto fundamen-
tal para os próximos passos. Novidades bastante interes-
santes em relação ao amor.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
Indicações de muita sorte neste inicio de semana. 0
escorpiano encontrará fatores novos que o motivarão no
trabalho. Busque ser menos exigente e brusco quandotratar de qualquer problemas ligado à família. Assim
superará divergências e se realizará.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Persistindo a tendência a bons resultados em seu trabalho
e nos negócios, o sagitariano deve se condicionar mais
otimisticamente e assim desviar a tendência a enfrentar
desastrosamente as dificuldades Intimas. Quadro irregular
no amor.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro
Dia em que o nativo terá boa resposta para suas iniciativas
e delas obterá o impulso necessáno à realização de alguns
desejos mais imediatos. Acerto material e um quadro de
muita ternura no amor serão vividos agora para você.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Hoje as disposições são estáveis e muito equilibradas para
o aquariano. Sua vivência profissional está bem-disposta e
posicionada de forma retributiva. Presença muito significa-
tiva de pessoa Intima irá alterar beneficamente todos os
seus planos.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Este será um inicio de semana vantajoso e produtivo para
o pisciano, que terá apoio decisivo para novos planos.
Suas iniciativas serão valorizadas. Em família e no amor
prevalece um quadro muito bem-disposto com algumas
boas novidades.
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de Vanguarda CHARLES M.SCHULZPEANUTS
NOSSO PROFESSORACHA QUE NS.O SA-
BEMOS BASTANTEGEO GR AFI

/^v-^ r~tsTT»

E O QUE MOS'TRA ONDE VIVEMA3 ESTRELAS
vDO OlNEhAA y

QUE ESPÉCIE DE
MAPA E E3SEP

POR ISSO ESTOULEVANDO E9>T£MA-PA PARA A ESCOI.A-j—nT

ANGELICHICLETE COM BANANA

VISOW 00 Ml->MB ME 60F0G4,

S^KRoraooJWffiJÍMUNK)!,

'Sl-WSFfacHEaWY)
^SABE-EU-KM^NBeM sou RawuíM1m sinto oprimida )FEIA FCRTONA KiJ:

05UMWSTATO»-ÍWWCECAB6ÇA!,

PARKER E HARTO MAGO DE ID
ÇUAHtO ESTA'

DÉ&TINAMOO X
EPUCApKO ESTE

ANO, ALTg-/A ?

NAPA...TUDO
O OÜE PPECA-
5AM SABER SAO

OS TRÊS "R" ^

••• C76 RBVOUh
-REBE U&O

E REVOLTA

O CONDOMÍNIO LAERTE
..t ESSe iDiOTA Ai", CCM,
ESSA GEAWra Rid.'colA ?
...WOLHdNDO r-^vO QJE O J M\

RONCAM ENTE",G*üT|MH4 .. •
HXÊMETR12EM CADAf&SW/.. y

ieu QOÍMONODÊ caraté.
4H,$ueofiKL,

•TEM FCR CalXO
cesM «ywrraFernando Barbosa LimaGilberto Gil

Um apelo para que o
espectador não seja
apressado na
compreensão do jornal

Um comentarista
das questões negras
no quadro"A cor da raça"
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PAULO — Se você
sintonizar a TV Bandei-
rantes hoje, às 23h30min,
verá um carrossel de co-

nhecidos rostos formadores de
opinião rodando ao som da músi-
ca Passarela, composta há pouco
mais de duas décadas por Nino
Rota para Oito e meio, um dos
filmes mais polêmicos do cineasta
italiano Federico Fellini, melodia
agora incorporada à abertura do
Jornal de Vanguarda, a mais nova
atração da emissora. Programa
jornalístico mais premiado da te-
levisão brasileira na década de 60,
antes de ser extinto com o Ato
Institucional número 5 (AI-5) em
1968, o Jornal de Vanguarda, que
a Bandeirantes relança hoje, per-
correu as TVs Excelsior, Globo,
Tupi e Rio. Pelo Jornal de Van-
guarda já passaram grandes no-
mes do jornalismo brasileiro, de
Sérgio Porto a Millôr Fernandes e
até o hoje locutor-símbolo da Re-
de Globo, Cid Moreira.

Fernando Barbosa Lima, seu
criador em 1962 e atual superin-
tendente de jornalismo da emisso-
ra, avisa que, como aquele insti-
gante retrato autobiográfico de
Fellini, o programa faz o seguinte
apelo ao telespectador: "Por fa-
vor, não procure me compreender
em tão pouco tempo". Só para se
ter uma idéia de quanto isso é
verdade, o redator dessa segunda
versão é ninguém menos que o"poeta-zen" Paulo Leminsky,
cujos textos serão literalmente in-
corporados pela anchor-woman
carioca Doris Giesse, que é tam-
bém atriz, modelo e bailarina pro-
fissional.

O Jornal de Vanguarda, uma
espécie de revista em movimento
pautada sobre os assuntos de inte-
resse nacional, dura meia hora e já
está entrando no ar patrocinado
por duas empresas. Dirigido pelo
olho eletrônico Renato Barbieri,
um paulista de Araraquara de 29
anos, o programa conta com um
grande número de colaboradores:
passeiam pelo carrossel de notí-
cias os jornalistas Fernando Ga-
beira (quadro de ecologia), Augus-
to Nunes (política nacional), Fer-
nando Garcia (defesa do cidadão),
Washington Novaes (Brasil Cen-
trai), José Augusto Ribeiro (histó-
rias de grandes políticos), Fausto
Wolff (nomes internacionais), e
Fernando Morais. E ainda há lu-
gar para Gilberto Gil (quadro A
cor da raça), para o "multimídia"
Wally Salomão, e para as charges
do artista gráfico Chico Caruso.

Enquanto um replicante (inter-
pretado pelo mímico Júlio Sarga-
ri, ex-assistente de Denise Stoc-
klos) fala sobre os últimos avan-
ços da engenharia genética, dire-
tamente de Houston, no Texas,
um dos mais importantes centros
de pesquisa tecnológica do plane-
ta, o ex-assessor da Funai Marcos
Terena prepara o seu quadro Te-
rena à vista, onde traça um para-
leio entre a vida do índio e a do
homem branco. Enquanto a colu

7. Elemento de sim-bolo Fr (7)8 Embocadura (3)9. Fantasiar (6)10. Fitognosia (10)11. Floco do nove (5)12. Grande criminoso

soanres já estão ins-entas no quadro aoma. Ao lado. á direita,ó dada uma relação dovintu conceitos, do-vendo ser encontradoum sinônimo para ca-da um. com o númerodo letras entre parên-toses, todos começa-dos pela letra incial da
palavra-chave. As le-tras de todos os sinô-nomos estão contidasno termo encoberto,respeitando-se as le-tras repetidas. Soluç-&«s do problema n°2849 Palavra-chave:NECROMÀNTICO.
Parciais: Nome. Na-tno. Nina. Nômina. No-mear. Neônio. Noite.
Norte. Namorico. Noc-
táno. Nica. Nairo. Nice-no. Norma, Narcótico.Nomántico. Nitro. No-tário. Natio, Noto.

PROBLEMA
N° 2850

13. Indícios de passa-aem do caça viva
(5)14. Instrumontoque fi-xa. conserva e re-
produz os sons (9)15. Moléstia microbia-na de bois |7)16. Quantum do luz (5)17. Relativo ao fato (6)18. Relativo á lotogra-fia (11)19. Relativo á voz (6)20. Relativo aos faraós

MAURfCIO DE SOUSACEBOLINHA

1. Aquele que se do-dica à fitografia (9)2. Aquilo que concor-re para um resul-tado (5)3. Armada (5)4. Arte de combinaros sons (6)5. Cravar (6)6. Definhar (5)

Palavra Chave: 15Letras Consiste o LO-GOGRIFO em encon-trar-se determinadovocábulo, cujas con-BELINDA DEANYOUNG E STANDRAKE
C?LIE ABSURDO I DOR-
M1R FOBA DO EXPE-PIENTB 1 ^--7/r-i^—
Í&T»
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CLUBE DE REGATAS FLAMENGO
Ao longo de quatro meses de fevereiro e abril — o Clube de

Regatas Flamengo realizou 4 torneios internos. Nesses torneios
participaram 61 atletas, dos quais 44 são do CRF e o restante oe
outros clubes.

Foram jogadas, em média, seis rodadas por cada evento, todas
conduzidas em bom nível técnico pelo árbitro Victor Traiber sob
direção de Mozart Caetano Heymann.

Vejamos as primeiras colocações dos referidos torneios:
Interno I — 1o) Amilcar Neto (CRF), 2°) Mareio Monteiro (AABB-L),
3o) Celso Araújo, 4o) José Maffei, 5o) José Henrique, 6o) José
Almir, 7o) Luis Maio, 8o) Boris Valtes, 9o) Miguel Siervi, 10°)
Marcelo Diniz (todos do CRF) seguindo-se mais 14 competidores.
Interno II — ao todo competiram 15 enxadristas, destancando-se:
1o) Sidney Helt, 2o) José Joaquim. 3o) Antônio Consuli, 4o) Maccelo
Diniz e 5°) Manuel Cardoso, jogadores do clube.
Interno III — 1o) José Maffei, 2o) Álvaro Junqueira, 3o) Eduardo
Arruda, 4o) Flavio Srivastava, 5o) Roberto Srivastava. 6o) Luiz Maio,
7o) Marcelo Diniz, 8o) Elton Oliveira. 9o) Nelson Tavares, 10°) Joáo
Sarmiento, seguindo-se mais 11 jogadores. Somente os 2 últimos
colocados eram de fora.
Interno IV — este foi um torneio integração Flamengo — Hebraica,
com a participação de 17 jogadores: 1o) Marcelo Heinhom
(HSCER), 2o) Daniel Arent (HSCER), 3o) Paulo Mascarenhas
(HSCER). 4o) Luis Maio (CRF). 5o) Rodolfo Brasil (CRF), 6o) Fábio
Stul (HSCER), 7o) Pedro Geiger (HSCER). 8o) Júlio Costa (HSCER).
9o) Miguel Siervi (CRF) e 10°) Carlos Madeira (CRF).

Conforme informação do diretor de xadrez do CRF, Mozart
Heymann, o clube conseguiu integrar a serni-final do Campeonato
Carioca com 21 atletas, o que representa 25% do total de
participantes do referido Campeonato.

No môs de maio serão efetuadas as provas finais das seguintes
categorias: — o campeão de cada torneio (ou o melhor classifica-
do no caso do campeão ser de outro clube), —o melhor classe C e
o melhor da categoria infanto-juvenil, com 3 rodadas cada uma.

A entrega dos prêmios (cerca de 301) se realizará logo após o
encerramento das finais.

MUDANÇA DO CALENDÁRIO
Tenho em vista que a CBX utilizará para a Zonal IV os dias 11-15

de maio, a Fexerj viu-se na obrigação de mudar seu calendário.
Assim a prova 4-Final do Campeonato Carioca será realizado nos
dias: 14, 16. 18, 21. 23. 25 e 28 de junho, e a prova 8 —
Campeonato Estadual Popular passou para os dias 14.15, 21 e 22
de maio.

NOVO PROCURADOR DA FEXERJ
0 presidente da FEXERJ, Dijalma Baptista Caiafa. comunicou

em oficio a nomeação do Sr. Bel. Eduardo Arruda da Gama da
Azevedo Cunha para as funções de Procurador ao TJD (Tribuna de
Justiça Desportiva) da FEXERJ e a Sr* Bel. Zenilda Maria Ribeiro
como substituta eventual.

Fernando Gabeira

A estrela dos
"verdes" tem um
quadro especial
para a ecologia

L.F.VERlSSIMO E MIGUEL PAIVAEDMORT
7 VENHA _ ''CONOSCO E NAOFAÇA ESCÂNDALO., ME í-ARGUBMr
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EVIDENTEMENTE, NÃOTINHAM Dl TO A MESMACOISA PARA ADAGMAR.
nista Joyce Pascowitch revela o
outro lado do poder, no restauran-
te Florentino, um dos mais bada-
lados de Brasília, uma senhora
misteriosa, enfronhada nos basti-
dores da polícia do Distrito Fede-
ral, cuida de divulgar as fofocas
que os jornais não contam. A cogi-
tada participação do diretor Pri-
mo Carbonari como crítico de ci-
nema foi substituída, na última
hora, por um novo segmento: a
cada semana, um cineasta dife-
rente assinará a Página de cine-
ma. Já televisão é assunto para o
semiólogo Décio Pignatari, que lo-
go na estréia vai avisando: não
poupará de suas críticas nem o
próprio programa.

A Velhinha de Taubaté, perso-
nagem criada por Luís Fernando
Veríssimo (era a única pessoa que
acreditava no que dizia o governo
Figueiredo), será ressuscitada, pa-
ra alegria de Dona Kiola, mãe de
Sarney. O texto de Miguel Paiva e
a interpretação da atriz Linda
Gay serão responsáveis pela sua
saída da UTI.

