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Tempo
No Rio e em Niterói, claro,
ocasionalmente nublado,
com nevoeiros esparsos ao
amanhecer. Visibilidade
boa. Temperatura estável.
Máxima e mínima de on-
tem: 24,7°, em Bangu, e 14°,
em Jacarepaguá. Mapa e
tempo no mundo, Cidade,
página 5.

Loto
Foram quatro os acertado-
res das dezenas 08,22,51,73
e 99. Cada um receberá Cz$
52.466.426. (Cidade, página 4)

Correção
Por um erro, Erik de Melo
Alves foi citado, na primei-
ra página da edição de on-
tem, como integrante da
quadrilha do traficante
Naldo. Ainda que a polícia
suspeite dessa condição,
não há efetivamente nada
que o prove.

Informe JB
O traficante Antônio José
Nicolau, o Toninho Turco,
morto em fevereiro na pri-
meira versão da Operação
Mosaico, participou em
1965, como agente do fami-
gerado Dops, da repressão
aos opositores do regime
militar. (Página 6)

Alledo

• Se depender da previsão
da meteorologia, o Rio terá
um dos melhores fins de
semana do inverno. Com
tempo bom, as opções de
lazer no Rio vão desde pas-
seios de ultraleve, helicóp-
tero e asa delta à Miscelâ-
nea de Férias para as
crianças, no Pão de
Açúcar. Os amantes da na-
tureza podem participar da
caminhada ao Pico da Tiju-
ca. (Cidade, pág. 4)
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Brazii — O filme, a histtí
ria trágica mas divertida
das aventuras de um paca-i
to funcionário público numj
país totalitário e hiperbu-'
rocratizado, é a atração
amanhã na Globo. Inter-
pretádo por Jonathan Pry-
ce (foto), o filme é embala-
do o tempo todo por Aqua-
rela do Brasil, de Ari Bar-
roso.

Socorro a Alagoas
Voltou a chover em Ala-
goas. A Defesa Civil tem 15
toneladas de alimentos e re-
médios em São Paulo e 10
no Rio, arrecadadas pela
Cruz Vermelha, mas não
consegue avião para trans-
portá-las a Maceió. (Pág 12)
'Rei da cocaína*
A polícia boliviana pren-
deu Roberto Suárez Gó-
mez, o rei da cocaína, numa
fazenda perto da fronteira
do Brasil. O traficante não
será extraditado para os
Estados Unidos. (Pág. 7)

SNI muda
A Escola Nacional de In-
formações, que forma qua-
dros para o SNI, abriu as
portas para ouvir três
cientistas políticos. O SNI,
que tem imagem associa-
da às perseguições da di-
tadura, quer agora cuidar
da análise de riscos politi-
cos. (Página 3)

DO BRASIL EXEMPLAR DE
ASSINANTE

Rio de Janeiro — Sexta-feira, 22 de julho de 1988 Ano XCVIII — N° 105 Preço: CzS 70,00
André Durão

Cotações
Dólar oficial: Cz$ 224,94
(compra), Cz$ 226,07 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias nas casas de câm-
bio, para clientes espe-
ciais): Cz$ 310 (compra) e
Cz$ 318 (venda). Unif: Cz$
3.733 para IPTU, ISS e Al-
vara. Taxa de expediente:
Cz$ 373,30. Uferj: Cz$ 3.733.
OTN: Cz$ 1.598,26. OTN fls-
cal: Cz$ 1.830,56. UPC: Cz$
1.727,88. MVR: Cz$ 4.071,06.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz$ 8.376. Piso salarial:
Cz$ 12.444. URP: 17,68%.
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Contemplativas, as policiais que abriram alas à passeata observaram o descanso do manifestante

Polícia conduz
manifestantes
até o Guanabara

Oitocentos policiais militares —
112 deles mulheres — guiaram os
quase quatro mil professores que
participaram ontem da passeata até
o Palácio Guanabara, onde grita-
ram palavras de ordem sob a janela
do governador. Não houve confron-
to entre polícia e manifestantes.
O governador havia proibido a apro-
ximação, mas acabou mudando de
idéia."Decretamos hoje o fim da Lei
Saboya", exultou o presidente do Cen-
tro Estadual de Profissionais da Educa-
ção (Cepe), Jaílson Alves dos Santos.
Ele se referia à portaria do secretário
de Polícia Civil do estado que delimita
áreas para manifestações. A passeata
atravessou cinco bairros entre o Centro
da cidade e o palácio. (Cidade, pág. 3)

Tarifa do governo dificulta acordo
O governo manterá o reajuste mensal

das tarifas públicas acima da inflação,
mesmo que isso prejudique a concretiza-
ção do acordo negociado entre empresa-
rios e trabalhadores, advertiu o ministro
do Planejamento, João Batista de Abreu.
Segundo ele estes aumentos são indispen-
sáveis para a política de contenção do
déficit público em 4% do PIB.

Em reunião na Federação do Comer-
cio do Estado de São Paulo foi formada
comissão, com dois empresários e quatro
trabalhadores, para estudar medidas que
ajudem a deter a inflação. A comissão
voltará a se reunir no dia 8 de agosto, já
para discutir propostas concretas.

O presidente José Sarney garantiu
ao presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria, senador Albano Fran-
co, que se empenhará na concretização
de um acordo nacional para derrubar a
inflação e permitir a retomada do crês-
cimento econômico. Franco prometeu
para dentro de 10 dias a apresenta--
ção de um programa básico. (Página 13)
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Pacheco fez queixas a Sarney

Delegado vira
refém no sítio
com mais nove

Até o final da noite, o sítio do
delegado Elson Campeio, a 15 qui-
lômetros do Centro de Teresópo-
lis, região serrana do Rio, perma-
necia cercado por centenas de poli-
ciais civis e militares. Dois assai-
tantes mantinham sob a mira de
revólveres o delegado, oito jorna-
listas e André Matos Santarrita, de
12 anos. Pela manhã, com dois
comparsas, eles assaltaram a agên-
cia do Bemge na cidade e balearam
um PM. Cercados pela polícia,
invadiram o sítio. (Cidade, pág. 6)

Pacheco perde'imortalidade'
só por 1 voto

O presidente e acadêmico José
Sarney saiu derrotado na eleição para
a cadeira n° 4 da Academia Brasileira
de Letras: em quatro escrutínios,
um dos seus melhores amigos, o
senador Álvaro Pacheco, obteve um
voto a menos do que os 20 necessá-
rios para se tornar imortal. Foi a
segunda tentativa de Pacheco para
entrar na ABL. Decepcionado -e
revoltado, ele disse por telefone ao
presidente, assim que soube do re-
sultado: "Enquanto o senhor estiver
aí eu não me candidato". (Página 3)

D Abatido e queixando-se de pres-
são baixa, o traficante de tóxicos
José Carlos dos Reis Encina, o Esca-
dinha (D), chegou à sala de audiên-
cias da 3a Auditoria do Exército
escoltado por quatro homens da
Companhia Independente de Opera-
ções Especiais da PM (Cioe) com
duas horas de atraso. Disse à juíza
Maria Letícia que policiais da Dele-
gacia de Roubos e Furtos o obriga-
ram a assinar depoimento confessan-
do o crime. Ele é acusado de recepta-
ção de uma metralhadora INA, arma
que a lei tornou de uso exclusivo das
Forças Armadas, mas que tem sido
encontrada com freqüência nas mãos de
traficantes, nos morros do Rio. Conde-
nado a 22 anos por assalto a um carro-
forte da empresa Brink's, Escadinha
está no presídio Bangu I, conhecido
como Âlcatraz, para onde foi transferi-
do após a terceira tentativa de fuga do
presídio Ari Franco, na Água Santa.

Dividendo por
ação do BB é
de Cz$ 14,84

O Banco do Brasil fechou o
balanço do primeiro semestre com
um lucro líquido de Cz$ 84 bilhões
e 129 milhões. O lucro por ação foi
de CzS 57,86, enquanto o dividen-
do por ação foi fixado em Cz$
14,84. A greve deflagrada ontem
só teve adesão de 29% dos 135 mil
funcionários do banco e não preju-
dicou o serviço de compensação de
cheques. O presidente do BB, Má-
rio Berard, reafirmou que puni-
rá os grevistas, mas o movimen-
to continua hoje. (Páginas 13 e 16)

Dukakis quer
reviver sonho
americano

O governador de Massachussetts,
Michael Dukakis, ao ser aclamado
candidato presidencial na Conven-
ção Nacional do Partido Democrata,
prometeu aos eleitores "reviver o
sonho americano" se for eleito para
a Casa Branca. Em seu discurso,
criticou a política econômica do go-
verno Reagan, mas não formulou
alternativa, preferindo imagens mais
retóricas do que concretas, como a
promessa de que sua administração
"forjará uma nova era de grandezas
para os Estados Unidos". (Página 7)

Favelado ganha
mesma proteção
dada a animais

O Comitê de Cidadãos pela Dig-
nidade de Brasília, invocando a Lei
de Proteção aos Animais, conseguiu
que um juiz do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal concedesse limi-
nar à ação que impetrou para sustar
a continuidade do Plano de Erradi-
cação das Invasões, iniciado há seis
meses para acabar com as favelas
do Plano Piloto. Os favelados urba-
nos de Brasília são hoje cerca de
100 mil e o Comitê alegava na ação
que os expulsos dos barracos mor-
reriam de frio ao relento. (Pág. 4)

COMPRO OURO —
JÓIAS —RELÓGIOS —
Cotação internacional,
peso exato, balança ele-
trô nica, segurança abso-
luta. SHOPPING CAS-
SINO ATLÂNTICO Lj
324 —Tel. 521-2288 es-
tacionamento próprio.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS —
Cartier — V. Cleef — Bul-
gari — Tiffany — Bouche-
ron e outros. COBRIMOS
QUALQUER OFERTA.
SHOPPING CASSINO
ATLÂNTICO lj. 333 TEL.
521-0945 estacionamento
próprio.

PATEK PHILIPPE —
ROLEX — CARTIER —
LANGUE — SONHE —
Compro e Cubro qual-
quer oferta. SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO
3o and. lj. 333 Tel. 521-
0945 de seg. a sábado
estacionamento próprio.

MOTORISTA PARTICULAR
— Cl prática e referências.
Idade entre 45 e 55 anos.
Tel 396-9745

FAMI LI A VD. LOUÇA — Jogo
chô prt, cristais, mesa red
c/cad-, arca, carrinho chá,
mesas, sofás 2 lug.. etc. R.
Bulhões do Carvalho. 350
Apt 702. Das 10 às 17h.
Claudia.

JAQUETA JEANS — Deixada
em táxi Chevette, dia 20/07.
Favor entregar Av. Rio Bran-
co. 108 portaria. Obrigado.

MICRO PC XT — 1 Driv». 1
Wlnchoter d* 20 MB. te-
ciado c/ mala direta
Wordstar MSDOS na am-
balagam c/ 6 mosec garan-
tia. Urganta 260 OTN'a. Tr:
26G .545 BIP 4A2.

t

CAPAS DE CHUVA —
Conheça nossos mode-
los em gabardine e ny-
lon fabricação própria.
Av. Gomes Freire 205
loja. Tel: 232-7470. TE-
MOS JAQUETAS.

VENDO GADO
registrado. Tel:
6435

— Simental
(0271 227-

TEMPORADA — Curta ou
longa, vários apto* con). 1,
2. 3. 4 qts copa IPA. LE-
BLON. BARRA, todo* mo-
Mllados, preço * combinar
287-1233. CRECI 16834.

COPACABANA HOUDAY —
Aptos, mob c/1. 2. 3 qts
(_/dias/meses. R. B. Ribeiro.
90. 2° and. s/204 T. 542-
1525/542-1597 CRECI J-
17-17

LANCHA COBRA 19 — Motor
100 HP — 200 h. de uso.
impecável, preço 1 500
OTNs Ver Marina Portogalo
Tol: 10211 322-4322. hor, co-
mercial

LANCHA COBRA 19— Motor
100 HP _ 200 h de uso,
impecável, preço 1 500
OTNs. Ver Marina Portogalo.
Tel: (021) 322*1322, hor co-
mornal

PROFESSOR(A) EXPERIEN-
TE — Aulas práticas BASIC
DOS e CP/M em TK-300O
Nâo fumante. Trazer
curriculum. Entrevista 25/7 A
noite. Microcenter Av Copa,
680/203. T. 255-2545.

OFEREÇO 2 SENHORAS —
Chogad de Minas coz trivial
fino prat vanad pref t/serv
ador criança ref 8 anos 261-
Pftnn

OURO BOLSÂVEL —
Único com segurança
total, tradição mundial
por sua liquidez e ren-
tabilidade. Vendas a
partir de 5 GR. com
Custódia Bancaria Ofi-
ciai. Central de infor-
mações 262-8141
DTVM.
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Tempo
No Rio e em Niterói, claro,
ocasionalmente nublado,
com nevoeiros esparsos ao
amanhecer. Visibilidade
boa. Temperatura estável.
Máxima e mínima de on-
tem: 24,7°, em Bangu, e 14°,
em Jacarepaguá. Mapa e
tempo no mundo, Cidade,
página 5.
Loto
Foram quatro os acertado-
res das dezenas 08,22,51,73
e 99. Cada um receberá Cz$
52.466.426. (Cidade, página 4)

Correção
Por um erro, Erik de Melo
Alves foi citado, na primei-
ra página da edição de on-
tem, como integrante da
quadrilha do traficante
Naldo. Ainda que a polícia
suspeite dessa condição,
não há efetivamente nada
que o prove.

Informe JB
O traficante Antônio José
Nicolau, o Toninho Turco,
morto em fevereiro na pri-
meira versão da Operação
Mosaico, participou em
1965, como agente do fami-
gerado Dops, da repressão
aos opositores do regime
militar. (Página 6)
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• Se depender da previsão
da meteorologia, o Rio terá
um dos melhores fins de
semana do inverno. Com
tempo bom, as opções de
lazer no Rio vão desde pas-
seios de ultraleve, helicóp-
tero e asa delta à Miscelâ-
nea de Férias para as
crianças, no Pão de
Açúcar. Os amantes da na-
tureza podem participar da
caminhada ao Pico da Tiju-
ca. (Cidade, pág. 4)
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IsifesL• Brazil — O filme, a histó-
ria trágica mas divertida
das aventuras de um paca-
to funcionário público num
país totalitário e hiperbu-
rocratizado, é a atração
amanhã na Globo. Inter-
pretado por Jonathan Pry-
ce (foto), o filme é embala-
do o tempo todo por Aqua-
rela do Brasil, de Ari Bar-
roso.

Socorro a Alagoas
Voltou a chover em Ala-
goas. A Defesa Civil tem 15
toneladas de alimentos e re-
médios em São Paulo e 10
no Rio, arrecadadas pela
Cruz Vermelha, mas não
consegue avião para trans-
portá-las a Maceió. (Pág. 12)
'Rei da cocaína*
A polícia boliviana pren-
deu Roberto Suárez Gó-
mez, o rei da cocaína, numa
fazenda perto da fronteira
do Brasil. O traficante não
será extraditado para os
estados Unidos. (Pág. 7)

SNI muda
A Escola Nacional de In-
formações, que forma qua-
dros para o SNI, abriu as
portas para ouvir três
cientistas políticos. O SNI,
que tem imagem associa-
da às perseguições da di-
tadura, quer agora cuidar
da análise de riscos políti-
cos. (Página 3) •
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Cotações
Dólar oficial: Cz$ 224,94
(compra), Cz$ 226,07 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias nas casas de câm-
bio, para clientes espe-
ciais): Cz$ 310 (compra) e
Cz$ 318 (venda). Unif: Cz$
3.733 para IPTU, ISS e Al-
vara. Taxa de expediente:
Cz$ 373,30. Uferj: Cz$ 3.733.
OTN: Cz$ 1.598,26. OTN fis-
cal: Cz$ 1.830,56. UPC: Cz$
1.727,88. MVR: Cz$ 4.071,06.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz$ 8.376. Piso salarial:
CzS 12.444. URP: 17,68%.

HHw&r ' ^«KaaaSr^B^MF' 
^^JBKI^^aa^ala&aWaalaR»-, 

aE^ I 'jalf i':Â. 
' ¦ *'!/ -< ¦ *--•-. 

idaaaaaaaaaafl KtflPC .lJjlÍraffyi V#T \£èsàPr^P»VajMH I™ ¦^^^_^a»arll^*Ray*aag^',^alP' , KSL -ÍmP .')¦ '* •'*jfc,..'''*-fe*^^aS*^T^H-^^^ff^^H^* ePkIH

RaHMÉaHaWÍ Kaaattl^jÊj ' ''flaV i* ' »» V &i * jWaãáitaaat! Ia» «fi

L^fl Lfl*«T9 IÍ9 ST
ÜaB 9 BR%9LHK^B«^aaaaai^Bl aataalí

P-^bDÜrrI H^KiSHÍfilHifil HaVJ HMB WÊ

fllf||||lW|^
Wj9r*L£&OÊt LfirVa^fltnlflH ¦HHvHM W^^^^^ a ¦ lÂ. 'taaaVaaal aaãl/l£R7aO'^j^^/y//V^/' *t*inr**i '""""mi iJii7-- ¦ IVmtv^ittT 

""•'•' •' '''"tF*"' ' '¦ *^*»RrW MêS^-ÍL-íÚ wLWaavJaaaaaaaaaaaaaal

^mgBIM^^^IBBiSgSy .•"*¦***.íBJ W^^^^^^^^y 333^^^^S^^^^^1^'^ 
W8&£

HHh BH 118*®*™: - - *>' itãaaaaw»»^:-. ¦¦ .—^aaMMtt«ig»?>*»«J^*»'»y Jã^ã\J>R«»Ti^M[ HB ¦¦¦¦: íilijs- .-5 ::..!. 7^M||g|gMMTnP| f i i" Mm| 117*1 '^^m^m^^^^&^^^^^mSS^ÊÊ^Ê^^ÊS^mÊ

Contemplativas, as policiais que abriram alas à passeata observaram o descanso do manifestante

Polícia conduz
manifestantes
até o Guanabara

Oitocentos policiais militares —
112 deles mulheres — guiaram os
quase quatro mil professores que
participaram ontem da passeata até
o Palácio Guanabara, onde grita-
ram palavras de ordem sob a janela
do governador. Não houve confron-
to entre polícia e manifestantes.
O governador havia proibido a apro-
ximação, mas acabou mudando de
idéia."Decretamos hoje o fim da Lei
Saboya", exultou o presidente do Cen-
tro Estadual de Profissionais da Educa-
ção (Cepe), Jaílson Alves dos Santos.
Ele se referia à portaria do secretário
de Polícia Civil do estado que delimita
áreas para manifestações. A passeata
atravessou cinco bairros entre o Centro
da cidade e o palácio. (Cidade, pág. 3)

Tarifa do governo dificulta acordo
O governo manterá o reajuste mensal

das tarifas públicas acima da inflação,
mesmo que isso prejudique a concretiza-
ção do acordo negociado entre empresa-
rios e trabalhadores, advertiu o ministro
do Planejamento, João Batista de Abreu.
Segundo ele estes aumentos são indispen-
sáveis para a política de contenção do
déficit público em 4% do PIB.

Em reunião na Federação do Comer-
cio do Estado de São Paulo foi formada
comissão, com dois empresários e quatro
trabalhadores, para estudar medidas que
ajudem a deter a inflação. A comissão
voltará a se reunir no dia 8 de agosto, já
para discutir propostas concretas.

O presidente José Sarney garantiu
ao presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria, senador Albano Fran-
co, que se empenhará na concretização
de um acordo nacional para derrubar a
inflação e permitir a retomada do crês-
cimento econômico. Franco prometeu
para dentro' de 10 dias a apresenta-"
ção de um programa básico. (Página 13)

Vidal da Trindade

Evandro Teixeira
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Pacheco fez queixas a Sarney

Ladrões levam
dois delegados
como reféns

Um acordo entre assaltantes e
policiais, feito no final da noite,
pôs fim ao drama de sete dos dez
reféns mantidos sob a mira de
revólveres de dois assaltantes, no
sítio do delegado Elson Campeio,
em Teresópolis. Os ladrões assai-
taram um banco pela manhã e,
perseguidos pela PM, invadiram o
sítio. No início da madrugada
deixaram a cidade em direção ao
Rio, num carro de reportagem,
trazendo ainda como reféns o
próprio Campeio, outro delegado
e um repórter. (Cidade, página 6)

Pacheco perde'imortalidade'
só por 1 voto

O presidente e acadêmico José
Sarney saiu derrotado na eleição para
a cadeira n° 4 da Academia Brasileira
de Letras: em quatro escrutínios,
um dos seus melhores amigos, o
senador Álvaro Pacheco, obteve um
voto a menos do que os 20 necessá-
rios para se tornar imortal. Foi a
segunda tentativa de Pacheco para
entrar na ABL. Decepcionado e
revoltado, ele disse por telefone ao
presidente, assim que soube do re-
sultado: "Enquanto o senhor estiver
aí eu não me candidato". (Página 3)

D Abatido e queixando-se de pres-
são baixa, o traficante de tóxicos
José Carlos dos Reis Encina, o Esca-
dinha (D), chegou à sala de audiên-
cias da 3a Auditoria do Exército
escoltado por quatro homens da
Companhia Independente de Opera-
ções Especiais da PM (Cioe) com
duas horas de atraso. Disse à juíza
Maria Letícia que policiais da Dele-
gacia de Roubos e Furtos o obriga-
ram a assinar depoimento confessan-
do o crime. Ele é acusado de recepía-
ção de uma metralhadora INA, arma
que a lei tornou de uso exclusivo das
Forças Armadas, mas que tem sido
encontrada com freqüência nas mãos de
traficantes, nos morros do Rio. Conde-
nado a 22 anos por assalto a um carro-
forte da empresa Brink's, Escadinha
está no presídio Bangu I, conhecido
como Alcatraz, para onde foi transferi-
do após a terceira tentativa de fuga do
presídio Ari Franco, na Água Santa.

Dividendo por
ação do BB é
de Cz$ 14,84

O Banco do Brasil fechou o
balanço do primeiro semestre com
um lucro líquido de Cz$ 84 bilhões
e 129 milhões. O lucro por ação foi
de Cz$ 57,86, enquanto o dividen-
do por ação foi fixado em CzS
14,84. A greve deflagrada ontem
só teve adesão de 29% dos 135 mil
funcionários do banco e não preju-
dicou o serviço de compensação de
cheques. O presidente do BB, Má-
rio Berard, reafirmou que puni-
rá os grevistas, mas o movimen-
to continua hoje. (Páginas 13 e 16)

Dukakis quer
reviver sonho
americano

O governador de Massachussetts,
Michael Dukakis, ao ser aclamado
candidato presidencial na Conven-
ção Nacional do Partido Democrata,
prometeu aos eleitores "reviver o
sonho americano" se for eleito para
a Casa Branca. Em seu discurso,
criticou a política econômica do go-
verno Reagan, mas não formulou
alternativa, preferindo imagens mais
retóricas do que concretas, como a
promessa de que sua administração
"forjará uma nova era de grandezas
para os Estados Unidos". (Página 7)

Favelado ganha
mesma proteção
dada a animais

O Comitê de Cidadãos pela Dig-
nidade de Brasília, invocando a Lei
de Proteção aos Animais, conseguiu
que um juiz do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal concedesse limi-
nar à ação que impetrou para sustar
a continuidade do Plano de Erradi-
cação das Invasões, iniciado há seis
meses para acabar com as favelas
do Plano Piloto. Os favelados urba-
nos de Brasília são hoje cerca de
100 mil e o Comitê alegava na ação
que os expulsos dos barracos mor-
reriam de frio ao relento. (Pág. 4)

COMPRO OURO —
JÓIAS — RELÓGIOS —
Cotação internacional,
peso exato, balança ele-
trónica, segurança abso-
luta SHOPPING CAS-
SINO ATLÂNTICO Lj
324 —Tel. 521-2288 es-
tacionamento próprio.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS -
Cartier — V. Cleef — Bul-
gari — Tiffany — Bouche-
ron e outros COBRIMOS
QUALQUER OFERTA.
SHOPPING CASSINO
ATLÂNTICO lj. 333 TEL.
521-0945 estacionamento
próprio.

PATEK PHILIPPE —
ROLEX — CARTIER —
LANGUE — SONHE —
Compro e Cubro qual-
quer oferta SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO
3o and. lj. 333 Tel. 521-
0945 de seg. a sábado
estacionamento próprio

MOTORISTA PARTICULAR
— O prática o referências
Idade entre 45 e 55 anos
Tel 396-9745

FAMÍLIA VD. LOUÇA — Jogo
chô prt. cristais, mesa red.
c/cad, arca, carrinho cha.
mesas. sofás 2 lug , etc R.
Bulhões do Carvalho. 355
Apt 702 Das 10 às 17h
Claudia

JAQUETA JEANS — Deixada
em táxi Chevette. dia 20 07
Favor entregar Av Rio Bran-
co. 108 portaria Obrigado

MICRO PC XT — 1 Drtve. 1
Winchester da 20 MB. ta-
ciado c/ mala direta
Wordstar MSDOS na am-
balagem c/ 6 meMi garan-
tia. Urgente 260 OTN'«. Tr:
2S8-454S BIP 4A2.

CAPAS DE CHUVA —
Conheça nossos mode-
los em gabardine e ny-
lon fabricaçfio própria.
Av. Gomes Freire 205
loja. Tel: 232-7470. TE-
MOS JAQUETAS.

VENDO GADO
registrado Tel

— Simental
(027) 227-

TEMPORADA — Curta ou
longa, vários aptos conj. 1,
2, 3. 4 qts copa IPA. LE-
BLON, BARRA, todos mo-
blllados, proço è combinar
287-1233. CRECI 15834.

COPACABANA HOUDAY —
Apios mob. c/l. 2. 3 qts
p/dias'meses R. B. Ribeiro.
90. 2o and s/204 T 542-
1525/542-1597 CRECI J-
1747

LANCHA COBRA 19 — Motor
100 HP — 200 h de uso.
impecável, preço 1 500
OTNs Ver Manna Ponogalo
Tel (0211 322J322. hor co-
mercial

LANCHA COBRA 19 — Motor
100 HP — 200 ti de uso.
impecável. Dreço 1 500
OTNs Ver Marina Portogalo.
Tel (0211 322-J322. hor. co-
mercial.

PROFESSOR(A) EXPERIEN-
TE — Aulas praticas BASIC
DOS e CP-M em TK-3000
Nâo fumante. Trazer
curnculum Entrevista 25.7 à
noite. Microcemer Av Copa,
68O203 T. 255-2545

OFEREÇO 2 SENHORAS - -
Chegad de Mtnas co2 trivial
fino prat vanad pref tserv
ador criança rof. 8 anos 261-
8S00.

OURO BOLSÁVEL —
Único com segurança
total, tradição mundial
por sua liquidez e ren-
tabiiidade. Vendas a
partir de 5 GR. com
Custódia Bancária Ofi-
ciai. Centrai de infor-
maçòes 262-8141
DTVrVl.
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Tempo
No Rio e em Niterói, claro,
ocasionalmente nublado,
com nevoeiros esparsos ao
amanhecer. Visibilidade
boa. Temperatura estável.
Máxima e mínima de on-
tem: 24,7°, em Bangu, e 14°,
em Jacarepaguá. Mapa e
tempo no mundo, Cidade,
página 5.

Loto
Foram quatro os acertado-
res das dezenas 08,22,51,73
e 99. Cada um receberá Cz$
52.466.426. (Cidade, página 4)

Correção
Por um erro, Erik de Melo
Alves foi citado, na primei-
ra página da edição de on-
tem, como integrante da
quadrilha do traficante
Naldo. Ainda que a polícia
suspeite dessa condição,
não há efetivamente nada
que o prove.

Informe JJT
O traficante Antônio José
Nicolau, o Toninho Turco,
morto em fevereiro na pri-
meira versão da Operação
Mosaico, participou em
1965, como agente do fami-
gerado Dops, da repressão
aos opositores do regime
militar. (Página 6)

Alledo
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• Se depender da previsão
da meteorologia, o Rio terá
um dos melhores fins de
semana do inverno. Com
tempo bom, as opções de
lazer no Rio vão desde pas-
seios de ultraleve, helicóp-
tero e asa delta à Miscelâ-
nea de Férias para as
crianças, no Pão de
Açúcar. Os amantes da na-
tureza podem participar da
caminhada ao Pico da Tiju-
ca. (Cidade, pág. 4)
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• Brazil — O filme, a histó-
ria trágica mas divertida;
das aventuras de um paca4
to funcionário público num!
país totalitário e hiperbu-
rocratizado, é a atração
amanhã na Globo. Inter-
pretado por Jonathan Pry-
ce (foto), o filme é embala-
do o tempo todo por Aqua-
rela do Brasil, de Ari Bar-
roso.

Socorro a Alagoas
Voltou a chover em Ala-
goas. A Defesa Civil tem 15
toneladas de alimentos e re-
médios em São Paulo e 10
no Rio, arrecadadas pela
Cruz Vermelha, mas não
consegue avião para trans-
portá-las a Maceió. (Pág. 12)
'Rei da cocaína'
A polícia boliviana pren-
deu Roberto Suárez Gó-
mez, o rei da cocaína, numa
fazenda perto da fronteira
do Brasil. O traficante não
será extraditado para os
Estados Unidos. (Pág. 7)

SNI muda
A Escola Nacional de In-
formações, que forma qua-
dros para o SNI, abriu as
portas para ouvir três
cientistas políticos. O SNI,
que tem imagem associa-
da às perseguições da di-
tadura, quer agora cuidar
da análise de riscos políti-
cos. (Página 3)

André Durão

Cotações
Dólar oficial: Cz$ 224,94
(compra), Cz$ 226,07 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias nas casas de câm-
bio, para clientes espe-
ciais): Cz$ 310 (compra) e
Cz$ 318 (venda). Unif: Cz$
3.733 para IPTU, ISS e Al-
vara. Taxa de expediente:
Cz$ 373,30. Uferj: Cz$ 3.733.
OTN: Cz$ 1.598,26. OTN fis-
cal: Cz$ 1.830,56. UPC: Cz$
1.727,88. MVR: Cz$ 4.071,06.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz$ 8.376. Piso salarial:
Cz$ 12.444. URP: 17,68%.
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Contemplativas, as policiais que abriram alas à passeata observaram o manifestante

Polícia conduz
manifestantes
até o Guanabara

Oitocentos policiais militares —
112 deles mulheres — guiaram os
quase quatro mil professores que
participaram ontem da passeata até
o Palácio Guanabara, onde grita-
ram palavras de ordem sob a janela
do governador. Não houve confron-
to entre polícia e manifestantes.
O governador havia proibido a apro-
ximação, mas acabou mudando de
idéia."Decretamos hoje o fim da Lei
Saboya", exultou o presidente do Cen-
tro Estadual de Profissionais da Educa-
ção (Cepe), Jaflson Alves dos Santos.
Ele se referia à portaria do secretário
de Polícia Civil do estado que delimita
áreas para manifestações. A passeata
atravessou cinco bairros entre o Centro
da cidade e o palácio. (Cidade, pág. 3)

V

Tarifa do governo dificulta acordo
O governo manterá o reajuste mensal

das tarifas públicas acima da inflação,
mesmo que isso prejudique a concretiza-
ção do acordo negociado entre empresa-
rios e trabalhadores, advertiu o ministro
do Planejamento, João Batista de Abreu.
Segundo ele estes aumentos são indispen-
sáveis para a política de contenção do
déficit público em 4% do PIB.

Em reunião na Federação do Comer-
cio do Estado de São Paulo foi formada
comissão, com dois empresários e quatro
trabalhadores, para estudar medidas que
ajudem a deter a inflação. A comissão
voltará a se reunir no dia 8 de agosto, já
para discutir propostas concretas.

O presidente José Sarney garantiu
ao presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria, senador Albano Fran-
co, que se empenhará na concretização
de um acordo nacional para derrubar a
inflação e permitir a retomada do crês-
cimento econômico. Franco prometeu
para dentro de 10 dias a apresenta-
ção de um programa básico. (Página 13)

Vidal da Trindade

Evandro Teixeira
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Pacheco fez queixas a Sarney

Delegado refém
de ladrões é
solto na Glória

Um acordo entre assaltantes e
policiais, feito no final da noite,
pôs fim ao drama de sete dos ^ez
reféns mantidos sob a mira de
revólveres de dois assaltantes, em
Teresópolis. Os ladrões assaltaram
um banco pela manhã e, persegui-
dos pela PM, invadiram um sítio.
No início da madrugada deixaram a
cidade em direção ao Rio, num
carro de reportagem, trazendo co-
mo reféns o delegado Elson Campe-
Io e um repórter. Eles foram libe-
rados na Glória. (Cidade, página 6)

Pacheco perde'imortalidade'
só por 1 voto

O presidente e acadêmico José
Sarney saiu derrotado na eleição para
a cadeira n° 4 da Academia Brasileira
de Letras: em quatro escrutínios,
um dos seus melhores amigos, o
senador Álvaro Pacheco, obteve um
voto a menos do que os 20 necessá-
rios para se tornar imortal. Foi a
segunda tentativa de Pacheco para
entrar na ABL. Decepcionado e
revoltado, ele disse por telefone ao
presidente, assim que soube do re-
sultado: "Enquanto o senhor estiver
aí eu não me candidato". (Página 3)

D Abatido e queixando-se de pres-
são baixa, o traficante de tóxicos
José Carlos dos Reis Encina, o Esca-
dinha (D), chegou à sala de audiên-
cias da 3a Auditoria do Exército
escoltado por quatro homens da
Companhia Independente de Opera-
ções Especiais da PM (Cioe) com
duas horas de atraso. Disse à juíza
Maria Letícia que policiais da Dele-
gacia de Roubos e Furtos o obriga-
ram a assinar depoimento confessan-
do o crime. Ele é acusado de recepta-
ção de uma metralhadora JNA, arma
que a lei tornou de uso exclusivo das
Forças Armadas, mas que tem sido
encontrada com freqüência nas mãos de
traficantes, nos morros do Rio. Conde-
nado a 22 anos por assalto a um carro-
forte da empresa BrinWs, Escadinha
está no presídio Bangu I, conhecido
como Alcatraz, para onde foi transferi-
do após a terceira tentativa de fuga do
presídio Ari Franco, na Água Santa.

Dividendo por
ação do BB é
de Cz$ 14,84

O Banco do Brasil fechou o
balanço do primeiro semestre com
um lucro líquido de Cz$ 84 bilhões
e 129 milhões. O lucro por ação foi
de Cz$ 57,86, enquanto o dividen-
do por ação foi fixado em Cz$
14,84. A greve deflagrada ontem
só teve adesão de 29% dos 135 mil
funcionários do banco e não preju-
dicou o serviço de compensação de
cheques. O presidente do BB, Má-
rio Berard, reafirmou que puni-
rá os grevistas, mas o movimen-
to continua hoje. (Páginas 13 e 16)

Dukakis quer
reviver sonho
americano

O governador de Massachussetts,
Michael Dukakis, ao ser aclamado
candidato presidencial na Conven-
ção Nacional do Partido Democrata,
prometeu aos eleitores "reviver o
sonho americano" se for eleito para
a Casa Branca. Em seu discurso,
criticou a política econômica do go-
verno Reagan, mas não formulou
alternativa, preferindo imagens mais
retóricas do que concretas, como a
promessa de que sua administração
"forjará uma nova era de grandezas
para os Estados Unidos". (Página 7)

Favelado ganha
mesma proteção
dada a animais

O Comitê de Cidadãos pela Dig-
nidade de Brasília, invocando a Lei
de Proteção aos Animais, conseguiu
que um juiz do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal concedesse limi-
nar à ação que impetrou para sustar
a continuidade do Plano de Erradi-
cação das Invasões, iniciado há seis
meses para acabar com as favelas
do Plano Piloto. Os favelados urba-
nos de Brasília são hoje cerca de
100 mil e o Comitê alegava na ação
que os expulsos dos barracos mor-
reriam de frio ao relento. (Pág. 4)

compro ouro —
jóias —relógios —
Cotação internacional,
peso exato, balança ele-
trônica, segurança abso-
luta. SHOPPING CAS-
SINO ATLÂNTICO Lj
324 —Tel. 521-2288 es-
tacionamento próprio.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS —
Cartier — V. Cleef — Bul-
gari — Tiffany — Bouche-
ron e outros. COBRIMOS
QUALQUER OFERTA.
SHOPPING CASSINO
ATLÂNTICO lj. 333. TEL.
521-0945 estacionamento
próprio.

PATEK PHILIPPE —
ROLEX — CARTIER —
LANGUE — SONHE —
Compro e Cubro qual-
quer oferta. SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO
3o and. lj. 333 Tel. 521-
0945 de seg. a sábado
estacionamento próprio.

MOTORISTA PARTICULAR
— C/ prática a referências.
Idade entre 45 e 55 anos.
Tel: 396-9745

FAMlLIA VD. LOUÇA — Jogo
chá prt, cristais, mesa red.
c/cad., arca, carrinho chá,
mesas, sofás 2 lug.. etc. R.
Bulhões de Carvalho, 355
Apt 702 Das 10 às 17h.
Claurli»

JAQUETA JEANS — Deixada
em téxi Chevette, dia 20/07.
Favor entregar Av Rio Bran-
co. 108 portaria. Obrigado

MICRO PC XT — 1 Drivs, 1
Winchester de 20 MB, te-
ciado c/ mala direta
Wordstar MSDOS na em-
balagem c/ 6 mosos garan-
tia. Urgente 260 OTN's. Tr:
286-4S45 BIP 4A2.

CAPAS DE CHUVA —
Conheça nossos mode-
los em gabardine e ny-
lon fabricação própria.
Av. Gomes Freire 205
loja. Tel: 232-7470. TE-
MOS JAQUETAS.

VENDO GADO — Simental
registrado. Tel: (027) 227-
6436

TEMPORADA — Curta ou
longa, vários aptos con). 1.
2. 3. 4 qts copa IPA. LE-
BLON, BARRA, todos mo-
blllados, preço à combinar
207-1233. CRECi 16834.

COPACABANA HOUDAV —
Aptos. mob. c/1, 2, 3 qts.
p/dias/moses. R. B. Ribeiro.
90. 2o and. s/204. T 542-
1525/542-1597 CRECI J-
1747

LANCHA COBRA 19 — Motor
100 HP — 200 h cio uso.
impecável, preço 1.500
OTNs. Ver Marina Portogalo.
Tel: (021) 322^1322. hor. co-
mercial.

LANCHA COBRA 19 — Motor
100 HP — 200 h. do uso.
impecável, preço 1 500
OTNs. Ver Marins Portogalo.
Tel: (021) 322^1322. hor co-
mercial

PROFESSOR(A) EXPERIEN-
TE — Aulas práticas BASIC
DOS e CP/M em TK-3000.
Nao fumante. Trazer
curnculum. Entrevista 25/7 à
noite. Mtcrocenter. Av. Copa.
680/203. T. 255-2545.

OFEREÇO 2 SENHORAS —
Chegad de Minas coz tnvial
fino prat vanad pref t/serv.
ador criança ref 8 anos 261-
8SnO

OURO BOLSAVEL —
Único com segurança
total, tradição mundial
por sua liquidez e ron-
tabilidade. Vendas a
partir de 5 GR. com
Custódia Bancária Ofi-
ciai. Central de infor-
mações 262-8141
DTVM.
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Coluna do Castello
ti li . . .'¦ i

Waldir quer um
partido de verdade

Do 
Governador Wal-

dir Pires recebi o se-
güinte telex:

"Meu caro Castello.
Li, com a atenção habi-
tual, sua coluna na edição
de sábado, 16 de julho, do
JORNAL DO BRASIL.

,.,..., Conheço-o, desde
¦.. sempre, como um comba-

tente das instituições livres no jornalismo
brasileiro. Permita-me, assim, informá-lo so-
bre a compreensão, que tenho, do instante
nacional que vivemos, em nossa arrastada
transição democrática.

•- Pela experiência do mundo, sabemos que
a democracia não se pratica sem partido"político, organizado muito menos sobre princí-nnpios ideológicos inflexíveis do que sobre com-

,,. promissos claros, mediatos e imediatos, com
. uma determinada visão da sociedade e do

Estado, e portanto da qualidade de vida do
povo.

Entendo que o PMDB cumpriu, como
..frente política, com enorme êxito, sua tarefa

si1.histórica de mobilizar a nação, para vencer o
•regime autoritário. Venceu. A frente que ele
explimou já não serve à caminhada democráti-"tíâ, hoje submetida a grandes riscos de aciden-
te de percurso, pela desilusão e desesperança
que vão atingindo 'a 

população inteira, por
toda parte.

O PMDB precisa tornár-se um partido
\ político de verdade, urgentemente, para con-
,;duzir o processo de transição até seu termo,
b buscando assegurar ao país a construção, que
•"¦não é fácil, de uma sociedade livre, moderna,
•respeitável no plano ético, mais justa.
; - Esta posição, a meu juízo, é a única que

preserva o PMDB, enseja uma direção parti--daria sem inibições que a paralisem, explicita,
com a disputa democrática, no interior do
partido, a mudança necessária de rumo, para
cumprir seu destino essencial. Nela absoluta-'mente nenhuma presença tem importância
,ígual à de Ulysses Guimarães.

Creio que não apenas por formação, mas
até por temperamento, não consigo ser um
radical. Não sou. Mas estou profundamente

.'* convencido de que, neste quadro de sofrimen-
,,tos e inquietações que se aprofundam, sem
; linha de saída no horizonte, a nação pede

firmeza e nitidez para organizar a sociedade
democrática de todos os brasileiros. O abraço
amigo de a) Waldir Pires".
Arraes convida

^Pazzianotto
A essa tranqüila reiteração de posição do

¦• governador da Bahia, que está sendo esperado
hoje em Brasília, juntamente com os governa-
dores do Rio Grande do Sul e de Pernambuco,
junta-se um fato novo: o sr Miguel Arraes'/ 'teria convidado, no Recife, o ministro Almir
Pazzianotto a candidatar-se a presidente do

[ ;PMDB no âmbito de um movimento de reno-
vação que se faria sem agravo pessoal ao sr
Ulysses Guimarães mas visando determinada-
mente à renovação do partido e sua viabilida-
de. O ministro do Trabalho, que está convida-
do pelo Presidente José Sarney para ocupar
um lugar no Tribunal Superior do Trabalho,
balançou e pediu tempo. A escolha do seu
nome visaria a manter São Paulo na presidên-

.cia do partido mas num esquema de renovação
< total de comandos e propósitos .
w Não há certeza de que o sr Miguel Arraes

compareça hoje à capital. O presidente do
PMDB, sr Ulysses Guimarães, está mobiliza-
do, como se sabe, para apressar a votação em

,'segundo turno do projeto constitucional, cuja
defesa assumiu, previamente, antes que o

. Presidente da República voltasse à carga con-
tra ele. Para o presidente da Constituinte, a

- futura Carta será uma "Constituição cidadã",
mais valendo que os constituintes permane-
çam em Brasília para votá-la do que irem para
suas cidades disputar o pleito municipal. Ob-
servadores, como o ex-deputado Nelson Mar-" chezan, entendem que o sr Ulysses Guimarães
joga na defesa da Constituição o destino do

, seu partido e da sua candidatura.
A defesa passional que o presidente do

PMDB está fazendo do projeto em votação
indicaria que ele decidiu jogar sua sorte, a do
partido e a da Constituição, numa cartada só.
Dada a reconhecida competência do sr Ulysses
Guimarães, considera-se que ele está se ante-
ripando não só ao governo, com quem poderia
ir ao rompimento caso se acentuem suas
divergências com o sr José Sarney, como aos
governadores que, a pretexto de dar um

(. caráter mais definido ao partido, pretendem
alijar dos seus postos de comando todos quan-
tos não inspirem confiança a uma estratégia de
abandono da frente ampla em troca da forma-
ção do que o sr Waldir Pires chama de
,um"partido de verdade".

ou: A demarche atribuída ao sr Miguel Ar-
L raes não deixa de ser surpreendente, pois até

então sua posição era tida como favorável à
preservação do PMDB e da presidência do sr
Ulysses Guimarães. Ainda ante-ontem o vice-
governador de Pernambuco, sr Carlos Wilson,
esteve no Planalto em conversa com o presi-
dente da República, a qual teria envolvido
esclarecimentos sobre a luta interna do
PMDB. Se tiver o sr Arraes assumido atitude
idêntica à do governador da Bahia, isso impli-
caria na admissão de uma ruptura estrutural
do partido, com exclusão não só do Centrão
como de todos os governadores que se opuses-
sem à nova estratégia.

Como ficariam em tal confronto os gover-
nadores Orestes Quércia, Newton Cardoso e

.Álvaro Dias? Há algo não explicado ainda
nessas notícias correntes nos bastidores do
PMDB. A única coisa clara, por enquanto, é a

'"posição do governador Waldir Pires.

Carlos Castello Branco
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Na palavra de Guiomar (D), o desejo dos vizinhos, cansados de não serem atendidos

Moradores trocam voto por asfalto
Movimento na Bahia
avisa a político que
promessa não basta

Luiz Faustino*

G ALVADOR — Um eleitor
*^ publicou anúncio no jornal
A Tarde, o de maior circulação na
cidade, oferecendo cinco votos de
sua família em troca de oitenta
metros de asfalto. Eufrásio Cer-
queira, o Fafá, é morador da Rua
Jânio Quadros, onde lidera com
Guiomar Sá Barreto, também
moradora, um movimento por
obras na rua em troca de votos."Não 

queríamos jogar nossos mil
votos fora", diz Guiomar, "mas
estamos cansados de pedir melho-
ramentos para nossa rua e não
sermos atendidos pelos políticos.
Este ano estamos dispostos a tu-
do: ou aparece algum candidato
que traga asfalto e outros benefí-
cios ou votamos em branco".

Larga, com pouco declive e já
contando com serviços essenciais
como água, luz e telefone, a Rua

Jânio Quadros, que tem boas ca-
sas em construção, inclusive algu-
mas de dois pavimentos, precisa
de rede de esgoto e asfalto para
enfrentar a chuva. É toda esbura-
cada, a tal ponto que Fafá foi
obrigado a vender seu carro: não
podia trazê-lo até a porta de casa,
por causa dos buracos; deixava-o
distante, onde ele foi arrombado
várias vezes.

Prazo — "A hora é essa",
diz Carlito Matos, morador há
quatro anos, que tem um bar no
final da rua. "Não 

podemos per-
der essa chance. Os políticos sem-
pre apareceram aqui para pedir
votos. Prometeram asfalto, mas
até hoje nada. Não queremos
mais ser iludidos. Quem quiser
nossos votos tem de providenciar
o calçamento até dia 14 de no-
vembro. Se até lá as obras não
estiverem concluídas, votaremos
em branco".

Guiomar, que lidera o movi-
mento com o cosentimento de seu
marido, Daniel Ferreira Borges,
diz que só em sua família são 30
votos. Foi ela também que, em
duas reuniões realizadas em sua

casa, contou os votos dos mora-
dores, a metade dos quais já com-
prometida através de abaixo-
assinado a seguir suas instruções.

Os buracos da Rua Presidente
Jânio Quadros dificultam inclusi-
ve a construção das casas ou
obras de melhoramento, pois os
caminhões de transporte param
longe, no fim da linha de ônibus.
O terreno acidentado facilita a
vida dos assaltantes, que fogem a
pé, confiante de que a polícia não
arriscará seus carros. Asfalto ape-
nas não basta, frisam os líderes do
movimento: é preciso remanejar
a tubulação de água das casas,
além da rede de esgoto.

Apesar de já estarem há 15
dias oferecendo seus votos em
troca de benfeitorias, os morado-
res até agora só atraíram um
político — o candidato a vereador
Osvaldo Jorge, pelo PMDB."Mas já abrimos o jogo com ele.
Promessa apenas não adianta",
diz Guiomar, que já reservou pa-
ra as próximas eleições duas ou-
trás reivindicações do lugar — o
posto de saúde e um posto poli-
ciai.

Quércia trabalha duro Jânio embarca
para 5a viagem

para unir PMDB e PFL desde a posse
SÃO PAULO

— Numa movi-
mentação que o
levou, nos últi-
mos dois dias, a
dedicar mais
tempo ao PFL
do que ao seu
PMDB, o go-
vernador Ores-1
tes Quércia en-
gajou-se nas ijf-
gociações e

Kl
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Abreu Sodré

atraiu dois dos principais cardeais libe-
rais, os ministros das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, e das Re-
lações Exteriores, Abreu Sodré, para
fechar, o mais rápido possível uma
coligação entre os dois partidos, a ser
aprovada depois de amanhã na esva-
ziada — agora sem a participação do
empresário e animador de televisão
Sílvio Santos — convenção municipal
pefelista.

No rush desencadeado nas últimas
horas, Quércia ofereceu um jantar na
ala residencial do Palácio dos Bandei-
rantes, na noite de quarta-feira, a
Antônio Carlos, e almoçou, ontem,
com Sodré, levando-o em seguida a
uma visita ao Memorial da América
Latina, obra prioritária de seu gover-
no. Na fase de afagos às principais
lideranças do PFL, Quércia elegeu
Sodré padrinho do Memorial, e pediu
a intercessão do Itamaraty para que
todos os presidentes de países da Amé-
rica Latina venham à inauguração, no
dia 25 de outubro.

Sem problemas — Quércia
admitiu ter conversado sobre "política
e a conjuntura nacional" com os dois
ministros do PFL, sem descer a deta-
lhes. Paralelamente, as direções esta-
duais do PMDB e do PFL avançavam
nas negociações na tentativa de com-
por, inclusive, uma chapa única de
candidatos a vereador dos dois par-
tidos.

O grande problema era o excesso
de candidatos a candidato, o PMDB
com cerca de 200 e o PFL com 79, para
uma chapa única que poderá compor-
tar apenas 140 nomes, mas, cm caso de
coligação, a legislação estabelece o
dobro de candidatos para as vagas de
vereador existentes (66 para as 33
vagas) e mais 40%.

O governador paulista, em entre-
vistas durante todo o dia, esforçou-se
em demonstrar que nada teve a ver
com as manobras que visavam a alijar
Sílvio Santos da convenção do PFL, e
até fingiu indiferença com a retirada da
candidatura do animador, líder de to-
das as pesquisas de opinião, para a
Prefeitura de São Paulo.

"A retirada da candidatura do Síl-
vio", comentou Quércia, "poderia fa-
cilitar a vida do PMDB, mas, mesmo
que ele concorresse, não haveria pro-
blemas. O nosso partido está bem
estruturado na capital, e a candidatura
do Sílvio não abalaria as possibilidades
de vitória do Leiva (João Osvaldo
Leiva, ex-secretário estadual de
Obras)".

SÃO PAULO — Mau-humorado,
o prefeito Jânio Quadros embarcou
com sua mulher, D. Eloá, às últimas
horas da noite da quarta-feira, para os
Estados Unidos c Europa, na quinta
viagem que empreende ao exterior
desde que assumiu a prefeitura de São
Paulo no dia Io de janeiro de 1986.

Com a nova viagem, oficialmente
para acompanhar o tratamento de sua
mulher — D. Eloá se submete a check-
ups periódicos, desde que operou um
câncer no segundo semestre de 1984 —
, Jânio completará cinco meses de
ausência da prefeitura, quase 20% dos
31 meses em que ocupa o cargo.

O prefeito chegou ao Aeroporto
Internacional de Cumbica num carro
oficial que entrou direto pela garagem
da Alfândega (Polícia Federal), levan-
do-o rapidamente à pista para o em-
barque.

Após os exames médicos da mu-
lher, o casal segue para uma perma-
nencia de alguns dias cm Londres,
cidade preferida do prefeito paulista-
no. Seu retorno a São Paulo só está
previsto para o dia 17 de agosto, quan-
do expira a licença de um mês concedi-
da pela Câmara Municipal.

Na ausência de Jânio, a cidade de
São Paulo será administrada pelo se-
cretário de negócios jurídicos, Cláudio
Lembo. O vice-prefeito, deputado es-
tadual Arthur Alves Pinto, também
requereu licença" para tratar de assun-
tos particulares" e se nega a assumir
para não perder o mandato parla-
mentar.

Fale com quem
pesquisou cada
quilômetro do roteiro.
Por isso oferecemos as
viagens mais completas
pelo Canadá.

¦ Hotéis de luxa ¦ Café da manhã e meia-pensãa
Guia brasileira Inglês ou francês você só fala se quiser. 

ÇAMAPfl
UM ÔNIBUS BRASILEIRO NO

CANADÁ E ESTADOS UNIDOS
2 roteiros deslumbrantes

i As províncias de Quebec e
Ontário mais Washington
New York, Atlantic Citye
Niagara Falls.
17 dias.

i A Costa Leste da América do
Norte. De Miami até Montreal,
Quebec e Toronto. 27 dias.
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Ip^^ CANADÁ
ACOSTA A COSTA

Do Atlântico ao Pacifico por avião
¦ Roteiro: Toronto, Halifax, Lunemburg,
Quebec City, Montreal, Ottawa, Edmonton,

Calgary, Banff,
Vancouver e
Victoria. 19 dias.
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EM TURISMO A N? 1
EMBRATUR n? 00942.00.41.3

CENTRO: Quitanda, 20 - Sobreloja • Tel.: 221-4499
COPACABANA: Santa Clara, 70 S/L - Tel.: 257-8070
TIJUCA: Saens Ftefla, 45 - Loja 10 I • Tel.: 264-4893
IPANEMA: Vise de Pirajá, 351 - Loja 105 • Tel.: 521H88
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 • Loja N • Condado de Cascais - Tel.: 399-0309

Intransigência do PT
enfraquece alianças de
esquerda em 4 cidades

A intransigência do PT em dar o cabeça de chapa fez
fracassar, de forma definitiva, a última tentativa dos parti-
dos de esauerda de lançarem um candidato comum à
prefeitura de Porto Alegre. Em Salvador, os petistas nâo
aceitaram o nome do deputado constituinte Virgildásio Sena
à sucessão do prefeito Mário Kertezs por uma frente
popular e tentam, em aliança isolada com o PSB, viabilizar
um candidato dos seus próprios quadros, que deverá ser o
arquiteto Zezeu Ribeiro.

Na capital baiana, o PT manterá a candidatura de
Zezeu Ribeiro mesmo fracassando o acordo que procura
viabilizar com os socialistas. A composição com o PSB
esbarrava no desejo da presidente do Diretório Regional do
Partido Socialista Brasileiro, deputada federal Abigail Fei-
tosa, de sair candidata à prefeitura da capital baiana pela
frente de esquerda, em uma disputa com Virgildásio (dissi-
dente do PMDB).

Porto Alegre — Durante toda a manhã de ontem,'
representantes do PT, PSB, PC do B, PCB e PSDB
reuniram-se no gabinete da deputada socialista Eclea Fer-
nandes. Foi a última tentativa de marcharem com um
candidato de consenso à sucessão do prefeito Alceu Colla-
res. O senador José Bisol, do PSDB, lamentou o fracasso
das negociações. O PT vai lançar o presidente da Executiva
Nacional do partido, deputado federal Olívio Dutra, que
poderá receber o apoio do PCB.

Os socialistas gaúchos vão concorrer à prefeitura de
Porto Alegre com Fulvio Petracco e tentarão convencer o
PC do B a abrir mão da candidatura da vereadora Jussara
Cony, atraindo-a para a sua chapa como vice. Em Porto
Alegre, como nas demais cidades onde os partidos de
esquerda tentaram se unir em alianças, o PT exigiu dar o
candidato a prefeito. A alegação é sempre a mesma: trata-se
de um partido mais organizado, porque existe desde 1982.

Em Salvador, a tese dos dirigentes petistas é a de queeles somariam, na frente de esquerda, o prestígio do Partido
dos Trabalhadores, para viabilizar candidatos que continua
pensando e agindo como pemedebistas, numa referência ao
deputado Virgildásio Sena. Em 68, Virgildásio foi cassado
como prefeito de Salvador, mas o episódio não bastou para
credenciá-lo como nome de esquerda diante de um PT mais
radical.

Imposição — Em Vitória, o PT.foi excluído da
frente de esquerda que será formada peloTCB, PC do B,
PV, PSB e PH (Partido Humanista) para a disputa da
prefeitura da capital capixaba. A decisão dos cinco partidos
foi tomada depois que os petistas, em convenção, resolve-
ram lançar chapa completa, escolhendo, além do deputado
federal Vitor Buaiz para prefeito, o deputado estadual João
Carlos Coser para vice.

A candidatura de Vitor Buaiz a prefeito era consensual
para todos os demais partidos de esquerda, por se tratar de
um nome de grande densidade eleitoral em Vitória.

A prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, que
foi expulsa do PT e ingressou no PSB, resolveu ignorar um
acordo eleitoral firmado entre os seus novo e antigo
partidos. A prefeita da capital cearense não vai, porém, se
ausentar da eleição: apoiará à sua sucessão o candidato do
Partido Humanista (PH), advogado Dalton Rosado.

A frente de esquerda de Fortaleza, formada pelo PT,
PCB, PC do B e PSB vai apoiar a candidatura de Mário
Mamede. Os petistas vão tentar, na campanha, separar
junto ao eleitorado a imagem do partido da desgastada
administração de Maria Luiza.

Médicos candidatos
denunciam ex-patrão

BELO HORIZONTE — Os médicos João Bosco Bitten-
court e Marli Ribeiro da Silva denunciaram em nota à popula-
çáo que foram demitidos da Clínica Elias Issa, no município de
Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, por terem
se candidatado a prefeito e vereadora, pelo PT. Um dos
diretores e proprietários da clínica é o prefeito Luiz Issa (PDS),
e a demissão foi comunicada aos médicos por seu sobrinho,
Sebastião Issa, sob a alegação de que sofrerá "pressões políti-
cas" para afastá-los.

O clínico geral João Bosco, que trabalhava na clínica desde
janeiro de 83, disse que na semana passada, três dias depois que
seu nome apareceu pela primeira vez em propaganda eleitoral,
foi chamado por Sebastião, que lhe afirmou que ele não poderia
permanecer no hospital. O mesmo aconteceu ontem, contou
ele, com Marli. Bosco contou ainda que a clínica, onde ele
ganhava Cz$ 180 mil mensais, foi adquirida pela Prefeitura e
arrendada aos médicos Luiz Issa, o prefeito, seu sobrinho
Sebastião e Eduvaldo Moura Reis.
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FURNAS W CENTRAIS ELÉTRICAS SA

EP-3304
1. FURNAS - Centrais Elétricas S.A. comunica às empresas interessadas
que receberá, até às 10h30min. do dia 30 de setembro de 1988, a documen-
taçâo paia execução do Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Hidreié-
tricô de Peixe, localizado na Bacia do Alto Tocantins, incluindo o Estudo de
Meio Ambiente necessário à obtenção da Licença Prévia - LP.
2. As condições para execução dos serviços, seu Escopo e as Instruções pa-
ra Elaboração e Apresentação da Proposta estão definidas na EP-3304, á dis-
posição dos interessados, a partir desta data, no seguinte endereço:
FURNAS • Centrais Elétricas S.A.
Diretoria de Planejamento. Engenharia e Construção
Superintendência de Engenharia de Geração
Rua Real Grandeza, 219 - Bloco A - Sala 1301
22283 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
3. Esta licitação será de âmbito exclusivamente nacional e não será acerta a
participação de empresa em consórcio.
4. As Proponentes deverão possuir experiência comprovada em trabalhos si-
milares ao objeto desta licitação, sendo exigido atestado comprobatório de
execução satisfatória, nos últimos 10 anos, de estudo de viabilidade de uma
Usina Hidrelétrica com no mínimo 300 MW de potência.
4.1. A Proponente deverá apresentar também o comprovante de registro no
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambien-
tal. de acordo com a Resolução n° 01, de 13 de junho de 1988, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.
5. A Documentação será recebida, na data e horário indicados no item 1 aci-
ma, no Auditório do Escritório Central de FURNAS, localizado no 2! andar
do Bloco B da Rua Real Grandeza, 219.
6. As Propostas Técnicas das empresas que forem consideradas qualificadas
serão abertas no mesmo local, às 10h30min. do dia 20 de outubro de 1988.
7. FURNAS se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, proceder o can-
celamento da presente licitação, não cabendo, neste caso, às Proponentes,
nenhuma indenização ou reclamação.



JORNAL DO BRASIL

Vereador que
deu tiros se
lança no Sul

PORTO ALEGRE — O PDT de
Santana do Livramento pretende capitali-
zar a notoriedade alcançada por seu ve-
reador Glênio Lemos, figura central de
um tiroteio em Quaraí, para tentar elege-
Io futuro prefeito. Santana do Livramen-
to é o único município brasileiro gemina-
do com uma cidade de outro país (a
uruguaia Rivcra), cujas ruas c avenidas,
dependendo do lado da calçada por onde
se caminha, ficam do lado brasileiro ou
do lado uruguaio.

, , Figura polêmica na região, onde o
uso do revólver é comum, c respondendo
a mais de 40 processos — desde crimes
contra a honra (injúria, calúnia e difama-
ção) ate tentativas de homicídio —, o
advogado Glênio Lemos tem, neste senti-
do, uma inequívoca vantagem sobre os
candidatos dos outros partidos: no dia 29
de janeiro último, disparou dez tiros a
esmo, com sua pistola 7.65, no interior da
Câmara de Vereadores de Quaraí, com o
objetivo de impedir, no último dia legal
para o julgamento, que os vereadores
cassassem o mandato do prefeito Carlos
Alberto Vieira (PMDB), cliente de
Glênio.

Preso cm flagrante, Glênio Lemos já
cumpriu a pena a que foi condenado, e
terá formalizada sua candidatura aprefei-
to na convenção do próximo dia 24. Há
outros dois pre-canuidatos, os também
vereadores pedetistas Agustim Argilez e
Ivo Caggiani. Mas este último admite a
vitória tranqüila de Glênio, por possuir"a maioria dos 45 membros do diretório
municipal".

Coragem — "A população está
cansada de homens públicos sem decisão
e sem personalidade, e admira o homem
de coragem e de brio, que faz parte do
perfil sociológico do homem da fronteira,
como eu sou", justificou Glênio Lemos,
45 anos, casado, três filhos, admitindo
que o tiroteio que provocou em Quaraí
aumentou sua popularidade como candi-
dato a prefeito "numa faixa de carisma
que nenhum dos outros candidatos ai-
cança".

Décimo de 11 irmãos, ex-advogado
de multinacionais em São Paulo (Volks-
wagen, Gessy Lever c Alcan), Glênio
promete uma campanha modesta, mas"civicamente corajosa", cujo slogan será"desta vez, a renovação c pra valer"."Na eleição anterior enfrentei o ca-
risma da Nova República e Tancredo
Neves, que, se viu depois, era uma menti-
ra, e a popularidade do candidato do
PMDB (Oriovaldo Graceler) que era um
autêntico cavalo de comissário (favorito).
Agora, devo receber 15 mil dos 33 mil
votos válidos (descontados os em bran-
cos, nulos e as abs-
tenções) e vou me ,
eleger facilmente",
diz. Seu programa se
concentrara na assis-
tência social, habita-
ção, saúde e pleno
emprego ("existem
10 mil desemprega-
dos no município"). Glênio Lemos

PL paulistano
fará vestibular
para candidatos

SÁO PAULO — Um vestibular com
três tipos diferentes de provas vai selecio-
nar os candidatos a vereador da cidade de
Sáo Paulo pelo PL. O partido, presidido
pelo deputado Guilherme Afif Domin-
gos, quer elevar o nível da disputa para a
Câmara Municipal, a começar por seus
próprios candidatos, que farão exame na
próxima quarta-feira.

A primeira seleção será feita depois
de uma prova no qual o candidato a
candidato a vereador responderá dezenas
de questões de cunho ideológico e sobre
questões administrativas, elaboradas nes-
te final de semana pela direção executiva

. do partido. A partir daí, o partido terá
condições de aferir a afinidade do candi-
dato com o programa liberal e seu grau
de conhecimento sobre os problemas mu-
nicipais.

Na segunda rodada de exames, uma
redação medirá a capacidade de raciocí-'nio lógico do interessado e o grau de
conhecimento da língua portuguesa. A

.peneirada final virá através de um exame
•psicológico, que mostrará o nível de de-
.senvolvimento mental do interessado.
•Até ontem, cerca de 150 pessoas haviam
mostrado interesse em concorrer a verca-
dor pelo PL.

Vereador ganha
liminar mas não
é reempossado

RECIFE — Apesar da liminar con-
cedida pelo juiz Jovaldo Gomes, o verea-
dor Fernando Tenório da Silva (PMDB),de Jaboatáo, não conseguiu reassumir o
mandato, declarado extinto há dez dias
pelo presidente da Câmara Municipal,
Zito de Souza Ramos, sob a alegação de
falta a mais de um terço das sessões
realizadas este ano.

Tenório foi de manhã à Câmara,
levando a liminar ao mandado de segu-
rança que havia requerido, mas Zito
Ramos negou-se a lhe dar posse nova-
mente, afirmando que a extinção do
mandato era "constitucional e irreversí-
vel". O advogado Albanir de Castro
Barros disse que Zito quis vingar-se do
vereador, que o acusara de irregularida-
des, e anunciou que pedirá a prisão do
presidente da Câmara por não cumpri-
mento de ordem judicial.

Segundo o advogado, Tenório foi
vítima de uma vingança, por ter denun-
ciado irregularidades cometidas por Zito
que incluíam fraude de balanços, contra-
taçáo de 700 funcionários sem concurso e
pagamento de viagens a Israel com di-
nheiro público. Ontem, auditores do Tri-
bunal de Contas de Pernambuco começa-
ram uma devassa na Câmara de Ja-
boatão.
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SNI pede
Dora Tavares de Lima

BRASÍLIA — Na quarta-feira passada,
o SNI reuniu 35 agentes e alunos na EsNI
(Escola Nacional de Informações), para ouvir
três cientistas políticos falarem durante uma
tarde inteira sobre métodos de previsão e
análise de risco político. A palestra faz parte da
estratégia do chefe do SNI, general Ivan de
Souza Mendes, que está pessoalmente empe-
nhado em mudar o perfil do serviço. Quer
adequá-lo à nova ordem democrática, tornan-
do-o tão eficiente quanto as agências de infor-
mações e análise das grandes potências.

O general Ivan deslocou 80% do pessoal
do SNI para a área de análise, deixando apenas
20% em operações, dando a entender que hoje
no serviço vale mais um bom analista de risco
político do que um eficiente agente provoca-
dor. Nos planos do general está também o
recrutamento de jovens recém-formados da
Universidade de Brasília (UnB) através de
anúncios públicos, como faz a CIA nas univer-
sidades dos Estados Unidos.

Duas pessoas com trânsito do Congresso e
que nesta semana tiveram acesso ao que se
passou no ciclo de palestras na EsNI informam,
entretanto, que o projeto de Ivan está encon-
trando resistências. Especialmente por parte de
agentes que preferem continuar no setor de
operações, em atividades como grampear tele-
fones, porque temem não ter capacidade para a
função de analista.

Cientistas — Os cientistas que
falaram na EsNI são David Fleischer, PhD em
ciência política e chefe do Departamento de
Relações Internacionais da UnB; Paulo Kra-
mer, mestre em ciência política, professor da
UnB e consultor de empresas; e Alexandre
Barros, PhD em ciência política e analista de
risco político. Segundo o diretor da EsNI,
general-de-brigada José Carlos Leite Filho, foi
uma aproximação do SNI com a universidade,
que deve repetir-se de agora em diante.

Durante horas de conversa sobre política,
não se falou uma única vez em segurança e
desenvolvimento — o binômio que orientou a
ideologia da Escola Superior de Guerra e o
primeiro chefe do SNI, general Golbery do
Couto e Silva —, golpe de estado ou governo
José Sarney. Sobre o ex-governador Leonel
Brizola houve apenas duas referências ligeiras.
Os cientistas políticos mantiveram um silêncio
diplomático sobre assuntos mais sensíveis, para
não prejudicar o contato inicial.

O vice-diretor da escola, coronel Noaldo,
puxou o assunto Brizola, perguntando quem
seriam os candidatos a vice-presidente nas
chapas do ex-governador e na de Jânio Qua-
dros. Fleischer respondeu que Brizola deve
precisar do PT em São Paulo ou de um
nordestino identificado com a área de centro-
esquerda, como o deputado Fernando Lyra
(PE). Como possíveis vices de Jânio, mencio-
nou o ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães, e o governador de Minas,
Newton Cardoso.

A outra referência a Brizola, tido como o
grande temor dos militares, foi um comentário
de um agente sobre a incoerência da esquerda
latino-americana, que apoia o trabalhismo,
encarnado no brizolismo, originário de um
político que teria sido simpático ao fascismo,
como Getúlio Vargas. Paulo Kramer respon-
deu que isso se deve à falta de nitidez e
inconsistência dos partidos, pois os políticos
mudam de posição ao sabor de seus interesses.

Previsões — Falando sobre meto-
dos científicos de previsão, o professor Paulo
Kramer citou como exemplo um trabalho feito

ajuda a cientistas políticos
Luclano Andrade — 9/8/88
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Prédio da Escola Nacional de Informações, que poderá receber recém-formados
José Varella — 24/9/87
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Fleischer: com diplomacia

no início do governo Ernesto Geisel pelo Iuperj
(Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de
Janeiro), a partir de consultas a jornalistas,
políticos e cientistas políticos. Na época, os
professores Wanderley Guilherme dos Santos e
Isabel Gomez concluíram que a abertura prós-
seguiria, sem gandes arroubos, no ritmo em
que Geisel queria; lento, gradual e seguro. Não
deu outra.

Alexandre Barros, o único a viver exclusi-
vãmente da análise de risco político — é dono
da empresa Early Warning (alerta antecipado)
— fez em seguida, duas previsões: na próxima
década os conflitos raciais tendem a se acirrar
no Brasil e surgirá com força um movimento
estudantil conservador, mais preocupado com a
qualidade do ensino do que em transformar a
sociedade pela via revolucionária.

No primeiro caso, Alexandre acha que
aqui acontecerá o que houve nos Estados
Unidos no final da década de 50 e que, segundo
ele, pegou as autoridades desprevenidas. Os
negros educados acabarão descobrindo que,
apesar de terem mais oportunidades, conti-
miam ganhando muito menos do que um bran-
co do mesmo nível e, a partir disso, se revolta-
rão. No caso dos estudantes, a pista que
Alexandre segue é a dos movimentos secunda-
ristas que estão mais voltados para o ensino que
para a política.

Como prever?
Eis a questão

David Fleischer alertou que a nova
política industrial do governo não dará
certo. Deu dois motivos: a reação do
empresariado, acostumado à proteção do
governo ao seu mercado; e em função do
que foi aprovado na Constituinte, que
sinaliza em sentido contrário à política
anunciada pelo presidente José Sarney.

Nas palestras feitas pelos cientistas
políticos, o que mais preocupou os agen-
tes e alunos do SNI — que ontem ouvi-,
ram um executivo da Shell, um técnico do
BNDES c um assessor da Secretaria de_
Indústria c Comércio do Rio de Janeiro
— não era a segurança interna ou a ação
da esquerda, mas a preocupação em
prever fatos. Perguntaram insistentemen-
te se havia métodos seguros de se fazer
isso. Os cientistas responderam não, por-
que a política não é ciência exata.

Outra preocupação, manifestada
principalmente pelos militares presentes,
foi com a educação e cultura — para eles,
o principal problema do Brasil. Um mili-
tar, lembrando que o projeto da futura
Constituição submete o Judiciário e o.
Executivo ao controle do Legislativo,
perguntou quem controlará o Legislativo.
Um civil arriscou: o povo.

Até a parapsicologia faz parte das
novas preocupações do SNI, revelou um
integrante da comunidade de informa-
ções. Ele disse aos cientistas políticos
que, daqui a dez anos, a EsNI também
estará, como acontece hoje nos Estados
Unidos e União Soviética, estudando
cientificamente como penetrar no psi-
quismo dos atores políticos, para melhor
prever os fatos.

Luclano Andrade — 20/2/88

yvSS^&io^. "'íí$"^&í ?''-.•¦¦ '¦*¦¦¦ :'V ^tBajffy "' SaUflaMuÉI

Ivan: resolvido a mudar

A consulta
de Dukakis

m O americano David Fleischer
chegou atrasado e perdeu o

almoço na Escola do Serviço Nacio-
nal de Informações. É que na quar-
ta feira foi almoçar com Abraham
Lowcnthal, assessor para assuntos
da América Latina do candidato
democrata à presidência dos Esta-
dos Unidos, Michad Dukakis. Lo-
wenthal queria saber de David
quais as suas previsões políticas
para o Brasil no período 1989-91,
quando Dukakis poderá estar na
Casa Branca. David disse que mais
importante do que a eleição para a
sucessão de Sarney em 1989 serão
as de deputado e senador, cm 1990,
quando, em sua opinião, se encerra
o período de transição.

Amigo de Sarney é derrotado na ABL
Por um voto, o senador Álvaro Pa-

checo (PFL-PE), um dos melhores ami-
gos do presidente e acadêmico José Sar-
ney, perdeu pela segunda vez—a primei-
ra foi em dezembro de 87, para o grama-
tico Celso Cunha — a chance de ocupar
uma cadeira na Academia Brasileira de
Letras. Sarney mandou por carta seu
voto para Pacheco, que contava receber o
apoio de 23 imortais. Em quatro escrutí-
mos, não teve sequer os 20 votos mínimos
necessários para eleger-se, apesar do^in-
teresse do presidente e de seus amigos.
Agora, Pacheco e os outros cinco candi-
datos que disputaram com ele terão de
esperar nova oportunidade daqui a qua-
tro meses, se quiserem voltar a concorrer
à ABi.."Álvaro, não deu. Você teve 19 vo-
tos no quarto escrutínio". A notícia foi
dada pela irmã, Teresa Pacheco, por
telefone, no instante seguinte à declara-
ção do presidente da Academia, Austre-
gésilo de Athayde, de que ninguém havia
sido eleito e estavam reabertas as inseri-
ções para a cadeira n° 4, vaga com a
morte de Vianna Moog, ocorrida em
janeiro. Teresa, que escutara a contagem
da votação atrás da porta da sala secreta
de sessões, chamou a seguir o acadêmico
Arnaldo Niskier, gue passou a relatar ao
amigo as razões cie sua derrota.

Você depois vai estudar o mapa da
votação, mas acho que foram os votos
dados por carta que derrubaram você",
disse Niskier a um decepcionado sena-
dor. A certa altura da conversa, parecia
que Pacheco anunciava sua desistência
definitiva de concorrer à imortalidade,
pois Niskier aconselhou: "Acho que você
não tem cabeça para tomar essa decisão
agora. Deixe isso para resolver depois".

Esperança—Torcida não faltou
à eleição do amigo da família Sarney.
Ouvido colado à porta, o diretor da
Rádio MEC, Heitor Sales, filho do aca-
dêmico Herberto Sales, acompanhava
junto com a irmã do senador a, contagem
dos votos. Heitor dizia que Álvaro Pa-
checo, depois dos quatro meses de cam-
panha, esperava vencer logo no primeiro
escrutínio com 23 votos. Contava como
certos os apoios do presidente da Repú-
blica, do presidente da ABL, dos acadê-
micos Herberto Sales, senador Luís Vian-
na (PMDB-BA), Arnaldo Niskier, Jorge
Amado, Josué Montello, José Cândido
de Carvalho, Aurélio Buarque de Holan-
da, Rachel de Queiroz e Carlos Castello
Branco.

Concorriam à cadeira número 4 o
historiador Hélio Silva, o escritor Gerar-
do de Mello Mourão, o cronista mara-
nhense Carlos Cunha, o ex-deputado Syl-
vio Meira e o advogado e escritor Felis-
bello da Silva. Votaram 39 imortais, 21
presentes e 18 por carta. De acordo com
relato de Arnaldo Niskier a Álvaro Pa-
checo — ele obteve 17 votos no primeiroe segundo escrutínios, e 19 no terceiro é
quarto —, seus principais concorrente
foram Gerardo de Mello Mourão, quechegou a ter 12 votos, e Hélio Silva, com
11. Na última votação, no entanto, um
voto foi dado a Carlos Cunha que não
tinha a menor chance de ser eleito, e
outro a Marcos Almir Madeira, que tinha
desistido de concorrer.

Evandro Teixeira
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Pacheco disse a Sarney que, enquanto c

Desânimo,
decepção,
e revolta

Eram 
18 horas e 45 minutos

quando o telefone tocou no
escritório da residência do sena-
dor Álvaro Pacheco. Na outra
linha, o presidente da República,
José Sarney, tentava animar o
candidato derrotado á cadeira nú-
mero 4 da Academia Brasileira de
Letras. Mas não adiantou nada:
"Enquanto o senhor estiver aí eu
náo me candidato", avisou Pa-
checo. O senador estava certo de
que sua derrota era conseqüência
da amizade entre os dois.

Mais do que confortar o ami-
go conquistado há 32 anos, Sar-
ney queria saber os nomes dos
imortais presentes à votação e a
relação dos que apoiaram ou não

o senador Álvaro Pacheco: "O
Aurélio (Aurélio Buarque de Ho-
landa) não foi. Falou comigo de
manhã, mas não mandou carta.
Eu ofereci carro para ele ir à
Academia ", Contou Pacheco, de-
pois de citar vários nomes de
acadêmicos e seus respectivos vo-
tos. Pacheco garantiu a Sarney
que tinha 12 cartas com votos e
informou que apenas 21, dos 39
acadêmicos compareceram à vo-
tação.

Durante 15 minutos, o tempo
que durou a ligação telefônica,
Pacheco fez grande esforço para
conter sua decepção e revolta.
Mas não conseguiu: "Este é um
... " (impublicável), desabafou
Pacheco, referindo-se provável-
mente a um dos imortais que
contribuíram para a sua derrota.
O presidente não percebeu o
constrangimento do senador, que
tentava disfarçar seu estado de
espírito, diante da presença da
equipe do JORNAL DO BRA-
SIL no escritório de sua casa, na
Joatinga.

Antes do telefonema de Sar-
ney, no entanto, a imagem de
Pacheco era outra. Sem demons-
trar rancor, apenas desânimo,
não quis admitir que pensava em
desistir de uma terceira investida
rumo à ABL: "Não sei se vou me
candidatar de novo. A eleição na
ABL é conjuntural. Cada candi-
dato tem que medir a conjuntura
da vaga. Tem que analisar a ten-
dência da Academia".

Pacheco não queria dar o bra-
ço a torcer, afirmando que sua
expressão de desânimo era decor-
rência do cansaço e não de uma
profunda decepção. "Minha gran-
de alegria, nesta eleição, é que
constatei que tenho 19 amigos,
que votaram em mim", disse. E
citou o escritor e acadêmico Jorge
Amado, que ligou de Paris para
confortar o senador.
Depois, desabafou:" Nunca fiz
mal a ninguém e fico surpreso
quando descubro que tenho ini-
misos".

Archer garante
que Previdência
não corre risco

BRASÍLIA — O ministro da Pre-
vidência Social, Renato Archer, dis-
se que não tem fundamento o temor
de que a Previdência Social irá à
falência com os novos encargos que
receberá da Constituinte. Archer ga-
rante que o sistema está bem finan-
ceiramente e ontem distribuiu um
documento a todas as liderançs da
Constituinte refutando as previsões
pessimistas do líder do PFL, depu-
tado José Lourenço. "A Previdência
está preocupada, mas não está alar-
mada", disse. "As decisões da Cons-
tituinte não provocarão nenhuma ca-
tástrofe, porque ela tratou de au-
mentar também as fontes de receita
do sistema".

O documento, de 20 páginas,
que também foi encaminhado ao
presidente José Sarney, elogia e
preocupação da Constituine com a
universalização da cobertura previ-
denciária, a equivalência c atualiza-
ção dos benefícios. Ao mesmo tem-
po o estudo tranqüiliza os constituin-
tes quanto à possibilidade de a Previ-
dência fazer frente aos novos encar-
gos, já que ops constituintes também
tiveram a preocupação de diversifi-
car a base de financiamento do sis-
tema.

Ampliação — "Até o momen-
to, a única fonte de receita da Previ-
dência tem sido a folha de pagamen-
to dos trabalhadores. A partir da
promulgação da Constituição, no en-
tanto, passaremos a auferir recursos
do faturamento e do lucro das em-
presas", disse o ministro. Essa recei-
ta adicional, segundo o Archer, aju-
dará o sistema a responder aos novos
encargos. O ministro lembra tam-
bém que a partir do instante em que
o orçamento da União começar a ser
decidido pelo Congresso, o governo
terá de cumprir a lei previdenciária e
arcar com os custos de administração
e de pessoal do ministério.

Pelo substitutivo da Constituin-
te, a relação de novos benefícios —
com a excessão da nova fórmula de
cálculo para aposentadorias — só
entra em vigor em 1990, depois de
cumprir várias etapas de elaboração
no Executivo e no Legislativo. Para
o segundo turno da Constituinte, o
Ministério da Previdência Social in-
veste na aprovação de duas emendas
supressivas. Uma visando estabele-
cer a regulamentação da aposenta-
doria exclusivamente por tempo de
serviço, eliminando-se a aposentado-
ria por idade. E outra acrescentando
no caput do artigo 206 a relação
entre benefício concedido e contri-

. buição realizada.

Newton diz que
está preocupado
com 2o turno

BRASÍLIA — O governador de Mi-
nas, Newton Cardoso, disse ontem ao
presidente José Sarney, durante almoço
no Palácio da Alvorada, que está preocu-
pado com algumas questões polêmicas
que a Constituinte deverá discutir no
segundo turno da votação, especialmente
as ligadas aos investimentos de empresas
estrangeiras no país: "A Constituição
tem que ser viável", disse. "Nós náo
temos dinheiro e não podemos fechar as
portas para as empresas de capital estran-
geiro. E muito importante fazer leis que
visem o interesse do povo e eu não estou
vendo isso acontecer".

Newton Cardoso também conversou
com Sarney a respeito da mobilização de
empresários que tentam "dar um basta à
inflação". Segundo o governador, a ini-
ciativa empresarial não deve ser chamada
de pacto social, expressão anteriormente
utilizada pelo governo, já em descrédito
público: "É preciso que haja um esforço
tanto da parte dos empresários como da
parte dos trabalhadores. Se a área sindi-
cal ou empresarial radicalizar, não tere-
mos entendimento algum".

Mas Newton Cardoso esquivou-se de
revelar o pensamento do presidente Sar-
ney a respeito dos assuntos discutidos no
Palácio da Alvorada. O turno de reveza-
mento ininterrupto, fixado em seis horas,
e a anistia da correção monetária para
microempresários e pequenos produtores
rurais — pontos que deverão ser votados
no segundo turno da Constituinte —
deveriam ser suprimidos: "Temos que
procurar um entendimento partidário e
isso não é muito difícil", concluiu.

O governador Newton Cardoso acha
que o PMDB deve realizar sua convenção
nacional apresentando uma chapa de
consenso entre suas principais lideranças,
encabeçada pelo presidente do partido,
Ulysses Guimarães: "O único que quer o
bate-chapa é o Waldir Pires", afirmou.

Sobre a secretaria-geral do partido,
Cardoso acredita que o cargo da Executi-
va ficará novamente com o estado de
Minas: "Estamos procurando um nome
bem progressista." — revelou Cardoso.

I—I "O governo perdeu a inibiçáo",'—' disse o líder do governo no Sena-
do, Marcondes Gadelha (PFL), ao
informar que o Executivo vai concen-
trar seus esforços para influir nas
decisões da Constituinte, de modo a
suprimir artigos indesejados pelo Pa-
lácio do Planalto. Segundo Gadelha, o
governo está convencido de que vai ser"dificílimo cortar qualquer coisa",
por isso, está reduzindo o alvo. No
início, listou 78 emendas supressivas;
foi diminuindo gradativamente e, ho-
je, está decidido a "centrar fogo" em
apenas 12 questões.
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PL paulistano
fará vestibular
para candidatos

SÀO PAULO — Um vestibular com
... três tipos diferentes dc provas vai seleeio-

nar os candidatos a vereador da cidade de
.. São Paulo pelo PL. O partido, presidido

pelo deputado Guilherme Afif Domin-
,gos. quer elevar o nível da disputa para a
Câmara Municipal, a começar por seus
próprios candidatos, que farão exame na
próxima quarta-feira.

A primeira seleção será feita depois
de uma prova no -qual o candidato a
candidato a vereador responderá dezenas'de 

questões de cunho ideológico e sobre
questões administrativas, elaboradas nes-
te final de semana pela direção executiva' 
do partido. A partir daí, o partido terá
condições de aferir a afinidade do candi-
dato com o programa liberal e seu grau
de conhecimento sobre os problemas mu-
nicipais.

Na segunda rodada de exames, uma
redação medirá a capacidade dc raciocí-
nio lógico do interessado c o grau de
conhecimento da língua portuguesa. A
peneirada final virá através de um exame
psicológico, que mostrará o nível dc de-

-„ senvolvimento mental do interessado.
Até ontem, cerca de 150 pessoas haviam

., mostrado interesse em concorrer a verea-
dor pelo PL.

Vereador ganha
liminar mas não
é reempossado

RECIFE — Apesar da liminar con-
cedida pelo juiz Jovaldo Gomes, o verea-
dor Fernando Tenório da Silva (PMDB),
dc Jaboatão. não conseguiu reassumir o
mandato, declarado extinto há dez dias
pelo presidente da Câmara Municipal,
Zito de Souza Ramos, sob a alegação de
falta a mais de um terço das sessões
realizadas este ano.

Tenório foi de manhã à Câmara,
levando a liminar ao mandado dc segu-
rança que havia requerido, mas Zito
Ramos negou-se a lhe dar posse nova-
mente, afirmando que a extinção do
mandato era "constitucional e irreversí-

„yel". O advogado Albanir de Castro
Barros disse que Zito quis vingar-se do
vereador, que o acusara de irregularida-
des, e anunciou que pedirá a prisão do
presidente da Câmara por não cumpri-
mento de ordem judicial.

Segundo o advogado, Tenório foi
vítima de uma vingança, por ter denun-
ciado irregularidades cometidas por Zito
que incluíam fraude de balanços, contra-
tação de 700 funcionários sem concurso c
pagamento de viagens a Israel com di-
nheiro público. Ontem, auditores do Tri-
bunal de Contas de Pernambuco começa-
ram uma devassa na Câmara de Ja-
boatão.

Autor de tiros
se lança para
Câmara no Sul

PORTO ALEGRE — O PDT de'Santana do Livramento pretende capitali-
zar a notoriedade alcançada por seu ve-
reador Glènio Lemos, figura central de
um tiroteio em Quaraí, para tentar elege-
lo futuro prefeito. Santana do Livramen-
to é o único município brasileiro gemina-do com uma cidade de outro país (a
uruguaia Rivera), cujas ruas e avenidas,

. dependendo do lado da calçada por onde
se caminha, ficam do lado brasileiro ou' do lado uruguaio.

Figura polêmica na região, onde o
uso do revólver é comum. e~respondendo
a mais de 40 processos — desde crimes
contra a honra (injúria, calúnia e difama-
ção) até tentativas de homicídio —, o
advogado Glênio Lemos tem. neste senti-
do, uma inequívoca vantagem sobre os

, candidatos dos outros partidos: no dia 29
de janeiro último, disparou dez tiros a

, esmo. com sua pistola 7.65, no interior da
• Câmara de Vereadores de Quaraí, com o

objetivo de impedir, no último dia legal
, para o julgamento, que os vereadores

¦cassassem o mandato do prefeito Carlos
Alberto Vieira (PMDB), cliente de

.• Glênio.
Preso em flagrante, Glênio Lemos já

cumpriu a pena a que foi condenado, e
terá formalizada sua candidatura a prefei-

, to na convenção do próximo dia 24. Há
¦ outros dois pré-candidatos, os também

>.vereadores pedetistas Agustim Argilez e
Ivo Caggiani. Mas este último admite a

;< vitória tranaüila de Glênio, por possuir
. "a maioria dos 45 membros do diretório

i municipal".
Coragem — "A 

população está' cansada de homens públicos sem decisão
e sem personalidade, e admira o homem
de coragem e de brio, que faz parte do
perfil sociológico do homem da fronteira,
como eu sou", justificou Glênio Lemos,
45 anos, casado, três filhos, admitindo
que o tiroteio que provocou em Quaraí
aumentou sua popularidade como candi-
dato a prefeito 

"numa faixa de carisma
que nenhum dos outros candidatos,ai-
cança".

Décimo de 11 irmãos, ex-advogado
de multinacionais em São Paulo (Volks-
wagen, Gessy Lever e Alcan), Glênio
promete uma campanha modesta, mas"civicamente corajosa", cujo slogan será"desta vez. a renovação é pra valer"."Na eleição anterior enfrentei o ca-
risma da Nova República e Tancredo

[Neves, que. se viu depois, era uma menti-
¦ra, e a popularidade do candidato do
PMDB (Oriovaldo Graceler) que era um
autêntico cavalo tle comissário (favorito).
Agora, devo receber 15 mil dos 33 mil
votos válidos (descontados os em bran-
cos, nulos e as abs-
tenções) e vou me
eleger facilmente",
diz. Seu programa se'concentrara na assis-
tência social, habita-
çáo. saúde e pleno
emprego ("existem
10 mil desemprega-
dos no município").

Amigo de Sarney é derrotado na ABL
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Por um voto, o senador Álvaro Pa-
checo (PFL-PE), um dos melhores ami-
gos do presidente e acadêmico José Sar-
ney, perdeu pela segunda vez — a primei-
ra foi em dezembro de 87, para o grama-
tico Celso Cunha — a chance de ocupar
uma cadeira na Academia Brasileira de
Letras. Sarney mandou por carta seu
voto para Pacheco, que contava receber o
apoio de 23 imortais. Em quatro escrutí-
mos, não teve sequer os 20 votos mínimos
necessários para eleger-se, apesar do in-
teresse do presidente e de seus amigos.
Agora, Pacheco e os outros cinco candi-
datos que disputaram com ele teráo de
esperar nova oportunidade daqui a qua-
tro meses, se quiserem voltar a concorrer
à ABL.

"Álvaro, não deu. Você teve 19 vo-
tos no quarto escrutínio". A notícia foi
dada pela irmã, Teresa Pacheco, por
telefone, no instante seguinte à declara-
ção do presidente da Academia, Austre-
gésilo de Athayde, de que ninguém havia
sido eleito e estavam reabertas as inseri-
ções para a cadeira n° 4, vaga com a
morte de Vianna Moog, ocorrida em
janeiro. Teresa, que escutara a contagem
da votação atrás da porta da sala secreta
de sessões, chamou a seguir o acadêmico
Arnaldo Niskier, que passou a relatar ao
amigo as razões de sua derrota.

"Você depois vai estudar o mapa da
votação, mas acho que foram os votos
dados por carta que derrubaram você",
disse Niskier a um decepcionado sena-
dor. A certa altura da conversa, parecia
que Pacheco anunciava sua desistência
definitiva de concorrer à imortalidade,
pois Niskier aconselhou: "Acho 

que você
não tem cabeça para tomar essa decisão
agora. Deixe isso para resolver-depois".