O Jornal de Vanguarda faz par-
te da promessa de virada da Ban-
deirantes, que desde março vem
dedicando 50% de sua programa-
ção ao jornalismo. Ele é certamen-
te a fatia mais cara da emissora —
seu custo mensal será algo em
torno de CZ$ 5 milhões. Definido
como "uma grande aventura" por
Fernando Barbosa Lima, o jornal
não tem a preocupação inicial de
conquistar uma grande audiência."Prefiro que ele seja assistido pelo
telespectador que sabe compreen-
der o mundo de hoje e ver o de
amanhã" diz.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — pano para limpar a louça;esfregâo; 10 — peixe olasmobrânquio dos miliobetf-deos, hipotremado. da família dos miliobatldeos. dosmares equatoriais, de coloração olivácea pintada debranco no dorso e clara no abdome; 11 — prefixovernáculo correspondente ao prefixo latino trana; 12— região do corpo dos animais de corte cuja baseóssea ó a espádua. o úmoro e parte do cúbito e dorádio; 13 — pessoa que come muito, aproveitando o
que resta nos pratos, tachos, etc.. 17 — espócie daordem de plantas dicotiledôneas motaclamldoas. comflores diplostômones ou triplostômonos. e ovário pluri-locular. de placentaçào axial. compreendendo plantaslenhosas de folhas simples; 18 — um dos satélites deJúpiter; 19 — arma de fuzil de pequeno calibre, defabricação belga, outrora utilizada pelos pretos africa-nos (pl.); tipo de espingarda de um cano só. calibre
pequeno, com a qual o nordestino do meio rural sai
pelas estradas para passarinhar (pl ); 21 —espócie de
pedra dos pejis dos candomblés, lavada em águacorrente em cerimônia especial; 22 — bimbarras.escoras ou paus para sustentar o navio no estaleiro;sitio em que um banco começa a elovar-se. ou as suasextremidades; pequenas úlceras na cabeça; 24 —
estado intermediário entre a larva e a imago. nosinsetos holometabólicos; 25 — faixa larga de tecidoforte de seda, usada no Japéo por ambos os sexos,enrolada em redor da cintura, sobre o quimono princi-pai; 26 — vocô; 28 — tratamento dado às meninas eàs moças, de largo uso no tempo da escravidão e hoje
quase abolido; 30 — orificio no tampo do barril ouvasilha por onde se tira o líquido e que se tapa com umespicho; acessório que se instala em uma canalização,compartimento. recipiente, ranque. etc., para permitiro escapamonto de ar em excesso ou de gasesindesejáveis; 31 — sufixo usado em Química paraformar termos indicativos de compostos com funçãodo aldeído.VERTICAIS 1 — contrabandistas, aventureiros,comerciante marítimo que. no período colonial, infrin-
gia os monopólios de Portugal e Espanha, dizia-se dosnavios mercantes que traficavam em contrabando; 2- designação comum a duas trepadeiras lenhosas dafamília das malpighiáceas. habitantes da mata úmida,
que o povo considera eficazes contra a disenteria. e doilores amarelas; 3 — ruídos de espadas ao entrechacarem-se; 4 - medida japonesa de extensão, equivalente a 3.93 quilômetros; 5 — cidade do Egito mencio-nada no Velho Testamento; 6 — diz-se do ambiente desedimentação intermediário entre continente e mar e
que apresenta as características ora de um. ora de
outro, diz-se do depósito sedimentar que se forma
nessa região. 7 perturbação nervosa que provoca o
tremor de uma ou ambas as pálpebras. 8 tratamen
to honorífico que se dá na China a certas pessoas. 9

queda, ruína; desaparecimento de um astro no hon-
zonte. do lado oeste, proveniente do movimentodiumo; 12 — unidade c g s. de medida de viscosidade:ó a viscosidade dum fluido em que o gradiente develocidade, sob uma tensão tangencial de um dine porcentímetro quadrado, igual a um centímetro por se-
gundo por centímetro de afastamento perpendicularao plano de deslizamento; 14 — moeda divisionária daíndia correspondente a 1/16 da rúpia; 15 — antigamoeda de prata, da Índia meridional; 16 — nas algasinferiores, grupo de células de origem comum, queapresenta forma cpnstante e determinada para cadaespécie; fruto que se separa em partes ao atingir amaturidade, como ocorre nas labiadas e borraginà-ceas; 20 — parte que exprime o sentimento inspirado
pelo assunto da cantata; 23 — camada superior dacrosta terrestre, de 50 a 100 km de espessura,formada sobretudo de rochas de natureza granlticaricas em silício e alumínio; 27 — méson com massaem repiuso da ordem da 140 MeV. spm nulo. númerobariônico nulo e estranheza nula. com trôs estados decarga elétrica; 29 — exclamação de asco. desprezo ou
pouco-caso Colaboração d* FJV. SILVA — NiteróiSOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIORHORIZONTAIS — lambaz; aba; ica. icles. bastitamn. acrinolito, mirra; ame. baurus. eva. zedoanatenitas; mesotipo; az; soa. sus.VERTICAIS — libambo; acacia; mastruzes. zito. al,bem-te-vi; asno; cala. tirrenos. inaudito, imersossotia, aarus, aap. tez. ma.Correspondência para: Rua daa Palmeira», 57 ap. 4Botafogo — CEP 22 270
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DIAGRAMA 511 J.M Rice
8 -7B -8- 8 -p3T3 -3T4 -1p6 -1r1R4.

MATE EM 2 LANCES
Solução do diagrama 510: 1)B4D -R7B, 2)BxP -BxB, 3)C6C
B8B+ 4)R2R -P7C- 5)C4T-
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£/??i /egwe dj/^^wr^^oiiitas no jantar de comemoragao
do Torneio de Golf Chase-PanAm, sdbado, no Gavea Golf:
Pepita Rodrigues, Regina Marcondes Ferraz, Liege ae
Almeida, Chris Kloske, Maria Zilda e Belisa Ribeiro.

ARGENTINA

GALERIA DO INSTITUTO
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." GRANDE EXPOSIQAO DE

TAPETES ORIENTAIS
Dc 22 de Abril a 10 de Maio

—. Magnifico acervo de tapetes orientals tais como: —
TABRIZ * KASHAN * KASGHAY * BELOUCH *

KILLIM * MESHED * KIRMAN * NAIN * ISPAHAN
* GHOUM * KAZAK * SENNEH * etc.

IMPORTACAO TODQS OS

DIRETA ? —2*ON TAMANHOS v-

Horatio: dc 2" a 6" feira das 10:00 as 22:00 horas
Aos subados das. 10:00 &s 18:00 lioras

Vv. Olegario Maciel, 162 Barra - Tels: 399-4766 - 3994170 - 399-4330 ' •:
ma—mb—iBaa——cti ' n i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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P J JORNAL DO BRASIL

Cidade

Um leque de mulheres bonitas no jantar de comemoração
do Torneio de Golf Chase-PanAm, sábado, no Gávea Golf:
Pepita Rodrigues, Regina Marcondes Ferraz, Liége ae
Almeida, Chris Kloske, Maria Zilda e Belisa Ribeiro.

ÜÉÉ LEILÃO A TARDE
DE OBJETOS DE ARTE

Hoje e dias 10 e11

de maio, às 15 hs
LOCAL: RUA INHANGA, 7-B - COPACABANA

i-KKfanv 1
Infs; Tels.: 236-1219 e 235-2881 xTOCCfinol

LEILOEIRA OFICIAL

ízi CRoquettes ^KSSMWSSA.

uák»r L" Daniel Moreno no Feople
Amanha Priend'sCountry Music ? Av. Bartolomeu Mitre, 370-A * Tbl.: 294-0547 * Após 19h.

CHUEKE PRODUÇOES
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ORQUESTRA MOZARTRECENTE: ISAAC FEIIX CHUEKE

31 /5 JOÀO DALTRO DE ALMEIDA, violino uníonta kv 183 concertokv 218 «iberturj D L»io\ann.- ssmonij kv Jül

07/6 CAROL Mc DAVIT, sopfjnosmionijKv Itil aru> abenufj Aibodasae Fígado «.intonu HAFFNtR

1 4/6 ZÉLIA MARIA MARQUES, pijnotf:n».ikIein<.'njchtmu»ik concertokv 4a» sintonia IINZER

SALA CECÍLIA MEIRELES, 21 h

APOIO: FEOCHAÇAO SCFARAO) UUNC*tINGRESSOS A VENOA NO LOCAL « M0« °°
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VARIEDADES

3 Anos de

Boa Companhia
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JORNAL DO BRASIL

Opinião

• Do senador Roberto Campos sobre a reeleição
do presidente da França, François Mitterrand:

É um político tão realista que não se apre-
sentou como líder socialista, reconhecendo que o
socialismo está lora de moda.

• E prosseguiu:Mitterrand aprendeu o suficiente para pro-
meter que não promoverá novas estatizações.
Mais tarde aprenderá que, em 1992, quando se
consumar a união européia, a França terá que
retomar seu programa de privatização a fim de
não perder agilidade empresarial.

SINAIS TROCADOS

O ministro Maílson nho cambial do pais
da Nóbrega promete fa- jios últimos meses.
lar muito mais do que • O pior é que as 33
de seguros, durante resseguradoras inter-
14" Encontro Interna- nacionais estão no Bra-
cional de Ressegurado- sil exatamente para ne-
res. que acontece hoje gocia.r maior participa-
no Instituto de Resse- ção no bolo do.mercado
guros do Brasil. brasileiro, atualmente

Suas palavras devem limitada a 3% das ope-
contemplar o desempe- rações.

INCÓGNITA

Os cariocas passaram o final de semana intrigados
com os milhares de outdoors espalhados pela cidade
com o'seguinte texto:"Volte Picapau. Eu te amo. Ursinho Panda."

Cheira a declaração de amor e, nesses tempos de
crise, deve ser um caso de amor milionário.

Receita A

primeira
• Na entrevista à revista
Opção, que circula a partir
de hoje, o ex-ministro Má-
rio Henrique Simonsen de-
clarou que agora o governo
nâo tem mais o que cortar
em investimentos. E arre-
matou:

A ópera Mugdalcnu, única
composta por Heitor Villa-
Lobos, vai ganhar cm breve
nos Estados Unidos a primeira
gravação em disco.

A adaptação da obra levará a— O que C necessário é assinalara da dupla Kobert
cortar as despesas de Wrigtli e George Forrcst, res-
custeio e aperfeiçoar a ar- ponsáveis por grandes sucessos
recadaçâo do imposto de musicais da Broadwuy, entre os
renda, sem elevar as ali- paw destaca-se KÍsnct. em
quotas. carta: liá dois anos.

Tudo pelo Rio

A Embratur, a TurisRio e a Varig uniram forças e
lançam em breve uma das maiores campanhas
publicitárias dos últimos tempos para resgatar a
imagem do Rio junto aos norte-americanos.

Sob o nome de Rio is Beautiful, a campanha
ocupará em junho, as páginas das mais importantes
publicações dos Estados Unidos, como Time,
Newsweek, The New York Times e The Washington
Post.

COMPRAR. I
vender]

ALUGAR.

Tempos

bicudos
O Itamarali cortou o

lanche noturno dos segu-
ranças que fazem a ronda
no Palácio dos Arcos, em
Brasília.

Não bastasse isso, já se
fala no fechamento do re-
feitório dos funcionários e
no corte dos salários dos
diplomatas no exterior.
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Classificados

/LEONEv
Recebimento de Peças

Já estamos catalogando peças para o 39°

Grande Leilão. Quadros, Tapetes orientais,

Porcelanas, Jóias antigas, Pratas, Imagens,

Cristais, Mobiliário antigo e objetos

decorativos de época.

^ Rua Francisco Otaviano, 132 — Arpoador ^
^ Tels.: 287-4758, 287-4547 e 287-4497 T

ma 
Gaieria Delas artes

Ia GRANDE EXPOSIÇÃO DE

TAPETES ORIENTAIS
De 22 de Abril a 10 de Maio

p— Magnífico acervo de tapetes orientais tais como: —
TABRIZ * KASHAN * KASGHAY * BELOUCH *

KILLIM * MESHED * KIRMAN * NAIN * ISPAHAN
* GHOUM * KAZAK * SENNEH * etc.

IMPORTAÇÃO TODOS OS

DIRETA TAMANHOS > ¦

Horário: de 2" a 6" feira das 10:00 às 22:00 horas
Aos sábados das. 10:00 às 18:00 horas

Av. Olegário Maciel, 162 Barra - Tels: 399-4766 - 3994170 - 399-433011
¦BB——BBI—Ka—M—MtwyWMMW—a——a—p—

Boa

escolha

O compositor e cantor
Milton Nascimento vai
abrir uma brechinha em
sua tournée internacional,
que começa dia 24 de julho
e termina dia 17 de agosto,
para atender a um convite
muito especial.

Dará um pulo a Los An-
geles para gravar a música
Don Quixote. de César Ca-
margo Mariano, que será
incluída no próximo LP de
seu amigo, o pianista Her-
bie Hancock.

Plano
O plano dos dissidentes

do PMDB para o novo par-
tido é simples.

Se o deputado Ulysses
Guimarães impedir que
eles participem das elei-
ções municipais deste ano
tudo bem.

Váo jogar tudo para as
eleições presidenciais e já
tèm um candidato: o sena-
dor Mário Covas.

Cofre aberto
Definitivamente a glasnost escancarou os cofres

para os grandes nomes do cenário musical inter-
nacional.

A próxima atração de peso programada para os
soviéticos será a apresentação do saxofonista
Mim Davis e seu grupo, em agosto.

Pelos três concertos Davis vai embolsar nada
menos do que 100 mil dólares.

m m m

À MÍNGUA
Uma conhecida embaixatriz que mora

no Rio conseguiu tirar quatro emprega-
das domésticas que serviam ao economis-
ta e sra Carlos Lessa.

Conclusão: o casal está a pão e água.

Armistício
• Parecem encerradas de uma vez portodas as divergências entre a Bolsa de
Valores de São Paulo e a CVM, no episó-
dio Nagi Nahas — Ações da Petrobrás.

• Nas próximas semanas, será pro-movido um almoço de 500 talheres, em
São Paulo, pelo presidente da Bovespa,
Eduardo da Rocha Azevedo, que terã co-
mo principal homenageado o presidenteda CVM, Amoldo Wald.

QUEM VEM
Acompanhado pelo embaixador Rubens Ri-

cúpero, nosso represéntante em Genebra, ater-
rissa més que vem em São Paulo o diretor geraldo Gatt, Arthur Dunkel.

Dunkel vem participar de um seminário mas
nâo precisará recorrer a intérpretes.

Fala português fluente, já que nasceu em
Portugal.

¦ ¦ ¦

Mãeeeee....
Um almoço comemorando o Dia das Màes foi

a forma encontrada pelo clã dos Maluf para
provar que todos estão unidos e desmentir as
versões de desentendimento generalizado que a
imprensa vem publicando.O motivo da desavença familiar seria a tenta-
tiva do filho mais célebre de dona Maria Maluf— o ex-deputado e ex-candidato à presidênciada República Paulo Maluf — de assumir o
controle acionário da Eucatex, o segundo fabri-
cante de aglomerados de madeira do país e
empresa carro-chefe da família.

Na mansão da matriarca, no Jardim Europa,
estavam todos presentes, desde Paulo, Therezi-
nha, os netos e sobrinhos ao protagonista da
suposta briga, o empresário Roberto Maluf, quedetem a maior parte das ações.

Vôo baixo
O congelamento da URP acaba de atin-

gir em cheio os sargentos especialistas em
pilotar Mirage.

Passarão a ganhar menos do que os
motoristas dos caminhões de combustí-
vel, que circulam nos aeroportos do país.

Regina Rito

Arnaldo Borges, figu-
ra da mais alta tradi-
ção do turfejoi escolhi-
do por unanimidade
pelos membros da cha-
pa Adayr Eiras de
Araújo, para ocupar a
vice-presidência do
conselho do Jockey
Clube Brasileiro, na
eleição do dia 24.

A desistência de An-
tônio Joaquim Peixoto
de Castro Palhares não
modificou o quadro das
pesquisas, que proje-
tam um resultado de
dois por um a favor da
reeleição de Adayr.