Esperança—Torcida não faltou
à eleição do amigo da família Sarney.
Ouvido colado à porta, o diretor da
Rádio MEC, Heitor Sales, filho do aca-
dêmico Herberto Sales, acompanhava
junto com a irmã do senador a contagem
dos votos. Heitor dizia que Álvaro Pa-
checo, depois dos quatro meses de cam-
panha, esperava vencer logo no primeiro
escrutínio com 23 votos. Contava como
certos os apoios do presidente da Repú-
blica, do presidente da ABL, dos acadê-
micos Herberto Sales, senador Luís Vian-
na (PMDB-BA), Arnaldo Niskier, Jorge
Amado, Josué Montello, José Cândido
de Carvalho, Aurélio Buarque de Holan-
da, Rachel de Queiroz e Carlos Castello
Branco.

Concorriam à cadeira número 4 o
historiador Hélio Silva, o escritor Gerar-
do de Mello Mourão, o cronista mara-
nhense Carlos Cunha, o ex-deputado Syl-
vio Meira e o advogado e escritor Felis-
bello da Silva. Votaram 39 imortais, 21
presentes e 18 por carta. De acordo com
relato de Arnaldo Niskier a Álvaro Pa-
checo — ele obteve 17 votos no primeiro
e segundo escrutínios, e 19 no terceiro e
quarto —, seus principais concorrente
foram Gerardo de Mello Mourão, que
chegou a ter 12 votos, e Hélio Silva, com
11. Na última votação, no entanto, um
voto foi dado a Carlos Cunha que não
tinha a menor chance de ser eleito, e
outro a Marcos Almir Madeira, que tinha
desistido de concorrer.

SNI pede
Dora Tavares de Lima

BRASÍLIA — Na quarta-feira passada,
o SNI reuniu 35 agentes e alunos na EsNl
(Escola Nacional de Informações), para ouvir
três cientistas políticos falarem durante uma
tarde inteira sobre métodos de previsão e
análise de risco político. A palestra faz parte da
estratégia do chefe do SNI, general Ivan de
Souza Mendes, que está pessoalmente empe-
nhado em mudar o perfil do serviço. Quer
adequá-lo à nova ordem democrática, tornan-
do-o tão eficiente quanto as agências de infor-
mações e análise das grandes potências.

O general Ivan deslocou 80% do pessoal
do SNI para a área de análise, deixando apenas
20% em operações, dando a entender que hoje
no serviço vale mais um bom analista de risco
político do que um eficiente agente provoca-
dor. Nos planos do general está também o
recrutamento de jovens recém-formados da
Universidade de Brasília (UnB) através de
anúncios públicos, como faz a CIA nas univer-
sidades dos Estados Unidos.

Duas pessoas com trânsito do Congresso e
que nesta semana tiveram acesso ao que se
passou no ciclo de palestras na EsNI informam,
entretanto, que o projeto de Ivan está encon-
trando resistências. Especialmente por parte de
agentes que preferem continuar no setor de
operações, em atividades como grampear tele-
fones, porque temem não ter capacidade para a
função de analista.

Cientistas — Os cientistas que
falaram na EsNI são David Fleischer, PhD em
ciência política e chefe do Departamento de
Relações Internacionais da UnB; Paulo Kra-
mer, mestre em ciência política, professor da
UnB e consultor de empresas; e Alexandre
Barros, PhD cm ciência política e analista de
risco político. Segundo o diretor da EsNI,
general-de-brigada José Carlos Leite Filho, foi
uma aproximação do SNI com a universidade,
que deve repetir-se de agora em diante.

Durante horas de conversa sobre política,
não se falou uma única vez em segurança e
desenvolvimento — o binômio que orientou a
ideologia da Escola Superior de Guerra e o
primeiro chefe do SNI, general Golbery do
Couto e Silva —, golpe de estado ou governo
José Sarney. Sobre o ex-governador Leonel
Brizola houve apenas duas referências ligeiras.
Os cientistas políticos mantiveram um silêncio
diplomático sobre assuntos mais sensíveis, para
não prejudicar o contato inicial.

O vice-diretor da escola, coronel Noaldo,
puxou o assunto Brizola, perguntando quemseriam os candidatos a vice-presidente nas
chapas do ex-governador e na de Jânio Qua-
dros. Fleischer respondeu que Brizola deve
precisar do PT em Sáo Paulo ou de um
nordestino identificado com a área de centro-
esquerda, como o deputado Fernando Lyra
(PE). Como possíveis vices de Jânio, mencio-
nou o ministro das Contunicayües-, Antônio*-
Carlos Magalhães, e o governador de Minas,
Newton Cardoso.

A outra referência a Brizola, tido como o
grande temor dos militares, foi um comentário
de um agente sobre a incoerência da esquerda
latino-americana, que apoia o trabalhismo.
encarnado no brizolismo, originário de um
político que teria sido simpático ao fascismo,
como Getúlio Vargas. Paulo Kramer respon-
deu que isso se deve á falta de nitidez e
inconsistência dos partidos, pois os políticos
mudam de posição ao sabor de seus interesses.

Previsões — Falando sobre meto-
dos científicos de previsão, o professor Paulo
Kramer citou como exemplo um trabalho feito
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le for presidente, não se candidataPacheco disse a Sarney que, enquanto é

Desânimo,
decepção,
e revolta
Eram 

18 horas c 45 minutos quan-
do o telefone tocou no escrito-

rio da residência do senador Álvaro
Pacheco. Na outra linha, o presidente
da República. José Sarney. tentava
animar o candidato derrotado à cadei-
ra número 4 da Academia Brasileira
de Letras. Mas não adiantou nada:
"Enquanto o senhor estiver aí eu não
me candidato", avisou Pacheco. O
senador estava certo de que sua der-
rota era conseqüência da amizade
entre os dois.

Mais do que confortar o amigo
conquistado há 32 anos. Sarney que-
ria saber os nomes dos imortais pre-
sentes à votação e a relação dos que
apoiaram ou não o senador Álvaro
Pacheco: "O Aurélio (Aurélio Buar-
que de Holanda) não foi. Falou comi-
go de manhã, mas não mandou carta.
Eu ofereci carro para ele ir ã Acade-
mia", contou Pacheco, depois dc citar
vários nomes dc acadêmicos e seus
respectivos votos.

Durante 15 minutos, o tempo que
durou a ligação telefônica, Pacheco
fez grande esforço para conter sua
decepção c revolta. Mas não conse-
guiu: 

"Este é um ..." (impublicável),
desabafou Pacheco, referindo-se pro-
vavclmente a um dos imortais que
contribuíram para a sua derrota. O
presidente não percebeu o constrangi-
mento do senador, que tentava disfar-
çar seu estado de espírito, diante da
presença da equipe do JORNAL DO
BRASIL no escritório de sua casa, na
Joatinga.

Amizade — Antes do telefo-
nema de Sarney, no entanto, a ima-
gem de Pacheco era outra. Sem de-
monstrar rancor, apenas desânimo,
não quis admitir que pensava em
desistir de uma terceira investida ru-
mo à ABL: "Não sei se vou me
candidatar de novo. A eleição na
ABL c conjuntural. Cada candidato
tem que medir a conjuntura da vaga.
Tem que analisar a tendência da Aca-
demia". O senador garantiu que pedi-
ra ao presidente Sarney que não pe-
disse votos a ninguém. "Sc 

ganhasse,
diriam que foi por causa da minha
amizade com o Sarney. Se perdesse,
todo mundo iria transformar numa
derrota política do presidente", expli-
cou.

Pacheco não queria dar o braço a
torcer, afirmando que sua expressão
de desânimo era decorrência do can-
saco e não de uma profunda decep-
ção."Minha grande alegria, nesta
eleição, é que constatei que tenho 19
amigos, que votaram em mim ", disse.
E citou o escritor e acadêmico Jorge
Amado, que ligou de Paris para con-
fortar o senador.
Depois, desabafou." Nunca fiz mal a
ninguém c fico surpreso quando des-
cubro que tenho inimigos".

Proprietário da Editora Arte No-
va desde 1962, Álvaro Pacheco -—
jornalista e advogado — escreveu 11
livros, entre eles Balada do nadador
do infinito, Pasto da solidão, A mate-
ria do sonho e Sonhos dos Cavalos
Selvagens.

O primeiro imortal a chegar na
casa de Pacheco foi Arnaldo Niskier.
às 19 horas. Depois, o senador rece-
beu a visita da irmã, Teresa Pacheco
Velho, e do ex-ministro da Justiça
Abelardo Jurema. Abatido, só conse-
guiu dar um sorriso murcho quando
Niskier contou a reação do ex-
presidente Juscelino Kubitschek ao
ser derrotado na Academia, em 1975:
"Esta eleição é muito mais difícil do
que a de presidente da República ".

ajudai a» cientistas politicos
Luclano Andrade — 9/8/88
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Fleischer: com diplomacia

no início do governo Ernesto Geisel pelo Iuperj
(Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de
Janeiro), a partir de consultas a jornalistas,
políticos e cientistas políticos. Na época, os
professores Wanderley Guilherme dos Santos e
Isabel Gomez concluíram que a abertura prós-
seguiria, sem gandes arroubos, no ritmo em
que Geisel queria; lento, gradual e seguro. Não
deu outra.

Alexandre Barros, o único a viver exclusi-
vãmente da análise dc risco político — é dono
da empresa Early Warning (alerta antecipado)
— fez em seguida, duas previsões: na próxima
década os conflitos raciais tendem a se acirrar
no Brasil e surgirá com força um movimento
estudantil conservador, mais preocupado com a
qualidade do ensino do que em transformar a
sociedade pela via revolucionária.

No primeiro caso, Alexandre acha que
aqui acontecerá o que houve nos Estados
Unidos no final da década de 50 e que. segundo
ele, pegou as autoridades desprevenidas. Os
negros educados acabarão descobrindo que,
apesar de terem mais oportunidades, conti-
nuam ganhando muito menos do que um bran-
co do mesmo nível e. a partir disso, se revolta-
rão. No caso dos estudantes, a pista que
Alexandre segue é a dos movimentos secunda-
ristas que estão mais voltados para o ensino que
para a política.

Como prever?
Eis a questão

David Fleischer alertou que a nova
política industrial do governo não dará
certo. Deu dois motivos: a reação do
empresariado, acostumado à proteção do
governo ao seu mercado; e em função do
que foi aprovado na Constituinte, que
sinaliza em sentido contrário à política
anunciada pelo presidente José Sarney.

Nas palestras feitas pelos cientistas
políticos, o que mais preocupou os agen-
tes e alunos do SNI — que ontem ouvi-
ram um executivo da Shell, um técnico do
BNDES e um assessor da Secretaria de
Indústria e Comércio do Rio de Janeiro
— não era a segurança interna ou a ação
da esquerda, mas a preocupação em
prever fatos. Perguntaram insistentemen-
te se havia métodos seguros de se fazer
isso. Os cientistas responderam náo, por-
que a política não é ciência exata.

Outra preocupação, manifestada
principalmente pelos militares presentes,
foi com a educação e cultura — para eles,
o principal problema do Brasil. Um mili-
tar, lembrando que o projeto da futura
Constituição submete o Judiciário e o
Executivo ao controle do Legislativo,
perguntou quem controlará o Legislativo.
Um civil arriscou: o povo.

Até a parapsicologia faz parte das
novas preocupações do SNI, revelou um
integrante da comunidade de informa-
ções. Ele disse aos cientistas políticos
que. daqui a dez anos. a EsNI também
estará, como acontece hoje nos Estados
Unidos e União Soviética, estudando
cientificamente como penetrar no psi-
quismo dos atores políticos, para melhor
prever os fatos.
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Ivan: resolvido a mudar

A consulta
de Dukakis

¦j O americano David Fleischer
chegou atrasado e perdeu o

almoço na Escola do Serviço Nacio-
nai de Informações. É que na quar-
ta feira foi almoçar com Abraham
l.owenthal, assessor para assuntos
da América Latina do candidato
democrata à presidência dos Esta-
dos Unidos, Michael Dukakis. Lo-
wcnthal queria saber de David
quais as suas previsões políticas
para o Brasil no período 1989-91,
quando Dukakis poderá estar na
Casa Branca. David disse que mais
importante do que a eleição para a
sucessão de Sarney cm 1989 serão
as de deputado r senador, em 1990,
quando, em sua opinião, se encerra
u período Je transição.

Archer garante
que Previdência
não corre risco

BRASÍLIA — O ministro da Pre-
vidência Social, Renato Archer, dis-
se que não tem fundamento o temor
de que a Previdência Social irá à
falência com os novos encargos que
receberá da Constituinte. Archer ga-
rante que o sistema está bem finan-
ceiramente e ontem distribuiu um
documento a todas as liderançs da
Constituinte refutando as previsões
pessimistas do líder do PFL, depu-
tado José Lourenço. "A Previdência
está preocupada, mas não está alar-
mada", disse. "As decisões da Cons-
tituinte não provocarão nenhuma ca-
tástrofe, porque ela tratou dc au-
mentar também as fontes de receita
do sistema".

O documento, de 20 páginas,
que também foi encaminhado ao
presidente José Sarney, elogia c
preocupação da Constitui ne com a
universalização da cobertura previ-
denciária, a equivalência e atualiza-
ção dos benefícios. Ao mesmo tem-
po o estudo tranqüiliza os constituin-
tes quanto à possibilidade dc a Previ-
dência fazer frente aos novos encar-
gos, já que ops constituintes também
tiveram a preocupação dc diversifi-
car a base de financiamento do sis-
tema.

Ampliação — "Até o momen-
to, a única fonte de receita da Previ-
dência tem sido a folha dc pagamen-
to dos trabalhadores. A partir da
promulgação da Constituição, no en-
tanto, passaremos a auferir recursos
do faturamento e do lucro das cm-
presas", disse o ministro. Essa recei-
ta adicional, segundo o Archer, aju-
dará o sistema a responder aos novos
encargos. O ministro lembra tam-
bém que a partir do instante em que
o orçamento da União começar a ser
decidido pelo Congresso, o governo
terá de cumprir a lei previdenciária e
arcar com os custos de administração
e de pessoal do ministério.

Pelo substitutivo da Constituin-
te, a relação de novos benefícios —
com a excessão da nova fórmula de
cálculo para aposentadorias — só
entra em vigor em 1990, depois dc
cumprir várias etapas de elaboração
no Executivo e no Legislativo. Para
o segundo turno da Constituinte, o
Ministério da Previdência Social in-
veste na-aprovação de duas emendas
supressivas. Uma visando estabele-
cer a regulamentação da aposenta-
doria exclusivamente por tempo de
serviço, eliminando-se a aposentado-
ria por idade. E outra acrescentando
no caput do artigo 206 a relação
entre benefício concedido c contri-
buição realizada.

Newton diz que
está preocupado
com 2o turno

BRASÍLIA — O governador de Mi-
nas, Newton Cardoso, disse ontem ao
presidente José Sarney, durante almoço
no Palácio da Alvorada, que está preocu-
pado com algumas questões polemicas
que a Constituinte deverá discutir no
segundo turno da votação, especialmente
as ligadas aos investimentos de empresas
estrangeiras no país: 

"A Constituição
tem que ser viável", disse. "Nós não
temos dinheiro e não podemos fechar as
portas para as empresas de capital estran-
geiro. E muito importante fazer leis que
visem o interesse do povo c eu não estou
vendo isso acontecer".

Newton Cardoso também conversou
com Sarney a respeito da mobilização de
empresários que tentam "dar um basta à
inflação". Segundo o governador, a ini-
ciativa empresarial náo deve ser chamada
de pacto social, expressão anteriormente
utilizada pelo governo, já em descrédito
público: 

"É preciso que haja um esforço
tanto da parte dos empresários como da
parte dos trabalhadores. Se a área sindi-
cal ou empresarial radicalizar, não tere-
mos entendimento algum".

Mas Newton Cardoso esquivou-se de
revelar o pensamento do presidente Sar-
ney a respeito dos assuntos discutidos no
Palácio da Alvorada. O turno de reveza-
mento ininterrupto, fixado em seis horas,
e a anistia da correção monetária para
microempresários e pequenos produtores
rurais — pontos que deverão ser votados
no segundo turno da Constituinte —
deveriam ser suprimidos: "Temos que
procurar um entendimento partidário e
isso não é muito difícil", concluiu.

O governador Newton Cardoso acha
que o PMDB deve realizar sua convenção
nacional apresentando uma chapa de
consenso entre suas principais lideranças,
encabeçada pelo presidente do partido,
Ulysses Guimarães: "O único que quer o
bate-chapa é o Waldir Pires", afirmou.

Sobre a secretaria-geral do partido,
Cardoso acredita que o cargo da Executi-
va ficará novamente com o estado de
Minas: "Estamos procurando um nome
bem progressista." — revelou Cardoso.

Em Salvador, o líder do governo no
Senado, Marcondes Gadelha (PFL), dis-
se que o Executivo se esforçará para que
a Constituinte suprima alguns artigos do
projeto da nova Carta. Segundo ele, por
achar que 

"será dificílimo cortar qual-
quer coisa", o Planalto, que no início
listou 78 emendas supressivas, resolveu
agora "centrar fogo" em apenas 12 quês-
toes.

Gadelha afirmou que essa concentra-
ção de esforços é necessária porque, pelo
que está definido até agora, o governo
perderá 21frr de sua receita em pouco
anos (já a partir de 1989, a perda será de
179Í-). O senador disse ainda que, no
referente a movimentação de caixa, o
governo fica sem o equivalente a USS 2
bilhões (CzS 434 bilhões).
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Liminar sustei a derrubada

de 
favela 

no Plano Piloto

Brasília — José Varella

BRASÍLIA — O juiz Asdrúbal Nasci-
mento Lima, do Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal, concedeu liminar à ação impetrada
pelo Comitê de Cidadãos pela Dignidade de
Brasília, criado há pouco, que invocando a Lei
de Proteção aos Animais, de 1934, impede que
seja levado avante o chamado Plano de Erra-
dicação das Invasões, do Governo do Distrito
Federal, que funciona há cerca de seis meses
com o objetivo de acabar com as favelas do
Plano Piloto.

A liminar foi concedida no exato momento
em que o governo de Brasília executava a
etapa de derrubada das casas de umas 800
famílias na favela (aqui chamada invasão)
conhecida como Telebrasília. De acordo com a
liminar, o favelado só será obrigado a deixar
seu barraco se a ordem de expulsão for acom-
panhada da garantia de uma casa alternativa.

O Comitê de Cidadãos pela Dignidade de
Brasília se opõe ao plano do governador José
Aparecido de enviar os favelados de volta às
regiões de que procedem — e sabe-se que a
grande maioria deles é de nordestinos fugitivos

da seca. A execução desse plano, segundo o
juiz, representaria para os moradores das
favelas um "holocausto de morte dolorosa",
sobretudo, se eles ficarem ao relento, em
função das temperaturas muito baixas do atual
inverno.

Calcula-se que no momento sejam cerca
de 100 mil os favelados que vivem no Plano
Piloto e representantes do Governo do Distri-
to Federal contra-argumentam que não se
trata de expulsar nenhum favelado, mas de
procurar dar condições ao migrante de voltar
para sua terra, dentro de um plano desdobrá-
vel em várias etapas funcionando nesse sen-
tido.

O plano, entretanto, na opiniáo do magis-
trado que concedeu a liminar, "entra em
contradição com a obrigação do governo local
de garantir teto, educação e trabalho para
todos". Expulsá-los para a rua, acrescenta o
juiz Asdrúbal Lima, fere até mesmo o direito
primário de abrigo e proteção devido aos
animais e "não permite garantir sua saúde e
sua vida".

Reprodugao
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om a concessao da liminar do juiz do

funcion^pari^lanitntiis humanosna histdria

cdrceres da ditadura deGetulio Vargas em
condigdes subumanas. Embora se ncgassc I jL J* 3*? $
a constituir advogado, a OAB nomeou ^
Hcraclito Fontoura Sobral Pinto para de- prestes nos tempos da prisaofende-lo. No comcgo Prestes reagiu, mas
acabou aceitando a representagao do advo- tratamento carccrArio, no qual a tortura
gado, que mesmo discordando das iddias era uma rotina. S6 depois de uma visita do
politicas de Prestes empenhou-se por intei- ministro da Justiga, Jos6 Carlos de Macedo
ro em sua defesa e acabou por invocar Soares, aos presos politicos, por solicitagSo
Lei de Protegao aos Animais. Na ocasiao, do cardeal Leme, arcebispo do Rio, as
entretanto, nem isso serviu para mudar coisas melhoraram.
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Arraes indeniza 
famílias

que perderam terras em 75
J- J- Arauivo — 15-05-íRECIFE — O governador Miguel Arraes

mandou ontem a sua secretária da Fazenda,
Tania Bacelar, fazer o pagamento de cerca de
Cz$ 50 milhões a título de indenização a 170
famílias de trabalhadores do município do
Cabo que perderam suas terras em 75, no
governo Moura Cavalcanti, devido à desapro-
priação do engenho União Industrial do Nor-
deste S/A (Unisa). O pagamento refere-se a 17
processos que se arrastavam desde a época,
quando o governo do estado prometeu repor
as terras dos camponeses, mas indenizou ape-
nas o proprietário do engenho, o empresário e
senador por Alagoas, João Lyra Neto.

Os processos são apenas uma parte de um
enorme dossiê, que a Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura de Pernambuco (Fetape)
encaminhou ao governo. Continuam penden-
tes outros 35 processos, que a assessoria jurídi-
ca da Fetape, do Sindicato Rural do Cabo, a
Procuradoria Jurídica do estado e a Delegacia
Regional do Trabalho estão levantando, para
fazer os cálculos e identificar as famílias a
serem ressarcidas.

"Estamos resolvendo apenas um entre
milhares de problemas enfrentados pelos tra-
balhadores rurais e pela população carente da
Zona da Mata", disse Arraes ao receber, no
Palácio do Campo das Princesas, uma comis-
são de mais de 600 pessoas. Elas foram ao
governador solicitar, além da solução do caso,
providências quanto ao desaparecimento de
um camponês no Cabo, mês passado, episódio

Arraes recebeu 600 pessoas
em que estão envolvidos três agentes da Poli-
cia Civil.

No documento que encaminharam ao go-
vernador, os canavieiros historiam todo o
episódio e acusam os governos anteriores de"omissos em relação ao fato". A maior parte
das críticas é dirigida ao secretário da Casa
Civil do ex-governador Gustavo Krause, o
advogado Gilberto Marques Paulo, hoje can-
didato a vice-prefeito do Recife pelo PFL."Ao invés de resolver o problema, ele preferiu
zombar dos trabalhadores que foram pedir sua
ajuda. Aos mais idosos perguntou como ia a
potência sexual deles e se eles ainda davam
conta de suas mulheres", diz o documennto.
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Sarney criou o Ano de Segurança no Trânsito: será o

Manifestantes

prometem vaiar

Sarney no Ceará
FORTALEZA — O presidente Sarney

chega hoje a Juazeiro do Norte (CE), para
inaugurar o Memorial do Padre Cícero, que
integra um conjunto arquitetônico com uma
área coberta de 1.200 metros quadrados,
numa área total de 25 mil metros quadrados.

Deverá ser recebido com vaias pelo
grupo da ativista Rosa da Fonseca, do Parti-
do da Revolução Operária, o PRO, que
ainda não conseguiu regulamentar-se — e
por isso Rosa será candidata a vereadora cm
Fortaleza pelo.Partido Humanista (PH). Em
vários ônibus alugados, Rosa espera levar
cerca de 300 pessoas de Fortaleza a Juazeiro
do Norte, que fica no sul do Ceará, a 550
quijômetros da capital.

O motivo básico do repúdio ao presiden-
te da República é a discriminação que a
prefeita Maria Luísa Fontenelle está sofren-
do em Fortaleza. "Não é a primeira vez que
um grupo do PRO vaia Sarney nessa mesma
Juazeiro. Só que da primeira vez, no auge do
Plano Cruzado, as vaias dos adversários
políticos foram totalmente abafadas pelos
aplausos da multidão.

Assim que a solenidade terminar, o
presidente embarca num helicóptero da FAB
para outro município cearense, Barro, onde
vai inaugurar um açude.

Grupo católico

vai denunciar

governo ao Bird
PORTO VELHO — Depois de dois dias

cm Mato Grosso e três cm Rondônia, visi-
tando projetos de assentamento de colonos e
áreas indígenas, integrantes da comissão in-
tcrnacional da Pax Christi, organização cató-
lica formada por parlamentares europeus,
revelaram ontem que vão advertir a executi-
va do Banco Mundial (Bird), em Washing-
ton, de que não deve aceitar o tratamento
superficial dado pelo governo brasileiro aos
programas de desenvolvimento. A comissão
da Pax Christi está no Brasil para estudar o
conflito agrário no país a convite do cardeal-
arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo
Arns.

A deputado holandesa Eveline Herf-
keng, integrante da comissão, ressaltou que
o Bird não tem poder de imposição sobre as
políticas adotadas pelos governos dos países
onde financia projetos de desenvolvimento,
mas diz que "é crescente, dentro do banco, o
sentimento pela preservação ambiental e o
combate à pobreza na América Latina". Isto
constará no relatório a ser redigido em vários
idiomas e distribuído ao próprio Banco Mun-
dial, à ONU e ao parlamento europeu.

Hefkeng declarou-se chocada com o
quadro de "extrema pobreza do povo" e
afirmou que a Constituinte e os governos
estaduais têm planos para acabar com os
problemas dos sem-terra, mas "os pequenos
agricultores não comem papel".

Legislação de

trânsito fica

toda alterada

BRASÍLIA — O Presidente José Sarney,
cm solenidade ontem no Palácio do Planalto,
lançou o Programa Nacional de Segurança no
Trânsito, um pacote de medidas que, além de
alterar a atual legislação do setor em diversos
pontos, através de decrcto-lei, permite tam-
bém que as multas sejam reajustadas de três
até 20 vezes em seus valores atuais. Contudo,
as multas só poderão ser aplicadas depois que
o Contran (Conselho Nacional de Trânsito)
aprovar os valores definidos por cada Detran,
que deverão ser especificados de acordo com o
poder aquisitivo da população dos respectivos
estados.

Tendo como principais finalidades a redu-
ção do número de acidentes c infrações nas
estradas, o novo programa está num livro de
90 páginas, elaborado pelo Contran. Os minis-
tros da Ciência e tecnologia, Previdência So-
ciai. Habitação e Urbanismo, do Trabalho e
dos Transportes assinaram protocolo de coo-
peração técnica à manutenção do Programa.

O ministro da Justiça, Paulo Brossard,
lembrou que 63% dos leitos dos hospitais
públicos são ocupados por vítimas de acidentes
de trânsito. Através do Ministério da Ciência e
Tecnologia, o Governo espera conseguir a
fabricação no Brasil de equipamentos como
radar e bafômetro, aparelhos atualmente im-
portados.

Durante a solenidade de lançamento do
plano, o presidente José Sarney instituiu tam-
bém o ano de 1989 como o Ano Brasileiro de
Segurança no Trânsito". O Brasil registra
anualmente cerca de 1 milhão de acidentes de
trânsito, com 50 mil mortes e 350 mil feridos.

Novidade — O decreto-lei assinado
..ontem pelo presidente José Sarney cria as
seguintes inovações a serem introduzidas na lei
n° 5.108, de 21 de setembro de 1966:

É criado um sistema de pontuação para
os motoristas. A cada infração cometida, o
motorista perderá um determinado número de
pontos, além de pagar a multa corresponden-
te. Ao atingir um certo limite de pontos, ele
poderá ter sua carteira apreendida e, ao ultra-
passar esse número, sua habilitação será cassa-
da por dois anos. Para reavê-la, o motorista
deverá repetir os exames necessários.

O registrador de velocidade ou tacó-
grafo substituirá o velocímetro nos veículos
destinados ao transporte de escolares: nos
veículos novos, desde sua fabricação, destina-
dos ao transporte de passageiros, com mais de
10 lugares, e ao transporte de carga, com
capacidade máxima de tração igual ou superior
a 19 toneladas; nos velhos, far-se-á a alte-
ração.

O Ministério da Justiça incentivará a
criação das Varas Privativas de Trânsito, sob a
responsabilidade dos governos estaduais, que
funcionarão como os Juizados de Pequenas
Causas. Junto com as Varas, serão criadas as
Delegacias de Trânsito.

Quando um veículo tiver sua licença
transferida para outro estado, a repartição de
trânsito dará ciência do fato à do estado que
houver feito o licenciamento anterior.

Ministério da Saúde

é contra importar

vacina antimeningite

BRASÍLIA — O Ministério da Saúde ameaçou apreender no
Aeroporto de Cumbica, em São Paulo, 50 mil doses de vacinas
contra a meningite meningocócica tipo B que Fidel Castro
prometeu doar à Secretaria de Saúde do estado para combatar o
surto que já matou 31 pessoas este ano na Grande São Paulo. O
pedido a Fidel foi feito pelo delegado em Cuba da Organização
Pan-Americana da Saúde, João Yunes, que constatou que 350 mil
cubanos foram vacinados, com um índipe de 65 a 70% de
imunizados.

O primeiro escalão do Ministério da Saúde para a área de
combate à meningite reuniu-se ontem por uma hora e meia, mas
acabou divulgando uma nota de II linhas em que diz que o
presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, Carlyle de
Guerra Macedo, havia alertado João Yunes para a "importação
prematura e contra-indicada" das vacinas cubanas. Sem autoriza-
ção do Ministério da Saúde, as vacinas podem ser apreendidas no
aeroporto porque seria contrabando, opinou um assessor do
ministro da Saúde.

Na última quarta-feira, a posição do ministro da Saúde se
chocara com as declarações dadas por João Yunes e pelo atual
secretário de Saúde de São Paulo, José Aristodemo Pinotti.
Yunes garantia que desembarcaria no próximo domingo, vindo de
Cuba, trazendo na bagagem 50 mil vacinas. Pinotti admitia o uso
da vacina cubana em São Paulo a curto prazo, chegando a entrar
em contato com a Polícia Federal para facilitar a importação.

Borges da Silveira respondeu com uma entrevista cm que
desautorizava a compra da vacina "experimental" pelas secreta-
rias estaduais de Saúde. As vacinas foram desenvolvidas pelo
Instituto de Biotecnologia e Engenharia Genética de Havana e
são comercializadas pelo Laboratório Heber Biotec, de Havana.

Absurdo — O médico Calil Farah, chefe da unidade de
tratamento de crianças do hospital paulista Emílio Ribas conside-
ra "absurdo que o Brasil deixe de importar essas vacinas ou pelo
menos não faça contato com o governo cubano para informar-se
melhor sobre sua eficácia".

Na fase experimental, as vacinas para meningite B foram
testadas em 3.550 voluntários cubanos. Depois, no controle da
doença, mais de 200 mil pessoas receberam as doses de imuniza-
ção. Segundo os técnicos cubanos, duas doses dessa vacina,
espaçadas por um período de seis a oito semanas, produzem, na
segunda semana após a sua aplicação, o aparecimento de anticor-
pos contra a doença em 98% dos vacinados, índice igual ao da
bem-sucedida vacina para a meningite do tipo A.

O secretário Pinotti disse ontem que ainda espera que o
Ministério da Saúde seja favorável à importação, se os testes
demonstrarem a eficiência da vacina. Ele explicou que a Secreta-
ria não terá interesse na importação se as vacinas não representa-
rem garantia de imunização. Segundo balanço feito ontem ao
meio-dia pela Secretaria de Saúde paulista, foram notificados
mais quatro novos casos de meningite meningocócica no dia
anterior e houve mais uma morte causada pela doença. O mês de
julho já acumula 47 casos notificados no estado de São Paulo e
cinco mortes. Desde o começo do ano, foram registrados 244
diagnósticos de meningite, com 32 mortes. Em julho de 1974, no
auge de uma epidemia de meningite, registraram-se 2.245 casos.
O secretário de Saúde do estado de São Paulo explicou que o
ministro da Saúde Borges da Silveira será convidado a enviar
representantes de sua pasta para acompanhar os testes de lote do
50 mil vacinas contra a meningite B que vão chegar de Cuba no
próximo domingo.

Uma doença com vários

tipos e que exige um

diagnóstico rápido

SÂO 
PAULO — As meningites formam uma grande

família de doenças, com tipos particularmente mais
freqüentes em cada subdivisão. Existem, entre outras
variedades, as provocadas por fungos, vírus, parasitas e
bactérias. Neste último grupo, o mais comum, ela pode ser
provocada, por exemplo, por peneumococos. hemócitos e
meningococos. A chamada meningite meningocócica é o
tipo que apareceu no Brasil tanto na epidemia de 1974
quanto na atual.

Entre as meningites meningocócicas, as mais conheci-
das são as dos tipos A, B, C, A', Y. W-135 e 29E,
classificadas de acordo com o tipo de bactéria que as
provoca. Só as três primeiras variedades são epidêmicas,
mas há vacinas de eficácia comprovada para os tipos AeC.
As vacinas contra a meningite B, pesquisadas em Cuba
desde o início da década, foram testadas há mais de cinco
anos na Noruega, até então sem resultados satisfatórios,
segundo o professor Calil Farah. "Desde então, as pesqui-
sas em Cuba evoluíram muito nessa área ", explicou Farah,
que acredita na eficácia das vacinas.

Todas as meningites meningocócicas apresentam os
mesmos sintomas: febre, náuseas, cefaléia, convulsão,
vômitos e rigidez da nuca. Transmitida pelo contato
interpessoal, a meningite meningocócica pode levar o
paciente a entrar em prostração, torpor e coma. Em geral,
esse desenvolvimento da doença ocorre num período de 24
horas. Há casos raros de tratamento bem-sucedidos inicia-
dos até dois dias depois dos sintomas iniciais, mas os
especialistas condicionam a possibilidade de sucesso ã
rapidez do diagnóstico.
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Secas e enchentes no
mundo hoje podem não
vir do efeito-estufa

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — A enchente de Alagoas e a
seca no vale do Mississippi, nos Estados Unidos, náo são
necessariamente provocadas pelo efeito-estufa, fenômeno
natural de aquecimento da Terra que vem se acelerando nos
últimos anos devido à alta emissão de poluentes na atmosfera
terrestre. Esta é a conclusão dos cientistas Luiz Carlos
Molion, Volker Kirchhoff, Walter Gonzalez e Mareio Vianna,
todos do Inpe — Instituto de Pesquisas Espaciais, em debate
realizado ontem na sede do Instituto, em São José dos
Campos, a 100 quilômetros da capital paulista.

>i • O efeito-estufa se dá pela absorção por gases poluentes
— dióxido de carbono, metano, oxido nitroso, onzônio e

clorados — dos raios infravermelhos emitidos pelo solo
terrestre. A Terra recebe energia do Sol. Quando essa energia

entra em contato com o solo, transforma-se em energia
infravermelha, que é devolvida para o espaço. O excesso de
gases forma uma camada que absorve essa energia, impedindo
que ela volte para o espaço.

Segundo hipóteses levantadas por cientistas estrangeiros,
o efeito-estufa deverá provocar mudanças profundas no clima
da Terra nos próximos séculos, como o aumento da tempera-
tura, do nível do mar e sérios problemas para a agricultura,
que será fortemente atingida. Mas, segundo os cientistas do
Inpe, não se pode afirmar que o efeito-estufa já esteja
causando mudanças como as verificadas nos EUA e em
Alagoas. "Não se sabe se é o efeito-estufa. Alguns dizem que
é, outros que não", disse Kirchhoff.

Segundo o cientista e seus colegas, outros fenômenos
também podem estar contribuindo para que o clima se altere.
"Estamos num período em que o Sol está em maior atividade,
o que pode aumentar a temperatura", explicou Mareio
Vianna.

Os cientistas acham que o necessário agora é que se
reúnam c discutam todos os fenômenos que estão ocorrendo
no planeta e como cada um pode influir no clima da Terra.
"Esta reunião foi feita para que comecemos a nos organizar e
trabalhar em conjunto", explicou Vianna. "Existem muitos
fenômenos que alteram o clima. Há uma teoria que diz que
estamos no fim de uma era interglacial e que o nível do mar
está subindo por isso", disse. Mas isto, segundo os pesquisa-
dores do Inpe, não pode ser confirmado.

Em relação ao efeito-estufa, "50% são física e 50%
especulação", afirmou Kirchhoff.

Ministro discute com
Nestlé código para a
venda de leite em pó

BRASÍLIA — O ministro da Saúde, Borges da Silveira,
recebeu ontem cm audiência Alexandre Mahler, vice-
presidente mundial da multinacional de alimentos Nestlé, para
conversar sobre o anteprojeto de um código de comercializa-
ção de alimentos para lactantes, elaborado em abril pelo
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan). Em seus
11 artigos, nos moldes do código internacional de alimentos
substitutos do leite materno elaborado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), o código brasileiro veda a promo-
ção comercial de leite em pó e enumera uma série de
imposições aos fabricantes."Qualquer esquema de saúde vai precisar ocasional e
suplementarmente do leite em pó", lembrou o vice-presidente

! da Nestlé. Mahler atribuiu à audiência um caráter de cortesia
; e não quis fazer mais comentários sobre o anteprojeto, que
: veda ainda a promoção comercial de alimentos complementa-
; res para a alimentação por mamadeira.

Outra exigência do anteprojeto é que os rótulos de leites
em pó contenham mensagens sobre a superioridade da ama-
mentação. Proíbe ilustrações e fotos nas embalagens que"possam sugerir o produto como ideal" e a promoção por' hospitais do leite em pó. De acordo com o código, os
fabricantes terão prazo de 180 dias a partir de sua promulga-

: ção para se adaptar às exigências sob pena de sofrer sanções
legais.

Seminário vai rever
a segurança de quem
trabalha com amianto

BRASÍLIA — Empresários e trabalhadores das indús-
. trias do amianto, como comercialmente c conhecido o asbes-
i to, discutirão um acordo trabalhista para a utilização do
. mineral dentro de padrões de segurança impostos pela Órgani-

zação Internacional do Trabalho (OIT). O Brasil é o quarto
produtor mundial de amianto (com 172 mil toneladas, sendo¦ 21% para exportação, utilizado como matéria-prima em quase
3 mil produtos industriais. As indústrias do setor empregaram
20 mil pessoas no País. A inalação das partículas de asbesto
em suspensão provoca câncer pulmonar, que leva em media 30
anos para se manifestar.

O acordo será firmado durante o Seminário Nacional
sobre Exposição Ocupacional ao Asbesto, de 25 a 27 de julho,
na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

O amianto é encontrado em uma vasta gama de produ-
tos, desde o cimento-amianto (telhas, caixas-d'água, tubula-
ções, vasos), materiais de fricção (lonas e pastilhas para freios
de veículos), têxteis (mantas isolantcs, filtros, luvas e calçados
para proteção), plásticos e revestimentos (pisos vinílicos,
adesivos, revestimentos contra fogo), papéis, papelões e
placas para isolamento térmico e elétrico.

— Não há cadastro de doenças ocupacionais no Ministé-
rio da Saúde, e os 20 casos oficiais são relatados somente em
literatura médica — informou Margarida Teixeira, coordena-
dora técnica do seminário. O tipo de asbesto encontrado no
Brasil (ao todo são cinco tipos de minerais fibrosos), segundo
a engenheira, é o menos nocivo à saúde.

28/11/71

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-DER/MG

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS RODOVIÁRIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA

RODOVIÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
PARCIALMENTE FINANCIADO PELO

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
AVISO DE LICITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais-DER/MG. torna público que fará realizar, através da Comis-
sâo Pernamentede Licitação, às quatorze horas (14:00h)dodia 14
de setembro de 1.988, em seu Edifício-Sede, à Avenida dos
Andradas. 1.120, sala n° 1.002. na Cidade de Belo Horizonte-MG.
Concorrência Internacional para execução em concreto armado
convencional das seguintes obras de arte especiais:
LOTE 01 — Ponte sobre o Rio São João da Serra, medindo 55,0m x
10.40m, e ponte sobre o Rio Urupuca, medindo 35.0m x 8,2m, na
Rodovia MG/217, trecho Malacacheta-BR/120;
Lote 02 — Ponte sobre o Córrego Curralinho. medindo 26.0m x
lO.Om. na Rodovia BR/451, trecho Carbonita-Entró. BR/367; ponte
sobre o Córrego Tatu, medindo 20,0m x 9,0m. na rodovia de
ligação, trecho Olhos D'água-Entró. BR/367; ponte sobre o Córrego
Santo Antônio, medindo 53,Om x 9,6m. na Rodovia MG/308, trecho
Turmalma — BR/367, conforme Edital n° 072-88. à disposição dos
interess3dos na sala n° 1.003. da citada sede.
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Drama do índio é ganhar cultura branca sem perder a sua

Cientistas debatem com
índios cultura indígena

BELÉM — A dificuldade, para os povos
indígenas, de aproveitar os conhecimentos
adquiridos do mundo dos brancos sem violen-
tar a cultura de seus antepassados foi o ponto
alto do seminário sobre Povos Nativos e suas
Lutas pela Preservação de seus Recursos Na-
turais, parte do Io Congresso Internacional de
Etnobiologia, que se realiza em Belém.

Ao congresso, que termina domingo, com-
pareceram representantes de 35 países e de
povos indígenas de três continentes. O coorde-
nador do congresso e do seminário, Derrel
Posey, que também coordena o Projeto Caia-
pó do Museu Emílio Goeldi, em Belém, disse
que o objetivo do encontro é conhecer a forma
como os povos indígenas estão encontrando
espaço político para preservar sua cultura e a
natureza.

Para ele, são dois os grandes problemas
atuais dos povos indígenas: a agressão cada
vez maior aos chamados civilizados e, princi-
palmente, o drama de conciliar os valores
tradicionais e os conhecimentos adquiridos
fora da aldeia.

Esse conflito, segundo o pesquisador, atin-
ge mais as lideranças indígenas, que conhecem
bem o mundo dos brancos, enquanto seus
liderados permanecem nas aldeias. "Não dá

mais para o índio ficar na aldeia", afirma
Posey. "Ele tem de se defender, e com isso
acaba perdendo sua própria cultura" - um
problema comum a todos os chamados povos
primitivos do mundo.

Na Nova Zelândia, a tribo mori elder já
conseguiu superar esse dilema, e hoje conta
com políticos, médicos e professores entre os
seus integrantes. Os índios cunas, do Panamá,
também se tornaram política e culturalmente
importantes, sem perder a identidade. No
Brasil, segundo Posey, os índios caiapós se
encaminham nesse sentido: o líder da tribo,
Paulinho Paiakan, é poeta, realizador de vi-
deos, assessor da Funai e tem atraído interesse
internacional pelas posições assumidas em de-
fesa de sua cultura. Na tribo terena, Jorge
Miles da Silva é coordenador de etnias do
Ministério da Cultura, e Marcos Terena, pilo-
to de avião, é assessor de assuntos indígenas
do governo do Mato Grosso."Deixar de estudar o conhecimento desses
povos é um grande prejuízo para a humanida-
de, um prejuízo que, segundo Darcy Ribeiro,
já representa a extinção de 85 tribos brasilei-
ras, entre 1900 e 1965. De lá para cá, não
temos idéia da extensão da destruição da
cultura indígena", disse Posey.

Nicotina. — O uso de gomas de mascar
com nicotina pode nâo ser a solução para
pessoas que querem parar de fumar. Estudo
feito pelo doutor Neal Benowitz, da Universi-
dade da Califórnia, mostrou que a goma
introduz um pouco mais de nicotina no sangue
que os cigarros.Ele comparou os níveis de
nicotina absorvidos por pessoas que usaram o
fumo em quatro formas: cigarro, fumo de
mascar, de inalar (rape) e em goma de mascar.
Concluiu que mascar fumo por meia hora
expõe a pessoa a maior dependência da nicoti-
na do oue fumar três cigarros no mesmo
espaço de tempo. O rape também expôs os
voluntários a muito mais nicotina que a quanti-
dade equivalente de fumo de cigarro. "Isso
ocorre porque o fumo sem fumaça produz
níveis prolongados, altos, de nicotina no san-
gue, em contraste com os breves e baixos que
ocorrem quando se fumam cigarros", explicou
Benowitz.
FÓSSÍ1 raro — Um raro fóssil de um
dinossauro carnívoro, que vagou pela Terra há
75 milhões de anos, foi descoberto pelo pa-
leontólogo Robert Benton, do Museu Esta-
dual de Nova Jersey, numa escavação em

Ellisdale, no distrito de Upper Freehold, a Io
de julho. A princípio, Benton achou que o
osso, de 13,9 cm, fosse de algum animal
moderno, como o cavalo, mas ao estudá-lo
compreendeu que vinha do dedo médio de um
driptossauro de sete metros, parente do tira-
noussauro rex. Os ossos dos dinossauros do
leste da América do Norte são raros, e os de
dinossauros carnívoros são raros em todo o
mundo, ele explicou. "Este é um dos poucos, e
também é um osso de pata, que desse animal
era desconhecido até agora"
Acoplamento — A nave espacial
não tripulada soviética Progresso-37 acoplou-
se ontem com a estação espacial Mir, também
soviética, para entregar correspondência e
provisões aos dois cosmonautas a bordo, Via-
dimir Titov e Musa Manarov, informou a
agência Tass. A nave descarregou combustível
para o gerador, alimentos, água, equipamen-
tos e 

"cartas, 
disse a agência, acrescentando

que os tripulantes da Mir estão bem e que a
estação funciona tranqüilamente. Titov e Ma-
narov estão a bordo desde dezembro, e espe-
ra-se que permaneçam no espaço durante um
ano.
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Companhia BraaIWra da Itana Urbanos

Mf CBTU
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES R.F.F.S.A.

TOMADA DE PREÇOS
N* 22M-STU-RJ/88

A Superintendência de Trens Urbanos - RJ da Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos torna público que se-
rfio recebidas às 15:00 horas do dia 11/08/88, na Ge-
rôncia de Licitações situada à Praça Cristiano Ottoni
s/n», 7» Andar - Sala 709 do Edifício da Estação D. Pe-
dro II, Propostas para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
PROCESSAMENTO DE DADOS

O Edital poderá ser obtido até o dia 10/08/88, na Ge-
rôncia de Licitações, no horário de 14:00 às 17:00 horas.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

REVELAÇÃO

30% DE BÔNU$

 ICVELAÇAD
1^1 Kodak

Cpo. S. Cristóvão, 254
R Dias da Cruz, 174/B
R. Conde de Bonfim. 307
R. do Carmo (Esq. Ouvidor)
R. Uruguaiana, 143

• 203-2136*

Vietnã ainda faz vítimas
Ex-combatentes
têm problemas
mentais em dobro

Quinze 
ou 20 anos depois de voltarem

do Vietnã, os veteranos americanos
têm mais de duas vezes mais probabilida-
des de sofrer sérios problemas psicológicos
- alcoolismo, grave depressão e ansiedade -
que os soldados que lá não estiveram. A
constatação é do Centro Nacional de Con-
trole de Doenças, dos EUA, que conclui o
mais vasto estudo epidemiológico já feito
sobre esses ex-combatentes e cujos resulta-
dos foram relatados na revista científica
Science.

The Vietnam Experience Study, como é
chamado o projeto, constatou também que
15% dos veteranos do Vietnã sofreram de
stress pós-traumático relacionado com
combate (perturbação conhecida em inglês
pelas iniciais PTSD) após darem baixa, e
2% ainda sofrem hoje - uma estimativa
contestada como demasiado baixa e dema-
siado alta, mas sobretudo demasiado
baixa.

Só recentemente reconhecida como
uma desordem psiquiátrica, a PTSD é o
centro de um acirrado debate, aparente-
mente insolúvel, sobre até onde é generali-
zada, e por conseguinte, quais veteranos
devem receber compensações. O estudo do
Centro ocorre num momento em que o
Congresso discute se mantém a verba para
as clínicas de tratamento mental da Admi-
nistração dos Veteranos, estabelecidas es-
pecificamente para os veteranos do Vietnã.

Dúvidas — Mas não é provável que
sufoque o debate mais amplo sobre as
conseqüências psicológicas da guerra. Nin-
guém discute que alguns veteranos do
Vietnã continuam profundamente pertur-
bados. Mas quanto a saber quantos estão
afetados, e se a guerra causou ou simples-
mente exacerbou seus problemas, isso ain-
da está em aberto, como está a pergunta:
terá sido a guerra do Vietnã fundamental-
mente diferente de outras guerras?

77ie Vietnam Experience Study foi um
trabalho abrangente, de quatro anos, que
custou 23 milhões de dólares e envolveu
dezenas de epidemiologistas e cerca de 15
mil veteranos. O objetivo do Centro de
Controle de Doenças era identificar os
possíveis efeitos sobre a saúde da experiên-
cia que tiveram no Vietnã, deixando de
lado intencionalmente a questão polêmica

Aliodo

e cientificamente espinhosa da exposição
ao agente laranja.

No todo, o Centro comparou a saúde
de cerca de 7 mil veteranos do exército,
que serviram no Vietnã entre 1965 e 1971,
com a de 7 mil veteranos não combatentes
da mesma arma que serviram na mesma
época em outros lugares. O estudo consis-
tiu de uma extensa conversa telefônica e,
numa amostragem aleatória - cerca de 35%
em cada grupo -, de extensos exames
físicos e psicológicos.

Depressão — Nos exames físicos,
apareceram poucos efeitos duradouros.Na
área psicológica, porém, os problemas
eram sérios. Cerca de 14% dos veteranos
do Vietnã têm atualmente problemas de
alcoolismo, em comparação com 9% de
veteranos que não estiveram no Vietnã.
Dos que estiveram, 5% sofrem de grave
depressão clinicarem comparação com 2%
dos do grupo de controle, e 5% sofrem de
ansiedade generalizada, contra 2%."Não se trata de perturbações leves, e
o estudo mostra grandes diferenças entre
os que serviram no Vietnã e os que náo
serviram", diz William Eaton, epidemiolo-
gista psiquiátrico da Universidade John
Hopkins. "O Vietnã eleva o risco de pro-
blemas psicológicos duradouros em 2,5%"

O Centro enfatiza, no entanto, que só
uma minoria de veteranos do Vietnã está
afetada, e que seus problemas 

"não são de
uma magnitude que tenha reduzido os
veteranos do Vietnã, como grupo, a baixos
níveis sociais e econômicos". Cerca de
90% nos dois grupos estavam empregados!
e 60% dos que haviam casado continuavam
casados com suas primeiras mulheres. Cer-
ca de 90% de ambos os grupos disseram-se
satisfeitos com suas relações pessoais.

WJJT COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
mjML CGC/MFn» 05.389.812/0001-94

AVISO AOS ACIONISTAS
A COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL comunica aos seus acionistas que está promovendo o pa-
gamento dos dividendos autorizados pela AGO/AGE de 29.04.88 à razáo de CzS 0,078 por açfio com a
retenção na tonte do Imposto sobre a Renda na forma da Lei.
Comunica, também, que as novas cautelas resultantes do grupamento autorizado pela Instrução CVM
rí> 056, de 01 /12/86, estarão à disposição dos senhores acionistas a partir do dia 22/07/88.
Para retirada das novas cautelas solicitamos o seu comparecimento munido dos seguintes documen-
tos:
PESSOA FÍSICA:

xerox da Cédula de Identidade - xerox do cartfio CPF - cautelas antigas
PESSOA JURÍDICA:

xerox do Estatuto ou Contrato Social com sua última alteração - cautelas antigas
Obs 1.: Em caso da retirada ser efetuada por procurador, o mesmo, deverá estar munido de procura-

ção com firma reconhecida.
ENDEREÇOS PARA CONTATO:

Rio de Janeiro - RJ - Rua Primeiro de Março, 23 sala 903 - 20.010 - Tel.: (021) 224-9212
São Paulo - SP - Avenida Carioca, 246 - 04.225 - Tel.: (011) 272-4922
Castanhal - PA - Avenida Presidente Vargas, 4.267 - 68.745 - Tel.: (091) 721-1148

Obs. 2.: Os acionistas não residentes nas cidades de cadastramento poderão enviar correspondôn-
cia para os endereços de São Paulo ou Rio de Janeiro para os efeitos deste aviso.

DIEL MAGALHÃES
Diretor de Relações c/o Mercado .

cm ma tu ««mbitici

BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO AOS ACIONISTAS

164° DIVIDENDO

(ATO DECLARATÓRIO DE 21.07.88)

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conseiho de Ádminis-
tração aprovou proposta do Conselho Diretor, desta data, no sentido de
distribuir dividendo de CzS 14,84 por ação, referente ao Io semestre de
1988.
2. O pagamento do referido benefício terá início no próximo dia 22.08.88 e
será processado conforme a seguir:
I) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS — às pessoas que estejam

inscritas como proprietárias de ações, na forma determinada no artigo
205 da Lei n° 6.404/76;
a) por crédito em conta-corrente — estará disponível na data de

22.08.88, para o Acionista que tenha dado autorização até 30.06.88;
b) por caixa — estará disponível a partir de 22.08.88 na agência deste

Banco em que o Acionista tenha se cadastrado até 30.06.88; e
c) por solicitação — para o Acionista que não se enquadre nas

condições acima, devendo habilitar-se em qualquer de nossas
agências no País, mediante formulário próprio e apresentação de
CGC ou, quando pessoa física, documento de identidade e CPF.

II) AÇÕES PREFERENCIAIS AO PORTADOR:
a) mediante entrega do cupom n° 60 — em qualquer de nossas

agências no País, já colado na folha apropriada, acompanhada de
formulário devidamente preenchido, impressos esses que se encon-
tram disponíveis naquelas dependências; e

b) por crédito em conta-corrente — estará disponível em 22.08.88,
para o Acionista usuário do Sistema de Custódia Fungível.

3. Sobre o valor do benefício será efetuada a retenção do Imposto de
Renda na Fonte, dispensada apenas quando o Acionista for pessoa jurídica
que goze de imunidade ou isenção tributária e desde que:
I) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS E AÇÕES PREFERENCIAIS

AO PORTADOR DEPOSITADAS NA CUSTÓDIA FUNGÍVEL —já nos
tenha sido tempestivamente comunicado seu enquadramento em uma
das situações acima previstas; e

II) AÇÕES PREFERENCIAIS AO PORTADOR NÂO DEPOSITADAS NA
CUSTÓDIA FUNGÍVEL — entregue, junto ao pedido de pagamento,
documento que justifique a dispensa do referido tributo.

4. Aos clientes de nossos serviços de Custódia Fungível, informamos que
os pedidos de depósito e de retirada de títulos estarão suspensos entre os
dias 08.08.88 e 18.08.88, em função do que os pedidos da espécie,
contendo os cupons de n°s 60 e seguintes, somente serão aceitos até
05.08.88. A partir de 19.08.88, serão acolhidos depósitos e retiradas de
títulos contendo os cupons de n°s 61 e seguintes.

Rio de Janeiro (RJ), 21 de julho de 1988
DEAPI — DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS. uma^iu

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS **»£&.
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negociação do Brasil com o
Clube de Paris tem um prazo

fatal.
É dia 31, um sábado, quando

começam as férias européias.
Esta cláusula é fundamental pa-

ra que as negociações com os japo-
neses não sejam adiadas para se-
tembro, quando terminam as férias.

Nos próximos 15 dias, duas mis-
soes do Japão chegam ao Brasil
para iniciar conversações sobre os
19 projetos que o governo brasileiro
apresentou.

D
O Clube de Paris representa

cerca de 20% do total da dívida
externa brasileira.

É a última pedra no caminho da
normalização das relações do Brasil
com seus credores, rompidas desde
a decretação da moratória, em 20
de fevereiro de 1987.
Dia D

O governador Moreira Franco já
tem na sua agenda o dia marcado para
assinar o.decreto de intervenção no
município de Nova Iguaçu, um dos dez
maiores do país.

Será terça-feira, dia 26.
D

O prefeito Paulo Leone está mergu-
lhado num mar de lama.
De mãos dadas

O traficante Antônio José Nicolau,
o Toninho Turco, morto em fevereiro
na primeira versão da Operação Mosai-
co, trabalhou no Departamento de Or-
dem Política e Social, o famigerado
Dops, em 1965.

Participou da repressão aos oposito-
res do regime militar sob as ordens
diretas do inspetor Vasconcelos e do
coronel Gustavo Borges, então secreta-
rio de Segurança do Estado da Guana-
bara.

D
Toninho Turco era fiscal da Secreta-

ria da Fazenda e foi colocado à disposi-
ção do Dops.
Similar

O humorista Jô Soares não entende
por que tanto espanto com o fato do
candidato do Partido Peronista à Presi-
dência da Argentina, o aprendiz de
caudilho Carlos Saúl Menem, ter vindo
de uma pequena província e ter costele-
tas ao estilo Tio Patinhas:

São Luís do Maranhão não é
muito diferente de La Rioja. E o bigode
do presidente Sarney não fica nada a
dever às costeletas de Menem.
Sobe

A estrela do secretário Victório Ca-
bral.
Desce _____

A estrela do secretário Raphael de
Almeida Magalhães.
Mau exemplo

Título de primeira página ontem do
jornal de economia Âmbito financiem,
de Buenos Aires:"Brasil 

plagia Argentina: 23% de
inflação".
Perda

Do jornalista Millôr Fernandes, so-' bre a derrota do senador Álvaro Pache-
co na Academia Brasileira de Letras:

Infelizmente para o leitor e para
mim, temos que adiar a análise da obra
do gatão.
Aliás

Apesar da denota, o suplente de
poeta e senador bissexto Álvaro Pache-
co abriu os salões de sua mansão na
Estrada do Joá para receber o consolo
de amigos fiéis.

No velório literário estavam o presi-
dente da ABL, Austregésilo de Athay-
de, o acadêmico Afránio Coutinho e o
editor Alfredo Machado.

D
O telefonema mais longo da noite.

foi do acadêmico José Sarney.
Durou trinta minutos.

Faz de conta
O deputado Álvaro Valle, 53 anos,

simulou surpresa com a presença da

imprensa no seu casamento com Márcia
de Paula, 23 anos.

Era tudo de mentirinha. Por debai-
xo do pano, ele permitiu que a notícia
vazasse. Sempre quis que os jornais
registrassem o fim de seu celibato.
Propaganda

A MPM foi contratada pelo PMDB
fluminense.

Fará uma campanha sobre a prévia
que o partido realiza para escolha do
candidato a prefeito do Rio, como
exemplo de prática democrática.
Cachimbo da paz

O duelo entre César Maia e Jorge
Hilário Gouvea Vieira, ontem, no pro-
grama de Cidinha Campos na Rádio
Tupi, se transformou numa espécie de
Batalha de Itararé — a que não houve.

Os dois passaram o tempo todo
trocando elogios.
Gente

O decreto que criou o finado Dasp
completa 50 anos no dia 30.

O órgão foi, na época, uma revolu-
ção em matéria de administração de
pessoal, com a introdução de concursos
públicos.

O cinqüentenário será comemorado
com uma homenagem ao professor Luís
Simões Lopes, 85 anos, criador do
Dasp.

Será às 15h de quinta-feira, dia 28,
na Fundação Getúlio Vargas, que tam-
bém foi fundada pelo professor Simões.

Quadros
O PDT vai inscrever todos os seus

candidatos — inclusive os que não têm
um ano de domicílio eleitoral.

Conta com a promulgação da Cons-
tituinte antes das eleições.

De acordo com o novo texto, bas-
tam somente quatro meses de domi-
cílio.
Mal agradecido

O governador de Minas, Newton
Cardoso, que almoçou ontem no Pala-
cio da Alvorada com o presidente Sar-
ney, depois de "encher a pança", cuspiu
no prato em que comeu:

Foi só um bifinho, e bem min-
zinho.
Mau gosto

Brincadeirinha do diretor-geral da
Polícia Federal, delegado Romeu Tu-
ma, ao chegar ontem à tarde à Superin-
tendência do órgão em Salvador e en-
contrar no térreo um técnico fazendo
conserto em uma caixa da Telebahia:

Está grampeando aí?
Aos puxa-sacos

O novo secretário de Fazenda, An-
tônio Cláudio Sochaczewski, o Suíço,
faz, diariamente — chova ou faça sol —
uma hora de ginástica na academia
Fisilabor, em Botafogo.
Em casa

Em Pernambuco, tucano gosta mes--
mo é de pousar em mandacaru. Depois
de lançar a deputada Cristina Tavares a
vice-prefeita de Recife, na chapa do
PMDB, a direção regional do PSDB,
decidiu apoiar o deputado federal Luiz
Freire, candidato do partido do governo
à sucessão em Olinda.

Com isto, os pessedebistas encerram
um namoro que vinham mantendo com
o Partido Socialista Brasileiro e nova-
mente ficam com o governador Miguel
Arraes.

Na política pernambucana, o bom
tucano ao ninho torna.
Cine

Cerca de 700 índios participarão do
filme Kuarup, de Ruy Guerra.

Eles participarão das cenas que re-
criam a famosa cerimônia que dá título
ao filme.

As tomadas já estão sendo feitas no
Parque Nacional do Xingu, sob orienta-
ção da Funai.
Agenda

O movimento negro realiza hoje, a
partir das 18h, na Cinelândia, ato públi-
co em solidariedade ao líder sul-
africano Nelson Mandela.

Mandela, que está preso porcomba-
ter o regime do apartheid, completa
hoje 70 anos.

O compositor alemão Kar-
lheinz Stockhausen conversa
hoje com colegas brasileiros,
às 18h, na Cinemateca do
MAM.

A Vila Isabel começou on-
tem o seu Casa de Bamba-88.
Será todas as sextas-feiras, às
22h, no Clube Maxwcl. Hoje
tem ensaio, no mesmo local.

Desde ontem o salário mi-
nimo dos apontadores de bi-
cho, no Centro do Rio, é CzS
21 mil.

O senador Albano Franco,
presidente da CNI, saiu on-
tem de uma reunião com o
presidente José Sarney con-
vencido de que o governo vai
apoiar o acordo que está sen-
do costurado entre patrões e
empregados.

A mostra competitiva de
curta-metragem em 35mm do
4o Rio Cine Festival será este
ano no Cine Veneza. O
Othon Palace sediará a mos-
tra de curtas em 16mm e de
médias em 16mm e 35mm.

-Lance-Livre-
Sete mostras paralelas esta-
rão em 13 locais da cidade,
num total de 250 filmes.

Hoje tem Grande Baile de
Máscaras no Lagoinha, em
Santa Teresa, às 22h, promo-
vido pela campanha de Cid
Benjamim, candidato do PT a
vereador. O ingresso é Cz$
1.000.

Mutuários e agentes priva-
dos do SFH são tema hoje do
programa Encontro com a
Imprensa, às 13h, na Rádio
JORNAL DO BRASIL.

Vinícius Vianna, cujo livro
Dedé Mamata virou filme e
será relançado em setembro
pela Record, já tem pronto
um segundo livro. Chama-se
Pacifistas, ainda sem editora.

O EMFA realiza dia 25, às
16h, em Brasflia, entrega de
condecorações da Ordem do
Mérito Forças Armadas, co-
mo parte das comemorações
do 42" aniversário de sua
criação.

O Coral Ars Nova, de Belo

Horizonte, um dos cinco con-
vidados em todo o mundo
para as comemorações pré-
olímpicas em Seul, dia 12 de
agosto, corre o risco de viajar
desfalcado. São 44 integran-
tes, mas até agora só 25 con-
seguiram passagens.

O programa Terceira Vi-
sáo, da TV-Bandeirantes,
que irá hoje ao ar às 22h30,
receberá Edson Queiroz, o
médium que faz cirurgias e
está para ser enquandrado
pelo Conselho Regional de
Medicina.

Serão inaugurados hoje,
em Volta Redonda e Barra
Mansa, os Centros de Recur-
sos Integrados de Atendimen-
to ao Menor para atender à
Região Sul Fluminense, sem
que seja necessário deslocar
os menores infratores para os
internatos da Funabem.

Cerca de 80% das 151 pre-
feituras do Rio Grande do
Norte são devedoras da Pre-
vidência Social. Brasil, paraí-
so do calote.

A "guerra fria
Casquinha do
Tio Sam
invade Moscou

MOSCOU 
— Em mais um gol da

cultura imperialista, a primeira loja
de sorvete americano foi aberta na capital
soviética. E o tempo estava perfeito, on-
tem, para sorvete.

Num dos mais quentes verões de toda a
história da União Soviética, a mídia oficial
chegou a admitir o que muitos moscovitas
suspeitam há algum tempo: há uma carcn-
cia crítica de sorvetes na capital.

Mas a Baskin-Robbins, uma compa-
nhia de sorvetes com sede na Califórnia,
levou 31 sabores para Moscou e abriu sua
primeira sorveteria no Hotel Mammoth
Rossyia, em frente ao Kremlin.

Funcionários da companhia americana
revelaram, polidamente, para não ferir
suscetibilidades, que o sorvete da Califór-
nia leva vantagem sobre os concorrentes
locais. A vantagem chama-se liberdade de
escolha.

Com a novidade, os consumidores so-
viéticos vão encontrar nos sorvetes sabores
impossíveis como baunilha e chocolate. E o
contrato com a municipalidade de Moscou
foi obtido praticamente a jato, em dois
anos, considerando-se que a McDonalrfs
levou 12 anos para conseguir instalar uma
lanchonete na capital soviética.

"Todo mundo adora sorvete", afirmou
o vice-presidente de operações internacio-
nais da Baskin-Robbins, Bernard Brown,

" do sorvete

Q
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explicando por que a empresa decidiu
investir na União Soviética.

O contrato é diferente e inédito porque
a municipalidade não fica com os habituais
51% da joint-ventttre. A Baskin-Robbins
conseguiu uma proeza que é a licença para
vender seu sorvete e gerenciar a loja.
Inicialmente, o sorvete só poderá ser pago
em moedas fortes, mas Bernard Brown vê
num futuro próximo a Baskin-Robbins fa-
bricando o sorvete na própria União Sovié-
tica e vendendo-o em troca de rublos.

Na União Soviética, uma casquinha
custa 1,60 dólar enquanto nos EUA não
passa de 75 cents.
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Solidariedade negocia
com o governo acordo
para crise polonesa

VARSÓVIA — O sindicato Soli-
dariedade, posto na ilegalidade há sete
anos, está negociando com o governo
polonês uma saída para a crise cconô-
mica do país, mas impõe como
précondição a legalização da oposição
política. A informação foi dada à UPI
pelo líder do sindicato, Lech Walesa,
que se recusou a dizer se participa dos
entendimentos.

"Os entendimentos preparatórios
já estão em andamento. Veremos o que
vamos conseguir", disse Walesa, acres- . . ~, ,
centando: "Estamos colocando como "
condição prévia a legalização do pluralismo, para participar de
um eventual acordo." Segundo ele, os poloneses já se cansaram
da incapacidade do governo e da oposição de chegarem a um
acordo que permita superar problemas como a dívida externa de
40 bilhões de dólares, a ineficiência da indústria e a escassez de
produtos de consumo básicos.

Em junho, as autoridades já haviam entabulado conversa-
ções com militantes do Solidariedade, entre eles Bronislaw
Gercmek, o primeiro a lançar a idéia de um "pacto anticrise"
com o governo. Geremek classificou esta primeira tentativa, no
entanto, como "insignificante".

Vários indícios dão conta, na atual situação polonesa, do
desejo oficial de ceder de alguma forma. Ainda na terça-feira,
Joscf Czyrek, integrante do birô político do Partido Operário
Unificado Polonês (no governo), disse em entrevista ao jornalTrybuna Ludu que prefere referir-se aos entendimentos "não
como um pacto anticrise, mas como uma coalizão de refor-
mistas".

Walesa afirmou que a popularidade do Solidariedade
continua crescendo, o que foi corroborado, surpreendentemen-
te, por pesquisa de opinião publicada no semanário do partidosocial, Polityka. Segundo a pesciuisa, a popularidade do sindica-
to oposicionista cresceu de 13% em 1984 para 25% este ano.

Secretário de Defesa
dos EUA visita bases
militares da URSS

WASHINGTON — O secretário de Defesa americano,
Frank Carlucci, fará na próxima semana uma pioneira visita a
bases militares soviéticas, a convite de seu colega Dmitri Yazov,
anunciou o Pentágono, que ainda não tem as datas precisas nem
pôde informar que bases serão visitadas.

A iniciativa é considerada um dos resultados do atual
período de détente e negociações entre as duas superpotências."Existe uma diferença muito significativa: o secretário visitará
instalações militares", comentou Daniel Howard, o porta-voz
do Pentágono.

A viagem de Carlucci faz pendam à que o marechal
soviético Sergci Akhromeyev fez este mês a bases militares
americanas, a convite do almirante William Crowe, comandante
do estado-maior conjunto. Akhromeyev, que tem na União
Soviética cargo correspondente ao de Crowe, subiu a bordo de
um porta-aviões americano, viu fuzileiros navais e unidades
americanas de artilharia em treinamento e sentou-se num
bombardeiro B-l, concebido para bombardear a União Sovié-
tica.

Carlucci c Yazov encontraram-se em Berna, Suíça, e em
Moscou no início do ano, para discutir a cooperação militar.
Segundo Howard, a doutrina militar estará na agenda dos dois
na próxima semana.

Fossou A Receber 0 JB
Casa E Nunca Mais Pagou

CHUPE NOS ROTÜRANTES.
Assinou o Jornal

do Brasil e recebeu
o Cartão do Leitor.
Com ele, ganhou
facilidade de
comunicação com
o setor de assinaturas
do JB e descontos em
mais de 200

estabelecimentos
no Brasil, inclusive
nos mais requintados
restaurantes cariocas,
onde agora tem 10%
a menos na conta,
sempre que paga com
cheque ou dinheiro.
Quer dizer, o chopinho

sai de graça. Ligue
agora para 585-4183
e peça maiores
informações. E veja
no tablóide
publicado às
6- feiras a lista dos
restaurantes
conveniados.

Cakiao Do Leitor ^JJJ^*
O CARTÃO

INDISPENSÁVEL.

Ancelnw Gois, com sucursais
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Dukakis promete sonho americano para derrotar Bush
-"~ A _.!___•__ Dm iIam.Atlanta — Reuters

Rosental Calmon Alves
Correspondente

*•',. ATLANTA, EUA — No colorido' happy-end da convenção democrata ini-
!• ciada segunda-feira em meio à tensão
i - criada pela dissidência do reverendo Jes-
T se Jackson, o governador Michael Duka-
',- kis foi aclamado, no início da madrugada
[' de hoje (hora do Rio), ao prometer aos
" eleitores reviver "o sonho americano", se
;T„ conseguir chegar à Casa Branca. No
1 discurso de aceitação formal de sua can-
pjiidatura criticou a política econômica do

governo Reagan, mas não chegou a for-'..mular uma nova alternativa, ficando em
imagens mais retóricas que concretas,
como a promessa de que seu governo vai

"""forjar a nova era de grandeza dos Esta-
dos Unidos".

Trocadilho — Pouco antes de
cumprir o ritual do discurso de aceitação,
Dukakis assistiu pela televisão à confir-
mação do seu companheiro de chapa, o
texano Lloyd Bentsen, que chegou a ser
ameaçado de boicote por parte de Jesse
Jackson e seus seguidores. A convenção
democrata foi encerrada, porém, com um
verdadeiro show de unidade em torno de
Dukakis e Bentsen, o que, sem dúvida,
aumenta as chances de vitória. O vice-
presidente George Bush disse ontem, no
entanto, que não tem medo. Fez até um
trocadilho, prevendo que o show de uni-
dade dos democratas no sul do país vai
terminar como diz o título do mais famo-
so filme rodado aqui: ... E o Vento
Levou.

Os republicanos apostam em novas
dissidências durante a campanha e certa-
mente tentarão explorar as contradições
ideológicas entre Dukakis e Bentsen ou
procurar dar a entender que Jackson
ganhou terreno na campanha, para assus-
tar os conservadores. George Bush vol-
tou à campanha, depois de passar uns
dias pescando, já que durante as conven-
ções não sobra muito espaço para o outro
partido nos meios de comunicação. Bush
começa nos próximos dias o processo de
escolha de seu vice, enquanto ultima os
preparativos de sua convenção, dentro de
um mês, em Nova Orleans.

Finalmente, ontem foi a noite de
Dukakis. Nas outras sessões da conven-
ção, ele teve que dividir as atenções com

"' o reverendo Jesse Jackson, que não o
deixou em paz nem mesmo na hora da
votação, que tinha tudo para ser tranqüi-

,.._>,...>,...... .s,..:.  .£x._.w
Dukakis acenou com uma era de grandeza para os EUA

Ia, já que Jackson náo tinha nenhuma
chance de superá-lo. O pastor quis fatu-
rar politicamente entretanto, até o final-
zinho. Só depois que Dukakis obteve os
votos suficientes para vencer é que ele
mandou seu chefe de campanha inter-
romper a votação para permitir que o
governador de Massachusetts fosse eleito
por aclamação.

Ontem, porém, o cenário era todo
dele. Ainda havia cartazes de Jesse Jack-
son, mas muito poucos e geralmente o
mesmo delegado carregava também o
nome de Dukakis. Os gritos de "Duke,
Duke" martelavam ainda mais forte, en-
quanto o filho de imigrantes gregos e sua
família acenavam para a platéia, do alto
do podium."Nos vamos vencer porque somos o
partido que acredita no sonho americano.
Um sonho tão poderoso que nem a
distância por terra, nem a extensão do
oceano, nem a barreira da linguagem,
nem a distinção de raça ou de credo ou de
cor podem debilitar seu lugar no coração
humano. Eu sei disso por que eu sou um
produto desse sonho , disse Dukakis,
que ressaltou sua descendência grega.

Ele recorreu à expressão vudu (o
nome do ritual afro do Haiti parecido
com a umbanda) para definir a política
econômica de Reagan, repetindo uma
definição pejorativa que virou lugar co-
mum no discurso oposicionista. A crítica
nesse ponto ficou mais na imagem retóri-
ca do que em compromissos concretos,

A batalha
do sul será
decisiva
^& uando a convenção democrata
SSI» consagrou, ontem,o senador te-
xano Lloyd Bentsen como candidato a
vice-presidente, Michael Dukakis e os
principais articuladores de sua campa-'
nha viam a realização de uma das mais
importantes jogadas de uma hábil es-
tratégia destinada a atacar o candidato
republicano, George Bush, em sua
própria retaguarda geográfica e ideolo-
gica. O objetivo final é recuperar os
democratas conservadores que nas
duas últimas eleições desertaram e vo-
taram na chapa republicana, atraídos
pelas idéias conservadoras de Reagan e
por Bush, um vice sulista.

Afagos — A importância do sul
nesta eleição vinha sendo prevista há
tempos por analistas políticos, que
acompanharam a transferência de vo-
tos democratas para Reagan tanto em
1980, quando enfrentou o sulista Jim-
my Carter, desgastado por seu governo
de final desastroso e considerado libe-
ral demais pela ala moderada do parti-
do, quanto em 1984, quando o candi-
dato democrata era Mondale, também
visto no sul como muito liberal. Por
isso mesmo, o partido fez a convenção
deste ano aqui em Atlanta, no sulista
estado da Geórgia, além de não poupar
outros afagos para os democratas su-
listas.

Antes escolher Lloyd Bentsen para
vice, Dukakis havia feito outra horne-
nagem ao Texas, em particular, ao sul,
em geral, e às mulheres, de quebra. Foi
a indicação de Ann Richards, a caris-
mática tesoureira (cargo eletivo) do

Reuters — Washington, 12/7/1988—_¦",...—•¦¦ ¦-¦¦ ¦¦¦"¦w.m
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Bentsen: apelo à direita
Texas, para fazer o discurso mais im-
pqrtante da primeira noite da conven-
ção. As mulheres têm sido premiadas
também com postos importantes na
campanha de Dukakis, dirigida, aliás,
por Susan Estrich, uma esperta e jo-
vem professora da faculdade de Direito
de Harvard.

A nomeação de Bentsen chegou a
ser ameaçada por uma rebelião de
Jesse Jackson e seus seguidores libe-
rais, que consideraram a escolha uma
inclinação muito acentuada de Dukakis
para a direita. Eles podem ter raz&,
mas acabaram desistindo da rebeldia.
A equipe de Dukakipôde lhes mostrar
com clareza que é preciso tirar da
chapa uma imagem de muito liberal, se
os democratas querem partir seriamen-
te para a votação de 8 de novembro.

Bentsen é, sem dúvida, o exemplo
do maior sacrifício de Dukakis para
tentar abrir o caminho que leva à Casa
Branca. Politicamente, o candidato a
vice parece o perfeito oposto do candi-
dato a presidente, embora ambos este-
jam no mesmo partido. Dukakis, por
exemplo, acha a estratégia de Reagan
na América Central ineficaz e ilegal,
critica a redução de impostos feita pelo
atual governo, acha que deve haver
maior controle sobre posse de armas,

acredita no direito das mulheres realiza-
rem aborto mesmo em clínicas financia-
das pelo governo. Bentsen é o outro
lado da moeda: vota a favor dos contra,
festejou o corte dos impostos, acha que
cada americano pode ter sua arma de
fogo e é contra o aborto nas clínicas que
recebem verbas do governo.

Os dois também contrastam na
altura (Bentsen é alto) e até mesmo em
termos de riqueza pessoal e de extra-
ção familiar. Dukakis é classe média,
filho de imigrantes, que sempre levou
uma vida social austera e fez questão
muitas vezes de ir ao palácio estadual
de metrô, por se sentir mais cômodo
que em seu carro com motorista. Bent-
sen é milionário, filho de uma em-
preendedora família que veio do norte
para arriscar a sorte no sul, onde
amealhou uma fortuna com o petróleo
texano.

Estratégia — As pesquisas
mostram que a escolha de Bentsen fez
aumentar imediatamente as chances de
Dukakis no sul. Uma diz, por exemplo,
que Bush ainda está na frente nos
estados sulistas, mas a margem é me-
nor: 47.5% a 43.2%. O Gallup dá uma.
diferença semelhante: 46 a 42. Outra
descoberta importante é a de que já a
esta altura 20% dos sulistas que vota-
ram em Reagan nas duas últimas elei-
ções já se inclinam para Dukakis.

Essa estratégia pode ter a contra-
indicação de afastar liberais e minorias,
como negros e hispânicos. Mas a equi-
pe de Dukakis não acredita nisso,
apostando em que os liberais e as
minorias vão dar prioridade a vencer
Bush, nem que tenham de aprovar uma
chapa democrata muito conservadora
para seu gosto. O importante, dizem os
estrategistas de Dukakis, é que Bush
não vai poder contar com o sul como
certo e terá que reduzir seu tempo de
campanha no norte para cuidar de sua
retaguarda. (R.C.A.)

Hurtado apoia
trégua interna
para Colômbia

BOGOTÁ — O dirigente do Partido
Conservador Álvaro Gómez Hurtado,
libertado na noite de quarta-feira depois
de ficar 53 dias seqüestrado pelo grupo
guerrilheiro M-19 (Movimento 19 de
Abril), disse que apoia a proposta de
diálogo entre o governo e as cinco organi-
zações rebeldes colombianas. Gómez
Hurtado, que está abalado emocional-
mente, mas bem de saúde, anunciou que
participará da reunião marcada para o dia
29, quando líderes da guerrilha e dirigen-
tes políticos discutirão a agenda do diá-
logo.

Na sua primeira entrevista depois de
ser libertado, o dirigente conservador

, disse compreender a reação das Forças
Armadas, que se opõem a qualquer tipo

| de negociação com a guerrilha. Mas sa-
lientou que 

"o 
país está em guerra" e "o

diálogo é o caminho para encontrar uma
saída para a crise". A libertação de
Gómez Hurtado foi ordenada na terça-
feira pelo líder do M-19, Carlos Pizarro,

' que afirmou que a decisão visava a facili-
tar o início das negociações com o go-verno.

A filha de Gómez Hurtado, Maria
Mercedes, contou que seu pai pintou e
escreveu textos políticos durante os 53
dias do seqüestro. Capturado numa rua
de Bogotá, num confronto em que os
guerrilheiros mataram seu guarda-costas,
o dirigente conservador foi mantido nu-
ma casa a oeste da capital colombiana,
perto do aeroporto Eldorado.

Polícia prende o "rei

da cocaína" boliviano

mas, ainda sim, arrancou entusiasmado
apoio da platéia.

"É hora de reacender o espírito ame-
ricano de inventividade e ousadia. De
mudar a economia vudu pela economia
do pode-ser-feito. De construir uma
América melhor, através do que há de
melhor em cada americano", disse o
candidato.

Dukakis não perdeu a oportunidade
de mostrar o seu fluente espanhol, ao se
dirigir neste idioma à comunidade hispâ-
nica, que nunca foi tão importante eleito-
ralmente quanto neste ano. Também não
perdeu a oportunidade de recordar o
assassinato do presidente John Kennedy
e sua noção de que o país deve ser forte
militarmente, para garantir a paz. Sau-
dou, contudo, como um bom passo, as
recentes medidas de Reagan, na redução
do arsenal militar.

Conservadorismo — O sena-
dor Bentsen, por sua vez, discursou acei-
tando formalmente a candidatura e pro-
metendo que garante a vitória para a
chapa no estado do Texas, o terceiro em
número de votos no colégio eleitoral.
Para os que não gostam de seu conserva-
dorismo, ele disse que os democratas não
"marcham presos a estreitas e rígidas
ideologias". Reconhceu as diferenças po-
líticas com Dukakis, mas assegurou que
coincide com ele "nos assuntos funda-
mentais de justiça e igualdade de oportu-
nidades".

I m
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Roberto Suárez

LA PAZ —
Roberto Suárez
Gómez, o rei da
cocaína da Bolí-
via, foi preso pe-
Ia polícia na fa-
zenda de El Su-
jo, a 35 quilôme-
tros de Trinidad,
perto da frontei-
ra com o Brasil.
A polícia não en-
controu nenhu-
ma resistência e
prende primeiro
dois guarda-costas de Suárez Gómez. O
traficante foi transferido imediatamente
para a capital boliviana.

O governo negou a possibilidade de.
Suárez Gómez ser extraditado para os
Estados Unidos, onde poderia ser julga-
do por tráfico de drogas num tribunal de
Miami. "Suárez tem uma sentença ditada
pela justiça boliviana e deve cumprir
pena (15 anos) no país", afirmou o minis-
tro do Interior, Juan Carlos Durán.

O ministro disse ainda que a opera-
çáo policial foi "cuidadosamente 

planeja-
da" e que Suárez Gómez, 58 anos, será
apresentado à imprensa ainda hoje. O
traficante foi submetido a um check-up
por causa da idade avançada c de proble-
mas cardíacos.

Na fazenda de El Sujo. a polícia

Atlanta — Reuters 6/2/1988

Estilos opostos no rumo à Casa Branca
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Uma é dinâmica.
A outra faz o
gênero caseiro

Jonathan Zimmerman
" Ttie Battlwore Sun

Imaginem 
a cena: em algum lugar

bem longe deste mundo, Eleanor
Roosevelt observa a Convenção Nacio-
nal Democrata. E relembrando sua in-
fluência na Casa Branca do marido
Franklin — sobretudo na defesa das
mulheres e das minorias — ela avalia
não apenas os candidatos, mas também
suas mulheres. A senhora Roosevelt faz
um exercício de imaginação: quem será
a próxima primeira-dama? Uma Marta
ou uma Maria!

Usando os nomes de duas irmãs da
Bíblia, Eleanor Roosevelt divide as
mulheres como os lingüistas classificam
verbos — na forma passiva e ativa.
Martas são delicadas, deferentes e, aci-
ma de tudo, devotadas, o lado fraco da
corda dos provérbios. Marias são inde-
pendentes e individualistas, interessa-
das em idéias e cm suas aplicações.

Dualidade — Segundo seus
biógrafos, Eleanor Roosevelt sabia que
jamais se transformaria numa esposa
tipo Marta. E com efeito, ela virou uma
primeira-dama tipo Maria, transfor-
mando seu cargo numa ante-sala para
mudanças sociais.

Não olhem para Barbara Bush se
quiserem encontrar aquela herança ati-
va de Eleanor. Olhem, sim, para Kitty
Dukakis. Enquanto os maridos se pre-
param para terçar armas rumo à Casa
Branca, suas mulheres reavivaram
aquela dualidade Marta-Maria comen-
tada pela senhora Roosevelt há quase
meio século.

Barbara Pierce Bush encontrou pe-
Ia primeira vez o futuro marido numa
festinha natalina da escola, quando
George era universitário, em Andover.
"Achei que ele era a criatura mais
bonita que eu já tinha visto", afirmou
Barbara para o Ladie's Home Journal,
em 1986. "Não podia nem respirar
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Kitty Dukakis
ele estava na

atuante
sala", acres-quando

centou.
Os dois ficaram noivos em um ano.

Depois, George foi lutar no Pacífico e,
quando voltou com o dever cumprido,
Barbara saiu do Smith College para se
casar com ele.

Começou então para Barbara um
sacrifício de peregrinações atrás do ma-
rido, do Texas a Nova Iorque, de Nova
Iorque para Washington, de lá para a
China e, então, de volta a Washington.
São 43 anos de casamento e cinco
filhos.

Nâo é brincadeira, mas a agenda de
Barbara é... George. Na autobiografia
do marido, Looking Forward (Olhando
para a Frente), de 1987, Barbara emer-
ge como uma autêntica Marta, um mo-
delo de paciência e devoção.

Kitty Dukakis, por outro lado, é
daquelas que interrompem as reuniões
do marido. Tem um escritório perto do
marido e discute com ele sobre vários
projetos. Kitty já foi duas vezes à

Barbara Bush: doméstica
Tailândia porque é uma mulher preocu-
pada com os refugiados combojanos.
Em termos de política, foi Kitty quem
anunciou a intenção do marido de ter
quatro mulheres no gabinete de seu
primeiro governo em Massachusetts.

Política— Ironicamente, Ka-
therine Dickson Dukakis começou a
vida como Barbara Bush. Deixou a
universidade para se casar não com
Michael, mas com John Chaffetz, seu
primeiro marido. Anos depois, conse-
guiu o divórcio e foi com o filho de três
anos para Cambridge, onde se formou
enquanto trabalhava em meio expe-
diente. Quando encontrou Michael pe-
Ia primeira vez, foram jantar e depois
ao cinema.

De acordo com os biógrafos de
Dukakis, Charles Kenney e Robert L.
Turner, após o cinema os dois foram
para a casa dele falar de política, e
continuam falando de política até hoje.
Michael e Kitty-Maria, como Eleanor.

A vitória de um baixinho
A sessão final da convenção demo-

crata teve todos os lugares-comuns que
vêm caracterizando esse tipo de circo
político-partidário-artístico nas últimas
décadas. Os produtores de Hollywood
que ganharam 250 mil dólares para tentar
arranjar algumas coisas diferentes não
conseguiram quebrar muitos tabus, a não
ser mudar os tons das cores de sempre —
azul e vermelho, como na bandeira — e
inventar um jeitinho para que Dukakis
não parecesse tão baixinho quanto ele é.

Os produtores hollywoodianos quise-
ram, por exemplo, abolir uma das princi-
pais marcas registradas das convenções:
os balões de gás, soltos na noite final. Até
o início da semana, eles cantavam vitória
por ter conseguido os carnavalescos con-
fetes para o lugar dos velhos balões de
aniversário de criança. Acontece que o
próprio Dukakis sempre sonhara com
aqueles balões azuis e branco subindo
diante de sua glória. Como a festa era
dele, não deu outra. Lá estavam, ontem,
os indefectíveis balões, que tiveram de
ser providenciados na última hora.

A preocupação de Dukakis com o
discurso era enorme. Ele fez duas vezes o

reconhecimento do local e seus assessores
puderam medir dircitinho uma engenho-
ca especialmente criada para disfarçar
sua pequena altura. Um elevador hidráu-
lico faz o podium subir e descer, de modo
que ele não aparecia tão baixinho quando
estava lendo o discurso de ontem à noite.
Mas não é sempre que se pode usar
artifícios para disfarçar a altura de Duka-,
kis. Para muitos americanos, acostuma-
dos com presidentes altos, Lloyd Bent-
sen, ao lado de Dukakis, tem muito mais
jeito para a Casa Branca.

Coube à atriz Olimpya Dukakis apre-
sentar o primo para a delirante platéia
que agitava cartazes com o nome do
candidato. Quando a atriz foi indicada
este ano para o Oscar de melhor coadju-
vante — pelo papel que desempenhou no
filme Moonstruck (Feitiço da Lua) ela
começou a dizer que ia ganhar o prêmio
porque 

"1988 vai ser o ano da família
Dukakis neste país". Ao receber o Oscar,
ela terminou seu agradecimento dando
uma forcinha para o primo, que estava
batalhando as primárias. 

"Vamos lá, Mi-
chael", disse, agitando a estatueta.
(R.C.A.)

Jackson formará assessores
ATLANTA — O reverendo Jesse

Jackson pretende criar, após a eleição
presidencial de novembro, um instituto
destinado a preparar jovens negros para
atuar como assessores em campanhas
políticas. A organização, inspirada cm
outra semelhante criada por Martin Lu-
ther King, serviria para dar maior acesso
a este campo aos negros c como base da
atuação política do próprio Jackson.

Segundo um assessor de Jackson, o
instituto teria sua sede provavelmente em
Washington, e estaria estreitamente liga-
do ao comitê político que o reverendo já
está organizando para começar a atuar
após a campanha presidencial. 

"Sua cam-

panha foi prejudicada por carência de
pessoas experientes", disse o assessor,
acrescentando que Jackson teve grande
dificuldade de encontrar colaboradores
qualificados de alto nível.

À parte os que conquistaram cargos
eletivos, prosseguiu o assessor, que não
quis identificar-se, existe apenas um pu-
nhado de poéticos profissionais negros de
grande preparo nos Estados Unidos. E
alguns deles — como o advogado Ron
Brown, que participou da campanha de
Jackson — não podem largar seus traba-
lhos durante um ano para dedicar-se
integralmente a uma campanha política.

b Um grupo de homossexuais e lésbicas
está circulando uma petição entre os
delegados democratas, pedindo a inseri-
ção de um de seus integrantes, Perry
Watkins, como candidato à vice-
presidência. Watkins é um sargento do
Exército que conseguiu dobrar o Pentá-
gono na Justiça, quando tentou-se afasta-
lo por sua condição de homossexual.

Uma das mulheres mais felizes na
América, agora, é Euterpe Dukakis, 84,
mãe do candidato presidencial democra-
ta. Entrevistada pelos repórteres, após a
vitória do filho, ela disse que estava
muito feliz e gratificada. E apesar de
cansada, depois de tantas viagens e dis-
cursos, disse que não pretendia parar em
sua campanha pela eleição de Dukakis.
Euterpe, grega de nascimento, que não
falava uma palavra de inglês ao chegar à
América aos cinco anos, se transformou
numa mulher expressiva com sotaque
refinado, cujo dinamismo, na sua idade,
vive surpreendendo os repórteres.