Convite

Zózimo

Mostra Itinerante de Obras

Originais de Acervo.

 ABERTURA: 
10 de maio às 19 horas

EXPOSIÇÃO:
10 a 24 de maio

INSTITUTO CULTURAL BRASIL ARGENTINA
DA EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA

CO-PATROCÍNIO DO MUSEU DE ARTE MODERNA
PRAIA DE BOTAFOGO, 228 S/LOJA 202
 RIO DE JANEIRO 

Retrato

falado

A prefeitura do Rio acaba de
receber uma doação de peso: 700
fotografias que marcaram os
acontecimentos políticos de 1968,
das passeatas ao assassinato do
estudante Edson Luís.

Doadas por militantes de es-
querda, as fotos serão reveladas
ao grande público através de um
livro que a Secretaria Municipal
de Cultura pretende lançar ainda
esta ano, com depoimentos e co-
meritários dos que viveram a
época.

¦ ¦ ¦

MANIA

A atriz Sônia Braga vai revelar na
Playboy, que chega as bancas esta
semana, uma nova faceta da sua
personalidade: adora dar presente
de índio.

O próximo contemplado será o
ator e diretor Robert Redford que
vai ganhar uma autêntica mandio-
ca brasileira.

Na boa

Chamava atençáo especial do-
mingo por volta de meio-dia, pas-
seando pela praia do Leblon, o mi-
nistro e sra. Leônidas Pires Gon-
çalves.

Leônidas, assoviando, contem-
plava o mar.

RODA-VIVA
Já tem data marcada a visita que o

presidente Sarney fará a Moscou: ou-
tubro.

Será quarta-feira, no Palácio das
Águas Claras, o casamento de Maria
de Lourdes Macedo e Sérgio Duarte,
ele nosso embaixador cm Manágua.
Os anfitriões são o governador e sra
José Aparecido de Oliveira, padri-nhos dos noivos junto com o embai-
xador e sra Paulo Tarso Flecha de
Lima.

A partir de hoje e durante toda a
semana o programa Flash, de Amau-
ry Jr., na TV Bandeirantes, vai mos-
trar uma série de imagens colhidas
em recente viagem à África do Sul.Ronaldo Mesquita, presidente da
Conerj, é o novo diretor executivo da
Companhia Docas de Imbituba, do
grupo Catão.

Duda Padilha reuniu um grupo de
amigos para jantar, sábado, no Hip-
popotamus, comemorando seu ani-versário.

O secretário de divulgação do Pala-
cio do Planalto, Luis Crisóstomo de
Oliveira, recorreu a uma especialista
em bioenergética para aliviar as ten-
sóes do trabalho. Relaxou tanto queentrou em alfa.

A pedido do próprio artista foi
transferido para o ano que vem a
retrospectiva de Cícero Dias, no Mu-
seu de Belas Artes.

Dentro de seis meses deixa o posto,no Rio, o cônsul-geral da França,
André Cira. Retorna a Paris.

Circulando em Brasília o embaixa-
dor João Paulo do Rio Branco.Aterrissam hoje em Madri dona
Neuza e o ex-governador Leonel Bri-
zola.

Acaba de assumir a gerência da
griffe Templeton, Graça Del Castillo.Passa bem no Pronto-Cor o empre-
sário Oswaldo Aranha Filho.

Exames posteriores comprovaram
fratura de férriur pelo tombo do qualfoi vitima o sr. José Nabuco. Operado
sábado no Hospital Samaritano, o pa-ciente passa bem.

Glorinha Pires Rebello lança cole-
ção com seu nome em desfile benefi-
cente, dia 16, no Canecão.De volta ao Rio o editor Alfredo
Machado.

Há três anos entrava no ar um programa feito
especialmente para manter você em dia com
as artes daqui e dali: Arte Final Variedades.

De 2^ a 6*> feira, duas horas de música,
entrevistas com gente de talento e espaço

para a sua participação. E a companhia bem
humorada e inteligente dos que fazem de Arte
Final Variedades o programa hoje indispensável

dos seus fins de noite.
A Rádio Jornal do Brasil se orgulha de ter,
mais uma vez, apostado na sensibilidade de
seus ouvintes, como prova cada minuto das

1.560 horas de existência de Arte Final
Variedades

OFERFCIMENTO
RÁDIO JB

Cariion.Um raro prazer.

I

CHUCKE PKODUCOIS

Encontros

com Am^eU

ORQUESTRA MOZARTREGIME: ISAAC FELIX CHUEKE

31 /5 JOAO DALTRO DE ALMEIDA, viulinotmfontakv iai concertokv J IS ube'turj D Liio\jnn: v.nlon:j kv J01

07/6 CAROL MC DAVIT, soprjnovntunijkv 181 jnj> jbvnufd Aibodasae Figjdo -intonu HAFFNtR

1 *4/6 ZELIA MARIA MARQUES, pianotvovkleinenjchtmuiik concertokv sintonu LINGER

SALA CECILIA MEIRELES, 21 h
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D. Beija,
U-, Geraldo Viola
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se discute V

4#0P*"' ,. ':ifM»  - fjlr sangue brasileiro —
e bastante
oportuna a
cxibi?ao de Ate a
ultima gota, filme
semidocumental
*% Sergio

«me
,,resentado hoje,

is 20h, no
Cineclube
Laurinda. 0 filme
parte de uma
historia real — a
morte por
inani$ao de um
desempregado
que vendia o
sangue para
sobreviver —
para discutir o
comercio ilegal
praticado nos
paises do
Terceiro Mundo

Divulgação

Iml momento
#i H em que
se discute a
qualidade do
sangue brasileiro
é bastante
oportuna a
exibição de Até a
última gota, filme
semidocumental
»*» Sérgio

«ide
^resentado hoje,

às 20h, no
Cineclube
Laurinda. 0 filme
parte de uma
história real — a
morte por
inanição de um
desempregado
que vendia o
sangue para
sobreviver —
para discutir o
comércio ilegal
praticado nos
países do
Terceiro Mundo

CINEMA
RECOMENDAÇÃO

O ÚLTIMO IMPERADOR (The last empe-
ror), de Bernardo Bertolucci. Com John Lo-
ne, Joan Chen, Peter OToole e Ying Ruo-
cheng. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-
3135): de 2a a 0a, às 1 lh30min, I4h30min,
17h30min, 20h30min. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. Art-Copacabana (Av.Copacabana, 759 — 235-4895), Art-
Madureira 1 (Shopping Center de Madurei-
ra — 390-1827), Art-Tijuoa (Rua Conde de
Bonfim, 400 — 254-9578): 15h, 18h, 21h.
Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899— 322-1258); do 2a a 6a, às 15h50min,
I8h40min, 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das 13h. Art-Casashopping 2 (Av.Alvorada, Via 11,2.160 —325-0740): de 2a a
Gr, às 15h, I8h, 21h. Sábado e domingo às
13h, 15h50min, 18h40min, 21h30min. Pa-
ratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 201-
3028): 15h, 17h40mim, 20h20min. (10anos). Continuações.

História real do último imperador da
China que, desde os trôs anos, quando foi
entronado, até chegar à velhice como sim-
pies jardineiro durante a Revolução Chine-
sã, passou quase toda a vida como prisionei-ro. Inglaterra/1987. Ganhador do 9 Oscars:
filme, diretor, direção de arte, roteiro adap-
tado, fotografia, vestuário, montagem, tri-
lha sonora e som.
ESPERANÇA E GLÓRIA (Hope and glory),de John Boorman. Com Sarah Miles, Ian
Banner, David Hayman, Derrick 0'Connor e
Susan Wooldrigge. Art-Fashion Mall 2 (Es-trada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a 8a,
às I0h, I8h, 20h, 22h. Sábado, domingo a
partir das 14h. Bruni-Copacabana (Rua Ba-
rata Ribeiro, 502 -- 250-4588): 14h,
l0h2Omin, I8h40min, 21h. (10 anos). Rea-
presontações.A guerra vista de dentro dos lares ingle-
ses e sob o ponto de vista de um menino de
sete anos. Para ele, os bombardeios signifi-
cam uma fantástica aventura. Ingla-
terra/1987.

ESTREIA
SOB SUSPEITA (Suspect), de Peter Yates. Com
Cher, Dennis Quaid, Liam Neeson, John Maho-
ney e Joe Mantegna. Bruni-Ipanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 — 521-4090), Bruni-
Tijuoa (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-
8975), Bristol (Av. Ministro Edgard Romero,
460 — 391-4822): 14h30min, 18h50min,• I9hl0min, 21h30min. Art-Fashion Mall 4 (Es-trada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a 0a, às
10h55min, 19hl0min, 21h25min. Sábado e
domingo, a partir das 14h40min. Art-
Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150— 325-0740): de 2a a 0a, às 10h3Omin,
I8h45min, 21h. Sábado e domingo, a partirdas I4hl5min. Art-Madureira 2 (ShoppingCenter de Madureira — 390-1827): 14hl5min,
l0h3Omin, I8h45min, 2lh. (14 anos).

Seguindo diversas pistas para esclarecer
um crime, advogada envolve-se com um poli ti-co de Washington e, quanto mais perto ela se
aproxima da verdade, mais sua vida corre
perigo. EUA/1987.

ÊHJEM TUDO QUER... TUDO PERDE (Wlao
guys), de Brian de Palma. Com Danny de Vito,
Joe Piscopo, Harvey Keitel e Ray Sharkey.
Metro Boavista (Rua do Passeio, 02 — 240-
1291), Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 280 — 255-2010), Largo do Maoha-
do 1 (Largo do Machado, 29 — 205-0842): 14h,
l0h, 18h, 20h, 22h. Leblon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048): 14hl0min, 10h,
17h50min, 19h40min, 21h30min. Tijuoa Pala-
ce 1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4010):
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h.
(Livre).Comédia policial. Dois amigos de longa
data tentam enganar um chefào da Máfia e, porincompetência, são incumbidos de matar um
ao outro. EUA/1980.
MANEQUIM (Mannequin), de Michael Got-
tlieb. Com Andrew McCarthy, Kim Cattrall,
Estello Getty o Carole Davis. Veneza (Av. Pas-
teur, 184 — 295-8349): 14hl0min, 10h,
17h50min, 19h40min, 21h30min. Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 204-2025):
I5h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. Com
som storeo. (Livre).O empregado de uma loja de departamen-
tos apaixona-se por um manequim de vitrine e
seus amigos pensam que ele enlouqueceu mas,
o que eles não sabem, ó que a manequim
transforma-se numa mulher de verdade.
EUA/1987.
LUZIA HOMEM (Brasileiro), de Fábio Barreto.
Com Cláudia Ohana, Thales Pan Chacon, José
de Abreu e Chico Diaz. Palácio-1 (Rua do Pas-
seio, 40 — 240-0541), Cariooa (Rua Conde deBonfim, 338 — 228-8178), Madureira-2 (RuaDagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. 8áo Luís 1 (Rua do Catete, 307 —
285-2290), Copacabana (Av. Copacabana, 801255-0953), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-5048), Barra-2 (Av. das Américas,
4.000 — 325-0487): 14h, 10h, 18h, 20h, 22h.Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2000): 15h,17h, 19h, 21h. (10 anos).

Jovem assiste ao massacre dos pais e passaa ser criada como homem, por um vaqueiro.
Ela volta para se vingar, mas fica dividida
entre a vingança e o amor. Produção de 1987.
ATRAÍDOS PELO PERIGO (No m>n't land), dePeter Werner. Com D. B. Sweeney, CharlieSheen, Lara Harris e Randy Quaid. Paláoio-8
(Rua do Passeio, 40 — 240-0541), América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 204-4240):13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. Roxy (Av. Copacabana, 945 — 230-0245), São Luta 2 (Rua do Catete, 307 — 285-2290), Barra-3 (Av. das Américas, 4.000 —
325-0487): 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. Com somstereo. (10 anos).

Policial apaixonado por carros procura so-fisticado ladrão de automóveis mas, para isso,
precisa tornar-se um competente ladrão tam-bém. EUA/1987.
POSSUÍDOS PELO MAL (From beyond), de
Stuart Gordon. Com Jeffrey Combs, Barbara
Crampton, Ken Foree e Ted Sorel. Vitória (RuaSenador Dantas, 45 — 220-1783): 13h40min,
I5h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. Stu-
dio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194),
Studlo-Copaoabana (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900), Madureira-3 (Rua João Vicente, 15593-2146): 14hl0min, 10h, 17h50min,
19h40min, 21h30min. (18 anos).

—9HOPPINGS
ART CASASHOPPING 1 — Feitiço da Lua. de 2aa 6a. às 17h, 19h. 21h. Sábado e domingo, a
purtir dus 15h. Curta: Vam pra Disneylãndia—<¦10 anos)
ART CASASHOPPING 2 — O último imperado-r: de 2a a 0a, às 15h, 18h. 21h. Sábado edomingo, às 13h, 15h50min, 18h40min,21h30inin. (10 anos).
ART CASASHOPPING 3 — Sob suspeita: de 2a a0a. às 10h3Omin, 18h45min, 21h. Sábado edomingo, a partir das 14hl5min. Curta: Lam-
piào. capitão Malazarte (14 anos).ART-FASHION MALL 1 — Guerra do Brasil:lOhlOmin. 17h50min, 19hl0min. 20h40min.22hl0min. (Livre).ART FASHION MALL 2 — Esperança o glória:do 2" II 6", ás lGh, 18h, 20h, 22h. Sábado odomingo, a partir das I4h. Curta: Dedo de Deus

_ (10 anos).
ÂRT FASHION MALL 3 — O último imperador:de 2a a 0a. às 15h50min, 18h40min,21h30min. Sábado e domingo, a partir das13h. (10 anos).ART FASHION MALL 4 — Sob suspeita: de 2a a0a. às 10h55min. 19hlOmin, 21h25min. Sába-do e domingo, a partir das 14h40min. Curta.Impresso à bala (14 anos).BARRA 1 — Império do sol: 13h20min, 10h.lSlMOrnin, 21h20mtn. (lOanos)BARRA 2 — Luzia homem. 14h. 10h, 18h,20h.22h. (10 anos).BARRA 3 — Atraídos pelo perigo: 14h, 10h,18h, 20h. 22h. Curta: Abismo do espumas (10. unos)
RIO-SUL — Um grito de liberdade: 15h30min,• 18hl5min. 21h. (10 anos).COPACABANA
ART-COPACABANA — O último imperador:¦ 15h. lHh, 211v (10 anos).BRUNI COPACABANA — Esperança e glóriaI4h. iah2omln, I8h40min, aih. Curta: Baju-do. um artista de Olinda (10 anos)CINEMA 1 — Um grito de liberudc: 15h30min,Í8hl5min. 21h. (lOanos)
CONDOR COPACABANA — Quem tudo quer...tudo perde: 14h, 16h. 18h, 20h, 22h (Livre)COPACABANA — Luzia homem 14h. 10h,

Terror. Psiquiatra realiza pesquisas sobre
um sexto sentido: obter prazer consumindo a
mente das pessoas. EUA71980.