Nos três dias da convenção democrata,
a polícia de Atlanta deteve mais de uma
centena de pessoas, a maioria ativistas de
campanhas anti-aborto, pacifistas e um
grupo de empregados do hotel onde os
democratas se juntam numa reunião pa-
ralela à convenção.

A plataforma eleitoral adotada pelo
Partido Democrata ajuda o desenvolvi-
mento de melhores relações soviético-
americanos, anunciou ontem em Moscou
o porta-voz do Ministério do Exterior
soviético, Vadim Perfiliev. Ele disse que
a política democrata de continuar as
conversações com a URSS sobre o tema
de segurança respondia aos interesses dos
dois países e aos de toda a humanidade.

O vice-presidente George Bush afir-
mou quarta-feira à noite que era suficien-
temente forte para suportar as "baixe-

zas" lançadas contra ele na convenção
democrata. Bush disse que os ataques
pessoais não levavam a nada, e talvez
mesmo se voltassem contra aqueles que
os faziam.
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encontrou 25 armas de diversos calibres,
mas nenhuma droga.

A polícia confirmou ainda que no
mês passado uma operação idêntica, na
fazenda de Quemalia, também de pro-
priedade de Suárez Gómez, havia fracas-
sado. O traficante conseguiu embrenhar-
se na selva e fugir, depois de ser alertado
sobre a aproximação dos helicópteros.
Na operação de ontem, a polícia mudou
de tática e dez policiais chegaram a El
Sujo a pé.

Empapados—Há um mês, Suá-
rez Gómez fez várias acusações contra as
lideranças políticas do pais, afirmando
que 

"desde as eleições presidenciais de
85, todos (os políticos) estão empapados
de cocaína". Ás declarações do traficante
foram feitas ao vivo pelo Canal 4 da TV
boliviana e pela Rádio Metropolitana.
Por causa da entrevista com o rei da
cocaína, o governo fechou a TV e a rádio
por seis meses.

Em 1983, Suárez Gómez ofereceu-sc
para pagar a dívida externa da Bolívia (3
bilhões de dólares na época) se as autori-
dades retirassem as acusações que pesa-
vam sobre ele e o irmão, que está fora-
gido.

O ministro de Informações, Herman '
Antelo, afirmou que o governo está em-
penhado no "total aniquilamento" do
tráfico e que a prisão de Suárez Gómez
faz parte de uma "ação 

global" que
continuará em prática.
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Policiais dominam um palestino que tentava impedir detenções

Confrontos na CisJordânia
matam mais três palestinos

JERUSALÉM — Mais três jovens palesti-
nos foram mortos a tiros por soldados israelen-
ses, durante confrontos na Cisjordânia ocupa-
da por Israel, enquanto em Jerusalém se
verificavam os mais violentos protestos desde
o início da rebelião palestina, em dezembro do
ano passado.

Centenas de estudantes aproveitaram o
fim do período letivo em universidades para
promover violentas manifestações, em grupos
esparsos por diferentes áreas de Jerusalém.
Ergueram barricadas, atacaram a sede do
Banco Central israelense e várias lojas, casas,
restaurantes e automóveis. Sempre brandindo
bandeiras palestinas, eles investiram com pe-
dras contra policiais, que responderam com
cassetetes e bombas de gás lacrimogêneo. Não
há notícia de feridos, mas dezenas de manifes-
tantes foram detidos.

"E o fim do período letivo, eles não têm
mais medo de que as aulas sejam suspensas e
aproveitaram para descarregar", comentou o
chefe de polícia Yosef Yehudai.

Em Nablus, na Cisjordânia ocupada,
Maher Abu Ghazaleh, de 23 anos, e Hussan
Abdel Aziz, de 18, morreram no hospital Al-
Irrihad depois de choques entre manifestantes
munidos de pedras e soldados israelenses ar-
mados com armas de fogo. O Exército israe-
lense imediatamente decretou o toque de
recolher na cidade. Pelo menos 23 pessoas
ficaram feridas.

Um porta-voz militar disse que também
em Tulkarem os confrontos resultaram na
morte de um outro palestino. Sobe já a mais
de 220 o número de palestinos mortos desde o
início da rebelião.

Iraque acusa Irã de não
acatar resolução da ONU

BAGDÁ — O Iraque anunciou que a
recusa do Irã em manter conversações de paz
diretas com o governo de Bagdá foi uma
rejeição da resolução 598 do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que pede um
imediato cessar-fogo na guerra do Golfo Pérsi-
co. O Iraque também voltou a insistir ontem
em conversações diretas e urgentes com o Irã."Se o Irã se recusa a conversar com o
Iraque, com quem então eles querem restabe-
lecer a paz?", afirmou Wisam Àl-Zahawi, sub-
secretário iraquiano de Relações Exteriores.
Segundo ele, "a rejeição iraniana da proposta
é uma negação categórica do item 4 da resolu-
ção 598 do Conselho de Segurança".

Compromisso — O item 4 pede a
cooperação mútua dos dois países com a
Secretaria-Geral da ONU no cumprimento da
resolução e prevê a aceitação de seus esforços
na obtenção de um compromisso honrado e
abrangente, aceito pelos dois lados, de todos
os assuntos pendentes em conformidade com
os princípios da Carta das Nações Unidas.

A cooperação com a Secretaria-Geral da
ONU é necessária, disse o subsecretário ira-
quiano, mas acrescentou que 

"a 
paz deve ser

feita entre Iraque e Irã, e não através de um
acordo entre o Irã e a ONU".

O subsecretário concluiu que o Iraque não
vai negociar nada a não ser que o objetivo das
conversações seja "uma 

paz duradoura".
Em Teerã, líderes militares fizeram um

apelo urgente para que o país aceite o cessar-
fogo com o Iraque. O comandante da Guarda
Revolucionária Islâmica, Moshen Rezaei, dis-
se que apoia o cessar-fogo, mas manterá suas
forças em estado de vigilância."Agora 

que as respeitadas autoridades

políticas do país decidiram pelo cessar-fogo, e
a medida foi aprovada pelo líder (aiatolá
Khomeini), apoiamos seriamente a iniciativa",
afirmou Rezaei.

Muitos residentes contactados em Teerã
ainda estão confusos em relação à rápida
mudança na política do país. Um hezbollahi
(membro do Partido de Deus) afirmou: "Mui-
tos de nós estão nervosos. Qualquer um que
tenha perdido alguém ou alguma coisa na
guerra está infeliz."

A comissão das Nações Unidas que deverá
acertar os detalhes para o cessar-fogo no Golfo
vai viajar para Teerã amanhã e um dos nego-
ciadores está otimista. "Acredito 

que a ONU
pode fazer o trabalho e espero que permitam
que atuemos", afirmou em Viena o tenente-
general norueguês Martin Vadset.

O grupo, com oito representantes, deverá
passar uma semana no Irã e no Iraque, acer-
tando detalhes técnicos das conversações —
datas de encontros, retirada de tropas e super-
visão do cessar-fogo. Analistas e diplomatas
ocidentais acreditam que os negociadores da
ONU encontrarão dificuldades no trato com o
governo do Iraque, que quer conseguir um
cessar-fogo segundo seus próprios termos.

I—I O governo iraquiano informou sobre
novos choques com forças iranianas no

nordeste do Iraque e o presidente iraquiano
Saddam Hussein afirmou que o cessar-fogo
por si só não acabará com a guerra do Golfo.
Um comunicado de operações de guerra sobre
as últimas 24 horas informou que as tropas
iraquianas "libertaram 35 colinas e monta-
nhas depois de heróicas batalhas que dizima-
ram as forças de ocupação do Irã".

Um brasileiro no fogo cruzado
Deborah Berlinck
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ogueira Batuta

NOVA IORQUE
— Há 10 dias um brasi-
Ieiro está no fogo cru-
zado de um debate que
mobilizou o cenário
político internacional:
a guerra Irã-Iraque e a
derrubada, por parte
dos Estados Unidos,
de um avião civil ira-
niano. Trata-se do em-
baixador Paulo No-
gueira Batista, que,
por um acaso, assumiu
este mês a presidência
do Conselho de Segurança das Nações Unidas
(ONU), na condição de mediador do conflito
no Golfo Pérsico (através de um sistema de
rodízio, coube ao Brasil dirigir o órgão no mês
de julho). Ao final da primeira rodada de
negociações, Nogueira Batista acha que há
possibilidade para um cessar-fogo, mas ressal-
ta que ainda são grandes os riscos."Não se pode afirmar com absoluta certe-
za. Não sei se ainda é o final, mas diria quedemos um passo grande — declarou o embai-
xador, referindo-se à disposição manifestada
pelo Irã, e já aceita pelo Iraque, de pôr um fim
à guerra de quase oito anos.

Inicialmente, os debates no Conselho de
Segurança concentram-se num problema quediplomatas consideravam impossível de resol-
ver através de negociação: o Irã queria que o
Conselho condenasse os Estados Unidos peladerrubada do avião e os americanos não
aceitavam. "A 

partir disto, tínhamos duas
saídas: uma confrontacionista, que seria dar

uma sentença, ou partir para um acordo
maior, já que sentimos sinais positivos do Irã
para o fim da guerra. Então, partimos para um
acordo", conta o embaixador.

Como presidente do Conselho, Nogueira
Batista promovia reuniões com os represen-
tantes do Irã, Iraque e Estados Unidos, e este
foi outro obstáculo: segundo o embaixador, os
chefes das missões americana e iraniana, por
causa da derrubada do avião, se recusavam a
discutir o problema no mesmo horário. "Eu
tinha que conversar com um de manhã e com
outro à tarde", disse Nogueira Batista. Na
quarta-feira, anunciado o possível acordo para
o cessar-fogo, o Conselho de Segurança, atra-
vés do embaixador brasileiro, divulgou uma
resolução sobre o incidente com o avião,
lamentando a perda de vidas, sem, entretanto,
apontar qualquer responsabilidade pelo episó-
dio, um documento que o jornal The New
York Times qualificou de "ameno".

Fórmula — "Não 
podemos fazer um

julgamento prematuro sem antes termos a
apuração dos fatos. Com a possibilidade de um
acordo para o fim da guerra, tiramos o assunto
da agenda, para que ele seja resolvido juridi-
camente, depois que a Organização Interna-
cional de Aviação investigar o caso", justificou
Nogueira Batista. A fórmula, segundo diplo-
matas, agradou especialmente os Estados Uni-
dos, que evitaram mais um desgaste político
no ano eleitoral. Este fim de semana a ONU
deverá enviar uma missão especial para nego-
ciar com o Irã e o Iraque a data para o cessar-
fogo.

Segundo o embaixador, o Conselho, pela
primeira vez, participará juntamente com o
secretário-geral da ONU Javier Perez de
Cuellar, para as negociações de um acordo.
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COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE

1) A COMPANHIA BRASILEIRA
DO COBRE é uma empresa de
mineração controlada acionaria-
mente pela BNDES PARTICIPA-
ÇÕES S.A. - BNDESPAR, vol-
tada à pesquisa, exploração e be-
neficiamento de minério de cobre,
com capacidade de beneficia-
mento de minério de 1.900.000t/
ano, o que lhe permite extrair até
40.000t/ano de concentrado
de cobre, correspondendo a
12.000t/ano de metal contido.
Este seu produto é integralmente
utilizado como matéria-prima pela
usina metalúrgica de cobre da
CARAÍBA METAIS S.A., situada
na Bahia.
2) A empresa tem sede em Porto
Alegre-RS e suas minas estão lo-
calizadas em Camaquã, Municí-
pio de Caçapava do Sul-RS, a
cerca de 300 km de Porto Alegre e
a 150 km do Porto de Pelotas,
onde são embarcados os concen-
trados produzidos. Em 31/05/88,
possuía um efetivo de 985 empre-
gados.
3) A primeira identificação de mi-
nério de cobre na região foi feita
em 1865 por mineiros ingleses
que garimpavam ouro em Lavras
do Sul. Em 1888, foram iniciadas
a lavra em pequena escala e a ex-
portação para a Inglaterra de mi-
nério escolhido.
4) Em 1900 foi fundada, em Bru-
xelas, a SOCIETÉ ANONYME
DES MINES DE CUIVRE DU CA-
MAQUAN, que iniciou a explora-
ção das minas em 1901. O mi-
nério era tratado de forma semi-
manual e o concentrado de cobre
resultante exportado para a
Inglaterra.Em 1908, foram parali-
sadas as atividades de lavra de-
vido à queda de preços do metal.
5) No ano de 1935, foi requerido o
registro das Minas do Camaquã
como MINA MANIFESTADA,
sendo proprietário na época o Sr.
Francisco Raymundo de Macedo
pabrício.
6) Em 1938, a CIA. INDÚTRIAS
ELETRO-QUÍMICAS LTDA. ad-
quiriu o terreno e os direitos de la-
vra, realizando uma lavra pre-
caria, logo paralisada.
7) Em 1942, após uma pesquisa
geológica sistemática, foi fundada
a COMPANHIA BRASILEIRA DO
COBRE, sendo principais acionis-
tas o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul e a Laminação Na-
cional de Metais Ltda., perten-
cente então ao Grupo Pignatari. A
COMPANHIA BRASILEIRA DO
COBRE foi autorizada a funcionar
como empresa de mineração pelo
Decreto n? 677, de 22 de outubro
de 1942. Em maio de 1944, ini-
ciou-se a operação de concentra-
ção (beneficiamento de minério),
com capacidade de processa-
mento de 120t/dia de minério. De-
vido a problemas conjunturais do
pós-guerra, foram suspensos os
trabalhos em abril de 1945.
8) Em 1952, foi reiniciada a lavra,
já sob o controle acionário do Gru-
po Pignatari.Em 1956, foi amplia-
da a capacidade do beneficia-
mento para 800t/dia de minério.
9) Entre 1958 e 1968, por contrato
de assistência técnica, a MITSU-
BISHI METAL MINING CO.
operou as minas, usina e serviços
de geologia. A partir de 1969, as
minas passaram a ser dirigidas
oela equipe técnica da CBC, com
orientação técnica da GEOTEMI
e, em 1971, entrou em operação a
nova usina com capacidade para

• beneficiar 1.500t/dia de minério.

->

Também em 1971, foi organizado
o Departamento de Geologia pelo
Prof. Eros Farias Gavronski,
tendo executado os seguintes tra-
balhos: unificação de sistemas de
coordenadas topográficas de su-
perfície e subsolo; padronização
da documentação da mina; e son-
dagem de superfície e subsolo,
totalizando 19.000m.
10) Em outubro de 1974, em con-
seqüência da grave crise financei-
ra do Grupo Pignatari, o então
BNDE, através da sua subsidiária
INSUMOS BÁSICOS S.A. Fl-
NANCIAMENTO E PARTICIPA-
ÇÕES - FIBASE, atual BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A.
BNDESPAR, assumiu o controle
acionário da empresa.
11) Em dezembro de 1975,
quando a lavra de minério era de-
ficitária, foi desativada a única
empresa metalúrgica que utili-
zava o concentrado de cobre pro-
duzido nas minas do Camaquã, a
Companhia Brasileira do Zinco,
com usina em Itapeva-SP. Em
conseqüência, foram suspensas
as atividades de lavra, direcionan-
do-se os esforços para pesquisas
geológicas adicionais e estudos
de viabilidade técnica, econômica
e financeira sobre a oportunidade
de reativação das atividades da
CBC.
12) Este estudo foi realizado no
momento em que o preço do co-
bre no mercado internacional era
da ordem de US$ 0,98/lb e o em-
preendimento revelava-se econo-
micamente viável, com um valor
médio de US$ 0,85/lb para o co-
bre eletrolítico. Com base neste
estudo, foram realizados investi-
mentos operacionais da ordem de
US$ 50 milhões.
13) A decisão do governo em in-
vestir no projeto CBC foi apoiada
no conceito estratégico, então vi-
gente, de substituição de importa-
ções. Reforçando esta decisão,
havia ainda a preocupação de
eventual escassez do metal no
mercado internacional, fato não
confirmado, tendo em vista a en-
trada de novos produtores, espe-
cialmente na África e na Ásia.
14) Em 1979, após a redefinição
do empreendimento, foram inicia-
das as obras de expansão (Pro-
jeto de Expansão Camaquã) en-
globando três frentes de minera-
ção, uma a céu aberto e duas sub-
terrâneas (minas São Luiz e Uru-
guai) além de uma unidade de be-
neficiamento do minério. A uni-
dade industrial tem capacidade
para processar 1.900.000t/ano de
minério, resultando na produção
de cerca de 40.000t/ano de con-
centrado de cobre a 30% de cobre
contido.
15) As atividades referentes a
esta nova fase da empresa ti-
veram início em 1980.com a lavra
na mina a céu aberto e na mina
subterrânea São Luiz. Em 1986,
entrou em operação a mina sub-
terrânea Uruguai enquanto que a
mina São Luiz entrava em fase de
exaustão.
16) Desde 1982, ano em que a
usina de beneficiamento entrou
em operação, a CBC tem mantido
uma produção equivalente a
30.000t/ano de concentrado com
30% de cobre contido. A participa-
ção da mina subterrânea, em ter-
mos de metal, é de 50%. A produ-
ção esperada para 1988 deverá
situar-se em 25.000t de concen-
trado de cobre, 17% inferior à ca-
pacidade de produção, em virtude

BNDES Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social

de problema geológico, já identifi-
cado, ocorrido na mina a céu
aberto.
17) O empreendimento CBC vem
apresentando resultados econô-
micos negativos em função de o
investimento realizado não ser
compatível com a capacidade de
geração de rendas. Esta situação
decorre fundamentalmente da
não confirmação dos teores de
cobre previstos no projeto.
18) Como forma de se alcançar
um fluxo de caixa superavitário
para as operações de venda de
concentrado de cobre, em fe-
vereiro de 1987, o Sistema
BNDES decidiu assumir a totali-
dade do endividamento bancário
da empresa e fixar o preço de
venda do concentrado de cobre,
ali produzido, em nível equi-
valente ao do concentrado impor-
tado, acrescido dos custos de in-
temação no país.
19) Em face do exposto, o Sis-
tema BNDES já reconheceu per-
das da ordem de US$ 29,7 mi-
Ihões, como forma de buscar a
compatibilização do valor econô-
mico da CBC com sua capaci-
dade de geração de rendas.
20) Sob o aspecto de geração
operacional de caixa, o empreen-
dimento CBC, após a reestrutura-
ção financeira mencionada, tem-
se apresentado superavitário.
21) A CBC foi incluída na relação
das empresas privatizáveis, ini-
cialmente, pela Exposição de Mo-
tivos n? 313, de agosto de 1981, e
reconfirmada .através dos Deere-
tos 91.991/85 e 95.886/88.
22) Em 14/01/88, o então Conse-
lho Interministerial de Privatiza-
ção fixou as diretrizes para o pro-
cesso de privatização da CBC,
através da Resolução n? 26/88.
23) O modelo de privatização
adotado para a alienação da CBC
prevê a transferência da totali-
dade das ações detidas pela
BNDESPAR, que correspondem
a 99,9874% do capital votante e
do capital social.
24) O futuro acionista controlador
obrigar-se-á a ofertar aos empre-
gados da companhia 5% do capi-
tal votante, ao preço de, no má-
ximo, 1/3 (um terço) do valor que
vier a ser alcançado no leilão das
ações de controle.
25) As minas de cobre da CBC
contam com uma vida útil rema-
nescente estimada não superior a
5 (cinco) anos. A possibilidade de
ampliação da vida útil da usina de
concentração de minérios da em-
presa recai na exploração de re-
servas de zinco e chumbo, com
prata associada. A exploração
dessas reservas será possível
com reduzido investimento adi-
cional, para implantar adaptações
necessárias nas instalações de
beneficiamento existentes.
26) A empresa conta, ainda, com
ocorrências de ouro, carvão e cal-
cáreo, cuja situação detalhada
encontra-se descrita no Edital
na sua forma completa.
27) O Sistema BNDES entende
que, sob controle do setor privado,
a CBC terá condições de maxi-
mizar a exploração do minério de
cobre, bem como realizar investi-
mentos que objetivem o aprovei-
tamento de outros bens minerais,
cujas ocorrências revelam boas
possibilidades de transformação
em reservas da empresa.

Brasília, 22 de julho de 1988.

BNDESPAR
BNDES
Participações S.A.

<>
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EDITAL PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE INTERESSADOS NA

AQUISIÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DA

(çXc)
COMPANHIA

BRASILEIRA DO COBRE
1. DA OFERTA:

1.1. Será alienado um lote de 9.288.595 ações ordinárias, repre-
sentativas de 99,9874% do capital com direito a voto e
99,9874% do capital social da COMPANHIA BRASILEIRA DO
COBRE, através de leilão de preço, a ser realizado no dia 21 de
outubro de 1988, no recinto da BOLSA DE VALORES DO RIO
DE JANEIRO, às 15:30 horas.
1?2. A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR divulgará
até o dia 16 de setembro de 1988 o preço mínimo do lote ofer-
tado.
1.3. A operação será considerada especial, não sendo operação
típica de Bolsa, uma vez que não se admitirá a interferência de
pessoas, físicas ou jurídicas, que não forem pré-qualificadas à
compra das ações, nem de eventuais vendedores.
1.4. Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos,
necessários à habilitação:

ser pessoas físicas brasileiras residentes e domiciliadas no
país;

tratando-se de pessoas jurídicas que aqui tenham sede e foro,
pelo menos 51% do capital devem pertencer a brasileiros, nos
termos da Lei n? 6.634, de 02/05/79, e Decreto n? 85.064, de
26/08/80, que dispõem sobre exploração mineral em faixa de
fronteira;

dispor de comprovada capacidade econômico-financeira em
dimensão compatível com a operação pretendida;

qualificar-se como idôneos e detentores de bem-sucedida ex-
periência empresarial.
Será admitida a habilitação de associação ou consórcio de pes-
soas físicas e/ou jurídicas.
No caso de associação ou consórcio, será admitida a participa-
ção minoritária direta de capital estrangeiro de, no máximo, 44%
do capital da associação ou consórcio, o que representa 43,99%
do capital com direito a voto da COMPANHIA BRASILEIRA DO
COBRE, sendo vedada, neste caso, a participação destes só-
cios estrangeiros na composição societária dos parceiros nacio-
nais da associação ou consórcio.
1.5. Excetuando-se os candidatos sob controle comum ou asso-
ciações, que se deverão fazer representar por uma única Corre-
tora, cada candidato habilitado, interessado em comprar ações
nos termos da presente oferta, terá que se fazer representar no
leilão por uma Corretora de Valores, e esta somente poderá re-
presentar um único candidato.

1.6. Por não se tratar de uma operação típica de Bolsa, a tabela
de corretagem e/ou remuneração a ser aplicada deverá ser esta-
belecida pelo candidato e sua Corretora. A BNDES PARTICIPA-
ÇÕES S.A. - BNDESPAR, independentemente do mencionado
acima, remunerará apenas a sociedade Corretora que represen-
tar a Adquirente do lote de ações objeto da presente oferta, no
montante equivalente a 0,15% do valor da operação. O paga-
mento desta remuneração será a vista, por ocasião da liquida-
ção financeira da compra do candidato vencedor.

1.7. Os interesses da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A.-
BNDESPAR serão representados pela própria BOLSA DE
VALORES DO RIO DE JANEIRO.

2. DA FORMA DE PAGAMENTO:
2.1. A alienação das ações ordinárias será realizada com paga-
mento a vista e a liquidação financeira dar-se-á até o dia 28 de
outubro de 1988, ressalvado o disposto no item 2.2.

2.2. A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, a critério
do candidato vencedor, poderá parcelar até 70% do valor total
das ações adquiridas, sendo que o correspondente a, no mi-
nimo, 30% do valor total da aquisição será pago a vista.
O valor parcelado será corrigido pela variação integral da OTN,
com juros de 12% a.a. e pagamento em até 120 meses, aí incluí-
da carência de 12 meses.

A garantia da totalidade do valor parcelado será constituída atra-
vés da prestação de fiança bancária, que poderá, após a conclu-
são do processo de transferência do controle da empresa, ser
substituída por garantias reais e pessoais aceitas pela BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR e que não pertençam à
COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE ou às suas Controla-
das. Igualmente, não será aceita garantia constituída pelas
ações da empresa, objeto do presente Edital.
A carta de fiança deverá ter validade de, no mínimo, 60 dias. A
sua renovação deverá ser apresentada à BNDES PARTICIPA -
ÇÕES S.A. - BNDESPAR em até 30 dias antes do seu vencimento.

2.3. A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR não par-
celará o pagamento da compra à empresa de capital estrangeiro
participante de consórcio ou associação vencedora, por estar a
isso impedida pela Lern? 4.131/62.

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA:

CONSELHO
& - FEDERAL DEy/ DESESTATIZACÃO

3.1. Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DO
COBRE

3.2. Sede Av. João Pessoa, n? 155
Escritório: Porto Alegre - RS

3.3. CGC/MF: 87.678.207/0001-06
3.4. Composição do Capital Social:

Em 16/07/88

CLASSE DE AÇÕES ^EAÇÕEíP %

ORDINÁRIAS 9.289.764 100
TOTAL 9.289.764 100

Obs.: A composição do capital social aqui indicada é a decor-
rente da reorganização societária deliberada na Assembléia
Geral de 16/07/88.

3.5. Distribuição do Capital Social:

ACIONISTAS

CLASSE DE AÇÕES
BNDESPAR

ESTADO
DO RIO

GRANDE DO SUL
TOTAL

ORDINÁRIAS 9.288.595 1.169 9.289.764

Obs.: A distribuição do capital social acima indicada foi calculada
na hipótese de a BNDESPAR exercer integralmente o aumento
de capital deliberado pela sociedade, em 16/07/88.

3.6. Objeto Social:
A Sociedade tem por objeto a implantação, exploração e opera-
ção das atividades de mineração, beneficiamento, transforma-
ção e comercialização de minérios e subprodutos deles resul-
tantes, inclusive com a utilização de desdobramento dos mes-
mos na industrialização e comercialização de outros produtos e,
ainda, a importação e exportação de minérios, subprodutos e
derivados e de bens e serviços necessários à execução de ativi-
dades compreendidas no seu objeto, inclusive a participação no
capital de outras empresas, relacionadas com suas atividades
ou o apoio às mesmas.

3.7. Evolução da Produção de Concentrado de Cobre da
CBC:

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (em toneladas)

ANO  CONCENTRADO DE COBRE COBRE CONTIDO
1984 31.730 9.087
1985 29.526 8.942
1986 30.749 9.190
1987 28.718 8.956
1988 (previsão) 25.782 8,576

A queda de produção em 1988 decorre de alterações do plano
de lavra na mina a céu aberto, motivadas por problema geoló-
gico já identificado, ocorrido em maio do ano em curso.
3.8. Formação do Preço do Concentrado de Cobre da CBC:
O preço de venda do seu concentrado de cobre ó formado das
seguintes parcelas:

valor básico de referência: cotação do metal cobre na Bolsa de
Metais de Londres (LME);

são deduzidas deste valor de referência as taxas de tratamento
(TC) e de refino (RC), negociadas no mercado internacional; es-
tas duas taxas são representativas do custo de metalurgia do co-
bre no mercado mundial;

são acrescidos valores correspondentes aos metais preciosos
(ouro e prata) contidos no concentrado.

3.9. Evolução da Receita Operacional e da Geração Opera-
cional de Caixa:

valores em USS mil equivalentes

DISCRIMINAÇÃO 1986 Ç) 1987 (') 1?Trim./1988
• Receita Operacional Líquida 25.796 21.107 6.929
«Geração Operacional de Caixa 9.521 133 (") 4.453

(*) Valores auditados.
(**) Geração atipicamente baixa, em função de acidente ocorri-

do com o guincho da mina subterrânea, tendo afetado o nível
de produção e demandado recursos significativos para a sua
recuperação.

3.10. Perfil Pro-Forma das Contas Patrimoniais na Data-
Base de 28/02/88 (já considerando o impacto do aumento
de capital autorizado pela Assembléia Geral de 16/07/88): (*)

DISCRIMINAÇÃO * ? SITUAÇÃO AJUSTADA
USS mil equivalentes

ATIVO TOTAL 36.539,3
Ativo Circulante 5.468,0
Realizável a Longo Prazo 921,9
Ativo Permanente 30.149,4

PASSIVO TOTAL 36.539,3
Passivo Circulante 1.322,3
Resultado de Exercícios Futuros 0,8

»Patrimônio Líquido 35,216,2

(*) Valores preliminares.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
4.1.0 futuro acionista controlador deverá se obrigar a ofertar,
através de distribuição secundária, a empregados da COMPA-
NHIA BRASILEIRA DO COBRE, o montante de até 464.430
ações ordinárias, equivalentes a 5% do capital votante. O valor a
ser pago será de, no máximo, 1/3 (um terço) do preço que as
ações de controle alcançarem no seu leilão, e poderá ser pago a
prazo, à taxa de juros preferenciais.
A referida oferta deverá ser promovida após a realização da
transferência do controle acionário.
4.2.0 Edital em sua forma completa estará à disposição dos
candidatos e do público interessado, sem qualquer ônus, a partir
de 25 de julho de 1988, no horário das 10:00 às 13:00 horas e
das 14:30 às 18:00 horas, nos seguintes endereços:
Rio de Janeiro - RJ: Av. República do Chile, n? 100 - 20? andar
São Paulo - SP: Av. Paulista, n? 460 -12? andar
Brasília - DF: Setor Bancário Sul, Conjunto 1, Bloco K, 4? andar
Recife - PE: Rua do Riachuelo, n? 105 - 7a. andar
4.3. Faz parte integrante deste Edital documento intitulado "In-
formação ao Público", preparado pela BNDES PARTICIPA-
ÇÕES S.A. - BNDESPAR, com o detalhamento histórico do"PROJETO CBC".
4.4. A documentação exigida no Edital deverá ser entregue no
Rio de Janeiro, no endereço e horário citados no item 4.2. acima,
até o dia 23 de setembro de 1988, à exceção de carta de inten-
ção de fiança, a ser fornecida por instituição financeira de primei-
ra linha, para garantir o parcelamento de pagamento de que trata
o item 2.2., que deverá ser apresentada até o dia 12 de outubro
de 1988.
4.5. A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR divulgará a
lista dos candidatos considerados habilitados à aquisição das
ações ordinárias, objeto deste Edital, no dia 14 de outubro de
1988.
4.6. Em conformidade com a legislação que disciplina o progra-
ma de desestatizacão, foram contratadas a COOPERS & LY-
BRAND CONSULTORES LTDA. para a avaliação econômica
da COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE e a CAMPIGLIA,
BIANCHESSI & CIA. AUDITORES para auditar o processo de
transferência do controle e atestar a transparência de todas as
suas fases.
4.7. O BNDES, de acordo com as condições vigentes nas suas
políticas organizacionais, concederá prioridade à avaliação de
apoio financeiro aos investimentos que o novo acionista contra-
lador venha a julgar necessários à conclusão de pesquisas geo-
lógicas e operações de lavra e beneficiamento decorrentes.
5. SÍNTESE DO CRONOGRAMA DAS OPERAÇÕES
MENCIONADAS NESTE EDITAL:
5.1. Datas estabelecidas para a transferência do controle acio-
nário da COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE, objeto deste
Edital:

Data-limite para informação ao público do preço
mínimo do lote de ações de controle  16/09/88

Data-limite para entrega da documentação exi-
gida para a pré-qualificação de interessados  23/09/88

Data-limite para a apresentação da carta de inten-
ção de fiança pela instituição financeira que afian-
cará o candidato, na hipótese de este vir a ser o
vencedor no leilão e desejar parcelar o pagamento
da compra  12/10/88

Data-limite para a publicação da relação dos can-
didatos habilitados ao leilão  14/10/88

Data do leilão das ações do controle da COMPA-
NHIA BRASILEIRA DO COBRE  21/10/88

Data-limite para a liquidação financeira do leilão.. 28/10/88

Brasília, 22 de julho de 1988.

BNDESPAR
BNDES
Participações S.A.

->
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Vazio de Confiança
Um 

acordo entre partes divergentes, para sair do
limbo das boas intenções e se materializar,

pressupõe confiança recíproca. Para se viabilizar um
acordo entre empresários e sindicatos de trabalha-
dores já existe em comum o reconhecimento de que
a inflação excede a capacidade de suportá-la. Falta o
resto: tudo.

A verificação de que é impossível, a quem
produz e a quem consome, conviver com taxas que
puxam mensalmente custos e salários acima de 20
por cento pode ser o ponto de partida para um
acordo. Falta, porém, a disposição de ceder nas
posições em que se entrincheiram as partes em
confronto. A premissa desse novo esforço de enten-
dimento é falsa, porque se fundamenta sobre o
econômico que os separa. Discutir a divergência de
interesses serve apenas para aumentar a distância e
aprofundar as suspeitas entre empresários> sindi-
catos.

Os dois lados levam para as reuniões propostas
que consideram apenas os interesses de uns e outros.
Enquanto for assim, não há que esperar um ponto
de vista comum sobre o que possam fazer contra a
inflação. O equívoco está na insistência em dar
prioridade ao econômico, em lugar do entendimento
político, que é a única forma de nivelar divergências
e possibilitar um acordo mínimo como ponto de
partida. A inflação conseguiu criar as condições
preliminares para um acordo, mas falta o entendi-
mento preliminar para superar as divergências. Isto
é, falta tratamento político.

A experiência demonstra que é jogo de cena
negociar quando a intenção é manter vantagens
sobre as quais as divergências estão montadas. Sem
a disposição de abrir mão de alguma coisa, nenhum
entendimento avança. Pior ainda é quando todas as
tentativas recomeçam da premissa econômica para
chegar a uma conclusão política: jamais os lados em
divergência chegarão a um acordo.

O caminho terá que ser inverso: primeiro o
entendimento político, e somente depois os interes-
ses podem ser ajustados convenientemente. Ou
seja: a prioridade é para o interesse público, que
deve ser situado acima dos interesses das partes. A
negociação deveria vir antes, pois é da disposição de
abrir mão de posições que se trata. Como não
começou por aí, o acordo tem pela frente um vazio
de confiança, apesar do reconhecimento de que a
inflação continua a avançar perigosamente e a
aumentar as dificuldades para todos.

Antes dos interesses que não mais se conciliam
sob a crescente inflação, deveria cuidar-se da fórmu-
Ia política. O hábito marxista de conceder todas as
honras ao econômico não é o mais adequado a
empresários e sindicatos num regime capitalista. A

inversão, comprovadamente, não dá certo. Trata-se,
aliás, de um comportamento perfilhado pelo autori-
tarismo, que concedia prioridade à visão econômica
pelo horror que dispensava ao exercício da política.
Acabou-se o autoritarismo mas subsiste o equívoco,
porque a economia de mercado não se rege por
princípios que são úteis ao marxismo.

Onde há liberdade — e liberdade não falta à
nossa transição—a política é o instrumento legítimo
para operar qualquer entendimento. Desde que haja
divergência, compete aos políticos negociar acordos.
Principalmente levando em conta que os interesses
materiais são conflitantes pela própria natureza—e
que a inflação exacerbada induz à intransigência.

O interesse geral reconhece a inflação como o
inimigo público a combater com prioridade. Logo,
os interesses das partes podem, em causa própria,
fazer concessões que resultem num acordo em
benefício de toda a sociedade. Compete, portanto, à
política a tarefa de viabilizar uma fórmula operacio-
nal, à qual se ajustem as partes. Há um entendimen-
to indispensável a ser realizado com a Constituinte,
da mesma forma que se faz imprescindível o enten-
dimento com o Executivo. O acordo terá que ser
nacional e empenhar toda a sociedade (e não apenas
uma parte), bem como o governo, dentro de um
compromisso a ser honrado por todos sem exceção.

Os riscos multiplicados pela inflação, no novo
patamar em que se estabeleceu este mês, recomen-
dam urgência em circunscrever-lhe os efeitos econô-
micos para evitar conseqüências sociais previsíveis.
Hiperinflação e recessão significariam uma ameaça
indesejável às instituições políticas, com o sacrifício
do esforço da Constituinte para estabelecer as bases
de ura novo país.

Um acordo político para combater a inflação é
o que deveria estar na pauta do entendimento.
Quanto à necessidade do acordo, não há mais
dúvida. Todos concordam nisso. Mas não se trata de
uma empreitada que possa ser feita por empresários.
A política é a arte do possível desde que confiada a
políticos, e não a amadores. Empresários podem
saber negociar bem os seus interesses, mas não os
interesses públicos, considerados exclusivamente do
seu lado.

Uma negociação que mais uma vez derrapa
sobre os mesmos interesses e argumentos pode se
tornar irreparável. Não se pode perder esta oportu-
nidade com mais um malogro de resultados. Já é
mais do que tempo de serem chamados à função de
negociadores os políticos preteridos pelos empresa-
rios, que continuam a pensar e a agir como no tempo
do autoritarismo, quando lidavam com o Estado
para tratar de seus interesses. A democracia tem
outra premissa: é a política que a põe de pé e pode
sustentá-la.

Despesas Penduradas
Os 

números são astronômicos: o governo estima
uma soma de Cz$ 1 trilhão para custear

benefícios, vantagens e anistias que a Constituinte
empilhou em seu exercício distributivista, sacando
contra um país cuja economia entrou em compasso
de espera e cuja taxa de investimentos estagnou já
faz tempo.

Transformados em dólares, todos os benefícios
extras representariam quase 4% da dívida externa
brasileira, ou US$ 4,6 bilhões. É fácil compreender
o que isso significa comparando-se o montante com
o enorme esforço que o país realiza para gerar um
superávit de 10 bilhões de dólares em seu comércio
exterior, sem os quais não consegue ajustar o
balanço de pagamentos onerado pelos juros da
dívida externa.

Muitas das intenções dos constituintes foram
boas, como a redução do limite de idade da aposen-
tadoria de 60 para 55 anos. Só que o legislador não
fez as contas para verificar qual a implicação do
ingresso de 2 milhões de novos aposentados na folha
de pagamento da Previdência Social, nem garantiu a
origem dos fundos.

A curto prazo o distributivismo embutiu au-
mentos de custos sem qualquer compromisso com o
aumento da produtividade, isto é, da capacidade
real da economia para distribuir mais, capitalizando-
se o suficiente para investir e sustentar o aumento da
produção. Na verdade, se há um ponto deplorável-
mente falho nessa Constituinte, é o completo alhea-
mento do legislador para a modernidade, para as
transformações que ocorrem em todo o mundo no
relacionamento capital-trabalho e para a busca per-
manente de eficiência.

Produziu-se um documento que gasta mais,
sem empurrar a economia para a frente, sem criar os

meios para produzir mais. Inchou-se o Estado,
dificultou-se a cooperação do capital estrangeiro e
alargaram-se as fronteiras do Estado e das empresas
cartoriais.

Muitos dos custos adicionais que a Constituinte
criou vão recair sobre o próximo governo. Há um
certo toque de insensatez, portanto, naquelas lide-
ranças partidárias que esperam assumir algum papel
no futuro, e *ão medem as conseqüências do seu
voto no presente, distribuindo favores que não
poderão pagar.

Essa é a mesma insensatez que leva lideranças
novas a tentarem se firmar à custa do clientelismo,
como ocorreu com a votação da anistia indiscrimina-
da da correção monetária para pequenos e médios
empresários. Pensando alvejar o sistema bancário
privado, os patronos da anistia ignoraram que mais
de dois terços da conta irão esbarrar nos bancos
estatais, ou seja, no bolso dos contribuintes.

A Constituinte vai deliberar, em segundo tur-
no, sobre questões cruciais como a jornada de 6
horas, votada sem se lembrar de que siderúrgicas
estatais e a Petrobrás vão terminar sendo obrigadas
a trabalhar com uma semana mais curta que todo o
resto da economia. Vai repassar questões de puro

. fundo ideológico, como as restrições a contratos de
risco, ou, finalmente, o adicional de 5% do Imposto
de Renda que os Estados podem criar, num momen-
to em que os contribuintes já pagam as alíquotas
mais altas do mundo, e o próprio Governo Federal,
através da Secretaria da Receita, fala em reduzi-las
para conter a evasão fiscal. Tudo isso requer respon-
sabilidade, mais que o alheamento a realidade
brasileira que o cenário abstrato do Congresso
impôs a legisladores agora voltados para disputas
municipais.

Poder Paralelo
Ouso 

de drogas se internacionaliza com tanta
rapidez que praticamente não há mais fron-

teiras nem para sua expansão nem para seu comba-
te. No mesmo dia em que nos Estados Unidos foi
condenado à prisão perpétua um dos chefes do cartel
de Medellín colombiano, informa-se que a União
Soviética está interessada em assinar com os ameri-
canos um acordo na luta contra as drogas.

A droga não tem ideologia. Ela se apoia numa
fraqueza humana e se expande em forma de comer-
cio clandestino que para sobreviver se utiliza da
corrupção e da violência sem limites. O problema
soviético se assemelha ao americano durante a
guerra do Vietnã. Os soldados, lutando sem motiva-
ção, voltavam viciados para casa e contribuíam para
expandir o uso da droga. Da mesma forma, milhares
de soldados soviéticos servindo no Afeganistão
(produtor de haxixe e ópio) estão se drogando fora
de casa.

Por isto, a condenação do colombiano Carlos
Lehder, o rei da cocaína, é um belo golpe assestado
contra o tráfico internacional. Por ser colombiano, o
rei tentou aplicar na Flórida os métodos de intimida-

ção tão freqüentes em seu país: ameaçou matar
juizes americanos enquanto estivesse preso. Não
adiantou, felizmente. A máfia colombiana da cocai-
na entra na história como uma das organizações
mais violentas já criadas.

Na Colômbia, atingiu tal poder que se tornou
um desafio direto à legitimidade do Estado. É um
verdadeiro poder paralelo. Assassina com freqüên-
cia ministros, procuradores, jornalistas, juizes. Em
1984 propôs pagar a dívida externa colombiana
(nove bilhões de dólares, na época) em troca de uma
anistia... .

Como parar o avanço do tráfico? É uma
pergunta que os governantes precisam se fazer. O
tráfico não respeita fronteiras e é por ali que os
países precisam começar a estancar a circulação.
Operações como a Mosaico, recentemente realizada
no Rio, são excelentes meios de desarticular a rede
ilegal. Pela maneira como o consumo cresce no
mundo e a violência com que as quadrilhas agem em
todos os países, já não há como adiar o combate
frontal ao tráfico das drogas.
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Cartas
RFFSA

Foi com surpresa que li na edição de
21/7/88 do JORNAL DO BRASIL, pag 17,
a noticia sob o titulo pessoal da RFFSA é
acusado de boicotar privatização.

A notícia refere-se à entrevista coleti-
va que concedi na véspera, no Rio de
Janeiro, visando a esclarecer aspectos re-
levantes sobre os estudos de privatização
de segmentos operacionais da Rede Fer-
roviária Federal.

O título não condiz absolutamente
com as declarações que prestei aos joma-
listas, pois seria inconcebível que fizesse
qualquer tipo de acusação aos trabalhado-
res daquela entidade.

O texto, por sua vez, me atribuiu a
declaração de que "a ignorância" dos
funcionários poderia atrapalhar o anda-
mento dos estudos do futuro grupo de
trabalho. Foi uma errônea e distorcida
interpretação.

Na verdade, indagado pelos jornalistas
sobre eventuais dificuldades no processo
em questão, mencionei, numa primeira
etapa, a natural ignorância ou desconheci-
mento, por parte de contigentes de servi-
dores, do processo de privatização das
operações.

Logo em seguida, e todos os partici-
pantes da entrevista são testemunhas, re-
feri-me novamente ao problema da desin-
formação a respeito do assunto, e que essa
desinformação seria naturalmente aclara-
da durante as atividades do grupo de
trabalho, o qual terá a participação de
quatro representantes das categorias de
funcionários da RFFSA, mesmo número a
ser ocupado pelos representantes do em-
presariado (bolsas de valores, etc).

A preocupação demonstrada com esse
assunto, durante a minha entrevista, foi
das mais claras e transparentes, a saber
que os primeiros acionistas e beneficiários
da privatização serão os próprios empre-
gados da RFFSA. Portanto, em todas as
etapas que sucedem aos estudos prelimi-
nares, estes empregados serão necessária
e obrigatoriamente informados e partici-
pantes, no grupo de trabalho, de quais-
quer iniciativas que venham a ser adota-
das. José Reinaldo Tavares, Ministro de
Estado dos Transportes — Brasília (DF).

Ministério público
A propósito da reportagem veiculada

pelo JORNAL DO BRASIL, na edição
do dia 9/7/88, intitulada Petrobrás e Vale
pagam URP congelada de dois meses, onde
aparece o ministro Marcelo Pimentel ex-
plicando o que o governo poderia fazer
para não conceder a URP às duas empre-
sas citadas, cabe um reparo a tão didática
explanação do sr. ministro.

Sabe o sr. ministro que segurar o
parecer da procuradoria, assim como pe-
dir vista de processo sem justificativa
prática, sâo atos conhecidos nos meios
forenses como chicana, com os quais os
membros do Ministério Público não con-
cordam e não compactuam. (...) João
Pedro Ferraz dos Passos, presidente da
Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho — Brasília.

crobiótica supera as divergências e pede
um restaurante", outra edição de 8/6/88
destaca pesquisas de cientistas do Guy's
Hospital de Londres que recomendam"uma dieta da pesada" dando um "sinal
verde para o que a mamãe veta", apelan-
do para que "as crianças comam toda a
espécie de porcaria" que ajudariam no
desenvolvimento de crianças portadoras
de problemas renais graves.

L. Brigido

BNH
Funcionários concursados do ex-BNH,

temos notado que os editorialistas e cola-
boradores desse jornal (Zózimo, por
exemplo) sugerem que cora a extinção do
BNH os seus funcionários deveriam ser
demitidos, como se a culpa da quebra do
SFH fosse dos mesmos, o que é uma
inverdade.

No tópico da página do editorial de
9/7/88, o editorialista pergunta, "como se
explica que tanta gente nem sequer consi-
ga manter em dia e corretamente a conta-
bilidade?". A resposta deve ser dada
pelos ex e atuais dirigentes, nomeados
pelas autoridades federais para gerir o
SFH.

É bom lembrar que os funcionários
concursados sempre lutaram contra os
desmandos administrativos (contratação
de pessoal irregularmente, liberação de
verbas para projetos políticos etc). Quan-
to aos funcionários que "foram todos
arribar na CEF', estão trabalhando e até
sendo promovidos, através de cursos e
treinamento, o que vem demonstrar capa-
cidade de trabalho. Vicente de Paula Ven-
tura e Ana Lúcia Lamboglia do Rego
Barros — Rio de Janeiro.

Alimentação natural
Fazendo um apanhado das recente»

matérias sobre alimentação publicadas pe-
lo JORNAL DO BRASIL, três marcaram
destaque: uma delas a aprovação dos
refrigerantes dietéticos que poderáo ser
consumidos independentemente de suas
fórmulas conterem ou não aditivos quími-
cos servindo apenas para satisfazer a sen-
sualidade gustativa dos consumidores e
gerar maiores lucros para os produtores.

Por outro lado, enquanto o JB de
15/6/88 anuncia que "comida une consti-
tuintes" afirmando que "a bancada ma-

Ora, tais pesquisas são, no mínimo,
duvidosas, uma vez que já está comprova-
do inclusive cientificamente que a comida
rica em doces, aditivos químicos, agrotó-
xicos, drogas e hormônios, radiações, etc,
sucateia o organismo sendo notoriamente
lesiva para a humanidade e para as gera-
ções de um futuro imediato.

É sabido que os vegetarianos e os
macrobióticos não radicais sofrem menos
doenças, vivem mais, são imunologica-
mente mais sadios que aqueles que co-
mém a dieta tradicional carnívora, repleta
de produtos industrializados e desvitaliza-
dos, não integrais e naturais. Inclusive a
nutroterapia, a cura pela comida, era um
dos métodos alternativos de assistência à
saúde. (...)

Politicamente, matérias que fazem
apologia à comida-sucata, que é responsa-
vel por diversas patologias não apenas na
Inglaterra mas também em outros países
como os EUA que consome dois terços da
comida que se produz no planeta e joga no
lixo 25% da produção mundial de alimen-
tos é, no mínimo, uma afronta aos dois
terços da humanidade que passa fome.
Marco Aurélio Cozzi, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Terapeutas Naturistas
— Belo Horizonte (MG)

Livro caro
Soube, com profunda indignação, pelo

Boletim da Constituinte veiculado pela
TV em 15/ II88, que o governo pretende
imprimir milhões de exemplares da nova
Constituição para distribuição gratuita ao
povo.

Senhores governantes: ao povo não
interessa receber um livro que custou
bilhões em mordomias para ser elaborado
e que nem sempre foi ou será respeitado
enquanto não for abolido, de vez, o fami-
gerado decreto-lei.

Portanto, quem quiser ler que vá a
uma biblioteca pública, pois ao aciona-
rem-se as rotativas das gráficas oficiais
automaticamente acionar-se-ão as da Casa
da Moeda para imprimir dinheiro sem
lastro e explodir a inflação. (...)

O povo quer, antes de tudo, comer
para sobreviver e trabalhar para poder
comprar seus próprios livros. (...)
Wylckerland Santana de Lima — Rio de
Janeiro.

sua única lagoa, chamada Ana Jansen,
loteada pela prefeitura municipal. O Gri-
lo-Chic, que já foi denúncia do JORNAL
DO BRASIL, ameaçando as dunas da
praia do Araçaji continua na impunidade.
Assim como a avenida Litorânea, obra
faraônica que vai destruindo todo o man-
gue que circunda a ilha.

Na cidade de São Luís prolifera o lixo,
falta saneamento. Faz-se necessário um
projeto de coleta e tratamento alternativo
do lixo, a exemplo de Niterói, com expe-
riências nessa área.

Difícil enumerar o que causa maiores
prejuízos ao Maranhão. Em nome do
progresso falam o projeto Carajás, Alcoa,
multinacional implantada na gestão de
Paulo Nogueira Neto, a Merk, as sete
usinas de ferro-gusa que estão sendo insta-
ladas, tornando o município de Açailândia
na mais nova Cubatão e Alcântara monu-
mento histórico transformada em base
espacial. E mais... É o navio que afunda e
polui no porto do Itaqui, é a praia do
Boqueirão que já se foi, os sabiás que já
cantaram, índios dizimados. Para coroar
só falta a ferrovia norte-sul... Acorda
Maranhão! Fernanda Figueiredo, ecologis-
ta — Rio de Janeiro.

Interferência
É desalentador nos depararmos com

reportagens como que a valorosa repórter
Mírian Guaraciaba, no dia 8/5/88, Io ca-
demo, pág. 21, põe a nu.(...) A delegada
de menores de Brasília, no seu trabalho de
resguardo à formação de nossa juventude,
se vê envolvida com autoridades do gover-
no e parlamentares da esfera federal, que
impedem ação policial, com agressões e
ameaças no afã de proteger os ftlhinhos de
privilegiados funcionários (e os próprios).
(...) José Eleotério de Mesquita — Ca-
choeiro de Itapemirim (ES).

Maranhão
O Maranhão é hoje o estado que mais

sofre com desastres ecológicos na região
pré-Amazônica. Tem sido saqueado pelos
grandes grupos multinacionais e pelo des-
calabro da administração municipal e esta-
dual, marcadas pelo fisiologismo. A popu-
lação cresce desordenadamente e o des-
matamento na ilha de São Luís, objetivan-
do as construções de conjuntos habitacio-
nais, tem alterado consideravelmente o
clima. Registra-se um alto índice de derru-
bada de babaçuais, vegetação característi-
ca da região e única no mundo. Só no
médio-mearim a devastação das palmeiras
é extensa. (...)

L. BrigidoMjf

Empresário

Além disso, temos projetos como o da
Usinar, usina siderúrgica, cuja implanta-
ção foi aprovada (...) sem maiores preocu-
pações ou estudos sobre seus impactos
ambientais.

A ilha de Sâo Luís corre o risco de ter

Na ótima matéria de Ghioldi Jacinto
publicada no caderno Cidade do JB de
11/7, com o título Músicos com cotação
baixa marcam passo, há entrevista de três
veteranos músicos profissionais, que de-
ciaram enfrentar o que chamam de "máfia
do contrato". (...)

Embora ache que a comissão de 20%
do contrato — eles falam em 50% —
realmente é abuso, considero importante
a presença do empresário: o honesto,
verdadeiro profissional, pois é por inter-
médio dessa classe que as dos músicos
consegue maior número de shows. Como
ficaria o mercado se todos os músicos
saíssem em busca de trabalho individual-
mente? (...) Afonso Freitas, animador
cultural — Niterói (RJ)

Sem aviso
A administração do Petropolitano

Foot-Ball Club, de Petrópolis, resolveu,
sem mais nem menos, no dia 17/7, durante
a realização de sua mais importante pro-
moção denominada Som Petrô, barrar os
associados que não estivessem com o
recibo referente ao pagamento do mês de
julho em sua carteira social. A decisão foi
tomada sem nenhum aviso prévio aos
associados.(...) O resultado é que pais
desavisados deixaram suas crianças na
porta do clube, foram embora, e elas
ficaram impossibilitadas de entrar, telefo-
nar ou voltar para casa, na rua até as 24h.
Leno Mauro Cunha — Petrópolis (RJ).

Mordomia
Já era mais que oportuno o fim das

mordomias que certos burocratas soviéti-
cos tinham. E o fim delas parece que
começou com o fechamento de uma loja
de produtos alimentícios finos que só os
altos burocratas tinham acesso. É inadi-
missível que estes privilégios possam exis-
tir numa sociedade socialista. (...) Charles
Pennaforte — Rio de Janeiro.

Deficientes
Os deficientes mentais/físicos têm sido

constantemente marginalizados. (...) É
necessário que o governo crie políticas
sociais, através do ministério da Previdên-
cia Social, ministério da Saúde e/ou minis-
tério da Educação, que sejam voltadas e
que venham, realmente, beneficiar esta
parcela de indivíduos marginalizados so-
cialmente.

Muitas instituições, nos últimos anos,
em nosso país, vêm desenvolvendo gran-
des trabalhos junto aos deficientes. Entre-
tanto, falta ainda o grande apoio do
governo, com a criação de políticas de
atendimento aos deficientes e de seu apro-
veitamento no mercado de trabalho. (...)
Regina Célia Pires Itabirano — Assistente
Social — Juiz de Fora (MG).
As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Sarney só perde se quiser
Villas-Bôas Corrêa

QO 
governo só perderá as eleições
municipais de 15 de novembro

se o presidente José Sarney introme-
ter-se onde não é chamado. Salvo as
exceções compreensíveis e inevitá-
veis do Rio — onde o antibrizolismo
tangerá Sarney a arregaçar as mangas
e dar uma ajuda dissimulada, por
baixo do pano — e de São Luís—de
compulsória participação do coração
presidencial — em todas as demais
capitais e municípios o que compete a Sarney, por sabedo-
ria, manha e até mesmo para resguardar a compostura, é a
cômoda e olímpica imparcialidade de magistrado, o alheia-
mento para conter a tendência viciosa do envolvimento da
máquina administrativa, o saudável fingimento de que não
tem nada a ver com as querelas provincianas e que tanto faz
como tanto fez que ganhe o candidato do PMDB ou o
oposicionista local.

Ante a mixórdia partidária, a confusão do balaio que
apoia o governo — nem sempre, mas às vezes — o
presidente deve contentar-se em bancar o Judas da campa-
nha, malhado por todos os candidatos, com possíveis e
raríssimas exceções, para não ser responsabilizado por
derrotas que serão fatalmente contabilizadas à impopulari-
dade do governo e do desastrado e indesejado cabo-
eleitoral.

Eleição municipal é com governadores, prefeitos e os
esquemas partidários estaduais. Em uma situação de norma-
lidade democrática, sem as extravagâncias da inflação de
legendas e do desmantelamento das grandes siglas, como o
PMDB e o PFL, claro que o presidente da República é
solidário com o seu sistema de sustentação, do qual, aliás, é
o chefe natural.

Agora, certamente que Sarney está se lixando para a
sorte do PMDB e, lá no fundo da alma, se não torce,
deleita-se com as aperturas da legenda do Dr Ulysses e que
para ele tem o sabor do mel.

Ora, se Sarney sair da reta, a nítida inclinação
oposicionista do eleitorado, conferida em várias pesquisas, é
desabar em cima do PMDB e, aqui e acolá, das candidaturas
com a marca oficial. A catarse da sociedade acontecerá na
campanha, com os candidatos, em uníssono, desencando o
governo. Mas na hora da verdade do voto, confuso diante
do excesso de opções e sem saber distinguir o joio dos
simuladores do trigo dos oposicionistas de fé, o eleitor fará a
sua escolha por múltiplas razões, locais ou nacionais. Não
será fácil depositar o voto do protesto e da desforra.
Paciência: ficará para 89.

O tamanho do PMDB, a conta ainda não paga da sua
vitória gigante de 86 nas águas mágicas e mentirosas do
cruzado, concitam o eleitor a dirigir o seu voto pela
referência do partido majoritário. A favor ou contra.

Mas, é aí que o carro pega. Quem será o adversário do
PMDB? Para quem perderá ou de quem o PMDB ganhará?
A resposta não é assim tão simples. Ao contrário, reclama
uma análise cuidadosa, até porque os resultados deste ano

sinalizarão o modelo provável da eleição presidencial direta
do ano que vem.

O quadro partidário saltou da moldura clássica na
virada comandada pelo consenso nacional. A divisão clássi-
ca e marota da grande maioria conservadora em um bloco
governista e outro de oposição para a briga doméstica do
poder, não se resistiu à derrota e a subseqüente dissolução
do PDS. O maior partido do Ocidente saiu das mutretas do
colégio eleitoral largando pedaços e sem fôlego e nem
vocação para trocar o sinal e passar a ocupar o espaço vago
da oposição conservadora. O PDS náo aderiu: acabou.

Daí para cá não mais se restabeleceu o esquema que
deu certo enquanto o centro exibia uma tal superioridade
que podia dar-se ao luxo de dividir-se para ocupar os dois
lados da gangorra do poder.

O PMDB está purgando a arrogância do seu inchaço, a
teimosia em prolongar, além de toda a evidência, o seu
feitio de frente. A cisão que mistura as poderosas motiva-
ções locais com a impossibilidade da convivência dos
ideologicamente contrários, gerou o PSDB e o instiga à
aventureira pretensão de apresentar-se perante o eleitorado
como a alternativa do protesto. Teoricamente, ninguém
mais credenciado a recolher os votos do eleitor que virou as
costas ao PMDB do que os que se desligaram do partido por
não mais suportá-lo.

Não é assim tão simples. O PSDB é um calouro que vai
prestar o primeiro exame de urna. Com a legitimidade
histórica de velhas desavenças, o PFL ainda é, especialmen-
te no Norte e Nordeste, o partido adversário do PMDB. A
breve e conflituosa convivência na Aliança desfeita não
atenuou diferenças; agravou-as. Ocorre que o PFL também
está em polvorosa, com o seu presidente, senador Marco
Maciel, liderando a dissidência para desespero do ministro
Aureliano Chaves. Unido o PFL não chega a meter medo,
avalie-se em frangalhos.

Onde a decisão — na reta final, depois de
peneirados os candidatos sem chance - confrontar o PMDB
com o PFL, estará restabelecido o modelo clássico do centro
rachado ao meio como uma laranja para a briga na mesma
área. PMDB versus o seu filhote atucanado sugere uma
nova arrumação partidária na risca ideológica.

Repita-se: nâo é assim tão simples. Nem só ao PMDB,
PFL e PSDB se reduz a briga de foice das eleições
municipais próximas. Estamos em pleno festival de siglas.
Muitas não valem referência e nem merecem o espaço
minúsculo que vão desperdiçar nos horários de propaganda
gratuita do rádio e televisão. Mas o PT de Lula é uma
proposta séria, instigante e em plena ascenção, malgrado
sua vocação suicida, como na estapafúrdia escolha da
Erundina para candidata à prefeitura de São Paulo. O PDT
é o palanque da candidatura presidencial de Brizola. Con-
vém prestar atenção no PL, nas sobras do PDS, no PTB
descaracterizado, nas siglas radicais à esquerda.

Com o mapa dos resultados talvez se possa detectar a
inclinação da sociedade e até onde ela mudou. Esperando
para conferir na eleição direta de 89 para a escolha do
sucessor de Sarney. Então e na certa, o povo dará o seu
recado.

Democracia e política cultural
Gilberto Velho

Já 
faz parte do senso comum a idéia de que o

autoritarismo é traço fundamental da sociedade
brasileira. Mais de vinte anos de autoritarismo explícito
marcaram profundamente a gregos e troianos. De tal
forma, que mesmo pessoas progressistas e bem intencio-
nadas, nesta complexa e lenta transição da Nova Repú-
blica, podem cair na armadilha autoritária, talvez sem se
dar conta.

O projeto do Centro Cultural de Brasília é ruim, sob
vários aspectos mas, sobretudo, porque já apareceu com
ares de fato consumado. Ao defender o Rio de Janeiro
não estamos num jogo cariocas contra brasilienses.
Brasília como capital política do país merece ter sua
atividade cultural incentivada. Isto é óbvio. É essencial,
no entanto, que antes de criar novos museus, galerias de
arte, etc, em qualquer ponto do país, atendamos priorita-
riamente às instituições já existentes seja no Rio, Belém,
São Paulo, Bahia, ou, eventualmente, Brasília. As
razões de ordem prática são gritantes. Em país pobre,
numa conjuntura difícil, é mais sábio aplicar recursos em
centros e instituições que, através de um mínimo de
apoio estável e contínuo, poderão melhorar as condições
culturais e científicas do Brasil como um todo, sem

r-GMOaULOlR-
GUARDA QUE O FILHO É TEU
Não tem cure. A istória é verdadeira.

Sabemos todos, que as fitas náo têm valor

jurídico, mas não há quem lhes tire o tremen-
do peso psicológico. Certas istórias não se
inventam e, no caso, a Criatura, que não
conhecíamos até ontem (agora já tem seus
quinze minutos de glória), corresponde per-
feitamente ao Criador. A Galatéia é a cara
esculpida e encarnada (ou cuspida e escarra-
da) do Pigmaleão. Mas Pigmaleão, mesmo
apanhado de cinzel na mão (honni soit qui
maly pança), nega. Não se lembra de nada.
Te ensinei a montar? O que é que você está
insinuando com isso? Eu, de peruca e óculos
escuros? Ridículo! Eu nunca usei óculos
escuros. Ganho vinte e cinco salários mini-
mos, me sacrifiquei pra te mandar aquele
algum e tu me aparece agora com esse filho,
assim, quando eu tava jogando sinuca. Tu é
uma loura maluca. Faço teste de sangue, de
albumina, de unha encravada, eu quero ver
tu provar alguma coisa. Isso é ferradura, digo
fechadura, que eles querem de volta depois
que eu abri tudo, você sabe que eu abri,
botei todo mundo do Rio Centro na cadeia

— de televisão — que eu sou é macho; peraí,"E então?" o quê?
O fato é que, com peruca ou sem

peruca, alguma coisa absolutamente normal
aconteceu nas belbras do lago Paranoá, pos-
sivelmente na Ponta do Picolé. Mas a indig-
nação do homem parece sincera. Realmente
não se lembra de nada. Nem mesmo do valor
de sua aposentadoria (800 mil pratas). E só aí
entendemos o exato sentido de sua frase, na
célebre entrevista a Alexandre Garcia: "Eu

quero ser esquecido." A afirmativa não sig-
nificava o que todos entendemos; que o
apagássemos da memória. Impossível. Logo
ele, indubitavelmente a mais importante fi-
gura político-militar a entrar na nossa histó-
ria pela porta da caricatura. A Dercy Gon-
çalves do nosso sistema de poder! Esquecido,
na frase que ficou famosa, entra no sentido
de amnésico. Elementary, my dear Watson!
Realmente, em sua biografia há muita coisa
que ele preferiria não lembrar. E, ao que
tudo indica, as parcas o atenderam. Infeliz-
mente — pra ele e pra nós — nossa memória
não é tão má.

Coisas da Política

bairrismos ou paroquialismos. É tentador criar um
complexo cultural novo mas não é sensato nem razoável
que isso se faça sem antes socorrer, de forma efetiva, o
que já temos em termos de acervo, coleções, pesquisa,
pessoal qualificado espalhado pelo país. O Rio, sem
dúvida, tem sido particularmente ameaçado. Não é mais
a capital federal nem dispõe dos recursos de São Paulo.
Mas no Rio há quadros competentes que, modestamente
apoiados, têm condições não só de manter mas de fazer
progredir e crescer as instituições, federais ou não, aqui
localizadas. Há que valorizar, por outro lado, a impor-
tância de ter atividades culturais significativas em diver-
sos pontos do país. O pluralismo democrático é razão
fundamental para se evitar mais uma etapa do processo
de centralização autoritária. A partir da particularidade
da trajetória e história de cada região e cidade, temos um
somatório de diversidades que só enriquece o patrimônio
cultural da nação. Tudo isso deve ser intensamente
discutido no Legislativo, com os governos estaduais e
prefeituras. Espero, como quase todos os brasileiros,
que esteja, de fato, acabando a época dos decretos-leis
de um Executivo todo-poderoso que não precisa prestar
contas à sociedade.

Gilberto Velho ó antropólogo do Museu NaclonalAJFRJ

Cabral aprimora a Constituição
Ricardo Noblat

____\fi______\_________________J._F' 
oram 1.844 as emendas apre-

i sentadas ao projeto de Consti-
tuição para votação no segundo tur-
no que terá início na próxima segun-
da-feira. Três delas, mais tarde, fo-
ram retiradas por seus autores. Por
se repetirem, 73 foram consideradas
prejudicadas. O deputado Ulysses
Guimarães vetou 56 sob o pretexto
de que feriam as normas da Assem-
bléia que nesta fase, só admitem
emendas supressivas ou emendas
que aperfeiçoem o texto.

O deputado Bernardo Cabral, relator da nova Constitui-
ção, deu parecer favorável a 436 emendas e contrário a 1.236.
Caberá aos sendores e deputados concordarem ou não com as
opiniões de Cabral que trabalhou, estreitamente, ligado ao
presidente da Constituinte, do PMDB e da Câmara Federal.
Ainda náo se fez um levantamento sobre o número de vezes
em que o plenário da Constituinte votou de acordo ou contra
os pareceres emitidos por Cabral.

Nem o próprio relator se ocupou, ainda, de pesquisar a
respeito disso. "Tenho certeza que, na grande maioria das
vezes, meu ponto de vista foi confirmado, depois, pelo
plenário", testemunha. Algumas vozes isoladas insistem em
diminuir a importância do voto do relator. O deputado
Fernando Gasparian (PMDB-SP), por exemplo , registra que
sua emenda que tabelou os juros bancários em 12% ao ano foi
aprovada contra a vondade de Cabral.

Mas Gasparian tem uma razão especial para desmerecer
o parecer de seu colega: para a votação no segundo turno,
Cabral tornou a opinar contra a emenda dos juros a 12% . A
história do atual projeto de Constituição é a história da
incorporação gradual mas irrecusável da racionalidade e do
bom senso ao texto que ora se confecciona . Poderia ser
diferente. Felizmente, não é. Poderia ser o contrário.

Quem se lembra do que ficou conhecido como "Cabral
1" — o primeiro substitutivo apresentado pelo relator a partir
do que fora aprovado nas subcomissões e nas comissões
temáticas da Cosntituinte? Ele foi publicado, ali por volta de
junho do ano passado. Foi um "Deus-nos-acuda". O texto era
contraditório, mal feito, confuso, pontilhado por grossas
bobagens. Cabral foi muito malhado na época. Injustamente,
diga-se.

Manietado pelo regimento interno da Constituinte, lhe

era vedado fazer alguma coisa a mais do que, simplesmente ,
acatar e dar forma ao que recebera das subcomissões e das
comissões. Nada mais. Se havia algum defeito, ele estava no
método adotado pela Assembléia para dar à luz à nova
Constituição. Das vezes anteriores, em 1934 e 1946, um grupode constituintes elaborou um ante-projeto de Constituição quesubmeteu aos demais.

Havia alguma coisa de concreto para se debater, mais
tarde, em comissões e no plenário. Dessa vez, não: o marco
zero da Constituição foi zero mesmo. Foi nada. Aí reside a
explicação para o ritmo lento, sujeito a idas e vindas do
processo constituinte. A ausência de um ante-projeto não será
responsável, necessariamente, pela boa ou pela má qualidade
do documento que Ulysses imagina arrematar até meados de
setembro próximo.

A Constituição de 1934 nasceu de um ante-projeto —
nem por isso é citada pelos estudiosos como uma boa
Constituição. Um ante-projeto deu origem a Constituição de
1946 — nem por isso ela resistiu à turbulência política e
institucional do país que culminou com o movimento militar de
64. A Constituição de 1824 foi outorgada por dom Pedro I que
fechara, antes, a Constituinte que ele mesmo convocara.

Dom Pedro julgou que a Constituição que estava sendo
feita não era digna dele. A Constituição dele, foi a que teve
vida mais longa — foi elástica, o suficiente para se adaptar às
mutações ocorridas no Brasil. Até hoje, é apontada pelos
constitucionalistas com um monumento da ordem jurídica da
época. Mas merceram sem dúvida, uma avaliação mais isenta
do que a que se faz nos dias que correm.

Entre o "Cabral 1" e o texto aprovado no primeiro
turno, depuraram-se muitas tolices e, das que ficaram, algu-
mas poucas poderão ser eliminadas a partir de segunda-feira.
Cabral contribuiu, com o seu parecer para aprimorar ainda
mais o projeto que irá à consideração final do plenário da
Assembléia. Acatou a supressão da emenda que tabelou os
juros, da que consagrou o calote dos pequenos empresários e
da que antecipava a aposentadoria dos professores universitá-
rios.

Acolheu as emendas que eliminam a discriminação entre
empresas brasileiras e estrangeiras na aquisição, pelo poder
público, de bens e serviços. Se seu parecer for aceito, os
contratos de risco para exploração de petróleo serão mantidos.
Cabral suavizou o dispositivo que limitava em seis horas a
jornada de trabalho. Como assíduo crítico da Constituinte, o
presidente Sarney, se quiser, poderá inovar e, dessa vez,
elogiá-la em seus monólogos ao pé-do-rádio.

Não o fará.Pelo contrário.

A fidelidade a Pedro Santa e pecadora
Dom José Freire Falcão

A 

crise por que passa a Igreja se manifesta particular-
mente na contestação clara ou velada da autoridade
do Bispo de Roma, do Papa. Mas sem a fidelidade a

Pedro em seus sucessores não há autêntica Igreja de Cristo.
Porque foi por Pedro que Jesus rezou, para que sua fé não
desfalecesse e pudesse confirmar os seus irmãos. Se não fosse
ele o detetor da verdade revelada, as portas do inferno
haveriam de prevalecer sobre a Igreja. Daí que não é possível
ser católico sem um pleno assentimento ao magistério do Papa e
um humilde acatamento a suas decisões disciplinares.

Na verdade, foi Pedro quem por primeiro professou a fé
em Jesus Cristo, Filho de Deus Vivo (Mt 16,16). Ele se toma a
pedra da Igreja porque "portador do Credo, da sua fé em Deus,
a qual é concretamente fé em Cristo como Filho e, por isso, fé
no Pai e fé trinitária, que somente o Espírito Santo é capaz de
transmitir" (Card. Ratzinger).

O fundamento da Igreja é assim uma pessoa, mas enquan-
to é portadora de uma confissão de fé e uma confissão de fé
ligada a uma pessoa, como nota Ratzinger.

Daí porque a Simão é dado um novo nome: Pedro. Por
este nome é ele elevado acima de si mesmo, do que lhe é
próprio, e lhe é confiada uma responsabilidade pessoal. "No seu
novo nome, que vai além do indivíduo histórico, Pedro se torna
instituição que atravessa a história (uma vez que, também, a
continuidade e a continuação estão contidas em sua nova
denominação), de tal modo que esta instituição somente pode
existir como pessoa e como responsabilidade nominal e pessoal"
(Ratzinger).

Por isso, Pedro é a Igreja, a personificação da Igreja. É ela
inseparável de seu fundamento visível e de seu sinal eficaz de
unidade. Mas Fedro tem sucessores: os Bispos de Roma. Pedro
é hoje o Papa."O Papa permanece, mesmo para os que negam a preten-
são de seu ministério, o ponto de referência da responsabilida-
de, pessoalmente conduzida e manifestada frente ao mundo, da
palavra de Deus. Permanece também um desafio, por todos
percebido e a todos interessando, de buscar uma fidelidade
sempre maior a esta palavra e de empenhar-se pela unidade,
sentindo-se responsável pela falta da unidade" (Ratzinger).

Se o católico deve sempre estar unido estreitamente a
Pedro, como condição mesma de sua fidelidade a Jesus Cristo e
ao seu Evangelho, há aqueles que, por seu serviço à Sé romana
e ao seu Bispo — os Cardeais —, são por excelência sinais de
fidelidade "ao Evangelho de Cristo, à Cátedra romana de Pedro

e ao sólido magistério da Igreja universal", como falava João
Paulo II no Consistório de 28 de junho passado.

O cardinalato, se é uma dignidade, é sobretudo um
testemunho da verdadeira fé da Igreja. É disponibilidade para
entregar a vida Àquele que nô-la deu, na defesa da fé. É
martírio. Supremo amor a Deus e, por isso, aos irmãos. É, na
verdade, ser "testemunha até o derramamento do sangue da fé
autêntica, da palavra revelada, da verdade anunciada na Igreja"
(João Paulo II, homília de 29/07/88).

Pois, "somos chamados a um particular testemunho, a
confessar a Cristo de modo singular diante dos homens: 'O que
vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que escutai ao
ouvido, proclamai-o sobre os terraços' (Mt 10,27). Somos
chamados a pôr em prática esta potência da fé, graças à qual
sabemos opor-nos às várias forças e potências desta terra — e
sobretudo àquele que é o Príncipe deste mundo, o Pai da
mentira, que "anda ao redor de vós, como um leão que ruge,
buscando a quem devorar", segundo as palavras do Apóstolo (1
Pdr 5,8)" (João Paulo II, 28/07/88).

É na medida em que transparece claramente em nós esta
adesão total a Pedro, sem tergiversações, que seremos para a
comunidade dos Cristãos um sinal evidente do dever de
acolhimento do ensinamento do Papa e do magistério da Igreja,
bem como de acatamento humilde e respeitoso às suas decisões
disciplinares.

A dignidade cardinalícia se impõe ao respeito e à admira-
ção da comunidade dos discípulos do Senhor, quando seus
detentores testemunham com clareza e firmeza a fé da Igreja.

Este dever de comunhão real, e não apenas simbólica, com
o Papa urge especialmente neste momento da vida da Igreja em
que uns negam a submissão à sua autoridade, por falsamente
julgá-la comprometida com o espírito do tempo, como se
pudesse desfalecer a fé de Pedro, malgrado a promessa de
Jesus; e outros, permanecendo aparentemente no seio da
Igreja, procuram solapar as verdades da fé, desfigurar sua
identidade e desvirtuar sua missão entre os homens.

Mas o verdadeiro católico "sempre vê em Pedro, ao
mesmo tempo, a rocha inquebrantável em que se apoia sua
própria solidez, 'o centro da verdade e da unidade católicas'
(Pio IX, bula Ineffabilis Deus), o único centro visível de todos
os filhos de Deus. Na autoridade de Pedro, enxerga o sustento
de sua fé e o penhor de sua comunhão. Também sua fidelidade à
fé cristã se concretiza na fidelidade a Pedro" (Card. Henri de
Lubac).

Cardeal D. José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília, é membro do
Secretariado Romano para a União dos Cristios.

Dom Marcos Barbosa

Recentemente, 
convidado a celebrar uma missa de

Páscoa (pois há os que ainda a fazem fora do
tempo litúrgico), corrigi uma das intenções propostas

fiara 
as preces da comunidade, onde se pedia 

"pela
greja santa e pecadora". Coloquei no lugar "pela Igreja

santa, católica, apostólica, romana", pensando sobretu-'
do que há agora uma outra em Ecône, sob o báculo de
Dom Mareei Lefebvre. Sem dúvida a constituição do
último concilio sobre a Igreja, a Lumen Gentium,
autoriza essa expressão; mas não sem apresentar certas
salvaguardas, que mostram não ir a mesma de encontro
ao Credo, que proclama a Igreja unam saneiam, o
principal.

Para explicar as falhas que nela ocorrem (como
agora a de Lefebvre), podemos afirmar que ela é santa
em si mesma ("sem ruga nem mancha", como dizia São
Paulo), mas pecadora em seus membros, isto é, naqueles
que, mesmo pertencendo a ela pelo batismo (como é
também o caso de Lefebvre), tombam em algum pecado.
A Igreja continua santa porque, se incorpora nossas boas
obras, não incorpora os nossos erros. Uma comparação,
sem dúvida imperfeita, pode ajudar-nos. A medicina,
arte de curar, não comete erros, mas podem cometê-los
os médicos, justamente por deixarem de lado as suas
normas.

Assim, sendo a Igreja santa, é apenas pecadora em
seus membros, que dela se dissociam enquanto pecam
(embora não cheguem à excomunhão); por isso não nos
parece muito oportuno insistir demais nesse ponto numa
cerimônia festiva e para todo o povo. É como se, numa
homenagem no Dia das Mães, ficássemos a lembrar que
elas também têm as suas falhas... E a Igreja, em si
mesma, como já o dissemos, nunca as tem. Os membros
da Igreja, se cometem faltas graves, podem reintegrar-se
em seu seio por meio de qualquer sacerdote, graças ao
sacramento da penitência ou reconciliação. Certas faltas
porém, pela sua extrema gravidade, como é o caso de
Dom Lefebvre, só podem ser perdoadas pelo Sumo
Pontífice, havendo arrependimento, é claro.

Há pessoas hoje em dia que adoram descobrir
falhas na Igreja. Esquecem toda sua obra c todos os seus
santos, de São Bento a uma Madre Teresa, para só
verem os erros de seus membros. São como aqueles que.

lembra o convertido André Frossard, torcem o nariz ao
Palácio de Versalhes por encontrarem ali uma torneira
enguiçada. Tenho um amigo que, sem perceber, se
alegra com os escândalos ocorridos na Igreja. Não tanto
porque não ame a Igreja. Mas porque lhe servem para
desculpar sua recusa em aderir totalmente a ela, em vista
das renúncias que a mesma lhe exige. Foi, aliás, feliz-
mente por menos tempo, a situação de Santo Agostinho.

Tenho outro amigo, jornalista (*), que insiste em
escrever que foi por desacordos litúrgicos que Dom
Lefebvre se separou da Igreja. Ora, não só a liturgia é
algo de importantíssimo (lex orandi, lex credendi), como
ele próprio declarou expressamente não aceitar o último
concilio. Ora, um concilio convocado e presidido pelo
Papa exige a adesão de todos os fiéis; principalmente
depois do Vaticano I, que definiu solenemente o dogma
da infalibilidade do sucessor de Pedro.

Nem vale argumentar aue o Vaticano II tenha sido
um concilio de segunda ordem, apenas pastoral e não
doutrinário, não se impondo como os outros, convoca-
dos para combaterem determinado erro, seja o arianis-
mo ou o modernismo. Tratou-se sem dúvida de um
concilio doutrinário, eminentemente doutrinário, sobre-
tudo por ter sido expositivo a abrangente. Ainda que não
trouxesse novas contribuições (lembremos que ele veio
completar o Vaticano I, que não chegara a tratar do
papel dos bispos na sua relação com o Papa), como não
seria doutrinário, se tratou por exemplo da liturgia, da
natureza da Igreja, da sua relação com o níundo?
Suponhamos que, por absurdo, se viessem a perder
todos os outros escritos da Igreja. Não poderíamos,
apenas possuindo os textos do Vaticano II, deduzir do
mesmo toda a doutrina que ele supõe e confirma? Nao
aceitar o Vaticano II, que nada tem com os abusos de
que foi pretexto, é recusar, isto sim. toda uma tradição
que nos vem por ele. Tradição viva e não morta, para ser
lumen gentium, a luz das nações.

Nota — (*)0 mesmo ilustre escritor se surpreende
com a declaração "incoerente" do Cardeal Ratizinger,
em Antofagasta, de que "a Igreja aprova uma Teologia
da Libertação mais autêntica". Ora, é o que ele e ó
próprio Papa têm sempre declarado, para distingui-la da
outra, tão badalada e falsa, nascida justamente no Chile,
mas da qual Boff se arvora em fundador.
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Obituário
Rio de Janeiro

Horacinda da Cunha Figueire-
do, 78, de acidente vascular
cerebral. Natural de Minas Ge-
rais, casada, morava em Nova
Fribúrgo.
Sítif de Mello Menezes, 93, de
infarto agudo do miocárdio, no
Hospital Ordem 3o Penitência.
Natural do Rio Grande do Sul,
viúva de Aristeu de bem Mene-
zçs.^Tinha um filho.
Maria da Luz, 69, de insufi-
cienqa respiratória, no Hospi-
tàOe Ipanema. Natural de
Portugal, solteira, aposentada,
morava em Copacabana.
Meheleu de Paiva Alves da
Gunha, 97, de parada cardior-
respiratória, no Hospital do
Exército. Natural de Porto
Alegre, casado com Vera Ran-
gel- Alves da Cunha, general-de-divisão, tinha um filho.
André Gane, 73, de infarto do
riíjbçárdio, no Hospital Pró-
CardTaco. Fluminense, desqui-
tadrTde Inned Gane, aposenta-
doVmorava em Copacabana.
Aríhulito dos Santos, 73, de
fratura de crânio. Baiano, des-
quitado de Maria Elisabeth dos
Santos, militar reformado, ti-
nha um filho e morava em
Botafogo.
Edgar Joaquim Adhemar Jer-
raann, 71, de insuficiênica res-
pjrátõria, no Hospital Ordem
3ü.Penitência. Fluminense, di-
vq£cjiado de Anita Guimarães
Braga, advogado,tinha dois fi-
lhjás. Morava em Laranjeiras.

Maria Carmelita Aureliano, 78,
de embolia pulmonar, no Hos-
pitai da Ordem 3a de Nossa
Senhora do Monte do Carmo.
Pernambucana, viúva, tinha
três filhos e morava na Tijuca.
Antônio José de Souza, 37, de
acidente vascular cerebral. Per-
nambucano, casado com Seve-
rina Oliveira de Souza, sapatei-
ro, morava no Ándaraí.
Marieta Cândido Siqueira Lou-
renço, 55, de parada cardíaca,
no Hospital Salgado Filho. Mi-
neira, casada, tinha três filhos e
morava no Engenho Novo.
Sebastião Soares da Silva, 71,
de insuficiência cardíaca. Natu-
ral do Rio de Janeiro, casado
com Zulmira da Conceição,
aposentado, morava no Vi-
digal.
Antônio Joaquim dos Santos,
92, de miocardiopatia ateros-
clerótica, no Hospital do
lnamps. Paraibano, viúvo de
Maria Chrispim dos Santos,
aposentado, morava no Jardim
Botânico.
Hélio Braz de Oliveira, 48, de
hemorragia cerebral, no Hospi-
tal Miguel Couto. Fluminense,
solteiro morava na Barra da
Tijuca.
Nataniel Barbosa Cordeiro, 43,
de Aids, no Hospital Universi-
tário Graffrée Guinle. Natural
do Maranhão, solteiro, cabelei-
reiro, morava em Santa Te-
resa.

Estados
Atitonio Osvaldo do Amaral
Furlan, 64, de complicações re-
nffls^em sua residência, no
bairro de Higienópolis, em São
?$}$. Ex-senador biônico, ho-
mem de larga vivência na poli-
tif^áulista — deputado esta-
dual'por três legislaturas e
deputado federal por outras
duas—, Furlan foi o responsa-
ve'l"pelo lançamento da candi-
datura de Paulo Maluf ao Go-
verTiü do Estado de São Paulo,
durante convenção da extinta
AFttra, em 1977. Ocupava a
více:presidência do PDS pau-
liftà, onde, na última terça- -^j—^ .^^
feira, participou ativamente de * 

^marai FUrUinsua"' última reunião política, 
/imarai rurian

apesar de se submeter a duas da Lima Furlan, e quatro fi-
héjriodiálises por semana. O lhos, entre eles o deputado es-
ex-senador deixa viúva, Mafal- tadual Luiz Furlan, do PFL.
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ARMANDO ANDRADE
DE MENEZES FILHO

(Missa de T Dia)

t 

Humberto Ribeiro, Gilson Holanda, Flávio de Souza, Paulo
Bomfim e Dr. Aloisio da Cruz e família. Convidam os demais
amigos e funcionários do T.C.E. (AM), para a Missa de 7o Dia
de seu inesquecível colega de trabalho ARMANDO ANDRA-
DE DE MENEZES FILHO, a realizar-se na Igreja N. S. de"Cdfiacabana, Rua Hilário de Gouveia, dia 22/07 (6a feira) às 18 h.

viRICK DE MELO ALVES
(Missa de T Dia)

ÍMarilene 

Melo Alves, José Alves Neto e
Claudia Luciana, agradecem as milhares
de manifestações de pesar recebidas

,ov.J pelo falecimento do seu inesquecível
^EfllCK, e convidam para a Missa que será

"celebrada amanhã dia 23/07/88 às 10 hs na"Paróquia Santa Terezinha, Rua Lauro Sodré 83*jj£ Túnel Novo (Botafogo)

General R/l
JOÃO JOSÉ BRANDÃO 00 MONTE

(Missa 7o Dia)
Norma da C. J. do Monte e Valderez
Brandão do Monte. Agradecem a soli-
dariedade recebida pelo falecimento

.„„ , de seu querido esposo e irmão e

..convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-
cáe sábado dia 23/7/88 às 9 hs, na Igreja
Santa Cruz dos Militares à Rua 1o de-Março. Antecipadamente agradecem.

r::: embaixador
JORGE DE OLIVEIRA MAIA

(MISSA DE SÉTIMO DIA)

tO 
Ministro de Estado das Rela-

ções Exteriores convida para a
Missa de 7o Dia em intenção da

..aJma do Embaixador JORGE DE OLI-"VEIRA MAIA, a ser celebrada na Igreja
JjjjJ Senhora do Rosário, à rua General
Ribeiro da Costa, no Leme, sexta-feira,
:dia 22 de julho, às 11:00h.

NATALIA PEREIRA KARAM
(Falecimento)

BERNARDO, MARIA LÚCIA, CISI-
Nj-IA, PAULA, NENETE, DINAH,
LEA, LUÍS, LUÍS ANTÔNIO, pais,
irmãs, avós e tio cumprem o doloroso

„dever de participar o seu falecimento e"convidam 
parentes e amigos para o seu

.sepultamento HOJE, às 11:00 horas, sain-¦do o féretro da Capela Real Grandeza n° 2
para o Cemitério São João Batista.

fr^-f^MÉBl^P IPIfl H '¦ "! 1 íãfj

* IbíMíhs^hI m

^^^1 m WmW' > * •.:* ^wS BKSHBNhR'"WKtBmmmwÊStf lllk KKèfêí-^-^-^mmmmmmmn rnmw-'-
Em muitos bairros, as pessoas passaram o dia tentando recuperar seus pertences

Aidético serra grade
para fugir da cadeia
no interior paulista

SÃO PAULO— Quatro presos aidéticos fugiram da
enfermaria do presídio de Vila Branca, em Ribeirão Preto,
cidade com cerca de 400 mil habitantes a 320 quilômetros ao
norte da capital paulista. Os detentos, que contraíram o vírus
da Aids através do uso de drogas injetáveis, serraram a grade
de uma janela e escaparam pelo telhado, segundo informou o
diretor do presídio, delegado Sebastião Garcia. Ontem de
manhã, um deles foi recapturado.

Embora doentes, os quatro detentos estão aparentemen-
te bem. Tanto assim que saltaram do telhado do presídio, de
uma altura aproximada de seis metros. Na enfermaria, ficou
outro preso também aidético que não quis fugir, alegando quedeixará a prisão nos próximos dias, quando vencer o cumpri-
mento de sua pena. No presídio estão recolhidos 407 condena-
dos, num espaço construído para abrigar 234 detentos.

Escaparam da prisão Lindomar Hercules Martins Lopes,
23 anos, condenado a 3 anos e 8 meses por crimes de furto e
estelionato; Luiz Carlos Gelfuso, 25 anos, condenado a 3 anos
por furtos; Marco Antônio Roque, 20 anos, que cumpre penade 1 ano e 4 meses por furto; e Valdir de Castro, 23,
condenado a 9 anos e 4 meses por assaltos e estelionato. Os
quatro são viciados em cocaína, segundo informaram os
policiais.

Esta é a segunda fuga empreendida por Valdir de Castro
nos últimos 45 dias. A primeira ocorreu no dia 7 de junho,
quando ele foi levado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto para ser examinado pelo médico que acompanha a
evolução de sua doença. Ele enganou a escolta e desapareceu.
Mas foi recapturado dia 28.

Logo após a fuga dos quatro, no final da noite de
anteontem, várias equipes da PM e da Polícia Civil fizeram
busca cm casas de parentes dos detentos e nos pontos onde
viciados e ladrões costumam se encontrar, sem conseguir'
localizá-los. Já no começo da manhã, os poíiciais recaptura-
ram Marco Antônio Roque, que perambulava pelo Centro da
cidade.

Coronel preSO — Depois de passar 36 horas como
refém nas mãos de quatro detentos e de perder o cargo de
diretor da Penitenciária Modelo de João Pessoa, o coronel PM
reformado Lindemberg da Costa Patrício está cumprindo
prisão domiciliar de 48 horas, determinada pelo comandante
da PM, coronel do Exército, Mardem Costa, por ter criticado
o trabalho da polícia no seu resgate e denunciado violência
contra os presidiários.
O coronel Patrício, em entrevista, acusou a polícia de ter
colocado sua vida em risco para prender os detentos, que
segundo declarou, foram espancados depois de algemados.

Falta de avião não
permite que Maceió
receba donativos

RECIFE — Depois de um dia e meio de muito sol, voltou
a chover ontem à tarde em Maceió e a Defesa Civil alertou o
Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e todos os órgãos
públicos estaduais para permanecerem em prontidão, pois
ainda é difícil a situação dos 53 mil desabrigados. O maior
problema é com relação aos donativos de outros estados, que
não conseguem chegar a Maceió: "Em São Paulo, estão 15
toneladas de alimentos, roupas e medicamentos e no Rio de
Janeiro 10 toneladas, todos arrecadados pela Cruz Vermelha,
mas não se consegue um avião para transportar essa ajuda
para Alagoas", reclamou o coronel João Ramalho, Coordena-
dor da Defesa Civil, lembrando que o Ministério do Interior
conseguiu apenas um avião da FAB para levar 3 toneladas de
donativos — a maioria medicamentos — de Florianópolis e
Brasília.

Na capital alagoana e nos outros 36 municípios atingidos
pelas chuvas, os desabrigados continuam em escolas públicas e
igrejas e a grande maioria ainda não teve condições de
retornar às suas casas: as águas dos rios Mundaú e Paraíba
estão baixando muito lentamente e por isso torna-se difícil o
retorno. Em Maceió, onde em alguns bairros as águas já
baixaram muito, a população passou todo o dia de ontem
tentando desenterrar móveis e utensílios domésticos, para
saber o que ainda pode aproveitar.

Em 20 das 36 cidades atingidas, um levantamento
preliminar mostrou que foram destruídos totalmente 10 pré-
dios públicos, além de 1.881 casas. Parcialmente destruídos
estão 4.779 imóveis, entre comerciais e residenciais, além de
11 pontes e pontilhões totalmente destruídos ou avariados.

Com relação à malha viária, em 20 das 36 cidades
atingidas sabe-se que precisarão ser recuperados 19.900 me-
tros quadrados de asfalto e 70 mil metros quadrados de
paralelcpípcdos.

As lagoas Mundaú e Manguara, que transbordaram em
Maceió e região metropolitana, continuam com o dobro do
seu tamanho original e, segundo a Defesa Civil, as águas delas
só baixarão à medida que os rios forem voltando ao seu leito.

Sarney sobrevoa as
regiões inundadas

BRASÍLIA — O presidente José Sarney alterou a rota da
viagem que faz hoje à cidade de Juazeiro do Norte (CE) para
fazer um sobrevôo às regiões atingidas pelas enchentes em
Pernambuco e Alagoas. Mesmo sem pousar, o presidente
determinou que uma caravana de ministros se reúna em
Maceió hoje para definir um esquema de auxílio às vítimas das
enchentes. Entre os ministros, estarão os do Interior, interino,
(Jaime Costa Santiago), Previdência (Renato Archer), Trans-
portes (José Reynaldo) e Desenvolvimento Urbano (Prisco
Viana), mais os presidentes da Sudene, Paulo Gasnem Souto e
Caixa Econômica Federal, Maurício Viotti de Barros.

WALDIR JOSÉ GUIDO
(Falecimento)

t 
Maria Bernadete Coutinho Ramos Guido,
Raphael Guido, irmã e demais familiares
cumprem o dever de participar o falecimen-

to de seu querido marido, filho e irmão e
convidam os demais parentes e amigos para o
seu sepultamento hoje, dia 22, às 15 horas,
saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 6
para o Cemitério São João Batista.

Avisos
Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av
Brasil. 500 De domingo a 6J ato
20.OOh. aos sábados e feriados
ate I7:00h Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no ho-
ráno comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
Paru outras informações,

consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

NATALIA PEREIRA KARAM
(Falecimento)

tCarmem 
Costa Barros, Silvia Liz, Mônica Góes de Andrade, Tereza Ferraz, Ana

Gonçalves e Orlindo Elias, Paula Machado, Márcio e Virgílio Donnici, llídio Moura,
Dilson Neves Chagas, Victoria Piclum, Ariadne Mitropoulos, Nancy Nogueira, Sérgio

Verani, Silvio Viola, Abigail Paranhos, Ana Muller e Ricardo Chaves, Humberto Machado,
Pedro Brito, Riba, Rosa, Joana, Rodrigo e Luiza, Nélio Machado, Letícia Alencar, Tenório,
Leilah Assumpção, Arthur Lavigne, Rosane Reis, César Augusto Gonçalves Pereira,
Bocão, Cláudio Viana de Lima, Guta, Manuel Careca, Sônia Heinz, Octacílio, Cunca, Cidão,
Elzinha, Claudinha, C. Vainer e Sônia, Naná, Marisa, Cid e Léo Benjamim, Vladimir
Palmeira e Regina, Iramaia, Manoel e Angélica, Muriel e Beth, Kleber Couto Pinto, Cláudia
e Gole, Regina e Afonsinho, Élcio e Regina, Sheila e Jorge, Henri e Gilberta, Daniel Araão,
Marilia, Glorinha e Fabiano, Aluisio da Veiga, Maria e Maria Lúcia, Rodrigo, Edna e Adir,
Beth Muller, Beônia, César Guilmar, Maria Angélica Gentile, Marcelo Cerqueira e Lúcia
Léa, Mario Vainer, Hugo Gonçalves, Técio Lins e Silva, Allan e Célia, Evandro Lins e Silva,
Neide Moraes Silva, Nadi Lima, Dirce, Nelza e Sérgio Sanz, Companheiros do P.T. e todos
os amigos, colegas e professores do Colégio São Vicente de Paulo de NATALIA PEREIRA
KARAM comunicam seu falecimento ocorrido em Bariloche, no dia 19/07/88, e convidam
para o sepultamento HOJE, às 11:00 horas, no Cemitério São João Batista, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n° 2.

Espanhol é acusado
de golpe em clientes
de banco em São Paulo

SÃO PAULO— O espanhol Alfonso Fernandes Basalo,
acusado pela polícia de ter aplicado um golpe de CzS l bilhão
em investidores, compareceu ontem à noite no 4o Distrito
Policial, no bairro central da Consolação, para prestar csclare-
cimentos. Basalo, segundo a polícia, aplicou os golpes quando
trabalhava, até o dia 27 do més passado, como supervisor de
fundos da Corretora do Montrealbank, na Avenida Paulista.

Os aplicadores lesados sáo advogados, empresários e
políticos, como o deputado federal Roberto Cardoso Alves
(PMDB). Eles entregaram altas somas a Basalo para aplica-
ções, acreditando que o dinheiro estava sendo administrado
pelo Montrealbank. O banco, através de seu consultor jurídi-
co, Antônio Martins Almeida, informou que esses negócios
com Basalo eram feitos fora da distribuidora, eximindo assim
o Montrealbank de responsabilidades.

Entre os investidores estão o advogado Celso Fachada,
que aplicou CzS 13 milhões, os empresários Camilo Nader e
Tatiana Nader com CzS 458 milhões, Roberto Cardoso Alves,
com Cz$ 3,8 milhões e a Sorana Empreendimentos Imobiliá-
rios que entregou Cz$ 124 milhões para aplicações.

O golpe começou a ser descoberto a partir do dia 27 de
junho, quando Alfonso Basalo deixou de comparecer ao
trabalho, no Montrealbank. Os aplicadores começaram a
telefonar e exigir informações sobre suas aplicações.

Gaúcho mandava suas
alunas posarem nuas
e ainda queria beijo

PORTO ALEGRE — A polícia de Passo Fundo, a 291
quilômetros desta capital, investiga a existência de uma
organização de aliciamento de menores para produção de
vídeos e fotos pornográficas, e até prostituição. Na última
quarta-feira, o delegado Armando Rodrigues e o comissário
de menores da cidade, Antônio Jorge, atendendo a pedido de
pais de meninas matriculadas num curso de dança c expressão
corporal, constataram que o professor René Pierre Dilli as
mandava despirem-se e beijá-lo nas aulas.

Às cinco melhores alunas do curso, que seria de prepara-
ção de manequins, Pierre prometia uma viagem ao Rio de
Janeiro, com todas as despesas pagas pela Rede Manchete. As
garotas teriam que viajar sozinhas, pois não haveria passagens
para os pais. O delegado Rodrigues acredita que por trás do
suposto curso existe uma estrutura maior de aliciamento de
meninas.

Com cerca de 100 alunas, numa faixa etária de 12 a 18
anos, o professor, segundo depoimento dos pais de algumas
delas, e que ele próprio confirmou à polícia, realizava testes
individuais, onde as moças tinham que tirar a roupa, dançar,
beijá-lo, e dizer se concordavam em deitarem nuas ao lado de
um homem numa cama para posarem para fotografias, ou
ainda se eram virgens.

O delegado de Passo Fundo acrescenta que o professor,
que não tem nenhuma graduação, "tentava doutriná-las,
dizendo que não deviam dar atenção ao que os pais diziam e
que não havia problema em fotografarem nuas". Ninguém
tinha acesso as aulas, ministradas nas dependências da boate
Paladium, desativada há um més.

O professor não negou nenhuma das acusações dos pais,
argumentando que tentava "desinibir as meninas na prepara-
ção para serem modelos". Auxiliado nas aulas pela própria
mulher, René Pierre Dilli deverá ser indiciado no inquérito
que a polícia abrirá no início da próxima semana.

Mulher é presa após
aplicar o conto do
dinheiro das arábias

São Paulo — Murilo Menon
SÁO PAULO — Pro-

curada há seis meses, foi
finalmente presa ontem por
agentes da Delegacia de
Estelionatos a falsa advoga-
da Bety Junqueira, de 43
anos, acusada de ter aplica-
do golpes em mais de 20
fazendeiros e pecuaristas
de São Paulo e de Minas.
Ela se dizia funcionária do
alto escalão do Banco Cen-
trai e oferecia empréstimos
em dólares. Esse dinheiro
viria da Arábia Saudita des-
tinado a aplicações para
fins sociais e na agricultura,
segundo explicava Bety.

Após ser indiciada em
inquérito por estelionato — a pena prevista no Código Penal é
de um a cinco anos de reclusão — a mulher negou que tivesse
aplicado os golpes e disse que não se apresentou à polícia
porque foi mal orientada. Ela foi presa numa casa, que
alugara há dois meses por CzS 250 mil ao mês, no bairro classe
média do Brooklin, Zona Sul da capital. Antes de ser levada
para a delegacia, Bety passou uma substância química nos
dedos das mãos para retirar a película, dificultando assim a
coleta de impressões digitais. É que a polícia suspeita que Bety
Junqueira não é seu nome verdadeiro, como consta numa
carteira de identidade tirada em Penha do Cassiano, pequena
cidade mineira.

O delegado Maurício Rosencrantz encaminhará hoje um
pedido de prisão preventiva para a mulher. Segundo sua
avaliação, ela, em sociedade com o professor Felippo Antônio
Marra, 53 anos, conseguiu arrecadar cerca de CzS 50 milhões
com os -golpes aplicados. Somente do médico e fazendeiro
Benedito Damasceno Ferreira, de São Gonçalo do Sapucaí,
em Minas, os dois levaram CzS 3,5 milhões em dezembro do
ano passado. Ele havia solicitado, em quatro contratos,
empréstimos que ultrapassavam CzS 400 milhões.

Segundo a polícia, Bety e Marra — que foi indiciado no
inquérito em fevereiro deste ano — se apresentavam como
intermediários do Banco Central para fazer os empréstimos
em dólares, procedentes da Arábia Saudita. Para obter o
dinheiro, no entanto, o interessado, além de ser dono de
alguma propriedade rural ou urbana, tinha que entregar 1%
do valor a ser alocado.

Os dois mantinham um escritório na Rua Califórnia,
também no Brooklin, onde recebiam os interessados. Bety
vinha sendo vítima de chantagem por uma mulher identificada
como Djeni da Silva Alves, que exigia CzS 2 milhões, para não
entregá-la à polícia. Ontem, no final da tarde, Djeni foi presa
em flagrante por agentes da Delegacia de Estelionato. Bety
alegou ainda em seu depoimento que em outubro do ano
passado, seu escritório foi invadido por policiais federais que
exigiram CzS 12 milhões para não prendê-la.

—~~JHt í; ft^-.-ilP^fltilwi

Falsa advogada Bety

Avisos Religiosos e Fúnebres
Pecetcmos seu anuncio na Av. Brasil. 500 De domingo a 6'' atô 20 OOh.
aos sábados e feriados alé 17 OOh Tel 585-4350 — 585-4326 — 585-
.43,56 ou no horário comercial nas loias de CLASSIFICADOS

JORNAL DO BRASIL-Hara outras informações.
consulto o seu

IRMÃ MARTINELLI MARZ0TT0
+ MARIA TERESA, ÂNGELO CARLO, FRANCESCA,

I LUDOVICO, STEFANO e ÂNGELO, agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do

falecimento de sua querida mãe, sogra e avó, e
convidam para a Missa de 7o Dia, 2a feira, 25 de Julho
às 18:30 horas na Igreja de Santa Mônica, à Rua José
Linhares, 96.

IRMÃ MARTINELLI MARZOTTO
tAs 

empresas do GRUPO MARTINELLI, atra-
vés de seus Diretores e Funcionários, convi-
dam clientes e amigos para a Missa de 7o Dia

de sua Diretora, a ser celebrada na 2a feira, 25 de
julho, às 18:30 horas na Igreja de Santa Mônica, à
Rua José Linhares, 96.
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informe Econômico Reajuste de tarifas inviabiliza pacto
O 

Banco Mundial fechou ontem as
estatísticas do ano fiscal de 88, que

terminou no dia 30 de junho, compro-
vando que realmente, como se imagina-
va, o período fecha com desembolso
negativo para o Brasil. O país pagou
exatos US$ 620 milhões mais do os
novos recursos que recebeu do banco.

Este fato acabou puxando para bai-
xo o resultado das relações financeiras
do Banco Mundial com toda a região. A
América Latina em bloco fechou o ano
com déficit de mais de US$ 400 milhões.
A idéia é que o ano-calendário também
vai fechar com déficit para o Brasil,
apesar do empréstimo para o setor elé-
tricô, que está, segundo definição de um
funcionário do Bird, na "reta final". Em
outubro, o Bird deve avaliar e aprovar a
concessão de US$ 500 milhões para o
Brasil, destinados a organizar as finan-
ças do setor elétrico, "uma área muito
endividada", como lembra o técnico.

Inflação
O novo secretário de Fazenda do Rio de

Janeiro, Antônio Cláudio Sochaczewski, en-
quanto prepara a sua equipe, anda muito
preocupado com a inflação. Ele está convenci-
do, ao contrário do que sustenta o ministro
Maílson da Nóbrega, de que a causa principal
da inflação não é o déficit, mas a síndrome de
expectativa dos agentes econômicos de que
possa vir ou um novo congelamento de preços
ou uma inflação ainda maior. Isso tem levado
todos a remarcar preços para se proteger.

Sochaczewski acha que o ministro da
Fazenda vai ter que mexer na política do"feijão-com-arroz". Mas não acredita que a
alternativa possa ser um novo congelamento."Para isso, o governo teria que ter integral
controle sobre a área de preços, o que não
acontece desde que desmantelaram órgãos
como Cip e Sunab", afirma Sochaczewski.

O secretário não vê nenhuma razão para
que a inflação de agosto seja menor do que os
prováveis 23% deste mês.

Na Áustria
Os austríacos estão arrancando os cabe-

los, de tanta preocupação, com as previsões de
inflação para 1988 e 1989. Segundo os especia-
listas do Instituto Austríaco de Investigações
Econômicas (Wifo), o índice de preços, este
ano, deve crescer 2%, e no ano que vem
deverá oscilar entre 2,3% e 2,5%. Enquanto
isso, num certo país da América do Sul...

Banerj I
Se a Constituinte confirmar a anistia aos

empresários urbanos e proprietários rurais, o
Banco do Estado do Rio de Janeiro — Banerj
— terá um prejuízo de CzS 2 bilhões. Esse
número já foi comunicado às autoridades
-monetárias.

Banerj II
O novo presidente do Banerj, Jorge Hilá-

rio Gouvea Vieira, leva para o banco três de
seus assessores na Secretaria de Fazenda. O
economista Carlos Von Doelinger, subsecretá-
rio, o chefe da Assessoria Econômica, Régis
Lemos de Abreu, e a assessora de imprensa,
Andréa Bacha.

Desestatização
A Comissão de

Desestatização do go-
verno perdeu lugar,
nas preocupações dos
gestores da política
econômica, para a
atribulada conjuntura
econômica. Pelos pia-
nos da Seplan, a co-
missão, que reúne os
ministros do Planeja-
mento, da Fazer Ia,
da Indústria e Co-
mércio e do Traba-

lho, deveria ter se
instalado na semana
passada.

Pelo sim, pelo
não, o governo aca-
bou usando a Sider-
brás para contratar os
serviços da Brasilpar,
encarregada de anali-
sar a privatização da
Usiminas. O ato de
maior potencial piro-
técnico previsto pela
nova comissão.

Articulação
Independente de coloração partidária,

todos os deputados federais e senadores do
Estado do Rio de Janeiro estão articulando
uma ida ao presidente da República para
defender a manutenção, no estado, do projetode construção de uma unidade de produção de
fenol/acetona.

Essa unidade, que poderá ser feita antes
mesmo de ficar pronta a central de matérias-
primas do pólo petroquímico do Rio, vem
sendo cobiçada pelo Rio Grande do Sul, quetem um projeto do Grupo Ipiranga. No Rio,
há dois grupos interessados: a Rhodia e um
consórcio formado por Unipar, Copene e
Odebrecht.

Greve
Diante da adesão à greve de apenas 29%

dos funcionários do Banco do Brasil (39 mil de
um total de 135 mil), o presidente da institui-
ção, Mário Berard, mudou o tom da véspera e
fez questão de agradecer aos funcionários que
compareceram. Isso não significa que a insti-
tuição vá desistir de punir os grevistas. Mas
qualquer decisão vai ter que esperar uma
avaliação melhor da diretona do banco.

Agricultura
A Sociedade Nacional de Agricultura

acaba de criar uma assessoria especial que vai
cuidar de integrar os pequenos e médios
agricultores brasileiros com os organismos
internacionais do ramo. Para comandar este
trabalho, o presidente da entidade, Octávio
Mello Alvarenga, escolheu a economista
equatoriana Sylvia Wachrmer, que ajudou seu
país a transformar boa parte da dívida externa
em investimentos.

Altair Thury, com sucursais

SÁO PAULO— O governo não abre
mão de reajustar mensalmente o preço
das tarifas públicas por Índices acima da
inflação, mesmo que isso inviabilize a
participação do Estado nas negociações
de um pacto social entre trabalhadores e
entre empresários. O recado aos interlo-
cutores do entendimento entre patrões e
empregados é do ministro do Planeja-
mento, João Batista de Abreu, que reite-
rou não estar pensando o governo "de

jeito nenhum, em novo choque na econo-
mia", mesmo admitindo inflação pouco
abaixo de 23% em julho.

A política de preços reais para as
tarifas públicas, de acordo com Abreu,
não poderá ser alterada de forma alguma,
pois faz parte do esforço do governo para
garantir o equilíbrio fiscal, como princi-
pai alternativa de contenção do déficit
público em 4% do PIB. "Uma 

política
fiscal bem-sucedida leva em conta reajus-
tes reais das tarifas. O governo não abre
mão disso, e acho que a discussão de um
pacto social deve caminhar dentro do
bom senso", comentou.

Abreu admitiu que a inflação de
julho deverá situar-se na faixa dos 23%,
mas só em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Garantiu <|uc os indicadores para agosto
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Abreu: não haverá choque
já revelam índice menor e mais tranqüili-
zador. O governo considera que a infla-
ção disparou em julho em razão da en-
tressafra agrícola, provocando forte ele-
vação em produtos com grande influência
no índice de preços.

O caminho escolhido pelo governo
para controlar a inflação continua sendo
fielmente trilhado. Ou seja, a política

feijão com arroz vai continuar e não se
pensa em choque ou outros tratamentos
mais violentos. "Em absoluto, não se
cogita de choque", assegurou o ministro.
"A economia do Brasil não reúne condi-
ções para se eliminar a inflação inercial
existente, pois é preciso criar uma políti-
ca fiscal c tributária".

O governo vai trabalhar, agora, na
definição do orçamento do próximo ano,
tomando como base a continuidade de
apertada política fiscal e tributária, se-
gundo o ministro. Além disso, Abreu,
que se reuniu ontem com um grupo de
empresários na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), garantiu que o governo
permanece amarrado convictamente ao
compromisso de manter a URP como
instrumento de política salarial. A contri-
buição do governo ao pacto social em
gestação, nesse sentido, reiterou Abreu,
será a adoção de uma política fiscal que
controle o déficit público."Qualquer pacto tem um forte ingre-
diente de bom senso, e nossa contribui-
ção será o controle do déficit. Sei que isso
está sendo muito difícil, pois corte de
gastos não tem critério técnico, e sim
político, mas não podemos nos curvar às
dificuldades", animou Abreu.

Comissão mista vai estudar medidas
A reunião de ontem, entre empre-

sários e trabalhadores, inserida dentro
das negociações que tem como objeti-
vo reduzir a inflação, não formalizou
nenhuma proposta concreta para
cumprir seu objetivo. Reunidos na Fe-
deração do Comécio do Estado de São
Paulo, os representantes das duas cate-
gorias concordaram em formar uma
comissão, composta por seis nomes —
dois empresários e quatro trabalhado-
res — para estudar um conjunto de
medidas que podem ser adotadas para
reduzir os índices inflacionários. Essa
comissão se reunirá dia 8 de agosto,
com propostas concretas discutidas
com suas respetivas bases, para definir
as idéias centrais do entendimento.

"Nosso objetivo na reunião não
era formalizar propostas, mas conse-
guir uma unanimidade em torno da
idéia de vencer a inflação", disse o
presidente da Federação do Comércio,
Abraham Szajman, um dós integrantes
da comissão. Além dele, também fa-
zem parte o presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Mário Amato; o presidente da
Central Geral dos Trabalhadores
(CGT), Joaquim dos Santos Andrade;
o presidente da União Sindical Inde-
pendente (USI); Antônio Magaldi; o

Ariovaldo dos Santos — 26/01/88

izajman: união ae
presidente do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Paulo, Lufs Antônio Medei-
ros; e o presidente da Federação dos
Metalúrgicos de São Paulo, Argeu Egí-
dio dos Santos.

Participaram da reunião 20 pes-
soas. Dois empresários — Amato e
Szajman — e 18 sindicalistas, repre-

sentando cerca de 1 milhão e 500 mil
trabalhadores. Medeiros, que chegou
atrasado, retirou-se aproximadamente
maia hora depois: "lá, tinha muito
discurso e não tinha propostas, por isso
eu saí", disse Medeiros ao justificar
sua saída.

Para o presidente do Sindicato dos
Eletricitários de São Paulo, Antônio
Rogério Magri, os trabalhadores tam-
bém devem fazer concessões para pos-
sibilitar que a inflação caia. Ele consi-
dera viável a idéia de aplicação da
URP para reajustar, além dos salários,
também os preços privados e as tarifas
e taxas públicas. As perdas anteriores
dos salários, ocasionadas por a URP
mensal ser inferior á inflação do mês,
devem ser negociadas pelos .sindicatos
apenas em suas datas-base.

Ele, entretanto, tem uma proposta
-radical para o caso de o governo não
tomar qualquer medida para fazer bai-
xar a inflação: greve geral. De acordo
com Magri, o governo 

"não segura
uma inflação de 25% ao mês, e irá
empurrar um pacote goela abaixo dos
trabalhadores". Para que isso não ocor-
ra, os trabalhadores deveriam entrar em
greve geral, obrigando o governo a
apresentar medidas anti-inflação.

Sarney diz a Albano ~ "

que ajudará acordo ' '
BRASfLIA — O presidente José Sarney garantiu/áo'

senador Albano Franco, presidente da Confederação Nacjp^
nal da Indústria, que se empenhará, pessoalmente, pára-a'
realização de um grande acordo nacional, envolvendo,
governo, empresariado e trabalhadores, com o objetivo-dè<
derrubar a inflação e retomar o crescimento econômico:'
Após uma audiência de 40 minutos, Albano Franco explicou'
que a CNI, dentro de 10 dias, apresentará um plano básííb*
para dar sustentação às negociações sobre o pacto social.

. — A inflação tem um efeito perverso, porque destról:
o poder de compra dos trabalhadores, reduz drasticamente"
o lucro das empresas produtivas e funciona como um terrível'
instrumento de transferência de renda dos mais pobres paia
os mais ricos, além de ser um grande concentrador de terra:
— comentou o presidente da CNI. •«•<

Conforme assinalou, o presidente Sarney vê "cúfrt
muita satisfação" o esforço de alguns empresárior n'õ'
sentido de fechar um entendimento com o Governo e a^
classe trabalhadora, que possibilite 

"uma certa estabilização,
à economia". Albano disse ao presidente que 

"os empresa-
rios estão preocupados com a atual tendência da inflaçãcTe
com seus efeitos sobre o mercado interno e na administração,
das empresas, principalmente as de pequeno e médio,
porte". 'Mhn

Governo vai cumprir -
o que for acertado JS

SALVADOR — O governo está disposto a transformar.era
lei o que for definido em comum acordo entre os representantes1
dos trabalhadores e dos empresários no pacto social que está'
sendo encaminhado por iniciativa das partes interessadas.
Quem assegura é o líder do governo no Senado, Marcoütféá'
Gadelha (PFL), acrescentando que a intenção do presidentedar
República é sancionar e cumprir tudo que for solicitado. Só não
virá congelamento de preços, adianta.

Marcondes Gadelha, que veio à Bahia participar.da,
inauguração de unidades industriais da Carbonor pólo petroguí;
mico de Camaçari, acha que o governo poderia até trabalhar nó.
sentido de envolver também, no pacto, os intermediários
financeiros (bancos e autoridades do setor), objetivando dími-o
nuir os custos de captação de dinheiro. "O governo poderia agir"
indiretamente, não coercitivamente", disse o senador, propori-"
do que isto ocorra no final dos entendimentos entre empresários'
e assalariados.

A idéia seria aplicar às transações financeiras o mesjpp"
redutor a ser fixado para preços e salários. Mensalmente, todos,
os indexadores da economia teriam uma redução, começafjfjp,,
com um redutor mais próximo do nível atual (isto é, múltipla-
cando-sc por 0,9, que reduziria os valores reais em 10%,,por,,
exemplo) e iria diminuindo gradativamente. Os resíduos sala*
riais poderiam ser pagos de uma só vez ou parceladamentç» a,
depender do acordo que os trabalhadores cheguem com os<
empregados. _'_.'„'_,

Para o líder do governo, o pacto social agora tem tudo pára
dar certo porque, desta vez, partiu dos empresários e dos"
empregados, estando o governo "de camarote", para consolidar •
somente quando for chamado. "É uma demonstraçãp^jâg.j
maioridade da sociedade, que concluiu que o governo não pode_
resolver sozinho a crise econômica", concluiu Gadelha.

BB encerra negociações com grevistas
BRASÍLIA — A greve do Banco do

Brasil completou seu primeiro dia com a
paralisação de 80% dos funcionários, na
avaliação da liderança do movimento, e
de 29%, segundo a direção do Banco. O
presidente do BB, Mário Berard, e o
diretor de Recursos Humanos do Banco,
Maurício Teixeira da Costa, afirmaram
que as negociações com os grevistas estão
encerradas e que o BB irá aplicar todas as
punições previstas em lei, inclusive de-
missão.

— Não há mais nada o que negociar.
Esta greve é extemporânea e o Banco do
Brasil não volta atrás em sua decisão de
somente pagar a URP de abril e maio
caso seja determinado pelo Supremo Tri-
bunal Federal 9- assegurou Berard, afir-
mando que está agindo de forma coeren-
te com a política econômica do governo.

Berard disse também que não são
corretas as afirmações dos funcionários
de que o BB pode abrir negociação até 60
dias antes da data-base, em setembro.
Segundo ele, estas negociações se refe-
rem a cláusulas que serão discutidas no
dissídio, e que já estão sendo negociadas,
e não ao pagamento da URP, que foi
proibido por lei.

Os grevistas, segundo Berard, tam-
bém perderão direito a 15 dias da licença-
prêmio, que são férias de três meses
concedidas aos funcionários a cada cinco
anos de serviço, já que os dias parados
serão considerados como falta. O BB
considerará como falta também o sábado
e o domingo, caso a greve continue hoje e
também um dia de paralisação ocorrido
no dia 18. Com estas cinco faltas, o
funcionário perdeu uma parte da licença-
prêmio.

Mesmo com as ameaças, os funciona-
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Banco sóMário Berard: paga upremo

rios do Banco do Brasil em Brasília
decidiram continuar cm greve hoje, após
decisão da assembléia de ontem. Segun-
do um dos diretores do sindicato dos
bancários do Distrito Federal, Luís Cláu-
dio Chaves Lopes, em Brasília houve
adesão de 100% do funcionalismo nas
agências e de 80% na direção geral.

No resto do país, os números apre-
sentados pelos grevistas dão conta de que
houve paralisação de 100%, no Rio de
Janeiro, no interior do estado, e Niterói.
Em São Paulo, a adesão também foi de
100% na capital, em Campinas e de 80%

no ABC paulista; Curitiba, Belo Hori-
zonte, Salvador, Natal, Recife Olinda e
Fortaleza registraram 100% de paralisa-
ção; Florianópolis, 80%. As outras capi-
tais fizeram assembléias decidindo parali-
sação a partir de hoje, com exceção de
Cuiabá. O movimento avalia também
que a tendência será a-adesão do interior
a partir de hoje.

Já os números do Banco do Brasil,
apesar de admitir uma paralisação total
nas principais capitais e em algumas
agências no interior, apontam para uma
paralisação muito fraca nas agências do
interior.

Tendo em vista a improcedência dos valores publicados no jornal
Estado de São Paulo, em notícia de ontem, 21.7.1988, que trata
de fraude praticada pelo Sr. Alfonso Fernandes Basalo, o Banco
de Montreal Investimento S/A vem a público para esclarecer o
seguinte: J
1. A auditoria já realizada constatou que, nem o Banco de

Montreal Investimento S/A e nem sua subsidiária, a Mon-
trealbank S/A — D.T.V.M., sofreram qualquer perda.

2. Determinadas pessoas, aparentemente lesadas pelo Sr. Al-
fonso Basalo, que, dentre diversas atividades, era também
funcionário subalterno da distribuidora, alegam prejuízos que,
no entender delas, seriam de responsabilidade da nossa
subsidiária. A documentação em poder das autoridades poli-
ciais evidencia que este valor será substancialmente menor
do que 1 bilhão de cruzados.

3. Registramos, finalmente, que, por nossa iniciativa, o assunto,
que, desde o seu conhecimento, foi comunicado ao Banco
Central do Brasil, encontra-se em fase de apuração policial e
submetido ao crivo da justiça, nas esferas penal e civil.

A diretoria

No Rio, paralisação • j
bancária foi total • j

Foi total a paralisação das 38 agências do Banco do Brasil;
no Rio, garantindo o sucesso do primeiro dia da greve düíL
horas deflagrada ontem de manhã pelos funcionários do banco,
que reivindicam o pagamento imediato da URP congelada em •
abril e maio. No interior do Estado e no Grande Rio, porém, a"
adesão foi menor: das 63 agências, 41 funcionaram normal-'
mente. •

Os outros órgãos do banco sediados no Rio, como a]
Carteira de Comércio Exterior (Cacex) e a Superintendência"
Regional, também praticamente paralisaram suas atividâfles,!
aderindo ao movimento que contou com a participação de quase"
todos os 11 mil funcionários, com exceção dos diretores,!
gerentes e subgerentes e dos setores de manutenção e vigilância. ¦

Piquetes não reprimidos pela polícia, em todas as agências«
da cidade e nos edifícios localizados no Centro, asseguraram o ¦
êxito da greve, que poderá ter continuidade também a partir de",
segunda-feira por tempo indeterminado, segundo o presidente ¦
do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, Ciro Garciar-há"
13 anos funcionário do Banco do Brasil. "Isso só vai depender
das negociações com a diretoria", explicou.

Com a paralisação das atividades da Cacex, está suspensa a
emissão de guias de comércio exterior, interrompendo! iis„
importações. As exportações estão sendo feitas mediante"a ¦
apresentação apenas das notas fiscais dos produtos, com exce-'.
ção daqueles cuja comercialização ao exterior é protegida^por •
legislação específica, como têxteis e minerais estratégicos. ,

Em assembléia realizada ontem, no final da tardei os ¦
funcionários do banco mantiveram a intenção de impedir o .
funcionamento do Centro Regional de Compensação de Che- -
quês do Banco do Brasil, mantendo, porém, a compensação dôs.
demais bancos. Hoje, nova assembléia será realizada para uma •
avaliação do movimento. ~ . 

'

O Superintendente Regional do BB no Estado do Rio, "
Antônio Chalita, informou que os clientes não terão prejuízo^,
as aplicações em overnight e os depósitos em conta remunerada
estão sendo reaplicados automaticamente e os pagamentos,
vencidos durante a paralisação poderão ser efetuados sem a ;
cobrança de multas no primeiro dia útil após a greve. , v

São Paulo teve 74
agências fechadas

SÃO PAULO — A greve do Banco do Brasil afetou 74 
"

agências no estado, sendo 49 na Capital e 25 no interior, o que J
representa aproximadamente a metade do total de estabeleci- ¦
mentos subordinados à Superintendência Paulista (136)v'A*
avaliação foi feita pelo superintendente regional do Banco, do ¦
Brasil, Plínio Dutra Costa, com base nas informações recebidas •
dos vários pontos do estado. ""

Enquanto em algumas cidades importantes, como Cáltípi-.
nas e Presidente Prudente, a adesão à greve foi de 100%, em
outras ocorreu o contrário. Foi o caso de Ribeirão Preto, onde
as agências funcionaram normalmente, já que o Sindicato dos ¦
Bancários local obteve uma liminar da Justiça, determinando o ,
pagamento dás URPs de abril e maio aos funcionários do Banco •
do Brasil. Mesmo com a paralisação das atividades do Centro de ;
Processamento de Dados (CPD) em várias cidades, os clientes ¦
das agências que funcionaram normalmente não saíram prefüdi-'
cados: as operações foram contabilizadas manualmente. • •

Em nove capitais brasileiras as agências do Banco do Brasil .
não abriram ontem: Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Bejo J
Horizonte, Natal, Fortaleza, Florianópolis e Curitiba. Em .
outras, como Manaus. Aracaju e Porto Alegre, houve paralisa- 

'm

ção de uma ou duas horas, além de manifestações de rua dos .
bancários. Não houve greve cm Campo Grande, Belém, ,
Vitória, Porto Velho e Cuiabá. . i •

O presidente do Sindicato dos Bancários de Sáo Paulo,'
Gilmar dos Santos Carneiro, informou que vai se reunir hoje.às
1 lh40min, com o ministro-chefe do SNI general Ivan de souza [
Mendes, e com o ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, para -
discutir, com outras lideranças, um acordo. A propostá''do 

',

sindicato paulista, segundo Gilmar Carneiro, é a de o Banco do
Brasil pagar a URP de setembro, respeitando a data-base.da J
catcuoria. ¦
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gan anunciara se
determina a retaliação

Roberto Garcia
Correspondente

>ASHINGTON— A Casa Branca
deve anunciar hoje se aceita a recomen-
dação do Conselho de Política Econômi-
ca tíe que sejam impostas sanções a
exportações brasileiras, tendo em vista a
recnsa do governo Sarney a proteger
patantes de empresas farmacêuticas es-
trailgciras. "O presidente tem várias ai-
tcriiativas em sua mesa. E impossível
prever o que vai decidir. Mas esperamos
lazer uma comunicação ainda na sexta-
feirS, para cumprir os prazos fixados pela
LeCdo Comércio de 1974", disse um
porta-voz.

•A recomendação de sanções não che-
gouV, em momento muito propício. O
presidente passa férias em sua fazenda na
Califórnia e as atenções dos Estados
Unidos estão concentradas na convenção
do [partido Democrata. Além disso, o
govfcrno norte-americano não parece in-
clinado a tomar qualquer medida que
desvie o governo Sarney da política eco-
nômica ortodoxa que foi adotada pelo
ministro Maílson da Nóbrega. Dessa poli-
tica faz parte um acordo com os credores
privados, outro com o Fundo Monetário
Internacional, corte no déficit público e
maior abertura da economia.

.Explicação— Mas funcionários
do -governo Reagan explicam que a Lei
de Comércio força o Executivo a atuar
quando recebe reclamações de indústrias
norfe-americanas que se sentem prejudi-
cadas por governos estrangeiros. Nesse
casal a atitude brasileira não deixa muito
espaço para o presidente. Ao contrário
do processo contra a política de informa-
tica. aberto por iniciativa de Reagan, o
da adústria farmacêutica resultou de re-
clamação do sindicato da classe, a Phar-
mascutical Manufacturers Association.
Segundo o New York Times, o valor das
sanções está fixado em US$ 35 milhões.

M-Na realidade, o processo tem paterni-
dade. mais ampla. O governo Reagan e a
indústria química vêm colaborando, nos
últimos anos, para conseguir mudança no
regime jurídico internacional das paten-
tes|tle fórmulas e processos farmacêuti-
cosí-Todos os países do Mercado Comum
Eufòpeu já teriam aderido às novas re-
gra»; bem como vários países asiáticos, e
as maiores resistências estariam partindo
de nações latino-americanas.

" Rigor — Processo semelhante ao
usaab na questão da informática será
empregado. Em primeiro lugar, a Casa
Brajca anunciará que o presidente Rea-

gan pretende impor sanções. Em seguida,
o Diário Oficial norte-americano — o
Federal Register — divulgará a lista dos
produtos brasileiros de exportação que
poderão ficar sujeitos a elas. A mesma
publicação fará edital convocando os in-
teressados a se manifestar, o que ocorre-
rá numa audiência em Washington, den-
tro de um a dois meses. Com base no que
ouvirem, representantes de vários minis-
térios farão lista dos produtos que pode-
rão ser escolhidos para as represálias. A
relação será encaminhada a uma comis-
são de segundo escalão e depois a um
órgão de mais alto nível — o Conselho de
Política Econômica, EPC, Economic Po-
licy Committee, chefiado pelo secretário
do Tesouro.

Esse longo processo, que deverá du-
rar vários meses, visa a forçar o governo
brasileiro a mudar de posição. Ele pres-
supõe que as empresas ameaçadas pelas
sanções se organizem para pressionar o
governo a abrir negociações. Desde o
momento em que a possibilidade de san-
ções forem anunciadas, elas começarão a
perder negócios e isso as levará a se
mobilizarem na defesa de seus interesses.
A partir de então, espera-se que o Pala-
cio do Planalto abra negociações com os
Estados Unidos, buscando soluções de
compromisso.

Advertência — Assessores do
embaixador Clayton Yeutter advertem
que seria um erro ignorar o processo.
Lembram que, ao contrário da indústria
de informática, que tem várias associa-
ções de classe, com interesses e vozes
divergentes, a Pharmaceutical Manufac-
turers Association representa sozinha to-
das as empresas do setor e está unida
nesse caso. Eles também apontam para a
inutilidade de resistência, mencionando
que vários países asiáticos e europeus
acabaram mudando sua política diante de
pressões semelhantes.

Finalmente, eles argumentam que
melhor proteção para patentes farmacêu-
ticas convém ao Brasil. "Até agora não
há uma indústria nacional forte nesse
setor, porque a falta de proteção desesti-
mula os investidores do país", afirmam.
Yeutter é o encarregado da Casa Branca
para negociações internacionais de co-
mércio.

Alguns dos partidários mais militan-
tes das sanções argumentam que só elas
poderão forçar o governo Sarney a adotar
posição mais cooperativa. Apesar disso,
eles dizem que o país não sofrerá demais,
visto que as últimas previsões permitem
esperar saldo comercial de USS 13 bi-
Ihões neste ano.

^Empresários apoiam química
..SALVADOR — A química fina é

unfsetor estratégico que continuará me-
recendo apoio do Estado, mesmo que
issqjião signifique uma reserva de merca-
do ilimitada. Esse é o pensamento mani-
festado por empresários de vários grupos
industriais presentes.ao pólo petroquími-
co 3e Camaçari, para a inauguração da
fábrica da Carbonor. Mesmo comparti-
IhaQrj com essas idéias, o ex-presidente
da República e atual presidente da Nor-
qui_i, Ernesto Geiscl, preferiu não se
manifestar publicamente, mas liberou o
seu"diretor Pedro Paulo Da Poiam para
falar em nome da empresa.

"O diretor da Norquisa defendeu com
veemência o auxílio do governo ao setor,
lentbrando que 

"a 
química fina precisa de

apoio, estímulo e certas preferências".
Sobre as possíveis retaliações comerciais
dos^stados Unidos em protesto contra a
não-adoção, pelo Brasil, do sistema de
patentes para o setor de química fina,
disse que dificilmente o governo brasilei-
ro Eá alterar a legislação como desejam
os americanos. Da Poiam acha que o
impacto das retaliações será pequeno e
poderá ser resolvido através de negocia-
çõéjà bilaterais.

jCarbonor— Na presença do ex-
preijdente Geisel e do governador da
Bahia, Waldir Pires, a Carbonatos do
Noideste S.A. (Carbonor) inaugurou no
pólo petroquímico de Camaçari três no-
va _midades industriais: de metabissulfi-
to de sódio, de sulfato de sódio e de ácido
salícílico e acetilsalicílico. A solenidade
mareou o fim da disputa de três anos
entTe a Carbonor e a Rhodia, para a
fabricação no Brasil do ácido acetilsalicí-
liccT (aspirina) e da matéria-prima, o
ácido salícílico.

A disputa começou em 1985, quando
a Carbonor entrou com pedido no Conse-
lho de Desenvolvimento Industrial para
fabricar os dois produtos c obteve trata-
mento prioritário do governo. Mas a
Rhodia saiu na frente e inaugurou sua
fábrica em 1986. A solução veio através
de um acordo intermediado pelo ministro
da Indústria e do Comércio, José Hugo
Castelo Branco, no ano passado.

Pelo acordo, a Rhodia venderia sua
aspirina ao mercado externo e a Carbo-
nor abasteceria o mercado doméstico.
Além disso, a multinacional forneceria as
matérias-primas (fenol e anidrido acéti-
co) para a Carbonor que, por sua vez,
forneceria o ácido salícílico para a Rho-
dia fazer sua aspirina. Na inauguração,
ontem, a Rhodia se fez representar por
alguns diretores, fato destacado em dis-
curso pelo superintendente da Carbonor,
Eider Rangel. *

A fábrica — Os três projetos da
Carbonor consumiram US$ 30 milhões e
fazem parte, segundo Rangel, de uma
estratégia traçada há dois anos para de-
senvolver tecnologias próprias. A unida-
de de sulfitos e metabissulfitos foi desen-
volvida a partir de engenharia reversa,
com base em informações existentes no
banco de patentes do INPI. A empresa
firmou, também, convênio com o Centro
Tecnológico da Petrobrás e com a Sccre-
taria de Tecnologia Industrial, que invés-
tiu USS 1 milhão.

A nova fábrica produz 15 mil tonela-
das de sulfitos por ano. A unidade de
ácido salícílico e ácido acetil salícílico
produzirá 3 mil toneladas por ano, pro-
porcionando ao país auto-suficiência na
produção de aspirina, analgésico de
maior consumo popular no mundo.

Pesquisa mostra desânimo
Vrise econômica
faz sociedade ter
medo de consumir
SÃO 

PAULO — A atual crise da
economia brasileira é a pior que

gelasse média já enfrentou e isso a
deixa desanimada e desencorajada a
oensumir, gerando uma atmosfera so-
fiai de apatia. Os hábitos de consumo
e-atitudes de compra são iguais aos de
_83, ano em que o Brasil atravessa
^jna de suas piores crises econômicas.
Apesar desse quadro, existe ainda um
ÜD de esperança no surgimento de um
projeto social "bem-intencionado".
- Essas conclusões fazem parte da
{Jsquisa Listening Post, realizada em
abril pela Standard, Ogilvy & Mather
junto a 400 chefes de família e 400
dpnas-de-casa das sete principais capi-
tais brasileiras. A maioria (81% dos
entrevistados) considerara a crise
atual "diferente porque é pior do que
as anteriores" e também por funcio-
qar como "viveiro" de outras crises.
Apenas uma minoria (13%) se diz
Satisfeita com a situação atual.
*" Segundo a pesquisa, um quarto
übs entrevistados relacionou a "infla-

ç"5o galopante e assustadora" como a

grande diferença da crise de hoje em
comparação com outras, enquanto no
aspecto mais pessoal, um quinto re-
clamou que, atualmente, "não tem
dinheiro para comprar o básico, tem
de pagar juros bancários para com-
prar o essencial e pede dinheiro em-
prestado para chegar ao fim do mês".

Em outro item denominado Ati-
tudes e perspectivas atuais, Listening
Post constatou que o brasileiro da
classe média se considera um "ser
esvaziado" e "sem ilusão", sentindo-
se também traído pelo governo e
considerando-se "habitante de um
país onde a corrupção parece
normal".

Entre os exemplos de grandes
cortes no padrão de vida mencionado
pelas donas-de-casa entrevistadas, a
maioria (56% num universo de 304)
revelou que diminuiu a alimentação.
Destes, 31% diminuíram a alimenta-
ção básica ou de primeira necessidade
e 29% reduziram o supérfluo. Se-
guem-se como os principais exemplos,
cortes nos gastos com roupas (38%).,
com lazer (21%), com viagens (17%)
e com escola particular (6%).
Curiosamente, apenas 3% dispensa-
ram a empregada doméstica.

-5*

Expectativa do
Itamarati é de
definição hoje

BRASÍLIA — O Itamarati espera
para hoje a decisão do governo norte-
americano, resultante das investigações
conduzidas pelo USTR (United States
Tradc Representative) na indústria far-
macêutica brasileira. A indústria farma-
cêutica norte-americana pediu essa invés-
tigação, alegando prejuízos causados pela
legislação do Brasil, que não registra
patentes farmacêuticas, permitindo que
empresas nacionais copiem fórmulas es-
trangeiras.

Em 23 de julho do ano passado, a
Pharmaceutical Manufacturers Associa-
tion — PMA — pediu ao USTR — O
Departamento de Comércio norte-
americano — que iniciasse as investiga-
ções, alegando perdas de USS 160 mi-
Ihões no período entre 1979 e 1987. No
dia 2 de junho passado, em nova carta
dirigida ao USTR, a PMA, baseando-se
num estudo feito pela ITC (International
Trade Comission), reavaliou a estimativa
inicial, de cerca de US$ 20 milhões
anuais, aumentando-a para 

"entre USS
100 milhões e US$ 150 milhões" anuais, a
partir de 1969, ano em que o Brasil
deixou de conceder patentes para proces-
sos. Essas cifras, ao longo de 19 anos,
somariam algo entre USS 1,9 bilhão e
USS 2,8 bilhões.

Propriedade Intelectual
— Na tentativa de defender o Direito de
Propriedade Intelectual, os EUA man-
tém litígios na área farmacêutica, no
momento, também com o Chile, a Ar-
gentina, e a Coréia do Sul. A legislação
internacional para o Direito de Proprie-
dade Intelectual é a Convenção de Paris,
de 1883, que deixa a critério de cada paísdecidir se registra, ou não, patentes na
área farmacêutica.

O mecanismo de investigação do
USTR prevê consultas bilaterais, para
que a outra parte possa apresentar seus
argumentos. Representantes do Brasil e
EUA tiveram três reuniões antes do,
início das investigações e uma depois, em
29 de fevereiro deste ano. O governo
brasileiro submeteu-se a essa consulta
como um sinal de boa vontade, e técnicos
do Itamarati e dos ministérios da Saúde,
Indústria e Comércio, e Ciência e Tecno-
logia, repetiram para os norte-
americanos seus argumentos básicos: 1) a
legislação brasileira está de acordo com a
legislação internacional nessa área (a
Convenção de Paris, assinada também
pelos EUA). 2) Mesmo com a ausência
de patentes, tem crescido a participação
dos laboratórios estrangeiros no Brasil. O
governo calcula que 85% do faturamento
do setor farmacêutico é dominado por
empresas estrangeiras e, dessas, 35% são
norte-americanas.

Japonês lança
nos EUA novos
carros de luxo

DETROIT—Os fabricantes japone-
ses estão lançando novos modelos de
automóveis de luxo que deverão conquis-
tar parcela significativa do mercado nor-
te-americano em 1992, segundo David
Power, presidente da JD Power and As-
sociates, uma das mais importantes em-
presas de pesquisas do mercado automo-
bilístíco.

Em palestra no Congresso Mundial
de Informações Automobilísticas, Power
afirmou que os fabricantes europeus de-
vem manter sua participação no mercado
nos próximos anos, apesar das flutuações
monetárias. Segundo o especialista, as
empresas norte-americanas enfrentarão
problemas como o das pessoas nascidas
nos anos seguintes à II Guerra Mundial,
que começam a comprar automóveis mais
caros.

Em vez de se satisfazer com marcas
domésticas, como Cadillac e Lincoln, a
exemplo dos seus pais, esses comprado-
res parecem mais inclinados a escolher
carros estrangeiros quando ascendem ao
mercado de luxo, porque na juventude
foram donos de importados.

Previsões — Os carros de luxo,
que continuaram vendendo bem mesmo
quando a indústria automobilística atin-
giu o nível mais baixo, no início da
década de 80, bateram recorde de vendas
em 1986 — 1 milhão e 170 mil unidades.
Segundo Power, a previsão é chegar a 1
milhão este ano, cair para 969 mil em,
1989 e quebrar novo recorde em 1983-,
com 1 milhão e 180 mil automóveis.

Durante muitos anos os modelos do-
mestiços dominaram o mercado de carros
de luxo, com 92,5% das vendas em 1978.
Os europeus, que há dez anos tinham
7,5% do mercado, devem chegar este ano
a 21,6%, mantendo este percentual em
1992. Mas, de acordo com Power, o
maior avanço é o dos japoneses, que em
1978 não tinham nenhum carro de luxo
no mercado. Este ano, eles ocuparão
7,9% do mercado, a maioria com os
Honda Acura. Em 1992, a participação
japonesa será de 17,3%.

Aparência — Dos modelos que
despertam a maior atenção estão os Infi-
niti da Nissan, e os Lexus a serem intro-
duzidos pela Toyota. Outras novidades
virão da Divisão Acura da Honda e da
francesa Peugeot, assim como é possível
a entrada de carros da Citroen, também
da França, c da Opel, subsidiária da
General Motors na Alemanha Ocidental.
Power analisa que num mercado com
tantas opções, os fabricantes precisam
esforçar-se para oferecer produtos que
pareçam únicos e inovadores."Aparência é a chave do futuro no
mercado de carros de luxo", acrescentou.
Em sua opinião, as empresas terão mais
sucesso se mantiverem um padrão, em
vez de "tentar ser o ideal para todas as
pessoas". Isso significa que empresas co-
mo a Mercedes-Benz e a BMW deveriam
reduzir a produçào dos modelos mais
baratos, como o BMW-3 e o pequeno
Mercedes 190, para se concentrar nos
mais caros e de melhor desempenho.

Power comentou que os fabricantes
de modelos americanos de luxo, como os
Cadillac, Buick e Oldsmobile, da Gene-
rai Motors, e os Chrysler, terão dificulda-
de para vender os carros que se asseme-
lham a outros de menor preço.

Fernanda Mayrlnk

W_B__B\\wK7wÊwÊWMWn/ÊWÊjÊwBfíWwl^* í>ilyp>y*'*i'-r v-¦¦">_«
_jM___n__>_KSlM|_ÍT3NBIf__ f «üííí^itóJr^jífoSfíií_.i-'í?i-< WÍW^ií^WyíSrt

JÊm WtW^ÊM _HHÍ BjJSSKmrã&SBÍ^^^^^^^^^^^^^
bis b< - „^^^^^^^^^B*__MIIKMaBHaWKaiSBEI«83^Ílffi
____k _^___!vk. ^* ^\T^^^^^^^^^^^^^^^j_j^^^^^^^^^_^_j|^^_3^_^»^j__p^jB|^i^"^J^*j^___S**fTy^_K13__B_^___SB^THBBaBK

ft_^F ÍNSfca/ _| BwHiP^P ^ ;*L '"*__H_f£a_w _>p"¦SE^_a|^_K

___%| __£P PI >$*mmW* t*^HB
Fll H r: l Éff_£_fiL- 111

a_Br^ )-:íi_H K!^..;/-,;.'::..-;:-.:-:.; £§&'¦¦¦¦' Hm. ^^^S^^^^^^^^^Êff^Ê^SÊ^Ê^^^Ê^Ê^M&^Ê^Ss^Em

Wr. _t v:^y_______';-*'- ^^ -^y*.J£&s$i&&t£>

Instigado por Çidinha (D), o debate de Maia (E) com Hilário foi descontraído

Jorge Hilário enfrenta César Maia
No programa de
Cidinha, a versão
de dois governos
Tinha 

tudo para ser um encontro
tenso. Afinal, estavam sentados,

lado a lado, o secretário da Fazenda do
governo Moreira, Jorge Hilário Gou-
vêa Vieira, e o seu antecessor durante o
governo Brizola, deputado César Maia.
Não bastasse isso, como mediadora
ninguém menos que Cidinha Campos,
uma pedetista confessa e bastante exí-
mia na arte de instigar entrevistados.

Depois de hora de debate, transmi-
tido pela Rádio Tupi, muitos ficaram
surpresos. O clima foi ameno, servindo
até para quebrar o gelo entre os dois
participantes que, há meses, ensaiaram
uma briga judicial. A própria Cidinha,
ao despedir-se, acabou se rendendo:"meus agradecimentos ao secretário
Jorge Hilário que, apesar de ser do
governo Moreira Franco, é muito sim-
pático. E ao deputado César Maia, que
também é simpático, apesar de brizo-
lista".

Não houve propriamente um ven-
cedor, mas nitidamente o atual secreta-
rio permaneceu na defensiva, ainda que
tenha conseguido retirar do deputado
algumas declarações importantes, como
a confissão de que o governo Brizola
deixou os cofres vazios. César Maia
também reconheceu ter sido um erro
político do ex-governador Leonel Bri-
zola não ter denunciado a situação cm

que recebeu o Banerj e o BD-Rio logo
que assumiu o governo: 

"eu não sou
solidário com este erro político, pois a
situação do BD-Rio era drástica".

Mas ontem quem tinha telhado de
vidro era o atual secretário, destinatá-
rio de todas as perguntas dos ouvintes e
de estocadas da própria apresentadora
do programa. Ele teve que explicar, por
exemplo, por que nomeou Olímpio
Corrêa como Inspetor Seccional da Fis-
calização do ICM em Bangu, que além
de apadrinhado do deputado Ronaldo
Cezar Coelho, é ligado ao banqueiro de
bicho Castor de Andrade. Em maio,
sua indicação foi recusada, alegando
que ele não preenchia os critérios de
austeridade. "O antigo inspetor saiu
porque não vinha trabalhando a con-
tento, não cumprindo as metas determi-
nadas, e o atual já reuniu todos os
contadores da região conseguindo au-
mentar a arrecadação. Não sei realmen-
te se ele é ligado ao Castor de Andrade,
como dizem", explicou Jorge Hilário.

O secretário defendeu a campanha
publicitária contra a sonegação do ICM
— que deveria ser o tema principal do
debate — e considerou sem sentido as
acusações de Maia, de que está sendo
má utilizada a máquina de fiscalização
da Secretaria: "aumentamos a arreca-
dação antes mesmo de a campanha ter
iniciado", afirmou. Deixou sem expli-
cações, porém, a denúncia do deputado
de que o governo Moreira, em um ano,
fez 14.746 novas contratações para esta-
tais. Deixou também sem resposta a

apresentadora do programa que quis
saber porque caiu a qualidade da me-
renda escolar, se o estado vem arreca-
dando mais: "não c objetivo do gover-
no reduzir a merenda escolar, mas este
é um assunto pelo qual não respondo.
Vou levá-lo ao conhecimento da Sccre-
taria da Educação".

Segundo César Maia, o governo
Moreira, em um ano, endividou-se três
vezes mais do que o último ano do
governo Brizola, quando ocorreu o
maior endividamento de toda a gestão.
Moreira, nestes primeiros doze meses,
aumentou a dívida cm 93 milhões de
OTNs valor que Maia diz ser quase
igual ao dos quatro anos do governo
Brizola. Para Hilário, este número é
um bom sinal pois ele entende que a
gestão financeira de um estado exige
também um endividamento, o ideal é
pagar o custeio com o que se arrecadar
c financiar os nossos investimentos. É o
que pretendemos fazer ainda este ano."

O atual secretário chegou a ser
defendido pelo seu sucessor. Primeiro,
Maia havia deixado claro que qualquer
crítica que fizesse no programa não
seria à pessoa de Jorge Hilário, mas ao
governo que ele representa. Depois,
quando Cidinha acusou o grupo Ipiran-
ga de não ter pago ICM, Maia saiu em
defesa do seu sucessor: "é um grupo
honesto, que zela por um padrão de
técnica administrativa". Aí quem foi
repreendido foi Maia, ouvindo da apre-
sentadora que não estava ali para de-
fender o atual secretário.

Governo pode cortar 25%
dos pedidos, de crédito agrícola

BRASÍLIA — Os cortes no credito
agrícola, dentro do pacote fiscal em
elaboração pelo governo, podem che-
gar a até 200 milhões de OTNs, pouco
menos de CzS 320 milhões, se aprova-
da pelos ministros da área econômica a
proposta mais radical elaborada pelos
técnicos: o corte do financiamento pe-
Ias taxas do crédito agrícola, aos mé-
dios e grandes agricultores. Essa quan-
tia eqüivale a 25% das necessidades de
crédito agrícola previstas para este
ano, quase Cz$ 1 trilhão c 280 milhões.

O que fazer com o crédito agrícola
foi o assunto que dominou a reunião
da Comissão de Coordenação Finan-
ceira — ontem de manhã — que reúne
o pessoal técnico encarregado de pre-
parar os assuntos para discussão no
Conselho Monetário Nacional (CMN).
Os técnicos dos ministérios da Fazenda
e Planejamento, de um lado, e da
Agricultura, de outro, não chegaram a
um acordo sobre o que fazer, e a
matéria será submetida aos ministros
da área econômica que decidirão na
reunião do CMN, em 27 de julho.

Contra—O Ministério da Agri-
cultura é contrário ao corte, com o
argumento de que o crédito agrícola, a
uma taxa menor que as do mercado,
tem sido importante fator no aumento

recorde das safras, que vem ocorrendo
desde 1986. Os ministros da Fazenda,
Maílson da Nóbrega, c do Planejamen-
to, João Batista de Abreu, pretendem
reduzir gradualmente a participação do
Tesouro Nacional no financiamento à
agricultura, como formas de diminuir
as pressões sobre o déficit público. E já
decidiram que pelo menos os grandes
produtores terão de procurar crédito,
no sistema bancário, a taxas de mer-
cado.

A discussão, que inclui pelo menos
seis propostas elaboradas pelos técni-
cos, gira em torno de quanto o Tesouro
bancará do crédito, e quem terá acesso
a ele, a taxas de 7% a 9% e correção
monetária. Há a possibilidade de, além
da exclusão dos grandes produtores,
que o crédito seja limitado aos produ-
tores de culturas de subsistência, e
excluídos os das culturas de exporta-
ção. Mas os assessores dos ministérios
envolvidos relutam em falar do assun-
to. "A decisão ficou para os ministros.
No início da semana a coisa explode",
comenta um deles. Na terça-feira, ao
voltar de sua viagem à Europa, o
ministro da Fazenda deverá decidir
que proposta pretende enviar ao
CMN, e negociá-la com o ministro da
Agricultura, íris Resende.

Usineiro quer
aumento de 50%

BRASÍLIA — Representantes da
indústria de açúcar e álcool do Rio de
Janeiro e de São Paulo entregaram, on-
tem, um documento ao ministro interino
da Fazenda, Paulo César Ximcnes, solici-
tando um reajuste médio de 50% para os
preços pagos aos produtores pelo açúcar,
álcool e cana-de-açúcar.

No documento, assinado pelos presi-
dentes da Associação dos Usineiros de
São Paulo, do Sindicato da Indústria da
Fabricação de Álcool, da Sociedade de
Produtores de Açúcar e Álcool e da
Copersúcar. os empresários afirmam que
os preços pagos aos produtores vêm defa-
sados desde o Plano Cruzado,

Os usineiros recebem, hoje,
CzS 2.805,23 pelo saco de 50 kg de açúcar
cristal, CzS 3.929,01 pelo granulado e
CzS 4.001,94 pelo refinado, CzS 2.154,77
pela tonelada de cana-de-açúcar e
CzS 57,92 pelo litro do álcool anidro e
CzS 54,82 pelo litro do produto hidrata-
do. Este último chega ao consumidor a
CzS 78,00.

Os usineiros alegam que a defasagem
nos preços da cana-de-açúcar, que era de
28,8% na safra 84/85, passou para 52,1%
este ano. Já para o açúcar, este percen-
tual passou de 30,8% para 54,8%, no
mesmo período.

TFR nega liminar pedida por
ex-administradores do Comind

BRASÍLIA — O ministro Pádua
Ribeiro, que responde pela presidência
do Tribunal Federal de Recursos
(TFR), negou ontem a liminar solicita-
da pelos ex-administradores do Banco
Comind, Carlos Eduardo Quartim
Barbosa e Paulo Pompéia Gavião
Gonzaga, num pedido de habeas cor-
pus, para sustar a ação a que respon-
dem na Justiça Federal de Sâo Paulo
por crime contra a economia popular.

O Comind foi liquidado extrajudi-
cialmente pelo ex-ministro da Fazenda
Dilson Funaro, em 19 de novembro de
1985. Na petição do habeas corpus, de
161 folhas, o advogado Carlos Alberto
Gomes da Rocha Azevedo alega que a
liquidação do banco foi tramada pelo
ex-governador de São Paulo Paulo
Egydio Martins, o banqueiro Gastão
Eduardo de Bueno Vidigal e o ex-
presidente do Banco Central Fernão
Bracher.

Os três, segundo o advogado, ten-
taram incorporar o Comind ao Banco
Mercantil de São Paulo e, não conse-

Arquivo —3/12/85
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Paulo Gavião Gonzaga

guindo, procuraram destruir o banco
através da liquidação extrajudicial. Na
petição, os ex-administradores do Co-
mind alegam que os USS 260 milhões
constantes da denúncia do Ministério
Público como prejuízo ao patrimônio
do banco correspondem apenas a saldo
de empréstimos tomados no exterior e
repassados a clientes brasileiros.

Arquivo — 27/06/84
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Carlos Eduardo Barbosa

O ministro Pádua Ribeiro negou a
liminar, por entender que não foi apre-.
sentado qualquer argumento justifi-
cando que o andamento normal da
ação penal prejudicaria a decisão final
do habeas corpus. O ministro limitou-
se a pedir informações ao Banco Cen-
trai e à Justiça Federal de Sáo Paulo
sobre a matéria.

DOMINGO. SEM LEI.
MAS SEMPRE REVISTA.
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íris diz que
BB voltará

a emprestar
O ministro da Agricultura,

íris Rezende, garantiu ontem
que o Banco do Brasil concede-
rá empréstimos aos agriculto-
res a partir de Io de agosto,
depois que o Conselho Monc-
tário Nacional, que se reunirá
no próximo dia 27, definir os
novos valores básicos de
custeio e os recursos da agrieul-
tura para a safra 88/89. Ele
esteve no Rio, durante o Io
Encontro de Secretários de
Agricultura da Região Centro-
Sul, onde ouviu críticas sobre a
importação de alimentos da
Argentina e ameaça de cortes
no credito agrícola.

íris Rezende afirmou que a
anistia aos agricultores endivi-
dados "como está, não atende
à agricultura", lembrando que,
antes da decisão da Constituin-
te, o governo havia rccomen-
dado aos bancos que estudas-
sem as dívidas caso a caso. Mas
ele negou que o Banco do Bra-
sil manterá suspenso o crédito
rural até a votação do segundo
turno da Constituinte. "Eu ga-
ranto que os agricultores pode-
rão buscar financiamento no
Banco do Brasil a partir de Io
de agosto."

Os novos valores básicos de
custeio, segundo o ministro,
beneficiarão os produtores de
milho, já que a quebra da safra
chega a 50%, "retirando-se um
pouco da soja e do arroz". Na
próxima reunião do CMN, íris
Rezende reivindicará recursos
da ordem de Cz$ 900 bilhões,
para atender principalmente às
necessidades de custeio da sa-
fra 88/89. No dia 27, serão
definidas também mudanças na
exigibilidade dos bancos sobre
os depósitos à vista, ou seja, na
parcela destinada obrigatoria-
mente ao crédito rural.

O ministro lembrou ainda
que a poupança rural concentra
hoje Cz$ 500 bilhões. Mas o
Banco do Brasil não tem estí-
mulo para emprestá-los aos
agricultores, uma vez que tem
que remunerar os poupadores
com juros de 6% ao ano, cn-
quanto recebe dos emprésti-
mos apenas 7% ou 9% ao ano.
Essa diferença, segundo ele,
não cobre os custos das opera-
ções do Banco.

Osmar Dias, secretário do
Paraná, pediu revisão do acor-
do selado entre Brasil e Argen-
tina, pois "nós absorvemos os
excedentes de produtos argen-
tinos, que são semelhantes aos
cultivados no Brasil", referin-
do-se diretamente à importa-
ção de 30 mil toneladas de
feijão-preto, autorizada esta
semana pelo governo. Além
disso, dias pediu o aumento da
participação dos produtos agrí-
colas nas exportações para a
Argentina. Eles respondem
por 12%, ficando os produtos
industriais com os 88% restan-
tes. "O acordo foi feito para
beneficiar o ABC paulista",
disparou o secretário.

|—| O presidente da Com-
panhia de Financia-

mento da Produção, Luiz
Silva Ratto, afirma que, es-
te ano, a área plantada de
milho deverá diminuir em
10%, depois de, em 1987, a
queda ter chegado a 12%.
Parte dessa retração, segun-
do ele, é causada pelo au-

•• mento da área plantada de
soja. Ratto lembra que o
estoque de milho é de 2
milhões de toneladas, sufi-
ciente para atender somente
à demanda deste ano. Por
isso, há possibilidade de se
importar o produto em
1989. "E, devido à seca nos
Estados Unidos, o preço su-
biu para Cz$ 2 mil 100 o
saco, enquanto no mercado
interno o saco custa Cz$ 1
mil 300."

Empréstimo — o
Banco do Canadá fará um
empréstimo de curto prazo ao
Brasil, no valor de US$ 25
milhões, garantido pelo Fun-
do Monetário Internacional,
anunciou o presidente da ins-
tituição bancária, John Crow.
O crédito faz parte do acorde
entre os bancos centrais de
vários países e o Banco de
Compensações Internacionais
(BIS) para conceder ao Brasil
empréstimo-ponte no valor
de US$ 500 milhões. O em-
préstimo foi concedido en-
quanto o Brasil não assina
acordo definitivo com o FMI
para reescalonar parte de sua
dívida externa.
AÇO — O governo britãni-
co afirmou que contestará as
acusações da Alemanha Oci-
dental de que concede subsí-
dios não permitidos à British
Steel Corporation. A indústria
alemã do aço, basicamente pri-
vada, afirma que as estatais da
Itália e da Grã-Bretanha rece-
bem ajuda do governo que
contraria os regulamentos da
Comunidade Econômica Euro-
péia. A denúncia foi contesta-
da pelo ministro inglês da In-
dústria e do Comércio. Robert
Atkins, que prometeu lutar pa-
ra provar sua inconsistência.
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ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações Interlinancoiras do Liquidez
Aplicações no mercado aberto
Aplicações om depósitos inlortinanceiros
Aplicações voluntárias no Banco Central

Títulos e Valores Mobiliários
Carteira própriaProvisões para desvalorizações

Relações Inlortinanceiras
Créditos vinculados - depósitos no Banco Central
Repasses interfinanceiros
Correspondentes 

Operações de Crédito
Empréstimos, títulos descontados o tinanciamenlos

Setor privadoEmpréstimos, títulos descontados o financiamentos
Setor públicoDireitos creditórios de operações de crédito adquiridos

Operações de crédito cedidas com coobrigaçáo
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Direitos creditórios de arrendamento mercantil adquiridos
Provisão para créditos de arrendamento mercantil liquidação duvidosa.

Outros CréditosCarteira de câmbio
Rendas a receber
Negociação o intermediação de valores
Diversos 

Outros Valores o Bens
Outros valores e bens
Despesas antecipadas

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Títulos o Valores Mobiliários
Carteira própriaProvir.no pnra dcsvalorizacõos

Relações Interlinancoiras
Repasses interfinanceiros

Operações do Crédito
Empréstimos, títulos descontados e financiamentos

Setor privadoEmpréstimos, títulos descontados o financiamentos
Setor publicoProvisão para créditos de liquidação duvidosa

Uireilos creditórios de arrendamento mercantil adquiridos
Provisão para créditos de arrendamento mercantil liquidação duvidosa.

Outros Créditos
Carteira de câmbio
Diversos

Outros Valores e Bens
Outros valores e bens
Despesas antecipadas

PERMANENTE 

BALANÇO PATRIMONIAL - 30 DE JUNHO DE 1988
(Em milhares do cruzados) PASSIVO

CIRCULANTE  55.128.22157.572.920
14.388

10.800.423117.441
10.682.894

88
525.609
530.233

(4.624)1.141.807456.059
248.324437.424

39.687.798
26.412.624

5.900.728
7.497.900

(1.051.249)
(439.780)1.368.149

(574)5.387.326
5.315.392

25.453
811

45.670
15.569

83327.237
34.404.065

Depósitos
Depósitos interfinanceiros.
Depósitos a pra*oRelações Intcrfinancciras
Correspondentes

127.046130.H29
(3 783)

3.072.062
3.072.06230.816.616

22.708.072
6.797.345
(120.696)1.433.354

(1.459)360.783
353.241

7.542
28.158
25.523
2.635

6.747.365
Investimentos
Participações em coligadas e controladas

No paísOutros investimentos
Provisão para perdasImobilizado do Uso
Imóveis de uso
Outras imobilizaçóos de uso
Depreciações acumuladas
Diterido
Gastos de organização e expansão
Amortizações acumuladas

Total do Ativo

6.031.894
5.899.837

297.163
(165.106)681.509
581.851
333.967

(234.309)33.962
64.028

98.724.950

34.744.340
9.768.032

24.976.308
27.343
27.343

Obrigações por Empréstimos e Repasses  10.971.899
Empréstimos no exterior.

Repasses do País - Instituições Oficiais
BNDES 
RNAME 
Outras instituições

Repasses no Exterior
Repasses no exterior

Outras Obrigações
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados.
Carteira de câmbio
Fiscais e previdenciáriasNegociação e intermediação de valores
Diversas 

10.971.899
957.552
252203
673.996

31.353
5.865.767
5865767

2.561.320
15.901

1.342.078
807.906
100.111
295.324

EXIGiVEL A LONGO PRAZO  35.159.285
Depósitos
Depósitos a pra20Repasses do Pais - Instituições Oficiais
BNDES 
FINAME 
Outras instituições

Ropassos no Extorior
Repasses no extorior

Outras Obrigações
Carteira de câmbio
Fiscais e previdonciárias

917.505
917.505

2.040.920
124.667

1.900.333
15 920

32.029.594
32.029.594

171.266
2.238

169.028

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.
Resultados do exercícios futuros

1.033.577

**«)"»

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital:

De domiciliados no país... .
Correção monetária do capital.
Roservas do capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

1.033.577

7.403.867

897.357
1.396.901
1.189.315
2.839.568
1.080.726

Total do Passivo. 98.724.950
As notns explicativas são parto integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 1988
(Em milhares de cruzados)

RECEITAS OPERACIONAIS 54.686.316
Rendas de operações de crédito 43.841.064
Rendas do arrendamento mercantil 1.554.816
Rendas de câmbio 423.732
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez 4.635 220
Rendas de títulos e valores mobiliários 870.383
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários 147.102
Rendas de prestação do serviços 76.312
Rendas de participações em coligadas e controladas 296.620
Reversão de provisões 2.080Outras receitas operacionais 2.838.987

DESPESAS OPERACIONAIS 52.862.092
Despesas de captação 20.976.188
Despesas de obrigações por empréstimos e repasses do país 2.227.104
Despesas do obrigações por empréstimos e repasses do exterior 26.162.145
Resultado de câmbio 2.296.952
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários 12.582
Despesas de honorários - diretoria e conselho de administração 34.165
Despesas de pessoal - proventos, benefícios, treinamento e encargos sociais 463.166
Oulras despesas administrativas 253.210
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais 321.294Outras despesas ooeracionais '15.286

RESULTADO OPERACIONAL 1.824.224
Receitas não Operacionais 43.786
Despesas não Operacionais (135.211)

RESULTADO NAO OPERACIONAL (91.425)
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 15.896
RESULTADO DO SEMESTRE ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 1.748.695
Imposto de Renda (765.334)

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 983.361

Lucro por ação do capital social no final do semestre (n9 do açõos 1.001.181.941) CzS 0.982
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 1988
(Em milhares de cruzados)

Correção
Aumento monetána Reservas

Capital de do capital de
realizado capilal realizado capital

Reservas de lucros

Legal
Lucros a Lucros

realizar aorrulados Total

SALDOS NO INICIO DO
PERÍODO 01.01.88  276.663

Ajustes de períodos
anteriores
Reversões de
reservas 
Dividendos
distribuídos
Aumento de capital.
Incentivos fiscais . ..
Correção monetária .
Lucro líquido do
período
Destinaçõos:
Reservas

620.694 463.820 161.826 1.025.621 49.954 2.598.578

- 620.694 (620.694)
- 1.396.901

1.592
723.903

- (114.671)

251.910 1.465.714

49.168

2.443 2.443

114.671

(104.000) (104.000)
1.592

83.465 3.921.893
983.361 983.361

(49.168)

SALDOS NO FIM DO
PERÍODO 30.06.88  276.663 620.694 1.396.901 1.189.315 462.904 2.376.664 1.080.726 7.403.867

MUTAÇÕES DO
PERÍODO - 620.694 776.207 725.495 301.078 1.351.043 1.030.772 4.805.289

As notas explicativas são parte inlegrante das demonstrações financeiras.

r\. Apresentação das demonstrações financeirasAs demonstrações financeiras foram preparadas do conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e normas do BancoCentral do Brasil, consubstanciadas no Plano Contábil para os Bancos de Investimento (COBIN) e apresentadas de acordo como Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.O Banco Central do Brasil, através da Circular n" 1273/87, dispensou a divulgação da demonstração das origens e aplicações dorecursos, referente ao semestro findo em 30 de junho de 1988, como também, a apresentação comparativa com as demonstra-
ções financeiras relativas ao primeiro semestre de 1987.2. Principais práticas.contábeisa. Operações de crédito, depósitos e obrigações por empréstimos e repasses:As operações de crédito, depósitos e obrigações por empréstimos e repasses, estão demonstradas pelo valor principal acros-cido dos encargos incorridos até a data do balanço.b. Provisão para créditos de liquidação duvidosa:A provisão é calculada em montante suficiente para cobrir possíveis perdas com operações de crédito, sendo consideradasuficiente para esse fim.c. Títulos e valores mobiliários:Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Éconstituída provisão para perdas, refletindo o valor de mercado, quando este for inferior ao valor de custo corrigido.d. Investimentos:As participações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são de-monstrados pelo valor de custo acrescido da correção monetária correspondente. É constituída provisão para perdas, refle-tindo o valor de mercado, quando este for inferior ao valor de custo corrigido.e. Imobilizado o diferido:O imobilizado e o diforido são demonstrados ao custo de aquisição acrescido da correção monetária correspondente. A de-

precinçáo e a amortização são calculadas pelo método linear, as taxas anuais de 4% para edificações, 10% para instalações,móveis e utensílios e sistema de comunicação e 20% para sistema de processamento de dados, veículos e na amortização daimplantação do sistemas. As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas a taxas variáveis, de acordo com a vigèn-cia dos contratos de locação.f. Correção monetária do balanço:Os efeitos inflacionáiios são reconhecidos no rosultado do semestre, medianto a correção monetária do ativo permanente edo patrimônio liquido, com baso na variação das Obrigações do Tesouro Nacional.
g. Imposto do renda:A provisão para imposto do renda, constituída com base em percentuais previstos na legislação fiscal aplicados sobro o lucroreal que é calculada sem a dedução das aplicações em incentivos fiscais.

3. Operações de créditoO banco tem operações do financiamentos o repasses de responsabilidade direta e/ou indireta do empresas estatais e/ou deautarquias federais e/ou do Governo Federal cujos encargos moratórios nôo contabilizados em 30 de junho do 1988 totalizaramaproximadamente CzS 294.349.4. Provisão para créditos de liquidação duvidosaA movimentação desta conta no primeiro semestre do 1988 foi a soguinte:Saldo em 31 do dezembro do 1987Baixas Provisão constituída

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 30 DE JUNHO DE 1988
(Em milhares do cruzados)

bt>H
|>rn

245.442
317.067

Saldo em 30 de junho do 1988
5. Operações de câmbioCâmbio comprado a liquidarCâmbio vendido a liquidarCâmbio liquidado

^ Movimento de câmbio^Responsabilidades por créditos para exportação.

562.509
7.914.123721.9449.506.3232.314.144

397.014

A conta "Empréstimo no Exterior" inclui o saldo de CzS 119.772, relativo a "Despesas de Obrigações com Banqueiros noExterior".
6. Participações em controladas

Valores emmilhares decruzados
Capital socialPatrimônio líquido
Resultado líquido dosemestreValor do investimentoAjustes de investimentos emcontroladas decorrentes deequivalência patrimonial

MontrealbankFinanceira S.A.Crédito.Financiamento eInvestimentos
180.8061.052.567
36.677925.118

45.483

Montrealbank S.A.Montrealbank DistribuidoraLeasing S.A. de Títulos eArrendamento Valores
Mercantil Mobiliários

MontrealbankServiçosAdministrativos
para Fundos e
Carteiras Totai

242.4371.493.594
19.8261.493.594

87,89% 100%

959.3153,416.406
162.774

3.413.685

99,92%

30068.584
31.86967.440 5.899.837

33.914 296.620

9833%

73.025,784 732.107.847 449.641.638
295

Participação percentualQuantidades possuídas:Ações ordináriasnominativasCotas
7. Transações com partes relacionadasO banco mantém negócios, em condições normais do mercado, do ramo financeiro com as instituições controladas e ligadas

que compõem o Grupo Financeiro Montrealbank.Em 30 de |unho do 1988, os saldos das transações realizadas com as inttituiçóe» controladas e ligada», incluídas nas contasabaixo, foram as seguintes:Aplicações interfinanceiras de liquidez. . .Aplicações cm depósitos interfinanceiros.Títulos e valores mobiliáriosOperações de créditoDepósitos interfinanceirosDepósitos a prazoObrigações por empréstimos e repasses .Repasses no exterior
8. Recursos externos para repasses

Os saldos de recursos externos para repasses foram convertidos em cruzados a taxa do final do semestre de CzS 193.66 porUSS 1.00. O risco de câmbio proveniente de operações e avais em moeda estrangeira esta coberto por contratos de emprésti-mos firmados com os clientes tomadores desses recursos ou por depósitos no Banco Central, os quais estão incluídos no item"Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central", no montante de CzS 456.059.
3. Capital SocialO capital social, subscrito e integralizado, esta representado por 1.001.181.941 ações ordinárias nominativa» sem valor nominal.10. Responsabilidades contingentesa. O banco é garantidor de empréstimos no valor de CzS 2.009.368.b. Alguns clientes da controlada Montrealbank S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários estão, presentemente, re*clamando quantias que estão sendo apuradas. A Sociedade está verificando a procedência dos crédito» reclamados, inclusi*ve por vias judiciais. A administração da Sociedade e seus assessores jurídicos entendem que essas reclamações nào deve*rão resultar em perdas significativas para a Controladora. ^

117.441
3.380.745100.675
3.924.2952.334.825326.5615.990/17518.649.933

PARECER DOS
Aos Acionistas e Diretores doRanço de Montreal Investimento S.A. - Montrealbank1. Examinamos o balanço patrimonial do BANCO DE MONTREAL INVESTIMENTO S.A. - MONTREALBANK levantadoem 30 de junho de 1988 o as respectivas demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido correspondentes aosemestre findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, conse-quentomente, incluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas cir-cunstâncias. As demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 1986 e 1987 foram examinadas por outros audi-tores, cujo parecer, emitido em 5 de fevereiro de 1988, continha ressalvas relativas aos procedimentos adotados pela controladaMontrealbank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil na aplicação dos critérios contábeis previstos na Circular n- 1101/86 doBanco Central do Brasil e quanto a uniformidade na aplicação de princípios do contabilidade na avaliação de bens do imobiliza-do.2. Conforme mencionado na Nota 10.b., a sociedade está, presentemente, averiguando a procedência do cortas reclamações decliontes contra a controlada Montrealbank S. A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A administração da sociedade e>^eus assessores jurídicos são do opinião quo essas reclamações não resultarão em perdas significativas.

AUDITORES
3. Conforme facultado pela Circular n? 1.273/87 do Banco Central do Brasil, nào está sendo apresentada a demonstração das ori-

gens e aplicações de recursos correspondente ao semestre findo em 30 de junho de 1988, a qual é requerida pelos princípios decontabilidade geralmente aceitos.4. Em nossa opinião, exceto pela não apresentação da demonstração das origens e aplicações de recursos, mencionada no paré-grafo anterior, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo representam, adequadamente, a posição patrimo-nial e financeira do Banco de Montreal Investimento S. A. - Montrealbank em 30 de junho de 1388, e o resultado de suas opera-
ções referentes ao semestre findo naquela data, de acordo com princípio» de contabilidade geralmente aceitos, aplicados comuniformidade em relação ao semestre anterior.

C&L
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Rio de Janeiro. 18 de julho de 1988.
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Banco do Brasil dá dividendo de Cz$ 14,84 por ação
BRASÍLIA — Os acionistas do Ban-

co do Brasil tiveram um lucro por ação de
CzS 57,86 e receberão dividendos de CZ$
14,84 por ação cm função do lucro líqui-
do de CzS 84 bilhões 129 milhões da
in&fiíuição no primeiro semestre, anun-
ciado pelo presidente do BB, Mário Be-
rartf;. e pelo diretor de Orçamento e
Controle do banco, Cláudio Dantas. So-
brj; p lucro líquido foi instituída uma
reserva legal de CzS 4,2 bilhões, refercn-
lejfo.Fundo de Desenvolvimento Comu-
nitário (Fundec) e Fundo para Prejuízos
Eventuais, o que resultou em lucros
acumulados de CzS 75,7 bilhões.

" 
Ó Banco do Brasil distribuirá CzS

21,fj,t)ilhões em dividendos, o que, para o
diretor Cláudio Dantas, significa um cx-
celçjite resultado, já que o pagamento de
dividendos no valor de CzS 14,84 por
ação representa um aumento real de 29%
emrelação à média dos dividendos pagos
nq-pnmeiro e segundo semestres do ano
passado. Este resultado, segundo ele, se
deve ao bom desempenho do banco nas

operações junto ao público c ao aumento
da capitalização do BB.

Cadernetas — As operações
que mais cresceram no semestre foram a
captação de caderneta de poupança, que
atingiu um saldo de CzS 750 bilhões em
junho e já detém 10% do mercado de
poupança; os fundos de curto prazo, que
detêm 19% do mercado c o fundo de
ações, que passou a deter, ao final de
junho, 6,5% do mercado. Em contrapar-
tida, houve uma pequena queda nos
depósitos à vista que, apesar disso, man-
tiveram estável sua posição de 20% do
mercado. Os depósitos a prazo registra-
ram um crescimento neste primeiro se-
mestre, mas houve uma pequena queda
em relação à posição do BB no mercado.

Cláudio Dantas considera normal a
queda nos depósitos à vista, já que o
público, em função dos altos índices de
inflação, prefere manter os recursos apli-
cados em operações remuneradas. Se-
gundo ele, o BB não está perdendo
clientes dos depósitos à vista. O que
ocorre é que estes clientes estão transfc-

rindo os recursos da conta-corrente para
outros depósitos no próprio BB.

Apesar do aumento real de 29% cm
relação às médias de dividendos pagos
nos dois semestres do ano passado, os
dividendos pagos em dezembro foram
maiores do que agora, porque, segundo
Dantas, o lucro do segundo semestre do
ano passado incorporou parte do lucro
que não foi pago no primeiro semestre,
em função da provisão do Imposto de
Renda autorizada pelo governo, em 87.

As agências do BB no exterior, que
no ano passado fecharam com prejuízo
devido à moratória, apresentaram neste
semestre um superávit de 2.9 milhões de
dólares, resultado da retomada do paga-
mento da dívida brasileira.

Lucro — O lucro nominal do Ban-
co do Brasil no semestre (antes da corre-
ção monetária) atingiu CzS 523,2 bilhões.
Deste resultado, CzS 347,2 bilhões refe-
rem-se à correção monetária e CzS 109,3
bilhões aos ajustes do programa de esta-
bilizaçâo econômica do Plano Brcsser,
que aplicou um deflator sobre as opera-

ções de empréstimo contraídas pelo pú-
blico junto aos bancos. O resultado antes
do Imposto de Renda atingiu CzS 175,7
bilhões, mas após a constituição da provi-
são para Imposto de Renda de CzS 91,6
bilhões, o lucro líquido do semestre foi de
CzS 84,12 bilhões.

O Banco do Brasil também aumen-
tou significativamente sua participação
no mercado de empréstimos ao setor
privado nestes dois últimos semestres.
Em junho, a participação do BB no
mercado de empréstimo foi de 19% sen-
do que, deste total, 97% dirigiram-se ao
setor privado. Dantas informou que o
nível de inadimplência saiu da média
histórica de 1,5% para 3,5%, em função
da discussão sobre a anistia na Assem-
bléia Nacional Constituinte.

O RESULTADO Cz$
Lucro líquido
Lucro por ação
Dividendo total
Dividendo por ação

84 bilhões
57,86

21,5 bilhões
14,84

l—| A expectativa de divulgação do divi-
'—' dendo do Banco do Brasil — que
acabou se confirmando cm CzS 14,84 já
no final da tarde — ca confirmação
oficial de que a inflação em julho ficará
cm torno de 23%, conseguiram animar o
mercado de ações ontem. O que vinha
preocupando, segundo os analistas, era a
falta de definição quanto a inflação ofi-
ciai. O mercado carioca fechou com alta
de 2,6%, com uma recuperação mais
forte, principalmente a partir do meio
dia. Em São Paulo a valorização foi ainda
mais expressiva, de 4,1%, com um volu-
me de negócios de CzS 5,3 bilhões. "A

grande incógnita agora é quanto à infla-
ção de agosto", observou o diretor da
corretora Vcga, Antônio Carlos Coelho.
Os especialistas ainda não garantem que
as Bolsas já retomaram o ritmo de alta,
mas pelo comportamento de ontem, pelo
menos, estão mais fortes. Um sinal de
que nem tudo está perdido, lembram os
analistas, é que ainda há investidores de
peso, que compraram muito e não se
desesperaram.

Ações do IBV

oac. tech.
CZS

Maiores altas
ItapPPG  1B.89  63 00
PacaembuPPG  14,42  2,60
BrumadinhoPPG  12,97  4,00
BanespaPPH  12,16  6,20
Papol Slmào PPG  11,99  23,49

Maloras baixo»
OllcalPBG  12,60  1,11
ElobraPPG  8,29  6,40
lochpoPPG  12,97  111,00
Barreto Araü.PBQ  2.88  24,90
AcesItaPPG 2,59. 17,40

Ações fora do IBV

Maloros altas
MagnesllaPPG  20,00  6.30
BrasincaPPG  16.66  46,20
SondolécnicaPAG  14,11  4,00
KeplorWoborPPGE  13.78  19,00
SondotócnicaPBG 13.67  3,40

Maiores baixas
VacchiPPG  14,81  0.46
Ipiranga Rol. PPG  14,78  16,00
VldraçarlaS.M.OPG  8,50 180.00
PerdlgâoPPG  6,25  15.00
EpedaSImmonsPPG 4,86  1,75

Open Market Boavista.
Banco Boavtsta A MESA MAIS ÁGIL DO MERCADO. FALE COM O GERENTE, gfggjggg

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Resumo das Operações

Qtde (mil) Vol. (CzS mil)
Lote: 69.518 2.751.727
MercadoaTermo: 700 4.083
Mercado de Opções-Opções de Compra: 34.390 748.588
Exercício de opções: sem negócios
Futuro c/liberação: sem negócios
Futuro c/retenção: sem negócios
TOTALGERAL 104.608 35.043.99
IBV Médio 26.753,30 (+ 2,4%)
IBV no Fechamento: 27.046,85 ( + 4,2%)
Das 76 ações, 55 subiram, 15 caíram, uma permaneceu estável cinco não foram
negociadas.

Obc.% I.L
Ano

N°
N.O.