CONTINUAÇÕES
ROMANCE (Brasileiro), de Ségio Bianchi. Com
Rodrigo Santiago, Imara Reis, Isa Kopelman e
Hugo Delia Santa. Rioamar (Av. Copacabana,
300 — 237-9932): 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. A
primeira sessão é promocional. (18 anos).

A morte de um intelectual de esquerda
empenhado em incorporar a sexualidade ao
discurso político e sua repressão na vida de
três pessoas: uma jornalista, sua companheira
suicida e um homossexual que se prostitui.Produção de 1987.
CRIAÇÃO MONSTRUOSA (The klndred), de
Jeffrey Obrow e Stephen Carpenter. Com David
Allen Brooks, Rod Steiger, Amanda Pays e
Talia Balsam. Odeon (Praça Mahatma Gandhi,
2 — 220-3835): 13h40m, 15h30m, 17h20m,
I9hl0m, 21h. Madureira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 390-2338), Ópera-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4945): 10h, 17h50min,
I9h40min, 21h30min. Art-Méier (Rua Silva
Rabelo, 20 — 249-4544), Ramos (Rua Leopoldi-
na Rego, 52 — 230-1889), Tijuoa-Palace-2 (RuaConde de Bonfim, 214 — 228-4010): 15h30m,
17h20m, 19hl0m, 21h. (14 anos).

Terror sobre experiências genéticas desen-
volvidas em laboratório e que dão origem a
criaturas monstruosas. EUA/1987.
GUERRA DO BRASIL (Brasileiro), documentá-
rio de Sylvio Back. Art-Fashion Mall 1 (Estra-
da da Gávea. 899 — 322-1288): 18hl0mln,
17h50min, 19hl0min, 20h40mln, 22hl0min.
(Livre).Misturando documentário e fioção, o filme
aborda o período de 1804 e 1870, na América
do Sul, quando ocorre a Guerra do Paraguai
envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai. Produção de 1987.
UM GRITO DE LIBERDADE (Cry freedom), de
Richard Attonborough. Com Kevin Kline, Pe-
nelope Wilton, Danzel Washington, Jcsstte Si-
mon e Wabei Siyolwe. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 281 — 295-2889), Rio-Sul (Rua Mar-
quês de São Vicente, 52 — 274-4532):
15h30min, 18hl5min, 21h. Com som stéreo no
Rio-Sul. (10 anos).

Drama baseado em fatos reais contando a
história de um escritor branco que, pondo em
risco a sua vida e a de sua família, consegue
sair da África do Sul e publicar um livro sobre
Steve Biko, líder negro que morreu lutando
contra o apartheid. Inglaterra/1987.
IMPÉRIO DO SOL (Empire of the sun), de
Steven Spielborg. Com Christian Balo, John
Malkovich, Miranda Richardson e Nigel Ha-

PERTO DE VOCÊ

18h, 20h, 22h. Curta: Chico Caruso (10 anos).JÓIA — Nos bastidores da noticia: 14h.10h3Omin. 19h, 21h30min. Curta: O lobo soestrepa (14 anos).RICAMAR — Romance: 14h, 10h, 18h, 20h,22h. (18 anos).
ROXY — Atraídos pelo perigo: 14h, 10h, 18h,20h, 22h. Curta: Capiba, ontem, hojo e sempre
(10 anos).
STUDIO COPACABANA — Possuídos pelo mal:Í4hiomin. íeh, i7hB0min. 19h40mln,21 h30min. Curta: Balada das dez bailarinas doCassino (18 anos)
IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — Sob suspeita: 14hmin.10h5Omin. lOhlOmin, 21h30min. Curta: Umcorto Manoolzào (14 anos).CÂNDIDO MENDES — Apenas um gigolò: 14h,10h, 18h. 20h, 22h. Curta: (14 anos).LAGOA-DRIVE-IN — Tocaia 20hl5mln.22h30min. Curta: Spray Jet (14 anos).LEBLON-l — Lúcia homem: 14h, 10h, 18h,20h, 22h. (10 anos)LEBLON-2 — Quem tudo quer... tudo perde:I4hl0min, l0h. I7h50min. I9h40min.21h30min. Curta: Resistência da lua (Livre)
BOTAFOGO
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Veludoazul: 15h20min, 17h30min. 19h40min,21h50min. (18 anos)OPERA-1 — Criação monstruosa: 10h.17h50min. 19h40min. 21h30min. Curta: Capi-ba, ontem, hoje e sempre (14 anos).ÓPERA-2 — Wall StreetPoder e cobiça:10h3Omin, 19h, 21h30min. Curta: Lampião,Capitão Malazarte (14 anos)VENEZA — Manequim: 14hlOmln, 16h,17h50min. 19h40min, 21h30min. Curta. Lam-
pião capitão Malazarte (Livre)
CATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO-1 — Quem tudo quer...tudo perde 14h. lBh. 18ll. 20h. 221l. Curta: Ascobrar (Livre)LARGO DO MACHADO-2 — Feitiço da lua: 14h,16h. 18h. 20h. 22h. (lOailos)

LIDO-1 — Império do sol: 13h20min, 10h,
18h40min, 21h20min. (10 anos)
LIDO-2 — Dirty dancing — Ritmo quonto:15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
Curta: Um dia... Maria (14 anos).
SÁO LUIZ-1 — Luzia homem. 14h, 10h, 18h,
20h, 22h. (10 anos)
SÁO LUIZ-2 — Atraídos pelo perigo: 14h. 10h.
18h, 20h, 22h. Curta: Capiba, ontem, hoje e
sempre (10 anos)
STUDIO CATETE — Possuídos pelo mal:
I4hl0min, I0h, I7h50min, I9h40min,
21h30min. Curta: Meu nome 0... (18 anos).
CENTRO
METRO BOAVISTA — Quem tudo quer... tudo
perde: 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. Curta: Quadro
a quadro, Newton Cavalcanti (Livre).ODEON — Criação monstruosa: 13h40min,
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. Curta:
Impresso ã bala
(14 anos).
PALÁCIO-1 — Luzia homem: 13h30min,
I5h30min, I7h30min, I9h30min, 2lh30min.
(10 anos)
PALÁCIO-2 — Atraídos pelo perigo:13h30min, 15h30min, I7h30min, I9h30rrin,
2lh30min.. Curta: Abismo de espumas (10
anos)
PATHÉ — O último imperador: de 2a a 0a. às
llh30min, 14h30min, 17h30min, 20h30min.
Sábado e domingo, a partir das 14h30min. (10
anos).
VITORIA — Possuídos pelo mal. 13h40min,
15h30min, 17h20min, 19hl0min. 2hlh.
Curta: Patativa do Assoré, um poeta do povo
(18 anos)
TUUCA
AMÉRICA — Atraídos pelo perigo: 13h30min.
15h30mln, 17h30min, I9h30min. 21h30min.
Curta: Abismo de espumas (10 anos)
ART TUUCA — O último imperador: 15h, 18h,
21h. (10 anos).
BRUNI TIJUCA — Sob suspeita: 14h30min,
16h50min. 19hlOmin, 21h30min. Curta: Ó. de
casa (14 anos)
CARIOCA — Luzia homem: 13h30min,
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
(10 anos)

COMODORO — Manequim: 15h30min,
17h20min, I9hl0min, 21h. Curta: A última
oanção do Beoo (Livre)COPER TIJUCA — Asas da liberdade: de 2a a 0a,
às I5h, I9h, I9h, 2lh. Sábado e domingo, às
19h, 2lhl0min. Curta: Amerlka (10 anos).
TIJUCA PALACE-1 — Quem tudo quer... tudo
porde: 15h30min. 17h20min, 19hl0min, 21h.
(Livre)TIJUCA PALACE-2 — Criação monstruosa:
I5h30min, I7h20min, 19hl0min, 21h. Curta:
O muro — o filme (14 anos).
MÉIER
ART-MÉIER — Criação monstruosa:
15h30min, 17h20min, lOhlOmin, 2lh. Curta:
Colomblna forever (14 anos).
BRUNI-MÉIER — Feitiço da lua: lSh, 17h.
19h, 21h. Curta: A superfície domada, partidadobrada. (10 anos).
PARATODOS — O último imperador: 15h,
17h40min, 20h20min. (10 anos).
RAMOS E OLARIA
RAMOS — Criação monstruosa: 15h30min,
I7h20min, I9hl0min, 2lh. Curta: O Muro — O
filme (14 anos).
OLARIA — Luzia homem: 15h, 17h, 19h, 21h.
(10 anos)
MADUREIRA E JACAREPAQUÁ
ART-MADUREIRA-1 — O último imperador:
15h, 18h, 21h. Curta: A primitiva arte de tecer
em Jóias (10 anos).
ART-MADUREIRA-8 — Sob suspeita:
14hl5min, 16h30min, 18h45rain. 21h. (14anos).
BARONESA — A menina do lado: 14h30min,
16hl0min, 17h50min. 10h3Omin, 21hl0min.
(14 anos)
BRISTOL — Sob suspeita: 14h30min,
18h50min, I9hl0min. 2lh30min. Curta: Fia x
Flu, a sombra das chuteiras Imortais (14 anos)
MADUREIRA-1 — Criação monstruosa:
14hl0min, 10h, I7h50min, I9h40min,
21h30min. (14 anos).

MADUREIRA-2 — Luzia homem: 13h30min,
15h30min, I7h30min, I9h30min, 21h30min.
(10 anos).
MADUREIRA-3 — Possuídos pelo mal:14hl0min, 10h, I7h50min, I9h40min,
21h30min. Curta: Nem tudo são flores (18anos)
CAMPO GRANDE
PALÁCIO — Império do sol: 15h, 17h40min,20h20min. (10 anos).
NITERÓI
ARTE-UFF — Romance: 15h30min, 17h30min,19h30min, 2lh30min. (18 anos). Até quarta.CENTER — Atraídos pelo perigo: 15h30min,17h30min, 19h30min, 21h30min. (10 anos).CINEMA-1 — Atração fatal: 15h30min,17h45min, 20h, 22hl5min. Curta: A superfí-cie domada, partida, dobrada (18 anos).NITERÓI — Criação monstruosa. 14hl0min,10h, 17h50min, 19h40min, 21h30min. Curta:Sertão do Conselheiro (14 anos).NITERÓI SHOPPING-1 — Feitiço da lua: 15h.I7h, 19h, 2lh. Curta: A última oanção do beoo
(10 anos)
NITERÓI SHOPPING-S — Sob suspeita:14h30min. 16h50min, lBhlOmin, 21h30min.Curta: Jenner Augusto (14 anos)ICARAÍ (717-0120) — Luzia homem: I5h, 17h,19h, 21h. (10 anos).
CENTRAL — Quem tudo quer... tudo perde:I4hl0min, I0h, I7h50min, I9h40min,21h30min. Curta: Roberto Rodrigues (Livre)WINDSOR — O último imperador: 15h, 18h,21h. (10 anos).
TAMOIO (São Gonçalo) — Ninja — Programado
para matar: 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos)
ARTUR CARNEIRO — Pinturas. Galeria de
Arte do Centro Cultural Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 03. De 2a a 0a, das 15h às 2lh.
Sábados, das 10h às 20h. Último dia.
ROBERTO GALLO — Aquarelas. Cochrane
Bar, Rua das Palmeiras. 00. Diariamente, das
12h às 2h da manhã. Último dia

vers. Barra-1 (Av. das Américas, 4.000 — 325-
0487): 13h20min, 10h, 18h40min, 21h20min.
Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 — 285-0042):
10h, 18h40min, 21h20min. Palácio (CampoGrande): 15h, 17h40min, 20h20min. Com som
stereo no Barra-1 (10 anos).

A saga de um menino inglês de 11 anos
que vive em Xangai com a família e é surpreen-
dido pela guerra, tornando-se prisioneiro de
um campo de concentração japonês onde fica
até o final da guerra longe dos pais. EUA/1987.
FEITIÇO DA LUA (Moonstruok), de Norman
Jewison. Com Cher, Nicolas Cage, Vincent Gar-
denia e Olympia Dukakis. Largo do Machado-
2 (Largo do Machado, 29 — 205-0842): 14h,
10h, 18h, 20h, 22h. Bruni-Méier (Av. Amaro
Cavalcanti, 105 — 591-2740): 15h, 17h, 19h,
2lh. Art-Casashopplng 1 (Av. Alvorada, Via
11, 2.100 — 325-0746): de 2a a 6a, ás 17h, lBh,
2lh. Sábado e domingo, a partir das 15h. (10anos).

Comédia romântica sobre uma família ita-
liana do Brooklyn. Jovem viúva está com casa-
mento marcado mas se apaixona pelo irmão do
noivo, depois de uma noite de lua cheia quemuda todo o curso da história. EUA/1987.
Oscar para melhor atriz (Cher), melhor atriz
coadjuvante (Olympia Dukakis) e melhor rotei-
ro original.
NOS BASTIDORES DA NOTÍCIA (BroadoastNews), de James L. Brooks. Com William Hurt,
Holly Hunter, Albert Brooks e Robert Prosky.
Jóia (Av. Copacabana, 080 — 255-7121): 14h,
16h30min, lBh. 21h30min. (14 anos).

Comédia romântica ambientada nos basti-
dores da televisão e criando um triângulo
amoroso entre a produtora de noticiários, o
jornalista e o recém-contratado apresentador
das notícias. EUA/1987.
WALL STREET/PODER E COBIÇA (Wall
8treet), de Oliver Stone. Com Michael Douglas,
Charlie Sheen, Daryl Hannah e Martin Sheen.
ópera-8 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945):
16h30min, 19h, 21h30min. (14 anos).

Jovem e ambicioso corretor da bolsa tem
como modelo um poderoso homem de negócios
e envolve-se em jogadas não muito honestas,
tudo em nome do poder e da ambição.
EUA/1987. Oscar de melhor ator (Michael Dou-
fflaa).
DIRTY DANCING — RITMO QUENTE (Dirtydanoing), de Emile Ardolino. Com Patrick
Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach e Cynthia
Rhodes. Lido-8 (Praia do Flamengo, 72 — 285-
0842): 15h30min. 17h30min. 19h30min,
21h30min. (14 anos)

Típica família americana vai passar as
férias de verão, em 1903, num hotel onde todos
têm com que se divertir. A filha mais jovem
apaixona-se pelo professor de dança e desço-
bre, ao mesmo tempo, o amor e o talento paradançar. EUA/1987. Oscar de melhor canção.