Mercado à vista

ttofl

Atxfxtàl PA-G-
Acoálla PP-G-
Aco Altona PP-G-
Acos Vlllaros PP-G-
Aduboj Cra PP-G-
Adubos Trevo PP-Q-
Agrocores PP-G-
Arodruz PB-G-
Arte* PP-G-
Azovedo Travassos PP-Q-
B.amazonla ON-Q-
B econômico PP-G-
Bohojna, PP-G-
Banoso.PP-Q-
Banespa ON-G-
Banespa PP-H- 2.
Banespa' Nov. PP--R
Barbara PP-G-
Barrotto Araújo PB-G-
Bolgo Mineira OP-G-
Bolgo Mineira PP-G-
Bicicletas Cnlol PB-G-
Bombrll PP-HE
Bradeaco OSEG-
Bradesco PSEG-
Bradosco Inv. OSEG-
BmdGsco Inv. PSEG-
BraímSOP-G-
Brahma PP-G-
Brallnca PP-G-
C.mlneracao Amapá PP-G-
C.mirwacao Part. PP-G-
Caclquo Calo PP-G-
Cala .Biullla PPEH- 4.
Cana; PP-G-
Casas Do Banha OP-G-
Cato-emazonle TextlIPA-G-
Cataguazes Leop. PA-G-
Cbv-lnd.nwcanlca PP-G-
Cenílg ON-GE
ComlflPP-GE 3.
Clbran PP-G-
Cobrasma PP-G-
CokJex Frtgor PP-G*
Cortab-PP-G-
Conau.llndenberg PP-G-
Conai)|PP-G-
Copene PA-G*
Corria Rlbolro PP-G-
Coalgua PS-G-
O.l.vasooncelos PP-G-
Docas' ON-G-
Docai'PN-G-
Dursttfx PP-G-
Elebra PP-G-
Eluma PP-G-
Epeda Slmmons PP-G-
ErlcssÕn OP-G-
Estrela PP-G-
Fabrica Bangu PP-G-
Ferbasa PP-G-
Ferro Brasileiro PP-G-
Foto tigaa PPEG-
Fertlaul OP-G-
Fertlaul PP-G-
Flberri PP-G-
FIcep.PP-G-
Fnv-velcutos PA-G-
Gaiola PP-G-
Gerdau PP-G-
Guararapes OP-G-
Guararapea PP-G-
Hercules PP-G-
Inbrac PP-G-
lochpe PP-G-
Ipiranga Dia. PP-G-
Ipiranga Pet. PP-Q-
Ipiranga Rei. PP-G-
Itap pPrQ-
llouloc PS-G-
João Fortes OP-G-
Kupipr Webor PP-GE
Lam.nacional Metals PP-G-
Ught bS-G-
Umatt'PP-Q-
Luxma -PP-G-
Magnastta PA-G-
Manalt PP-H-
Msngplf PP-GE
Mannesmann OP-G- 3.
Mannesmann PP-G-
Marcopoto PP-G-

36.000
10.300

1.100
19.100
9.000

95.900
44.800

300
SOO

95.700
83.000
68600
16.000
3.000

05.500
62.200
49.100
76.100
30.300
46.800

400
10.000

500
600

41.600
100
300

10.100
62.700
67.600
34.900
6.100
4.000

21.700
42.000

5.000
59.600
11.400
94.500

5.000
50.500
51.000

7.100
95.100
16.100
20.000

300
66.100
56.000
25.800
15.000
26.500
11.500
11.700
9.600

37.700
03.000
16.100
72.200
45.300
11.000
5.000

53.700
1.000

56 200
55.000

300
54.500
22.500
39.000
10.000
10.000
00.000
26.300

2.600
62.100
07.000
88.000
12.000

1.500
68 300
9S.000
15200

100
10.000
6.900

10.200
02.000
22.900
07.300
99.200
22.000

28,00
16.00
45,00

4,70
4.19
1,85
7.30

100.00
500.00

5,30
590.00

21.00
100.00
20.00

3.40
5,45
4,60

22.00
23,99

565.00
375,00

22.50
26,00
49.00
49.00
49.00
49.00
44,00
45,00
39,00
75,00
21.00

240,00
1.51
3,20

36.00
12.00
5.00
4.30
0.60
0.87
1.B5

10.00
49.10
95.00

1.70
1.053.00

108.00
2,05
4,00

47,50
6.00
6.99

21,00
6.50

12.00
1.60

80,00
3,80
4.70

54.00
64.00

6.10
1.60
2.65
2.30

42.00
5.50
2,70
9,20

190.00
190.00

1.00
2.30

105.10
7.50
6.80

15.00
56.50
19,00
64.00
17,50

1.62
159.00

4.30
5.50
5.80

69.50
e.eo
2,00
1.15

40.00

26,01
17,00
45.00

4,60
4.19
1.60
7.30

100.00
500.00

5.30
590.00

21,00
100.00
20,00

3.30
5.45
4,60

22,00
22,00

565.00
375,00

22.50
26.00
49.00
49,00
49.00
49.00
44,00
44.00
39.00
70.00
20,00

240.00
1.51
3.00

36,00
12,00
5.00
4.20
0,60
0.64
1.78
9,99

49,10
95.00

1,70
1.053,00

108,00
2.00
4.00

47.00
6,00
6,98

21.00
6.40

11,00
1.75

80,00
3.60
4.60

54.00
64.00
6.00
1,60
2.65
2,30

42.00
5.50
2.70
9,20

190,00
190.00

1,00
2.30

105.00
7.50
6,60

15.00
56,50
19.00
60,00
17,00

1.75
159.00

4.30
5.50
5.60

64.00
6.60
1.95
1.12

39.50

28,17
17,71
45,27

4,76
4.20
1.67
7.55

100,00
500.00

5,36
590,51

21.41
101.50
21.17
3.35
5,81
5,03

22.28
23.92

560.93
388,00

22.50
26.00
49.00
49.95
49.00
49,00
46.98
45.16
44.33
72,32
20.65

240.00
1,69
3.20

36.00
12.00
5.24
4,33
0.60
0,66
1.64
9.99

50.69
95,00

1.70
1.554.00

112,00
2.15
4,00

47,17
6.05
6,99

21,18
6.42

11.57
1.76

60.00
3.88
4.67

54.91
64.00

6.29
1.60
2.74
2.30

44.00
5.68
2.70
9.20

190,00
190.00

1.00
2.48

106.32
7.60
6.99

15.34
57,56
19,00
63.00
19.07

1.79
159,00

4.30
5.97
6.30

69,49
7.11
2.05
1.18

39.96

31.00
18.00
45,50
4,60
4.20
1.95
7.60

100,00
500.00

5.50
810.00

21,90
102.00
22.50
3.40
6.30
5,40

23.00
24.90

590.00
402,00
22,50
26,00
49,00
50,00
49.00
49.00
47.00
46.00
46.20
75,00
22.50

240.00
1,85
3.30

36.00
12.00

5.40
4.95
0.60
0.69
1,68

10.00
51.00
95,00

1.70
1.055.00

114.00
2.39
4.00

47.50
6,20
6.99

22.50
6,50

12.00
1.60

80.00
3.95
4.70

55.00
64.00

7.00
1.60
2,90
2.31

45.00
5.85
2.70
9.20

190,00
190.00

1.00
2.60

111.00
7.60
7,00

16,00
63.00
19.00
64.00
20.95

1.65
159.00

4.30
6.10
6,30

73,00
7,60
2.10
1.25

40.00

31,00
17.40
45,50

4.60
4,20
1,95
7,65

100,00
500.00

5.50
610.00

21.90
102.00
22,50
3.30
6.20
5,25

23.00
24,90

585,00
402.00

22.50
26.00
49.00
50,00
49.00
49,00
45.10
45,50
46,20
70.00
22.40

240.00
1.85
3.00

36,00
12.00
5,40
4,95
0.60
0.69
1.88

10,00
50.30
95.00

1.70
1.055,00

112.00
2.20
4,00

47.00
8.20
8.99

22.50
6.40

11.75
1.75

60.00
3.88
4,60

55.00
64,00
7.00
1.60
2.80
2.30

45,00
5,62
2.70
9,20

190,00
190.00

1.00
260

111.00
7.80
7.00

16.00
63.00
19.00
60.00
19.00

1.85
159.00

4.30
6.10
6.30

73.00
7.11
2.06
1.21

40.00

2.32 687.07
•2,59 411,86

11.16
EST
5.65
4.57

-2.08
-0,54
-0,56
-0.67

0.19
1,50

-4.65
-1.47

12.16
13.54
2,44

-2.68

4.67

5.06

1,05
2,06
1.94

EST
2.00
0,56

16.66
-1.74

0.68
4.12
9.03

-0.93

0,03

4.38
4,84

-1.15

6.36
•0.10

6,49

5.95
7.50

-2.42

0.43
5,43

8.33
•4.87

6.59
3.78

-0,49

6,92
-0.79

0.74
•4.17

0.99
0.53

6.77
•433
1.33
3,40

7.50
6.04

6.17
6.12
3,54
1.72
4.03

682.86
350.00
467.50
269,64
495.72
163.60
148,89

4542,38
405.43
799.21
705.67

341.76

875.15
556.28
667.74
509.19
160.71
702.70
379,84
390.23
255.21
385.87
330.85
262,67

4.030.00

106,38
301.51
422.50
400.00
214.29
141.18
308.24
360,83
600.00
430.00

1.640,00
356.79
956.42
659,72
425.00
337.79
560.00

2.150.00
400.00

1.241,32
605.00

1.398.00
441,25
426.00
296,67
160.00

194,00
311.33
584.15
474,07
629.00
123.06
913.33
575.00
566.67
611.43
142.11
278,79
287.44
426,97

620.00
456.31
111.76
466.00
163.19
408,37
243,59
642.86

255.71
416.23
159.26
459.23
787,50
914,34

512.50
393.33
571.14

2
14
2
6

23
2

5
3
3

105
35
15
27
25

4

1
5
1
1
2

16
33
13

5
3

43

38
21

2
3

59
22

1
2
3
5
5
6

13
3
1
7
3

Marvln PP-G-
Massoy Perkln3 PA-G-
Maslor PA-G-
Mendes Júnior PA-G-
Mendes Júnior PB-G-
Mesbla PP-G-
Molal Leve PP-G-
Mellsa PPQ-
Mlcrolab PP-G-
Moinho Fluminense OP-G-
Moinho Santlsta OP-G-
Moinho Santlsta PP-G-
Montreal PP-G-
Muller PPG- 2
Multitel PP-G-
MultlleWII PP-Q-
Nacional ONEG-
Nacional PNEG-
Nakata PPG-
Olvebra PP-G-
Ornlex PP-G-
Pocaembu PPEG-
Papel Slmao PP-G- 1.
Para De Minas PP-G-
Paralbuna PP-G-
Paranapanema PP-G-
Perdigão PP-G-
Pérsico PP-G-
Potrobras ON-G-
Peirobras PP-G-
Plrelll OP-G-
Pollproplleno PA-G-
Prometal PP-Q-
Handon PP-G-
Refripar PP-G-
Rheem PPEG-
Rio Guahyba PP-G-
Riograndense PP-G-
Rlpasa PP-G-

Sade Sul Americana PP-G-
Samltrl OP-O-
Samltrl PP-G-
Sergen PP-G-
Sharp PP-QE
Sld Inlormatlca PP-G-
Sld.gualra PP-G-
Sllco PP-G-
Solonlco PP-G-
Sondotecnlca PA-G- 1.
Sondotecnlca PB-G-
Souia Crui OP-G-
Supergasbras OP-G-
Supergasbras PP-G-
Suiano PP-GE

Teka PP-G-
Teler| ON-G-
Teler| PNG-
Transbrasil PP-G- 2
Trtchea PP-Q-
Tromblnl PP-Q-

Unlpar PA-Q-
Unlpar PB-G- 7.
Usina Costa Pinto PP-Q-

Vacchl PP-Q-
Vale Blo Doco OP-O-
Vale Rio Doce PP-G- 3.
Varlg PP-G-
Verolme PP-G-
Vidraria Sta.mar.na OP-G-
Votec PP-G-

Whlte Martins OP-G- 9.

Zanlnl PA-Q-

38.000
16.000
5.000

48 100
23.800

2.000 1
00 000
65.300
13.000
5.000

13.200
2.100

68.400
96.500

2.000
1.000

11.900
53.500
80.000
14.000
75.000
75600
86 700
70 000
06.600
18.400
10000
79.800

7.100
41.500

4.700
43.500
94.100
12.000
76900
58.100
76.000
55.900
20.700

25.000
29 700
13600
9.600

40 900
21 400
10000
79.000

2.000
20 000
73.000

1.000
2.900

45.900
20.300

15.000
2900
4.900

50.000
37 100

100

6.500
07.700

8.000

10000
33.800
77.100

8.800
47.000
13100
10.000

90.000

75.500

9.70
40.50
14.00
5.60
7.10

.300.00
51.00
25.01

1.71
260.00
390.00
301,00

1,41
1.55
5,00
3.60

27,51
10.20
5.70

29.00
4.00
2.30

22.00
0.35
9.00

28.00
15.00
4.10

261.00
560,00
27,50
22.00
11.00
53.00
13,50
15.00

1.35
6.30

60.00

14,50
210,00
165.00

3,30
8.00
6.40
3.30

25.00
101.00

3.21
3.38

400.00
16.00
16.85

460.00

9.50
1,36
1.70
0.50

38.00
10,15

3.20
3.90
3,30

0.48
290.00
610.00

25.50
1.24

180.00
0.90

4.14

9.70
40.50
14,00
5.50
7.00

1.300.00 1.
51.00
25.00

1,71
260,00
390.00
301.00

1,41
1.55
5,00
3,60

27.51
10,00
5,70

26,50
4.00
2,20

21,50
0,32
6.91

28.00
15.00
4.10

254.00
555,00

27,50
22.00
11.00
53.00
13,00
15.00

1.35
6.30

60,00

14,50
203.00
165.00

3.30
6.00
6.40
3,30

24,50
101.00

3.21
3,36

400.00

18.00
16.85

480.00

9.50
1.36
1.70
0.49

38.00
10,15

3,20
3.90
3.30

0.46
290.00
610.00

25.50
1.22

180.00
0.90

4.10

10.11
40.50
14.00

5.61
7,30

300.00
51,00
25.45

1.79
260.00
390.00
301.00

1,44
1,63
5,00
3,60

27.51
10.00

5.71
29.38

4,00
2,38

23.53
0.34
9.26

29.11
15.00
4.29

259.28
568.03

28.69
22.00
11.00
53,00
13.06
15.40

1,35
6.34

65.99

14.85
212.87
174.80

3.30
8.99
6.62
3.30

25.38
10t.00

3.72
3.41

400,00
16.00
17.58

460.03

9.50
1,36
1.70
0.51

39.95
10.15

3.36
4.07
3.30

0.46
304.59
613.99

26.43
1,24

180.00
0.90

4.24

10,50
40.50
14.00

6.01
7.51

1.300.00
51.00
27,00

1.80
260.00
390.00
301.01

1.50
1.75
5.00
3.80

27.51
10.20
5.60

31.00
4.O0
2.60

24.00
0.35
9.85

29,40
15.00
4,45

261.00
574.00

30.00
22.00
11,50
53.00
13.90
16.00

1.36
6.90

71.00
15.00

215.00
179.00

3.30
9.30
6.70
3,30

26.00
101.00

4.00
3.50

400.00
18.00
17,80

482.00

9.50
1.36
1,70
0.56

40,00
10.15

3.39
4.15
3,30

0.48
305.00
623,00

27.50
1.27

180.00
0.90

4.30

10.50
40.50

14.00
5.50
7.35

1.300.00
51.00
27.00

1.73
260.00
390.00
301.00

1.50
1.69
5.00
3.80

27,51
10.00
5.80

31,00
4.00
2.60

23.49
0.32
9,60

29.20
15.00
4.20

260,00
570.01
30.00
22.00
11.10
53,00
13.00
15.50
1.36
6.90

70,00

15.00
211.50
172.30

3.30
9.30
6.70
3.30

26.00
101.00

4.00
3.40

400,00
18.00
17.80

462.00

9.50
1.36
1,70
0.54

39.50
10,15

3,21
4.15
3.30

0.46
305,00
614.00

27,50
1.27

160.00
0.90

4.16

400.00
5.06 387.33
7,51 429.41

335.53
B48.33
356.00
298,85
249,84
273,64
460.00
615.00
500.00
271.43
962.50
416,67
259.55

6.78 1.129,23

2
26

1.72
2.29

¦0,17

EST
5.84
2.04

EST
10.04
7.07

238.00
1.023.04

340.00
463.00
768.05
214,29
429,00
558.79
613.42
573,80

1.294.12
647,06
407.69
362.78
700,00
450.00
333.66
464,72

928.13
363.55
117.95
412.50
299,67
118.21
220.00

952.83
1.240.00
1.136,87

410.66
450.00
487.78
495.90

453.33
340.00
255.00

1.479.63
406,00

645.00
614.00
412.50

153,33
801.55

1.058.60
426.29
208.67
314,14
450.00

2.91 424.00

11.99
13,33
5.23
5.09

10,57
•0.28

2.14
10.81

1.90
10,00

0.95
7.24
3,85
0,63
8.64
5.62
3.78
3,92
2,48

11,82
4,75

EST
10.35

14.11
13.67
2,31

2.21
2.52

EST
0.74

EST
•1.92

3.90
1.50

7.99
6,27

-2.94

1.53
3.31
5,64

•2.36

57
1

18
6

91
5
3
7

27
3

10
7

7
10

2
10

5
1
1
6
2

2
1
2

22
16

1

190
12
13

2

1.40 EST

Concordatária
Titulo» Qtd. Abt. Min. MM. Mái. F«h. Oac. II N°

% Ano N*g.

Baner| ON-G-
Brumadlnho PP-G-
J.b.duarte PP-G-
Ollcal PB-G-
TOTAL

200 130,01 130.01
45000 '4.20 4.00
5000 3.60 3.60

15.000 1.11 1.11

130.01
4.18
3.60
1.11

130.01
4.20
3.60
1.11

130.01
4.00
3.60
1.11

1
17 836,00 3

900.00 1
555.00 1

69.506.000 2131

2
13
3
1
3
3
2
8
S
2
3
2
2

Operações a Termo
¦mulo, Tipo Pmo Ouant. Fech. Má». Min. Méd. Volume N°

(mil) "•••

Banespa PP-H- 030 400.000 6.64 6,64 6.63 6.64 2.654.400,00 2
Unlpar PB-G- 030 300.000 4.76 4.77 4.76 4,76 1.429.110,00 2
TOTAL 700.000 4.083.510.00 4

Opções de Compra

T„,. Veoc. p™,0. Un. Méd. Ouant. VolumeT'""° E«^ «*»>

5
4
4
7

«8
14
4

Petrobría PP-Q
Vale do Rio Doce PP-G

CHI AQO
CHA AQO
CHB AQO
CHJ AGO
CHM AQO
CHO AGO
CHR AQO
CHS AGO

600.00
800.00
900.00
600.00
700.00

1.000.00
1.200.00
1400.00

77,50
35.00
18.00

140.00
74.00
10.00
3.50
1.40

77.50
34.43
16.00

135.47
71.98

1.51

60.000
12.160.000

100.000
210.000

1.750.000
10.26 14360000
3.77 5.010000

700.000
OTDE TOTAL

34.390 000

6.200.000.00
418.770.000.00

1.600.000.00
28.450.000.00

125 960 000.00
147.605.000.00

18 925 000.00
1.058.700.00

VOLUME TOTAL
748 568.700.00

Câmbio
Moeda por dólar Em cruzado*

Compra Venda Compra Venda

Coroa Dinamarquesa  6.9730 7,0040 31,725 32.025
Coroa Norueguesa  6.6771 6.7069 33,130 33,444
CoroaSueca  6,3104 6.3387 35.055 35,388

Dólar Auslrallano (tipo B)  0,81137 0.81513 180,29 182.03
DólarCanadonse  1.1958 1,2011 185.00 186,75
Escudo  149,30 150.30 1.47B0 1.4957
Florim  2,0694 2,0786 106,90 107.91
FrancoBelga  38,373 38.547 5.7644 5.8195
FrancoFrancès  6,1786 6,2064 35,802 36,142
FrancoSuíço  1,5239 1,5311 145.12 146.54
Iene  131,61 132,21 1,6607 1.6968

Libra 
(lipoB)  1,7222 1.7302 382.67 336,37

Ura  1358,0 1364,0 0,16290 0.16444
Marco  1,8318 1.8397 120.78 121.91
Pesola  121,43 121.96 1.8219 1.8390
Xellm  12.874 12,936 17.177 17,346

Moeda do tipo b — Dólar por mooda
Taxas divulgadas pelo BC no fechamento de ontem — 15 horas

EEzmittmn
data valor da cota em CZ$

S»PerSaVÍn^ 21.07.88 «10.080,06
FlexPar 20.07.88 294,96
Flexlnvest 21.07.88 13,70
r li'\riirc r l<'\ln\«'sl são mlminiM nulo- im>Iu Itmim iU* Imcstimcnlusjiir llrasili-i

Ovérnight
LBC

TaxadaAndlma(bruta):  37.24
Rend. Acum. da semana:  4,68
Rend. Acum.domôs:  15,43

OTN
Taxada Andlma(brula):  nd
Rend. Acum. da Semana:  nd
Rend. Acum.domôs:  nd

Taxa referencial de CDB
% ao ano

Prazo 60 dlaa 90 dlaa 180 dlaa
20,50 nd nd

Fonte: Banco Central

Dólar ~~
Ontem Compra Venda
Olicial 224.94 226.07

Paralelo 310.00 318,00
1987 1988
Nov 68,00 Fev 100.00 Mal 185,00
Dez 78,00 Mar 125.00 Jun 225,00
Jan 93.00 Abr 150.00 Jul 275.00
Cotação do primeiro dia útil de cada mos

Ouro
(CZS gr • lingote por gramas)

compra venda
Banco do Brasil (250gr) —
BozanoSlmonsen(250gr).... 4.375,00 4415,00
Goldmlne (250gr)  4.355.00 4.395.00
Ourlnvesl(250gr)  4.290,00 4.330,00
Safra(IOOOgr)  4.750,00 4.785.00
Degusa(1000gr)  4.300.00 4.340.00
Reserva (10O0gr)  4.299,90 4.339,90

Fundldoras, fornecedoras e custodiamos credenciados nas
Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

Indicadores
Fev. Mar. Abr. Mal. Jun. Jul.

Inflação
IPC (%)

17,96 16.01 19,28 17,78 19,53 —

INPC <%)
15,81 18,88 18,33 18.24 22,28 —

FGV (%)
17.65 18.16 19.29 19,51 20,83 —

OTN (czsi
695,50 820.42 951.77 1.135.27 1.337,12 1.598.26

Correção Monetária <%)
17.96 16.01 19.28 17.78 19,53 —

Caderneta de Poupança (%)
18.55 16,59 19.88 18.37 20,13 —

Correção Cambial r .
18,10 16.30 19,98 18,37 19,73 —

Ovérnight (%)
18.35 16,05 19.78 18.03 19.52 — 

'

Bolsa do Rio <%r
5,75 82,55 33,30 34,00 4.46 —

Bolsa de São Paulo <%)-
13,13 83,58 31,27 18,04 14,51 —

Aluguel Semestral <%r
84,15 104,24 124,20 144,94 155.67 167.74

Aluguel Anual (%)••
358.01 351,75 357,65 351.29 330,59 336,10

Fontes: " AFI
" ABADI

Mercado Futuro
BBF

IBV — 12 (pontos)
Agosto

66.964

BMEF

Agosto
1.966.00

OTN (CZS)
Setembro
2.391,50

Outubro
2.910.00

Bovespa (pomos)
Agosto
77.000

Boi Gordo
(CZS gr arroba liquida de 15 kg)

nd

OurO (CZ$/gr lingote, de 250 grs.)
Agosto

4.695,00

Frango Resfriado (Czs.g>
nd

nd
nd

Dólar (Czsi
nd
nd

nd
nd

BMSP
OurO (CZ$/gr ling. de 250 grs)

Agoslo Outubro Dezembro
4.710.00 6 990.00 10.650.00

Algodão (czs.i5Kg)
Outubro Dezembro
4.950,00 5 300.00

Boi Gordo tczsisKg)
Agosto setembro Dezembro
4098.00 7.620.00 9.235.00

Café (CzS mil 60 Kg)
Setembro Dezembro Março
23875.00 47 250.00 96.900.00

FGV - 100
Agosto
55 650

Fundo de Ações
Valer Riatib. tinua

da Cota fccum. fccum.
Clt Ho Hll «o ta
Hll X

Alti-Umpirg 10,18 29157
tmlnci dl Sal lt,!ts 12,8) 163.29
«tai-CquilIbrn lll I8219O90O 18,16 441,11
»ynort >(tM |i) 4,016911 jOJ! 308,89
Bamenndm fcçta ;;; ÍOJIO 301,91
Bancociaidl II) 11.9975?! 11,33 3«,?9
Binminntw Ar>i 1JH ?;;.;o
Blimn *tlHl I?) 12.383413 97? 359 65
BjMjldj .Sts (II 2,1)89?1 10.88 358.56
Baneim VI 317.43
Btartutiei [21 3.386041 745 256,75
Banquwi.ii ;;;; 5J0 332,10
Banniul C»B 131 86,814700 8,80 334.38
Binninl 1AB ;;; 10,92 366 09
BB «{to Cam SJ! 366,68
BBl Bndina 9J8 269,04
BBM — B iitin 9JJ 313.05
BC» BlMTj 5J3J 418,92
BÇjj ,8« ;;^ 11,15 363,3»
BtSC A(8i; 9,0? 340,31
8FB 10,27 191.9?
BMC AtXl II) 70.991055 7,60 342,52
BMP 8,81 321,15

BMG H;tei |?) 10,534462 9,40 121,28
8NI *(t«s 9,22 464.14
SNL Piam jfljw (I) 590,158160
Bowlltl *C»M lll 590.158160 9^84 233 09
Bm»ii;i CS* (2) 83,017256 10,43 322.37
Boitan Scdnl 121 0,107150 11,14 273.98
Bonna .»i 9,19 370,58
Bçano Cirtgiri 10J0 33^11
Briatun tljHí |2) 66.427W 9.94 106 71
CCF .i« 9.15 178.24
Cnm Flu Pu lljfl 488.58
Citibiaü 9 46 259 80
Çitj 1159 37316
Conaomlmo flanortt —| —
Creditinio FBI 7H 345,39

Çgdirtjj 121 2,159000 8,20 300.66
Cnlnal Bluí Ch.p |1) 0.958456 11,24 12129
gritou] Min jgg II) 1958186 10.92 11117 j
Cttl.iul Multuli (1) 15,8)4117 12,65 305.52
Crttnul IEM57I II) 17,459467 10,12 306 64
Cígscinco Umpanco 102 »9,18
Dalapieva-lnvastiael SJ1 UtV
pi Bia n 5£j 130,23
M tít\ 10 26188
0'tnancr) I5J5 29136
UanUnica 12) 1,149000 16,6] 2)5,72 .
[¦Manca 12) 0,209646 —
Elite 442 4287B \
btnictnri 1,84 140,59
F»1 ItacoM üíS 296,09
FIAT lll 7 194131 1160 298,98 .
fiC BridMg [MS $&£}
mm ii,i3 286~i -,

Fia;» W Bir.» £58 31187 ;
Bniu 8.90 285,80
Fiainmt Hi.ti 121 7 56086] OJSi 280,05
FMA1B 1128 419,59
f Batuta 14 70 297 78 .
Ginntn 121 175,678100 10 02 190 51
Oral ta Camlroe 8J2 11910
GmTO Carrti 11 17 335,98
H>3 'C0Í.S 12,54 115 85
HM 783 370.65
Inc.si II) 489 120108 5,91 2B6.9]
108 (11 21083 363773 10 37 35211
locar* .t«i 9 68 339 92 

'

lliü *.;;<! 9 62 311.3? :

Itau Çlgti] Mnul HO^ 262,65
libot NO NO
tlarti 10.55 3Í7Í6
MB Piai 12,51 310,34
Mwçintij Oo Brasil 9,8] 277,10
Mf-:i;n- SD TO 

¦

Wr;:.. «ciai |2) 16,797610 TO TO

jjmjgll uto 8,95 31362
MarluHvMt 9J4 295 24
_ir -¦¦!¦¦ 16,05 89J5
Mil (2) 130.876800 12 25 213 80
Mim. 7 2) 383 98
Mar.nalau. 12) 10,253225 8J» 31103
MantrMltja> «jjjjl [2) 1,358597 H7 340 60
MalUplic (?) 6934,565053 10^5 305,56
Maltuli: 751 [21 15,904 951851 9,76 105.98
rUcuail »tt«t II) 598215126 717 158 44
licraeiti CM 10 28 29)54
Ontjl »t8»l 12 82 109)1
Op«a (1) 1119,865514 10,67 227 75
Puta Willaraiiai |2| 0,999277 7J9 291,81
WMnvBl «iiii 10J1 427 41
hlWnmt Ccndcminio 9^0 196.09
PNÇ 5^ MJJ
Pniml?) 3,653000 10 7] 51716
Pamai |2| 1264,659500 NO TO
«lll 15 81 367 14
ülllmnit IJJ1 175 ?0
Uniram 12,32 119 25
Pilm 11,72 105 71
Butll |?) 10,599000 9,?1 22914
Slln jgg 9.82 111,06
Siatn; 1,70 275,72
Scailiia Cu. F4SC 12,07 115.15
S«|unflida Lií 333,60
Sitm 171 76)17000 10 67 196 96

Scfinl 7 51 197 04
Soj;i Binai 12 20 310 95
Sodam.ru Kjtti 9JJ 383.09
Teiemmt ND ND
Terrimir Attel ND Np
Taaci 11 >ç8« 10 07 157,04
LH'iince |?) 19 001104 9 74 289,26
,'iiji.i [2) 10)16 667150 TO NO

1) PojiçIo «m 2G/0W8I 2) Posiçio em 19 07 88 3) Poi.;Ío tm 18/07 88
*** Todas n informações dessa reiajic sJo de rtsponsatxiiaade eic-.i .j dos Fundes

Fundo ao Portador
Danomlnaçlo Valor da Patrlmínlo

cota CZ1 Liquido Ci$

Ara (RJ) 37.425772 24; 400 11Z.94

Atlântica (FU) —
Aymora <FU) 5 481.667000 2 254 553 080.24

BamonnÇy; (PH) 14 621590 3265596037
Bancoorjada (SP) 145.997956 18 333 125 062.59

Bandolranles ~
Baner] (RJ) —
Banoipa FBP (SP) 12.265551 65 306 161813,71

Banealado (PB) 13.712529 3 126 665 774,06

BanortB-RâpKJa (PE)  —

Bannaul CBRF (RS) —
BB Corria Ouro (RJ) [RJ) —
BBC Maxl RrnxM (RJ) 4 771036000 1794 482 536.79

BIC Man 4.931370 8 950 992 93182

BMC (SPI 143,519935 8.476 092 OK) 5J

BMG 2 173.064605 19 472 602 262.24

Boanata 14 591.357699 12 165 513 6J7.33

Boston Funoo BKB [SPI 9.153666 28 460 643 163 53

Boiano. Simonun [SPI 14 607107 19 896 265 9*7 63

OtH>ank-CtttcofMB (RJ) —
Çr-ai» Supor Saunca 9 857.080827 32 .7 242 690 38
CrEÇiMnco (SP) —
Çreluul (SP) ' 534 980209 24 4J4 QCU 963 6'

DjHMM IBNl — SP) 1 217.5C6325 1 637 677 626 73
Eliw jOIVM - RJ) 1261.464000 29 746 16' 01
Piai |SP| 4 483038500 2 173 164 872.12
F"lll (SP) —
Garantia (RJ) 11667.292771 246 10493042
IOCHPE (RS) ;;; —
Hau-»auvesl ^SP>  m —
Vagtano (SP)  —

Monüiona' (HS) 136 733397 12 3-3 366 172 70

MctraaiaaM (RJ) 11266 779743 2 00T 747 469,44
MuMpgg (SP.) 4 7Q451Q i 492 210 2*622
Ntgfentj f.BNI — RJ) 9 5*6.0911 "5 13 6*3 líg 114 9^
pi»ça (RJ! 230 502.531006 109 455 778.40
Rural (MO: 47 5S5j\\? 4742376001.41
T»«irvi)si (SP] —| —

19 117 072 »9
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w
Em junho, teve mais infuvçao ^ara QUEM NAO Tp/E

os 19,81 % do Fundo ao Portador Bozano,Simonsen.

BANCO
BOZANO, SIMONSEN Informações

DDD GRATUITO: (021) 800-6 1 63 - NO RIO DE JANEIRO: 271 -8001

Bolsa de Valores de São Paulo
Resumo das Operações «_»_» «*. ai». Min. Méd. m*. **. <*..

Otda(mll) VoMertmll) *" ""
,„,.D.Hr«_,- 143.059 4.711.369 Luxma PP C17 93.300 6,70 5,70 6,01 6,40 6,40+12,2
S^rífr;:  2.583 6374 MadaM pn int 31.400 2,21 2,21 2,21 2.21 2,21
?2£™.*£«!io__.  1.674 11-837 MadalrttPP 3.133.600 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 _,4
Fu^Í7b^'ÍÍdlÍ'376:":.ZI •" Mallia PP C05 200 150.00 150,00 160,00 150.00 160,00 +0.0 .Funooa 

Magnaalta PPA COI 656.600 6.00 6,00 6,34 6.40 6.30 +3,2
[_™--~--~--.  546 16.455 Manah PP 720.100 66,00 65,00 66,79 69,00 69,00 +6,1
ÍIÍSIr!£ív™Í__:  89.665 576.765 Manaaa PN 248.300 3,30 3,30 3,76 4,00 4,00 +21,2
Í5??I?!_2_,S5_;'. 23 1*U Mangala Indi PP ES 211.600 7,00 7,00 7.65 6.00 7,70 +2,6
Í£í?_í2?r. 

237.406.6 5.326.134.7 Mannasmann OP 1.509.100 2,00 2,00 2,07 2,16 2,10+10,5
TOTALaERAL.,.™ 66 784 (+4.1%) Mannaimann PP 128.200 1,24 1,16 1,23 1.24 1,24+10,7
ndlcaBovaapaMídlo Marcopolo PP 133.400 39,50 39,50 39,98 40,00 40,00 +2,5
ndk»Bovaapa Fadiamanlo <£«°° Marlaol PP 5.000 6,30 6,30 6,30 6,30 8,30 +1,6
««oaBovaapaMáximo: ______> Marvin PP 274.300 10,00 10,00 10,44 10,50 10,50 +5,0
IndicaBovaapaMInlmo: ;•••"•••••¦•"•"•¦•• mMMkl Irul____?t__r__m naoodadai. Maaaay Park PNA 1.000 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 +0,0
Da. 80 açíaa, 66 «uNram, 8 caíram, 11 llearam aaUvrta trta nio (oram nagooaoaa. MÍwy 

P.* PPA 64.700 36,00 36,00 39.77 41,01 41,00 +Í,S
_______________________________________________ Maalar PNA 6.000 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

——————————— Maalar PPA 273.900 13.00 13,00 13,93 14,00 14,00 +16.8
Il/!_-__•_-. _,-___ <__\ \/ict_3 Mac Pitada PP 100 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00IVierCdUU d VISia Mandaa Jr PPA 4.400 5.60 6,60 5,64 8,86 6,66 -2,8
______________________———-————-——————¦ Mandaa Jr PPB 86.300 6,90 6,90 7,44 7,50 7,50 +10,2

,__ jh, ult, Méd _______ Faeh. Ow. Man: Braall PN 27.900 10.51 10,51 10,61 10,51 10,51 /
Tfluloa O"»- «¦"• ""• "™°- ""*• rm" Mere 

8 Paulo ON 166 2.000 35.00 35,00 35,00 36,00 35,00
t-— Maddlonal PP 200.000 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
ik. v,.i doa <U0M MM ssm mm Mm Mno *S7 Maabla PP C02 3.300 0400,00 0400,00 0493,94 0500,00 0499,99 +1,4
AboXIlIPPA 154.000 26,99 26.00 25,65 29,00 28,00 +3,7 Mal 

Barbara OP 2.100 16,50 18,00 18,24 16,50 18,00 /
AoaaltaPPCOl 2.000 17,00 17,00 17,00 17,00 17.00 -12.8 Mal 

Barbara PP 110.600 22,00 22,00 22,48 22,70 22,70 +5,5*» TJt.. ..£25 *!'% 4I'SS i'2? i'$? _MX +-._. MWDouitPPCO. 133.100 3,11 3,11 3,37 3,50 3,50+12,5Am,mppSíi_... 8™SS 5-22 122 J'?I _\_\ Í5S +3A M«G.m<_i_pp 435.500 0,00 9,37 10,50 10,50+16.6
Adubo» CraPPC31 290.100 4,00 4.00 4.16 4,20 4,10 Matai Lava PP C39 605.500 50,00 50,00 50,92 51,00 51,00 +4,1
Adubo.Travo PP C13 1.875.600 1.76 1.75 1.89 2,00 ,91 +9,1 Malalao PP 5.000 165,00 168,00 168,00 165,00 165,00 +7,1
$"* 

PP 
*__ rr. ,,,1'SS ^n ^'n ^m Jm * 4.1'? MatlaaPPC45 67.300 25,00 25,00 25.12 26,00 26,00 +4,0

H^'.',!!!oPPC0, «?m «OM SOM BOM bÍoS 8100 Mlch^o PP C20 18.000 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 +0,7
ÜS"™ SJ™ ^'w ^« .S OM OM Mlcrolab PP C06 15,000 1,60 1,60 1,80 1,80 1,60 +5,8
{WS. «25 inS ,Sm _ov 1090 1000 MlnuanoPP 70.000 4,00 4,00 4,01 4,01 4,01 -6,7

^lp,rtl/PoU W,m km» «JSm ram hJSm Moinho Flum OP C03 117.400 260,00 260,00 260,03 270.00 270,00 +6,8
Ml.igaU.ON 1.000 620.00 620,00 620,00 520,00 620,00 Moinho Uva PN ED 3.000 5,00 5,00 6,00 6,00 5.00 .
$-2?____\H,«, 1«™ nm ^Sm ^M «2 _Sm Moinho Redf OP C03 6.000 360,00 360,00 380,17 365.00 365.M +4.
ÍÜHS^ST™ 1m2£ IX 2X 2K 260 Í'60 +37 Moinho Sanl OP C03 40.600 360,00 370,00 373,11 380,00 370.00

í_££sí;!pPC01 IraiSoô 3» 3» 3.00 IS IS 
Moinho Sanl PP C03 4.300 301,00 301,00 304.19 320,00 320.00 +8.»

Amarlca Sul PP P88 35300 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 +7,4 ,__,.„„, , nnnnnn ,wt 1WI 180 1 ao 160 +88
Antarc*. Pb PNA 186 4.000 18,00 18,00 18.00 18.00 18.00 -4,2 Montraa^ OP C01 1°9??_ 

]_\ ]?, *J '£ ]„ ti!
AqualacPPCOS 267.500 15,00 15,00 16,17 15,60 15.60 +3,4 Montreal PP 001 473.200 1,50 1,42 1.47 1,60 1.42 +.4

AracnuPPB 4.0M 1150,00 1100,00 1113,18 1160,00 1100,00 -4.3 Moloradlo PP 14.500 5,90 6,90 5,90 6,90 5,90 +1,7

AmoPPC02 200 5500,00 6500,00 5500,00 5500.1 6500.M +3,3 Multar OP 750.000 1,20 1.20 150 1.20 1,20 +4,3

Arthur Lang. OP 2.100 1,58 1.58 1,58 1,56 1,58 +0,6 Mul_r PP '•WS"S VS !'S VS, 1'2 l'S __?._
Arthur Langa PP 112.500 2,40 2.40 2.40 2,40 2,40 MultUaj PN 5.500 4,21 4.21 4,22 4,27 4,27 +1.4

AvIpalON 16.600 5.55 6,55 6,64 5.67 6,67 +5,0 Multltal PP C17 46.700 5.00 6,00 6,00 5.01 5,01 +2,2

AvIpalOPED 217.600 6,50 6,50 6.63 6.53 6,52 +1,6 Multltaxtll PP C21 200.700 4,00 4,00 4,17 4,20 4,M
AiavadoPP 239.900 6,60 5,50 5,56 5,60 5,58 +3,5 „.„ ,,.. ,.„ „.„ „„ ...
BalwmaPP 65.000 95.00 95,00 99,92 100,00 100,00 Na*"» 0N ED 100 32,40 32,49 32,49 32,49 32,49 1,5

BamarlndBrON 9.900 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 +1,3 HSSíLPtS' om'25 ¥§> 6 41 6 TO 6 70+140
Bamarlnd Sag PN 1.300 67,85 67,85 87,65 67.65 67,65 +0.8 SSfS^,™ __££ _\_\ iam 18 00 1800 1600
Bandalr.nt« ON ED 600 12,01 12.01 12.01 12.01 12,01 +9.1 Nord BraJ ON 29.800 18,00 16,00 «,00 18,00 £00

BanMantn PP C01 21.400 14,00 14.00 14,93 16,00 15,00 +11,1 tS^íSL^D rra 1?'2X f. M 3100 31 00 3100 3l'o0
Ban.sp.ON 625.5M 3,35 3,35 3,53 3,65 3,60 +7,4 Jtadon MrtOP C03 17.000 3,00 3.00 31,00 3,00 3 ,M

Banâãpâ PN 174.200 4,70 4,70 5,00 5,08 5,06 +6,5 Novadata PPA 100.000 1.05 1,05 1.05 1,05 1,05 +6.0

BSTrEi?. 3^:^ \?> lu 1% S:5S S:?S+,4:S °^xvPPC38 ÃÍS "SS "& IS "8S %*?£
gassa0" IS? 1:S 1:S 1:S 1:S IS .3,7 âS-™* ^:SS .&> it» .» 1 _» . _» *«.
BanrlsuIPNA 234.800 3,61 3.81 3,75 3,80 3,60 +5,5 Pacaímbu PP 220.000 2,20 2,20 2,36 2,45 2,45 +11,3
BaptUla Sil PP C06 1.000 23,00 23,00 23.00 23.00 23,00 Papal Slm.0 PP 2.974.300 21,50 21,50 23,22 23,99 23,00 +8.4
BarrattoPPB 3.000 28,00 28,00 26,00 26,00 28.00 Para Damlraa PP COS 2.214.600 0,31 0.31 0,33 0,35 0,33 +6,4
Balgo Mlnelr OP 144.200 550,00 550,00 695,87 610,00 590,00 +7.2 Paralbun. PP 1459.800 9,20 9,00 9.79 10,00 10,00 +10,9
Belgo Mliwlr PP 38.800 390,00 390,00 407,11 410,00 410.00 +6,4 p,r«n«p«n.__ PP C65 29.513.900 28,50 26,30 29,05 29,40 28.90 +6,0
Bamga ON 4.100 7,45 7,45 7.47 7,48 7.48 p,ul p^u op o, 5,700 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 -9,0
Bamge PN 6.400 4,99 4,99 4,99 6,M 5,00 p,,,,, pp gjj j 400 ,3,5o 13,50 13.50 13,50 13,50 -3.5
Banianex PP 68.000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 PardlOM PN 1.100 13,50 13.50 13,50 13,50 13,50 +2.1
BMC PNA 100.000 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 P«rdlu«o PP 1.122.300 14,00 14,00 14.B1 18.00 14,00
Bwc PNB 30.000 2,91 2,91 2.91 2.91 2,91 Pardioao Aar PP 142.700 7.50 7,50 7,97 8,02 8,00 +8,6
Boi. PPA 143.200 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00+14,9 Pardtaao Alm PP 289.500 11,00 10,80 10,97 11,00 11,00
BrtaPPB 43.200 0,50 0.60 0,50 0,50 0.50 Pereiro PP 499.500 3,95 3,95 4,16 4,31 4,31 +9,1
BIcCakHPPB 16.400 22,00 20.50 21,51 22,00 20.50 -4,6 Prtrobra. ON 5.000 250.00 250,00 264,52 269,00 264,00 -2,2
BtobraaOP 3.500 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 -17,0 Petrobru 

PP C54 3.879.800 560,00 560,00 564,60 575.00 564.M +1,6
BtobrtuPPA 205.800 3,60 3,50 3,79 3,80 3.50 -7,8 Phabo 

PN 78.000 3,90 3,90 4,09 4,10 4,10 +5,1
BombrlIPP 160.900 24,75 24,49 24.65 24,75 24,50 -2,0 piralll 

OP C87 240,600 27,20 27,20 30,28 31,00 30,50+12.1
BorgholIOP 4.700 185,00 185.00 165,00 165,00 185.00 Kr3l pp CB7 240200 22.50 22,50 22.82 25,50 25,00+11.1
BorghoüPP 3.100 120.M 120,00 120.32 125,00 125,00 -3,8 Pottaldon 

PN 1.400 620.00 820.00 620,01 620,10 620,10 +3,3
Boiar» S Cia PP C02 3.200 27,51 27.51 27,51 27,61 27,51 +1,8 Potorooll.n PPA 32.800 22,00 22,00 22,00 22,00 22.00
BredascoON 216.400 48,00 49,00 49,93 50,00 50,M +2,0 pXmPNB 75.700 10,30 10,30 10,47 10,50 10,50
Br«d»W)PN 526.000 50,00 50,00 60,75 51,00 51.00 +2,0 Prométal PP 66.000 10,60 10,60 11,01 11.20 11.20 +6,8
Bradesco Inv ON 2.400 49,00 40,00 49,00 48,00 49,00 ProoM. PP 60.000 13,00 13,00 13,30 13,50 13,50 +8,0
Bradeaoo lm PN 23.000 49.00 49,00 49,00 49,00 48,00 rrap™ rr

Brahm. OP 004 12.400 44,00 44,00 48,20 47,M 45,50 +3,4 Qulmlc Geral PN B00 14,50 14,50 14,50 14.50 14,50 +3.6
Brahm. PPC04 108.600 44,50 44,50 45,30 46,00 45,30 +1.7 Qulmlslnoa PP 20.000 9.00 8.50 8,75 9,00 8,50
BraslW OP COS 90.000 107.00 105,00 106,71 107,00 105,00
Brulnc. PP 288.7M 41,00 41,00 43,34 44,50 44,00 +16,9 Randon PP 7.000 51,00 51,00 51,23 52,00 51.60 +1,1
Brasmotor OP 001 200 3800,00 3800.00 3800,00 3800,00 3800,00 -5,0 RmI ON 2.700 74,01 74,01 74,58 75,00 75,00 +0,6
Brasmotor PP COt 400 1100,00 1100.00 1100,00 1100,00 1100.M -8.3 R..I PN 283.500 75,58 75,50 75,59 75.59 75.50 -0,6
Brlnq Mimo PP C01 90.000 1,55 1,55 1,57 1,68 1,69 +6,2 R..I Cia Inv ON 400 261.M 261.) 261,00 281,00 261.M +0,0
Buettnar PN 10.000 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 -2,1 Real D» Inv ON 1.400 140,00 140.00 140,00 140.00 140.) -6,8
C Fabrlnl PP 27.000 28,00 26,00 26,00 26,00 26,00 +13,0 R«al De Inv PN 5.200 140,01 140,01 140.01 140,01 140,01 -19.9
Cacique PP 400 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 +4,1 RacruKJl PP 62.300 24,50 24,60 24,50 24,50 24,60 +5.6
C.mlOPC28 1.100 800,00 600,00 809,08 810,00 810,00 +1,2 Retrlpar PP 446.300 13,50 13,00 13,43 13.51 13,00 -1,5
C«mlPPC28 100 481,05 481,05 481,05 481,05 481,05 -3,8 Rhaem PP ED 367.000 16,00 16,00 15,10 15,20 15,20 +6,2
Cl Brasília PP 2.799.200 1,70 1.60 1,75 1,80 1.79 +11,8 Rio Quahybo PP 233.200 1.30 1,30 1,30 1.30 1,30
CaIfat PP COI 42.300 3,20 3.00 3,01 3,20 3,00 -11.5 Rlpaaa PP 028 497.500 63,50 63,50 68,95 71,01 71,00 +10,9
Camacílt PPA 2.900 1800,00 1800,00 1B39.68 1850,00 1850,00 +5,7 Rodoviária PP 200 75,00 76,00 75,00 76.00 75,M -8,2
CmbuctPP 2.000 3,39 3,39 3,40 3,40 3.40 -2,8 --i™ ,.«, ,,*_. ,.___, ,«„n ,«no _.-, .
Cts. Anglo PP C01 2.100 420,00 420,00 425,24 430,00 430.00 +4,8 S_?^PC,7DU~ ?£Í_ Í'S «SS «S 5S In tri
CM Masson PP 21.900 0,36 0,38 0.38 0,36 0,36 +2,6 f^l. Concor PN 

|D 438.500 
5,80 5,80 6.04 6,30 6.30 +7,6

Cbc Crtucho PP 23.000 21,00 21.00 21,96 22.M 22,00+10,0 S^íS?",PNCED !™ ,.5'm ___\__\\ ,Jm IbSm 186MCbv Ind Mec PP C04 73.000 4,25 4,25 4,38 4,40 4.40 +4,7 Safra ON .000 86.00 66.00 86,00 86,00 66.00
í-jvjma PPA 210000 080 045 049 050 045 8«fm PN 1.000 160,00 160,00 ÍOO.UU 1W.UU 10U.UU
ãSfoN* MUN 0$ 8$ 037 MT M7 +1.7 San* OP 12.000 2,2.00 210.00 21017 212,00 210,00 +0.9

CmlSpPES 3.250.100 0,87 0.84 0,66 0,87 0,65 -2,2 faiwiy PP 25.600 2,50 2.50 2,60 2,60 2,50
CwpPN 2.100 14,60 14,60 14,60 14,60 14.60 Sanwy Nord PPA 176.500 4.00 4,00 4,15 4,20 4,20 +.4
Covil PN 1.262.000 11,00 10.90 11,28 11,60 11,20 +1,8 SanUcon«anPP 6.500 8,20 8Í0 8,20 8,20 8,20 +1.1
Chapeco Avie PN 10.000 9,80 9.80 9,80 8,80 9,80 -2,0 Santananae PP C03 20.000 1.00 1.00 1.00 11.00 1,00 +4.7
Oa Hering PP C64 62.900 40,50 40.50 43,96 46,00 44,50 +8,5 Schkjaaer PP 400 1,90 1,90 1.90 1,90 1,80
Clbran PP 35.000 1,65 1,70 1,81 1,85 1,70 Scopua PN 258.500 4,90 4,90 4,98 5,00 4,90
OcaPPCOl 31.000 86,50 64,00 85.86 86,50 85,00 +4,9 Seara Indi PP C04 10.500 9.75 9.75 9,75 9.75 9,75
amltauPN 90.700 7,50 7,60 7,52 7,62 7,50 Sahba P.rt PP 100.000 0.69 0,69 0.69 0,89 0,68 -4,1

ClmalOP 13.300 655,00 655,00 656,99 660.M 660,00 +1.5 Sergen PP 10.800 2.60 2,60 2,60 2,60 2,60 /
Clqulne Petr PNA 9.000 11,00 10,00 10.15 11,00 10,00 +2.0 Sharp OP ES 10.000 7,00 7,00 7.00 7,00 7,00
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Banco Central
vende OTN a
13,37% ao ano

A taxa de juros máxima aceita ontem
pelo Banco Central no leilão de Obriga-
çóes do Tesouro Nacional (OTN) ficou
em 13,37% ao ano, acima da correção
monetária. A quantidade de títulos ven-
didos não foi divulgada, mas sabe-se que
ó Banco Central emitiu 250 milhões de
OTN, com vencimento em 2 de janeiro.
de ^989. A taxa máxima aceita pelo BC
foi bem superior à rentabilidade de
11,5% da OTN vendida no leilão do
início do mês.

No overnight, o custo do dinheiro
ficou no mesmo nível de ontem com a
taxa mensal de 37,24%, o que eqüivale a
um ganho bruto de 24,30%. A taxa
líquida para pessoas físicas é de 23,5%,
com um rendimento oferecido ontem de
1,20% ao dia. O dólar voltou a subir no
mercado paralelo, ficando cotado a CzS
318,00 para venda (0,63% acima da cota-
ção da véspera) e abrindo um ágio de
40,66% para a cotação oficial. O Banco
Central manteve o ritmo das minidesva-
lorizações diárias do cruzado e continua
projetando uma taxa de 23,5% para ju-
lho, acima da OTN fiscal que aponta uma
estimativa de inflação da ordem de
22,9%.

I—| O NMB Bank, banco de capital
holandês com 30 filiais em todo o

mundo, consolidou-se como principal
instituição do mercado secundário in-
ternacionai, ao encerrar o primeiro
semestre do ano negociando US$ 3
bilhões em títulos da dívida dos países
do Terceiro Mundo. Apenas do Brasil,

NMB Bank vendeu ou comprou US$¦
bilhão.

Conversão em
Minas é teste
para a Bolsa

BELO HORIZONTE — O próximo
leilão de mais um lote de 150 milhões de
dólares da dívida externa brasileira para a
conversão em investimentos, a ser reali-
zado dia 28, na capital mineira, está
sendo encarado pelas corretoras locais
como o grande teste para a Bolsa de
Valores de Minas, criada em 1946. O
presidente da Bolsa, Antônio Carlos
Vianna Lage, não poupa esforços para
que o pregão mineiro tenha reconhecido
o seu status de terceiro do país, depois de
São Paulo e Rio, e reivindica, desde
agora, a realização de outros leilões em
Minas.

Será, sim, o nosso grande debut
nacional perante o mercado de capitais.
Mas não podemos esquecer que os leilões
desses lotes de 150 milhões de dólares da
dívida foram, também, um debut para as
bolsas do Rio e São Paulo — afirma
Antônio Vianna Lage. Ele diz que a
Bolsa de Minas, cujo nome oficial é Bolsa '
de Valores Minas — Espírito Santo —
Brasília (Bovmesb), a terceira do país,
tem realizado, nos últimos pregões, mo-'
vimentos médios diários de CZS 250
milhões, mas com piques de CZS 600
milhões e até CZS 700 milhões.

Bahema fatura
US$ 42 milhões
durante o ano

A Bahema — revendedora de peças e
máquinas da Catterpillar — deverá en-
cerrar 1988 com um faturamento de USS
42 milhões, bem acima do obtido no ano
passado, de USS 35,8 milhões. O anúncio
foi feito pelo presidente da empresa,
Guilherme Affonso Ferreira, em reunião
para analistas do mercado de capitais.

Três grandes obras estão encomen-
dando muitas peças e máquinas da Cat-
terpillar junto à Bahema: a ferrovia Nor-
te—Sul, a hidroelétrica de Xingo (na
divisa de Sergipe e Alagoas) e a barragem
de Anagé (no interior baiano).

Abecip faz levantamento,
de mutuário beneficiado1

BRASÍLIA — A cobrança da dife-
rença das prestações aos mutuários que
pagaram valores inferiores ao correto,
por erro de cálculo dos agentes financei-
ros vinculados ao Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE), foi dis-
cutida ontem pelo diretor de Mercado de
Capitais do Banco Central, Keyler Car-
valho Rocha, e pelo presidente da Asso-,
ciação Brasileira de Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (Abecip), Anésio
Abdalla.

O presidente da Abecip saiu da reu-
nião disposto a analisar a cobrança dos
mutuários que pagaram prestações infe-
riores ao correto depois de um levanta-
mento que será feito pelas instituições."Precisamos usar o bom senso. Vamos
avaliar o número de mutuários que foram
beneficiados pela cobrança de valor me-

nor c somente depois disso vamos deci-....
dir", disse Abdalla, observando que esse"
número é muito pequeno. "Numa empre-, <
sa que tem cerca de 52 mil contratos „,foram encontrados apenas 50 com cálculo!,
errado", disse.

O diretor do BC, Keyler Carvalho
Rocha, também entende que os agentes -
financeiros precisam fazer um levanta-
mento completo, para depois fazer 'dSJ'
correções necessárias. "Achamos 

que"
nem existem mutuários que pagaranTh',1''
menos, por isso não consideramos a si-
tuação preocupante", disse o diretor. ÂJb
Caixa Econômica Federal é, até agora, o
único agente financeiro do sistema que
admitiu ter cobrado prestações inferiores""
ao correto, de seus mutuários. A CEF
não pretende cobrar essa diferença. "J'"u

Keyller Rocha

Banrisul remunera conta
em até 90% do 'over

PORTO ALEGRE— No início de
agosto, o Banco do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Banrisul), estará lançando a
superconta que prevê remuneração diária,
em até 90% do valor do overnight e limite
de aplicação de até CzS 2 milhões, o mais
alto do país. Segundo o presidente do
banco, Ricardo Russowsky, a super-
conta é destinada a clientes especiais de
alta renda, como dirigentes de empresas
e profissionais liberais e pretende captar
o público desta faixa de outros bancos e
ex-clientes do Banrisul.

O objetivo é superar a concorrência
no mercado, oferecendo também seguro
de vida em grupo, o cartão de crédito
American Express e a possibilidade de
saques em 3 mil e 300 agências de bancos
estaduais em todo o país. A previsão é
deter 10 mil supercontas até o final do

ano, com captação de deoósitos de Cz$"2u'
bilhões para o Banrisul.

A remuneração será feita através de
tabela, de acordo com o volume de
depósitos, chegando até 90% do over-
night, quando o limite máximo atingido
por outros bancos é de 80%. Russowsky
acredita que a faixa de aplicação média
oos clientes da superconta será em torno
de 200 OTNS, embora o limite vá até 1
mil OTNS, praticando taxas de juros de
18% ao ano na linha de crédito. "^

Em meados de agosto, o Banrisul-
lançará a conta remunerada simples, para
clientes de renda mais baixa, ofereceríçjg"
remuneração com piso mínimo de 5.
OTNS de depósitos, embora sem as van-
tagens oferecidas para a superconta. Nes-
te lançamento, o Banrisul também invés.-.,
tira cerca de CzS 10 milhões em publici-
dade. "",o"

BNDES vai emprestar -
CZ$ 1,17 bilhão à Rima

BELO HORIZONTE — A Rima
Metalúrgica, antiga Eletrometalur, de
Várzea da Palma (Norte de Minas Ge-
rais), município da área mineira da Sude-
ne, teve aprovado pelo BNDES — Banco -
Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social, o seu projeto para receber
financiamento de Cz$ 1 bilhão e 170-
milhões e expandir em 40% a sua produ-
ção atual de ferro silício metálico, passan-
do das 22 mil e 300 toneladas ao ano,
atualmente, para 31 mil e 300 toneladas
anuais.

A liberação do financiamento para a
empresa do Grupo Rima, formado a
partir de uma divisão do antigo Grupo
Metalur, que atuava nas áreas de ligas dé
alumínio, de silício, cálcio e magnésio,
carbonato de Bário, bens de capital,
transporte pesado, mineração, refloresta-
mento e agroindústria, em nove estados,

foi anunciada pelo BNDES, destacando»,*
que, no momento, a Rima Metalúrgica-"
destina 90% de sua produção para expbj;^
tação, principalmente para Estados Uni-"»-
dos, Europa e Japão. Os recursos para o
projeto serão repassados pelo Basa.Vp-~"
Banco da Amazônia. ¦

De acordo com o BNDES, o créditos
concedidos pela Finame, subsidiária "don"-
banco para a linha de recursos destinados,^
à compra de bens de capital, serão pagos.^
em 60 meses, sendo que está prevista^
uma carência de 12 anos. Os recursos"'
aprovados, acrescenta a informação do _
BNDES, cobrirão 80% do custo dos'"
equipamentos, que são um forno elétrico'""
e os acessórios. O silício metálico de alta,,
pureza, produzido pela Rima Metalúrgk^vj
ca, apresenta um teor de concentração dir
199,99%.

Empresas
Automação — O I Congresso
Internacional de Informática, que se reali-
zará de 22 a 26 agosto, no Riocentro, terá
como tema central O Impacto do aso da
tecnologia da informação. Organizado pe-
Ia Sucesu — RJ e entidades de oito países,
o encontro será simultâneo ao XXI Con-
gresso Nacional de Informática, à VIII
Feira Internacional de Informática e ao I
Salão Nacional de Software.
No primeiro dia do congresso, 22, haverá
um debate sobre o tema Informática e
Economia, organizado pela Association
Française des Informaticiens. No dia 23, o
tema será O impacto social e político da
Informática, dia 24, Administração da
Informática e Sistemas de apoio de deci-
soes; no dia 25, Automação industrial e
Centro de informação; no dia 26 haverá
um debate sobre Automação de escrito-
rios, encerrando o congresso.
Kit — A pirataria na comercialização
de acessórios de reposição de
maquinário sempre represen-
tou um grande problema paraos fabricantes originais. Para
estimular o consumo de aces-
sórios genuínos Olivetti, a
Biondi, Vieira & Associados
criou a campanha "Identifi-

que-se com o Original" que
iniciará dia 22 e vai até o dia
dia 30 de setembro nas princi-
pais revistas, jornais c rádios
de todo o país. Como reforço
da campanha, a empresa dis-
tribuirá aos seus 250 conces-
sionários um Kit composto de
anúncios, pasta-catálogo. car-
telas com logotipos, displays
de balcão, posters, selos e
adesivos.

Encontro — A Associação Brasi-
leira de Comunicação Empresarial (Aber-
je) realizará de 17 a 19 de agosto, no
Clube Comercial do Rio de Janeiro, o 2o
Encontro Regional de Comunicação Em-
presarial do Rio. O evento, que contará
com a participação de profissionais de
todas as grandes empresas instaladas no
Rio, terá como um de seus conferencistas
o presidente da Associação Brasileira de
Propaganda, Celso Japiassú.
DÍSCOS — A Santa Lúcia Cristais
Blindex utilizando os benefícios fiscais da
Lei 7.505/86 financiou a produção, edição
e prensagem do disco do mineiro Mareio
Santa Rosa. Com um custo de USS 40 mil,
o LP Box Blindex chega às principais lojas
com a garantia de retorno promocional à
fábrica que detém hoje 40% do mercado
nacional de vidros de segurança.
Racionalização — a empre-
sa belga Plavigor, que produz painéisforrados para a indústria automobilística,
foi adquirida pela Companhia Prada In-
dústria e Comércio, que tem atividade em

^Hxgjjjf^^^^

diversos setores e obteve um faturamento.--
global de USS 120 milhões e emprega 4»<
mil pessoas. ¦"¦"'
Exportação — A Caio acaba dê"';
entregar a Mercedes-Benz do Brasil maá^
quatro carrocerias modelo urbano Ame-...,
lia, que serão exportadas para a República ..
dos Camarões. Esse é o último lote .de
uma encomenda total de doze unidades' "
comercializadas com aquele país. Os ôni-""
bus têm capacidade para transportar, cada
um, 43 passageiros sentados. J^*
Capital — Com a incorporação da~ -
Chapecó Paraná S.A. pela Chapecó Aví-n-
cola S.A., de Xaxim (SC), foi aprovadox)u-
aumento de capital da empresa, que pas~
sou a Cz$ 1 bilhão 446 milhões 328 mil,"
348, representado por 44 milhões 75 mil.'".
129 ações. A Chapecó Avícola S.A. tem,-. ¦
agora, capacidade para abater e processar
até 6,2 milhões de aves por mês, emprega^,
três mil funcionários e possui um sistema-1-"
de produção agroindustrial com 1 mil 248"""
aviarios, e um plantei permanente de 13;6 ~"
milhões de aves.
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Bolsa de Valores de São Paulo
Resumo das Operações

Loi» Padrão:
Concordata., m:
_Hr_ltO»«R«ClDM:
Fundo» <S» Inc. Fiscal» DL. 1376:
Bonua:
Marcado a Termo:
OpçAw de Compr»;
M«re»doFraclon«_o:
TOTALQEFIAL:
Indica Bovrnp» Mídk):
indl_eBovMpaFecnanwnto:
IndlcoBovMP» Máximo:

Du 80 «çSm! l!mtuiiim."» c-íram.'"il"tiü-ram mtávsl» • tr«» n«o lorom nagoel»-»».

Old. (mil) Vol (Cl* mil)
143.059 4.711.369
2.-83 8.374
1.574 11-837
52 666

65
548 18.455

89.565 575,765
23 1.600

237.408.6 5.326.134.7
66.784 ( + 4.1%)
69.266
69.618
66.649

Mercado a vista
Otdt. Abtt. d. UM». FKh. Om.

Abe XUI PPA 154.000 25.99 25.00 25,65 28,00 28,00 +3.7
Aosslta PP C01 2.000 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 -12,8
Aoo Altona PP 14.600 47,00 47,00 48,03 49,00 48,00 /
Atoa VIII PP C45 8.192.600 4,30 4,30 4,57 4.71 4,50 +3.4
Adubo» Cr» PP 031 290.100 4,00 4,00 4,16 4.20 4,10
Adubo» Travo PP C13 1.875.800 1,75 1,75 1,69 2,00 1,91 +9.1

•AoralaPP 1-700 30.00 30,00 30,41 31,00 31.00 -1,5
Aorocorw PP C06 1.715.200 7,30 7,30 7,60 7.70 7,60 +4,1
Albaru» OP 101.000 80.00 80,00 80,99 81.00 61,00 /
Alfrad PP 100.000 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 .
Allpadl PP 50.000 10,00 10,00 10,12 10,30 10,00
Alparoalaa ON 1.000 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00
Alpãrôalaa PN 150.000 310,00 300,00 303,33 310,00 300,00
Arnadao Rosai PP 43.000 30,00 30.00 30,05 32,00 30,00
America Sul PN 100.000 2.60 2,80 2.80 2,80 2,60 +3,7
America Sul PP C01 170.500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
America Sul PP P68 35.300 2.90 2.90 2,90 2,90 2,90 +7,4
Anlarcíc Pb PNA 188 4.000 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 -4,2
Aqualec PP C05 267.600 15,00 15,00 15,17 15,50 15,50 +3.4
Aracruz PPB 4.000 1160,00 1100.00 1113.16 1150,00 1100,00 -4.3
Amo PP C02 200 5500,00 5500.00 5500.00 5500,00 5500,00 +3,3
Arthur Lanoe OP 2.100 1,58 1,58 1.56 1,58 1,58 +0,6
Arthur Lanoe PP 112.500 2.40 2.40 2.40 2,40 2,40
Avlpal ON 16.600 5,55 5,55 5,64 5.67 5,67 +5,0
AvImIOPED 217.800 6,50 8,50 6,53 6,53 6.52 +1,8
Azevedo PP 239.900 5,60 5.50 5,56 5.60 5.59 +3,5
Batiema PP 65.000 95.00 95,00 99,92 100,00 100,00
BamerlndBrON 9.900 77,70 77.70 77,70 77,70 77,70 +1,3
Bamerlnd Ses PN 1.300 67.85 67,65 67.65 67,65 67,65 +0.8
Bandelranloa ON ED 600 12.01 12,01 12,01 12.01 12,01 +9,1
Bandeirantes PP C01 21.400 14,00 14.00 14,93 15,00 15,00 +11.1
Banespa ON 625.500 3,35 3,35 3,53 3,65 3.60 +7.4
Banespa PN 174.200 4.70 4,70 5.00 5,06 5.06 +6.5
Banespa PP C52 3.284.700 5,20 5,10 5,68 6.00 5,90 +14,5
Bangu P Indi PP 16.400 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 -2,0
Banorte Inv ON 2.000 30,00 30,00 30.00 30,00 30,00
Banrlsul ON 5.000 2.60 2.60 2,60 2,60 2.60 -3,7
Bonrisul PNA 234.600 3,61 3.81 3,75 3.60 3.60 +5.5
BapUsta Sil PP C06 1.000 23,00 23,00 23,00 23,00 23.00 /
Barretlo PPB 3.000 26.00 26,00 26,00 26,00 26,00 /
Betao Mlnelr OP 144.200 550.00 550,00 595.67 610,00 590.00 +7.2
Belgo Mlnelr PP 38.600 390,00 390,00 407,11 410,00 410.00 +6,4
BemgeON 4.100 7.45 7.45 7.47 7.48 7,48 /
Bemgs PN 6.400 4,99 4,99 4,99 5.00 5.00 /
Benzenex PP 68.000 2,00 2,00 .2,00 2.00 2,00
Besc PNA 100.000 2.91 2,91 2,91 2,91 2,91
Besc PNB 30.000 2.91 2,91 2.91 2.91 2.91 '
Bala PPA 143.200 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 +14,9
Bela PPB 43.200 0,50 0.50 0,50 0.50 0.50
Blc Caloi PPB 16.400 22.00 20,50 21,51 22.00 20.50 -4,8
Blobraa OP 3.600 5.31 5,31 5,31 5.31 5,31 -17,0
Blobraa PPA 205.600 3.60 3,50 3,79 3.60 3.50 -7,8
Bombrll PP 160.900 24,75 24,49 24,65 24,75 24.50 -2,0
Borghotl OP 4.700 165.00 185,00 165,00 185.00 105.00 /
Borghorl PP 3.100 120.00 120,00 120,32 125,00 125.00 -3.8
Bozano S Cia PP C02 3.200 27.51 27,61 27.51 27.51 27,51 +1.8
Bradesco ON 216.400 49,00 49,00 49.93 50,00 50,00 +2,0
Bre-eaco PN 626.000 50,00 50,00 50,75 51,00 51,00 +2.0
Bradesco Inv ON 2.400 49.00 49,00 49.00 49.00 49.00
Bradesco Inv PN 23.000 49,00 49,00 49,00 49.00 49,00
Brahma OP C04 12.400 44,00 44,00 46,20 47,00 45.50 +3.4
Brahma PP C04 108.600 44,60 44,50 45,30 46.00 45,30 +1,7
Brasil» OP C03 90.000 107,00 105,00 106,71 107,00 105,00
Braslnca PP 286.700 41,00 41,00 43,34 44,50 44,00 +18,9
Brasmotor OP C01 200 3600,00 3600,00 3600,00 3800.00 3800.00 -5.0
Braamotor PP C01 400 1100.00 1100.00 1100,00 1100.00 1100.00 -8,3
Brlnq Mimo PP COI 90.000 1,55 1,55 1.57 1,69 1,69 +6,2
Bueltnar PN 10.000 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 -2,1
C Fabrinl PP 27.000 26,00 26,00 26.00 26,00 26,00 +13,0
Cacique PP 400 250,00 250,00 250,00 250.00 260.00 +4,1
Caoml OP C26 1.100 600,00 800,00 809,09 610.00 610,00 +1.2
Caeml PP C26 100 481,05 461.05 481.05 461,05 461.05 -3,8
Cal Brasília PP 2.799.200 1.70 1.60 1.75 1.80 1.79 +11,B
Callal PP C01 42.300 3.20 3,00 3,01 3,20 3,00 -11,5
Camacarl PPA 2.900 1800,00 1600,00 1639,66 1650.00 1850.00 +5,7
Cambucl PP 2.000 3,39 3.39 3.40 3,40 3.40 -2,8
Casa Anglo PP COI 2.100 420,00 420,00 425,24 430,00 430.00 +4,8
Casa Masson PP 21.900 0,36 0,36 0.36 0,36 0,36 +2.8
Cbc Cartucho PP 23.000 21.00 21,00 21,96 22,00 22,00+10.0
Cbv Ind Mec PP C04 73.000 4,25 4,25 4,38 4,40 4,40 +4,7
Cecasa PPA 218.000 0,50 0.45 0.49 0.50 0,45
Cemlg ON 244.200 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 +1,7
Cemlg PP ES 3.250.100 0,67 0,64 0,86 0,87 0,85 -2,2
Cesp PN 2.100 14,60 14.60 14,60 14,60 14,60
Cevai PN 1.282.000 11.00 10,90 11.26 11,50 11,20 +1.8
Chapeco Avie PN 10.000 9,60 9,80 9,60 9.60 9.60 -2,0
Cia Herlng PP C64 82.900 40,50 40,50 43,96 45,00 44,50 +8,5
Cibran PP 35.000 1.85 1,70 1,81 1.85 1,70 /
Cica PP COI 31.000 86,50 84.00 85,66 86.50 85,00 +4,9
Om Itau PN 90.700 7,50 7,50 7,52 7,82 7.50
Qmal OP 13.300 655,00 855,00 656.99 660.00 660,00 +1,5
Clqulne Pelr PNA 9.000 11,00 10,00 10.15 11,00 10.00 +2.0
Cllropectlna PP I87 10.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 +5,2
Clímax PPB C25 1.500 1800.00 1800,00 1800,00 1800.00 1600.00
Cobrasma PP COI 27.000 9.20 8,51 8,67 9,20 9,00
Coes! Const PP 7.800 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50
Colap PP 49.000 143,00 143,00 146,02 149,00 147,50 +9,2
Coldex PP 494.500 49.00 49.00 50,68 51,00 50,00 +4,1
Concreto» PP ED 300 950,00 950,00 950,00 950.00 950.00 /
Conleb PP 313.500 95.00 95,00 96,32 100.01 100.00 +5.2
Const Bater PPA 49.400 31.00 31.00 31,49 31,50 31.50 +1,6
Const Bater PPB 27.300 33,00 33,00 33,00 33.01 33.01 -6,6
Cônsul PP COI 400 5000,00 5000.00 5625,00 6000,00 6000,00 +14.2
Copas PP 15.500 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 +0,0
Copene PNB 1.700 45,00 45,00 45,53 48,00 48,00 +6.6
Copene PPA 1.166.400 107,00 107,00 111,75 113,01 112,01 +5,6
Cor Rlbolro PP 2.266.000 2,09 1,95 2,04 2,10 2.10 +7.6
Corbella PN 1.172.300 1,30 1.30 1,41 1,45 1,40 +7,6
Coslgua PN 135.000 4.00 4.00 4.01 4,10 4.10 +2,2
Coslgua PP 24.200 4.00 4.00 4.09 4.10 4,10
Credito Nac ON 16.900 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 /
Cremer OP COI 40.000 9.50 9,50 9.50 9.50 9.50
Cromor PP COI 2.000 9.00 9,00 9.00 9,00 9,00
Cruzeiro Sul PP C08 86.300 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Curt PP 11.000 7.05 7.05 7.46 7.50 7.50 +15,3
D F Veaconc PP 1.100 45,01 45.01 48,28 47.00 47,00 +4.4
DHBPPC01 11.000 15,00 15,00 15,00 15.00 15.00 -6.2
Doe Imbltubs PP 3.000 55.60 55.00 55,33 55,50 55.00 +1,8
Dova PP 1.000 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Duratex OP 107 6.300 18.00 18,00 18,00 18,00 18,00 /
Duratex PP 107 563.600 21.50 21,00 22.13 22.60 22,20 +9,9

Eberle PP C03 510.600 3,30 3,30 3.51 3,70 3.61 +9,0
Econômico ON EO 1.000 17,00 17.00 17,00 17,00 17.00 /
Econômico PP C01 106.000 21.00 21,00 21,07 21.99 21,99 +0,0
EdlsaPN 79.300 3,10 3,00 3,12 3.25 3,15 +1,6
Edn PNA ED 56.700 16,00 16,00 16,03 16.50 16,50 /
Elebra PP C30 16.800 6.80 6.70 6.76 6.61 6.81 -2.7
Elexelr Nord PNA 13.600 43,01 43,00 43,00 43.01 43,00 +0.0
Elekelroz PN 3.200 19.01 19.00 19.63 20,00 19.00 +5.5
Eluma OP 20.000 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Eluma PP 251.200 11,10 11.10 11.66 12.00 11.50 +3,6
Emlll Romanl PPA 1.130.000 3.00 3.00 3,00 3,00 3,00 /
Engemlx PP 1.700 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
EngesaPPACOl 131.400 5.10 5,00 5,02 5,10 5,01 +0,2
Engevlx PP 1.000 5.81 5,81 5.61 5,61 5,81 +1.9
Ericsson OP 50.300 75.00 73,00 74,95 75,00 73,00 -6,7
Ericsson PP 1.300 70.00 70.00 70.62 71,00 71.00
Estrela PP COI 2.312.600 3,75 3,70 3.66 4.00 3,85 +4,0
Etemlt ON 842.100 18.00 18,00 16,00 18,02 16,00
Eucatex PP 10.500 20.00 20,00 20,01 20.01 20,01 -0,4

F N V OP C05 816.000 19.40 15.08 15.18 19,40 17,00 -15,0
FNVPPAC05 541.600 6.30 5.30 6.04 6,20 5.60
Pab C Renaux PP C03 8.100 2,80 2.60 2.90 3,00 3.00
Fator PP C03 50.400 0,70 0,70 0.75 0.75 0.75 -6,2
Fer Lam Bras PP C66 5.900 30,00 30,00 30.00 30.00 30,00 -8,2
Ferbaaa PP 31.600 55,00 55,00 57,53 58,00 58,00 +5,4
Ferro Bras PP 26.500 61,00 60.00 62,57 63,01 63,01 +5.0
Ferro Ligas PP 2.365.500 6.50 6.49 6.66 6.90 6.80 +4,6
Fedlbraa PP 4.000 6,50 6,50 6,50 6,50 6.50 -10,9
Fertlza PP 55.000 3.70 3.70 3.97 4,00 4,00 +8.1
Flbarn PP 231.800 2.30 2,30 2.30 2,30 2,30
Flcap PP 280.000 44,50 44,50 44,51 45.00 45.00 +3,4
Flnobraaa PNA INT 1.600 85.00 84,00 84.19 85.00 84,00 /
Ftnowasa PPB 1.000 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 +2,1
Fras-le PP 49.600 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 +3,9
Frtgobras ON ED 20.000 6,00 6,00 6,00 6,00 6.00
Frigobraa PN ED 22.200 8,00 6,00 6.00 8,00 6,00 +6.6

Oazola PP 568.400 2,50 2.49 2,53 2,61 2,61 +4,4
Qranoleo PN 5.000 4,31 . 4,31 4,31 4,31 4,31 /
Qranoleo PP 950.000 4.90 4,90 5,00 5,00 5,00 +1,2
Oraz-lotln PP 400 35,50 35,60 35,50 36.50 35.50 +2,6
Quararapea OP C34 100 190,00 190,00 190.00 190.00 190,00
Gurgel PP 10.500 62,00 62.00 66.10 90,00 88,00 +3,6
Hercúlea PP C41 10.000 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00
Herlng Brlnq PP 60.000 0,90 0,90 0.90 0.90 0,90 -10,0

lap ON 5.500 60.00 60.00 60,00 60,00 60,00 +9,0
lap PN 6.400 56.00 56.00 56,00 66,00 56.00 +3,7
lap PP 4.100 62,00 62.00 62.00 62.00 62,00
Iguaçu Cale OP 1.400 50.00 50,00 50.00 50.00 50.00
Iguaçu Cala PPA 200.200 37.50 37,50 37.66 36,00 38,00 +1.3
Iguaçu Cala PPB 210.700 38,50 36,00 37,11 36,00 37.00 + 2,7
Inbrae PP 1.610.000 2.25 2.25 2,41 2,45 2,45 +8,8
Ind Villares PN 765.900 2,30 2,30 2.35 2.40 2.40 +9.0
Indi B Horiz PPB 5.000 3,59 3,59 3,59 3,69 3,59 -1,6
Inds Roml ON 500.000 4.10 4.10 4,10 4,10 4,10
Inds Roml PN 920.000 5.00 5,00 5.00 5.00 5.00 +6.3
Iochpe PP 10.100 120,00 115,00 117.97 120.00 115.00 -4.1
Ipiranga Dis OP C01 16.000 7,50 7.60 7.50 7.60 7.50
Ipiranga Dis PP C01 5.200 7,50 7.50 8,46 6,50 8.50
Ipiranga Pei PP COI 103.000 6.90 6.80 6.91 7.00 6.80 +1,4
Ipiranga Ral PP COI 70.200 14,00 14,00 15.42 16.00 16.00 +14.2
Iplac PP 12.000 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 -4,5
Itaoolomy PNA 500 240.00 240.00 240.60 241.60 241,50 -3,4
Itap PP 5.400 60.00 60.00 63.24 65.00 65,00 +30,0
Itaubanco ON ED 5 900 35.00 35.00 35,00 35.00 35.00 +1.4
Itaubanco PN ED 344.900 35,21 35,21 36,30 38,00 36,50 +3.6
Itauaa PN ED 868.200 69.00 66.00 66,65 69.00 66.60 +2.2
Itaut-c PN 50.700 19,00 19,00 19.99 20.00 20,00
J H Santo» PP 99.900 2.70 2.70 2,70 2.70 2,70
KaW Sehba PP 31.000 0.68 0,69 0.69 0,69 0.69 +6.1
KaratenPPC43 1000 38.00 36.00 38.00 38,00 38,00
Kapler Weber PP ES 291.100 17,50 17.50 16.28 19.21 19.20 +16.3
Klabin PPC25 48.200 360.00 360.00 360.04 361,00 361,00 +0,2

La Fome Par PP 5.000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Cabra PN 600 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Lacesa PP 3.000 2.80 2.60 2.93 3,00 3,00
Lado PP C12 10.500 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 +0.0
Lam Nacional PP 4.983.000 1.87 1,75 1.75 1,87 1.75 +2,9
UriH Sehba PP 58.300 1.30 1.30 1,30 1.30 1.30 +4,0
Lark Marfl PP 86.500 7.70 7.70 7,76 7.99 7.99 +3.7
Leco PP C03 52.500 2.90 2.80 2.86 2.90 2.90 -6,4
Ught ON 400 149,89 149,99 152.49 160.00 160.00 +5.9
Umasa PP 20.000 5.00 5,00 5.00 5,00 5,00 +4.1
Ux Oa Cunha PPA 1 000 520.00 520.00 520,00 520.00 520.00
Ux Da Cunha PPB 4.600 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 -12,0
Lo)aa Amíftc ON 300 630.00 630,00 630.00 630.00 630.00
Lolaa Amenc PN 100 535.00 535.00 535,00 535,00 535.00
Lojas Herlng PP C07 19200 0.91 0,91 0.93 0,95 0.95 +4.3
UrenzPPCOt 22.000 7,00 6,90 6,91 7.00 6,90 -1,4

Titulo» aída. Abe. Min. MM. Mál. Fech. OM.

LuxmaPPC17 93.300 5.70 5,70 6,01 6,40 .6,40 +12,2
Madelrit PN INT 31.400 2.21 2.21 2.21 2,21 2,21
Madslrit PP 3.133.600 2.00 2,00 2,00 2,00 2,00 -0,4
Mellss PP COS 200 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 +0,0
Mngneslla PPA C01 656.800 6.00 6,00 6,34 6,40 6,30 +3.2
Msnah PP 720.100 66.00 65,00 66,79 69,00 89,00 +6.1
Manasa PN 246.300 3,30 3,30 3.76 4,00 4,00 +21.2
Mangela Indi PP ES 211.600 7,00 7,00 7.65 8.00 7,70 +2,6
Mannesmann OP 1.509.100 2.00 2.00 2,07 2,15 2,10 +10,5
Mannesmann PP 128.200 1,24 1,16 1,23 1.24 1,24 +10.7
Marcopolo PP 133.400 39.50 39,50 39,96 40,00 40,00 +2,5
Marisol PP 5.000 6.30 6,30 6,30 8,30 6,30 +1,6
Marvln PP 274,300 10,00 10.00 10.44 10.50 10,50 +5,0
Massey Perk PNA 1.000 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 +0,0
Massey Perk PPA 64.700 36.00 36.00 39,77 41,01 41,00 +2,5
MaalorPNA 6.000 11,00 11.00 11,00 11.00 11,00
MaaterPPA 273.900 13,00 13,00 13,93 14,00 14,00 +16,6
Mec Pesada PP 100 140,00 140,00 140,00 140.00 140,00
Mendes Jr PPA 4.400 5,60 5,60 5,64 5,85 5,65 -2,5
Mendes Jr PPB 66.300 6,90 6,90 7,44 7,50 7,50 +10,2
Merc Brasil PN 27.900 10.51 10,51 10,51 10,51 10.51 .
Merc S Paulo ON IBS 2.000 35,00 35.00 35,00 35,00 35,00
Meridional PP 200.000 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Mesbla PPC02 3.300 0400,00 0400,00 0493,94 0500,00 0499,99 +1,4
Met Barbara OP 2.10O 18.50 18,00 18,24 18.60 18,00 .
Met Barbar» PP 110.800 22,00 22,00 22,49 22,70 22,70 +5,5
Met Douat PP COI 133.100 3.11 3,11 3.37 3,50 3,50 +12,5
Mel Qerdau PP 435.500 9.00 9.00 9,37 10,50 10,50 +16.6
Metal Leve PP C39 805.500 50,00 50.00 50,92 51,00 51.00 +4,1
Metelac PP 5.000 165,00 165,00 165,00 165,00 165.00 +7,1
Metlsa PP C45 57.300 25,00 25,00 25.12 26.00 26.00 +4,0
Mlchelelto PP C20 18.000 7.10 7,10 7,10 7,10 7,10 +0,7
Mlcralab PP COS 15.000 1,60 1,80 1,60 1,60 1,80 +5,8
Mlnuano PP 70.000 4,00 4,00 4,01 4,01 4,01 -8,7
Moinho Flum OP C03 117.400 260,00 260.00 260,03 270,00 270,00 +5,8
Moinho Lapa PN ED 3.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 /
Moinho Rectl OP C03 6.000 360,00 360,00 360,17 365,00 365,00 +4,2
Moinho Sant OP C03 40.800 380.00 370,00 373,11 360,00 370.00
Moinho Sanl PP C03 4.300 301,00 301,00 304,19 320,00 320,00 +6,3

Montreal OP COI 1.000.000 1,60 1,60 1,60 1,60 1,80 +6,6
Montreal PP COI 473.200 1,50 1.42 1.47 1,60 1,42 +1,4
MoloradloPP 1«500 5,90 '5,90 5,90 5,90 5.90 +1.7
Muller OP 750.000 1,20 1,20 1.20 1,20 1,20 +4,3
Muller PP 1.606.600 1,50 1.50 1,67 1,70 1,65 +9,2
MuMelPN 5-500 4,21 4,21 4,22 4,27 4,27 +1,4
Multltel PP CI7 46.700 5,00 5,00 5,00 5,01 5.01 +2.2
Multllextll PP C2I 200.700 4.00 4,00 4,17 4,20 4,00

Naclon»! ON ED 100 32,49 32,49 32,49 32.49 32,49 -1,5

Nacional PN ED 10.000 10.00 10,00 10,00 10.00 10.00
NakataPPCOl 922.400 5.00 5,00 5,41 6.70 5,70+14.0
Nord Brasil ON 29.800 16,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Nord Brai.ll PN 6.800 22.00 22.00 22.00 22.00 22,00 +2,3
Nordon Mel OP C03 17.000 31,00 31,00 31,00 31.00 31,00
NovadataPPA 100.000 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 +5.0

Olve-raPPC38 59.100 27.00 27,00 28,92 30,00 30,00+11.0
Omlex PP 236.500 3.95 3,95 3.99 4,00 4,00 +0.7
Oxlteno PNA 40.000 10,40 19,40 19,60 19,60 19,60 +2.0

PacaembuPP 220.000 2,20 2.20 2.38 2.45 2.45 +11.3
Popol Slmao PP 2.974.300 21.50 21,50 23,22 23.99 23.00 +8.4
Poro Demlnas PP C06 2.214.600 0.31 0.31 0,33 0.35 0.33 +6,4
ParalbunaPP ' 1.459.600 9.20 9.00 9,79 10.00 10.00+10.9
Paranapanema PP C65 29.513.900 28,50 20,30 29,05 29,40 28,90 +5,0
Paul F Luz OP COI 5.700 90.00 90.00 90,00 90.00 90,00 -9,0

Peixe PP C03 6.400 13.60 13.60 13.50 13.50 13.50 -3.5

PordlgaoPN 1-100 13.50 13,50 13,50 13,50 13.60 +2.1
Perdição PP 1.122.300 14.00 14,00 14,81 16,00 14,00
Perdigão Agr PP 142.700 7,50 7,50 7.97 6.02 8,00 +6.6
Porrtl-SO Alm PP 289.500 11,00 10,80 10,97 11,00 11,00
Persk» PP «9.500 3,95 3.95 4,16 4,31 4,31 +9.1
PetrobrssON 5.000 250,00 250,00 264,52 269,00 264,00 

-2.2

Petrobrás PP C54 3.879.600 560,00 560,00 564.60 576.00 564,00 +1.6
Phabo PN 78.000 3.90 3.90 4,09 4,10 4.10 +5.1
Plrotll OP C87 240.600 27,20 27,20 30,26 31,00 30,50 +12.1
Pirei» PPC87 240.200 22,50 22,50 22,62 25,50 25,00 +11.1
PollaWen PN 1400 620.00 620,00 620,01 620,10 620.10 +3.3
Pollpropllen PPA 32.800 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Pollteno PNB 75.700 10,30 10,30 10.47 10.50 10,50
Prometei PP 56.000 10,50 10,50 11.01 11,20 11,20 +6.6
Propaaa PP 60.000 13.00 13.00 13,30 13.50 13,50 +8.0

Oulmlc Geral PN 800 14.50 14,50 14,50 14,50 14,50 +3.5
Oulmlslnos PP 20.000 0.00 6.50 8.75 9,00 8.50

Randon PP 7.000 51,00 51,00 51,23 52,00 51,60 +1.1
Real ON 2.700 74,01 74,01 74,58 75,00 75.00 +0,6
Real PN 283.500 75,59 75,50 75,59 75,59 75,50 -0,6
Real Cia Inv ON 400 261,00 261.00 261.00 261,00 261,00 +0.0
Rael De Inv ON 1.400 140.00 140.00 140.00 140,00 140,00 -6.6
Real De Inv PN 5.200 140.01 140,01 140,01 140,01 140,01 -19.9
Recrusul PP 92.300 24.50 24.50 24.50 24,50 24,50 +5.6
Relrlpar PP 446.300 13.50 13.00 13,43 13,51 13,00 -1.5
Rheem PP ED 387.000 15.00 15.00 15,10 15,20 15.20 +6,2
Rio Quahyba PP 233.200 1.30 1.30 1.30 1,30 1,30
Rlpasa PPC26 497.500 63.50 63,50 68,95 71,01 71,00 +10,9
Rodoviária PP 200 75,00 75.00 75,00 75,00 76,00 -8.2

SadePPC17 536.300 14,50 14,00 14,95 15,00 15,00 +7.1
Sadia Concor PN ED 436.500 5,80 5.80 6,04 6.30 6,30 +7.5
Sadia Oeste PNC ED 6.000 6,10 5,10 5.10 5,10 5,10 +6,2
Saíra ON 1.000 166.00 188,00 168,00 186,00 186.00
Saíra PN 1.000 160.00 160,00 180,00 160,00 160.00
Samitri OP 12.000 212.00 210,00 210,17 212,00 210,00 +0,9
Sansuy PP 25.600 12,50 12.50 12,50 12,50 12.50
Sansuy Nord PPA 176.500 14.00 14,00 14,15 14,20 14,20 +1,4
Sanlaconatan PP 6.500 18,20 18,20 16,20 18,20 18,20 +1.1
Sanlanenae PP C03 20.000 11.00 11,00 11,00 11,00 11.00 +4.7
Schlosser PP 400 1.90 1,90 1.90 1.90 1,90
ScopuB PN 259.500 4.90 4,90 4.96 5.00 4.90
Seara Indi PP C04 10.500 9.75 9,75 9,75 9.75 9,75
Sehbe Part PP 100.000 0.89 0,69 0.89 0,69 0,69 -4,1
Sergen PP 10.600 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 /
Sherp OP ES 10.000 7,00 7,00 7.00 7.00 7.00
Sharp PP ES 2.345.70O 8,30 8,30 8,79 8,30 9,30 +11,9
Sld Inlormol PP 238.100 6,50 6,50 6,78 6,90 6,90 +4.5
Sld.aconorte ON 900 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 -3.8
Sld.aconorte PNA 4.300 12.00 12.00 12.35 12.50 12,50
Sld.gualra PN 3.400 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 +3.2
Sld.gualra PP 113.500 3.30 3,10 3,29 3,50 3.10 -3,1
Sld.rtogrand PP 4.432.400 6.30 6.01 6.74 6.80 6,75 +8.8
Sltco OP 14.400 13.50 13.50 13.50 13,50 13,50 +3,8
Sltco PP 268.700 23,00 23.00 24.71 25,99 25.00 +8,6
Slmesc PP 150.000 2,60 2,60 2,90 3,00 2,85 '
Solorrlco OP 100 130.00 130.00 130.00 130.00 130,00 /
Solorrico PP 38.000 100,00 100.00 107.50 110,00 105.10 +5,1
Souza Cruz OP C22 114.900 390.00 390.00 396.65 400,00 400.00 +2.5
Staroup PP 1600 88.00 88,00 88,69 90,00 90,00 +2.2
Sudomerls PN 1.100 45.00 45,00 45,00 45,00 45,00
Sulina Allm PN 10.000 2.10 2.10 2.10 2.10 2,10
Sultepa PP 1 000 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Supersgro PP 14.800 1.00 1.00 1,00 1,00 1,00 -1.9
Supergasbras PP 900 15.80 15.60 15.60 15,60 15,00 -1.8
Suzano PP ES 249.700 470,00 470.00 479,47 490.00 481,00 +3,4

Tam PP 1.000 1.01 1,01 1.01 1,01 1,01 -6,1
Teba PP 8.000 13,30 13,30 13,74 14,00 14,00 +5,2
Tec Blumenau PNA 1.000 20.00 20,00 20.00 20.00 20,00 /
Tecei SJosoPP 240.000 9,00 9.00 9.51 10,00 9.50 +11.7
Technos Rei ON 105.000 6.60 6.50 6,50 6.50 6,50 +8.3
Technos Rei PN 8.000 6,00 6.00 8,00 6,00 6.00 +1,6
Tecnosok. PP 800 40,00 40.00 40.00 40.00 40.00
Teka PP C02 174.400 9,51 9,51 9,51 9.51 9.51 +0,1
Telesp OE INT 5.600 3,20 3,20 3.20 3.20 3.20 -4,4
Telesp ON INT 18.700 3.61 3.60 3,60 3,61 3,60 -0.2
Teleap PE INT 522.600 4,00 3,80 3.81 4.01 3,81 -7,0
Telesp PN INT 13.200 4,39 4.39 4,40 4.40 4.40
Tex Renaux PP C02 300 7.20 7,20 7,20 7,20 7,20
Trato PN 5.900 25,00 25.00 25.13 25,50 25.50 +1.5
Transbrasll PP C36 520.200 0,48 0.48 0.50 0,51 0.48 -2.0
Transparana PP 30.000 57,00 55,00 55.87 57,00 55,00 -7,5
Trichaa PP 458.500 40.00 39.00 39,86 40.00 40,00 +5,2
Trol PN 663.600 ' 1.00 1,00 1,01 1,10 1.00
Tromblr* PP 22.500 10.01 10,01 10,24 11,05 11,05 +10,5
Trorton OP 12.400 20.00 20.00 20,00 20,00 20,00 /
Trorion PP 23.400 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 /
Trulana PP EBS 2.000 • 1.15 1,15 1.15 1,15 1,15
Tupy PN 76.800 43.00 43,00 43,39 45,00 45,00 +4.6

Unibanco ON ED 339.800 20,00 19.50 19.54 20,00 19,50 -2,5
Unibanco PNA EO 1.148.700 19.50 19,50 19,76 19.60 19,50
Unibanco PNB ED 40.300 16.20 16.50 17.17 18,20 16,50 -8,3
Unipar PPB C44 6.966.200 4.10 4,00 4,09 4.13 4,10 +5,1
UalnC Pinto PP 1.200 3,30 3,30 3.30 3,30 3,30

Vscchl PP 70.000 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valo R Dow PP C02 11.500 610,00 605,00 613,43 614,00 605,00 +0,8
Varga Freios PN 3.200 160,00 180,00 160,00 160,00 160.00 +0,0
Varig PP C20 153.200 26.00 25,00 26,60 27,00 27.00 +3,6
Vorolme PP 84.200 1,23 1,?3 1,29 1,35 1,28
Vldr Smartna OP 57.700 190,00 190,00 194.69 195.00 195,00 +11.4
Vigor PPC06 172.000 4,10 4,10 4,36 4,50 4,60 +9.7
Votec PP 30.000 0.90 0,90 0.90 0,90 0,90
Vulcabrás PN 10.000 16,70 16.70 16.70 16,70 16,70 +1.2

WegPPC59 63.800 27,00 27,00 28,12 28,50 28,50 +5,6
Wembley PP C03 37.000 1.60 1,60 1,81 2.00 2,00 +10.4
Whlt Martins OP 3.778.400 4,20 4,10 4,23 4,30 4,20 +1,2

Zanlnl PPA 1.000 1.25 1.25 1,25 1,25 1.25 +4,1
Zlvl PP C42 886.000 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 +12,0

Concordatárias
Titulo» Otd». Ab». Min. MM. Mé>. FMh. On.