REAPRESENTAÇÕES
TOCAIA (Stakeout), de John Badham. ComRichard Dreyfuss, Emilio Esteves, MadeleineStowe e Aidan Quinn. Lagoa Drive-In (Av.Borges de Medeiros, 1.420 — 274-7999):20hl5min, 22h30min. Até domingo. (14 anos).Dois detetives são destacados para umamissão do FBI: vigiar a namorada de um crimi-noso na tentativa de prendê-lo. Suas vidascomeçam a correr risco, quando um deles apai-xona-se pela garota. EUA'1987.
ASAS DA LIBERDADE (Birdy), de Alan Par-
ker. Com Matthew Modine, Nicolas Cage, John
Harkins e Sandy Baron. Coper-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim. 615 — 278-1097): de 2» a 6a.
às 15h, 17h, 19h, 21h. Sábado e domingo, às
19h, 2lhl0min. (10 anos).

Jovem é internado depois de um surto
psicótico em que imagina ser um pássaro. A
única pessoa que consegue ajudá-lo é um ami-
go de infância que voltou mutilado da guerrado Vietnã. Baseado no livro de William Warton.
EUA/1985.
VELUDO AZUL (Blue velvet), de David Lynch.
Com Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini,
Dennis Hopper e Laura Dem. Cineclube Esta-
ção Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 88 —
286-6149): 15h20min. 17h30min. 19h40min.
2lh50min. Até amanhã. (18 anos).
A MENINA DO LADO (Brasileiro), de Alberto
Salvá. Com Reginaldo Faria, Flávia Monteiro.
Débora Duarte e Sérgio Mamberti. Baronesa
(Rua Cândido Benício, 1.747 — 390-5745):
14h30min, lOhlOmin, 17h50min, 19h30min,
2lhl0min. (14 anos).

EXTRAS
APENAS UM GIGOLÔ (Just a gigolo), de David
Hemmings. Com David Bowie, Sydne Rome,
Kim Novak e Maria Schell. Hoje e amanhã, às
I4h. I0h, I8h, 20h, 22h. no Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 03. (14 anos).

Retornando a Berlim após a Ia Guerra
Mundial, jovem oficial não consegue emprego
e começa a trabalhar como gigolô de luxo.
Inglaterra'1978.
CLOCK WISE — A vida de um diretor de escola
e o seu mundo organizado que se torna anár-
quico. Hoje, às 18h, na Cultura Inglesa, Rua
Raul Pompéia. 231 — 10° andar. Entrada
franca.
ATÉ A ÚLTIMA GOTA (Brasileiro), de SérgioRezende. Com José Dumont. Hoje. às 20h. no
Clneolube Laurinda, Rua Monte Alegre. 300.Entrada franca.

Inspirado na morte de um operário que,desempregado, vendia sangue para comprar
comida para a família. O filme denuncia ocomércio de sangue nos países do Terceiro
Mundo. Produção de 1980.

philippe martin também perto de você

calcinhas e bumbuns

HOJE NO RIO

próxima novela da emissora, Olho
por olho.

A coordenadora de comunica-
ção social da Manchete, Iná Bloch,
responsável pela criação da peça,
explicou que o brinde de 500 calci-
nhas de renda foi feito para o lança-
mento publicitário de outra novela,
Cananga do Japão, um projeto
adiado talvez para 89 ou 90. A emis-
sora decidiu então aproveitar as
calcinhas para relançar Dona Bei-
ja. Iná Bloch disse que soube pelos
jornais da irritação da atriz, mas
não entendeu o motivo do aborreci-
mento, já que o bumbum escolhido,
na sua opinião, "é tão bonitinho".

O bumbum, porém, não tem do-
no conhecido. Iná Bloch explicou
que a foto é do arquivo da Bloch
Editores e não traz identificação da
modelo, uma das milhares, segundo
ela, que fazem testes não aproveita-
dos pela revista Ele e Ela. A divul-
gadora da emissora acredita que
Maitè poderia, no entanto, ter duas
razões para se irritar. A primeira
seria a tal associação da foto com
seu próprio bumbum. A segunda
refletiria, segundo Iná Bloch, um
desejo de Maitê de posar nua para
essa foto do encarte. "Nas grava-
ções de Dona Beija, eu soube que
Maitê recusou uma doublée e fez
questão de que o corpo nu fosse
mesmo o seu", disse.

Quanto ao anúncio de uma re-
prise "sem cortes", a emissora ex-
plicou que esta expressão se refere
aos cortes feitos na época pelos
editores da novela, e não a qual-
quer tipo de censura oficial. As ce-
nas de nudez foram gravadas na
época à distância e editadas em
tempo muito rápido, por precau-
ções contra a tesoura da Censura
Federal. Agora, porém, Maitê ficará
nua em closes e em cenas mais
longas, mas, na verdade, nunca
houve vetos da censura à novela
Dona Beija.

Maitè
Proença
não gostou
da peça
publicitária
da novela,
que traz seu
rosto na
capa e um
bumbum
anônimo na
contracapa:
teme que
pensem que
é o seu

Mareia Cezimbra

ja Manchete repete, a partir
de hoje, às 21h30min, a his-

JtjL tória sensual de Dona Bei-
ja, a primeira novela da emissora
que, esporadicamente, conseguiu
bater a audiência da Globo. Um
bom desempenho alcançado tam-
bém por Corpo santo, no ano passa-
do, e Carmem, que terminou no

último sábado com vitó-
rias importantes no Ibope
carioca: as estripulias da
cigana macumbeira Car-
mem (Lucélia Santos) ba-
teu com 36 pontos contra
30 a segunda meia hora da
estréia de Tarcísio e G16-
ria; no dia 29 de abril ven-
ceu, também na segunda
meia hora, o Globo Repór-
ter com 32 pontos contra
27; e, na luta por audiência
entre Globo e TVS às se-
gundas-feiras, Carmem
nâo entrou oficialmente
no páreo mas ficou com o
segundo lugar.

O clima da reprise de Dona Bei-
ja, porém, é de briga, gritarias por
telefone e até fofocas na imprensa.
A atriz Maitê Proença ficou irritada
com a peça publicitária da reprise,
distribuída a 500 jornalistas e publi-
citários, que apresenta na capa de
um folheto vermelho uma foto da
atriz, caracterizada como a perso-
nagem da novela. Mas, na contraca-
pa, uma fotografia de um bumbum
de mulher vinha vestida por uma
calcinha de renda preta, com uma
etiqueta em seda do logotipo da
novela. Além da estética altamente
brega, Maitê teria reclamado da
associação imediata que seria feita
entre a foto do bumbum e seu corpo
nu. A briga levou por água abaixo a
possibilidade de Maitè atuar na

¦
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illil>.MWi., piclu s&^quebradas oo^^a ocor- lotavam o pleniirio da Assembi6ia Paralelamente, Stevie havia se jogado de

Ifir JmM rtncia de estranhos aoonteci- Geral da ONU pediram, aos berros, que cabega, na primeira metade dos anos 80,
montos. cor Stevie Wonder cantasse I just call to say na luta pelos dlreitos civis, o que tamb6m

Kelly Le Brock dd uma de Marilyn sementes do mal Y love you. Foi no dia 13 de malo de provocava certas antipatias. Para que nao
Monroe, ao lado de Gene Wilder em TVS - lh 1985, quatro meses depois de Wonder o chamassem de racista ks avessas,

A dama de vermelho SSSat^itoTOnyBejBLr. ganhar o Oscar com esta can?ao, tema do comp6s Ebony and ivory com Paul
. . J .,. .... m .. com Katharine Houghton, jooi fllme A dama de vermelho de Gene McCartney.

tresloucada paixao do publicitario Teaay. Daiessandro. eua. Wilder. Wonder estava sendo Mas foi com a trilha de A dama de
Tambfem esta 6timo o trio formado por Terror, iardineiro (Dales- homenageado pela Comissao Especial da vermelho que o senhor Stevie Maravilha
Charles Grodin, Joseph Bologna, Michael aandro) ao utniza de seua pode- ONU contra o Apartheid, e havia acabado voltou com tudo. Ele produziu o album,
Huddleston, trfes machoes yankees tipicos, ^"pttroa^(Ho^htonTcor de dedicar sua musica ao lider Nelson onde tocou quase tudo, e ainda tirou
daqueles que fleam o tempo todo inventan- oomin) Mandela, preso h& 20 anos pelo regime Dionne Warwick de um exilio involuntfirio
do formas de trair as esposas. E hft ainda jardim de aiA racista da Africa do Sul. de trfes anos para fazer com ele tres
Kelly Le Brock, morenaga, que tem a unica tv oiobo - ihasmin Emo?oes demais, ainda mais quando duetos. Misturou percussOes com cantos
funcao de derreter os coraQoes da rapaziada. <-* ^.n of AH*,) d. Hi- sabemos que foram geradas por uma tribais. Ataques de metals com densas
Citacoes nao faltam. A mais 6bvia, a que MSilSiJk. simples cangao de amor quase banal se56es de cordas, a la Motown. Fez o
rpnpte Mnrilvn Monroe e seu vestido esvoa- oietHoh, charie. Boyer. EUA, composta para servir de fundo aos beijos diabo. Mas o que estourou no mundorepete Marilyn Monroe e seu vestido esvoa 19ae e abraQOS de Gene wilder e Kelly Le todo foi mesmo a singela cangao que
gante em O pecado mora ao lado (alias, No d8Mrto da Brock, numa com6dia ligeira, A dama de comp6s, dentro dos padroes Beatles dos
cena ja havia sido repetida por Annie Dupe- psiia, tngiesa antedtada (Die- vermelho. Quando do lancjamento da anos 60, falando de amor. A musica lhe
rey no filme de Robert). Enfim, A dama de trioh) se apaixona por monge trilha sonora do fllme — seu 22° LP em daria o Oscar e, anos mais tarde,
vermelho consegue ser um filme despreten- Sta^°yiu« qoni™&baco? 24 anos de carreira — Wonder estava receberia uma bela versao de seu amigo
sioso e divertido, apesar de ainda estar longe (somin) Legemudo. emergindo de um injusto ostracismo: Gilberto Gil: "S6 chamei porque te amo/
do que Gene Wilder pode vlr a fazer. L_______________J durante algum tempo, suas baladas s6 chamei porque te quero bem".
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FILMES DA TV

A tentação

do adultério

Paulo A. Fortes
*T um certo dia de 1976, o ator/ roteiris-

ta/ diretor Gene Wilder assistiu, num* ™ cinema de arte de Los Angeles, a um
. filme entáo recente do diretor francês Yves' Robert: O doce perfume do adultério/ Un

elephant ca trompe enormement. Era uma
, história comum: a de um homem bem casa-

, do, que resolve trair sua esposa, pela primei-
ra vez na vida. Wilder achou que o enredo do

. filme tinha muito mais a ver com os senti-' mentos machistas americanos, do que com' os franceses: "O francês está mais sujeito aescolher sua esposa pensando na boa mãe', que ela será. E se fizer questáo de um pouco
, de sexo, tudo bem. Ele arranja uma amante.
, Já o americano, táo condicionado ao concei-
. to de 'mulher perfeita', morre de culpa dian-
. te de alguma infidelidade".

Ainda segundo Wilder "esta situação só
muda se ele se convencer de que esse magní-
fico, sexy, novo corpo jovem é a primeira
mulher que compreende seu verdadeiro eu".

, Pois é. Para provar sua estranha teoria,
Wilder partiu para a realização de A dama

.de vermelho (Canal 4, 21h30min), comédia
que retoma o roteiro de Robert. Egresso da
escola de humoristas formada por Mel

Brooks, Wilder já havia acumulado as fun-
ções de roteirista, produtor, diretor e ator
em duas comédias anteriores. O irmão mais
esperto de Sherlock Holmes e O maior
amante do mundo. Nas duas ficou claro que
Wilder ainda funciona melhor diante das
telas do que atrás delas. Falta-lhe ainda um

estilo pessoal, que caracteriza outros humo-
> ristas/ diretores como Woody Allen e o pró-

prio Mel Brooks.
Mas Wilder é competente na direção de

atores e consegue extrair muito humor nas
atuações, principalmente, de Gilda*Radner,
a impagável "senhorita" que se julga alvo da

Kelly Le Brock dá uma de Marilyn
Monroe, ao lado de Gene Wilder em

A dama de vermelho
tresloucada paixão do publicitário Teddy.
Também está ótimo o trio formado por
Charles Grodin, Joseph Bologna, Michael
Huddleston, três machões yankees típicos,
daqueles que ficam o tempo todo inventan-
do formas de trair as esposas. E há ainda
Kelly Le Brock, morenaça, que tem a única
função de derreter os corações da rapaziada.
Citações não faltam. A mais óbvia, a que
repete Marilyn Monroe e seu vestido esvoa-
çante em O pecado mora ao lado (aliás, a
cena já havia sido repetida por Annle Dupe-
rey no filme de Robert). Enfim, A dama de
vermelho consegue ser um filme despreten-
sioso e divertido, apesar de ainda estar longe
do que Gene Wilder pode vir a fazer.

o CÉU É TESTEMUNHA
TV Olobo — 14h20min

(Heaven knowa Mr. Alllson) deJohn Huston. Com DeborahKerr, Robert Mltohum. EUA,1057.
Drama. Durante a 2a Guerra,

soldado (Mltchum) e freira (kerr)se encontram numa remota ilha
do pacífico. Depois dos oonflitosiniciais, os dois unem seus es-forços para derrotar os japone-ses. Cor (I05min).

A DAMA DE VERMELHO
TV Olobo — 21h30min

(The woman ln red) de e comGene Wilder, o Mais Kelly Le
Brock. EUA, 1984.

Comédia. Publicitário tran-
qüilo (Wilder) se apaixona lou-camente por uma bela morena devestido vermelho (Le Brock), queviu num estacionamento. Cor
(lOOmin). Inédito na TV.

A88ABSINO DOS MARES
TV Corcovado — 21h30min

(Tlntorera) de Renó Cardona Jr.Com Hugo Btig-litz. Susan Geor-
ge. Itália.

Pánloo. A paz e a tranqüili-
dade de um luxuoso paraíso tro-
picai são quebradas com a ocor-rôncia de estranhos acontecl-mentos. Cor

SEMENTES DO MAL
TV 8 — lh

(8eeds of evll) de Tony Belletier.Com Katharine Houg-hton, JoelDalessandro. EUA.
Terror. Jardineiro (Dales-Bandro) se utiliza de seus pode-res sobre as flores para a torro ri-

zar sua patroa (Houghton). Cor
(90min).