Amek» PN 28.000 3.00 3.00 3,00 3.00 3,00 +20,0
Brumadlnho PP 541.000 4,00 4,00 4.21 4,40 4,21 +5,2
Farol PN 1.600 5.00 5,00 5.02 5.06 5.06 +1.2
Giannini PP 190.000 1.85 1.60 1.82 1.65 1.65 +3,1
J B Duarte PP 660.600 3,20 3.10 3,35 3,40 3,40 +13,3
Londrimalhss PP COI 8.000 2,49 2,49 2.49 2,49 2.49
MaloGalloPP 1.084.000 1.25 1.20 1.27 1,31 1.29 +12.1
Ollcal PPB 90.000 1,25 1.25 1.25 1,25 1.25

BC vende OTN e abre patamar
do juro real para 13% ao ano

Termo 30 Dias

Copene PPA
Paranapanema PP C65
Plrelll PP C87
Varig PP C20

Opção de compra
P.Exerc. Abert. Méx. Fchto. Osc.

Fnv PPA AGO 9.00 0.70 0,70 0.70 0.70 0.70 -30,0 40
Pet PP AGO 450.00 190.00 190.00 190.00 190,00 190,00 -17.4 50
Pet PP AQO 500.00 142.00 142.00 145,64 150.00 142.00 «2.1 110
Pet PP AGO 600,00 78.00 70.00 73.21 78.00 73.00 -5,7 530
Pet PP AGO 700.00 34,00 30.00 34.10 39.00 34.00 »13,3 3 530
Pet PP AGO 600.00 11.00 9.50 11.04 13,00 9.50 8 230
Pma PP AGO 16.00 15.50 15.00 15.49 15.80 15,50 -6.8 2 760
Pma PP AGO 26.00 6.70 6.70 7.41 7.80 7.40 •» 13.6 26 780
Pma PP AGO 36.00 1.30 1.30 1.81 1.85 1.60 -23.0 31.410
Pma PP AGO 40.00 0.70 0.60 0,68 0,60 0.70 +18,6 8 670
Pma PP AQO 45.00 0.39 0,30 0.32 0,39 0.30 6.440
Sha PP SUB AGO 70.00 0.12 0.10 0.11 0.12 0.10 145
Sha PPSUB AGO 12,00 0,50 0,50 0,59 0.65 0,60 .42,8 660

Regina Perez

O Banco Central abriu ontem as
taxas de juros para um patamar acima de
13% ao ano, além da correção monetá-
ria. Esse foi o nível máximo de juros
aceito pelo BC na venda de Obrigação do
Tesouro Nacional, através dc leilão infor-
mal (go aroimd), e ficou bem acima dos
juros de 11,5% ao ano, praticado no
leilão realizado no início do mês. Essa
taxa máxima eqüivale para as instituições
financeiras a um CDB (Certificado de
Depósito Bancário) com juros de 13,37%
ao ano, acima da correção monetária.

A equivalência da rentabilidade da
OTN de ontem para um CDB não é
comparável aos juros praticados pelo
Banco Central em outros leilões (que
ficaram, respectivamente, a 13% e 11,5%
ao ano). Isso porque a OTN vendida
ontem é de prazo decorrido e foi emitida
no dia primeiro de julho (para resgate cm
2 de janeiro de 1989) e sua rentabilidade
deve levar em conta a estimativa de
inflação para este mês descontando o

Conversão em
Minas é teste
para a Bolsa

BELO HORIZONTE — O próximo
leilão de mais um lote de 150 milhões dc
dólares da dívida externa brasileira para a
conversão em investimentos, a ser reali-
zado dia 28, na capital mineira, está
sendo encarado pelas corretoras locais
como o grande teste para a Bolsa de
Valores dc Minas, criada em 1946. O
presidente da Bolsa, Antônio Carlos
Vianna Lage, não poupa esforços para
que o pregão mineiro tenha reconhecido
o seu status de terceiro do país, depois de
São Paulo e Rio, c reivindica, desde
agora, a realização de outros leilões em
Minas.

Será, sim, o nosso grande debut
nacional perante o mercado de capitais.
Mas não podemos esquecer que os leilões
desses lotes de 150 milhões de dólares da
dívida foram, também, um debut para as
bolsas do Rio e São Paulo — afirma
Antônio Vianna Lage. Ele diz que a
Bolsa de Minas, cujo nome oficial é Bolsa
de Valores Minas — Espírito Santo —
Brasília (Bovmesb), a terceira do país,
tem realizado, nos últimos pregões, mo-
vimentos médios diários de CZS 250
milhões, mas com piques de CZS 600
milhões e até CZS 700 milhões.

I—| O NMB Bank, banco de capital
holandês com 30 filiais em todo o

mundo, consolidou-se como principal
instituição do mercado secundário in-
ternacional, ao encerrar o primeiro
semestre do ano negociando USS 3
bilhões em títulos da dívida dos países
do Terceiro Mundo. Apenas do Brasil,

NMB Bank vendeu ou comprou USS
bilhão.

Bahema fatura
US$ 42 milhões
durante o ano

A Bahema — revendedora de peças e
máquinas da Catterpillar — deverá en-
cerrar 1988 com um faturamento de USS
42 milhões, bem acima do obtido no ano
passado, de USS 35,8 milhões. O anúncio
foi feito pelo presidente da empresa,
Guilherme Affonso Ferreira, em reunião
para analistas do mercado de capitais.

Três grandes obras estão encomen-
dando muitas peças e máquinas da Cat-
terpillar junto à Bahema: a ferrovia Nor-
te—Sul, a hidroelétrica de Xingo (na
divisa de Sergipe e Alagoas) e a barragem
de Anagé (no interior baiano).Recente-
mente a Bahema deu um desdobramento
permitindo que para cada ação que o
investidor tivesse passasse a ter 10, pelo
mesmo valor.

10.000 133.91 133.91 133,91 133.91 133.91
340.000 34.51 34,10 34.15 34.51 34.10
150.000 26.80 26,60 26,81 26.81 26.60
48.000 30.94 30,94 30,94 30,94 30.94

custo de carregamento do título até o
próximo dia 1".

Esse custo de carregamento varia
conforme a expectativa de inflação de
cada instituição financeira. Supondo que
a taxa de inflação para esse mês fique nos
23,01% apontados ontem pelo mercado
futuro e estimando que os juros do
overnight se mantenham no mesmo pata-
mar dos últimos dois dias (taxa efetiva
mês de 37,24%), a OTN que foi compra-
da à taxa máxima aceita pelo Banco
Central terá uma rentabilidade de
13,34% para as instituições que se desfi-
zerem do papel (repassando-o no merca-
do) no próximo dia 1°. Essa taxa supõe
ainda que a diferença entre a tributação a
OTN e o imposto da LFT (que baliza as
aplicações do overnight) fique em apenas
0,30%.

As instituições financeiras que manti-
verem esse papel em suas próprias cartei-
ras terão um custo de carregamento
maior, na medida em que as taxas do
over subam. Como o resgate dessas OTN
só será em 2 dc janeiro, a rentabilidade
que elas oferecem pode ser "emagrecida"

até o final do ano. Principalmente porque
em dezembro — quando normalmente a
demanda por dinheiro cresce em-função
das compras de Natal — as taxas de juros
geralmente sobem.

Mesmo assim, a taxa praticada ontem
pelo BC deverá elevar os juros dos Certi-
ficados de Depósito Bancário emitido
pelos bancos. Ontem, o CDB de 60 dias
no interbancário estava em torno de
10.5% de juros ao ano. contra uma taxa
equivalente de 13,37% oferecida pela
OTN para quem comprou na máxima.
Como o risco de carregamento e o prazo
da OTN sáo maiores do que o do CDB,,,é
provável que os bancos não encostem a
remuneração de seus títulos na taxa mini-
ma aceita pelo BC.

A quantidade de títulos vendidos não
foi divulgada, mas sabe-se que o Banco
Central emitiu 250 milhões de OTN.
Parte desses títulos devem ter permaneci-
do na carteira do Banco Central. Entre-
tanto, fontes do mercado estimavam que
a venda de OTN de ontem alcançara"63
milhões de títulos, mas nem todos foram
colocados à taxa máxima.

Reajustes do SFH terão
índice único por decreto

BRASÍLIA— A aplicação de um
índice único no reajuste das prestações da
casa própria, que exigirá a emissão de
novo decreto-lei em substituição ao DL
n° 2.164, que estabelece a equivalência
salarial na correção das prestações dos
empréstimos habitacionais, está pratica-
mente decidida. O Banco Central conti-
nua analisando a melhor forma de unifi-
car o índice, que tem como objetivo
básico atingir todos os contratos de finan-
ciamento assinados até hoje.

Um índice que corresponda ao índice
de Preços ao Consumidor (IPC) acumu-
lado no período, adicionado ao índice de
produtividade, é a proposta que está
encontrando maior simpatia das autori-
dades.

A aplicação pura e simples do IPC
acumulado no período como índice único
de reajuste das prestações também tem
trânsito livre nas discussões mantidas en-
tre os representantes do Banco Central,
Ministério da Habitação, Urbanismo e
Meio Ambiente (MHU), Caixa Econô-
mica Federal e Associação de Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança
(Abecip).

Reunião — O diretor de Merca-
do de Capitais do BC, Keyler Carvalho
Rocha, disse ontem, depois de ter uma
reunião com o presidente da Abecip,
Anésio Abdalla, que as propostas estão
sendo analisadas com muito cuidado e
observou que a adoção de um índice
único para correção das prestações está
praticamente acertado.

O presidente da Abecip é um dos
principais defensores da fixação de índice
único para calcular o aumento das presta-
ções. porque atualmente a aplicação da
equivalência salarial para reajustar as
prestações da casa própria 

"é imprati1
cável".

Reajustes — Além dos contra-
tos que prevêem reajustes de prestações
pela equivalência salarial, existem con-
tratos que determinam a correção das
prestações com base no salário mínimo,
na variação da OTN e ainda os contratos
mais antigos, que são corrigidos pela' UPC (Unidade Padrão de Capital). O
novo decreto-lei absorverá todas as for-
mas de reajustes, unificando o índice qlíé
corrigirá as prestações dos mutuários pe-
lo mesmo percentual.

Reposição — O presidente da
Abecip saiu da reunião disposto a anali-
sar a cobrança dos mutuários que paga-
ram prestações inferiores ao correto, dé-
pois de um levantamento que será feito
pelas instituições. "Precisamos usar o
bom senso. Vamos avaliar o número de
mutuários que foram beneficiados pela
cobrança de valor menor e somente de-
pois disso vamos decidir", disse Abdalla.
Ele observou que os mutuários que tive-
ram suas prestações calculadas por critd.-
rio errado representam um número muito
pequeno. 

"Numa empresa que tem cerca
de 52 mil contratos, foram encontrados
apenas 50 com cálculo errado", disse. -

O diretor do BC, Keyler Carvalho
Rocha, também.

BELO HORIZONTE — A Rima
Metalúrgica, antiga Eletrometalur, de
Várzea da Palma (Norte de Minas Ge-
rais), município da área mineira da Sude-
ne, teve aprovado pelo BNDES — Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social, o seu projeto para receber
financiamento de CzS 1 bilhão e 170
milhões e expandir em 40% a sua produ-
ção atual de ferro silício metálico, passan-
do das 22 mil e 300 toneladas ao ano,
atualmente, para 31 mil e 300 toneladas
anuais.

A liberação do financiamento para a
empresa do Grupo Rima, formado a
partir de uma divisão do antigo Grupo
Metalur, que atuava nas áreas de ligas dé
alumínio, de silício, cálcio e magnésio,
carbonato de Bário, bens de capital,
transporte pesado, mineração, refloresta-
mento e agroindústria, em nove estados.

Empresas
Automação — O I Congresso
Internacional de Informática, que se reali-
zará de 22 a 26 agosto, no Riocentro, terá
como tema central O Impacto do uso da
tecnologia da informação. Organizado pe-
Ia Sucesu — RJ e entidades de oito países,
o encontro será simultâneo ao XXI Con-
gresso Nacional de Informática, à VIII
Feira Internacional de Informática e ao 1
Salão Nacional de Software.
No primeiro dia do congresso, 22, haverá
um debate sobre o tema Informática e
Economia, organizado pela Association
Française des Informaticiens. No dia 23, o
tema será O impacto social e político da
Informática, dia 24, Administração da
Informática e Sistemas de apoio de deci-
soes; no dia 25, Automação industrial e
Centro de informação; no dia 26 haverá
um debate sobre Automação de escrito-
rios, encerrando o congresso.
Kit A pirataria na comercialização
de acessórios de reposição de maquinário
sempre representou um gran-
de problema para os fabrican-
tes originais. Para estimular o
consumo de acessórios genuí-
nos Olivetti, a Biondi, Vieira
& Associados criou a campa-
nha "Identifique-se com o
Original" que iniciará dia 22 e
vai até o dia dia 30 de setembro
nas principais revistas, jornais
e rádios de todo o país. Como
reforço da campanha, a em-
presa distribuirá aos seus 250
concessionários um Kit com-
posto de anúncios, pasta-
catálogo, cartelas com logoti-
pos, displays de balcão, pos-
ters, selos e adesivos.

Encontro — A Associação Brasi-
leira de Comunicação Empresarial (Aber-
je) realizará de 17 a 19 de agosto, no
Clube Comercial do Rio de Janeiro, o 2"
Encontro Regional de Comunicação Em-
presarial do Rio. O evento, que contará
com a participação de profissionais de
todas as grandes empresas instaladas no
Rio, terá como um de seus conferencistas
o presidente da Associação Brasileira de
Propaganda, Celso Japiassú.
DÍSCOS — A Santa Lúcia Cristais
Blindex utilizando os benefícios fiscais da
Lei 7.505/86 financiou a produção, edição
e prensagem do disco do mineiro Mareio
Santa Rosa. Com um custo de USS 40 mil,
o LP Box Blindex chega às principais lojas
com a garantia de retorno promocional à
fábrica que detém hoje 40% do mercado
nacional de vidros de segurança.
Racionalização — a empre-
sa belga Plavigor, que produz painéisforrados para a indústria automobilística,
foi adquirida pela Companhia Prada In-
dústria e Comércio, que tem atividade em

BNDES vai emprestar
CZ$ 1.17 bilhão à Rima

foi anunciada pelo BNDES, destacando
que, no momento, a Rima Metalúrgica
destina 90% de sua produção para expor-
tação, principalmente para Estados Uni-
dos, Europa e Japão. Os recursos para o
projeto serão repassados pelo Basa —
Banco da Amazônia.

De acordo com o BNDES, o créditos
concedidos pela Finame, subsidiária do
banco para a linha de recursos destinadas
à compra de bens de capital, serão pagos
em 60 meses, sendo que está prevista
uma carência de 12 anos. Os recursos
aprovados, acrescenta a informação dó
BNDES, cobrirão 80% do custo dos
equipamentos, que são um forno elétrico
e os acessórios. O silício metálico de alta'
pureza, produzido pela Rima Metalúr-gi-
ca, apresenta um teor de concentração cjé
,99,99%.

diversos setores e obteve um faturamento*
global de USS 120 milhões e emprega 4
mil pessoas.
Exportação — A Caio acaba de
entregar a Mercedes-Benz do Brasil mais
quatro carrocerias modelo urbano Amé-
lia, que serão exportadas para a República^
dos Camarões. Esse é o último lote de,
uma encomenda total de doze unidades
comercializadas com aquele país. Os ôni,--
bus têm capacidade para transportar, cada
um, 43 passageiros sentados.
Capital — Com a incorporação da
Chapecó Paraná S.A. pela Chapecó Aví-
cola S.A., de Xaxim (SC), foi aprovado o
aumento de capital da empresa, que pas-
sou a CzS 1 bilhão 446 milhões 328 mil,
348, representado por 44 milhões 75 mil
129 ações. A Chapecó Avícola S.A. tem,
agora, capacidade para abater e processar
até 6,2 milhões de aves por mês, emprega"'
três mil funcionários e possui um sistema
de produção agroindustrial com 1 mil 24S
a viários, e um plantei permanente de 13.6
milhões de aves.
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Na metade do campeonato, as relagoes entre Ayrton Senna e Alain Prost jd nao sao o que parecem
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Na metade do campeonato, as relações entre Ayrton Senna e Alain Prost já não são o que parecem

permanece 
na Lotus

Lotus e faremos o possível para continuar
com ela. Não será um ano ruim que vai
estragar isso. Para o Nelson, vale o
mesmo raciocínio. Gostaríamos de conti-
nuar com o Nelson e com a Lotus, e
posso dizer que não consideramos de
importância fundamental o contrato de
motor que a equipe vier a assinar para o
ano que vem."

Se esta é a posição oficial da Camel, a
de Piquet — que garante ser "muito
cedo" para pensar no ano que vem,
embora todos já estejam pensando — vai
ficando clara à medida que se encaixam
as peças do quebra-cabeça. A vaga deixa-
da na Benetton pela transferência de
Thierry Boutsen para a Williams deverá
ser ocupada, segundo fortes rumores, por
um novato de futuro e que garanta proje-
ção internacional para o patrocinador
italiano: o nome do inglês Johnny Her-
bert, atualmente na Fórmula 3.000, surge
como favorito. Michele Alboreto parece
estar descendo a escada a caminho da
Dallara, pelo motivo siipples de que a
Tyrrell, que o cobiçava, não conseguiu
fechar o contrato milionário com a Camel

que pretendia. Náo há mais vagas em
equipes de expressão e é difícil imaginar
Piquet, depois de consagrado, seguindo a
trajetória descendente de Alboreto. Mas
a prováve) permanência da Camel com a
Lotus indica a solução óbvia: náo trocar
de equipe.

O próprio Piquet. seguindo um hábi-
to que raramente contrariou este. ano,
náo apareceu ontem no circuito. Asjiim,
não pode fazer comentários sobre^seu
futuro nem sobre o décimo aniversário de
sua carreira. Este último ponto ficou por
conta dos outros brasileiros. Ayrton Sen-
na, quando lhe pediram um comentário
sobre a data histórica, foi seco como seria
de esperar: "Desejo boa sorte a ele".
Maurício Gugelmin estendeu-se mais."Três títulos e dois vice-campeonatos em
dez anos, isso significa que ele brigou na
ponta em metade das temporadas que
disputou. E uma senhora história, com
certeza. Talvez ele não supere Emerson
Fittipaldi como ídolo porque é uma pes-
soa diferente, que cuida mais da própria
vida, mas em termos de resultados, sim",
disse o jovem piloto. (S.R.)

O comendador, sempre um mistério

Piquet
Nelson Piquet completa no grande

prêmio da Alemanha de domingo dez
anos de carreira na Fórmula-l. Ele es-
treou na categoria em Hockenheim, no
dia 30 de julho de 78, pilotando um
Ensign com motor Ford pela primeira e
última vez, antes de fazer três corridas
pela McLaren e finalmente ingressar na
Brabham. Mas sua invejável carreira —
que inclui três títulos mundiais e dois
vice-campeonatos — não deve ficar aí,
apesar dos rumores insistentes de que o
feroz e sigiloso jogo das negociações para
a próxima temporada não deixam vaga
para ele. No atual momento, tudo indica
que, quieto em seu canto, Piquet vai
permanecer na Lotus ano que vem, da
mesma forma que o principal patrocina-
dor da equipe, a Camel.

"Assim como o Nelson, temos um
compromisso com a Lotus para o ano que
vem, mas desde que a equipe consiga nos
oferecer pacote satisfatório de garantias
de competitividade", afirmou o diretor
de patrocínio da R.J. Reynolds, Duncan
Lee. "Mas é preciso levar em conta que
temos projeto de longo prazo com a

Saúde do velho
Enzo gera nova

controvérsia

MARANELLO, 
Itália — Enzo

Ferrari, fundador da mais famo-
sa fábrica de automóveis de competição,
sofre de problemas renais, e as informa-
ções sobre seu estado de saúde são
controversas. Enquanto parte da im-
prensa italiana e algumas agências de
notícia afirmam que o estado do comen-
dador é grave, porta-vozes da Ferrari
asseguram o contrário.

r'Ele está sendo atendido em casa
por problemas renais e doenças típicas
de sua idade", disse o engenheiro Fran-
co Gozzi, porta-voz da fábrica. "Não

odemos dizer que suas condições sejam
oas, mas estão longe de serem graves."

As atividades de Enzo Ferrari, 90
anos, fundador e presidente da empresa
que leva seu nome, estão limitadas des-
de fevereiro, quando pegou um resfria-
do. Mas os primeiros sinais de que seu
estado de saúde era delicado surgiram
mês passado, quando náo pode encon-
trar-se com o papa João Paulo II durante
a visita oficial que o pontífice fez à
fábrica de Maranello.

O encontro entre Enzo Ferrari e
João Paulo II na casa de campo, situada
no interior da pista de Maranello. era o
ponto alto da visita, mas o papa só pode
falar com o comendador pelo telefone,
desejando-lhe pronto restabelecimento.

Ferrari está sendo submetido a ses-
são contínuas de diálise, desde o último

sábado, e continuará em casa, pois pediuara não ser removido a um hospital,
egundo os que puderam se aproximar

do mítico personagem do automobilismo
italiano e mundial, ele está lúcido e a parde seu estado de saúde, revelando a todo
momento o desejo de morrer em casa.

Jornais italianos contam que Enzo
Ferrari teria estabelecido em seu testa-
mento que a notícia de sua morte só
deveria ser difundida cinco dias depois.
Estes rumores aumentaram ainda mais o
mistério que cerca suas reais condições.

A última medida de Enzo Ferrari foi
reestruturar a divisão esportiva de sua
fábrica, designando o projetista inglês
John Barnard como único diretor técni-
co e contratando o piloto inglês Nigel
Mansel para o lugar do italiano Michele
Alboreto.

Conta-giros

Gugelmin — Maurício Gugel-
min uísse que já acertou novas bases
com a March para o ano que vem. "O
contrato só não foi assinado ainda por-
que falta um detalhe, um detalhe im-
portante: a definição do motor, disse
ele. Mas isso pode acontecer ainda
neste fim de semana, e os observadores
não ficarão espantados se a Honda
estiver envolvida de alguma forma no
acordo., Sobre a corrida, o piloto da
March -rr- que já venceu quatro provasaqui,:icm outras categorias — disse não
esperar desempenho tão bom do carro
quanto em Silverstone, onde foi o quar-to colocado. "O carro se comporta
melhor em curvas longas do que curtas.
E, nessas retas enormes, a falta de
potência do motor vai ser problemasério", analisou.
Muffato — Pedro Muffato, tra-
dicional construtor e batalhador da Fór-
mula-2 brasileira, chegou a Hocke-
nheim para fazer contatos internacio-
nais na Fórmula-3 — categoria que será
disputada como preliminar da F-l — e,
conversando com Maurício Gugelmin.
disse que o piloto deveria estar até
satisfeito com o desempenho do motor
Judd. "Nós compramos dez motores
Juddde Fórmula-2, uma vez, e nos
arrependemos muito. Teria sido melhor
fabricá-los no Brasil mesmo", lembrou
ele.
Briga — A transferência do pro-
jetista alemão Gustav Brunner para a
Zakspecd deixou indignada a Rial, sua
atual equipe, onde construiu um chassi
considerado de primeira linha em sua
simplicidade e leveza. Gunther Schimi-
dit, da Rial, garante que tinha acordo
verbal com ele para a próxima têmpora-
da. Erich Zakowski e o próprio Brun-
ner desmentem. Na Alemanha, pelo
menos, a briga está em casa. (S.R.)
No bar — O Méridien, em
Copacabana, volta a oferecer, domin-
go, uma opção para os fãs da Fórmula-1
assistirem juntos ao Grande Prêmio da
Alemanha, que terá largada às
9h30min, com transmissão pela TV
Globo. Em seu bar Le Rond Point.
foram instalados cinco monitores e um
telão para o público não perder ne-
nhum momento da prova enquanto to-
ma farto café da manhã servido por
garçonetes da Benetton. Informações
pelos telefones: 275-9922 e 221-7997.

de diminuir seus méritos
Divulgação

Senna acusa Prost

mo, nada menos do que isso. Mas ele,
que tinha uma situação mais folgada e
podia se dar ao luxo de errar ou ter um
problema mecânico, agora fica sob
uma pressão maior. Nós dois temos
quatro vitórias e, como o campeonato
será provavelmente decidido apenas
no número de vitórias, estamos na
mesma situação."

Senna estava no autódromo de
Hockenheim em 82, quando, debaixo
da chuva que prejudicava os treinos,
Didier Pironi bateu na traseira do
carro de Alain Prost e encerrou sua
carreira na F-l. Naquele mesmo fim de
semana, numa prova parcialmente
atingida pela chuva, ele venceu mais
uma etapa do Campeonato Europeu
de Fórmula-Ford 2000. Nos treinos
realizados aqui no fim da semana pas-
sada, a chuva voltou a dominar a cena.
Mas ele garantiu que não gostaria de
uma corrida molhada: "Seria ruim pa-
ra todo mundo". O sol forte que bri-
lhava ontem, com a temperatura acima
de 20 graus, parece realmente indicar
um fim de semana seco.

Hockenheim é uma pista que agra-
da ao brasileiro. Ele gosta de suas retas
longas — "O cansaço físico é muito
pequeno" — E, embora também seja
de altíssima velocidade, acredita que
os problemas para acertar o carro,
enfrentados pela McLaren em Silvers-
tone pela primeira vez no ano, não se
vão repetir aqui. "As características
são muito diferentes. Silverstone tem
curvas longas. Hockenheim tem retas
longas e curvas curtas. Além disso, o
asfalto daqui é bem mais abrasivo, o
que ajuda a aderência. Não sabemos
ainda ao certo por que o carro apresen-
tou tantas dificuldades em Silverstone,
mas aqui elas não se devem repetir",
afirmou. A equipe decidiu correr aqui
com a nova versão do MP4/4 ligeira-
mente modificada na aerodinâmica e
com novo sistema de refrigeração, que
experimentou no primeiro dia de trei-
nos no circuito inglês e depois abando-
nou. "O carro ficou melhor com as
mudanças", garantiu o piloto, com a
experiência dos testes da semana pas-
sada em Hockenheim.

Ele não confirmou, mas o principal
objetivo do novo sistema de refrigera-
ção da McLaren é apr o consumo, um
item em que já está bem à frente das
outras equipes que correm de turbo e
que, em Hockenheim, volta ao primei-
ro plano. O circuito alemão está entre
os mais sedentos da temporada, uma
má notícia para a Ferrari, que até em
Silverstone enfrentou problemas gra-
ves de consumo. As características do
traçado de Hockenheim — curvas mais.
lentas do que as do autódromo inglês c
três chicanes, duas delas de baixa velo-
cidade, a outra de média — também
devem significar que a escuderia italia-
na não terá a superioridade em ritmo
de classificação que mostrou em Sil-
verstone: a resposta lenta à aceleração,
principal problema de seu motor,
aponta para dificuldades em Hocke-
nheim.

Sérgio Rodrigues
Correspondente

HOCKENHEIM, RFA — Ayrton
Senna chegou ontem à tarde ao circui-
to de Kockenheim, onde começam
hoje os treinos oficiais para o Grande
Prêmio da Alemanha de Fórmula-l,
mostrando-se magoado com seu com-
panheiro de equipe e grande rival na
disputa do título mundial, Alain Prost.
Motivo: as declarações dadas pelo
francês sobre os riscos excessivos corri-
dos por pilotos jovens como Senna,
que ele, experiente, não está mais
disposto a correr. O argumento, uma
tentativa de justificar o resultado do
GP da Inglaterra, foi interpretado pelo
piloto brasileiro como desmerecedor
de sua vitória."Essa história de que corro riscos
excessivos já está indo longe demais.
Você sabe quando um cara está corren-
do riscos demais pelo número de bati-
das que ele dá, e eu bato muito pouco,
tão pouco quanto qualquer outro
aqui", disse Senna. "Algum risco todo
mundo corre, e o Prost também, não
há como evitar. Mas acho que não está
direito usar isso como justificativa de
resultados. Quando ele venceu em
Paul Ricard, eu tive problemas com o
carro, mas jamais disse que, se não
fossem esses problemas, eu teria venci-
do. Ele correu bem e venceu. Eu venci
em Silverstone. É só isso que im-
porta."

Também as promessas feitas por
Prost antes do GP da Inglaterra —
prometendo que, na segunda metade
do campeonato, começaria finalmente
a mostrar tudo o que sabe — foram
questionadas por Senna. "Quer dizer
que, até o Grande Prêmio da França,
ele não havia arriscado? Isso é absur-
do", disse o piloto brasileiro. "Ele deu
a entender que foi pole position em
Paul Ricard porque finalmente tinha
arriscado, tentado com vontade. Mas
ele vinha tentando cm todas as corri-
das, só que ainda não tinha dado certo
e ali deu. Todo mundo tenta o máximo
sempre. É para isso que estamos
aqui". O desabafo a que o levou a

mágoa com o companheiro náo deve
ser interpretado como tentativa de co-
meçar uma polêmica, segundo Senna."E só para esclarecer algumas coisas
que não estão sendo faladas da manei-
ra certa", disse ele.

] Mas Senna acha que, após abando-
nar por vontade própria o Grande
Prêmio da Inglaterra, para não se
arriscar na chuva, o bicampeão mun-
dial está vivendo provavelmente uma
situação de cobrança e pressão seme-
lhante à que ele enfrentou após o GP
de Mônaco deste ano. "O pessoal vem
em cima mesmo", observou. Senna
acredita ainda que a nova íituação na

classificação geral do campeonato, on-
de aparece a apenas seis pontos, atrás,
de Prost, levará o líder a viver grande
pressão também dentro da pista. "Para
mim, não muda nada. Tenho de conti-
nuar buscando simplesmente o máxi-

Matheis defende liderança

de Marcas na sexta etapa
SÂO PAULO — Marcada pelo equi-

líbrio, a Copa Shell de Marcas e Pilotos
terá sua sexta etapa amanhã, à tarde, 110
autódromo de Goiânia. O carioca A11-
dreas Matheis defenderá a liderança da
temporada, com 55 pontos. O equilíbrio
do campeonato é comprovado pelo fato
de que em cada uma das cinco corridas
anteriores houve um vencedor diferente.

Por isso, há grande expectativa quan-to ao comportamento dos primeiros colo-
cados até o momento: além de Matheis,
Ingo Hoffmann, com 44 pontos; Paulo

Gomes, com 43; e Toninho da Matta/Ar-
thur Bragantini, com 42. Nenhum deles
pode ser considerado favorito. A vanta-
geni dos Passat turbo nas primeiras pro-vas já foi superada e o vencedor deverá
ser o que náo tiver problemas de quebra e
impuser sua competência.

O programa das Duas Horas de
Goiânia começou a ser cumprido ontem,
com treinos livres em dois períodos. Hoje
haverá duas baterias de classificação e
amanhã, depois de um treino de aqueci-
mento, a largada será dada às 15h. Andreas Ma the isAndreas Matheis

Emerson e Boesel treinam ¦ - 
|

para oitava etapa da Indy
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MEADOWLANDS. EUA — Os pi-lotos que participam do Campeonato
Americano de Fórmula Indy, entre eles
os brasileiros Emerson Fittipaldi e Raul
Boesel, vão conhecer hoje, no primeirotreino oficial para a oitava etapa da
competição, o novo circuito construído
no Meadowlands Sports Complex, em
Nova Jersey.

O circuito tem um traçado mesclado
entre oval e misto, com 1,2 milha
(1.931,12 metros), bem menor do que o
usado até o ano passado, que tinha
2.697,91 metros de extensão. Segundo

Raul Boesel, a pista é "semi-oval", de
média para alta velocidade. "Aparente-
mente é segura e oferece pontos de
ultrapassagem. Sua parte mais rápida fica
na reta oposta aos boxes. Apesar de náo
conhecer o seu traçado, me parece ser de
fácil adaptação", disse o brasileiro.

Chegando à metade, o campeonato
de Fórmula Indy tem a seguinte classifi-
cação: 1 — Danny Sullivan, 72 pontos; 2Rick Mears, 64; 3 — Al Unser Jr. 66; 4

Bobby Rahal, 61; 5 — Emerson Fitti-
paldi, 56; 6 — Raul Boesel e Michael
Andretti, 55.
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Emerson, quinto colocado
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PETROBRAS
Vai mwcar a correria temal iesemm

Você que vai entrar firme nas pistas para
as disputas normais de fim de semana,

lembre-se: é nos Postos BR que nossos
melhores pilotos começam a sua carreira.
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Nas águas do
¦surfe, a vez
de 16 feras

Cilene Pereira

Esportes/Turfe sexta-feira, 22/7/88 D Io caderno O a£9
Ubatuba, SP — Rogério Montenegro

j& UBATUBA (SP) — Os 16 primeiros
^Colocados no ranking mundial de surfe,
| considerados os verdadeiros feras das
I ondas, entram hoje nas águas da Praia de

Itamambuca, em Ubatuba, a 233 km de
| São Paulo, para participar do segundo dm
Sdc uma das mais difíceis fases do Sundck
| Classic of Surfing, a T etapa do Campeo-
|nato Mundial dc Surfe. Enfrentarão os 16
^classificados ontem durante um dia de
;; acirradas disputas em baterias homem a
1 homem. Entre os classificados, estão ape-
l nas dois brasileiros, Teco Padaratz e
| Fábio Gouveia. Os outros oito concor-
; rentes, como o baiano Jojó de Olivença e
,; o paulista Tinguinha Lima, que na quar-' ta-feira conseguiram algumas das melho-
_ res notas do dia, não tiveram a mesma

sorte e foram desclassificados.
i Aliás, o azar, aliado as pequenas'ondas de ontem em Itamambuca (náo

; chegaram a ultrapassar um metro de
I altura), foram as principais reclamações

dos surfistas brasileiros. "Dei azar e não
consegui pegar boas ondas", lamentava-

;se Jojó minutos depois de ter safdo da
água. Há quase nove anos surfando —

I hoje tem 20 — Jojó admitiu que não fez
'boas manobras e antes mesmo de ouvir o
I resultado oficial, estava deixando a praia
^enquanto seu vitorioso adversário, o aus-'.traliano Cheyne Horan, 17° no ranking
;Mundial, comemorava.

fí Mas se o dia ensolarado náo foi
favorável Jojó, para o catarinense Teco
Padaratz não poderia ter sido melhor.
Depois de ter enfrentado o americano
Todd Holand 19° no Ranking Mundial —
Padaratz, de 17 anos, oito dedicados ao
esporte, sentia-se satisfeito em ter alcan-
çado até ontem o 17° lugar no primeiro
campeonato internacional de que partici-"pa. A partir do próximo ano, ele percor-
rerá todas as etapas do Campeonato
¦Mundial patrocinado pela Hang Loose e
pela Tropical Brasil, duas grandes con-
fecções de roupa.

Encontro de campeões —
Apontado como um dos melhores —
senão o melhor — surfista brasileiro da
atualidade, Padaratz enfrenta hoje nada
menos do que o primeiro colocado no
ranking mundial, o australiano Damien
Hardman. "Será 

páreo difícil, mas acho
que tenho condições de ganhar", avaliava
ontem Padaratz. "Venho fazendo bom
trabalho dc manutenção física, me ali-
mentando bem e confiando em mim",
explicava.

Apesar de seu jeito moleque e des-
preocupado, Padaratz começa a ser res-
peitado até pelos surfistas estrangeiros.
Hardmam, seu adversário de hoje, por
exemplo, considera-o, junto com o san-
tista Almir Salazar, os melhores surfistas
brasileiros. "Ele tem estilo e técnica para
manejar a prancha que me surpreen-
dem", afirma o australiano, que visita o
Brasil pela terceira vez. Falando com
base nos 12 anos de surfe que carrega,
Hardman, 22 anos, acredita que o surfe
brasileiro melhora de qualidade rápida-
mente. "Quando estive aqui, em 1986,
pouca gente surfava", conta. "Hoje tem
muito surfista brasileiro que já dá show."

Mesmo acreditando que terá pela
frente difícil adversário como Padaratz,
Hardman está seguro: "Acho que vai dar
vitória pra mim", afirma.
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João Saldanha

Damien Hardman, campeão mundial de 87, e a noiva Belinda

Até os cartolas já procuram aproveitar a onda
Quando o americano Gary Clisby — 20

anos, 8 de surfe e 38" ranking mundial — chegou
à Praia de Itamambuca, cm Ubatuba, na manhã
dc domingo, para participar do Sundck Classic
of Surfing, não esperava encontrar toda a infra-
estrutura dc palanques, arquibancadas e uma
parafernália de equipamentos — incluindo mi-
cro computador para ajudar na contagem dos
pontos. 

"Fiquei bastante surpreso com a organi-
zação", contou. No entanto, Clisby ignora que,
se por um lado o recente desenvolvimento do
profissionalismo do surfe brasileiro proporcio-
nou a realização de um evento como o Sundck,
por outro já começa a apresentar alguns vícios,
como a cartolagem.

Durante os seis dias do Sundek (Mundial)
ficou claro o racha entre dois dos maiores
representantes do surfe no país: Flávio Boabaid,
diretor-executivo da Associação Brasileira de
Surfe Amador — ABRASA — e Roberto
Perdigão, diretor executivo da Associação Bra-
sileira de Surfe Profissional — ABRASP —, e
presidente da ABRASA. Amigos e sócios na
Master Promoções — uma empresa carioca
promotora de campeonatos de surfe — até 1986,
quando a sociedade foi desfeita com a saída de
Perdigão, os dois agora disputam a primazia de
fazer campeonatos no país."Há um interesse cm desmoralizar e colabo-
rar para a não realização de eventos promovidos
pela Master", afirma Boabaid, 28 anos, 10 de

surfe, agora o único proprietário da empresa.
Segundo ele, a briga tem dois motivos princi-
pais: o dc que quem faz surfe não pode ganhar
dinheiro e o treinamento adequado a ser aplica-
do para os surfistas amadores.

A Master vem promovendo há três anos um
intercâmbio Brasil/Estados Unidos para o apri-
moramento dos surfistas amadores, através de
torneios realizados anualmente nos dois países.

De acordo com o presidente da ABRASA,
Roberto Perdigão, estes torneios, elevando o
número de competições a que o surfista amador
fica obrigado a participar, são bastante prejudi-
ciais, pois implicam num desgaste e o abandono
da vida particular do esportista que ainda não é
profissional. 

"O surfista amador normalmente
está estudando no segundo grau e não se dedica
integralmente ao surfe, pois é natural que man-
tenha uma vida paralela", explica Perdigão, um
experiente surfista de 33 anos, 16 deles dedica-
dos ao esporte.

No entanto, a mais retumbante crítica de
Perdigão consiste na transformação de torneios
como os do intercâmbio da Master, em rentável
investimento. "O surfe amador é hoje uma
galinha dos ovos de ouro", dispara, "E o Flávio
é um de seus maiores empresários". Em cada
evento promovido pela Master, a empresa rece-
be um considerável retorno, como o dinheiro
arrecadado com as inscrições pagas pelos surfis-
tas ou mesmo um pagamento pela venda de

serviços (pessoal, equipamentos de som, etc.) a
empresas patrocinadoras do campeonato.

"Ganhamos bastante dinheiro, mas também
investimos muito e quase sempre estamos no
vermelho", defende-se Boabaid. Ele nega que a
determinação em continuar o intercâmbio com
os Estados Unidos seja apenas um motivo a mais
para engordar o faturamento da Master. "O

intercâmbio deste ano, em agosto, na Praia de
Joaquina, Santa Catarina, será feito com o
dinheiro que arrecadamos com as inscrições das
provas seletivas, que acontecerão no início do
mês". Boabaid calcula que gastará durante os 15
dias do torneio cerca de Cz$ 500.000,00.

Mesmo os surfistas estão divididos quanto à
necessidade de treinamento intensivo para o
amador. Ricardo Bocão, há mais de 19 anos no
surfe — hoje tem 33 — acredita que isto não é
necessário e somente contribui para o desgaste
precoce do atleta. Para Fabrinho Gouveia, o
atual campeão mundial da categoria amador,
suas participações no intercâmbio Brasil/EUA
promovido pela Master contribuiu decisivamen-
te para sua vitória no Campeonato Mundial, ano
passado, em Porto Rico.

Mas se depender de Boabaid, talvez o
torneio deste ano seja o último do intercâmbio.
Ele está abandonando o surfe amador para se
dedicar unicamente ao profissional. 

"E muita
dor de cabeça para pouca recompensa", lamen-
ta. (CP.)
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O caminho da
massificação

Üm 
dos grandes proble- !

mas brasileiros, por
estranho que pareça, é o dc
espaço para atividades ar-
tísticas c esportivas. Nesta
imensidão de 8 milhões 825 ,
mil quilômetros quadrados,
somos obrigados a lutar por
um pedaço de qualquer coi-
sa para a prática de ativida-
des, tanto no terreno artístico como no desporti
vo. A Dinamarca, com seus 43 mil quilômetros, >
tem hoje mais campos de esporte do que o nosso-
imenso país, um verdadeiro continente. De Porto:
Alegre a Manaus se gasta mais tempo do que do
Rio a Lisboa. Os clubes andam atrás de campos.e.j
os artistas atrás de palcos. "V

Aqui no Rio, os grandes clubes têm para'-
treinar suas equipes apenas um campo ou ne-K
nhum, como o Botafogo, que agora está arran-"'
jando o Caio Martins. A-

Mas a turma das artes, das danças e dat"
ginástica fica zanzando atrás de um lugar ao sol.:i
Agora estamos em véspera dos Jogos Olímpicos',"'
em Seul. Qual a chance de nossas modestas;,'
representações dc ginástica rítmica, individual e
por equipe? Existe, para elas, um problema .
fundamental: onde treinar? Onde competir? On-;^
de aplicar o espontaneísmo inerente a toda e""
qualquer tentativa de massificação de um esporte."
ou das danças? Só na praia ou no ínfimo pátio do
colégio? Até agora só ganhamos medalhas, cnvi
quase 100 anos de Olimpíadas, com o Ademar...
Ferreira da Silva e o Joaquim Cruz. Duas outras,'
em tiro ao alvo e iatismo. Esportes muito limita-..
dos a certas camadas. ,_H

Nesta próxima Olimpíada temos chance de"
medalhas com o Joaquim, o Robson Caetano c a.,
turma do judô. Coletivamente, no futebol. O1'
resto seria surpresa.

Mas existem os teimosos, o pessoal dá'
iniciativa particular. Eles se mexem de todos os;-
modos para arrumar um lugar para treinos e-
aperfeiçoamento. Não é por acaso que estamóS'"
tendo chance no judô. Existem centenas, talvtíZ ?
já milhares de academias e salas de prática.
Então, um esporte massificado pode trazer mér.„
dalhas. O Copaleme é um antigo clube de praia.
Arrumou uma sede e fez tudo o que foi possível.
Seu Cabral, o presidente, chegou a andar sozinho^'
no clube. Mas foi mandando brasa. O Virgílio, „
ex-jogador e cobra de judô, fez uma excelente,:,
academia. E agora, num aproveitamento melhor
do espaço, que é bom, o João Viotti e a Marise-"
Reis aproveitaram mais ainda o espaço e estão'r>
formando uma oficina de danças, e Maria Lúcia"~
Priolli uma oficina de arte, para desenvolver o-'r
potencial técnico e de criação dos bailarinos ¦&¦>
atores amadores e para favorecer um intercâiw1"
bio entre profissionais. Através do surgimento de^
coreógrafos e da efetivação dos trabalhos.

O Copaleme, o antigo campeão da praia',""
não parou. Fez um teatro, um belo palco e lugar.
para mais de 120 pessoas em espetáculos. Toma-."
ra proliferem essas iniciativas. Em outra Olirn^"
piada poderemos estar mais otimistas com meda- {
lhas de diferentes modalidades. São aspectos',"
novos do esporte que se estão abrindo no país.
Tais iniciativas vêm ao encontro de uma ansied_u--
de de nossa juventude: a prática esportiva e o
desenvolvimento físico e cultural. O Copaleme é
ali mesmo no Leme, na Ladeira Ari Barroso, que
agora deve estar contente com sua rua. Mais
judocas, mais dançarinos, mais gente praticando.
Isto é que significa massificação.

Brasil sediará
Mundial de Vôo
marcado para 91

O principal objetivo de Pedro Paulo
Lopes, o Pepê, em sua viagem à Europa
foi alcançado. Após dois dias de reu-
niões, em Veneza, os integrantes da For-
ça Aérea Internacional indicaram o Bra-
sil como país sede do Mundial de Vôo
Livre, em 91. Na corrida para promover a
competição, o Brasil derrotou as propôs-
tas apresentadas por representantes dos
Estados Unidos, da Itália, da Áustria e
da França.

Na reunião com os dirigentes da FAI,
Pepê apresentou farto material em video-
cassete e também com fotografias sobre
os dois locais onde o Campeonato Mun-
dial poderá ser organização: Minas Ge-
rais, provavelmente em Governador Va-
ladares; ou então em Brasília. Estas duas
cidades concentram as principais provas
de vôo-livre do calendário da Associação
Brasileira.

Depois da decisão da FAI, oficiali-
zando o Mundial, que já tem patrocínio,
Pepê e os pilotos Philippe Haegler, Paulo
Coelho e Roberto Riba seguiram para
Fiesch, na Suíça, onde participarão, de
amanhã até o dia 31, do Pré-Mundial. As
provas serão de pilão e as condições são
as melhores possíveis. Estarão presentes
todos os campeões mundiais.

Golfe — Na primeira volta da
Taça Carioca, ontem, no campo do
Gávea, Vera Sfoggia, Teresa Sellos,
Ingrid Von Igel e Gilda Amaral con-
seguiram classificação à próxima eta-
pa da competição. Na terça-feira,
Vera jogará com Teresa, e Gilda,
com Ingrid. As ganhadoras decidirão
o título. Os resultados dc ontem fo-
ram: Teresa Sellos 7/6 Maria Elvira
Lopes; Ingrid Von Igel 4/3 Sílvia
Schnabl; Gilda Amaral 5/4 Cecília
Grimaud, e Vera Sfoggia 3/2 Heathcr
Liddle. No Itanhangá. pela primeira
categoria, Marina Osbornc venceu a
Taça Rio Grande do Sul, com 37 pur-
point, enquanto Glória Chow, com
38, venceu na segunda categoria.

Suécia tenta sexta final
consecutiva na Copa Davis

BASTAD, Suécia — Começam hoje os
momentos mais importantes da Copa Davis de
1988. Na cidade sueca de Bastad, a França tenta
impedir que a Suécia chegue a uma sexta final
consecutiva desde 1983. E em Dortmund, a
Alemanha Ocidental terá a barulhenta torcida
da casa para obter uma vitória sobre a Iugoslávia
c buscar seu primeiro título após as derrotas de
1970 e 85, esta em casa, para a Suécia.

Seis tenistas classificados entre os 24 primei-
ros do mundo estarão em ação nas partidas de
simples de hoje a domingo. Mats Wilander,
terceiro, abrirá a série contra Yannick Noah,
11". A seguir, o compatriota Stefan Edberg,
segundo, jogará contra Henri Leconte, 13°. Na
outra semifinal, Boris Becker, quarto, começará
contra Slobodan Zivojinovic, 24° do ranking.
Depois é a vez de Eric Jelen jogar contra Goran
Prpic.

As duas séries têm aspectos diferentes. Se os
alemães são francos favoritos diante dos iugosla-
vos (que pegaram a chave menos difícil com
Israel e Itália), o mesmo não se diz da outra
semifinal. A quadra será de argila, piso favorito
de suecos e franceses, e o próprio Edberg,
campeão de Wimbledon, admitiu um placar
igual no primeiro dia. Mesmo assim, é mais
provável que a Suécia passe adiante em função

do melhor talento de seus tenistas. Ano passa-
do, em Frejus, França, os suecos venceram por 4
ai.

Duplas — Os técnicos têm até uma hora
antes dos jogos de duplas, no sábado,' para
definir suas equipes. Geralmente há trocas, mas
elas foram assim anunciadas: Stefan Edberg/
Anders Jarryd contra Yannick Noah/Guy For-
get; e Boris Becker/Eric Jelen contra Slobodan
Zivejinovic/Goran Ivanisevic.

Zona Americana — O Lawn Tennis
de Buenos Aires será o palco da final da Zona
Americana da Davis entre Estados Unidos e
Argentina, um clássico que aponta seis vitórias
americanas contra três argentinas. Hoje, John
McEnroe joga contra Guillermo Perez Roldan e
André Agassi enfrenta Martin Jaite. As duplas
estão formadas por Kcn Flach e Robert Seguso e
Javier Frana e Cristian Miniussi. Os 8 mil
ingressos postos à venda estão esgotados.

Niege — A gaúcha Niege Dias, cabeça-
de-chave 10, passou às quartas-de-final do tor-
neio de Aix-en-Provence ao vencer a francesa
Sybele Niox-Chateau por 6/2 e 6/4. Niege é a
atual 36a do ranking.

Vôlei masculino derrota
Coréia e mostra prestígio

CANNES, França — Os dois dias neste
balneário da Rivicra Francesa foram suficientes
para que os jogadores c a Comissão Técnica da
Seleção Brasileira masculina de vôlei constatas-
sem que o prestígio do esporte, apesar dos
muitas arranhões, não foi totalmente abalado.
Na partida dc ontem diante da Coréia, que o
Brasil venceu por 3 a 1 (10/15,15/4,15/3 e 15/6),
no Palácio dos Esportes, os jogadores concede-
ram autógrafos e tiveram de tirar fotos ao lado e
tietes franceses.

A vitória de ontem foi a primeira da Seleção
Brasileira, que perdeu para a equipe principal
da França por 3 a 2, na rodada de abertura deste
torneio, que tem ainda Bulgária, França B e
Argentina, adversária de hoje (às 13 horas de
Brasília). O time da Argentina é o mesmo que
venceu o Pré-Olimpico de Brasília, ano passado,

e perdeu o Sul-Americano, justamente para o
Brasil, disputado em setembro no Uruguai.

"Estamos treinando muito e a preocupação
com os resultados está em segundo plano",
esclareceu Ricardo Trade, o Bacalhau, que
acumula as funções de preparador físico c chefe
da delegação. No jogo com a Coréia, Bebeto só
não utilizou Léo, que sentiu dores na perna; e
Luís Alexandre. Na partida com a França fica-
rauj de fora Pampo e Paulão.

O time base de Bebeto é formado por:
William, Carlão, Xandó, Amauri, Renan e
Vagner Bocão. Mòntanaro é o primeiro reserva
e sua atuação tem agradado à Comissão Técni-
ca. "Tem entrado muito bem", elogiou Baca-
Ihau. "Estes jogos estão sendo ótimos, porque
será aqui que começaremos nos entrosar", disse
Amauri.

Javari confirma
excelente forma
nos 700m em 44s

Javari, de treinador Francisco Saraiva, um
dos inscritos no campo do sétimo páreo do
programa diurno de amanhã no Hipódromo da
Gávea, encerrou os treinos matinais de ontem
no prado com partida nos 700 metros em 44s,
finalizada com sobras. Conduzido por J. Pessa-
nha, Javari, de propriedade dos Haras São José
e Expedictus, confirmou seu favoritismo na
carreira ao passar com facilidade a distância sem
precisar ser exigido pelo piloto.

Com a pista de areia em período de melho-
ras, alguns treinadores optaram por antecipar os
aprontos de seus pensionistas inscritos nas pro-
vas de domingo e segunda-feira próximos. Entre
os animais inscritos para atuar na reunião de
amanhã, Saturday's Night, montaria de Audálio
Machado Filho no primeiro páreo percorreu os
800 metros em 51s cravados.

Xedir, que terá a direção de C.A.Martins no
segundo páreo, trabalhou nos 700 metros e
assinalou 45s, com reservas. Inscritos na carreira
seguinte, Sauterne e El Beto atravessaram a reta
de chegada em 38s. No apronto para o quarto
páreo, Pabla, conduzida por J. Pinto,impressio-
nou pela mobilidade nos 600 metros em 37s2/5.
Income,inscrito no quinto páreo, foi visto nos
600 metros em 38s2/5, e correu no mesmo ritmo
para terminar com sobras.

No sexto páreo será apresentada Palm-Balu.
Ontem, a pensionista do treinador J.J.Tavares
passou os 700 metros em 45s sem fazer força. O
adversário de Javari na sétima prova, Jimmy
Jones, não ficou longe do favorito ao assinalar
44s2/5 para os 600 metros. Montaria de C. Lavor
no oitavo e último páreo da reunião, Paiano
mostrou firmeza no apronto realizado nos 600
metros em 38s. Inscrita na mesma prova, Ia-
guará deixou ótima impressão ao percorrer os
400 metros em 24s.

Domingo — Entre os inscritos na 14*
Corrida da Temporada prevista para domingo,
Laurier, do treinador Francisco Saraiva, fez
ótimo exercício para atuar no quarto páreo ao
passar os 700 metros em 43s2/5. Montaria de
Audálio Machado Filho na sexta carreira, Laon
mostrou bom preparo para a estréia no trabalho
realizado nos 700 metros ao obter a marca de
43s2/5.

No último páreo do programa serão apre-
sentados Guaurú, Lubango e Quadruplex. O
primeiro, do treinador Arcênio Lavor, aprontou
os 700 metros em 45s2/5, com boas reservas.
Lubango, conduzido por E.R.Ferreira, realizou
partida nos 600 metros em 40s, muito suave.

Cânter
Bowling; — Em preparativos para correr o
Grande Prêmio Brasil, Bowling, vencedor da última
edição da prova, voltou a trabalhar ontem cedo na
Gávea. Conduzido por Jorge Ricardo, o defensor do
Haras Santa Ana do Rio Grande percorreu os 1 mil 200
metros em 80s2/5. O responsável pelo preparo do
campeão, Alcides Morales, considerou bom o exercício
e disse que Bowling deverá treinar novamente na
manhã de domingo.
Jack Bob — O jóquei paulista Luiz Duarte serS
o piloto de Jack Bob no Grande Prêmio Brasil, previsto
para o dia 7 de agosto próximo na Gávea. No domingrf, _
o piloto estará no hipódromo para treinar o defensor do
Stud Topázio nos 2 mil 400 metros.
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Ubatuba, SP — Rogério Montenegro

Nas águas do
surfe, a vez
de 16 feras

Cilene Pereira
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UBATUBA (SP) — Os 16 primeiros
colocados no ranking mundial de surfe,
considerados os verdadeiros feras das
ondas, entram hoje nas águas da Praia de
Ilâhiambucá, em Ubatuba, a 233 km de
São Paulo, para participar do segundo dia
de uma das mais difíceis fases do Sundek
Classic of Surfing, a 7" etapa do Campco-
nato Mundial de Surfe. Enfrentarão os 16
classificados ontem durante um dia de
acirradas disputas cm baterias homem a
homem. Entre os classificados, estão ape-
jias dois brasileiros, Teco Padaratz e
Fábio Gouveia. Os outros oito concor-
rentes, como o baiano Jojó de Olivença e
o paulista Tinguinha Lima, que na quar-
ta-feira conseguiram algumas das melho-
res notas do dia, não tiveram a mesma
sorte e foram desclassificados.

Aliás, o azar, aliado às pequenas
ondas de ontem em Itamambuca (não
chegaram a ultrapassar um metro de
altura), foram as principais reclamações
dos surfistas brasileiros. "Dei azar e não
consegui pegar boas ondas", lamentava-

"se Jojó minutos depois de ter saído da
água. Há quase nove anos surfando —
hoje tem 20 — Jojó admitiu que não fez
boas manobras e antes mesmo de ouvir o
resultado oficial, estava deixando a praia
enquanto seu vitorioso adversário, o aus-
traliano Chcyne Horan, 17° no ranking
Mundial, comemorava.

Mas se o dia ensolarado não foi
favorável Jojó, para o catarinense Teco
Padaratz não poderia ter sido melhor.
Depois de ter enfrentado o americano
Todd Holand 19° no Ranking Mundial —
Padaratz, de 17 anos, oito dedicados ao
esporte, sentia-se satisfeito em ter alcan-
çado até ontem o 17" lugar no primeiro
campeonato internacional de que partici-
pa. A partir do próximo ano, ele percor-
rerá todas as etapas do Campeonato
Mundial patrocinado pela Hang Loose e
pela Tropical Brasil, duas grandes con-
fecções de roupa.

Encontro de campeões —
Apontado como um dos melhores —
senão o melhor — surfista brasileiro, da
atualidade, Padaratz enfrenta hoje nada
menos do que o primeiro colocado>no
ranking mundial, o australiano Damien
Hardman. "Será páreo difícil, mas acho
que tenho condições de ganhar", avaliava
ontem Padaratz. "Venho fazendo bom
trabalho de manutenção física, me ali-
mentando bem e confiando em mim",
explicava.

Apesar de seu jeito moleque e des-
preocupado, Padaratz começa a ser res-
peitado até pelos surfistas estrangeiros.
Hardmam, seu adversário de hoje, por
exemplo, considera-o, junto com o san-
tista Almir Salazar, os melhores surfistas
brasileiros. "Ele tem estilo e técnica para
manejar a prancha que me surpreen-
dem", afirma o australiano, que visita o
Brasil pela terceira vez. Falando com
base nos 12 anos de surfe que carrega,
Hardman, 22 anos, acredita que o surfe
brasileiro melhora de qualidade rápida-
mente. "Quando estive aqui, em 1986,
pouca gente surfava", conta. "Hoje tem
muito surfista brasileiro que já dá show."

Mesmo acreditando que terá pela
frente difícil adversário como Padaratz,
Hardman está seguro: "Acho 

que vai dar
vitória pra mim", afirma.

Brasil sediará
Mundial de Vôo
marcado para 91

O principal objetivo de Pedro Paulo
Lopes, o Pepê, em sua viagem à Europa
foi alcançado. Após dois dias de reu-
niões, em Veneza, os integrantes da For-
ça Aérea Internacional indicaram o Bra-
sil como país sede do Mundial de Vôo
Livre, em 91. Na corrida para promover a

.competição, o Brasil derrotou as propôs-
tas apresentadas por representantes dos
Estados Unidos, da Itália, da Áustria e
da França.

Na reunião com os dirigentes da FAI,
Pepê apresentou farto material em video-
cassete e também com fotografias sobre
os dois locais onde o Campeonato Mun-
dial poderá ser organização: Minas Ge-
rais, provavelmente em Governador Va-
ladares; ou então cm Brasília. Estas duas
cidades concentram as principais provas
de vôo-livre do calendário da Associação
Brasileira.

Depois da decisão da FAI, oficiali-
zando o Mundial, que já tem patrocínio,
Pepê e os pilotos Philippe Haegler, Paulo
Coelho e Roberto Riba seguiram para
Ficsch, na Suíça, onde participarão, de
amanhã até o dia 31, do Pré-Mundial. As
provas serão de pilão e as condições são
as melhores possíveis. Estarão presentes
todos os campeões mundiais.
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João Saldanha

Damien Hardman, campeão mundial de 87, c a noiva Belinda

Até os cartolas
Quando o americano Gary Clisby — 20

anos, 8 de surfe e 38° ranking mundial — chegou
à Praia de Itamambuca, em Ubatuba, na manhã
de domingo, para participar do Sundek Classic
of Surfing, não esperava encontrar toda a infra-
estrutura de palanques, arquibancadas e uma
parafernália de equipamentos — incluindo mi-
crocomputador para ajudar na contagem dos
pontos. 

"Fiquei bastante surpreso com a organi-
zação", contou. No entanto, Clisby ignora que,
se por um lado o recente desenvolvimento do
profissionalismo do surfe brasileiro proporcio-
nou a realização de um evento como o Sundek,
por outro já começa a apresentar alguns vícios,
como a cartolagem.

Durante os seis dias do Sundek (Mundial)
ficou claro o racha entre dois dos maiores
representantes do surfe no país: Flávio Boabaid,
diretor-executivo da Associação Brasileira de
Surfe Amador — ABRASA — e Roberto
Perdigão, diretor executivo da Associação Bra-
sileira de Surfe Profissional — ABRASP —, e
presidente da ABRASA. Amigos e sócios na
Master Promoções — uma empresa carioca
promotora de campeonatos de surfe — até 1986,
quando a sociedade foi desfeita com a saída de
Perdigão, os dois agora disputam a primazia de
fazer campeonatos no país."Há um interesse em desmoralizar e colabo-
rar para a não realização de eventos promovidos
pela Master", afirma Boabaid, 28 anos, 10 de

Golfe — Na primeira volta da
Taça Carioca, ontem, no campo do
Gávea, Vera Sfoggia, Teresa Sellos,

, Ingricl Von Igel e Gilda Amaral con-
seguiram classificação à próxima eta-
pa da competição. Na terça-feira,
Vera jogará com Teresa, e Gilda,
com Ingrid. As ganhadoras decidirão
o título. Os resultados de ontem fo-1 ram: Teresa Sellos 7/6 Maria Elvira' 
Lopes; Inerid Von Igel 4/3 Sílvia
Sohnabl; Gilda Amaral 5/4 Cecília
Grimaud, e Vera Sfoggia 3/2 Heather
Liddlc. No Itanhangá. pela primeira
categoria. Marina Osborne venceu a
Taça Rio Grande do Sul, com 37par-
point, enquanto Glória Chow, com
38, venceu na segunda categoria.

ja procuram
surfe, agora o único proprietário da empresa.
Segundo ele, a briga tem dois motivos princi-
pais: o de que quem faz surfe não pode ganhar
dinheiro e o treinamento adequado a ser aplica-
do para os surfistas amadores.

A Master vem promovendo há três anos um
intercâmbio Brasil/Estados Unidos para o apri-
moramento dos surfistas amadores, através de
torneios realizados anualmente nos dois países.

De acordo com o presidente da ABRASA,
Roberto Perdigão, estes torneios, elevando o
número de competições a que o surfista amador
fica obrigado a participar, são bastante prejudi-
ciais, pois implicam num desgaste e o abandono
da vida particular do esportista que ainda náo é
profissional. 

"O surfista amador normalmente
está estudando no segundo grau e não se dedica
integralmente ao surfe, pois é natural que man-
tenha lima vida paralela", explica Perdigão, um
experiente surfista de 33 anos, 16 deles dedica-
dos ao esporte.

No entanto, a mais retumbante crítica de
Perdigão consiste na transformação de torneios
como os do intercâmbio da Master, em rentável
investimento. "O surfe amador é hoje uma
galinha dos ovos de ouro", dispara, "E o Flávio
é um de seus maiores empresários". Em cada
evento promovido pela Master, a empresa rece-
be um considerável retorno, como o dinheiro
arrecadado com as inscrições pagas pelos surfis-
tas ou mesmo um pagamento pela venda de

r a onda

Suécia tenta sexta final
consecutiva na Copa Davis

BASTAD, Suécia — Começam hoje os
momentos mais importantes da Copa Davis de
1988. Na cidade sueca de Bastad, a França tenta
impedir que a Suécia chegue a uma sexta final
consecutiva desde 1983. E em Dortmund, a
Alemanha Ocidental terá a barulhenta torcida
da casa para obter uma vitória sobre a Iugoslávia
e buscar seu primeiro título após as derrotas de
1970 e 85, esta cm casa, para a Suécia.

Seis tenistas classificados entre os 24 primei-
ros do mundo estarão em açáo nas partidas de
simples de hoje a domingo. Mats Wilander,
terceiro, abrirá a série contra Yannick Noah,
11°. A seguir, o compatriota Stcfan Edberg,
segundo, jogará contra Hcnri Leconte, 13". Na
outra semifinal, Boris Becker, quarto, começará
contra Siobodan Zivojinovic, 24° do ranking.
Depois é a vez de Eric Jelen jogar contra Goran
Prpic.

As duas séries têm aspectos diferentes. Se os
alemães sáo francos favoritos diante dos iugosla-
vos (que pegaram a chave menos difícil com
Israel e Itália), o mesmo não se diz da outra
semifinal. A quadra será de argila, piso favorito
de suecos e franceses, e o próprio Edberg,
campeão de Wimbledon, admitiu um placar
igual no primeiro dia. Mesmo assim, é mais
provável que a Suécia passe adiante em função

do melhor talento de seus tenistas. Ano passa-
do, em Frejus, França, os suecos venceram por 4
a 1.

Duplas — Os técnicos têm até uma hora
antes dos jogos de duplas, no sábado, para
definir suas equipes. Geralmente há trocas, mas
elas foram assim anunciadas: Stcfan Edberg/
Anders Jarryd contra Yannick Noah/Guy For-
get; e Boris Bccker/Eric Jelen contra Siobodan
Zivejinovic/Goran Ivanisevic.

Zona Americana — O Lawn Tennis
de Buenos Aires será o palco da final da Zona
Americana da Davis entre Estados Unidos e
Argentina, um clássico que aponta seis vitórias
americanas contra três argentinas. Hoje, John
McEnroe joga contra Guiliermo Perez Roldan e
André Agassi enfrenta Martin Jaite. As duplas
estão formadas por Ken Flach e Robert Seguso e
Javicr Frana e Cristian Miniussi. Os 8 mil
ingressos postos à venda estão esgotados.

Niege — A gaúcha Niege Dias, cabeça-
de-chave 10, passou às quartas-de-final do tor-
neio de Aix-en-Provence ao vencer a francesa
Sybele Niox-Chateau por 6/2 e 6/4. Niege é a
atual 36a do ranking.

Vôlei masculino derrota
Coréia e mostra prestígio

CANNES, França — Os dois dias neste
balneário da Rivicra Francesa foram suficientes
para que os jogadores e a Comissão Técnica da
Seleção Brasileira masculina de vôlei constatas-
sem que o prestígio do esporte, apesar dos
muitas arranhões, não foi totalmente abalado.
Na partida de ontem diante da Coréia, que o
Brasil venceu por 3 a 1 (10/15, 15/4, 15/3 e 15/6),
no Palácio dos Esportes, os jogadores concede-
ram autógrafos e tiveram de tirar fotos ao lado e
tietes franceses.

A vitória de ontem foi a primeira da Seleção
Brasileira, que perdeu para a equipe principal
da França por 3 a 2, na rodada de abertura deste
torneio, que tem ainda Bulgária, França B C
Argentina, adversária de hoje (às 13 horas de
Brasília). O time da Argentina é o mesmo que
venceu o Pré-Olimpico de Brasília, ano passado,

c perdeu o Sul-Americano, justamente para o
Brasil, disputado em setembro no I 'nmuai.

"Estamos treinando muito e a preocupação
com os resultado- está em segundo plano",
esclareceu Ricardo Trade, o Bacalhau, que
acumula as funções de preparador físico e chefe
da delegação. No jogo com a Coréia, Bebeto só
não utiíizou Léo, que sentiu dores na perna; e
Luís Alexandre. Na partida com a França fica-
ram de fora Pampo e Paulão.

O time base de Bebeto é formado por:
William. Carlâo, Xandó. Amauri, Renan e
Vagner Bocáo. Montanaro é o primeiro reserva
e sua atuação tem agradado ã Comissão Técni-
ca. "Tem entrado muito bem", elogiou Baca-
lliau. "Estes jogos estáo sendo ótimos, porque
será aqui que começaremos nos entrosar", disse
Amauri.

serviços (pessoal, equipamentos de som, etc.) a
empresas patrocinadoras do campeonato.

"Ganhamos bastante dinheiro, mas também
investimos muito c quase sempre estamos no
vermelho", defende-se Boabaid. Ele nega que a
determinação em continuar o intercâmbio com
os Estados Unidos seja apenas um motivo a mais
para engordar o faturamento da Master. "O

intercâmbio deste ano, em agosto, na Praia de
Joaquina, Santa Catarina, será feito com o
dinheiro que arrecadamos com as inscrições das
provas seletivas, que acontecerão no início do
mês". Boabaid calcula que gastará durante os 15
dias do torneio cerca de CzS 500.000,00.

Mesmo os surfistas estão divididos quanto à
necessidade de treinamento intensivo para o
amador. Ricardo Bocáo, há mais de 19 anos no
surfe — hoje tem 33 — acredita que isto não é
necessário c somente contribui para o desgaste
precoce do atleta. Para Fabrinho Gouveia, o
atual campeão mundial da categoria amador,
suas participações no intercâmbio Brasil/EUA
promovido pela Master contribuiu decisivamen-
te para sua vitória no Campeonato Mundial, ano
passado, em Porto Rico.

Mas se depender de Boabaid, talvez o
torneio deste ano seja o último do intercâmbio.
Ele está abandonando o surfe amador para se
dedicar unicamente ao profissional. 

"E muita
dor de cabeça para pouca recompensa", lamen-
ta. (CP.)

Javari confirma
excelente forma
nos 700m em 44s

Javari, de treinador Francisco Saraiva, um
dos inscritos no campo do sétimo páreo do
programa diurno de amanhã no Hipódromo da
Gávea, encerrou os treinos matinais de ontem
no prado com partida nos 700 metros em 44s,
finalizada com sobras. Conduzido por J. Pessa-
nha, Javari, de propriedade dos Haras São José
e Expedictus, confirmou seu favoritismo na
carreira ao passar com facilidade a distância sem
precisar ser exigido pelo piloto.

Com a pista de areia em período de melho-
ras, alguns treinadores optaram por antecipar os
aprontos de seus pensionistas inscritos nas pro-
vas de domingo e segunda-feira próximos. Entre
os animais inscritos para atuar na reunião de
amanhã, Saturday's Night, montaria de Audálio
Machado Filho no primeiro páreo percorreu os
800 metros em 51s cravados.

Xedir, que terá a direção de C.A.Martins no
segundo páreo, trabalhou nos 700 metros e
assinalou 45s, com reservas. Inscritos na carreira
seguinte, Sauterne e El Beto atravessaram a reta
de chegada em 38s. No apronto para o quarto
páreo, Pabla, conduzida por J. Pintojmpressio-
nou pela mobilidade nos 600 metros em 37s2/5.
Income,inscrito no quinto páreo, foi visto nos
600 metros em 38s2/5, e correu no mesmo ritmo
para terminar com sobras.

No sexto páreo será apresentada Palm-Balu.
Ontem, a pensionista do treinador J.J.Tavares
passou os 700 metros em 45s sem fazer força. O
adversário de Javari na sétima prova, Jimmy
Jones, náo ficou longe do favorito ao assinalar
44s2/5 para os 600 metros. Montaria de C. Lavor
no oitavo e último páreo da reunião, Paiano
mostrou firmeza no apronto realizado nos 600
metros em 38s. Inscrita na mesma prova, Ia-
guará deixou ótima impressão ao percorrer os
400 metros em 24s.

Domingo — Entre os inscritos na 14*
Corrida da Temporada prevista para domingo,
Laurier, do treinador Francisco Saraiva, fez
ótimo exercício para atuar no quarto páreo ao
passar os 700 metros em 43s2/5. Montaria de
Audálio Machado Filho na sexta carreira, Laon
mostrou bom preparo para a estréia no trabalho
realizado nos 700 metros ao obter a marca de
43s2/5.

No último páreo do programa serão apre-
sentados Guaurú, Lubango e Quadruplex. O
primeiro, do treinador Arcênio Lavor, aprontou
os 700 metros em 45s2'5. com boas reservas.
Lubango. conduzido por E.R.Ferreira, realizou
partida nos 600 metros em 40s, muito suave.

í \
1 . tâ&frí

O caminho da
massificação

Um 
dos grandes proble-

mas brasileiros, por
estranho que pareça, é o de
espaço para atividades ar-
tísticas c esportivas. Nesta
imensidão de 8 milhões 825
mil quilômetros quadrados,
somos obrigados a lutar por
um pedaço de qualquer coi-
sa para a prática de ativida-
des, tanto no terreno artístico como no desporti-
vo. A Dinamarca, com seus 43 mil quilômetros,
tem hoje mais campos de esporte do que o nosso,
imenso pois, um verdadeiro continente. De Porto
Alegre a Manaus se gasta mais tempo do que do
Rio a Liaboa. Os clubes andam atrás de campos e
os artistas atrás de palcos.

Aqui no Rio, os grandes clubes têm para,,
treinar suas equipes apenas um campo ou ne-
nhum, como o Botafogo, que agora está arran-
jando o Caio Martins.

Mas a turma das artes, das danças c da
ginástica fica zanzando atrás de um lugar ao sol.
Agora estamos cm véspera dos Jogos Olímpicos,
em Seul. Qual a chance de nossas modestas'
representações de ginástica rítmica, individual e
por equipe? Existe, para elas, um problema 

'

fundamental: onde treinar? Onde competir? On-
de aplicar o,espontaneísmo inerente a toda c
qualquer tentativa de massificação de um esporte
ou das danças? Só na praia ou no ínfimo pátio do
colégio? Até agora só ganhamos medalhas, em
quase 100 anos de Olimpíadas, com o Ademar
Ferreira da Silva e o Joaquim Cruz. Duas outras,
em tiro ao alvo e iatismo. Esportes muito limita-
dos a certas camadas.

Nesta próxima Olimpíada temos chance de
medalhas com o Joaquim, o Robson Caetano e a
turma do judô. Coletivamente, no futebol. O
resto seria surpresa.

Mas existem os teimosos, o pessoal da
iniciativa particular. Eles se mexem de todos os
modos para arrumar um lugar para treinos e
aperfeiçoamento. Não é por acaso que estamos
tendo chance no judô. Existem centenas, talvez
já milhares de academias e salas de prática.-
Então, um esporte massificado pode trazer me-
dalhas. O Copaleme é um antigo clube de praia."
Arrumou uma sede e fez tudo o que foi possível.
Seu Cabral, o presidente, chegou a andar sozinho
no clube. Mas foi mandando brasa. O Virgílio,
ex-jogador e cobra de judô, fez uma excelente
academia. E agora, num aproveitamento melhor
do espaço, que é bom, o João Viotti e a Marise
Reis aproveitaram mais ainda o espaço e estão
formando uma oficina de danças, e Maria Lúcia,
Priolli uma oficina de arte, para desenvolver o
potencial técnico e de criação dos bailarinos e
atores amadores e para favorecer um intercâm-
bio entre profissionais. Através do surgimento de
coreógrafos e da efetivação dos trabalhos.

O Copaleme, o antigo campeão da praia,
não parou. Fez um teatro, um belo palco e lugar1
para mais de 120 pessoas em espetáculos. Toma-
ra proliferem essas iniciativas. Em outra Olim-'
piada poderemos estar mais otimistas com meda-
lhas de diferentes modalidades. São aspectos
novos do esporte que se estão abrindo no país.
Tais iniciativas vêm ao encontro de uma ansieda-
de de nossa juventude: a prática esportiva e o
desenvolvimento físico c cultural. O Copaleme é
ali mesmo no Leme, na Ladeira Ari Barroso, que
agora deve estar contente com sua rua. Mais
judocas, mais dançarinos, mais gente praticando.
Isto é que significa massificação.

Ontem na Gávea
/" Páreo: Io Estivo E.R.Ferreira T Closed Circuit
E.O. Ferreira 3o Kicolombo R. Rodrigues Vencedor
(7) 2,60 Inexata (57) 3,50 Placê (7) 1,30 Plaeê (5) 1,30
Exata (7-5) 9,20 Triexata (7-5-4) 23,00 tempo:
lmin!6s2/5
2o Páreo: Io Mont-de-Marsan E.R.Ferreira 2o Dance
Avec Moi R.Rodrigues 3o Donato Distoucci E.S.Go- ,
mes Vencedor (8) 55,50 Inexata (48) 478,40 Placê (8)
36,70 Placê (4) 4,70 Exata (8-4) 1.053,20 Triexata (8-4- ,
7) 2.692.00 tempo: lminl6sl/5
3° Páreo: 1" East Indies E.S.Gomes 2o Pove índia R. •
Rodricues 3o Host Princess G.F.Almeida Vencedor (4)
4,60 Inexata (47) 13,90 Placê (4) 2,00 Placê (7) 1,70
Exata (4-7) 27,80 Triexata (4-7-5) 78,00 tempo:
lminl7s
4o Páreo: Io Dar Majahhar C. Lavor 2o Casa Civil i
J.Pinto 3U Elliptic E.S.Gomes Vencedor (8) 2,30 Inexa-
ta (38) 3,40 Placê (8) 1.40 Placê (3) 1,60 Exata (8-3)
8,40 Triexata (8-3-6) 115.00 tempo: lmin23s3/5
5o Páreo: Io Ubuatã J.F.Rcis 2o Resilio G.F.Almeida
3o Four Victorv J. B. Fonseca Vencedor (6) 12,40
Inexata (67) 12.40 Placê (6) 3,80 Placê (7) 1,60 Exata.
(6-7) 54,70 Triexata (6-7-5) 376,00 tempo: lminlós. ,
6a Páreo: Io Costamar R. Rodricues 2" Udemis C.
Lavor 3" Kandira M. Andrade Vencedor (3) 4,50
Inexata (37) 5,30 Place (3) 2.00 Place (7) 1,40 Exata (3-
7) 14,20 Triexata (3-7-9) 71.00 tempo. lmin23sl/5.
T Páreo: Io Dunfee C. Lavor 2o Igarate J. Pessanha 3o
Hermosura E.O. Ferreira Vencedor (1) 7,90 Inexata
(17) 8,80 Place (1) 2.90 Place (7) 3.20 Exata (1-7) 23.10
Triexata (1-7-3) 177,00 tempo. lminl7s4/5
5° Páreo: Io Reportinc E.S. Gomes 2" Chuviscador C.
Lavor 3° Dilk Son L. A. Alves Vencedor (8) 1.50
Inexata (89) 4,90 Place (8) 1.20 Place (9) 1,80 Exata (S-
9) 6,30 Triexata (8-9-5) 17,00 tempo: lminl7sl/5
9" Páreo: Io Acunhado L.A. Alves 2" Halcito G.F.
Almeida 3o Zeddaros E.O. Ferreira Vencedor (7)
14.80 Inexata (47) 51.80 Place (7) 5.00 Place (4) 2.60
Exata (7-4) 62,10 Triexata (7-4-12) 432,00 tempo:
lminl6s4/5

Cânter
Bowling — Em preparativos para correr o
Grande Prêmio Brasil, Bowling, vencedor da última
edição da prova, voltou a trabalhar ontem cedo na
Gávea. Conduzido por Jorge Ricardo, o defensor do
Haras Santa Ana do Rio Grande percorreu os 1 mil 200
metros em 80s2/5. O responsável pelo preparo do
campeão. Alcides Morales. considerou bom o exercício
e disse que Bowling deverá treinar novamente na
manhã de domingo.



Telê é recebido como
"'¦',-W-'!"

Telê já acertou com o Fluminense, por
apioximadamente Cz$ 2 milhões mensais,
sua volta às Laranjeiras, 18 anos depois de
ter saído do clube. O mesmo estádio que o
aplaudiu demoradamente ontem à noite e
que o fez chorar de emoção na Tribuna de
Honra."Muitos aqui me viram jogar e
sabem que, se não fui grande jogador,
perdi de dois a três quilos de suor por jogo
pelo Fluminense".

O único ponto pendente para que Telê
assuma a direção do Fluminense c a con-
versa que terá com o presidente do Atlcti-
co, que está viajando. "Meu contrato é
apenas verbal, nunca fiz contrato no papel.
Se o clube não gosta do meu trabalho, que
me mande embora". Ontem cedo, ao sair
de Belo Horizonte, recebeu inúmeros pe-
didos de torcedores, dirigentes c até joga-
dores atleticanos para que ficasse em
Minas"."Se eu pudesse, me dividiria em dois.
Um dirigiria o Atlético, outro o Fluminen-
se". Telê admitiu que o fator decisivo para
sua volta ao Rio é o desejo da família de
morar aqui. "Estou muito orgulhoso , não
só pelo convite para a festa de hoje como
pelo de voltar ao clube onde trabalhei por
12 anos como jogador c por três como
treinador".

Telê chegou às 19h30min às Laranjei-
ras, em companhia dos inseparáveis ami-
gos Ademir de Menezes, Orlando Pingo de
Ouro e Emilson Pessanha c foi recebido
efusivamente pelo presidente do clube.
Além deles, outros jogadores como Jair
Marinho, Altair e Denílson entregaram
faixas de campeões de 1988 aos jogadores
do júnior, antes do amistoso com o Hor-
nets, time da Universidade Metodista de
Dallas.

Foi uma grande festa em comemoração
aos 86 anos do Fluminense e o Estádio das
Laranjeiras estava cheio. A atração maior,

inegavelmente, foi Telê, recebido como
um rei. Ele confessou que sempre acompa-
nha o Fluminense c que sabe que o time
júnior foi campeão. Para ele, o trabalho de
renovação pretendido pelo clube vai de
encontro ao que gosta de fazer". Fizeram a
Telê a inevitável pergunta: se a Seleção por
ele dirigida perdeu duas Copas, como via
aquela recepção tão calorosa?

Para Telê, "quando um time perde,
imediatamente há revolta". Mas com o
passar do tempo, as análises mais frias
indicam melhor a aceitação do trabalho."Ninguém mais do que eu queria ganhar
aquelas Copas. Em 82, tinha aquela gera-
ção de craques. Em 86, levamos apenas um
gol, contra a França, enquanto marcamos
10. Perdemos por circunstâncias. Se o
problema é sorte, que contratem alguém
com mais sorte".

Ao ouvir centenas de vozes gritando
seu nome e aplaudindo, Telê ficou com os
olhos cheios de lágrimas e confessou emo-
cionado: "O Fluminense é um caso à parte.
A maioria aqui me viu jogar. E os que não
viram sabem da dedicação que sempre dei
a esse clube que tanto amo". Ele garante
que, mesmo que ressurgisse a unanimidade
que sentiu em relação a seu nome em 1986,
jamais voltará à Seleção Brasileira. "Meu
coração não agüenta mais. É duro ficar ali
no túnel sabendo que de nada adianta o
trabalho feito", desabafou.

A comovente festa amoleceu Telê, que
identificava exatamente no Rio os princi-
pais obstáculos à sua carreira na Seleção.
Anunciou que, se confirmada a contrata-
ção, exigirá campo de treinamento perma-
nente e que o clube pague suas dívidas com
todos os jogadores, em clara alusão ao caso
de Romerito. Lamentou a quase certa
saída dos melhores jogadores. E assistiu a
toda a festa sorridente, emocionado e
muito feliz.

Luclana Leal

rei pelo FI
***~ Luclana Leal
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Ricardo é mais um brasileiro a caminho do rico futebol europeu

Ricardo no rumo do dólar

Na volta de Telê ao convívio tricolor, o encontro com Orlando
Pingo de Ouro, Ademir Menezes e Altair

O Fluminense está perdendo Ricardo
para o futebol europeu, porque dificilmente
terá condições de recusar proposta dé 1 mi-
lhão de dólares, como as duas feitas pelo
empresário Juan Figer, em nome de dois
clubes espanhóis. O Benfica ofereceu ontem
oficialmente 500 mil dólares, mas o presidente
do Fluminense considerou pouco e informou
ao jogador sobre as propostas da Espanha.

Ricardo foi ao clube ontem à tarde e teve
recepção bastante calorosa por parte do presi-
dente. Conversaram por mais de meia hora, a
respeito das propostas, e depois o zagueiro
reconheceu que é quase certa a saída. "A
tendência é que eu seja negociado por uma
dessas propostas feitas pelo Juan Figer".

Para Ricardo, que deseja pelo menos
encaminhar a ida para a Europa ..antes de
viajar amanhã com à" Seleção Brasileira, p
momento é ideal para um contrato no exte-
rior. "A fase está boa, com a Seleção tendo
vencido na Austrália, e temos de aproveitar".

A mulher de Ricardo, Cláudia, afirmou que"é hora mesmo de sair", observando princi-
palmente 

"a oportunidade de um bom con-
trato".

Ricardo falou também sobre a Seleção,
Brasileira. "O objetivo é a medalha de ouro
em Seul e o grupo está unido e forte". Acha
que o Torneio do Bicentenário da Austrália
acabou sendo mais difícil do que se pensava
no início. "Nós ainda não ganhamos nada,
mas no Brasil qualquer trabalho só é conside-
rado bom se há um bom início. E houve".

Lembrou que o Brasil obteve uma con-
quista difícil, por causa dos campos ruins e da
força da Austrália, que se motivou ao golear a
Argentina por 4 a 1 e ainda jogava em casa.
Ricardo tem contrato até Io de setembro com

o Fluminense, mas, pelo calendário da Sele-"' 
\ão, que inclui excursão à Europa e Olimpía-
da seguidas, e pelas propostas do exterior,
dificilmente voltará a jogar pelo Fluminense,
onde é titular desde os 17 anos.

ummense
Va.SCO — Fernando sentiu o tornozelo no
amistoso em que o Vasco derrotou o Rio Negro
por 3 a 2, gols de Sorato (2) e Osvaldo, quarta-feira, em Manaus, c será substituído por Célio
no jogo de hoje à noite, com o Independência,
em Rio Branco, no Acre. No Rio, o Vasco
recebeu comunicado da Receita Federal pedin-do esclarecimentos sobre a venda dos jogadoresMauricinho, Henrique e Fernando para o fute-
boi português. Com contrato por encerrar, Ro-
mano avisou aos dirigentes que quer compensar
a recusa do clube em negociá-lo para o futebol
italiano assinando em bases vantajosas.
Botafogo — Depois de recusar convite
Para 

dirigir o Vitória de Guimarães, o técnico
inheiro admitiu ontem que se o presidentePimenta Machado, do clube português, apresen-

tar nova proposta financeira pensará seriamente
na transferência. Preocupado com a ida de
Fernando Macaé para o Belenenses, e de Cláu-
dio Adão para o futebol turco, Pinheiro indicou
o centroavante Nilson, 22, do 15 de Jaú, e vice-
artilheiro do Campeonato Paulista, para ser
contratado. Berg não precisará sofrer nova ope-
ração no joelho, garantiu o médico Lídio Tole-
do, que deu prazo de dois meses para ele voltar
a treinar com bola.
América — O péssimo desempenho do
time no Campeonato Estadual, a venda dos
jogadores mais importantes e o fracasso nas
negociações visando ao retorno à divisão princi-
pai no Campeonato Brasileiro precipitaram em
Campos Sales uma crise em que os rumores mais
fortes, ontem, davam como certa a renúncia do
presidente Francisco Cantisano.
Empresários — a cbf anunciou
que nao vai permitir que empresários mante-
nham contato com jogadores da Seleção Brasi-
leira durante os jogos na Europa. Os dirigentes
que irão acompanhar o grupo pela Europa jáforam informados de que terão total liberdade
para expulsar qualquer empresário que apareça
no hotel da Seleção Brasileira. Valdo não vai
mais se apresentar ao Benfica amanhã, como
estava previsto. Segue com a Seleção para Oslo.
Müller, que está em Turim, junta-se ao grupo na
Europa. Nenhum jogador será convocado para a
segunda parte da excursão.
Alemão —Ao regressar ontem a Nápoles
após férias na Polinésia, Maradona disse quenão estava satisfeito com as contratações evendas de jogadores feitas pelo Nápoli. Criticou
a transferência de Bagni e lamentou a compra
do passe do brasileiro Alemão no lugar do
argentino Batista. "Eu 

gostaria de jogar com
Batista, mas minha opinião não conta. O time
quem faz é Bianchi (o técnico) e o presidente"(torrado Ferlaino).
Torcida proibida —Por razões des
conhecidas, um grupo de 48 torcedores pernam-bucanosdò Sport foi proibido de atravessar a
fronteira:de.Rio Branco com Madre de Dios,
para ass'is.fÍrSàos jogos com o Universitário e
Alianza dèítima, pela Taça Libertadores. Entre
os 48 torcéàores, que viajaram em dois ônibus,
encontrávám:§e dez mulheres. A proibição da
entrada dõ$torcedores brasileiros no Peru foi
informadáíáô chefe da delegação do Sport,
ainda cm -Lima, através de radioamadoresrA
diretoria dó Sport prometeu cobrir as despesas
dos torcedores com a viagem frustrada.
Brasileiro —A diretoria da CBF reú-
ne-se hoje, às 16 horas, com os presidentes das
Federações de Futebol do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande para discutir
a fórmula para o Campeonato Brasileiro. *0

pensamento da diretoria da entidade é realizar a
competição com 24 clubes, enquanto o Clube
dos 13 deseja somente 20. Depois, a CBF
pretende convocar o arbitrai, quando sairá a
decisão. Sport, campeão brasileiro, e Guarani,
vice, terão mais votos, o que pode definir o
número de clubes participantes do torneio. A
CBF prefere o sistema de voto unitário.

Joelho de Leandro continua
entre dúvida e esperança

Indlanápolls, EUA/AFP

O novo preparador físico do Flamen-
go, Pedro Pires de Toledo, é de opinião
que Leandro será capaz de suportar carga
de exercício maior do que a que vinha
sendo submetido pelo ex-preparador Car-
los Alberto Lancetta. Leandro, que sofre
de artrose no joelho direito, acatou a
decisão de Pedro e tem se esforçado parafazer todas as atividades, mas já avisou:"Se eu começar a sentir que a carga de
trabalho me prejudica, paro. Em primeirolugar está minha saúde".

Aos cuidados de Lancetta, Leandro
conseguiu participar de 25 jogos até o mês
passado, número superior ao alcançado
por outros preparadores físicos que traba-
lharam no Flamengo em 86 e 87, anos em
que Leandro jogou, no máximo, 30 parti-das em todo o ano. Esses dados, porém,não são suficientes para que ele deixe de
colaborar com Pedro.

"Já deu para sentir que o Pedro é
profissional inteligente. Ele me deu, inclu-
sive, liberdade para reclamar no momento
em que eu não estiver mais agüentando os
exercícios". Leandro depõe a favor do
atual preparador físico, mas tem certeza de
que não vai resistir à nova carga por muito
tempo.

Os exercícios de impulsão e de corrida
lateral, com paradas bruscas, por exemplo,
forçam demais o joelho de Leandro. Com
Lancetta, ele estava liberado desse esfor-
ço, mas Pedro insiste em que Leandro os
faça até o limite de suas forças.

O médico do Flamengo, Giuseppe Ta-
ranto, confirma que a situação de Leandro
é delicada. "Sc ele fizer muito esforço com
o joelho nos treinos, não joga", disse
Taranto. "Mas tenho certeza de que o
Pedro sabe o que está fazendo", acres-
centou.

Aos 29 anos, Leandro disse que pre-tende jogar futebol enquanto sentir que os

exercícios a cjue se submete são suficientes
para não leva-lo ao ridículo cm campo.

Andrade foi recebido com entusiasmo
na chegada ontem na Gávea por sua parti-cipação na Seleção Brasileira. Meio sem
jeito, foi obrigado a concordar que, enfim,
tinha conseguido mostrar que tem lugar na
equipe de Carlos Alberto Silva. O astral de
Andrade está realmente alto. Em meio aos
cumprimentos, confirmou também que ho-
je chega ao Rio representante do Roma, a
fim de acertar sua transferência para a
Itália.

Dono de 90% do seu passe, Andrade
torce para que as negociações com o Roma
se concretizem, o que faria sua indepcn-
dência financeira. Os valores de venda
ainda não estão definidos, mas Andrade
receberia cerca de 1,3 milhão de dólares
(Cz$ 403 milhões) para jogar dois anos no
Roma.

Jorginho, que também defendeu a Se-
leção Brasileira, foi à Gávea e disse que a
excursão do Brasil foi a melhor das que
participou. Destacou a união do grupo e
afirmou que Romário, do Vasco, podeservir como exemplo da sua afirmação."Ele até participou das reuniões dos joga-dores Atletas de Cristo."

Em princípio, descartado do amistoso
que o Flamengo fará em Passos, com o
Esportivo, Luvanor participou normal-
mente dos treinos e, caso tenha bom de-
sempenho no coletivo de hoje, fará sua
estréia domingo.

Amigo c conselheiro de Zico, o médico
Giuseppe Taranto disse que não ficou
satisfeito com o contrato assinado por ele
para disputar o próximo Campeonato
Mundial de Sênior pelo time do empresa-
rio Luciano do Vale. Taranto acha que
quem ainda tem intenção de jogar como
profissional não pode aceitar jogar em
equipes de veteranos. Reynolds (D) fez o segundo melhor tempo da história nos 400m

Lewis perde pela
primeira vez, em
2 anos, nos 200nG

INDIANAPOLIS, EUA — O fenômeno
Carl Lewis sofreu sua primeira derrota nos 200
metros, em mais de dois anos. ao ser batido porJoe de Loach, que surgiu à sua frente nos
últimos 35 metros para estabelecer o excelente
tempo de 19.96, na seletiva americana para os
Jogos Olímpicos de Seul.

Lewis ficou em segundo lugar, com 20.01,
seguido por Roy Martin, o terceiro representan-
te dos EUA em Seul, com 20.05. "Eu me
excedi", justificou-se Lewis. "Quando entrei na
curva, disse a mim mesmo que estava correndo
para 19.6 (recorde mundial) ou para a morte.
Ganhou a última."

O velocista americano ainda tem a possibili-dade de competir em Seul nas mesmas quatro
provas que venceu na Olimpíada de 84, em Los
Angeles: 100, 200, revezamento 4xl00m e salto
em distância. Ele disse, porém, que ainda náo
decidiu se correrá os 200 metros, pela diferença
muito curta (uma hora) entre a segunda rodada
da prova e a final do salto em distância.

Os 200 metros marcaram a única derrota de
Lewis na seletiva americana, depois de brilhan-
tes vitórias nos 100 metros e no salto, em
distância. "Estou satisfeito com meu desempe-
nho", disse Lewis. "Foi uma longa jornada e me
sinto cansado."

Reynolds — O velocista Harry "Butch"
Reynolds correu os segundos mais rápidos 400
metros da história, em 43.93, ficando a sete
centésimos do recorde mundial do também
americano Lee Evans, o mais antigo do atletis-
mo, estabelecido cm 196S, na Olimpíada do
México.

Decepção no campeonato mundial de Ro-
ma, quando foi medalha de bronze, Reynolds
passou a favorito à vitória em Seul. "Penso que
os 42 segundos estão à vista", disse Reynolds,
que planeja correr em Zurique, Bruxelas e
Colônia antes de viajar a Seul.

APRENDA
INGLÊS
TEL:
541-7337

Há 58 anos, a Casa Titus vem
fornecendo muito mais que os
melhores materiais elétricos e de
iluminação, ou os melhores
preços.
E nos seus serviços de
acompanhamento às instalações
e na orientação, absolutamente
profissional, a seus clientes, que a

Casa Titus demonstra toda a sua
qualidade. Seja no atacado ou
no varejo.
Afinal, quem só trabalha com os
melhores fornecedores não pode
fornecer nada menos que o melhor. H casa

titus
ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO
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A política em cada andar
Francisco Luiz ISoel

Eles são tão políticos e têm tanta prática' 
de eleições quanto os governadores Moreira
Franco, Orestes Quércia, Chagas Freitas ou

:Leonel Brizola: há anos enfrentam campanhas
ipelo voto, nem sempre direto, e debates em
assembléias, cuidam de problemas administra-

'tivos como o pagamento de contas ou a falta',de infra-estrutura nas áreas sob o seu coman-
do, encaram passeatas de protesto de seus

eleitores, costuram alianças para apaziguar os
ânimos e às vezes são chamados publicamente
de ladrões. A diferença é que fazem política
num dos raros territórios que a briga partida-
ria ainda não invadiu.

São os síndicos profissionais que, tempe-
rados por anos de experiência em seus cargos,
mantêm sob seu comando condomínios de
diversas cores sociais -- do antigo edifício 200,
em Copacabana, habitado por assalariados de

baixa renda ao sofisticado Atlântico Sul, na
Barra da Tijuca, onde o apartamento mais
barato custa Cz$ 40 milhões. Além do conti-
nuísmo, eles têm em comum a condição de
serem, na maioria, aposentados que trocaram
o ócio pela gestão de um prédio, ou vantagens
pecuniárias que podem ir desde a isenção do
pagamento das taxas de condomínio até a
participação em comissões dadas por fornece-
dores, e uma estranha aliança com moradores

acomodados que permitem uma reeleição
tranqüila e quase sempre sem oposição.

A desculpa para tantos anos no cargo em
geral também é a mesma: "só fui candidato na
primeira eleição; nas outras, foi a assembléia
que indicou", argumenta Fernando Manhães,
51, síndico do edifício "Imponente", na rua
Francisco Senador, no centro do Rio -- que
também abriga a Associação dos Condomínios
do Rio de Janeiro, cujo presidente éjustamen-
te o mesmo Fernando.

Fotos de Sônia D'Almelda
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Fragale, síndico do'Avêmda<Central, já enfrentou 11 processos e agora espera que a Justiça o reconduza ao cargõTMirandino, do Atlântico Sul, é o único que vèprazer na sua função

Procurações e
opinião mantêm
o continuísmo

A imposição do cargo é o argumento
típico dos síndicos veteranos, como se tive-
sem sido colocados à força na direção de seus
condomínios. Os síndicos continuístas têm
em comum, também, o aparente desapego
pela compensação pecuniária. Estipulada pe-
Ias convenções condominiais e condicionada
à receita, a remuneração é substituída em
alguns locais pela isenção das taxas, como no
edifício Lúcia Bordallo, de 10 andares e 30
apartamentos, no número 367 da Rua 5 de
Julho, em Copacabana, onde o advogado
Sérgio Ferreira Brau, 46, é síndico há nada
menos que 13 anos."Náo sou porque quero,
mas porque sou imposto", ele diz. mmimi-
zando os CzS 9 mil mensais de que é isento.

Desprendimento semelhante manifesta o
presidente da associação dos condomínios,
que se vangloria de desempenhar as tarefas
de síndico sem olhar para qualquer compen-
sação. No entanto, sem receber pro labore
nem isenção, Fernando Manhães Soares não
sai perdendo, pois é dono da administradora
contratada pelo edifício Imponente, com 19
andares e 228 salas.

; Mas, se reclamam que ocupam os cargos
a contragosto e se dizem despreocupados
com compensações, por que os síndicos vete-
ranos permanecem à frente de seus condomí-
nios? "No fundo, a ninguém é imposto nada.
Para mim a sindicatura é até agradável",
afirma o síndico-geral do Atlântico Sul, o
incorporador e construtor Mário Marandino,

57, que, depois de exercer o cargo de 1982 e
86, voltou em março a dirigir um dos mais
refinados condomínios da Barra, na Avenida
Scrnambetiba, com seis blocos, 432 aparta-
mentos e receita mensal de Cz$ 7 milhões
500 mil. "O condomínio é uma armadilha:
você começa a opinar nas assembléias e,
quando vê, é o síndico", conta ele, isento de
taxa em torno de CzS 30 mil.

Para aposentados como Orlando Fran-
cisco Novais, que passa manhãs e tardes na
pequena sala da administração do antigo
200, há motivos adicionais para prosseguir
no posto, resolvendo problemas como vaza-
mentos nos apartamentos onde se espalham
3 mil moradores e furtos de mangueiras
contra incêndio. "Aposentado crj; casa tem
vida chata e é obrigado a assistir a novelas.
Aqui, pelo menos, me distraio", observa ele.
O comerciante Antônio Maria Cardoso, 53,
síndico há nove anos do edifício Solimar (o
antigo Rajá), no número 354 da Praia de
Botafogo, é dos que não largam o cargo por
interesses imobiliários: é dono de nove dos
707 minúsculos apartamentos, nos três blo-
cos onde se comprimem quatro mil pessoas."Não 

posso entregar isso aqui para quem
não tem capacidad"Não posso entregar isso
aqui para quem não tem capacidade. Como é
que ficaríamos, eu e os proprietários que
estão comigo?", pergunta, amparado em
mais de 400 procurações, que desde 79 lhe
garantiram cinco tranqüilas vitórias eleitorais
e lhe asseguram aprovação para as decisões
que toma no condomínio. Polêmicas, as
procurações são trunfo obrigatório para
qualquer síndico, porque a maioria dos con-
dominós não costuma freqüentar assem-
bléias. Na hora da eleição, ganha quem tem
mais papéis.

Nem processos
tiram Fragale
do Av. Central
Um 

síndico sem condomínio. Não há
outra expressão para designar o ad-

ministrador Roberto da Silva Fragale, 54,
que espera ansioso o Judiciário sair do
recesso de julho. Não é para menos: afasta-
do do condomínio do edifício Avenida
Central (Avenida Rio Branco, Centro), em
junho de 86, pela 231 Vara Cível, após oito
anos como síndico, Fragale vai reassumir o
cargo, conforme decidiu em junho a P
Câmara Cível do Tribunal de Justiça. E
voltará a reinar como prefeito sobre um
dos maiores edifícios comerciais do Rio,
com 1 mil 100 salas e 200 lojas em 35
pavimentos, 150 funcionários, 10 mil
ocupantes fixos e fluxo diário de 100 mil
pessoas. Seu pro labore; CzS 500 mil men-

sais. Polpudo, também, é o volume de II
processos abertos por opositores contra
Fragale. Acusado de irregularidades que
incluem desde a compra fraudulenta de
extintores de incêndio ao uso de dinheiro
do condomínio para a aquisição de dólares,
ele tem conseguido sair-se bem na Justiça.

O mais polêmico síndico profissional
do Rio comemora a decisão da Justiça com
a desenvoltura de um político. 

"Vou voltar,
sim. mas para ir embora, com a consciência
do dever cumprido", diz, para logo ressal-
var:"não posso jurar, no entanto, que não
vá analisar a possibilidade de ficar e dispu-
tar a próxima eleição". Fragale sabe que
ganhar novo pleito depende do aval das
grandes empresas instaladas no Avenida
Central. Como a proporcionalidade de vo-
tos é definida pelo complexo critério de
avós por milhão, condicionado pelo valor
de cada imóvel, nada menos que 15% dos
votos estão nas mãos de três empresas - o
Banco Nacional, a Lufthansa e a lanchone-
te Bob's.
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Copabacana: R. Barata Ribeiro, 560 — 1 F
Ipanema: R. Visconde de Pirajá, 351 — I 221 — Fórum de Ipanema
S. Paulo: R. Xavantes, 719 — 1 438 — Tel.: (011) 92-1286

A dura rotina
de um cargo
amaldiçoado

Quando toda a Praia de Botafogo sofria
com falta d'água, em 1986, os quatro mil
moradores do edifício Solimar não pestane-
javam:" a culpa é do síndico". E foi contra o
comerciante Antônio Matias Cardoso que
cjiegaram a fazer passeatas pelo bairro, aos
gritos de ladrão, ladrão, para somente abran-
darem a acusação no ano passado, depois
que a água começou a correr regularmente
nas torneiras. Não é à toa que Cardoso,
passada a tempestade que quase o arrancou
do cargo, comemora a volta da água como a
principal vitória de seus nove anos à frente
do condomínio, seguida apenas pela reforma
do telhado do prédio, concluída na semana
passada.
y A rotina do síndico é assim: muitos

problemas — entre eles o desafio político de
contornar oposições e minar os adversários
renitentes — e algumas vitórias práticas.
Principalmente nos condomínios de baixa
renda, onde as más condições de moradia e
as adversidades fora de casa empurram os
moradores, a cada problema no edifício, a
desforrar a revolta contida na autoridade
mais próxima: o síndico. No antigo 200, em
Copacabana, o pacato Orlando Francisco
Novais, que movimenta mensalmente CzS 2
milhões e chefia 15 empregados, reclama:"aqui sempre há um problema", como as
brigas por causa de vazamentos do banheiro

de cima no apartamento de baixo, ou atraso
no pagamento das taxas, obrigando o condo-
mínio a executar a dívida na Justiça.

No Solimar, Antônio Matias Cardoso diz
que sua maior dor de abeça atual é a suboca-
ção dos pequenos apartamentos, com área
média de apenas 20 metros. "Uma ou duas
pessoas alugam um apartamento e, daqui a
pouco, tem oito lá dentro. Nâo posso me
meter nisso, pois é com o proprietário, mas
sobrecarrega os 10 elevadores e em tudo
aumenta o nosso trabalho". No edifício,
como no 200, os inquilinos são maioria e, ao
contrário dos proprietários, raramente estão
preocupados com a ordem e o asseio do
condomínio.

"Eles sempre acham jeito de chamar o
síndico de ladrão, dizendo que tenho aqui 50
apartamentos, quando só tenho nove", la-
menta resignado o veterano Antônio Matias
Soares, que elegeu-se em 79 sem morar no
prédio e divide seu dia entre o Solymar, um
açougue no Flamengo e a casa, no Méier. A
pecha de ladrão e as freqüentes alusões
pejorativas à figuia do síndico levam o
advogado Sérgio Ferreira Braun a propor
que a Lei 4.591 — a Lei dos Condomínios,
de 1963 — seja modificada, com a substitui-
ção de uma palavra: síndico. "O termo está
tão amaldiçoado que deveria ser trocado por
administrador", ele defende. A expulsão dos
cachorros é tida pelo síndico Eliseo Lopez
Lopez, 5d, há nova anos dirigindo o condo-
mínio do Catele Center, no número 66 da
Rua Almirante Tamandaré, no Catete, como
sua principal vitória. "Quando assumi, em
79, eram mais de 40, mas hoje não tem mais
nenhum", comemora
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O arquiteto Paulo Case, sócio
atleta da cidade do Rio de Janeiro,
onde disputa há vários anos todos os
torneios rcgularcs de carioquismo
amador nas modalidades levanta-
mento de humor, contemplação de
paisagem e luta-livre contra a hipo-
condria urbana, anda às voltas com
uma empreitada que tem tudo para
ocupar, na pior das hipóteses, as
melhores mesas de bar da têmpora-
da. Ele quer nada mais, nada menos
do que criar um Porto Livre das
Artes no Rio.

Em outras palavras, as dele:
"Uma Manaus das Artes", plantada
nos armazéns baldios do Cais do
Porto, para os quais o vão espírito
prático de empresários, em muitas
dinastias de associações de classe, já
tentaram sem o menor resultado
encontrar alguma aplicação mais
útil do que servir de hangar para
ratazanas. O projeto de Case" tem,
sobre elas, essa vantagem - chega de
sensatez, a cidade está precisando
mesmo é de uma proposta divertida.

Aliás, a idéia não é bem de
Case, que a incorporou dias atrás,
durante um desses coquetéis que ele
costuma freqüentar às gargalhadas,
como se estivesse metido no melhor

: programa do mundo. Tratava-se, no
caso, da festa do Embaixador do
Rio e o pintor Rubens Gerchman
pegou o arquiteto num canto para
comentar: "Você já reparou como
essa história de esvaziamento do
Rio não é uma fatalidade econômi-
ca, é um plano que estão executan-
do de fora, uma conspiração?"

A denúncia, traduzida do cochi-
cho por Case, é de que o país vem
sendo governado há muito tempo
por gente que só pensa em tirar

' coisas da velha capital da Repúbli-
ca. Botar. neca. Com o resultado

, que ele declara: "Faltam aconteci-
mentos, faltam lugares aqui para
apresentarmos o que se faz nesta
terra".

O pai da idéia, portanto, foi
Gerchman. "Eu sou apenas a babá
da idéia", admite Case, um gesto
por sinal que merece toda a conside-
ração, numa terra em que até ex-
presidentes da República precisam
discutir questões de paternidade na
Justiça. Mas uma babá tão exube-
rante que, meia hora depois, ainda
sem largar a órbita das bandejas do
coquetel em que nascera, a sugestão
de Gerchman havia percorrido uma
razoável distância no caminho que
leva os palpites ao conforto de um
patrocínio eficaz.

Case esboçou ali mesmo o ras-
cunho imaginário de uma espécie de
shopping center de obras de arte e
até material para artistas, onde arti-
gos importados entrassem com ai-
gum tipo de isenção fiscal e de onde
pudessem sair para o exterior traba-
lhos brasileiros com o mínimo de
imunidades contra as chateações da
burocracia para exportação. Ao re-
dor, brotariam naturalmente cafés,
bares e restaurantes, que ninguém é
de ferro, quem sabe também agên-
cias bancárias para azeitar o comer-
cio e os serviços variados que a
badalação fomenta.

"Já pensou, um local no Rio
onde se pudesse comprar desde tin-
tas importadas a gravuras estrangei-
ras?", insinua Case. Com essa con-
versa, ele conseguiu aparentemente
a adesão no coquetel de grandes
empresas para bancar o projeto,
além do prometido empenho da
Associação Comercial do Rio de
janeiro para as negociações de favo-
res fiscais que justificassem o "li-
vre" adicionado ao nome do Porto.

Para encorpar de uma vez o
projeto, a "Manaus das Artes" se-
diária no Rio de Janeiro, nas entres-
safras da Bienal de São Paulo, uma
grande mostra internacional de cali-
bre equivalente. Na pior das hipóte-
ses, quandos as obras mandadas
passassem a caminho da Bienal, de
ida ou de volta.

• Os PMs que dão
plantão na cabine que
fica da esquina de ave-
nida Vieira Souto com
rua Paul Rcdfern, em
Ipanema, estão fora
do ar. O rádio não
funciona há uma se-
mana, e os soldados
têm de recorrer a ore-
Ihões para pedir auxí-
lio diante de uma
ocorrência mais gra-
ve, como o incêndio
de uma kombi, ontem
à tarde. Aliás, rádio
com defeito é o que
não falta nas cabines
da PM.
• Almoçavam ontem
na Churrascaria Gaú-
cha, em Laranjeiras, o
ex-presidente da Em-
brafiime, Roberto
Parreiras, e empresa-
rios do setor rodovia-
rio, liderados pelo pre-
sidente do Sindicato,
Resiere Pavanelli.
Parreiras é um dos
coordenadores da
campanha de Álvaro
Valle à Prefeitura do

Olho da rua
Rio, e estava
cuidando, entre pi-
canhas e costelas, de
um antigo sonho do
candidato: o ônibus da
liberdade.

Dentro de sua poli-
tica cultural para a ca-
tegoria, o Sindicato
dos Metroviários exi-
be hoje, às 18h30min,
na avenida Rio Bran-
co 277/4° andar, o vi-
deo "El Salvador".

Os funcionários do
Detran que cuidaram
ontem à tarde da ope-
ração Algema, na Ti-
jucá foram recebidos
na rua Doutor Satami-
ni com aplausos pelos
pedestres e pedradas
pelos motoristas infra-
tores, que estaciona-
ram seus carros na
calçada. Uma PATA-
MO do 6° BPM acal-
mou os ânimos dos
mais revoltados. Alge-
ma neles.

Para entrar em casa
ontem à tarde, os mo-

radores de Laranjei-
ras tinham que exibir,
em alguns casos, car-
teira de identidade.
Em outros, contas de
luz, gás ou telefone,
como prova de resi-
dência. Tudo por cau-
sa do vizinho Moreira,
que recebeu visita dos
professores.
• O turista gaúcho
Lauro Dranlewhcz,
72, quebrou duas cos-
telas ontem às 18h,
por pura imprudên-
cia. Recostou-se no
gradil que cerca o pia-
no inclinado do Corco-
vado, e caiu de costas
nos trilhos. O maqui-
nista Mareio Monteiro
Teixeira, 30, não con-
seguiu frear o bondi-
nho, e o turista gaúcho
foi literalmente atro-
pelado. Curte agora
suas férias no Rio em
um leito do Hospital
Sousa Aguiar.
• O pôr-do-sol visto
de Sáo Cristóvão é
uma viagem.

DOfSSBNAL

JOBNAL
JORNAL

BRÃSBí
:w.

DO BRASIL

iiiiiiMifr™
Você agora pode participar ativamente da vida cultural da cidade, pagando
muito menos pelo programa do final de semana. É só assinar o JORNAL DO
BRASIL. Uma assinatura faz com que vocò receba automaticamente o Cartão
do Leitor JB e descontos de até 20rí em dezenas de peças teatrais em cartaz, na
cidade.
Ao sair do teatro, um choppe ou um bom jantar tornam o programa mais
completo. E mais uma vez o Cartão do Leitor JB ajuda a fazer economia.
Há dezenas de bares e restaurantes fazendo parte da promoção.
Mas se você í do tipo que prefere ã agitação, ficar em casa ouvindo música ou
curtindo um bom filme no vídeo cassete, o Cartão do Leitor JB também oferece
vantagens.
Informe-se no Telefone 585-4183 e fique por dentro do que acontece nas noites
cariocas.

Cartão Do Leitor
O CARTÃO INDISPENSÁVEL

Leite sai e nega apoio a rivais
Oscar Valporto

Depois de uma semana de sus-
pense, o deputado federal Jorge Leite
anunciou, ontem à tarde, a retirada
de sua candidatura à prefeitura do
Rio por discordar da mudança no
critério da prévia que o PMDB fará
dia 31 de julho j>ara escolher seu
candidato. "Eu nao posso participar
de um processo que repudio. A mu-
dança da regra do jogo prejudica o
partido porque os adversários vão
divulgar a idéia que no PMDB não
vale o escrito", afirmou o deputado,
acrescentando que náo vai apoiar
nenhum dos três outros candidatos —
Márcio Braga, Hésio Cordeiro e José
Colagrossi — na prévia.

Estudada desde o começo da se-
mana, a renúncia foi decidida no
apartamento do deputado no Leblon
numa reunião na noite de quarta-
feira que entrou pela madrugada.
Jorge Leite explicou a três dezenas de
correligionários que considerava a
mudança uma traição. Na avaliação
do deputado, sua candidatura estava
isolada no partido pois sua reclama-
ção não teve eco nem junto ao gover-

nador, nem no diretório municipal
nem na executiva do partido. 

"Mes-

mo que o Jorge vencesse a prévia, sua
candidatura seria boicotada", previu
um de seus aliados na reunião.

Jorge Leite sai da disputa mas
não sai do partido: 

"nós vamos ficar
no PMDB para mudar a vida partida-
ria e para implantar práticas mais
democráticas". O deputado e seu
grupo, na verdade, pretendem voltar
a participar ativamente do partido no
Rio para retomar o controle do
PMDB, perdido para o grupo do
governador Moreira Franco, coman-
dado pelo ex-deputado José Cola-
grossi. Para essa reconquista, Jorge
Leite espera o apoio do presidente
José Sarney e do governo federal do
qual o governador se afasta cada vez
mais. Na sua estratégia de luta, o
deputado não quis sequer comprome-
ter-se com o candidato do PMDB ao
Palácio da Cidade."O nosso único compromisso é
com companheiros que sao cândida-
tos a vereador e terão o nosso apoio.
Até a prévia e a convenção, o depu-
tado Jorge Leite não apoia ninguém.
Depois, nós vamos avaliar o quadro",

garantiu. Leite acredita que seu gru-
po político o acompanhe nessa deci-
são mas lembrou que não dará uma
orientação específica. "Até a prévia
muita água ainda vai rolar e um
candidato mais arguto pode surpreen-
der", disse o deputado que mostrou
também uma lista de 17 zonais - das
26 do partido - em que venceria.

Ninguém acredita que Jorge Leite
ganharia em tantas regiões mas ne-
nhum candidato despreza seu cacife
eleitoral. "Eu 

já estive conversando
com militantes que seguem a orienta-
ção de Jorge Leite e eles me disseram
que a minha candidatura é a única,
além da do Jorge, com chances de
vitória. Vou voltar a conversar para
tornar esse apoio realidade", contou
o deputado Márcio Braga. "A deci-
são do deputado significa um enfra-
quecimento da disputa e exige um
esforço redobrado dos candidatos,
inclusive, para conseguir esses vo-
tos", argumentou Hésio Cordeiro.

Nem mesmo o ex-deputado José
Colagrossi, acusado pelos correligio-
nários de Leite de tentar derrubar a
candidatura do deputado, dispensava
ontem o apoio dessas bases. "Essa

hostilidade é uma coisa de momento
e acredito que alguns setores, que
apoiavam Jorge Leite, estarão conos-
co na prévia', afirmou Colagrossi,
nâo sem antes fazer coro com--es—
outros dois candidatos para lamerítar
a renúncia.

tm Um abaixo-assinado de 74 in-
telectuais apoiando à cândida-

tura do ex-presidente do lnamps
Hésio Cordeiro foi entregue ontem
ao presidente regional do PMDB,
senador Nelson Carneiro. No ma-
nifesto, eles afirmam que o ndrne
de Hésio "representa a oportuni-
dade de aglutinar em torno da
candidatura do PMDB todos os
segmentos mais liberais e progres-
sistas do eleitorado carioca". As-
sinaram o documento os ccono-
mistas Maria da Conceição Tava-
res e João Paulo de Almeida Ma-
galhães, os sociólogos Luiz Wer-
neck Viana e Alba Zaluar, o poeta
Ferreira Gullar, o ex-presidente
do Mobral, Vicente Barreto, e o
presidente da Fundação Osvaldo
Cruz, Sérgio Arouca. entre ou-
tros.

Uma história feita de golpes e contragolpes
A retirada da candidatura do

deputado Jorge Leite à prefeitura do
Rio encerra um ciclo de manobras,
golpes e contragolpes no PMDB do
Rio que começaram com a proposta
de prévia feita pelo governador Mo-
reira Franco, que queria o partido
mobilizado e unido mas não queria
comprometer-se com nenhum candi-
dato, o que certamente ocorreria se a
disputa fosse até a convenção. A
mudança nas regras da prévia foi um
golpe na candidatura Jorge Leite que
desistiu ao perceber que estava isola-
do no partido.

As manobras no PMDB começa-
ram, porém, logo depois da prévia ter
sido acertada entre os candidatos na
segunda-feira, dia 4 de julho. Na
reunião do diretório municipal, no
dia seguinte, o ex-vereador Tobias
Luiz — ligado ao ex-deputado José
Colagrossi, principal prejudicado pc-
Ia prévia já que era favorito na con-

venção — propunha que cada zonal
tivesse peso igual na consulta. O
diretório discutiu a questão e adiou a
decisão para a terça-feira seguinte,
dia 12 de julho.

Esta semana foi decisiva para o
racha no PMDB. Os aliados de Jorge
Leite esperavam enfrentar a proposta
de Tobias no diretório mas o golpe no
deputado veio, porém, de seus velhos
aliados da campanha de 1985: o MR-
8. O Oito avaliava que o deputado
não tinha chance de vencer a eleição
de novembro, não tinha a simpatia do
governador, mas tinha ainda bases
fortes em algumas zonais do PMDB
que poderiam garantir sua vitória.

Na quinta-feira, o grupo acertou
com o deputado Márcio Braga a pro-
posta da prévia com o critério da
proporcionalidade por delegado, que
evitava que o possível rolo compres-
sor de Leite em três ou quatro zonais
decidissem a disputa. Na sexta, o ex-

vereador e diretor da CTC Antônio
Carlos de Carvalho, principal líder do
Oito, visitou Hésio Cordeiro na
UERJ e o convenceu da proposta. O
novo critério foi levado a assessores
de Moreira Franco e só um veto do
governador poderia impedir que a
manobra fosse consumada. Moreira
ficou mudo e a proposta venceu no
diretório municipal com 14 votos da-
dos pelo Oito, por aliados de Márcio
Braga e por parte das zonais que
seguem Colagrossi já que outra parte
garantiu seis votos à proposta de
Tobias Luiz. Jorge Leite e a velha
eleição direta só tiveram três votos.

O deputado, porém, não é de
desistir facilmente c tentou todos os
contragolpes possíveis. Logo desço-
briu que a proposta já tinha a concor-
dância dos adversários mas ainda
manteve a esperança de que a revolta
de suas bases e a ameaça de racha
influenciassem Moreira Franco. Para

Papagaios vão para o xadrez
Delegado prende
suspeito de crime
por caçar as aves

CABO 
FRIO — A investigação

em torno do homicídio de uma
prostituta, com a prisão dos suspei-
tos ontem, numa ilha deserta na
costa deste município, criou, para o
delegado Jofre Guedes, uma situa-
ção tão inesperada quanto insólita.
Acostumado, por profissão, a guar-
dar presos, ele, no momento, é o
guardião de 17 papagaios-do-
mangue, que se encontram alojados,
provisoriamente, no banheiro de seu
gabinete, na 133a DP, por falta de
um aviário municipal.

Fábio Luiz dos Santos, 30, Sal-
vador Martins das Chagas, 38, e
Reinaldo Ricardo Manhães, 28, de-
tidos na Ilha dos Papagaios com as
aves, iam ser soltos mediante fiança,
mas, em consulta ao Instituto Brasi-
leiro de Defesa Florestal — IBDF—
, para saber que destino dar aos
papagaios, o delegado descobriu que
desde fevereiro deste ano a apreen-
são de aves silvestres constitui crime
inafiançável, punido com pena de
dois a cinco anos de reclusão. Por
isso, os três caçadores ficaram pre-
sos, junto com os papagaios.

Os detetives Adilson, China,
Zequinha e Osório foram até a ilha
desabitada, a uma milha do conti-
nente, em busca de Fábio, suspeito
pela morte de Kátia, "nome de
guerra" de uma prostituta que tra-
balhava na casa noturna Casal 20, na
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divisa de Cabo Frio com São Pedro
da Aldeia. De acordo com a denún-
cia, que chegou até a 133a DP por
meio de informantes, a mulher teria
sido morta por Fábio e mais dois
homens há três anos, após uma noite
de bebedeiras.O suspeito, detido
com as aves na ilha, onde estava
desde sábado com Salvador e Rei-
naldo, atribuiu o crime a um homem
conhecido como Cinqüenta.

Sem dados concretos que incri-
minassem os três, o delegado Jofre
resolveu então enquadrá-los apenas
como infratores da lei 5.197, de

proteção à flora e à fauna. Resolvi-
do o caso, de forma bem pragmáti-
ca, o problema do delegado agora
são os papagaios, que fazem grande
alarido toda vez que alguém abre a
porta do banheiro. Sem saber nem
como alimentar as aves — que che-
gam a valer na Argentina, cada
uma, CzS 30 mil —, Jofre estava
preocupado, pois, com as asas corta-
das pelos caçadores, as aves não
teriam condições de sobreviver, se
voltassem para a ilha. O IBDF, no
entanto, prometeu resolver o pro-
blema.

o governador, porém, nada seria pior
que a candidatura Jorge Leite, aliado
ao Centráo na luta contra os históri-
cos de Moreira no PMDB. Como o
critério prevaleceu, o deputado ten-
tou ainda duas últimas manobras para
impedir a virada da mesa.

A manobra principal foi tentada,
na noite de terça passada, quando os
partidários de Leite encheram a reu-
nião do diretório municipal para ten-
tar impugnar a eleição anterior, pois
o ex-vereador Tobias Luiz já estava,
naquele dia, com os dois pés no PTR.
Os aliados de Leite fizeram barulho e
acusações a Colagrossi e ao governa-
dor mas fracassaram porque a reu-
nião nâo teve quorum. Na quarta-
feira, na última chance de contragol-
pc, os correligionários encheram a
sede do partido mas a executiva re-
gional, controlada por Moreira, man-
teve a mudança nas regras. O espaço
de manobra de Jorge Leite acaba-
ra.(O.V.)

Barat estuda
privatização
da Novo Rio ,

A privatização da Rodoviária Novo
Rio, na zona portuária da cidade, está em
estudos, anunciou o secretário estadual de
Transportes, Josef Barat, durante visita
ao terminal em fase final de restauração.
O diretor da Coderte (Companhia de
Desenvolvimento Rodoviário e Terminais
do Estado). Jucá Colagrossi, informou
que também está sendo estudado um novo
local para a rodoviária interestadual, por
onde passam atualmente em media 80 mil
pessoas por dia, e acha que o ideal seria o
Estácio, um bairro central ligado por
metrô à estação de trens suburbanos e,
futuramente, às barcas.

Como a mudança para o Estácio nâo
tem o apoio da Prefeitura, Colagrossi
sugere a Pavuna, bairro da Zona Norte
nos limites da Baixada Fluminense, que é
servido pelos trens suburbanos e tem em
projeto uma estação do metrô. Uma rodo-
viária interestadual ali desobstruiria cm
pelo menos 20 quilômetros a Avenida
Brasil, única via de acesso dos ônibus que
se dirigem à Novo Rio ou de lá seguem
para outros pontos do país. Barat disse
que. se concretizada a mudança, a rodo-
viária restaurada será usada como termi-
nal para linhas de curto percurso.

As obras na Novo Rio — construída
em 1965 durante o governo Carlos Lacer-
da — incluem a construção de um muro de
200m de comprimento em torno das áreas
descobertas, a substituição de encanamen-
tos e rede elétrica, instalação de novas
luminárias, recuperação da estrutura, re-
forma de banheiros e pintura.

Já foram colocados novos bancos de
espera no térreo e no segundo andar,
alguns banheiros estão recuperados e o
esquema de segurança em toda a área
construída (14.500 metros quadrados),
que tinha apenas dois policiais, conta
agora com 10, além de 16 homens da
Coderte. Serviço de sonorização com ter-
minais de vídeo, ao preço de CzS 22,5
milhões, deve estar instalado em dois
meses.

Multa engorda conta pessoal
^*J Luciana Leal

A recusa do Banerj em aceitar o
pagamento de guias para a liberação de
veículos apreendidos levou o Detran a
investigar possíveis irregularidades na
contratação das empresas que atuam na
Operação Reboque. Desde ontem, as
agências do banco pararam de receber
depósitos efetuados por motoristas infra-
tores na conta n° 3.160.141.375 que, apre-
sentada como sendo da empresa proprie-
tária do caro-guincho n° 10, pertence na
verdade a um funcionário estadual, cujo
nome não foi divulgado em respeito ao' sigilo bancário.

De acordo com o diretor de Marke-
ting do Banerj, Ari Duriê, a irregularida-
de foi descoberta pelo gerente de uma das
agências, que identificou como funcional a
conta apontada na guia para deposito.
"Nesta situação, tendo o Estado como
empregador, esta pessoa náo poderia utili-
zar sua conta para receber depósitos em
documentos oficiais", explicou Duriê, que
hoje deverá receber um parecer da audito-
ria do banco sobre a questão. Mesmo
assim, a explicação oficial do banco é de
que as guias foram recusadas por estarem
preenchidas de forma incompleta.

O produtor de cinema Murilo Moreira
Júnior, que teve seu carro — o Passat
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Moreira Júnior: medo du policia

branco placa XY-7384 — rebocado ontem
de manhã na Rua Calógeras, no Centro,
foi uma das vítimas do problema. De
posse da guia preenchida por um funcio-
nário do depósito do Detran na Rua
Azeredo Coutinho, junto ao Campo de
Santana, ele tentou sem sucesso fazer o
pagamento, de CzS 3.733,00 em dinheiro,
nas agências Buenos Aires e Campo de
Santana do Banerj. Em ambos os casos, a
desculpa foi a mesma: uma circular inter-
na distribuída ontem impedia o recebi-
mento da guia.

Sem o pagamento desta quantia, en-
tretanto, Murilo — que já havia pago a
multa de CzS 1.675,20 por estacionamento
irregular — não poderia liberar o seu
carro. "Como cidadão, mesmo suspeitan-
do de uma grave irregularidade, fiquei
com medo de procurar a polícia, pois
poderia até acabar como réu", conta o
produtor, 34 anos, que está à frente do
filme Jardim de Alah. de David Neves. A
saída foi apelar para o Detran, onde foi
recebido pelo assessor da presidência,
Antônio Orestes Oliveira que, depois de
uma consulta ao Banerj, decidiu liberá-lo
emitindo um documento especial. Mas
náo escapou de pagar a estadia de CzS
750,00 no depósito do Detran.

Camarote pode
ser pago até -
pelo crediário^

A Riotur anunciou que começará hoje
a venda de camarotes, cadeiras de pistas, e
arquibancadas dos setores turísticos paja
o carnaval de 1989, com grande novidade
este ano: os camarotes não mais serão
leiloados, mas o pagamento poderá «er
feito em até quatro parcelas. Os outros
ingressos, incluídos os de arquibancadas,
deverão ser pagos à vista.

O camarote mais caro poderá custar
1.790 OTNs, o que corresponderia, em
valores de hoje, a CzS 2 milhões e 870 mjl;
o mais barato ficará em 590 OTNs, ou GzS
943 mil. aproximadamente. As cadeiras
de pistas, dos setores 7 e 9, seráo vendidas
a CzS 47 mil e as arquibancadas, a CzS 32
mil. Dentro de dois meses, a Riòtur
iniciará a venda dos ingressos para outros
setores.

A arquibancada mais cara deverá ser
vendida por 7 OTNs. ou CzS 11 mil e 200.
atualmente; a mais barata. 0,2 OTN,"tíu
CzS 320. A cadeira de pista mais cara
ficará em 26 OTNs ( CzS 41 mil e 550) e a
mais barata, em 9 OTNs (CzS 14 mil e
380). A venda dos ingressos será na sede
da Riotur (Rua da Assembléia, IO)..'
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Polícia abre alas para os professores
Depois de três passeatas reprimidas

''jem direção ao Palácio Guanabara, desde'o início da greve, os professores estaduais
.conseguiram ontem, no 39° dia da parali-' sação, gritar suas reivindicações salariais
sob a janela do governador Moreira

' ¦ "Franco, na Rua Pinheiro Machado, La-
'"Tanjeiras, Zona Sul do Rio. A pista ao

•"talado do Palácio foi bloqueada por mais de
•:;.. 1.000 soldados da PM mas, do outro lado,
:./i4 mil pessoas se concentraram do início
,.„jda noite, por volta das 16h30min, para
..-«protestar contra o governo, entre elas
. moradores dos subúrbios, da Baixada

. - Fluminense e do interior, que haviam se
^juntado à passeata no Centro da Cidade,

-.,.# °'t0 quilômetros do Palácio.
. . "Decretamos hoje o fim da lei Sa-

boyá", comemorou, ao avistar o Palácio,
o presidente do Cepe (Centro Estadual""8os Profissionais da Educação, Jaílson' "Alves dos Santos, 40, referindo-se ao"""'decreto estadual que restringe áreas para¦'"manifestações públicas no Estado. Ao*;- contrário das outras tentativas — a última'¦ delas, há duas semanas, marcada por

«'¦choques entre professores e policiais,
• "Com 34 manifestantes feridos —, a insis-

tência derrotou a proibição após negocia-
ções entre o Cepe, a Famerj (Federação
das Associações de Moradores do Rio de
Janeiro) e o governo, abertas no Largo
do Machado, a um quilômetro do Pa-

1 Tácio.
Aos gritos de "a rua é do povo",' expressão escrita na faixa que abria a

passeata, os manifestantes chegaram ao
"Palácio Guanabara às 18h40. Umacomis-

são, com seis representantes das entida-
,des e cinco parlamentares, foi recebida

'•pelo secretário particular do governador,

Rogério Monteiro. Na-rua, as reinvidica
ções salariais de professores e reclama-
ções de associações de moradores —
saneamento na Baixada e casas para
desabrigados — eram tema de discursos
inflamados. Muitos manifestantes senta-
ram-se na pista e nas calçadas, exaustos
com o ritmo acelerado da passeata, ini-
ciada às 16h.

A pressa do Cepe e da Famerj tinha
um motivo: alcançar o Palácio Gunabara
até as 17h30, hora em que, segundo os
líderes da passeata, o governador deixa-
ria o gabinete. E conseguiriam, se não
tivessem sido parados duas vezes durante
o percurso. A primeira, por 20 minutos,
no Largo do Machado, onde um assessor
da Casa Civil do governo, Fuad Zamor,
propôs a ida de apenas uma comissão ao
Palácio; a segunda, por 30 minutos, na
Rua das Laranjeiras, fechada pela PM
até para moradores. A liberação do traje-
to foi obtida com a intermediação do
comandante do 2o BPM, coronel Henri-
que: o governo avisou-lhe, às 18hl0, que
concordaria com a manifestação em fren-
te ao Palácio, mas do outro lado da
Pinheiro Machado.

Apesar da., os professores serem
maioria na passeata, A Famerj, desde o
Largo do Machado, acabou ficando à
frente das negociações com Zamor e a
PM. O presidente da entidade, Almir
Paulo de Lima, 29, definiu como "mera
coincidência" a realização do protesto
dos moradores da periferia do Grande
Rio no mesmo dia da manifestação dos
professores. Os professores ganharam a
adesão de mais de 500 manifestantes, que
haviam saído da Central do Brasil para se
integrar.

Custódio Coimbra

Manifestação divide cariocas
. -•¦ Muitos aplaudiram e jogaram papel• picado, mas outros reclamaram, princi-

, palmente motoristas presos nos engarra-
famentos, e até atiraram sacos de água
sobre os manifestantes: por quase quatro
horas, a rotina da cidade foi quebrada

! pela passeata promovida pelo Cepe e,1 
pela Famerj, que, iniciada no Centro,
percorreu cinco bairros, até atingir o alvo
comum: o Palácio Guanabara, em Laran-' jeiras, Zona Sul do Rio.

Os transtornos no trânsito começa-• ram às 15h, quando a Polícia Militar
interditou a pista lateral da Avenida
Presidente Vargas, sentido Zona Norte-
Centro, para que os professores se con-
centrassem. Quarenta minutos depois,
em frente à Central do Brasil, o tráfego
foi temporariamente interrompido para
que os manifestantes da Famerj alcanças-
sem o outro lado da Presidente Vargas,
para se encontrar, um quilômetro adian-
te, com os professores. No trajeto, papel

.-•-.-picado foi jogado de alguns edifícios,
.•; entre eles os da Embratel e do Banerj.

<•:-•- O congestionamento começou com a
entrada de todos os manifestantes na

"-.Avenida Rio Branco, às 16h: o trânsito'¦"da Presidente Vargas teve de ser desvia-
...do para a Praça 15, enquanto nos cruza-

mentos a PM ia parando os motoristas. A
passeata ocupou toda a pista, atraindo
muitos curiosos nas calçadas e janelas.
Houve papel picado, novamente, mas
também água sobre os manifestantes,
jogada do Edifício De Paoli, na esquina
da Rua da Carioca.

A manifestação ganhou a Avenida
Augusto Severo, as Ruas da Glória e do
Catete, entrando pela Pedro Américo e
Bento Lisboa, para chegar ao Largo do
Machado. Como a passeata parou para a
negociação com o governo, as ruas da
área viraram um caos. Algumas tiveram o
trânsito desviado, mas em outras, como a
Bento Lisboa, os motoristas tiveram de
esperar o reinicio da caminhada para
chegar ao largo e fugir do tumulto.

Na Rua das Laranjeiras, o trânsito,
que escoa normalmente lento, ficou para-
lisado por mais de 40 minutos para veícu-
los e pedestres. O principal objetivo da
PM — manter pelo menos uma das pistas
da Pinheiro Machado funcionando — foi
alcançado. Azar de quem ia para a Zona
Norte, pois a pista que dá acesso ao túnel
Santa Bárbara foi tomada pelos professo-
res das 18h30 às 21h30. A saída foi seguir
pela praia Flamengo em direção ao
Centro.

ei-':.
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O recuo, decisão de gabinete
Eram 16h45 quando o governador

Moreira Franco decidiu modificar a tática
e receber os professores em frente ao
Palácio Guanabara. Depois de uma reu-
nião de pelo menos três horas, ele autori-
zou o presidente da Assembléia Legislati-
va, Gilberto Rodrigues, e seu secretário

• particular, Rogério Monteiro, a permitir
a chegada da passeata ao palácio para
evitar um confronto.

Moreira acompanhou o protesto de
seu gabinete em linha direta com os' secretários de Polícia Militar, Manuel
Elísio dos Santos, e de Polícia Civil,' Hélio Sabóia, mantendo-se informado
sobre o trajeto e o clima da manifestação.
Com agenda cancelada, o governador
esteve trancado em sua sala com Gilberto
Rodrigues e Rogério Monteiro até às
T9h30, quando os dois intermediadores
receberam a comissão de 11 representan-
tes do Cepe e Famerj e mais oito parla-" mentares, que entregaram um documen-

' to de reivindicações para saneamento da
Baixada Fluminense e pediram uma au-
diência com Moreira Franco. Rogério
Monteiro prometeu levar os pedidos ao
governador, enquanto Gilberto Rodri-
gues garantia que a lei que proíbe passea-
tas seria reformulada.

No inicio da tarde, porém, as orienta-
ções do tenente-coronel Manuel Henri-
que de Amorim, do 2o BPM, responsável
pelo esquema de segurança em Laranjei-
ras, era de não permitir que a manifesta-
ção avançasse pela Rua Pinheiro Macha-
do. O governador teria dito horas antes,
na assinatura de um convênio, que a idéia
de chegar ao palácio era um ato de
provocação política, pois o comporta-
mento dos professores - não comunica-
ram ao secretário de Polícia Civil a rota
da passeata - foi de desacato. Ainda
assim, Moreira recomendou ao secretário
da Polícia Militar que fosse "rigoroso em
relação aos excessos para restabelecer a
credibilidade da instituição".

"Eles serão bem recebidos", disse
Rogério Monteiro meia hora antes da
passeata chegar à Pinheiro Machado,
invertendo todas as expectativas de um
conflito caso os professores forçassem o
bloqueio da PM em Laranjeiras. Expli-
cou que o aparato policial de 600 homens
era uma garantia para a integridade do
prédio. Hoje, às 15h, a comissão de
negociação do governo entrega uma pro-
posta salarial definitiva aos professores.

Depois de uma caminhada de oito quilômetros, os quatro mil manifestantes conseguiram, enfim, chegar ao destino: o Palácio Guanabara

Mulheres policiais estréiam no desfile
A passeata dos professores reuniu

mais policiais do que os utilizados pela
Operação Mosaico, no domingo passado,
para reprimir o tráfico de drogas. Nada
menos que 800 homens "de todas as
unidades da capital" — conforme infor-
maria no fim o coronel Henrique, coman-
dante do 2o BPM e responsável pelo
policiamento -, concentraram-se no bair-
ro de Laranjeiras. A grande novidade,
porém, foi a participação de 112 PMs
femininas que chegaram em dois ônibus
especiais, sob o comando do major José
Luís. Elas tiveram como função "segurar
a linha de frente da passeata, enquanto
seus braços resistissem", explicou o ma-
jor. Elas estavam todas desarmadas.

Desta vez, o bairro não foi interdita-
do desde cedo, como nas duas últimas
manifestações. A ocupação de ontem foi
lenta e esquemática. "Porque os profes-
sores não definiram um roteiro, e nós
precisávamos ordenar o trânsito, ocupa-
mos apenas as principais esquinas do
bairro como medida preventiva", disse
ele.

Quando a passeata chegou ao Largo
do Machado, às 17h, as policiais fcmini-
nas deram o ar de sua graça. A tenente Às policiais seguiram na trente

PM Solange, tentando aparentar calma,
comentava o esquema que pretendia ob-
ter: não permitir que os manifestantes
passassem dali. Em vão. Quando viu seu
esquema malogrado, levou sua tropa pa-
ra a Rua das Laranjeiras, esquina da
Travessa Euricles de Mattos, onde cerra-
ram as três primeiras fileiras de outras
seis, de policiais do batalhão de choque.

A tenente Sayonara passeava à frente
da formação — eram 33 soldadas de
braços dados — advertindo: "Não olhem
para cima, vocês podem ser atingidas.
Quem estiver de óculos ou relógio tira
para evitar ferimentos". Uma delas,
olhos arregalados, comentou alto: "Te-
nente, eu estou gelada".

Mas quando a passeata avançou, tu-
do o que estava combinado foi por água
abaixo. Assustadas, elas chegaram a sol-
tar gritinhos enquanto corriam para uma
desajeitada formação de três em três à
frente da manifestação. O major ordena-
va: "Todas coladinhas, acertem a passa-
da". No final, elogiou o desempenho de
suas comandadas. "Esta é a primeira vez
que elas participam de uma manifestação
desta envergadura, e o resultado foi mui-
to bom", concluiu.

Morador reclama e pede passagem
Entre o apoio e a
queixa Laranjeiras
sofre com passeata
O 

comércio e os moradores vizi-
nhos do Palácio Guanabara, em

Laranjeiras, Zona Sul do Rio, tiveram
mais uma vez a sua rotina alterada.
Ruas interditadas, trânsito tumultuado,
lojas fechando as portas às pressas,
passageiros de ônibus esperando horas
nos pontos e moradores sem poder
chegar em casa depois de um dia de
trabalho. Esses foram alguns dos trans-
tornos causados depois das 16h, quando
a passeata dos professores chegava ao
Largo do Machado, um dos pontos
mais agitados do Flamengo. A vibração
dos manifestantes era tanta que que-
brou o silêncio da tradicional missa das
17h da Igreja de Nossa Senhora da
Glória, deixando irritada Maria da
Conceição, 56, que desabafou: "apoio
os professores, mas nem consegui rezar
direito".

Os moradores nas janelas dos edifí-
cios jogavam papéis picados e batiam
panelas, os manifestantes, sentados nas
escadarias da igreja, gritavam palavras
de ordem, vendedores ambulantes ofe-
reciam água mineral a CzS 50 e sanduí-
che natural a CzS 70, o trânsito ficou
um caos com ônibus sem poder seguir
pela Rua das Laranjeiras e carros buzi-
nando sem parar. A Polícia Militar
perdeu o controle e nem sequer pode
perceber a grande confusão que se
formou na Rua Ministro Tavares Lira,
esquina com Rua das Laranjeiras,
quando a motorista do Chevette preto,
placa SU-1155, teve o pára-choque do
carro amassado pelo ônibus da linha
498 (Cosme Velho), placa XM-7191,
que fugiu. Àquela altura não adiantava
reclamar e Marita Araújo ficou com o
prejuízo.

Tudo isso estava previsto. Desde
que foi baixada a portaria da Secretaria
de Polícia Civil que exige autorização
prévia para passeatas e delimita as
áreas onde elas devem ser realizadas, a
tranqüilidade dos moradores de Laran-

jeiras dura pouco nos dias de manifesta-
ção. "Os 

policiais fecham a Pinheiro
Machado e isso não altera nossa rotina,
simplesmente pára tudo. Você pode
imaginar que prejuízo podemos ter se
realmente o governo federal anunciar o
aumento da gasolina ainda hoje?", co-
mentou o gerente do posto Laranjeiras,
Reinaldo Peixoto, mostrando os funcio-
nários varrendo, por falta de freguês.
Segundo o vice-presidente do Cepe,
Mário Pinheiro, a associação de mora-
dores de Laranjeiras está elaborando
um abaixo-assinado contra a portaria
do secretário Hélio Saboya. "Vai ter
mesmo esse abaixo-assinado? Eu assi-
no. Meu pai não conseguiu chegar em
casa até agora, porque a polícia fez uma
verdadeira barreira na entrada da Pi-
nheiro Machado.", disse Carlos Eduar-
do, que mora na Rua Paissandu. "Vo-
cês pensam que isso aqui é uma praça
de guerra. Estou saindo do trabalho e
quero chegar em casa. Quer dar licença
para eu passar", pedia Cláudia Helena
de Souza às policiais femininas que não
fizeram a menor questão de responder.

Operário cai
de andaime
em Ipanema:

Durante 15 minutos o pintor de
paredes Fernando de Oliveira Noan-
to, 37. ficou pendurado, à altura do
oitavo andar do prédio 453, da Rua
Rainha Elizabeth (parte interna), em
Copacabana, e depois caiu do oitavo
andar sobre tábuas no terraço do
apartamento 403. Fernando pintava
as paredes do prédio, sentado em
balancinho, quando a corda se des-
prendeu da roldana c o operário ficou
preso pelo cinto de segurança, que
não suportou o peso. Empregado da
Internacional de Serviços Limitada,
ele trabalhava sem capacete, luvas e
botas e está internado no Hospital
Miguel Couto em estado grave, com
fratura do crânio e hemorragia.

A empresa fora contratada para
limpar e pintar as fachadas dos edifí-
cios 453 e 411, mas a Justiça embargou
o serviço no 411, a pedido de morador,
que alegou falta de segurança para os
trabalhadores e também para os mo-
radores. O colega de Fernando, que
estava no térreo, gritou por socorro e
moradores pediram auxílio a PMs de
uma cabine que chamaram o Corpo
de Bombeiros. O conselho fiscal do
condomínio e o delegado Brum Sales,
da 13a DP (Copacabana), não sabem
o que motivou o acidente e o perito
Pires, do Instituto de Criminalística,
só levou um minuto para examinar o
local e se retirou sem apreender >as
cordas e o balancinho. O local não foi
fografado embora os bombeiros, para
retirarem Fernando, tenham arrom-
bado a porta do apartamento, porque
os moradores estão em Petrópolis. As
cordas de sustentação do balancinho
estão em uso há tempos, conforme
constatou o delegado, e os operários
trabalhavam sem proteção, de acordo
com denúncia de moradores.

O companheiro de Fernando foi
orientado a se retirar, à chegada dos
bombeiros, e não foi identificado pela
polícia. Um diretor da empresa,
George Grimaud. esteve na delegacia
para levar documentos de Fernando e
atribuiu o acidente ao operário, que
teria negligenciado na colocação do
cinto de segurança. O delegado abriu
inquérito e vai ouvir operários, síntli-
cos dos prédios e testemunhas. :

Bennett ainda ocupado
^Manifestante diz
que só sai se os
diretores voltarem

_„,_., Funcionários, professores, pais, alu-
nós e representantes de diversas entida-
des estiveram ontem durante todo o diaem vigília permanente no Instituto Meto-' -"dista Bennett, no Flamengo, Zona Sul do
Rio, dispostos a não entregar as chaves

'do prédio que ocupam desde anteontem,
quando foram demitidos os diretores Es-
ter de Oliveira Cardoso e Élio Tamancol-
di.

Os manifestantes receberam a adesão"¦•de igrejas metodistas de todo o país e
telegramas de apoio de diversas entida-

'des, como o Sindicato dos Médicos e dos'"Professores Municipais.O presidente do"(íonselho diretor do Bennett, reverendo
Antônio Faleiro, responsável pelas de-
missões, não quis falar com a imprensa,

- - só recebendo à tarde o bispo metodista
do Rio, Paulo Lochmann — que estava

¦•de férias em Cabo Frio e veio para
; .intermediar as negociações entre as par-•tes.
.•--• Uma cartacom explicações sobre o

. movimento no colégio foi entregue ao
bispo, para que ele interceda com vistas a

j.Ujna reavaliação da decisão do diretor,
que, na opinião dos funcionários, conduz

o Bennett autoritariamente, pretendendo
desestabilizar o processo democrático
que vem sendo implantado no colégio
pela atual equipe pedagógica. Para a
reresentante do Conselho Geral das Insti-
tuições Metodistas do Rio, Itamar Morei-
ra, a atitude do reverendo é pura disputa
de poder. Segundo ela, "ele deveria re-
pensar o golpe que deu". Eles pretendem
ficar no prédio até que alguma atitude
seja tomada, mas acreditam que, para
felicidade geral, os diretores demitidos
voltem para poder desenvolver seus tra-
balhos. Uma assembléia geral já foi mar-
cada para segunda-feira, ao meio dia,
caso o impasse não se resolva.

Segundo alguns funcionários a tenta-
tiva, pelo reverendo Antônio Faleiro, de
mudar a orientação ideológica do Institu-
to, não chega a ser uma novidade. Eles
contam que desde que assumiu, em de-
zembro de 87, o reverendo vem fazendo
pressão sobre a diretora Ester. "A 

quês-
táo é de política administrativa", confir-
ma Itamar Franco, que lembra ter o
presidente do conselho negado, haver
assinado resoluções sustando atos da di-
retoria geral, quando existem cópias des-
sas assinaturas. "Ele tinha que entender
que se fosse por questões de capacidade,
nós, pais de alunos, o apoiaríamos, mas
por perseguição não", disse Lelia Cane-
do. presidente da Associação de Pais do
colégio.

Quem
está
por

dentro
das

coisas,
tem

idéias.
TODOS

OS

SÁBADOS

NO

Idéias
JORNAL DO BRASIL
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DO MATERNAL AO 2° GRAU

A

PARA SEU FILHO, UM PROJETO DE VIVER.
UM SER LIVRE, CONSTRUTIVO E CRIADOR.

RUA FRANCISCOOTAVIANO, 131 -ARPOADOfl-TEL287-0563
tOlO COBRAMOS MMWfctiU

ALBUMINA HUMANA
O Instituto Santa Catarina, em face das noticias alarman-

tes veiculadas pela imprensa, de que dois lotes de albumina de
sua fabricação estariam contaminados com pirogênio (causan-
do febre e calafrios), sente-se na obrigação de prestar os
seguintes esclarecimentos:

1o) Os dois lotes em questão não contêm substâncias
pirogènicas porque:
a) além de terem sido submetidos a testes biológicos, em
coelhos, foram também analisados quimicamente (dosagem
de endotoxinas bactenanas) em todas as etapas de sua
fabricação;
b) antes de terem sido distribuídos em larga escala, foram
testados em duas instituições (ie referência, como precaução
adicional;
c) como foram distribuídos em janeiro e fevereiro deste ano. já
foram consumidos pelos hospitais, que declararam, alguns por
escrito, não terem observado reações febris em seus pacien-
tes, e
d) após a denúncia, o nosso controle de qualidade refez todos
os testes biológicos e químicos, que foram satisfatórios.

2o) A albumina humana é o único derivado do plasma
humano totalmente seguro quanto à transmissão de doenças
(hepatite, AIDS. etc), por ser uma proteína passível de
pasteurização Por isso, a transfusão de plasma "in natura" já
foi proibida em diversos países, inclusive, recentemente, na
França.

3o) O Instituto Santa Catarina está aguardando o resulta-
do da repetição dos testes pelo Ministério da Saúde.

À DIREÇÃO

Jardim da Saudade
h.

O Jardim da Saudade não é um simples cemitério
mas um verdadeiro Jardim de Saudades.
Não ignore o inevitável

mas evite as suas
desagradáveis conseqüências

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO
PLANOS DE FINANCIAMENTOS

EM ATÉ

12 MESES
Basta um simples telefonema
e providenciaremos todos os
serviços necessários como:

C1ZRTIDÁO DE ÓBITO - REGISTRO EM CARTÓRIO -
ENCOMENDA DE CAIXÃO OU URNA-ENCOMENDA
DE ARMAÇÃO DE ESSA-COROAS-FLORES-OFÍCIO

RELIGIOSO - TRANSPORTE FUNERÁRIO

ÚLTIMAS UNIDADES
Informações e vendas:

Escritório: Av. Rio Branco, 177 — 8o andar
Tels.: 210-2120 e 220-1406

Cemitério Parque: Av. Carlos Ponte, n° 500
(Suiacap) Jacarepaguá

Tels.: 332-2544 e 332-0377 P*
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Loto Lazer
João Cargueira

Quatro apostadores - dois de
Pernambuco (Recife e Catendc);
um de Mato Grosso do Sul (Campo
Grande) e outro de São Paulo (São
Paulo) - acertaram a quina do teste
535 da Loto e vão dividir o prêmio
recorde de CzS 209.865,704,00 (ca-
da um vai receber, portanto, CzS
52.466.426,00). As dezenas sortea-
das. foram 8, 22, 51, 73 e 99. A

3uadra 
teve 630 ganhadores (rateio

e CzS 253.067,00) e o terno pagou
CzS 8.062,00 a 26.369 apostadores.

Dia e noite
Farmácias —Zona Sul — Farmá-
cia Flamengo (Praia do Flamengo,
224); Leme — Farmácia do Leme-
(Rua Ministro Viveiros de Castro,
32).; Leblon — Farmácia Piauí (Av.
Ataulfo de Paiva, 1283); Copacaba-
ria — Drogaria Cruzeiro (Av. Copa-
cabana, 1212) e Farmácia Piauí
(Rua Barata Ribeiro, 646); Zona
Norte — Cascadura — Farmácia
Cardoso (Rua Sidônio Paes, 19);
Realengo — Farmácia Capitólio
(Rua Marechal Soares Andréa,
282); Bonsucesso — Farmácia Vitó-
rja (Praça das Nações, 160); Méier
—-. Farmácia Mackenzie (Rua Dias
ila Cruz, 616); Campo Grande —
Drpgaria Chega Mais (Rua Aurélio
de Figueiredo, 15); Drogaria Chega
Mais (Rua Barcelos Domingos, 14);
Farmácia Comari (Rua Augusto
Vasconcelos, 76); Jacarepaguá —
Farmácia Carollo (Estr. de Jacaré-
paguá, 7912); Tijuca — Casa Grana-
do Laboratórios Farmácias e Droga-
rias (Rua Conde de Bonfim, 300);
Ilha do Governador — Drogaria
Coutinho da Ilha (Est. Cacuia, 98);
Farmácia Supersônica (Aeroporto
Internacional): Pavuna — Farmácia
N. S. de Guadalupe (Av. Brasil,
23.390); Drogaria Central de An-
chieta (Av. Nazaré, 2.635); Farmá-
cia Jarsan (Rua Leocádio Figueire-
do, 331);
Zona Centro —Central do Brasil —
Farmácia Pedro II (Edifício da Cen-
trai do Brasil);
Emergências — Prontos Socorros
Cardíacos — Tijuca — Prontocor —
264-1712, 248-4333, 284-2997 e 284-
2246 (Rua São Francisco Xavier,
26); Barra da Tijuca — CardioBarra

399-5522 e 399-8822 (Av. Fer-
nando Matos, 162). Botafogo —
EIctrocor — 246-8036 (Rua São
João Batista, 80); Barra da Tijuca —
Centro Ortopédico e Traumatológi-
co — 399-7920 e 399-3455 (Rua
Rodolfo Amoedo, 140); Prontos So-
corros Dentários —
Leblon — Dentário Rollin — 259-
2647 (Rua Cupertino Durão, 81);
Copacabana — Figueiredo Maga-
lhães, 286 — 236-5795; N. S. Copa-
cabana, 195 — 275-1246; Prontos
Socorros Infantis —Jardim Botânico

Psil — 266-1287 (Rua Jardim
Botânico, 448); Ortopedia — Le-
blon — Cotrauma — 294-8080 (Av.
Ataulfo de Paiva, 355); Cortrel —
274-9595 (Av. Ataulfo de Paiva,
734) Olorrino— Copacabana — Co-
.ta —236-0333 (Rua Tonelero, 152);
Policlínicas Urgências —Barra da
Tijuca — Mandala Clínicas — 327-
4747 (Rua Dr. Poty Medeiros, 60 —
¦Centro Comercial Mandala — Av.
das Américas, Km 6,5); Psiquiatria

Botafogo — Serviço de Urgência
Psiquiátrica do Rio de Janeiro —
542-0844; 541-3244 e 541-3644 (Rua
Paulino Fernandes, 78); Tomografia

Niterói — Centro de Tomografia
Computadorizada de Niterói
(CTCON) — 714-2540, 711-9555 e
266-4545 BIP 4JM2;
Radiologia — Copacabana — Clíni-
ca Radiológica 24 horas Ltda. —
237-7226 (Av. Nossa Senhora de
Copacabana, 492/202); Reumatolo-
gia — Botafogo — Centro de Reu-
matologia Botafogo — 266-5998,
226-7651 e 246-5443 (Rua Voluntá-
rios da Pátria, 445, grupos 1306/7);
Oflalmologia - Ipanema — Clínica
de Olhos Ipanema — 247-0892 (Rua
Visconde de Pirajá 414/511).
Baby Sitter — Atividades Coor-
denada Psicologia e Educação —
255-6751 e 255-8141 (atendimento
para crianças de 3 messes a 10 anos
de idade, com profissionais especia-
lizados) — Rua Figueiredo Maga-
lhães, 286/sala 915.
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 Princesa
Isabel, 272 — Copacabana — Tel.:
541-7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa
(junto aos Arcos) com serviços de
mecânico, eletricista e reboque. Te-
lefone 224-2446.
Reboques —Auto-Socorro Bote-
lho — Rua Sá Freire, 127 — São
Cristóvão — Tel.: 580-9079; Auto-
Socorro Gafanhoto — Rua Aristi-
des Lobo, 156 — Rio Comprido —
Tel.: 273-5495; Avenida das Améri-
cas, 1577—Barra da Tijuca —Tel.:
399-2192.
Chaveiros —Trancauto — Central
de. Atendimento — Tel.: 391-0770,
391-1360,288-2099 e 268-5827; Cha-
veiro Império — Rua Corrêa Dutra,
76 — Catete — Tel.: 245-5860, 265-
8444 e 285-7443.

, Aeroporto Internacional —
Setor A (doméstico) — 398-4132,
Setor B (internacional) — 398-4133

e Setor C (internacional) - 398-
4134.
Correios e Telégrafos —
Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro — Ilha do Qover-
nador.
Supermercados —Casas da Ba-
nha — Rua Siqueira Campos, 69 —
Copacabana.

Voar, opção do
fim de semana

Vera Araújo
e Simone Ruiz

Se 

depender da meteorologia, o
carioca terá um dos melhores
fins de semana deste inverno.

A temperatura tende a se elevar, aque-
cendo a programação de quem preten-
de sair de casa e se divertir. Que tal
escolher esta semana para aprender a

pilotar um ultraleve? Existem cursos
com aulas nos fins de semana. Mas se
você quer apenas conhecer melhor a
cidade do alto, basta dar um passeio de
ultraleve ou alugar um helicóptero.

Uma caminhada para testar o condicio-
namento físico também é uma boa
opção. Para as crianças o fim de sema-
na promete. Tem a Miscelânia de Fé-
rias no Pão de Açúcar e as festas
julinas para quem continua no clima de
São Pedro e São João. Quem pretende
ocupar o tempo com exposições e
palestras tem também algumas alterna-
tivas. Assistir à abertura do Campeo-
nato Brasileiro de Pesca é uma suges-
tão para todas as idades. Para os aman-
tes de música sacra uma boa dica são as
missas celebradas em latim com canto
gregoriano no Mosteiro de São Bento.
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Crianças
Bom programa para as crianças nos

fins de semana continua sendo a Miscelâ-
nia de Férias do Pão de Açúcar. Desta
vez, é o grupo Garganta Profunda, com o
mágico Gerardi, o palhaço Pandareco e
os grupos de dança Zero e Morada do Sol
que fazem a farra da garotada, no Morro
da Urca. Para os pais que quiserem
animar o fim de semana dos pequenos,
basta pegar o bondinho até o Morro da
Urca. A passagem custa CzS 450. crian-
ças de 4 a 10 anos pagam a metade e até 4
anos é grátis.

Junho vai longe e julho já está no fim.
Mesmo assim, para quem ainda continua
em clima de São João, aí vão duas
sugestões: participar da 2° Festa Julina de
d. João, na Praia do Caju, 385, em frente
à Casa de Banhos de d. João VI, no Caju,
e o Arraial do Village, na Rua Coronel
Moreira César, 400, na Pavuna, a cerca
de 20 quilômetros do Centro do Rio. No
sábado, a 2" Festa Julina de d. João
começa às 18h, com a presença da Banda
da Cidade. A programação é a seguinte:
às 19h, apresentação do Grupo de Teatro
Tá na Rua, e às 21 h, show/forró de
música regional e dança com o Grupo
Forró dos Amigos. No domingo, às 19h,
haverá a peça infantil "O Mágico e o
Palhaço", com o Grupo Animarte e a

partir das 20h, a apresentação das quadri-
lhas: Boiadeiros do Caju, Nacional e Tico
Mia. No Arraial do Village tem parque
de diversões com brinquedos para a
criançada, concurso de quadrilhas, ginca-
nas, jogos, barracas de doces e salgados,
comidas típicas, bebidas, além de uma
equipe de som para animar a festa que
começa hoje e vai até domingo. Vale
conferir. Tem arraial na Barra da Tijuca
também, amanhã, a partir das 16h, no
Rivicra Country Club (Avenida Sernam-
betiba 3.700).
¦ E ainda no domingo das crianças, o
último dia da programação do Projeto
Domingo Feliz, que o Bar Botecoteco
está promovendo, das 16h às 19h, no
Boulevard 28 de Setembro, 205, em Vila
Isabel, a sete quilômetros do Centro do
Rio. Karaokê, discoteca e sorteio de
brindes são parte da programação, que
inclui um show de palhaços do Grupo
Pipócolis, de Petròpolis. O ingresso é Cz$
500, com direito a lanche.

Inôs Resende

Pandareco está no cucar

_É%_
Estradas
¦ O DNER (Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem) informa a situa-
ção das estradas federais neste fim de
semana:
Rio-Petrópolis (BR-040) — Em Itaipava
(km 57) o trânsito é feito por um desvio,
por causa de obras. Em Santa Cruz da
Serra (km 104) há obras na ponte sobre o
Rio Saracuruna. Perto da Praça do Pedá-
gio (km 102) há obras de recapeamento.
Rio-Teresópolis (BR-116) — Obras de
recuperação no km 93 (Curva do Garra-
fão) e serviços de contenção de encosta
no km 94.
Via Dutra (BR-116) — Obras no km 185
(entrada de Morro Agudo), onde o trân-
sito é feito em meia pista, no sentido São
Paulo-Rio. Obras na ponte sobre o Rio
Paraíba (km 297), com trânsito em mão
dupla.
Rio-Santos (BR-101) — Obras de recupe-
ração nos trechos; Muriqui (km 34),

Mangaratiba (km 47), Conceição de Jaca-
rei (km 57), Jacuacanga (km 86) e Angra
dos Reis (km 92), com trânsito mais lento
mas sem interrupções.
Rio-Campos (BR-101) — Obras no tre-
cho entre o km 67 (Campos) e o km 102
(Fazenda Maruí), com trânsito livre.
Ponte Rio-Niterói - Na subida do vão
central, sentido Rio-Niterói, a faixa n° 6
será interditada para trocas de jupntas de
dilatação. Trânsito normal pelas faixas 4
e5.
¦ O DER-RJ informa a situação nas
rodovias estaduais:
Região dos Lagos ¦ RJ-104, tráfego lento
no perímetro urbano de Itaboraí por
causa dos quebra-molas colocados pela
Prefeitura; RJ-106, obras de retificação
na altura da localidade de Calaboca (km
11); RJ-118, ponte sobre o Rio Padreco
com passagem para um só veículo; RJ-
140, obras no trecho entre São Pedro
D'Aldeia e Cabo Frio.
Região Serrana - RJ-116, obras no km 78
(Muri), com máquinas na pista.
Angra dos Reis - ÍU-155, tráfego em meia
pista no km 32.
Região Vale do Paraíba - RJ-145, tráfego
em meia pista nos kms 20 e 29; RJ-125,
tráfego em meia pista nos kms 16, 26 e
27.
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' OTNs, quem quiser pode dar um passeio 'eve pelos

Esportes
¦ Ultraleve — Liberdade e poder.
Assim se resume a sensação de voar de
ultraleve, um esporte seguro e emocio-
nante, que dá condições para conhecer
uma boa parte do Rio, sem gastar muito.
Clubes como o Ceu, no Aeroporto de
Jacarepaguá, a 37 quilômetros do Centro
do Rio, cobra 4 OTNs por 15 minutos de
vôo, não havendo necessidade de ser
sócio. As reservas são feitas pelo telefone
342-8025. Há outros clubes que obedecem
ao mesmo esquema e são mais baratos,
como o Cirros, que fica na Rua Benvindo
de Novaes, 1001 (altura do km 18 da
Avenida das Américas) no Recreio dos
Bandeirantes, a 40 quilômetros do Cen-
tro, e York Country Club, o mais novo
clube esportivo que, além do ultraleve,
oferece condições para a prática de espor-
tes como equitação, tiro ao alvo, bicicross,
motocross e até vôo livre. O York fica na
Estrada dos Bandeirantes, 23.030, no Re-
creio dos Bandeirantes, tel: 332-4223. Es-
tes dois últimos clubes cobram 3 OTNs
por 15 minutos de vôo. Mas se você quer
aprender como se pilota esta maravilha
voadora é só procurar a Ultra- Rev que dá
cursos para iniciantes e até para os que
quiserem participar de grandes competi-
ções, como o Campeonato Regional de
Ultraleve, dia 20 de agosto, no Ceu.
Qualquer um pode fazer os cursos, infor-
ma Lourenço Miranda, chefe da Divisão
de Ensino e Operações de Vôo da Ultra-
Rev, com 44 anos de aviação, mais de 25
mil horas de vôo e 1, 200 travessias do
Atlântico. As aulas são dadas também nos
fins de semana, por instrutores, na maio-
ria, pilotos de avião. Quem quiser apren-
der a voar de ultraleve tem que fazer antes
um vôo panorâmico com o instrutor. É
uma forma de se saber se o futuro aluno
tem condições psicológicas para praticar
esse tipo de esporte. Passando no teste, é
só pagar de 100 a 130 OTNs, podendo ser
dividida em duas mensalidades, e fazer o
curso para iniciantes. Neste curso, o aluno
conhecerá os fundamentos da meteorolo-
gia, mecânica e vôo. O curso tem duração
de oito horas. Ele é dado de terça a
domingo e até nos feriados. Quem escolhe
o horário é o próprio aluno, desde que
seja entre às 8h e o pôr do sol, porque
para voar é preciso que o céu esteja claro
e os ventos moderados. Ao término do
curso para iniciantes, os que se entusias-
marem podem se aperfeiçoar, assistindo
às aulas de adaptação (conhecer outros
modelos de ultraleve) 65 OTNs, operação
hidro (conhecimentos marítimos) 20
OTNs e vôo de competição (aprender os
macetes para um vôo perfeito). Para aque-
les que já fizeram um curso de ultraleves
há muito tempo, há opção de cursos de
reciclagem e checagem biplace (para

quem vai voar levando acompanhante),
ambos custam 20 OTNs. O Ultra-Rev fica
na Avenida Alvorada, 2541, Aeroporto
de Jacarepaguá, hangar 12, em Jacarepa-
guá, tel: 325-0574 e 325-8160. Quem cos-
tuma voar de ultraleve é o presidente do
BNDES, Márcio Fortes, e o diretor de
telejornalismo da Globo, Armando No-
gueira.

Asa Delta — "Quem voa de asa delta,
pela primeira vez, nunca mais esquece".
Esta é uma das frases mais ouvidas por
aqueles que experimentaram o prazer de
voar. Os que desejarem viver esta aventu-
ra, devem procurar os instrutores creden-
ciados pela Associação Brasileira de Vôo
Livre e aproveitar esta semana em que o
vento está bom para este tipo de esporte:
Casemiro, 511-1500; Assad, 225-6403;
Schmidt, 551-5268; Ricardo, 256-7123;
Marcelo-, 399-3139, Maurício Monteiro,
399-5208; Maurício, 268-2952 e Luis, 239-
4858. Voam de asa delta: o vocalista do
grupo RPM, Paulo Ricardo, o pintor
Albery, o cantor Dudu França e o ator
André Di Biasi.

Helicóptero — Outra boa dica para
quem quiser dar um vôo panorâmico,
conhecendo, em pouco tempo, os pontos
turísticos da cidade, é voar de helicóptero.
Os interessados podem fazer suas reservas
pelos telefones 325-0574 e 325-8160. O
aluguel de um aparelho de dois lugares sai
por CzS 67 mil, o de três por CzS 89 mil e
o de quatro CzS 123 mil. A saída é do
Aeroporto de Jacarepaguá. Quem quiser
ir a Angra ou Búzios, por exemplo, saiba
que de helicóptero o percurso é feito em
apenas 30 minutos, quando por terra,
mesmo sem engarrafamentos, leva pelo
menos duas horas.

Montanhismo — O grupo Ar Livre
promove neste fim de semana duas agra-
dáveis caminhadas. No sábado será até o
Pico da Tijuca, com encontro às 9h, na
Praça Afonso Viseu, a pracinha do Alto,
no Alto da Boa Vista. E no domingo, até
o Costão do Pão de Açúcar, com partida
às 9h, na praça da Praia Vermelha, na
Urca. Mais informações pelo telefone 208-
3029 e 285-7191, com Fernando Cavaliere.

Pesca — Esta não é história de pesca-
dor. Neste domingo, a Praia do Flamengo
será dos caniços e anzóis com a abertura
do Campeonato Brasileiro de Pesca, que
reúne competidores de 10 estados: Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e
Rio de Janeiro. Os primeiros colocados
representarão o Brasil no Campeonato
Mundial de Pesca, na França. A festa
começa às 8h. Agora a dica é para quem
náo se contenta em apenas apreciar e,
sim, pegar o caniço e o anzol e sair para
pescar. Os melhores pontos da cidade são
o Costão da Urca e Morro da Viúva, onde
se pescam badejos, bagres e cocorocas;
embaixo da Ponte Rio-Niterói, em Paque-
tá, perto da Ilha de Brocoió e no Caminho
dos Pescadores, no Paredão do Leme,
lugares prediletos das tainhas e badejos.
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Exposições
Neste fim de semana a Ia Feira de

Fotografia Popular está na Praça Nossa
Senhora da Paz, em Ipanema. A feira
abre espaço para profissionais, amadores
e até membros da comunidade. Hoje ela
funciona das 17h às 22h e no sábado é
domingo das 17h às 22h. '.

Quem gosta de pássaros tem a exposi-
ção de canários que vai até o dia 31 destq
mês. São 500 canários de 14 qualidades
diferentes das mais variadas cores (380).
A exposição fica na Rua Vinte e Quatro
de Maio, 265, Méier, Zona Norte do Rio.'Ela fica aberta de segunda a domingo,
das lOh às 18h. Esta é de graça.

No mczanino da estação Carioca do
metrô, amanhã, o encerramento da expo-
sição Um marrou uma rosa. dos artistas
plásticos Jorge Crescpo e Sílvia Rabelo,
às 18h, com muita festa e atrações.

Para quem prefere as ilores há uma
ótima dica. A uma hora do Rio, em
Petròpolis, continua durante todo este
fim de semana a 1 Ia Exposição de Orquí-
deas e Plantas Ornamentais, que ficará
aberta sábado e domingo das 8h às 18h,
no Garden Center da Florália, na Rua
Mestro Octávio Maul s/n", no bairro de
Samambaia. A entrada é franca.

Os que apreciam a cultura do Japão
têm como opção a exposição comemora-
tiva dos 80 anos de imigração japonesa,
no Niterói Shopping, Rua da Conceição,
188 (esta rua fica em frente à Estação das
Barcas). Serão exibidos vídeos de progra-
mas japoneses, peças dos teatros Noh e
Kabuki (trabalho com máscaras), além
da mostra fotográfica e da exposição de
quadros de artistas japoneses. Carros e
motos produzidos por indústrias do Japão
também tem espaço na exposição. Para a
garotada há o Concurso de Desenho
Pilot. Ao entrar no shopping, elas rece-
bem papel e lápis para desenvolver sua
criatividade. Os melhores trabalhos,
além de ganharem prêmios, decoram as
paredes do shopping. A exposição fica
aberta de segunda a sábado, das lOh às
22h, indo até o dia 30 de julho. Não se
paga nada para entrar.

Correção
A Casa de Chá da Dita que trabalha com
produtos macrobióticos náo abre somente
aos sábados, como foi publicado na edição
do dia 15 de julho, na seção Lazer do
Caderno Cidade. A casa funciona também
durante a semana, de segunda a sexta-
feira, das lOh às 19h, e sábado, de lOh às
17h. O endereço é Rua Visconde de
Pirajá, 540, lj 212, Ipanema.

Queixas do Povo
Jardim Guadalajara

Na semana passada, o morador
Sidnei Amaral reclamou de bura-
cos na Travessa Guadalajara, em
Bonsussesso, Zona Norte da cida-
de, e equipe da 8a Divisão de
Conservação da Secretaria Munici-
pai de Obras asfaltou os trechos
danificados. Mas Amaral diz que
prometeram pavimentar toda a tra-
vessa, que é de paralelepípedos, e
está à espera.
¦ Só a parte de reparos cabe às
divisões de conservação da secreta-
ria. Pedido para que toda uma rua
seja asfaltada deve ser feito à Re-
gião Administrativa do bairro, no
caso a 30°, que o encaminhará à
Usina de Asfalto na Rua Francisco
Bicalho, 146, em São Cristóvão.

Rocha Miranda
O asfalto está afundando na Rua
Arabori, em Irajá, Zona Norte,
reclama o diretor da associação de
moradores, Eliseu Drumond. Há
um mês, segundo ele, o engenheiro
Celso Matias, diretor da 13a Divi-
são de Conservação da Secretaria
Municipal de Obras, constatou o
problema mas até hoje nada foi

feito. Na última terça-feira uma
criança foi atropelada devido às
péssimas condições da pista, disse
Eliseu.

¦ A área de Rocha Miranda cabe à
14* Divisão de Conservação, que
fica na Rua Carvalho de Souza,
272, Madureira, e não à 13". A
assessoria da Diretoria de Manuten-
ção, à qual são subordinadas todas
as divisões de conservação, acredita
que o pedido da comunidade pode
não ter chegado ainda à divisão
responsável. Mas garante que, hoje
mesmo, encaminhará a reivindica-
ção ao diretor da 14a, Paulo Lane.

Mato Alto
O Ciep (Centro Integrado de Edu-
cação Pública) da Rua Cândido
Benício, na Chacrinha do Mato
Alto, em Jacarepaguá, Zona Oeste
da cidade, está há dois meses
ocupado por cerca de 200 desabri-
gados da área da Tijuca, bairro da
Zona Norte. A presidente da asso-
ciação de moradores, Maria de
Lurdes Ovídio, diz que as crianças
da Escola Municipal Pioneiras So-
ciais, demolida há dois anos, foram
transferidas para um colégio parti-
cular próximo, o Educandário Nos-

sa Senhora da Vitória, com as men-
saudades pagas pelo município.
Mas o ideal, segundo ela, seria a
utilização do Ciep, pois o educan-
dário não tem cozinha e as crianças
não podem receber a alimentação
gratuita a que têm direito.

A Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social informou que a
transferência dos desabrigados de-
pende da liberação de um terreno a
ser doado pelo lapas para assenta-
los. E não há prazo para isso.

Jacarepaguá
Em julho de 86, Maria do Socorro
Oliveira, presidente da associação
de moradores do bairro São João
Batista, em Jacarepaguá, Zona
Oeste, solicitou em ofício à Telerj a
instalação de um telefone comuni-
tário. Um mês depois, a empresa
instalou um poste na Rua Aníbal
Reis. Há dois anos os moradores
aguardam o aparelho.

Devido a problemas técnicos na
área, segundo a assessoria de comu-
nicação da Telerj, o aparelho não
pôde ser instalado até hoje. Mas
garantiu que até o final do ano o
problema será resolvido.

Megafone
"A população de Duas Barras, muni-

cípio do centro-norte do Estado do Rio,
quer lembrar ao governador Moreira
Franco a promessa feita em campanha
de asfaltar a estrada que liga a sede do
1" distrito à localidade de Fazenda do
Campo, no mesmo município, numa
extensão de apenas 14 km. A estrada
beneficiaria em muito a zona rural do
município, bem como facilitaria em
muito o escoamento da produção agrí-
cola, já que a região é grande produtora
horti fruti granjeira". (Mário Eli da
Silva, Duas Barras)

"Como moradora da Gávea tenho
seguido com muito interesse as modifi-
cações que o Detran, sabiamente, fez
com o trânsito em um pequeno trecho
da rua Jardim Botânico. E impressio-

nante como o presidente da Associação
dos Moradores do Jardim Botânico foi
insensível ao bem-estar da comunidade
do Rio de Janeiro, aquela que é obriga-
da a passar pelo Jardim Botânico para
chegar em casa. À noite, depois de um
dia inteiro de trabalho, tinha de enfren-
tar os intermináveis engarrafamentos
que começavam em frente ao Parque
Lage e só terminavam após a Rua
Lopes Quintas (...) Está de parabéns o
Detran! Vamos parar de politicagem e
nos preocupar com o bem-estar da
população! Quanto à alegação de que
as pessoas não teriam segurança para
atravessar a rua, basta que atravessem
no sinal, ao invés de quererem bancar
os toureiros do asfalto". (E. Mulhol-
land, Rio).
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¦ Faz 80 anos. Foi na edição do dia 24
de julho de 1908 do JORNAL DO
BRASIL. Assinada por André de
Deus, essa era uma das queixas do povo
naquele dia: "Resido na casa de com-
modos à rua da Lapa n° 51 e venho

dizer que, por engano, a Companhia do
Gaz mandou cortar o encanamento da
dita casa. A sua proprietária está em
dia com a Companhia, conforme prova
com os necessários recibos. O peior é
que, para fazerem aquelle trabalho,
levantaram os lagedos da calçada que,
até hoje, náo foram collocados nos seus
respectivos lugares, facio esse que não
só oceasiona embaraço ao trânsito pú-
blico, como é prejudicial aos moradores
da referida casa de commodos".



JORNAL DO BRASIL sexta-feira, 22/7/88 o Cidade o 5

Tempo

Pare. Nublado

A permanência da frente fria na Bacia do Prata está contribuindo para que a
região Sul apresente bom tempo na maioria da região.
No Sudeste também são boas as condições de tempo com elevação da
temperatura.
O restante do país apresenta nebulosidade e chuvas ocasionais apenas no litoral
entre a Bahia e o Rio Grande do Norte.

Nos Estados
l/K CoodJçó»

Ptc.Nublado
Pte. Nublado
Pie.Nublado
Pte.Nublado
Pte.Nublado
Pte.Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Claro
Claro
Qaro
Claro
Claro
Qaro
Pte.Nublado
Nublado
Nublado
Nublado

Má*. Min.
23.2
22.2
24.4
24.7
18.6
23.0
22.4
22.4
19.8
20.3
20.8
21.3
22.1
12.3
15.2
16.2
12.4
14.0
8.0

17.0
6.8
9.5

12.1

No mundo
Cooditftt Mix. Min.

Anutrrdi Nublado 16 19Assun^o Garo 23Attms Oaro 25 34Ikdfm Nublado 17 23Bogoti Chuvoso 18Boon Nublado 15 26Bnuebs Nublado 13 22Buenos Aires Nublado 12Caracas Nublado 19 28(koebr« Garo 13 29Havana Nublado 23 31La Paz Garo 14lima Nublado 12 17Lbboa Garo 19 26Loodra Nublado 16 21Madri Garo 19 33Mftko Chuvoso 12 21Miami Nublado 24 28Monterkkti Nublado 14Mmcou Garo 27 32Nova lorque Chuvoso 20 28Parte Nublado 13 24Peauim Chuvoso 22 30
Quito Claro 22Roma Garo 16 33Santiago Nublado 15T6qnk> Chuvoso 21 24Vkna Garo 14 26Washington Nublado 23 33

RIO/NITERÓI
Claro, ocasionalmen-
te nublado, com ne-
voeiros esparsos ao
amanhecer. Visibili-
dade boa. Ventos do
quadrante Sul e Nor-
te, fracos a modera-
dos, com rajadas oca-
sionais. Temperatura
estável. Máxima e
mínima de ontem:
24.7° em Bangú e 14°
em Jacarepaguá.
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Mais em na rede da 
políciaMabel Arlhou — 13/8/86

Pedro Ribeiro é

preso no morro

de Dona Marta

Policiais federais e da Companhia
Independente da Polícia Militar prende-
ram Pedro Ribeiro, o Pedro do Dona
Marta, um dos procurados pela Operação
Mosaico II. Sua mulher, Elvira Pinto
Correia, também foi presa, mas logo
liberada. No final da tarde, Genílson
Avelino, o Fia, se apresentou na 2" Vara
Criminal de Madureira ao juiz Alberto
Mota Morais. Ele é identificado na PF
como o irmão do ex-PM Gilson Avelino
(apresentou-se também na 2o Vara, dia
19) e integrante da quadrilha de Toninho
Turco.