JARDIM DE AlA
TV Olobo — lh35min

(The gardtn of Allah) de Ri-
chard Boleslavakl. Com Marlene
Dietrlch, Charles Boyer. EUA,
1936.

Romance. No deserto da Ar-
gélia. Inglesa entodiada (Die-trich) se apaixona por monge
trapista (Boyer), que aoaba de
abandonar sua ordem. Cor
(BOmin) Legendado.

seus funks, sempre dançantes, tinham
sido considerados ingênuos demais.
Paralelamente, Stevie havia se jogado de
cabeça, na primeira metade dos anos 80,
na luta pelos direitos civis, o que também
provocava certas antipatias. Para que nâo
o chamassem de racista às avessas,
compôs Ebony and ivory com Paul
McCartney.

Mas foi com a trilha de A dama de
vermelho que o senhor Stevie Maravilha
voltou com tudo. Ele produziu o álbum,
onde tocou quase tudo, e ainda tirou
Dionne Warwick de um exílio involuntário
de três anos para fazer com ele três
duetos. Misturou percussões com cantos
tribais. Ataques de metais com densas
seções de cordas, a la Motown. Fez o
diabo. Mas o que estourou no mundo
todo foi mesmo a singela canção que
compôs, dentro dos padrões Beatles dos
anos 60, falando de amor. A música lhe
daria o Oscar e, anos mais tarde,
receberia uma bela versão de seu amigo
Gilberto Gil: "Só chamei porque te amo/
só chamei porque te quero bem".

Deve 
ter sido uma grande emoçáo,

quando as duas mil pessoas que
lotavam o plenário da Assembléia

Geral da ONU pediram, aos berros, que
Stevie Wonder cantasse 1 just call to say
Y love you. Foi no dia 13 de maio de
1985, quatro meses depois de Wonder
ganhar o Oscar com esta canção, tema do
filme A dama de vermelho de Gene
Wilder. Wonder estava sendo
homenageado pela Comissão Especial da
ONU contra o Apartheid, e havia acabado
de dedicar sua música ao líder Nelson
Mandela, preso há 20 anos pelo regime
racista da África do Sul.

Emoções demais, ainda mais quando
sabemos que foram geradas por uma
simples canção de amor, quase banal,
composta para servir de fundo aos beijos
e abraços de Gene Wilder e Kelly Le
Brock, numa comédia ligeira, A dama de
vermelho. Quando do lançamento da
trilha sonora do filme — seu 22° LP em
24 anos de carreira — Wonder estava
emergindo de um injusto ostracismo:
durante algum tempo, suas baladas e

J A FonsecaZNZ

^ ARA comemorar o seu primeiro anivers&rio, a agenda
f-' ZNZ resolveu organlzar uma exposiQ&o de fotografias

de oito de seus profissionais. O resultado pode ser visto
— nas galerias Claudio Bernardes e Matins

Sfio Conrado Fashion Mall, mostre, denominada

seu tema namorados, mendigos,
matemidades, Flagrant es
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TEATRO
LA DEUXIEME NUIT — Texto de Gérard Lépi-
nois. Direção de Dominique Houdart. Com
Jeanne Heuclin. Música de Vóronique Wil-
mart. Hoje. às 21h, no Teatro Vllla-Lobos, Av
Princesa Isabel, 44 (276-6095). Ingressos a
CZ$ 500,00 e a CZ$ 250,00, estudantes.
O BURGUÊS FIDALGO — Texto do Mollère
Traduç&o de Stanislaw Ponte Preta. Adaptação
de Antonio Carlos Nogueira e Lou Pinheiro.
Com Amáncio Holanda, Ivan Hollanda, Luia
Otáoio e Vllma Buxbaum entre outros. De 2& a
4a, às 21h, no Cine Gustavo Dutra, Unlverslda-
de Rural, Estrada Rio—8ào Paulo, km 47 —
Itaguaí. Ingressos a CZ$ 100,00.
ESCORREGA NO SABÀO AMABAR — Texto de
Aline Molinari. Direção de Lúcia Mendonça
Lima Com Angela Leal. Antonio Grassi, Aida
Lerner, e outros. Hoje, leitura da peça. às 21h.
no Audltórlo-Teatro do Centro Cultural C&ndl-
do Mendes. Rua Joana Angélica. 63. Entrada
franca.
TEATRO E POESIA — Textos de Fernando
Sabino, Carlos Drummond de Andrade. Paulo
Mendes Campos e Carlos Henrique Casanova.
Poesias homenageando novos poetas. Com To-
ny Jardim, Monica Villas-Boas e Carlos Henri-
que Casanova. Hoje. àa 22h, no Botanlc, Rua
Pacheco Leio, 70 (274-0742). Couvert a CZ$
300,00. 
TEATRO ZIEMBIN8KI — Programação: Deu la-
drio, de Herbert Daniel, direção de Maurice
Vaneau; A três quarteirões daqui, de Carlos
Henrique Escobar, direção de Walmor Chagaa e
?, de Millor Fernandes, direção de Maurice Va-
neau. Com Walmor Chagas. Ana Rosa. Paulo
ViUaça, 811 via Aderne e outros. Rua Urbano
Duarte, 22 (228-307IX De 3" a 6*. àa 20h. Sáb, ia
20h e 22h. Dora, às I8h. Ingressos a CZ$
400.00. Às 3fts, 50% de desconto para comerciá-
rios e às 4a8. 50% de desconto para estudantes
O ENCONTRO MARCADO — Texto de Fernan-
do Sabino. Adaptação de Paulo Afonso de Li-
ma. Direção de Augusto Boal. Com Ana Luiza
Folly, Anna Cotrim, Isolda Cresta e Guilherme
Corrêa, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (274-
7246). 2a e 3ft, às 21h30min e 6a. às 18h.
IngreBsos 2» e 3a a CZ$ 600.00 8a a CZS 800.00
e CZS 400,00, eBtudante até 18 anos.
A8 MAIS FORTES — Texto de August Strind-
berg e fragmentos de Irene Ravache. Direção
de Antonio Gilberto. Com Imara Reis. Suzana
Saldanha e Carlos Freire. Teatro Tereza Ra-
quel. Rua Siqueira CampoB. 143 (235-1113). 2a
e 3a. às 21h30min. Ingressos a CZ$ 400,00
Duração: lh05min. (14 anos).
ADORÁVEIS CRIATURAS — Textos de Bertold
Breoht, Harold Pinter e Karl Valentin, entre
outros. Direção de Anselmo Vasconcellos. Com
Eliane Mala e Eduardo Martins. Teatro Càndl-
do Mendes, Rua Joana Angélica, 63. 2a e 3a. às
21h30mln e 8" e sáb.. àa 24h. Ingressos a
CZ$ 400.00.
O REI DA VELA — Texto de Oswald de Andra-
de. Direção de Paulo Sayáo. Com Edylson Ra-
mos, Evandro do Canto. Fátima Mendes. Rob-
son SanfAna e Zezó Nunes, entre outros. Tea-
tro do Amérloa, Rua Campos Salles, 118 (234-
2060) 3a e 4a, às 21h. Ingressos a CZ$ 350.00
ARTAUD — Coletânea de textos feita por Ivan
Albuquerque. Com Rubens Corrêa. Tradução
de Leyla Ribeiro. Teatro Ipanema. Rua Pruden-
te de Moraes. 824 (247-0794). 2». às 21 h30mln.
Ingressos a CZ9 400,00 e a CZ$ 300,00 classe.
Duração; lhOBroln (14 anos).

EXPOSIÇÕES
RECOMENDACAO
PROJETO MACUNAÍMA — Coletiva de ar-
tistas novos. Funarte, Rua Araújo Porto
Alegre. 80. De 2a a 6a. das I0h30min às
18h30min. Até dia 25.

Coletiva dos artistas emergentes esco-
lhidos pela Macunaima para realizarem ex-
posições individuais ao longo do ano

PINTURA 8UP0RTÁVEL — Objetos, desenhos
e pinturas de Ângelo Marzano. Galeria do
Centro Empresarial Rio, Praia de Botafogo.
228. De 2a a 6a, das 13h às 16h. Sábado e
domingo, das 13h ás 18h. Inauguração, hoje,
ás 21h. Até dia 29.
PAULO PASTA — Pinturas. Pequena Galeria,
Rua da Assembléia, 10 — subsolo. De 2a a 6a.
das llh às I9h. Até dia 19.
MUSEU ÂNGELO AG08TINI — Chanjes e ex-
posiçáo de suas obras. Exibição do documenta-
rio Ângelo Agostini. sua pena, sua espada, de
Luiz Carlos Lacerda de Freitas. Hoje. às 19, na
Casa de Cultura Laura Al vim, Av. Vieira souto.
176.
NISETE SAMPAIO — Desenhos. Restaurante
Beira do Cais, Rua do Mercado. 21. De 2a a 6a.
das 12h ás 21h. Inauguração, hoje. ás
JBhSOmln. Até dia 28.

ZONA OESTE: JORNAIS E REVISTAS DE
BAIRROS — Documentos, jornais e revistas
dos bairros da Zona Oeste. NOPH, Praça Dom
Romualdo, 11 — Santa Cruz. Diariamente, das
8h às 17h Até dia 27 de Junho.
PARA UMA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRA-
SIL — Plantas balxaa originais de diversos
quilombos. Blblioteo» Naolonal, Av Rio Bran-
oo. 219 — 3o andar. De 2a a 6a. das 9h ás 20h.
Sábados, das I2h àa 18h Inauguraçào. hoje.
às 18h Até dia 30 de Junho.
ARTUR CARNEIRO — Pinturas Galeria de
Arte do Centro Cultural Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica. 63. De 2a a 6a. das 15h às 21 h
Sábados, das I6h às 20h. Último dia-
ROBERTO OALLO — Aquarelas Cochrane
Bar, Rua das Palmeiras. (36 Diariamente, das
I2h às 2h da manhã Último dia

HOJE NO RIO

TELEVISÃO
CANAL 2

7:45 Telecurso Io Grau — Aula de Ciências
8:00 Teleourso 2o Grau —- Aula de língua

portuguesa8:15 Qualificação Profissional — Educação
física8:30 Jornal Oito e Meia — Noticiário

9:00 8ítio do Pica-Pau Amarelo — Seriado
infantil. Episódio: Quem quiser que oon-te outra9:30 Canta Conto — Jogos sonoros com a
história — Dormir fora de casa —- Apre-sentaçáo de Bia Bedran

10:00 Supertellnha — Desenhos animados efilmes com bonecos. Apresentado porLisandra Campos10:30 Huokleberry Finn — Seriado de aven-tura11:00 História de Quem Faz a História — Do-cumentário. Hoje: Helen Keller
11:30 Teleourso Io Grau t11:45 Teleourso 2o Grau
12:00 Jornal Rede Brasil (Ia edição)12:30 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:35 Qualifloaçáo Profissional12:55 Sítio do Pica-Pau Amarelo13:25 Canta Conto13:55 8upertellnha14:25 Huokleberry Finn14:55 História de Quem Fax a História
15:25 Defesa do Consumidor — Apresentaçãode Nina Ribeiro15:30 Viver — Medicina e saúde da família emdebate. Apresentação de Halina Grym-berg. Tema: Aids (Ia parte)16:00 Sem Censura — Debates conduzidos porLúcia Lemos19:00 Este Mundo Encantado — Documentá-rio. Tema: A liberdade perdida20:00 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido *pelo Congresso20:05 Tempo de Esporte — Noticiário20:45 O advogado do Diabo — Entrevistas.Hoje: Felipe Carone21:45 Rio Notíciaa — Noticiário local. Apre-sentaçáo de Ana Lucla Gregatti22:00 Jornal Rede Brasil — Telejornal nacio.nal com a repercussão dos fatos queforam notíola no dia. Entrevistas ao vi-vo. Apresentação de Áurea Rocha e Gil*berto Ribeiro.22:45 Repórter Econômico — Informe. Apre*sentaçáo de Antonio Frota Neto, HeitorPepedlno e Helival Rios.23:00 1988—Jornalístico. Tema; 54 minutos.Apresentação de Duloe Monteiro. Convi*dado: governador Tasso Jereissati
CANAL 4

6:30 Teleourso 2o Gra — Educativo7:00 Bom-Dia, Brasil — Comentários políticos7:30 Bom-Dia, Brasil — Reprise8:00 Xou da Xuxa — Infantil oom desenhos,brincadeiras o musicais. Apresentaçãode Xuxa12:25 RJ TV — Noticiário local12:40 Globo Esporte — Noticiário esportivo13:00 Hoje — Noticiário, agenda cultural eentrevistas13:25 Diário da Constituinte — Noticiário doCongresso13:30 Vale a Pena Ver de Novo — Reprise danovela Ti-ti-tl14:20 Sessão da Tarde — Filme: O oéu é teste-munha16:20 Sessão Aventura Seriados: Rambo &She-Ra17:20 Sessão Comédia — Seriado: Supergatas.Episódio: Beleza é fundamental17:55 Fera Radical — Novela de Walter Ne
grão. Com Malu Mader. Paulo Gculart,

SHOW
ORUPO FOLCLÓRICO HORA JERUSALÉM -
Show de dança e canto oom 50 integrantes.
Hoje e amanhã, ás 22h, no 8oala 1, Av. Afránlode Melo Franco, 296 (239-4448). Ingressos aCZS 2.000,00, lugar em mesa lateral, e a CZ$
2.500,00, lugar em mesa central. Únicas apre-
sentaçóes.
8EI8 E MEIA — Show de Moraes Moreiraacompanhado do filho instrumentista David.De 2a a 6a, às I8h30mln, no Teatro João Caeta-
no, Praça Tiradentes. Ingressos a CZ$ 200,00.

. Até dia 20.
UM DIA 8EREI NOTÍCIA — 8how de música ehumor cora Fafy Siqueira. 2a e 3a às2lh30min, e 6a e sáb., ás 24h, no Teatro daCidade, Av. Epitáclo Pessoa, 1884 (247-3292).Ingressos a CZ$ 450,00.
RECEITA MUSICAL — Show com os cantoresCláudio Nuoci, Solange Pereira e participaçãode Lisa Ono. Às 19h, no Paço Imperial, Praça' XV, 48. Ingressos a CZ$ 300,00.
CORAL GRAFADO — Show do grupo de canto,' dança e teatro. 2a. às 21h30mln, e 3*. às 22h,no Teatro Benjamln Constant, Urca. Ingressos

. a CZS 300,00.

BARES
EU VOU TIRAR VOCÊ DESSE LUGAR — Show.apresentado pela Casseta Popular & PlanetaDiário. Direçáo musical de Murilo Chebabi eProdução de Leila Mala de Oliveira. Todas assegundas, às 22h30min, no Jasamanla, Av.Rainha Ellzabeth, 769 (227-2447). Couvert aCZS 800,00 e consumação a CZS 800,00.
DANIEL MORENO — Show do cantor aooropa*nhado de banda. Às 23h, no People, Av. Barto-lomeu Mltre, 370 (204-0847). Couvert a CZS600.00.
NOITE DE CHORINHO — Apresentação deDirceu Leite e regional Choro Só. Às 22h, noViro da Ipiranga. Rua Ipiranga. 54 (225-4762). Couvert a CZ$ 300.00.
WANDERLEY CHAGA8 — Show do tecladista.Às 22h, no Barbas. Rua Álvaro Ramos. 408(541-8396) Ingressos a CZ$ 200,00

RÁDIO
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AM 940KHz ESTÉREOJBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a dom.,às7h30min, I2h30mln, íshaomin e 0h30min.
Repórter JB — de 2a a dom. Informativo áshoras certas.
JB Notíolaa — De 2a a 6a Informativo ás meiashoras.
Além da Notiola — Cora Villas-Bôas Corrêa, ás7h55min, de 2a a 6a.
Momento Eoonômloo — Com Arnaldo CésarRicci, ás 8hl0min, de 2a a 6a.No Mundo — Com William Waack, de 2a a 6a, às8h25min.
Nas Entrelinhas — Com João Máximo, de 2l a6a, às 8h35min.Panorama Econômico — Informativo econômi-co, de 2a a 6a, às 8h45min.Via Preferenolal — Com Celso Franco, às9hl0min, de 2a a 6a.Os Rumos da Polítioa — Com Rogério CoelhoNeto, de 2a a 6a, às 9h40min.
Encontro oom a Imprensa —- de 2a a 6a às 13h.Arte-Plnal — Variedades — Com Luiz Carlos8aroldi, de 2a a 6a, às 22h.Músioa da Nova Era — Criação e apresentaçãode Mirna Grzich, dom, ás 2ih.Arte-Flnal Jazz — Com Maurício Figueiredo.Dom., às 22h.
FM ESTÉREO 99,7MHz

HOJE:20 h — CDs a ralo laser: A Páscoa Russa —
Abertura Festival, de Rimsky-Korsakoff (OSLondres, Scherchen — 18:32); Sonata em mlmenor, para violoncelo e plano, op. 38 deBrahnqs (Rostropovich, Serkin — 27:08); 8in-fonla n° 4, de Oustav Mahler (Kanawa, OSChicago, Oeorg 8olti — 84:33); Bonata em Fámaior, K 332 de Mozart (Arrau — Grav. 1985— 28:15); Chanson de Nult, op. 15 n° 1, deElgar (Fil. Londres, Boult — 4:23); Sonata n°8, em sol maior, para flauta e oravo, de JeanMarie Leclair (Larrieu! Lacroix — 10:59); Ibe-ria: Par les rues et par les ohemlns, Les
parfums de la nult, e Le matin d'un Jour defete, das Imagens para orquestra, de Debussy
(OS Londres, Monteux — 20:08).LPs: Trés Prelúdios, de 1063, de CláudioSantoro (Alex Blin — 2:20); 8uíte de Danças acinco vozes, de Salomone Rossi (Linde Con-so rt — 6:25).

21:00 Tudo em Família — Seriado. Episódio dehoje: A saga do primo Oscar21:30 Desafio — Esportivo apresentado por Lu-ciano do Valle23:30 Jornal da Noite — Noticiário0:00 Flash — Entrevistas com Amaury Jr1:00 Videoclube — Filme: Zenóbia

CANAL 9
9:00 Qualificação Profissional -- Educativo9:20 A Hora da Eucaristia—Religioso9:30 Igreja da Graça — Religioso10:00 Posso Crer no Amanhã — Religioso10:15 Palavras de Vida — Religioso10:25 Assim é a Vida — Seriado11:00 Férias no Acampamento — Documentá-rio11:25 Viva com Saúde11:30 Em Tempo — Comentários sobre moda.

agenda cultural, entrevistas e informa-
çáo. Com Roberto Milost12:00 Rocord em Notícias — Noticiário13:00 À Moda da Casa — Culinaria com EttyFrazer13:15 Comer Bem — Culinária com Sílvio Lan-cellotti13:30 Som na Caixa —- Musical com Eloy De-cario e Cidinho Cambalhota

14:30 Cachorro Lobo — Seriado15:00 Cisco Kid — Seriado15:30 Rio Turismo — Programa bilíngüe sobreturismo no Rio18:30 Vibração — Programa jovem com músl-ca. esportes e lançamentos. Apresenta-
çáo do Cesinha Chaves.19:00 Programa da Noite — Utilidade pública19:45 Angélica—Desenho20:15 Informe Econômico — Mercado financei-ro com Nelson Priori

20:30 Pontos do Rio —Com Sidnei Domíngues.
21:30 Show do Dia 9 — Filme. Assassino dosmares
23:30 Cãmera Aberta — Apresentação de Dou-

tflas Prado
0:00 Ultima Palavra — Religioso com o pastorMiguel Ângelo
0:05 Rio Turismo — Programa bilingüe sobre

turismo no Rio

CANAL 11
7:00 Qualificação Profissional — Educativo
7:15 Patati, Patata — Educativo
7:30 Gato Félix — Desenho
8:00 Oradukapeta — Infantil com desenhos e

brincadeiras. Com Sérgio Mallandro
11:00 Bobo — Infantil com desenhos e brinca-

deiras. Com o palhaço Bozo
15:00 Show Maravilha — Infantil com duse-

nhos e brincadeiras. Com Nlara
18:15 Duck Tales (Os Caçadores de Aventuras)— Desenhos
18:45 Cidade 11 — Noticiário local apresenta-

do por Francisoo Barbosa e Beth Be-
gonha19:15 Jornal Notioentro — Noticiário nacionale Internacional

19:45 Chaves — Seriado
20:15 Luoan — Seriado
21:15 Tora e Jerry — Desenho
21:30 Veja o Gordo — Humorístico
22:30 Mike Hamraer — Seriado
23:30 Bronk — Seriado

0:30 Jornal 24 Horas — Noticiário nacional e
internacional

1:00 Cinema como no Cinema — Filme: Se-
mentes do mal

DANÇA
V M08TRA PARA NOVOS C0REÔGRAF08 —
Fase final da Mostra. Hoje e amanhá, às 21h.no Teatro Joáo Caetano. Praça Tiradentes. En-trada franca.

11:55 Momento Olímpico Uoletim12:00 Manchete Esportiva—l°Tempo—Noticiário apiesentado por Márcio Quede12:30 Jornal da Manchete — Edição da Tardo— Noticiário nacional e internacional13:00 Clò para os íntimos — Programa devariedudes apresentado por Clodovil.Hoje; entrevista com Jandira Feghali.bijuterias de Mário Paiga e musical comMuro de Berlim14:00 Mulher 88 —.Temas de interesse damulher Especial de aniversário16:00 Clube da Criança — Infantil com Ange-lica17:55 A Ilha da Fantasia — Seriado. Episódio:A volta
18:50 Boletim da Constituinte — Noticiário daConstituinte18:55 Momento Olímpico Boletim19:00 Manchete Esportiva 2° Tempo Noti-ciário apresentado por Paulo Stein oJoão Saldanha19:10 Jornal Local — Noticiário19:30 Mania de Querer — Reprise da novela20:30 Jornal da Manchete (1* Edição) — Noti-ciário nacional e Internacional. Comen-táríos de Villas-Bôas Corrêa e MarcoAntônio Rocha21:30 Dona Beija — Reprise da novela22:30 Especial Michael Jackson — Musical23:30 Momonto Olímpico — Boletim da Olim-

piada de Seul23:35 Jornal da Manchete — 2a Edição — Noti-ciário nacional e internacional

0:15 Momento Econômico — Comentário de
Marco Antonio Rocha

0:35 Esporte e açáo — Apresentação de Alber-
to Léo

CANAL 7
6:45 Educativo7:00 Bom Dia Vida — Religioso7:30 Brasil Hoje — Com Tamara Leftel8:00 Bandeira 1 — Com Nei Gonçalves Dias.
10:00 Ela — Programa feminino. Com EdnaSavaget10:55 Dla-a-Dia11:55 Boa Vontade — Religioso12:00 Jornal da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:05 Esporte Total — Noticiário13:15 Dlscomania — Programa com Monsleur

Limá14:15 TV Fofão — Infantil15:30 Zyb Bom — Infantil
17:00 A Feiticeira — Seriado. Episódio de hoje-Tão bom ser criança...
17:30 Canal Livre — Jornalístico. Apresenta-

çáo de Silvia Popovic
19:40 Diário da Constituinte — Noticiário doCongresso
19:45 Jornal do Rio — Noticiário local
20:00 Jornal Bandeirantes — Edição nacional
20:50 Dinheiro — Comentários com Rafael Mo-reno

ARA comemorar o seu primeiro aniversário, a agência
ZNZ resolveu organizar uma exposição de fotografias

^ de oito de seus profissionais. O resultado pode ser visto
— só até hoje — nas galerias Cláudio Bernardes e Matins
Marcier, no Sáo Conrado Fashion Mall. A mostra, denominada
Rio de Z a Z, documenta 24 horas na vida do Rio. Cada
fotógrafo escolheu seu tema e foi à luta: namorados, mendigos,
tipos estranhos, matemidades, padarias, cadáveres. Flagrantes
que formam um inusitado painel da cidade.

Thalea Pah Chacon. Claudia Abreu. Lau-ra Cardoso e Carla Camuratti18:50 SasBaricando — Novela do Sílvio deAbreu.19:40 Diário da Constituinte Noticiário pro-duzido pelo Congresso m19:45 RJ TV — Noticiário local •
20:00 Jornal Nacional — Noticiário nacional einternacional20:30 Momonto Olímpico — Boletim20:35 Mandala — Novela do Dias Gomes. ComVera Fischer, Felipe Camargo, NunoLeal Maia o Raul Cortez21:30 Tela Quente — Filme: A dama de vor-melho23:40 RJ TV — Noticiário local23:50 Jornal da Globo — Noticiário. Comenta-rios do Paulo Henrique Amorím o PauloFrancls0:20 Globo Economia — Comentário0:25 Semana da Televisão Soviética — BalletBolshoi: Macbeth

1:35 Cineclube—Filme: Jardim de Alá (legendado)

CANAL 6
7:45 Programação Educativa
8:00 Repórter Manchete — Noticiário o co-

mentários sobro o movimento financeiro.
Apresentação de Paulo Carvalho e Ana
Maria Badaró11:50 Boletim da Constituinte Noticiário
produzido pelo Congresso

lUmiiiilil
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Comece a semana as gargalhadas no show que

a Casseta e o Planeta fazem no Jazzmania

^ Alfredo Ribeiro

^^HHr m leitor —
^r hBBhBH|^B m vale para tudo o que
^HF bacana, no

Hpf por aquele artista com pinta
¦Bf jWip| de aclamado pela turma que

IK O caso dos rapazes do Planeta
Diario e da Casseta os

^^BL .'. ' '
prensa dos anos
dos agora pela cult-aud&cia cria-

^WiiBSMBfe^l^^^^B^BW^^MBw^B Qao do TV Pirata. Chegaram Id!
-'- \, nHHk ^^H^HHH||||H Seriam uma pagina vlrada na

Bpfea||s %JM|K ^BBBH|M|[P historia das noites cariocas es-''lit;"' ^WIp^^M"™ JMiBBBf ,4.' | tivessem em cartaz todas segun-'Sk. ^ifflfniiiiiV das-feiras, no Jazzmania, com o

f 
' ' ^]M|HHHplBr MMg diante de uma plat£la numero-

vj^ 
'J '^v^fy-- w' ^ jHHM

^B • ' >/'¦* -.. ;f 4.®^ i|BB^^EBB|
-^fj| ¦ r#*jB BjB fiH* i^HjKBf^Ku

HVh^T B *'lf «1H| dessas no Jazzmania, desista. Voce
\ ^^B B ^^B :}{!;¦/'</0^Kttfe ^ 

¦ ' # JrJI^IH ainda entendeu o espirito do
^rlw# W^F *W 1 E >7 |HHHH| cuit.^wIhW - JUn^^BHI Mas, no vale a fazer

V.-1& %^/IBm as pazes com a modernidade. Co-
Segar a semana com uma'sessao de

ESi"" -"'^jmP^I^WBH^ M-^^B^mam^Bl lh20min de gargalhadas 6 uma re-
w«|B B||B^EpQ^BB|^^PII|H^^^^^Bi4^^^^^^H^^^^^^H^Bp w ¦¦Mm^fKSs^SK^m ||||BB^^H^^HbH ceita que tem garantido o bom hu-
Kg mor de gente como o produtor Nel-
pWa ^B B ^^B ^B W m ^^^^B IB ¦&' ilB^^HBHwi son Mot-ta' um d°s Que viram c
Kw| HB I ^^B B I <||B^^^^^^^HBP*g| show por mais de uma vez.
«H m & VVa i , I lB^^^HBp|l^^|B| que faz um Planeta

aHBp^ JHhH Carvalho e Figueiredo) e
^:H|B jflRi Casseta Claude Manel' ' SMB||^B rfff^tri Bet0 sllva' Manc e Marcelo

JKik-aBI ,J$mm da° niusicalidade linguagem de
. jlr ^gy£JK> r"humor que notabilizaram na im

HIS vH y^i Ifif /w^^",<nm prensa e estenderam para a TV. £
J^2^^^HB| B» BB B um show de musica que tem c

^^|r\^BD^^pB^B B ^B « / !>: 1HB ^JSHi apoio de quatro instrumentistas
H^^9h^IH^I H ^B ,'1W <^MBH Oshumoristascantame,nogeral,c

^; .aI?"| . > 'J|^u^9H resultado musical e melhor do que
#"?' w ^ * 

sS^HH a performance de muita banda d<
\ I li^H rock que se escuta no radio. O hu

If r mor e impagavei.
JF <' <: A versao de Hubert para Garot;

-/ t f - de Ipanema cantada por Pauic
ni||nHHHi^H // .#5^ i / jf* HBr^ Francis 6 tao hilariante quanto :

// f \isMtfA «Hr ;? '' / >® -iS'l^P^ ywHi imitagao que Bussunda faz de Tin
/¦ i ^^9 ^B^^HP' I / ^ • I ^F %, J^pjBB^ Mala. Alids, Bussunda e Hubert si

|:%«SmngBDHB|Hm / g v a> raHnp I I J^r % jms/KP* I: ^J$$mwM? destacam entre os 13 que apresen
#^||^Mp. :|9b Lf # I _^W J dm&r U ^j^pr tam no palco o humor rascante qui

PPjS^^pBBHWBKW[^^^BBB|BBM|j^^3BB^^B|^^^y/ > |B| Jr^ nao poupa as overdoses contempo
^^I|mbM8BHhMHBMB|^BMMBBB^M||MBB/. r ^bR1P;- j|fy^liir ^j^pp raneas de Tim Maia ("Vou deixa
U|iHH^HBn|^W/^ > M ^ ^ ,, voces com a banda Vitoria Regia

/^H f .ijsli^^HBP -«^ - ' x, - Sf .J' 
';' vou a'' c'cntro fazcr a barba, alguen

.jiPhi^^ tem uma gilete ai?"). E nem o
mmB^^F vicios do passado de Nelson Gori

,»' B , .„i# calves ("Depois vou cheirar outr;^fitwr aM&tia,.»M' .r .  ¦"¦ carreira, porque hoje e sexta-feira
Bussunda ¦^^^¦BBiHflflBHBBIIIi^HflHHU^flHBHIIHIHMHIUHHi ¦^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦hhhbhhhhhii ou esta

te Personagens
^BBBBB|H^n|^^I^^H||[^^H^H como OS da turma qu

Popular) faz ^tambem sao
HfHd no Rap, de Hubert e Reinaldo ("J

l|!!||pir^^H|^^BHMBHHBM|BH^^^^^^^^B^B?^Q|^^^^H^^a^^| Jajlj^^^^K: 
flz teatro experimental, oficina dimitagao j®y|H^BB|H|^^^^BpL:s^^H|^^^Bh||^^|^B poesia marginal, curso de sandu

hilariante Vm- <<*nlBBK|ffn^^ Mj^R^BBBsBsk Che natural, eu nao fago curta mc
do cantor Wt ' " ' vl \ 3^^^BB| Naextrema tragem, eu fagovideo"). Entre um
Tim Mnin H h 'mHK. ||«BHH^ u jf|li; X» esquerda, musica e outra, uma piada. Marc:1 ITU lviaia Im^. , n^HK 1®,#;^' ,i M ninrlrt Pm se um ato publico na Cinelandia er
no Bpfe / i X^MpBj-..'' iyflBI^^IIH J^SllBw^!« desagravo ao Nelson Ned e "contr
espetaculo I ^%3 debate, que todos OS anoes que atiram nas sua
minimi rlr IflS 

''« disvensa mulheres".mubiLui uc $%&]>$% IMsMWiiiMfi incfnnnpntni- Va ao Jazzmania hoje e chegu
humor Eu f^B ll^BH^B^^BSH^^Hj^^^^^BB na hora programada para o sho'
VOU tirar .M^BlfTlSHimlrfBlMwil^^^^^^ii^^BHMHffa0 (22h) porque os rapazes sao pontu;
vn„A Hpqqp ^M^^PPi«MMP^^^MHMWWinWilBHHiBi^^ ^BHHIBni^i Hubert lE) lisimos. Ou melhor. chegue antevutc ucmc ip^BHBilHnH^^HH^^^HHBH ' ^^^PBB Tipfn fnrmrim porque a musica ambiente que pri

fu|B^^H ,
dupla a do

f ^'^^^''iSiOpgppWMBBBBBBBBMMB^^^^^BBBf^^^^M de fazer enluarada, MPB-4, Juanita Bam
JPHg Frank Sinatra, Sobradinho).

^B^^^^BHBBBBB^^bB|^^BWHBBBWB^^^^M^^^^W^BW^B Jt intervalo, entretem a
- "^m\ ¦ t iSHHBPlrfir^ffiliBWMPnlliillB^^^^^BIWHBIBHPHlll ? B ->5/1 d^POS ae teia. E o cult mais proflssional qt
[: '/ ^ rocfc eu ja vt.

^yuiiuui ou a t/AjJiyoi^aw wc? lwuwa

mostram as muitas maneiras de encarar o prazer

fotografla? Nada, 6 claro. Mas um casal no mar de Cabo Frio em ganhador do concurso, em 1983, ——
inspirada em sua campanha publi- pose sensual. Para outros, como David Dodds, escolheu uma praia e
citaria dos anos 70 que tinha como mineiro de Belo Horizonte, Henry para fotografd-la, de um barco, ele e
tema a boa vida, a empresa resol- yu, tambem medico especialista o piloto ficaram quase 90 minutos
veu expandi-lo para a fotografla. em nutrologia, pode ser um refres- em meio a um nevoeiro ate encon-
Um veiculo ideal para expressar mntp hanhn Hp oahroeira Os dois trar uma brecha para fazer o clik.
prazer das pessoas ao fazer o que No ano se^inte' 0 ^^ador Bernd ^Ofr^M
gostam e atingir o publico jovem, libras Mas ha tamb6m gente que Gradl. da Alemanha Ocidental, *£&& 

Mialvo da empresa. Acertou em cheio. •,. _ . „o,. .„ apresentou um trabalho com o titu- .i«>m . &'<K>atii
Basta ver pelo resultado do ano ^SMKddTSlS! "> Jock.ando ,m poai5ao. Em 1986 .^jUM B« «HBpassado: todos os vencedores nao , ' .... , . p. a fot6grafa amadora Hwttie van ^-i-f< * j| # j ^A.
tem mais de 30 anos. Mas o que se quedas, a solidao das montanhas Maanen-Dutilh, da Holanda, ven- ^^ 4fy%fcijfo
pode concluir depois de ver as fotos geladas e ate mesmo um casamen- ceu com uma corrida de patinagao iL^pHBB|
vencedoras 6 que boa vida tem in- to no campo. ao lado de um canal en vol to em ^N" - 'JBB&SmL 't^SHB 

jn > 9\a ^«5l .:
terpretagoes diferentes para os con- Aberto a fotografos amadores nevoa. Ano passado, das cinco mil ; JPFWb^B j f 9 9 ,/^g :,L
correntes. Para uns pode ser desfru- profissionais, o concurso tem como inscrigoes, 658 foram do Brasil. Mas Jjjf jjf 

"X.^ MsM W/ f Jf "T
tar das delicias do mar com uma jurado principal Lord Patrick Lie- quem ganhou o grande premio foi o ftr 8r Vb P •--•
boa campanha, como e o caso do chfield, fotografo oficial do casa- hoteleiro chines Hwan-Hei-Han, de * B ' ' \ mcarioca Oscar Sjostedt, gerente de mento do Principe Charles com La- Macau, que fotografou um jogo de 1® ', .; "
marketing da Sano, empresa cario- dy Diana. Para ele nao e nada facil rugby colegial. >UL
ca fabricante de material de cons- o julgamento ja que o tema pode ter A exposigao flea aberta ate o dia
trugao e fotografo: sua foto mostra infinitas interpretagoes. O primeiro 15. ¦ •~=a'
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Alfredo Ribeiro

Bussunda
(Casseta
Popular) faz
uma
imitação
hilariante
do cantor
Tim Maia
no
espetáculo
musical de
humor Eu
vou tirar
você desse
lugar

Na extrema
esquerda, a
piada em
debate, que
dispensa
instrumentos;
ao lado,
Hubert (E) e
Beto formam
dupla vocal
de fazer
inveja a
grupos de
rock

ULT no Brasil — não sei
B ¦ se o leitor já percebeu —

m vale para tudo o que é
bacana, modernlnho, no

cenário do sliowbiz. É "cultuado"
por aqui aquele artista com pinta
de genial, aclamado pela turma que"sabe das coisas" e ignorado pela
indústria cultural. Este certamente'
não é o caso dos rapazes do Planeta
Diário e da Casseta Popular, os
reinventores do cult-humor na im-
prensa dos anos 80, mais conheci-
dos agora pela cult-audácia na cria-
ção do TV Pirata. Chegaram lá!
Seriam uma página virada na cult-
história das noites cariocas não es-
tivessem em cartaz todas as segun-
das-feiras, no Jazzmania, com o
show Eu vou tirar você deste lugar,
diante de uma platéia tão numero-
sa quanto a equipe do TV Pirata. E
se você ainda náo se esborrachou
de rir por umas duas ou três noites
dessas no Jazzmania, desista. Você
ainda não entendeu o espirito do
cult.

Mas, no caso, vale a pena fazer
as pazes com a modernidade. Co-
meçar a semana com uma sessão de
lh20min de gargalhadas é uma re-
ceita que tem garantido o bom hu-
mor de gente como o produtor Nél-
son Motta, um dos que já viram o
show por mais de uma vez. É isso
que faz um cult. Planeta (Hubert
Carvalho e Reinaldo Figueiredo) e
Casseta (Bussunda, Claude Manei,
Beto Silva, Mané Jacó e Marcelo)
dão musicalidade à linguagem de
humor que notabilizaram na im-
prensa e estenderam para a TV. É
um show de música que tem o
apoio de quatro instrumentistas.
Os humoristas cantam e, no geral, o
resultado musical é melhor do que
a performance de muita banda de
rock que se escuta no rádio. O hu-
mor é impagável.

A versão de Hubert para Garota
de Ipanema cantada por Paulo
Francis é tão hilariante quanto a
imitação cjue Bussunda faz de Tim
Maia. Aliás, Bussunda e Hubert se
destacam entre os 13 que apresen-
tam no palco o humor rascante que
não poupa as overdoses contempo-
râneas de Tim Maia ("Vou deixar
vocês com a banda Vitória Régia;
vou ali dentro fazer a barba, alguém
tem uma gilete aí?"). E nem os
vícios do passado de Nelson Gon-
çalves ("Depois vou cheirar outra
carreira, porque hoje é sexta-feira e
você queira ou não queira esta noi-
te vai rolar"). Personagens "incom-
preendidos" como os da turma que"faz vídeo" também são satirizados
no Rap, de Hubert e Reinaldo ("Já
fiz teatro experimental, oficina de
poesia marginal, curso de sanduí-
che natural, eu não faço curta me-
tragem, eu faço vídeo"). Entre uma
música e outra, uma piada. Marca-
se um ato público na Cinelándia em
desagravo ao Nelson Ned e "contra
todos os anões que atiram nas suas
mulheres".

Vá ao Jazzmania hoje e chegue
na hora programada para o show
(22h) porque os rapazes são pontua-
lísimos. Ou melhor, chegue antes
porque a música ambiente que pre-
cede o espetáculo já faz humor com
a combinação do repertório (Viola
enluarada, MPB-4, Juanita Bana-
na, Frank Sinatra, Sobradinho). No
intervalo, vídeos entretèm a pia-
téia. É o cult mais profissional que
eu já vi.

Comece a semana às gargalhadas no show que

a Casseta e o Planeta fazem no Jazzmania

Com o foco na boa vida

Concurso e exposição de fotos

mostram as muitas maneiras de encarar o prazer

Elizabeth Orsini

SE 

você gosta de boa vida,
adora fotografia e teria me-
tade de seus problemas re-

solvidos se ganhasse uma viagem
de volta ao mundo (acompanhado,
é claro) e cinco mil libras (pouco
menos de 10 mil dólares) não perca
as esperanças. Dê um pulinho ama-
nhã no Instituto dos Arquitetos do
Brasil, no Flamengo, e faça sua
inscrição pra o concurso internacio-
nal de fotografia Ballantine's cujo
tema é The good life. Enquanto
isso, aprecie a exposição que será
inaugurada no mesmo dia com os
vencedores do ano passado onde
estão incluídos seis brasileiros en-
tre os 25 classificados em todo o
mundo.

O que será que uísque teçn a ver

com fotografia? Nada, é claro. Mas
inspirada em sua campanha publi-
citária dos anos 70 que tinha como
tema a boa vida, a empresa resol-
veu expandi-lo para a fotografia.
Um veículo ideal para expressar o
prazer das pessoas ao fazer o que
gostam e atingir o público jovem,
alvo da empresa. Acertou em cheio.
Basta ver pelo resultado do ano
passado: todos os vencedores não
têm mais de 30 anos. Mas o que se
pode concluir depois de ver as fotos
vencedoras é que boa vida tem in-
terpretações diferentes para os con-
correntes. Para uns pode ser desfru-
tar das delícias do mar com uma
boa campanha, como é o caso do
carioca Oscar Sjostedt, gerente de
marketing da Sano, empresa cario-
ca fabricante de material de cons-
trução e fotógrafo: sua foto mostra

Um banho
de

cachoeira ê
que é boa

vida na
opinião do

autor desta
foto, Henry
Yu, um dos

12
brasileiros

classificados
no concurso

do ano
passado

um casal no mar de Cabo Frio em
pose sensual. Para outros, como o
mineiro de Belo Horizonte, Henry
Yu, também médico especialista
em nutrologia, pode ser um refres-
cante banho de cahcoeira. Os dois
estão entre os 12 ganhadores de 500
libras. Mas há também gente que
ache ser boa vida uma aventura em
asa delta, uma descida em pára-
quedas, a solidão das montanhas
geladas e até mesmo um casamen-
to no campo.

Aberto a fotógrafos amadores e
profissionais, o concurso tem como
jurado principal Lord Patrick Lie-
chfield, fotógrafo oficial do casa-
mento do Príncipe Charles com La-
dy Diana. Para ele não é nada fácil
o julgamento já que o tema pode ter
infinitas interpretações. O primeiro

ganhador do concurso, em 1983,
David Dodds, escolheu uma praia e
para fotografá-la, de um barco, ele e
o piloto ficaram quase 90 minutos
em meio a um nevoeiro até encon-
trar uma brecha para fazer o clik.
No ano seguinte, o ganhador Bernd
Gradl, da Alemanha Ocidental,
apresentou um trabalho com o títu-
lo Jockeando em posição. Em 1986
a fotógrafa amadora Hwttie van
Maanen-Dutilh, da Holanda, ven-
ceu com uma corrida de patinação
ao lado de um canal envolto em
névoa. Ano passado, das cinco mil
inscrições, 658 foram do Brasil. Mas
quem ganhou o grande prêmio foi o
hoteleiro chinês Hwan-Hei-Han, de
Macau, que fotografou um jogo de
rugby colegial.

A exposição fica aberta até o dia
15.

Três exemplos de bom
viver: a primeira neve do
inverno oriental, a
patinação no gelo com
moinhos holandeses de
cenário e o passeio no
campo, como no início do
século