Pedro e sua mulher foram surpreen-
didos por volta de 7h30, no barraco onde
moram, no Morro de Dona Marta (Bota-
fogo, na Zona Sul do Rio). Segundo
Carlos Mandim, delegado de repressão a
entorpecentes da PF, Pedro era o distri-
buidor de cocaína no morro e dividia o
tráfico de drogas com Zacarias Gonçalves
Rosa, o Zaca. Após uma briga com Zaca,
há alguns meses, Pedro passou a contro-
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Pedro, cx-sócio de Zaca no pó
lar o comércio de drogas no Morro Azul,
no Flamengo.

Às 12h30, os policiais dirigiram-se
com Pedro para a Estrada do Cafundá,
3.470 (Jacarepaguá), onde estaria Zaca.
Um cerco com 13 agentes da PF e dois da
companhia foi feito à casa, onde havia

apenas dois rapazes, responsáveis pela
mudança de Pedro e Zaca para o bairro.
Eles foram detidos para averiguação e
liberados.

Dos 38 presos, integrantes da quadri-
lha de Toninho Turco, 25 estão na Polícia
Federal, o que provocou superlotação
das celas e suspensão das visitas das
quintas-feiras, por medida de segurança.
Amanhã, 15 traficantes serão transferi-
dos para o presídio Ari Franco.

Genílson Avelino apresentou-se para
explicar que seu nome consta na lista dos
128 mandados de prisão apenas por ter
assinado um vale. Ele contou que traba-
lhava como pintor perto do galpão onde
era armazenada a cocaína de Toninho
Turco, em Marechal Hermes (Zona Nor-
te do Rio). Na Polícia Federal ele é
apontado como porteiro do galpão e
misturador de cocaína.
¦ Em Salvador o diretor-geral do Depar-
tamento de Polícia Federal, Romeu Tu-
ma, atribuiu a fuga de importantes trafi-
cantes ou envolvidos com o comércio de
tóxicos no Rio de Janeiro à "complexida-
de da Operação Mosaico J.I". De acordo
com ele, o sigilo foi o mesmo da Mosaico
I, "mudando apenas o confinamento dos
policiais envolvidos para o anfiteatro da
Polícia Federal".

Médico pode ter sua carteira cassada

O médico Edílio Xavier de Oliveira,
47 anos, fornecedor de éter, acetona e
cocaína para o grupo de Toninho Turco e
um dos prováveis sucessores do chefão,
morto em sua fortaleza na primeira Ope-
ração Mosaico, poderá ter a carteira do
Conselho Regional de Medicina (Cre-
merj) cassada, caso fique comprovado
que ele utilizava a atividade médica para
conseguir o material para a destilação da
pasta de coca.

Mineiro de Espera Feliz, Edílio foi
fuzileiro naval de 59 a 62 (dos 18 aos 21
anos), mas a segunda via de seu certifica-
do de reservista só foi tirada no Rio em
1972, um ano antes de se formar em
medicina. Quatro meses após se formar,
aos 32 anos, foi exercer a profissão em

Manaus, onde permaneceu de 1974 a 86,
quando se transferiu para o Rio. Seu
título de eleitor foi tirado em 1974, em
Manaus, onde votou naquele ano. Estra-
nhamente, a cédula de identidade é de
São Paulo, emitida era 24 de abril de
1983.Edílio, que está foragido, formou-se
pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
onde ingressou em 1968.

Bem mais novo, o médico Fernando
Olinto Henriquez Fernandez, 33, prestou
bom serviço ao direito da livre informa-
ção. Foi ele que, como acadêmico bolsis-
ta do Hospital Miguel Couto, era 1980,
fotografou o capitão Wilson, atingido nos
órgãos genitais pela bomba que iria ex-
plodir na festa de Io de Maio, no Riocen-

tro, Barra da Tijuca (Zona Sul do Rio).
O Exército impediu que a imprensa regis-
trasse e a coragem de Fernando Olinto
levou a imagem do capitão a correr
mundo.

Preso na manhã de domingo, durante-
a Operação Mosaico II, Fernando Olinto
é acusado de distribuir tóxico. Fernando,
formado pela UFRJ no mesmo ano de 80,
é carioca e contra ele não foi aberto
qualquer processo por desrespeito ao
Código de Ética Médica. Atualmente,
ele, que é filho de militante socialista e de
família de classe média alta e foi manda-
do para Paris, certa época, para se afastar
do vício, exercia a medicina no Hospital
Getúlio. Vargas, no subúrbio do Rio.

Fernando Lemos
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|—| Feministas e mães de jovens assas¦
—^ sinados em crimes que continuam
impunes sc aglomeraram pela manhã
na calçada do Fórum, no Centro, pe-
dindo justiça. Lá dentro, começava o
julgamento de Renato Orlando Costa
e Alfredo Patti do Amaral, acusados
de ocultação do cadáver da estudante

Mônica Granuzzo Pereira, que morreu
ao cair do apartamento de Ricardo
Peixoto Sampaio, em 1985. O pai de
Mônica, Nilson Lopes Pereira, foi um
dos poucos homens que participaram
do protesto. Na parede do Fórum, as
mulheres colaram reportagens dos cri-
mes e cartazes. Na maior faixa, assina-

da pelas associações ac moradores dc
Botafogo e Copacabana e grupos SOS
Mulher e Pró-Mônica, lia-se: "Para

que nossas filhas não sejam assassina-
das e nossos filhos não sejam assassi-
nos". Participou da manifestação Regi-
na Godilho, mãe de Mareellus Godi-

lho, morto por PMs

Malandro apronta novamente

Ele devia estar

preso mas agia

no Centro do Rio

O 
advogado e conhecido esteliona-
tário Mariano Antão de Campos,

49, um dos líderes do golpe da Finin-
vest, foi preso em seu escritório na Rua
Senador Dantas 19/605, Centro da cida-
de, onde dirigia o Centro Preparativo
de Patrulheiros Ltda. O centro era mais
uma arapuca de Mariano que publicava
anúncios nos jornais oferecendo opor-
tunidade para quem quisesse trabalhar
como patrulheiro da Polícia Rodoviária
Federal. Mariano foi condenado a dois
anos pelo golpe da Fininvest, já respon-
deu a 12 processos por estelionato e
deveria estar preso.

As respostas aos anúncias eram
feitas através das caixas postais 2.402 e
3.158 e deviam ser acompanhadas de
dois selos para a resposta. Para que o
candidato a patrulheiro recebesse a
apostila do curso, o advogado cobrava
CzS 10 mil, à vista, ou duas prestações
de CzS 6.500. Mariano estava com
mandado de prisão decretado pela Vara
de Execuções Criminais, assinado pela
juíza Marilene Alves Neto em 3/06/88.
Quem desconfiou que o Centro Prepa-
rativo de Patrulheiros podia ser uma
arapuca armada para ingênuos foi Isa-
bel Fernandes Pinheiro. Ao ler o anún-
cio que seu sobrinho Nilo Teixeira
Palhares ia responder, Isabel descon-
fiou e resolveu avisar a Delegacia de
Defraudações.

Partindo do anúncio dos jornais, o

detetive Maia, da Delegacia de Defrau-
dações, chegou ao escritório do Centro
Preparativo de Patrulheiros, na Rua
Senador Dantas, lugar considerado pe-
los policiais como um antro de estelio-
natários e espertos. No Fórum, Maia
ficou sabendo que Mariano Antão de
Campos respondeu a 12 processos por
estelionato. Intrigada, a juíza Marilene,
da Vara de Execuções Criminais, quer
saber como Mariano conseguiu escapar
da prisão. No interrogatório, o malan-
dro disse que foi indultado por decreto
do presidente da República, mas nos
autos do processo nãó aparece nenhum
indulto ou remissão de pena. O detetive
pede a todos que caíram no conto do
patrulheiro que compareçam à Delega-
cia de Defraudações, na Rua Visconde
do Rio Branco 56, Centro.
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RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO — BID

CONCORRÊNCIA PUBLICA NACIONAL
N° 01/88 — DRM

AVISO
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — EMBRA-

PA, torna público que receberá no dia 23 de agosto de 1988, às
09:00 horas, no edifício sede, sala n° 12 — 3o andar — DRM,
SAIN — Av. W3 Norte (final). Parque Rural, em Brasília, DF,
Documentação para Habilitação e Propostas para fornecimento de
móveis e utensílios para escritório e equipamento eletro-mecânico
para oficina.

Informações poderão ser prestadas através do telefone n°
(061)272-4241 R: 127 e as cópias do edital poderão ser obtidas no
Departamento de Recursos Materiais — DRM, sala n° 02, Divisão
de Compras, 3o andar, no endereço acima, mediante o recolhi-
mento da importância de CzS 5 000,00 (cinco mil cruzados).

Brasília, DF, 20 de julho de 1988
ADHEMAR BRANDINI

Presidente da Comissão de Licitação

Qu ccv c riKi
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DATAMEC SLA. SBTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
SOCIEDADE ABERTA

CGC/MF N* 33.387.382/0001-07
AVISO DE LICITAÇAO

EDITAL DE COLETA DE PROPOSTAS N« 006/88
1. OBJETO: A DATAMEC S.A. Sistemas e Processamento de Da
dos, na fomia de seu Regulamento publicado no D.O.U., de
07.01.88, com base no Dec-Lei N9 2.300, de 21.11.86 o suas al-
teraçíes receberá proposta para fornecimento de FORMULÁRIO
CONTINUO.
2. CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO: Sofáo recebidas propos-
tas de firmas Inscritas no Cadastro de Fornecedores da DATAMEC
S.A. - Matriz.
1 RECEBIMENTO DAS PROF"OSTAS: A Comissão Pormanente
de Licitação receberá, na Rua Estrela, n« 67/4? andar - Rio Com-
prido - Rio do Janeiro, de 14:00 às 17:00 horas atá o dia 04/08/88,
as PROPOSTAS em envelopes lacrados.
4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05/08/88 às 15 h somente
dos previamente cadastrados e habilitados.
5. EDITAL E INFORMAÇÕES: Poderáo ser obtidos com a CPL, no
local e horário do Item 3.

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1988
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO CPL
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QUANTO, QUANDO E ONDE.
OS CAMINHOS DO DtNHBRO.
Seu Bolso ¦ TOOAS AS StGUNDAS

Meninas eram

usadas para

levar drogas
Para despistar a açào da polícia,ladrões e traficantes do Morro de São

Carlos há tempos vinham usando duas
jovens — SNC e AES, ambas de 15
anos — para transportar armas e
tóxicos do Morro de Sào Carlos paraos Morros da Mineira, Querosene e
Catumbi. Ontem, depois de vários
dias de investigações, o sargento Jor-
ge, do Ia BPM, indo à casa das
menores, na Rua Laurindo Rabelo,
332, no São Carlos, encontrou, no
interior de uma caixa d'água vazia,
uma pistola privativa das Forças Ar-
madas, com carregador e 22 balas
sobressalentcs, além de maconha,
jóias e grande quantidade de cocaína.

Interrogadas, SNC e AES disse-
ram que há algum lempo, mediante
pagamentos que variavam entre Cz$ 1
mil a Cz$ 5 mil, elas levavam tóxicos
para os diversos pontos de vendas. As
armas iam para barracos que servem
como esconderijos de integrantes do
Comando Vernelho. O Comando, se-
gundo as menores, dominam os mor-
ros, usando inclusive garotos para
entregarem drogas no complexo peni-
tenciário da Rua Frei Caneca

SNC e AES não souberam expli-
car a procedência das armas, afirman-
do que só eram chamadas quando
armas e drogas tinham que ser trans-
portadas para locais distantes dos
morros. Segundo ainda as menores,
há cerca de um mês, quando a polícia
fez uma batida no morro à procura de
assaltantes de banco, elas desceram o
São Carlos levando cm mochilas re-
vólveres, maconha e cocaína. Acres-
centaram que, para não despertarem
suspeita, chegaram a conversar com
detetives, c durante aproximadamen-
te 30 minutos acompanharam toda
ação da polícia. A mochila foi eritre-
gue a dois homens, que as aguarda-
vam num Monza branco junto à esta-
ção Estácio do metrô.

A polícia não quis confirmar se
SNC e AES deram nomes de trafican-
tes c assaltantes nem os locais onde as
armas eram entregues.

Aluno responde

por tráfico

na faculdade
O promotor Ekel Luís Sérvio de

Souza, da Ia Vara Criminal da Ilha do
Governador, denunciou por tráfico de
drogas o estudante de escultura Alfre-
do Bianco, da Escola Nacional de
Belas Artes, pedindo punição severa
para ele. A denúncia é de que Bianco
vendia tóxicos a colegas. A pena por
tráfico, que varia de 3 a 15 anos de
prisão, é aumentada em 50% quando
as drogas são vendidas em estabeleci-
mentos de ensino.

Como o estudante é primário,
não deverá pegar a pena máxima. O
julgamento deve ser na próxima se-
mana. Bianco foi preso em seu ateliê
na universidade, na Ilha do Fundão, a
7 quilômetros do Centro. Num armá-
rio foram encontrados 400g de maco-
nha, lOOg de haxixe prensado e 42
bolinhas já prontas, meia pastilha de
LSD (ácido lisérgico), balança de pre-
cisão e um narguilé, aparelho para
uso coletivo de drogas.

Inquérito das

notas frias

vai à Justiça
A 12a Delegacia Policial encerrou

a primeira fase do inquérito sobre a
emissão de notas frias pelo comer-
ciante Válter Pinto Ventura, dono da
PM — Ponto Morto, Peças e Acessó-
rios, contra a Polícia Militar e os
pagamentos que recebia do coronel
Sebastião César Calheiros, ex-
comandante do 19° BPM (Copacaba-
na). O inquérito foi enviado para a
Justiça comum, com pedido dc baixa
para serem ouvidas outras pessoas,
entre elas o coronel Calheiros, mas é
provável que não volte à Polícia Civil:
estão ocorrendo gestões para que seja
anexado ao IPM e enviado à Justiça
Militar.

Antes de enviar o inquérito à
Justiça, o delegado Afonso Alves da
Costa, da 12a DP, solicitou ao coman-
do da Polícia Militar cópias reprogra-
fadas e autenticadas dos balancetes
financeiros do 19° BPM do período de
janeiro a junho de 1988. A PM recu-
sou o pedido, alegando que os balan-
cctes estavam sendo apreciados pelo
encarregado do IPM, coronel Édson
Gomes Moreira. Segundo oficiais, a
negativa pode significar que no pri-
meiro semestre inúmeras notas frias
foram pagas pelo comando do coronel
Calheiros. —

Assim que for conduído, o IPM
será enviado ao secretário de Polícia
Militar, coronel Manuel Elísio dos
Santos, que poderá remetê-lo à Justi-
ça Militar ou arquivá-lo. O caso das<
notas frias foi descoberto em junho
último, quando o comerciante Válter
Pinto Ventura se dirigiu ao 19° BPM
para tentar receber do novo coman-
dante, tenente-coronel Astério Perei-
ra dos Santos, por sete notas relativas
a auto-peças supostamente vendidas
ao batalhão.O comandante conferiu
as notas e descobriu que duas eram
falsas - as firmas não existiam: as
demais firmas informaram que a PM
não tinha qualquer débito com elas. O
responsável pelo almoxarifado do
quartel, tenente Cabral, já havia ga-
rantido que o material cobrado nunca
entrara ali.
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rnalistas noticia
Assaltantes seqüestram delegado para fugir da PM e acabam fazendo repórteres de reféns

Até o final da noite de ontem, o sítio
do delegado Elson Campeio, a 15 quilo-
metros do centro de Teresópolis, região
serrana do Rio, ainda estava cercado por
centenas de policiais civis e militares. Lá
dentro, dois assaltantes mantinham sob a
mira de revólveres o delegado e outras
nove pessoas: oito jornalistas e um meni-
no de 12 anos, André Matos Santarrita.
Pela manhã, com outros dois comparsas, o
grupo havia assaltado a agência do Bemge
no centro da cidade e, na fuga, um deles
baleou e feriu um PM. A 8a Companhia
Independente da PM montou um grande
cerco e os fugitivos, temendo uma vingan-
ça, ocuparam o sítio do delegado.

Mauro José Luís Gonçalves de Olivei-
ra, o Mauro Branco, e Rogério Mendes da
Cruz, o Rogério Cascudo, assaltantes já
fichados pela Divisão de Roubos e Furtos,
com medo de ser mortos pela PM, recor-
reram ao delegado. Os dois já eram co-
nhecidos de Campeio, que os prendeu'quando era o titular da DRF. Já no sítio,
os dois disseram a Campeio que estavam
dispostos a se entregar, desde que o
delegado garantisse que seriam levados
com vida pelos policiais militares. Campe-
lo ponderou que, estando afastado da
função, não poderia garantir uma rendi-
çáo tranqüila e sugeriu que os assaltantes
convocassem a imprensa ao local. A idéia
foi aceita e Campeio telefonou, às 15
horas para a redação do JORNAL DO
BRASIL:

Eu estou aqui como refém.
Como? — perguntou o repórter.
Não é bem como refém. Os caras

vieram para se entregar, só que eu não
posso dar garantia de vida e eles estão me
usando como escudo. Já os peguei uma
vez na DRF e eles são da pesada.

Os assaltantes não se contentaram
apenas com a presença de repórteres de
jornais, exigindo a presença de profissio-
nais de TV para registrar a saída do grupo
sem que fossem molestados pelos poli-
ciais. Até a chegada das equipes de TV,
porém, repórteres de jornal e rádio que
chegavam ao local eram também feitos
reféns. Apesar do ambiente tenso provo-
cado pelo cerco policial, lá dentro assai-
tantes e reféns confraternizavam em torno
de cafezinhos servidos pelo delegado.

No final da noite a situação compli-
cou. Sem solução a vista para o impasse,
os bandidos ameaçaram executar os re-
féns. Em um dos quartos do sítio estão
presos, além de Campeio e do menino

André, os jornalistas Rodrigo França Ta-
ves, do JORNAL DO BRASIL, Luís
Carlos Cascon, de O Globo, Lúcio Natalí-
cio, de O Dia, Carlos José, da Rádio
Teresópolis, Cláudio Starec, Raimundo
Genildo, César Pedreira e Joel da Concei-
ção, TV Manchete. Do lado de fora, além
de equipes de reportagem e de policiais,
está o pai do menino André, Marcelo
Diniz Santarrita.

Às 22h30min, os assaltantes pediram
ao major Celso, da 8a Companhia Inde-
pendente, que está intermediando as ne-
gociações, três latas de cerveja, uma gar-
rafa de conhaque e o medicamento Busco-
pan. O remédio seria usado por Mauro
Branco, que está ferido. A polícia, no
entanto, acredita que o medicamento seja
ingerido com o conhaque para evitar o
sono. Para o menino, foi pedido um
cachorro-quente.

No assalto, por volta do meio-dia, a
quadrilha levou CzS 1 milhão 300 mil do
cofre da agência do Bemge, na avenida
Delfim Moreira. Na fuga houve uma troca
de tiros com uma guarnição da PM, que
passava pelo local. O menino Hugo Leo-
nardo de Abreu Marques Ferreira, de
cinco anos, foi baleado e foi levado para o
Hospital de Clínicas Nossa Senhora de
Fátima. Um assaltante, conhecido apenas
por Dudti, foi atingido por um tiro e
morreu a caminho do hospital. A 8" Com-
panhia Independente náo divulgou o no-
me do PM ferido.

Na fuga, um dos assaltantes se perdeu
do grupo, conseguindo escapar. Mauro
Branco e Rogério Cascudo roubaram a
Fiat bege placa DU-6889, de José Carlos
Batista, que foi baleado nas costas. Na
saída da cidade, os dois trocaram de carro
e passaram para uma Fiat cinza, cuja placa
não foi anotada. Já na estrada Teresópo-
lis-Friburgo, persguidos por carros da PM,
os assaltar- ;s invadiram o sftio do delega-

¦dtífmfêM.cSffid rua das Hortências, locali-
dade de Albuquerque.

No início da madrugada, os assaltan-
tes ameaçaram novamente matar um dos
reféns, caso a PM não liberasse três carros
para a fuga. Mauro Branco mantinha o
menino André abraçado a seu corpo e
apontava um revólver 38 e uma pistola
para o restante dos reféns, agrupados em
um canto do quarto. O pai de Mauro
Branco, Edson Gonçalves de Oliveira,
saiu do Rio para Teresópolis no fim da
noite para apelar ao filho que se entregue.
O dinheiro do assalto já foi recuperado.

:¦

Teresópolis/RJ — José Carlos Dias
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Depois do assalto houve Voca de tiros entre policiais e assaltantes. Três conseguiram escapar, mas Dudu foi baleado

Sambista maior
volta a sorrir
Aniceto deixa o
exílio e recebe
cuidados médicos

O 
último imperador do samba,
Aniceto do Império, que até há

duas semanas estava entrevado nu-
ma cama, morando de favor numa
casa em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, passou a receber o
cuidado de médicos e enfermeiras no
Hospital-Escola Francisco de Assis,
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), na Avenida Presi-
dente Vargas. O grande partideiro e
jongueiro, fundador da escola de
samba Império Serrano, já não sofre
tanto.

A internação foi providenciada
pela reitoria da UFRJ por iniciativa
do vice-reitor Alexandre Cardoso,
admirador incondicional do sambista
que nos anos 40 e 50 foi um dos
líderes do Sindicato dos Estivadores
e simpatizante do Partido Comunis-
ta. Proibido pelos médicos de fumar,
Aniceto já não parece o homem que
ficou três meses enrolado num co-
bertor roto, dentro de um quarto
úmido e escuro. Mais calmo, exibe
até bom humor: "Quem está no
hospital não está bem, não é mes-
mo?" — diz com um largo sorriso e
acrescenta: "Espero voltar à minha
atividade, à minha arte."

Há três dias no hospital — que a
Princesa Isabel inaugurou em 1879

— Aniceto já conquistou a simpatia
dos enfermeiros, médicos e funcio-
nários. A médica Ana Maria disse
que ele está passando bem e termi-
nando de fazer os exames de rotina
por causa da hipertensão e do diabe-
tes. Tem dormido normalmente e só
fica um pouco ranzinza quando tem
que tomar injenção.

Ontem ele recebeu a visita do
diretor do Instituto de Psiquiatria da
UFRJ, o médico Rafaeli Infante,
que ao tomar posse em 1985 teve
Aniceto como patrono. 

"Foi a maior
honra e, agora, nesta situação, a
gente não podia deixar de visitá-lo",
disse Rafaeli. Na comemoração dos
50 anos do Instituto, o sambista será
o maior homenageado, segundo o
médico, pela sua importância na
cultura popular e como representan-
te da comunidade negra.

Grande festa será realizada dia
31 no Circo Voador, na Lapa, centro
da cidade, em homenagem ao parti-
deiro que começou a improvisar seus
versos com 16 anos, na década de 20.
O início foi na escola de samba
Mama na Burra, de Turiaçu, zona
norte. Raimundo Santa Rosa, gran-
de amigo de Aniceto que tem auxi-
liado Aniceto, está contactando
Beth Carvalho, Martinho da Vila,
Paulo Moura, Paulinho da Viola e
outros artistas para participar. " Va-
mos levantar o imperador. Ele ainda
tem muito que ensinar e falar da
nossa cultura negra", disse Santa
Rosa.

LuizBettencourt
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Santa RosaInternado no Hospital Francisco de Assis, o fundador do Império Serrano recebeu a visita dos amigos Iara e Raimundo
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CUIDE-SE
Gordura localizada é um problema sério
Você se mala na ginástica, morre de lome
e a gordura localizada nâo acaba Para este
problema só a Rosto ê_ Corpo tem a
solução. Novo Sistema de Modelagem do
Corpo, sem contra-indicaçào Resultados
rápidos e garantidos.
A primeira consulta é grátis

rosto & corpo___-.___.__-_ __ -- * *
Rio-

tnMatmtudt
¦ Av. Rio Branco. 181 — S/105/106

Tels. 2200301/262-9806
Fortaleza — Rua kJelfonso Albano. 1039

Tel 226-5059., „,„Av. Aguanambi. 779
Tel 221-3332

Médico Resp: R. Lopes — crm. 33704-5

MMSTÉRrO DA AERONÁUTICA
COMANDO GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE INT ENDÊNCIA
SUBDIRETORIA DE PROVISÕES

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N» 31/SDP/86

OBJETO: Instrumentos o Acos_ôrk>_ pnm Dandns do Música.
ABERTURA: Dln 09 Ago B8, flb 14:00 horas.
HABILITAÇÃO: At* o (lin 05 Ago 88.
LEGISLAÇÃO: Ducrolo-lol n' 2.300, tio ?1 Nov 8G.
EDfTAL: O Eüllul. as espoclllcaçOos o itomals Inlortnocôos podorílosor oblklar, na sede da Orynnl_«,flo. sJla ti Av. Churctilll n" 157 - 8» andar- Conlro - Rio do Janolro - lU. Mio do Janolro. 20 Jul 88

COMISSÃO IX LICITAÇÕES

METAL LEVE M
sa. indústria e comércio

tabrasca COMPANHIA ABERTA
CGC 60 476 884/0001 87

AVISO AOS ACIONISTAS
SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS

Comunicamosaos Senhores Acionistas quea partir de 01/08/1988.inicia-
remos a substituição dos certificados de ações atualmente em circulação
pelos padronizados, os quais representarão as açòes já grupadas à razão
de uma açáo para cad3 grupo de mil, conforme Instrução CVM n. 56/86
e deliberação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de
20031987
Os novos certificados, que terão os cupons numerados de 39 a 58. serão
entreguesmedianteapresentaçãodoscertilicadosa serem substituídos.

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
São Paulo

Rua Edison 53 - Campo Belo
Telefones 531-1835 e 531-4982
Horário: das 09:00 às 11:30 hs

e das 14:00 às 17:00hs

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 50-5° and. - Centro
Telefones: 253-3940 e 253-3030
Horário das 09:30às 11:30 hs.

e das 14:30às 16:30hs.
IDENTIFICAÇÃO

Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer muni-
dos de sua identidade e CPF: em comparecendo represenlanles deverão
apresentar, lambem, documenlo que comproveessa condição No caso
de procuração, a mesma deverá ter a firma reconhecida

São Paulo. 21 de |ulho de 1988
A Administração

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
DECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO STN/SEFIN/DIPUB N° 034/88
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Condições Gerais:

as constantes do Comunicado STN/SEFIN/DIPUB n° 001,
de 30.12.87. publicado no DOU do dia 31.12.87.

Condições Específicas
data do recebimento das propostas e do leilão: 26.7.88;
hora limite para entrega das propostas: 11:30 horas;
data da emissão/liquidação financeira. 27.7 88;
data e hora da divulgação do resultado do leilão, pelo Banco
Central do Brasil: 26.7.88. a partir das 17:30 horas.

Características da emissão:

Prazo a
vencer

182 dias
273 dias

Montante
da emissão

CzS 100.000 milhões
CzS 150 000 milhões

Data do
resgate

25 01 89
26.04 89

Brasilia-DF. 21 de julho de 1988
LUIZ ANTÔNIO ANDRADE GONÇALVES

i PÜVIUNDIAL
'ARTEFATOS DE COUROS A

CIA. ABERTA
CG.C. N° 33.042.961/0001-18

CONVOCAÇÃO
Sâo convidados os Senhores Acionistas, da Mundial Artefatos
de Couro S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, a ser realizada na sua sede social, na Rua Ururaí n° 556. no
próximo dia 29 de julho de 1988. às 14:00 horas, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

— Re-ratificar as deliberações tomadas na A.G.O. realizada
em 29.04.88, concernentes à publicação do Balanço Geral
encerrado em 31.12.87;

— Apreciar proposta do Conselho de Administração para a
reavaliação dos imóveis do parque industrial, consubstan-
ciada em laudo elaborado pela Bolsa de Imóveis do Rio de
Janeiro;

— Ratificar a não homologação do aumento de capital
proposto pela A.G.E. de 16.06.87;

— Assuntos de interesses gerais.
Rio de Janeiro. 20 de julho de 1988

Hélio Paskin
Presidente do Conselho de Administração

-3 NOSSAS AÇÕES SÃO
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stas viram notícia
Assaltantes fazem reféns depois de assalto e fogem de Teresópolis para o Rio em carro de reportagem

,.. i„ ,„ .... , ,, Teresópolis RJ — José Carlos Dias
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Até o final da noite de ontem, o sítio
do delegado Elson Campeio, a 15 quilo-
metros do centro de Teresópolis, região
serrana do Rio, ainda estava cercado por
centenas de policiais civis e militares. Lá
dentro, dois assaltantes mantinham sob a
mira de revólveres o delegado e outras
nove pessoas: oito jornalistas e um meni-
no de 12 anos, André Matos Santarrita.
Pela manha, com outros dois comparsas, o
grupo havia assaltado a agência do Bemge
no centro da cidade e, na fuga, um deles
baleou e feriu um PM. A 8a Companhia
Independente da PM montou um grande
cerco e os fugitivos, temendo uma vingan-
ça, ocuparam o sítio do delegado.

Às 23h30min, assaltantes e policiais
chegaram a um acordo. Sete reféns foram
liberados e os assaltantes fugiram para o
Rio no carro de reportagem da TV Man-
chete. Na fuga foram mantidos como
reféns apenas o repórter Carlos José, da
Rádio Teresópolis e os delegados Elson
Campeio e Amilton Monerat Ventura,
este último que comandava as negociações
representando a Polícia Civil.

Mauro José Luís Gonçalves de Olivei-
ra, o Mauro Branco, e Rogério Mendes da
Cruz, o Rogério Cascudo, assaltantes já
fichados pela Divisão de Roubos e Furtos,
com medo de ser mortos pela PM, recor-
reram ao delegado. Os dois já eram co-
nhecidos de Campeio, que os prendeu
quando era o titular da DRF. Já no sítio,
os dois disseram a Campeio que estavam
dispostos a se entregar, desde que o
delegado garantisse que seriam levados
com vida pelos policiais militares. Campe-
Io ponderou que, estando afastado cia
função, náo poderia garantir uma rendi-
çáo tranqüila e sugeriu que os assaltantes
convocassem a imprensa ao local. A idéia
foi aceita e Campeio telefonou, às 15
horas para a redação do JORNAL DO
BRASIL:

Eu estou aqui como refém.
Como? - perguntou o repórter.
Não é bem como refém. Os caras

vieram para se entregar, só que eu não
posso dar garantia de vida e eles estão me
usando como escudo. Já os peguei uma
vez na DRF e eles são da pesada.

Os assaltantes não se contentaram
apenas com a presença de repórteres de
jornais, exigindo a participação de profis-
sionais de TV para registrar a saída do
grupo, sem que fossem molestados pelos
policiais. Até a chegada das equipes de
TV, porém, repórteres de jornal e rádio
eram feitos reféns. Apesar do ambiente

tenso provocado pelo cerco policial, lá
dentro assaltantes e reféns confraterniza-
vam em torno de cafezinhos servidos pelo
delegado.

No final da noite a situação compli-
cou. Sem solução à vista para o impasse,
os bandidos ameaçaram executar os re-
féns. Num dos quartos do sítio estavam
presos, além de Campeio e do menino
André, os jornalistas Rodrigo França Ta-
ves, do JORNAL DO BRASIL, Luís
Carlos Cascon, de O Globo, Lúcio Natalí-
cio, de O Dia, Carlos José, da Rádio
Teresópolis, Cláudio Starec, Raimundo
Genildo, César Pedreira e Joel da Concei-
ção, TV Manchete. Do lado de fora, além
de equipes de reportagem e de policiais,
estava o pai de André, Marcelo Diniz
Santarrita.

Às 22h30min, os assaltantes pediram
ao major Celso, da 8a Companhia Inde-
pendente, que intermediava as negocia-
ções, três latas de cerveja, uma garrafa de
conhaque e o medicamento Buscopan. O
remédio seria usado por Mauro Branco,
que está ferido. A polícia, no entanto,
acredita que o medicamento fosse ingeri-
do com o conhaque para evitar o sono.
Para o menino, foi pedido um cachorro-
quente.

Tiroteio — No assalto, por volta
do meio-dia, a quadrilha levou CzS 1
milhão 300 mil do cofre da agência do
Bemge, na avenida Delfim Moreira, no
centro. Na fuga houve troca de tiros entre
a quadrilha e uma guarnição da PM, que
passava pelo local. O menino Hugo Leo-
nardo de Abreu Marques Ferreira, de
cinco anos, foi baleado e levado para o
Hospital de Clínicas Nossa Senhora de
Fátima. Um assaltante, conhecido apenas
por Dudu, foi atingido por um tiro e
morreu a caminho do hospital. O PM
Rogério Seabra ficou ferido.

Na fuga, um dos assaltantes se perdeu
do grupo, conseguindo escapar. Mauro
Branco e Rogério Cascudo roubaram a
Fiat bege placa DU-6889, de José Carlos
Batista, que foi baleado nas costas. Na
saída da cidade, os dois trocaram de carro
e passaram para uma Fiat cinza, cuja placa
não foi anotada. Já na estrada Teresópo-
lis-Friburgo, perseguidos por carros da
PM, os assaltantes invadiram o sítio do
delegado, que fica na rua das Hortências,
localidade de Albuquerque.

No início da madrugada, os assaltan-
tes ameaçaram novamente matar um dos
reféns, caso a PM não aceitasse o acordo.
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Depois do assalto houve troca de tiros entre policiais e assaltantes. Três deles conseguiram escapar, mas Dudu foi baleado

Luiz Bettencourt

Sambi
volta a

4

Aniceto deixa o
exílio e recebe
cuidados médicos

último imperador do samba,
Aniceto do Império, que até há

duas semanas estava entrevado nu-
ma cama, morando de favor numa
casa em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, passou a receber o
cuidado de médicos c enfermeiras no
Hospital-Escola Francisco de Assis,
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), na Avenida Presi-
dente Vargas. O grande partideiro e
jongueiro, fundador da escola de
samba Império Serrano, já não sofre
tanto.

A internação foi providenciada
pela reitoria da UFRJ por iniciativa
do vice-reitor Alexandre Cardoso,
admirador incondicional do sambista
que nos anos 40 e 50 foi um dos
líderes do Sindicato dos Estivadores
e simpatizante do Partido Comunis-
ta. Proibido pelos médicos de fumar,
Aniceto já não parece o homem que
ficou três meses enrolado num co-
bertor roto, dentro de um quarto
úmido e escuro. Mais calmo, exibe
até bom humor: "Quem está no
hospital não está bem, não é mes-
mo?" — diz com um largo sorriso e
acrescenta: "Espero voltar à minha
atividade, à minha arte."

Há três dias no hospital — que a
Princesa Isabel inaugurou em 1879

sta maior
sorrir
— Aniceto já conquistou a simpatia
dos enfermeiros, médicos e funcio-
nários. A médica Ana Maria disse
que ele está passando bem e termi-
nando de fazer os exames de rotina
por causa da hipertensão e do diabe-
tes. Tem dormido normalmente e sói
fica um pouco ranzinza quando tefrí
que tomar injeção.

Ontem ele recebeu a visita do
diretor do Instituto de Psiquiatria da
UFRJ, o médico Rafaeli Infante,
que ao tomar posse em 1985 teve
Aniceto como patrono. "Foi a maior
honra e, agora, nesta situação, a
gente não podia deixar de visitá-lo",
disse Rafaeli. Na comemoração dos
50 anos do Instituto, o sambista será
o maior homenageado, segundo o
médico, pela sua importância na
cultura popular e como representan-
te da comunidade negra.

Grande festa será realizada dia
31 no Circo Voador, na Lapa, centro
da cidade, em homenagem ao parti-
deiro que começou a improvisar seus
versos com 16 anos, na década de 20.
O início foi na escola de samba
Mama na Burra, de Turiaçu, zona
norte. Raimundo Santa Rosa, gran-
de amigo de Aniceto que tem auxi-
liado Aniceto, está contactando
Beth Carvalho, Martinho da Vila,
Paulo Moura, Paulinho da Viola e
outros artistas para participar. " Va-
mos levantar o imperador. Ele ainda
tem muito que ensinar e falar da
nossa cultura negra", disse Santa
Rosa.
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Internado no Hospital Francisco de Assis, o fundador do Império Serrano recebeu a visita dos amigos Iara e Raimundo Santa Rosa

CUIDE-SE
Gordura localizada e um problema sério
Você se mala na ginástica, morre de lome
e a gordura localizada não acaba Para este
problema só a Rosto & Corpo tem a
solução. Novo Sistema de Modelagem do
Corpo, sem contra-mdicaçáo Resultados
rápidos e garantidos
A primeira consulta e grátis

rosto&corpo ®
alt<lca c mià&t

Rio — Av. Rio Branco. 181 — S/105/106
Tels. 220-0301/262-9806

Fortaloia — Rua Ideilonso Albano, 1039
Tel 226-5059
Av. Aguanambi, 779
Tel 221-3332

Medico Resp: R. Lopes — erm 33704-5

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMANDO GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE HfTENDÊNCIA
SUBDIRETORIA DE PROVISÕES

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N» 3I/SDP/88

OBJETO: Instrumentos o Acessórios pern Bandas do Música.
ABERTURA: Dln 09 Ago BB, As 14:00 horos.
HABILITAÇÃO: Até o dia 05 Ago 80.
LEGISLAÇÃO: CocrotoLol n» 2.300. do SI Nov 80.
EDITAL- O Edital, as espoclllcoçoos e dom ais Intormnçôos poderfloser obtidas r,n bodo dn Organkaçoo. silo A Av. Churchlll nv lb7 -- Bv andar- Contro - Hlo de Janolio - FU. filo do Janeiro, 20 Jul HH
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AVISO AOS ACIONISTAS
SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS

Comunicamos aos Senhores Acionislasquea partir de 01/08/1988.inicia-
remos a substituição dos cerlilicados de ações atualmente em circulação
pelos padronizados, os quais representarão as ações já grupadas à razão
de uma ação para cada grupo de mil. conforme Instrução CVM n° 56/86
e deliberação da Assembléia Geral Ordinária o Extraordinária de
20031987
Os novoscertificados. que terãooscuponsnumeradosde 39 a 58, serão
entregues medianteapresenlaçâodoscertilicadosa serem substituídos

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sáo Paulo

Rua Edison 53 - Campo Belo
Telefones 531-1835 e 531-4982
Horário das 09:00 às 11:30 hs

e das 14:00 às 17:00 hs.

Rio de Janeiro
Av Rio Branco50-5° and -Cenlro
Telefones: 253-3940 e 253-3030
Horário: das09:30 às 11:30hs.

e das 14:30 ás 16:30 hs.

IDENTIFICAÇÃO
Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer muni-
dos de sua identidade eCPF: em comparecendo representantesdeverâo
apresentar, lambem, documento que comprove essa condição No caso
de procuração, a mesma deverá ler a firma reconhecida.

Sáo Paulo. 21 de julho de 1988

A Administração

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

iSECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO STN/SEFIN/DIPUB N° 034/88
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

Condições Gerais:
as constantes do Comunicado STN/SEFIN/DIPUB n° 001,
de 30.12.87, publicado no DOU do dia 31.12.87.

Condições Especificas
data do recebimento das propostas e do leilão: 26.7.88;
hora limite para entrega das propostas: 11:30 horas;
data da emissão/liquidaçào financeira: 27.7.88;
data e hora da divulgação do resultado do leilão, pelo Banco
Central do Brasil: 26.7.88. a partir das 17:30 horas.

Características da emissão:

Prazo a
vencer

182 dias
273 dias

Montante
da emissão

CzS 100 000 milhões
CzS 150.000 milhões

Data do
resgate

25.01.89
2604 89

Brasilia-DF, 21 de julho de 1988
LUIZ ANTÔNIO ANDRADE GONÇALVES
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ARTEFATOS DE COURO S A

CIA. ABERTA
C.G.C. N° 33.042.961/0001-18

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas, da Mundial Artefatos
de Couro S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria. a ser realizada na sua sede social, na Rua Ururai n° 556. no
próximo dia 29 de julho de 1988, às 14:00 horas, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

— Re-ratificar as deliberações tomadas na A.G.O. realizada
em 29.04.88, concernentes à publicação do Balanço Geral
encerrado em 31.12.87;

— Apreciar proposta do Conselho de Administração para a
reavaliação dos imóveis do parque industrial, consubstan-
ciada em laudo elaborado pela Bolsa de Imóveis do Rio de
Janeiro;

— Ratificar a nào homologação do aumento de capital
proposto pela A.G.E. de 16.06.87,

— Assuntos de interesses gerais.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1988
Hélio Paskin

Presidente do Conselho de Administração

NOSSAS AÇÕES SÃO
NEGOOAQASNAS

BOLSAS D€ \ÍMORES



Jornalista viram
Assaltantes fazem reféns depois de assalto e fogem de Teresópolis para o Rio em carro de reportagem

A S °

Até o final da noite de ontem, o sítio a
15 quilômetros do centro de Teresópolis,
região serrana do Rio, ainda estava cerca-
do por centenas de policiais civis e milita-
res. Lá dentro, dois assaltantes manti-
nham sob a mira de revólveres o delegado
e outras nove pessoas: oito jornalistas e
um menino de 12 anos, André Matos
Santarrita. Pela manhã, com outros dois
comparsas, o grupo havia assaltado a
agência do Bemge no centro da cidade e,
na fuga, um deles baleou e feriu um PM.
A 8a Companhia Independente da PM
montou um grande cerco e os fugitivos,
temendo uma vingança, ocuparam o sítio
do delegado.

.Às 23h30min, assaltantes e policiais
chegaram a um acordo. Sete reféns foram
liberados e os assaltantes fugiram para o
Rio no carro de reportagem da TV Man-
chéte. Na fuga foram mantidos como
reféns apenas o repórter Carlos José, da
Rádio Teresópolis e o delegado Elson
Campeio.

Ò carro que conduzia os ladrões e os
reféns foi perseguido por dezenas de
veículos policiais de várias delegacias,
mas conseguiu ultrapassar todas as bar-
reiras e alcançar a Rua Cândido Mendes,
na Glória, onde o delegado c o jornalista
foram libertados. Os seqüestradores fugi-
ram a pé, em direção a Santa Teresa.
Todo o bairro foi cercado por forte
contingente policial.

Mauro José Luís Gonçalves de Olivei-
ra, o Mauro Branco, e Rogério Mendes da
Cruz, o Rogério Cascudo, assaltantes já
fichados pela Divisão de Roubos e Furtos,
com medo de ser mortos pela PM, recor-
reram ao delegado. Os dois já eram co-
nhecidos de Campeio, que os prendeu
quando era o titular da DRF. Já no sítio,,
os dois disseram a Campeio que estavam
dispostos a se entregar, desde que o
delegado garantisse que seriam levados
com vida pelos policiais militares. Campe-
lo ponderou que, estando afastado da
função, não poderia garantir uma rendi-
ção tranqüila e sugeriu que os assaltantes
convocassem a imprensa ao local. A idéia
foi aceita e Campeio telefonou, às 15
horas para a redação do JORNAL DO
BRASIL:

Eu estou aqui como refém.
Como? - perguntou o repórter.
Não é bem como refém. Os caras

vieram para se entregar, só que eu não
posso dar garantia de vida e eles estáo me
usando como escudo. Já os peguei uma
vez na DRF e eles sáo da pesada.

Os assaltantes não se contentaram
apenas com a presença de repórteres de .
jornais, exigindo a participação de profis-
sionais de TV para registrar a saída do
grupo, sem que fossem molestados pelos
policiais. Até a chegada das equipes de
TV, porém, repórteres de jornal e rádio
eram feitos reféns.

No final da noite a situação compli-
cou. Sem solução à vista para o impasse,
os bandidos ameaçaram executar os re-
féns. Num dos quartos do sítio estavam
presos, além de Campeio e do menino
André, os jornalistas Rodrigo França Ta-
ves, do JORNAL DO BkASIL, Luís
Carlos Cascon, de O Globo, Lúcio Natalí-
cio, de O Dia, Carlos José, da Rádio
Teresópolis, Cláudio Starec, Raimundo
Genildo, César Pedreira e Joel da Concei-
ção, TV Manchete. Do lado de fora, além
de equipes de reportagem e de policiais,
estava o pai de André, Marcelo Diniz
Santarrita.

Às 22h30min, os assaltantes pediram
ao major Celso, da 8a Companhia Inde-
pendente, que intermediava as negocia-
ções, três latas de cerveja, uma garrafa de
conhaque e o medicamento Buscopan. O
remédio seria usado por Mauro Branco,
que está ferido. A polícia, no entanto,
acredita que o medicamento fosse ingeri-
do com o conhaque para evitar o sono.
Para o menino, foi pedido um cachorro-
quente.

Tiroteio — No assalto, por volta
do meio-dia, a quadrilha levou CzS 1
milhão 300 mil do cofre da agência do
Bemge, na avenida Delfim Moreira, no
centro. Na fuga houve troca de tiros entre
a quadrilha e uma guarnição da PM, que
passava pelo local. O menino Hugo Leo-
nardo de Abreu Marques Ferreira, de
cinco anos, foi baleado e levado para o
Hospital de Clínicas Nossa Senhora de
Fátima. Um assaltante, conhecido apenas
por Dudu, foi atingido por um tiro e
morreu a caminho do hospital. O PM
Rogério Seabra ficou ferido.

Na fuga, um dos assaltantes se perdeu
do grupo, conseguindo escapar. Mauro
Branco e Rogério Cascudo roubaram a
Fiat bege placa DU-6889, de José Carlos
Batista, que foi baleado nas costas. Na
saída da cidade, os dois trocaram de carro
e passaram para uma Fiat cinza, cuja placa
não foi anotada. Já na estrada Teresópo-
lis-Friburgo, perseguidos por carros da
PM, os assaltantes invadiram o sítio que
fica na rua das Hortências, localidade de
Albuquerque.
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Antes de fugir, Mauro Branco ameaça matar o menor André Santarrita, de 12 anos, na janela da casa em Teresópolis

Sambista maior
volta a sorrir
Aniceto deixa o
exílio e recebe
cuidados médicos

O 
último imperador do samba,
Aniceto do Império, que até há

duas semanas estava entrevado nu-
ma cama, morando de favor numa
casa em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, passou a receber o
cuidado de médicos e enfermeiras no
Hospital-Escola Francisco de Assis,
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), na Avenida Presi-
dente Vargas. O grande partideiro e
jongueiro, fundador da escola de
samba Império Serrano, já não sofre
tanto.

A internação foi providenciada
pela reitoria da UFRJ por iniciativa
do vice-reitor Alexandre Cardoso,
admirador incondicional do sambista
que nos anos 40 e 50 foi um dos
líderes do Sindicato dos Estivadores
e simpatizante do Partido Comunis-
ta. Proibido pelos médicos de fumar,
Aniceto já não parece o homem que
ficou três meses enrolado num co-
bertor roto, dentro de um quarto
úmido e escuro. Mais calmo, exibe
até bom humor: "Quem está no
hospital não está bem, não é mes-
mo?" — diz com um largo sorriso e
acrescenta: "Espero voltar à minha
atividade, à minha arte."

Há três dias no hospital — que a
Princesa Isabel inaugurou em 1879

— Aniceto já conquistou a simpatia
dos enfermeiros, médicos e funcio-
nários. A médica Ana Maria disse
que ele está passando bem e termi-
nando de fazer os exames de rotina
por causa da hipertensão e do diabe-
tes. Tem dormido normalmente e só'
fica um pouco ranzinza quando tem
que tomar injeção.

Ontem ele recebeu a visita do
diretor do Instituto de Psiquiatria da
UFRJ, o médico Rafaeli Infante,
que ao tomar posse em 1985 teve
Aniceto como patrono. 

"Foi a maior
honra e, agora, nesta situação, a
gente não podia deixar de visitá-lo",
disse Rafaeli. Na comemoração dos
50 anos do Instituto, o sambista será
o maior homenageado, segundo o
médico, pela sua importância na
cultura popular e como representan-
te da comunidade negra.

Grande festa será realizada dia
31 no Circo Voador, na Lapa, centro
da cidade, em homenagem ao parti-
deiro que começou a improvisar seus
versos com 16 anos, na década de 20.
O início foi na escola de samba
Mama na Burra, de Turiaçu, zona
norte. Raimundo Santa Rosa, gran-
de amigo de Aniceto que tem auxi-
liado Aniceto, está contactando
Beth Carvalho, Martinho da Vila,
Paulo Moura, Paulinho da Viola e
outros artistas para participar. 

" Va-
mos levantar o imperador. Ele ainda
tem muito que ensinar e falar da
nossa cultura negra", disse Santa
Rosa.

Luiz Bettencourt

 ~~~~  
.RosaInternado no Hospital Francisco de Assis, o fundador do Império Serrano recebeu a visita dos amigos Iara e Raimundo Santa
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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 in Corpo tem a
solução. Novo Sistema de Modelagem do
Corpo, sem contra-indicaçào. Resultados
rápidos e garantidos.
A primeira consulta é grátis.

Rio

rosto&corpo ®
Av. Rio Branco, 181 — S/105/106
Tels. 220-0301/262-9806

Fortaleza — Rua Idelfonso Albano, 1039
Tel 226-5059
Av. Aquanamt
Tel 221-3332
Av. Aguanambi, 779

Médico Resp: R. Lopes — crm. 33704-5

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMANDO QERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
SUBDIRETORIA DE PROVISÕES

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N» 31/SOP/88

OBJETO: Insttumenlos o Acessórios pnra Bandas do Música.
ABERTURA: Dlu 09 Ago BB, às 14:00 horas.
HABILITAÇÃO: Alá o dia 05 Ago 88.
LEGISLAÇÃO: Decrolo-Lol n» 2.300, do 21 Nov 86.
EDCTAL O Ltlii.il, as ospacHlcaçôos o domais Inlormaçôos podorAo

sor obtidas na seda da Orgnnl/açflo, sita A Av. Churchlll n^' (57 - ev andai- Conuo - Rio de Janolro - RJ. Hlo do Janolio, 20 Jul 88
COMIbSAO DL LICITAÇÕES

METAL LEVE U
sa. indústria e comércio

•••abrasca COMPANHIA ABERTA
CGC60 4 76B84/0OOVB7

HOtlUACAtl
UONKUCUM1
•ui íoiai m vuni

AVISO AOS ACIONISTAS
SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS

Comunicamos aos Senhores Aclonislasque a partirde01/08/1988.inicia-
remos a substituição dos certificados de ações atualmente em circulação
pelos padronizados, os quais represenlarão as ações já grupadas à razão
de uma açáo para cada grupo de mil. conlorme Instrução CVM n.° 56/86
e deliberação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de-
2003.1987.
Os novos certificados, que terãoos cupons numerados de 39 a 58, serão
entreguesmediante apresentação doscertiticadosaserem substituídos

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sâo Paulo

Rua Edison 53 ¦ Campo Belo
Telefones: 531-1835 e 531-4982
Horário das 09 00 às 11:30 hs.

e das 14:00 às 17:00hs

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 50-5° and. -Centro
Telefones. 253-3940 e 253-3030
Horário: das 09:30 às 11:30 hs

e das 14 30 às 16:30 hs

IDENTIFICAÇÃO
Os acionislasou seus representantes legais deverão comparecer muni-
dos de sua identidade e CPF: em comparecendo representantes deverão
apresentar, lambem, documentoquecomproveessa condição No caso
de procuração, a mesma devera ler a firma reconhecida.

Sâo Paulo, 21 de |ulho de 1988.
A Administração

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
I MINISTÉRIO DA FAZENDA
.'SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO STN/SEFIN/DIPUB N° 034/88
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

Condições Gerais:
as constantes do Comunicado STN/SEFIN/DIPUB n° 001,
de 30.12.87, publicado no DOU do dia 31.12.87.

Condições Específicas
data do recebimento das propostas e do leilão: 26.7.88;
hora limite para entrega das propostas: 11:30 horas:
data da emissáo/liquidaçâo financeira: 27.7.88;
data e hora da divulgação do resultado do leilão, pelo Banco
Central do Brasil: 26.7.88. a partir das 17:30 horas.

Características da emissão:

Prazo a
vencer

182 dias
273 dias

Montante
da emissão

CzS 100.000 milhões
CzS 150.000 milhões

Data do
resgate

25.01 89
26.04.89

Brasília-DF, 21 de julho de 1988
LUIZ ANTÔNIO ANDRADE GONÇALVES

HIlÇviUNDIAL'artefatos de couro s a

CIA. ABERTA
C.G.C. N° 33.042.961/0001-18

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas, da Mundial Artefatos
de Couro S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, a ser realizada na sua sede social, na Rua Ururaí n° 556, no
próximo dia 29 de julho de 1988. às 14:00 horas, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

— Re-ratificar as deliberações tomadas na A.G.O. realizada
em 29.04.88, concernentes à publicação do Balanço Geral
encerrado em 31.12.87;

— Apreciar proposta do Conselho de Administração para a
reavaliação dos imóveis do parque industrial, consubstan-
ciada em laudo elaborado pela Bolsa de Imóveis do Rio de
Janeiro;

— Ratificar a não homologação do aumento de capital
proposto pela A.G.E. de 16.06.87;

— Assuntos de interesses gerais.

Rio de Janeiro. 20 de julho de 1988
Hélio Paskin

Presidente do Conselho de Administração

|y NOSSAS AÇÔÍS SÃO
NEGOCIADAS NAS

S KXSAS DC VMORES
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O delirante
riso da hiena
Brazil — o filme, uma engraçada aquarela em tons sombrios

Jonathan Price interpreta um
pacato funcionário público de
um país totalitário que, em
sonhos, se transforma num
guerreiro

Rogério Durst

HOUVE 

tempo em que eles
estavam confinados num
pequeno programa de TV si-
tuado numa ilhota chamada

Inglaterra e o mundo dormia tranqüi-
Io. Mas em 1971 o grupo de comedian-
tes Monty Python lançou o filme And
now for something completely diffe-
rent, dirigido por Ian Naughton e nun-
ca lançado no Brasil. Era para ser
apenas uma coletânea de esquetes
apresentados no programa da BBC.
Mas se tornou um vírus humorístico
que contaminou meio mundo. O está-
gio terminal desta epidemia estará
amanha à noite em sua telinha. Brazil
— o filme, de Terry Gilliam, é uma
tragicomédia sobre a vida num país
totalitário e hiperburocratizado. E, iro-
nicamente, é a programação de ama-
nhã na Sessão de gala da bem-
comportada TV Globo.

John Cleese, Terry Jones, Michael
Palin, Terry Gilliam, Eric Idle e
Graham Chapman, todos roteiristas e
atores e um e outro diretor, formavam
o Monty Python. Um grupo de ingleses
bem pensantes sadicamente dedicados
a fazer o mundo rir. Seu humor é uma
cruel mistura de nonsense e filosofia.
Como se fosse uma estranha mutação
incorporando Mel Brooks, Woody Al-
len e Jack, o Estripador. E quando a
TV ficou pequena demais para este
monstro, ele partiu para o cinema.
Monty Python (Monty Python and the
Holy Grail), dos dois Terrys, Jones e
Gilliam, feito em 75, foi o primeiro
filme a sério do grupo. Foi também o
primeiro exibido no Brasil, no início
desta década, deixando público e críti-
ca apalermados.

Em 77, Gilliam fez seu primeiro vôo
solo com Jabberwocky, estrelado pelo
compadre Michael Palin. O cineasta
não consegue afirmar um estilo pessoal
e acaba apenas diluindo o estilo Py-
thon igual a tantos outros mundo afo-
ra. Só que com um pouco mais de
autoridade. O diretor volta à frente das
câmeras em 79, como um dos astros de
A vida de Brian (Monty Python's life
of Brian), de Terry Jones, um hilarian-
te esculacho com a vida de nosso se-
nhor Jesus Cristo.

A consagração de Terry Gilliam co-
mo cineasta veio da maneira mais im-
provável que se possa imaginar. Os

aventureiros do tempo (Time bandits),
que o tornou reconhecido independen-
temente de seu bando, é um filme
infantil. Mas diferente de todos os ou-
tros. Um guri viaja pelo tempo só para
descobrir que Deus é um burocrata, e
seus pais, que não ligam para ele, aca-
bam reduzidos a cinzas.

O sentido da vida (Monty Python's
the meaning of life), de 83, é, até o
momento, o último trabalho coletivo
da velha trupe inglesa. Um filme cuja
maior preocupação é chocar. Sexo, re-
ligião, morte, fome e transplantes de
órgãos são alguns dos assuntos que o
Python trata com a mais absurda sem-
cerimônia. Um filme que chegou a ser
censurado em vários países e que real-
mente foi a despedida do bando.

Brazil é o filme americano de Terry
Gilliam. Foi a grana da Fox que ban-
cou este delírio descaradamente inglês
sobre uma sociedade sufocante. Num
futuro próximo, Sam Lowry (Jonathan
Pryce) é um burocrata que descobre
que um simples erro de grafia num
documento pode condenar um homem
à morte. Descobre também que todas
as pessoas com quem ele se relaciona
profissional ou pessoalmente são coni-
ventes com o sistema ou o ignoram. A
saída para Sam é sonhar com um mun-
do melhor. Parece uma história trãgi-
ca? É. Mas terrivelmente engraçada e
eternamente embalada por Aquarela
do Brasil, apenas Brazil prós gringos,
de Ari Barroso.

Graças ao desenho de produção de
Norman Garwood e ao roteiro de Gil-
liam, Tom Stoppard e Charles
McKeow, você nunca sabe o que vai
ver na próxima cena de Brazil. O elen-
co, formado por Robert De Niro, Bob
Hoskins, Ian Holm, Katherine Hei-
mond e Michael Palin, garante o (sur)
realismo das criaturas bizarras que as-
sombram o pobre Sam Lowry. E nem a
doçura da bela Kim Greist, a mulher
dos sonhos do medíocre funcionário
püblico.vai evitar que ele fuja ao seu
destino no final do filme.

Quando lançou seu filme, Gilliam
falou: "As pessoas irão rir e, de repente,
se darão conta de que não deveriam
estar rindo, porque o que vêem é terrí-
vel." Amanhã à noite, quando terminar
Brazil, você vai saber direitinho do que
ele está falando. Mas dificilmente terá
disposição para comentar este assun-
to. Ou qualquer outro.

FONDUE, FONDUE
e BORGUIGNONE «QUEIJO
• CHOCOLATE «CAMARÃO

TODAS AS NOITES, SERVIDO AO AUTÊNTICO ESTILO SUÍÇO

ráDili ATAULF0 DE PAIVA, 270 S/ SOLO
RIO DESIGN CENTER TEL 274-5799/239-5744

AwiWvnir

rwm
galeria de arte

m WIM VAN DUK
50 ANOS DE PINTURA

A Wuy Galeria de Arte agradece as centenas de pessoas
que se emocionaram frente à mostra acima e se
compromete a manter exposição permanente de WIM
VAN DUK nas 4 lojas Way (294-0196 e 399-4218). Ao
internacional WIM VAN DUK a Way Galeria de Arte
transfere o sucesso, satisfeita em ter conseguido o
reconhecimento nacional definitivo de sua obra.
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Rio Sul I). 301 c. 02
BarraShopping Ij. 219/A
Tijuca Off Shopping Ij. N
Norte Shopping Ij. 1502
Plaza Shopping Ij. 206
Shopping da Gávea Ij. 213
Visconde de Pirajá, 540/lj. B
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A Fio-Car faz parte de um grupo de
oficinas mecânicas, fundado há 40 anos
por Fiorindo Troisi que, hoje, dispõe de

l.200m2 em plena Zona Sul.
Conta com uma equipe de técnicos

altamente especializados que presta
serviços de 1? qualidade em

acessórios, mecânica,
eletricidade, lanternagem

e pintura, canos e silenciosos.
Com absoluta garantia.

i 1
Tudo para o seu carro num só endereço

R. Francisco Otaviano, 55-A, B, C e D
Copacabana Tels.: 287-1204 e 267-6065

ÚLTIMOS
DIAS 0 AMIGO DA ONÇA TEATRO DOS 4

TEL. 274-9895"'* «mHAi.Pú:BHA8H.'. ;

5 A 24 DE JULHO DE 1988
PROGRAMAÇÃO
SEMANA DE 18 à 24 DE JULHO
DIA 19 às 20hs Local: Show-Room - 3? piso

Palestra: Teatro NÔ e KABUKI
Dr. Marbo Giannaceine

DIA 19 às 21 hs Local: Subsolo
Noite de Autógrafos: Linha DÁgua de Olga Savary
Exposição de Haikais

DIA 20 às 20hs Local: Show-Room - 3? piso.
Vídeo Moda Japão: Estilo e Rua
Presença de jornalistas de moda.

DIA 21 às 21 hs Local: Show-Room - 3? piso
Mostra de Filmes Publicitários premiados no Japão em 1987.

Convidado: Yochi Oda - Agencia Hakuhodo Inc.
DIA 22 às 21hs Local: Show-Room - 3? piso

Teatro NÔ: Grupo Taniko
Peça: Taniko - O Rito do Vale
Demonstração de A ikido, Iaido e Jodô

|————————^—CTMPCgBCTm

C\ w / /otji
IAPAO 80 ANOS DE IMIGRAÇÁi

U — Vídeo National Kid (lugares limitados)
DIA 20 e 21 - 16:00hs
DIA 23 -16:00 e 19:00hs
DIA 24-16:00 el9:00hs
Local: Show-Room - 3? piso
— Festival de Comidas Típicas

DIA 21,22 e 23 a partit das 20:00hs
Local: Nobili Restaurante - Subsolo

APOIO CULTURAL:
Ipanema 2.000
Nova União Transportes Ltda.

PATROCÍNIO:

medidata VAJ?IG

Evtnlo beneficiado pela Lei Sarney.

n/y./uvici:
JORNAL DO BRASIL

SER UM ASSOCIADO
TEM SEUS PRIVILÉGIOS

CONVITE
Fundação Mokiti Okada e Rio Design Center
convidam para o Evento de Encerramento da
Comemoração dos 80 anos de Imigração Japão.

Recital: Miguel Proença - Elisa Fukuda
Fátima Alegria e Quarteto Besslcr

Local: Teatro Municipal Dia 18 de agosto às 21 hs

Informações e reservas: Rio Design Center
Show-Room - 3? piso

Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon.
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Mareia Cezimbra

Rede Manchete mostra-
rá a partir de amanhã
mais um pedaço da cara
nova — menos eletrôni-

ca e mais humana —, já em últi-
mos retoques para ser apresenta-
da por inteiro, daqui a um mês, a
seus espectadores de todo o país.
A imagem humana estará em
mais um bloco de vinhetas da
emissora, com pretensões de pres-
tar ao telespectador serviços dire-
tos — a previsão do tempo, por
exemplo — ou simplesmente apre-
goar valores como o amor, a ami-
zade ou a gentileza no cotidiano.
O público, porém, já vê desde
quarta-feira os sinais destas hu-
manidades em três blocos de vi-
nhetas, sobre a importância da
amamentação, do relacionamento
carinhoso e do não-à violência,
lançadas no ar com patrocínio da
indústria alimentícia Perdigão.

A estética humanista do mais
recente diretor artístico da casa, o
global Jayme Monjardim Matara-

. zo, 32 anos e há um mês no cargo,
não se resumirá em vinhetas. Ela
marca uma linha de shows de bai-

; Jco custo que tentará quebrar, ca-
da vez mais, a frieza eletrônica do
veículo. "A Globo tem uma cara
própria, que é a cara do padrão de
qualidade, aquele formato límpi-
do e claro de qualidade absoluta.
A Manchete precisa encontrar a
sua cara e optamos pela humani-
zação", diz. Isto significa, por
exemplo, que o Programa de Do-
mingo deixará de ser uma cópia
do Fantástico, no mesmo horário
das 20h, na Globo, para buscar
mais personalidade. A linha hu-
mana, porém, estaria basicamen-
te no horário de 22h30min, nos
debates de Ela & Ele, às segun-
das, nas disputas de Sem Limite,
às terças, já existentes antes da
chegada de Jayme e na sua última
invenção, As Cantoras do Rádio,
às quartas, uma alternativa para a
ruidosa demissão de Clodovil,
com uma hora de programas de
rádio dos anos 20, 30 e 40, que vai
dos novelões aos concursos de ca-
louros.

A busca de identidade inspira-
se ainda em formatos já conheci-
dos na Globo. O dominical Agita
Brasil, por exemplo, sob comando
de Tânia Alves, pode ser um filho-
te do Som Brasil, aos domingos,
às 8h20min, na Globo. Com es-
tréia prevista para dia 7 de agosto,
às 19h, Tânia Alves vai apresentar
manifestações culturais que atra-
vessam o país, do Oiapoque ao
Chuí, sempre à margem do eixo
Rio—São Paulo. A nova estética
contará também com outro huma-
nisrao há tempos abandonado pe-
Ia Globo: os flashes locais do Glo-
bo Cidade. "A Manchete precisa
deste contato direto com o públi-
co, prestando informações de uti-
lidade pública e fazendo comuni-
cados durante todo o dia", obser-
va Jayme.

Há mais um projeto, Em Julga-
mento, um programa mensal que
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pretende julgar temas e fatos com
juizes, júri e réus simulados e que
vai dividir o horário com As Can-
toras do Rádio. É só a linha hu-
manista decolar "em vôo de cru-
zeiro" para que Jayme Monjardim
se dedique, enfim, à parte mais
elaborada de seu projeto: uma boa
programação para 89. "Encontrei
uma emissora parada há mais de
um ano, com equipamentos e es-
túdios vazios. A Manchete precisa
com urgência botar programas no
ar para vender seu espaço publici-
tário. Só depois deste vôo de cru-
zeiro poderemos respirar com cal-
ma e pensar numa programação",
diz.

Vôo de cruzeiro, no jargão aero-
náutico, é aquele em que o avião
atinge a altura e o consumo ideais
de combustível. Jayme Monjar-
dim avalia que o único programa
nesta situação é o Cinemania, aos
sábados às 13h. O Ela & Ele e o
Sem Limite precisam, segundo

¦ Jayme
Monjardim,
novo dire-
tor artístico
do canal 6,
quer mudar
o perfil da
emissora
para ficar
mais perto
do espec-
tador

ele, "mais um ou dois programas"
para entrar na rota perfeita. "O
Ela & Ele está ainda um pouco
frio, falta um elemento que dê
calor ao debate de quatro pessoas.
É difícil, mas estamos quase con-
seguindo", comenta. A audiência
dos dois, porém, surpreendeu até
as melhores expectativas: Ela &
Ele conseguiu média 4,5 na estréia
e 11 no segundo programa, en-
quanto Sem Limite chegou à se-
gunda semana com média 9 e à
terceira com 11 (números do Ibo-
pe, fornecidos pela Manchete)."Para uma emissora que tinha
traços neste horário, é uma au-
diência fantástica", conclui
Jayme.

Apenas nas novelas Jayme diz
ter "acertado desde o início" que
não vai botar a mão. Aliás, na
novela, já que a emissora só tem
prevista a estréia, dia 22 de agos-
to, às 21h30min, de Olho por olho,
uma tragicomédia de Geraldinho
Carneiro e José Louzeiro. A sua

primeira especialidade em TV, po-
rém, é justamente direção de no-
velas. Ele estreou em 80 com Bra-
ço de ferro, na Bandeirantes, e
encheu o currículo com a proeza
de oito novelas sem férias na Glo-
bo; as últimas foram Sinhá-moça
e Direito de amar. É dele a direção
ainda do último capítulo de Ro-
que Santeiro, quando Porcina
(Regina Duarte) deixa Roque (Jo-
sé Wilker) para ficar com Sinhozi-
nho Malta (Lima Duarte). Um cli-
ma de proposital citação do filme
Casablanca que o público, irado
com o desfecho de Dias Gomes,
nem percebeu. "Eu não vi
Casablanca para dirigir aquela ce-
na. Vi o filme há muito tempo na
televisão. Mantive apenas o clima,
os olhares e, no lugar da neblina,
uma chuva fina, artificial", ex-
plica.

Foram as oito novelas sem fé-
rias que fizeram o jovem diretor
enjoar totalmente do gênero."Gosto de minisséries, mais liga-

das ao cinema", diz o diretor de
um filme inacabado em homena-
gem a sua mãe, a cantora Maysa.
Ele tinha pedido demissão da Glo-
bo para se dedicar a filmes putali-
citários e à família —- a mulher,
Fernanda, os filhos Jayminho, de
dois anos, e Maria Fernanda, de
um. "Um dia depois de sair da
Globo, eu estava de mudança pa-
ra São Paulo, quando no dia de
meu aniversário, 19 de maio- o
atual diretor da Manchete em São
Paulo, Nilton Travesso, me telefo-
nou para me dar de presente a
direção artística da emissora.
Nem queria, mas. quando vi.os
estúdios vazios e bem equipados,
não resisti", diz. Agora o sonho é
outro e bem alto: Jayme Monjar-
dim quer mudar toda a produção,
shows e novelas para os confins do
parque cenográfico da emissora,
em Água Grande. "Aquilo é um
mundo. Podemos fabricar tudo e
eu também vou me mudar para
lá", anuncia.

Festival Gastronômico de PAELLA com mais de 14 variedades ¦ ^^^WÊ^^f^f4h
(Paella de Lula, Polvo, Crustáceo, à Valenclana, Mista, à Ia Marina-1 Jí^^^^i>W^l^m_\
ra...) para você escolher e saborear.Preço de CzS 790,00 p/pessoa. E L/|! / j^ .^fcWJB
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Pré-estréia no Rio do Festival New
Music America

16 horas de vídeo -16 artistas
Obras de Philip Glass, Joseph Celli,

Yoshi Wada, Phil Niblock, Alvin Lucier,
Terry Riley, Bill Buchen e outros.

De 24 a 31 de julho de 1988
Sábados e Domingo sessões diferentes

às 16 e 18 horas
Dias da semana sessões às 18 horas

Auditório do 3? andar

museu de a rt í» moderna do rio de janeiro
AV INF/OTEDOM HENRIQUE 85 HIODE IANEIRO TE1_.021.--I0 2I8B
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ECILIA MEIRELE
Apresenta'

I!

Dias 23 e 24 de Julho,, às 17 horas
25, 26 e 27 de Julho, às 21 horas.

,
Série Interamericana
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Programa

(Üruguái/Brasil)

Solistas: Jessie i.<de Bellis, piano
Sônia ÉariaiVieira, piano

León Biripttis, oboé
Júlio Levinas, violino

Igp, Victor Sàfagy, violino
\yictorAddiego, violoncelo
Francisco ScMotthauer, viola

Reüé Maritto Rivero, bandonéon
> ., ^ ^

Obras de: ^
l_on Biriottts -
Diego Legrand
Pons ~-;Guido

Breno Blauth -
Edino Krieger •

-• Santiago Barahda —- Eduardo Fabini — R. Storm
2- César Cortinas— Daniel Stéfani — Lamürque
Santórsola, -;

¦* Harold Emeh —^Oswaldo Lacerda — Marlos Nobre
— Villa-Lobos — Radaroés Gnatalli

G-Donbaettt ~- Schumann

Ingresso Único — CzS 250,00
(Válido para 5 apresentações)

JORNAl. DO BRASIL K ADIO JORNAL DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO Dt CULTURA . .
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ÔELECIONÀDIÔÔÍMAÔ
DE ROSTO COLADO, COMO ANTIGAMENTE

Quem estiver muito bem acompanhado e quiser au-
mentar os prazeres ao lado dessa companhia, deve ir ao'
Carinhoso (Visconde de Pirajá, 22). A melhor musica ao
vivo para dançar de Ipanema, por conta do duas bandas
e dos cantores Dora, Leuma e Fernando. Cozinha
sempre recomendável. Comando de Zezinho Esteves e
Márcio Cardoso. Tel.: 287-0302.

O único restaurante-dançante do
Rio: A Desgarrada, tem como atra-
ção-maior Maria Alcina. E mais: An-
tonio Campos e Hélia Costa e Silva.
De 2a a sábado. Às-6as, o conjunto
folclórico Guerra Junqueira. Barão da
Torre, 667. Tel.: 239-5746.
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Pegue seu par e dance romanti-
camente no Vinícius (anexo à
Churrascaria Copacabana), ao
som da Bigband e dos cantores
Regina Falcão (f), Victor Hugo e
Roberto San. Av. Copacabana,
1144. Tel.: 287-1497.

VALE A PENA, EXPERIMENTE
Para você que está curtindo férias no Rio. nada melhor do
que conhecer ou rever o Plataforma I. que oferece há oito-
anos carnes cuidadosamente selecionadas, sempre macias
e saborosas. Ponto de encontro dos artistas, socialites'.'
poetas e todos aqueles que são vistos por todos. No 1o
andar o supermusical Brasil de Todos os Tempos. Adal-
berto'Ferreira. 32. Tel.- 274-4022.

Vista maravilhosa para o mar,"
em ambiente de real charme;
recomendo o Sobre as Ondas
(na Atlântica, 3432), com sua
música ao vivo para dançar. Re-
vezando-se o quarteto de Miguel
Nobre (f) e a banda de João
Carlos. Reservas: 521-1198. .

WÊ» i - ]WZ.

Eaitcies-redato.es responsáveis. Ne» Machado & Sieiro Ketto do Gripo Certa ce Imprensa.

/ab jogadas^./ mais \
3 importantes ||

AaS acontecem í,v
I Ww\ nas /
p \ segundas- I

Esportes

hfj^ks
JORNAL DO BRASIL



JORNAL DO BRASIL
. .__-! I '¦¦ II -

Em guerra
contra a
tentação
SÁO 

FRANCISCO — Um gru-
po de fundamentalistas cris-

tãos realizou ontem manifesta-
ção de protesto diante da casa do
presidente da Universal, Lew
Wasserman, em Beverly Hills,
Los Angeles. A empresa filma o
polêmico A última tentação de
Cristo, que consideram um ultra-
je à imagem de Jesus. No filme,
dirigido por Martin Scorsese,"Cristo é apresentado como um
homem fraco, cheio de tentações
pecaminosas, que não respeita a
sua condição de Filho de Deus,
consumando casamento com
Maria Madalena", segundo o re-
verendo luterano Charles Bergs-
trom, um dos mais irritados com
as filmagens. Mas o Arcebispo de
Los Angeles, Roger Mahony está
confiante em convencer a Uni-
versai a não distribuir a película,"porque sua exibição seria ofen-
siva aos sentimentos da maioria
da população do país". Caso o
poder de convencimento do Ar-
cebispo não seja dos maiores, o
Departamento de Comunicação
da Conferência Episcopal Católi-
ca dos Estados Unidos já divul-
gou posição em relação A última
tentação de Cristo. Classificou-o
com a letra O que significa:"Ofensa à sensibilidade moral do
público."Até o momento, a Universal
mantém setembro como data da
estréia mundial do filme.
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Martin Scorsese, o alvo dos fundamentalistas

sS! DZI CROQUETTES$#^ÉÃTRO-JEREZA RACHEL
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AQUECEDORES fc

JUNKERS GERAL $CONSERTOS ^JVENDAS (J
INSTALAÇÕES^

Assistência Técnica^
Exclusiva j^j'

RÔMULO B
COSENZA C
224-9393 (J
287-8787 £

Marcos Ariel no quarta a sábado
a partir das 22 horas
Rua Garcia D'Ávila,15
Ipanema-Tel.: 267-6596

)

DINHEIRO.
NEGÓCIOS.

O SOBE-E-DESCE DA BOLSA.
___¦ INFORME ECONOMCQ ¦_____¦
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HOTEL COPA D'OR
¥.¥¥¥

Feijoada
com o toque d'or.

Leve e saborosa.
Cz$ 1.500,00

+ 10% <=~2^ Jèz<^í^
& RESTAURANTE

Rua Figueiredo Magalhães, 875 - Copacabana - Tel.: (021) 235-6610

A cidade
se informa
Cidade
Tudo o quo vooè precisa.,
tem no Cidade. E muito _____>
É o melhor lugar da cidade
para vooè oonaidtar.
JORNAL DO BRASIL
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PSIa primeira vez na cidade
a única orquestra com 12 saitas do país.

Domingo, dia 24 às 17 horas
Parque da Catacumba

Apoio Cultural: Lançamento:

fô£]Bamerindu< m@ARTE' o banco da nossa terra
Projeto incentivado pela lei 7.50S

Santo Amaro não dorme no ponta:
FILIAL BARRA ABERTA
DIARIAMENTE ATÉ 22 HORAS

Pegue a familia e venha dar um passeio
distribuidor até a Santo Amaro. Você vai fazer o melhor

negócio da sua vida.Toda a linha Ford e os usados
superselecionados. Ultimas novidades em PICK-UPS
e o- fora de série TOPAZZIO, estão em nosso salão.
Conheça, também, o nosso VIDEO CLUBE.

AV. ALVORADA, 2.541 - TEL: 325-5455 ( em frente ao Casa Shopping í
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TEATRO IPANEMA
26 a 31 de JULHO • 21:30h

Quem vem
O Brasil receberá em se-

tembro a visita do econo-
mista soviético Abel Agan-
beguian.

E dal? — perguntará o
leitor menos atento.

Nada além de que o ho-
mem é, não apenas o chefe
do departamento econô-
mico da Academia de
Ciências da União Soviéti-
ca, como ainda conselheiro
econômico particular de
Mikhail Gorbachev.

É o grande arquiteto da
perestroika.* * *

Aganbeguian virá parti-
cipar de seminários no
Rio, São Paulo e Brasilia
precisamente sobre a pe-
restroika.

Pelo que tem a dizer e
mostrar sobre abertura, é
uma pena que ele não ti-
vesse vindo antes do se-
gundo turno de votação da
Constituinte.

A pedidos
A Fosfertil, subsidiária

da Petrofertil, por sua vez
subsidiária da Petrobrás,
pode vir a ser privatizada.

Há, na mesa do presi-
dente José Sarney, uma
carta pedindo a providê
nela, assinada por todas as
grandes empresas nacio-
nais do setor de fosfatos e
fertilizantes.

Pró e contra
Agora que se livrou da

candidatura a prefeito de
São Paulo, o apresentador
Sílvio Santos terá que re-
solver uma delicada quês-
táo dentro de sua rede de
televisão.

Vai enfrentar a resistên-
cia de Jô Soares para que
o seu programa Veja o
Gordo seja transferido de
segunda-feira — quando
tem a audiência esmagada
pelo Tela Quente da Globo
— para a sexta, um dia
tradicionalmente fraco da
concorrente.

Süvio é o maior defensor
da mudança dentro do
SBT.

Cesta
básica

O ministro Marcos Vila-
ça voa hoje para Cuba le-
vando na bagagem um
presente do presidente Jo-
sé Sarney para seu colega
Fldel Castro.

Um cestão repleto de do-
ces, sucos e outros produ-
tos alimentícios brasi-
leiros.

Regularmente, Castro
manda para Sarney pro-
dutos cubanos, principal-
mente queijos e sorvete de
laranja.

Está inaugurada entre
os dois países a política do
viva o gordo.

Zózinio
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Ronaldo Zanon
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rerezin/ia Figueira de Mello, Angela Fragoso Pires e Regina.
Andrade Pinto no movimentado coquetel do Rio Palace, em
que Claudia Fialho homenageou a directrice do Hotel Bris-

tol, em Paris, Ghislaine Jouslin de Noray

16 pontos
Pela segunda vez em cerca de 10 dias, o

senador Álvaro Pacheco sentiu na boca o
gosto amargo do revés.

Não conseguiu segurar o sr Bráulio Café
na Receita Federal e ficou a um voto da
eleição para a Academia Brasileira de Le-
trás.

Para fazer os 16 pontos ao contrário só
falta não conseguir emplacar o general Albe-
rico Barroso na diretoria industrial da Petro-
brás.

Novo
nome

A Radio Nacional
FM, adquirida em
concorrência pelo
empresário Paulo
César Ferreira, irá
ao ar a partir de Io
de agosto com um
novo nome, já que a
compra não incluía
a marca.

Passará a se cha-
mar RPC FM.

A freqüência, con-
tudo, será a mesma:
100.5.

Casa nova
Já está devida-

mente instalada em
sua cobertura do
condomínio Praia
Guinle, vizinha, por-
tanto, do ex-
presidente João Pi-
gueiredo, a cantora
Simone.

Pela total mudan-
ça da planta origi-
nal, Simone passou
praticamente a mo-
rar num quarto e
sala.

Só que ocupando
1 200 metros qua-
drados.

Vida dura
Quem está numa boa é o sr Milton Sellg-

man, chefe de gabinete do ministro da Cièn-
cia e Tecnologia, Luis Henrique.

Segundo o Diário Oficial, ele está autori-
zado a ausentar-se do país de 25 de agosto
próximo a 5 de novembro, mais de dois
meses, para visitar técnicos na Itália

• É técnico pra chuchu.
Rubens Monteiro
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Josefina Jordan e Jorge Guinle na recepção que comemorou

no Palace Club o primeiro aniversário
do jornal Beautifül Week
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Especial
Alvln Toffler, o autor

dos grandes best-sellers O
Choque do Futuro e A Ter-
ceira Onda, estará em São
Paulo no dia 25 de agosto
para um seminário desti-
nado a empresários inte-
ressados em reestruturar
suas empresas e adapta-
las aos desafios deste final
de século.

Para ouvi-lo e dois ou-
tros conferencistas, os in-
teressados vâo desembol-
sar, por um dia, 90 OTNs.

A cotação de hoje, Cz$
144 mil.

Canecaço
O Canecão vai inaugurar

até o fim do ano uma nova
paginação, mais sofistica-
da e confortável.

Dentro de no máximo
três meses deverão estar
concluídas as obras que
equiparão a casa com uma
sala de espera e um bar, à
direita de quem entra.

As bilheterias serão des-
locadas para a lateral
abrindo mais espaço para
a espera do público entre
um espetáculo e outro.

Dentro, destinado aos
convidados especiais da
direção, o Canecào ganha-
rá um camarote para 30
pessoas.

Contundência
• De um ex-ministro peso-pesado da área
econômica respondendo a um jornalista que
lhe perguntara se ele achava que o ministro
Maílson da Nóbrega deveria ser substituído
e por quem:— Nâo adianta nada substituí-lo. Não
há ministro forte com um presidente fraco.

Apelo
Está nas màos do ministro da Agricultura,

íris Rezende, o destino da Escola de Artes
Visuais, no Parque Lage.

Ontem, no encontro que reuniu no Rio os
secretários de Agricultura da Região Sudes-
te, o governador Moreira Franco fez pessoal-
mente um apelo ao ministro pedindo a per-
manência da Escola no Parque, onde funcio-
na há 22 anos.

O Parque Lage pertence ao IBDF e a
retirada dali da Escola comprometeria irre-
mediavelmente a I Bienal Internacional de
Escultura ao Ar Livre.

Aliás, já está comprometendo: as obras
previstas para o terraço que abrigará parte
da mostra vêm sendo permanentemente
adiadas.

Contágio
Não deve estar fazendo muito bem à Cuba

o convívio cada vez mais estreito com o
Brasil.

Contagiada — quem sabe — pela prover-
bial ineficiência brasileira, a colheita cubana
de cana de açúcar este ano foi um desastre.
» Menor em oito milhões de toneladas do
que a do ano passado.

Bóia quente
Não vai além de Cz$ 3

milhões o salário do mais
novo contratado da TV
Globo — o animador Faus- -
to Silva.

É mais ou menos o que
ele ganha na Bandei-
rantes.

A vantagem é que, se
tudo der certo, Fausto terá"
participação na comercia-'
lização de seu programa. -

Nome áe peso
o Não será surpresa se na
próxima eleição para a-
Academia Brasileira de-
Letras, prevista para da- ¦
qui a uns quatro meses, o
grupo de concorrentes in--
corporar um nome de pro-
jeção nacional e interna-
cional, pelo menos em Por-
tugal.
• Dias Gomes.

Idéia fixa
A revista Playboy náo

desiste de ter a atriz Nata-
lia do Valle, em pêlo, nas
páginas.
e Continua insistindo.

E o cachet subindo.

Previdência
Aposto numa banca de'

jornais, limpinha, reluzen-
te, da Rua Almirante Bar-"
roso:"E proibido cola cartais"

Já a banca do lado, pre- .
sumivelmente sem o apelo,
estava imunda, coberta de .
cartazes.

B sa a
Discrição

Restringiu-se a uma ce-
rimônia no cartório o ca-
samento que ziniu Gisele
Pubel Silva e João Moreira
Salles.

Na presença apenas,'
além do juiz, de duas teste-
munhas, convidadas à úl-'
tima hora.

Roda-Viva
O prefeito de São Paulo e

sra Jânio Quadros, embar-
cando para Boston, e o os
recém-casados deputado e
sra Álvaro Valle, de partida
para Paris, encontraram-se
ontem no aeroporto do Rio.
Com direito a cumprimen-
tos e bate-papo.

Lilian e Gregorio Rossi de
Montalera cm cruzeiro pe-
las ilhas gregas.

Desembarca no Rio no ini-
cio de agosto o embaixador
Marcílio Marques Moreira.

Muito simpático o jantar
oferecido anteontem pela
sra I-erta Leitchic.

Aplaudindo o show de Jô
Soares no Scala, Caetano
Veloso, Roberto Talma e
Antônio Fagundes.

Amanhece no Rio domin-
go, para uma longa tempo-
rada, o cartunista c teatro-
logo francês Gerard Lau-
zier.

No almoço do Paddock
Jardins, em Sào Paulo, a
apresentadora Hebe Camar-
go e o ex-ministro João
Sayad. Em mesas dife-
rentes.

A confraria Companhei-
ros da Boa Mesa almoçará
na segunda-feira no
Guimas.

De volta de Nova Iorque, o
empresário Manuel Águeda
Filho.

O Museu do Ingá, em Nite-
rói, tem um novo diretor: o
professor e critico de arte
Geraldo Edson de Andrade.

Claudia Gouthier Nied-
zielsky promoverá na segun-
da-felra no Hotel Ritz, em
Paris, um almoço-desfile. Na
passarela, a nova coleção da
maison Dior.

Era em homenagem à pin-
tora Flora de Morgan-Snell
o jantar oferecido ontem no
Country Club pela sra Regi-
na de Mello Leitão.

Zózimo Barrozo do Amaral, com sucursais
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RECOMENDA

ADEUS, MENINOS lAu revoir les enfants), de
Louis Malle. Com Gaspard Manesse. Raphael
Fejto, Francine Racette e Stanislas Carré de
Malberg. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048): 19h40min, 21h50min. Cinema-1 (Av.
Prado Júnior, 281 —295-2889): 15h. 17h10min,
19h20min, 21h30min. (Livre). Continuação
Em um pensionato para meninos na França, um
garoto toma consciência da guerra quando des-
cobre a perseguição sofrida por seu colega
judeu, escondido pelo padre, diretor do colégio.
França/1987. Prêmio Leão de Ouro no Festival
de Veneza.
OLHOS NEGROS ÍOcie ciornie), de Nikita Mi-
khalkov. Com Marcello Mastroianni. Silvana
Mangano. Marthe Keller e Elena Sofonova. Art-
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea. 899: 322-
1258): 14h55min, às 17h10min, 19h25min,
21h40min, sábado e domingo, a partir das
14h55min (14 anos). Continuação.
Na virada do século, a bordo de um navio, um
italiano conta a um passageiro russo a história
de sua vida: sua paixão por uma mulher russa
casada, a falência de seus negócios e o abando-
no de sua mulher. Baseado em contos de Anton
Chekov. Itália/1987. Melhor ator no Festival de
Cannes.
O ÚLTIMO IMPERADOR (The last emperor), de
Bernardo Bertolucci. Com John Lone, Joan
Chen, Peter OToole e Ying Ruocheng. Lido-1
(Praia do Flamengo, 72 — 285-0642): 15h20min,
18h10min, 21h. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros, 1426 — 274-7999): 19h30mln,
22h30min. Até quarta no Lagoa. (10 anos).
ReapresentaçSo.
História real do último imperador da China que,
desde os três anos, quando foi entronado, até
chegar a velhice como simples jardineiro duran-
te a Revolução Chinesa, passou quase toda a
vida como prisioneiro. Inglaterra/1987. Ganha-
dor de 9 Oscars.

SSESTRÊIAS
A PRINCESA PROMETIDA (The princeu brida),
de Rob Reiner. Com Cary Elwes, Robin Wright
Mandy Patinkin e Chris Sarandon. Star-lpanema
(Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690;.-
13h30min, 15h40min, 17h50min, 20h, 22h. Art-
Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895),
Art-Fashion Mall 3 listrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 13h30min, ISMOmin, 17h50min, 20h,
22h10min. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370
— 254-8975), Bruni-Móier (Av. Amaro Cavalcanti,
105 — 591-2746): 14h30min, 16h40min,
18h50min, 21 h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada,
Via 11, 2.150 — 325-0746), Art-Madureira 2 (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827): 14h40min,
16h50min, 19h, 21h10min. Paissandu (Rua Sena-
dor Vergueiro, 35—265-4653): 14h, 16h, IBh, 20h,
22h. (Livre).
Garoto com forte gripe é obrigado a passar o dia na
cama e para consolá-lo o avó conta-lhe uma bela
história, cheia de fantasia, sobre uma princesa que
descobre estar apaixonada pelo encarregado dos
estábulos, EUA/1987.

O PODER (Power), de Sidney Lumet. Com Richard
Gere, Julie Christie e Gene Hackman. Veneza (Av.

\Pasteur, 184 — 295-8349): 15h, 17h10min,
19h20min, 21h30min. Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145 — 264-2025): de 2f a 6*, ès WMOmin.
18h50min, 21h. Sábado e domingo, a partir das
14h30min. (14 anos).
Publicitário especializado em promover campanhas
políticas trabalha para um candidato, mas, quando
descobre que está sendo manipulado, passa a
trabalhar ha campanha do candidato adversário.
EUAI1986.
ANTES SÓ DO OUE MAL ACOMPANHADO (Pia-
naa, traln» and automobUe*), de John Hughes.
Com Steve Martin, John Candy, Laila Robbins e
Michael McKean. Metro Boavista (flua do Passeio,
62 — 240-1291): 14h, 15h50min, 17h40min,
19h20minj 21h10min. São Luiz 2 (Rua do Catete,
307 — 285-2296), Copacabana (Av. Copacabana,
801 — 255-0953), Ric-Sul (Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 274-4532): 14h10min, 16h,
17h50min, 19h40min, 21h30min. Tijuca-Palace 1
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
15h30mln, 17h20min, 19h10min, 21h. Com som
stêreo em todos os cinemas, exceto no Tijuca-
Palace 1. (Livre).
Comédia. Homem tenta desesperadamente chegar
em casa para passar o Dia de Ação de Graças coma
família mas, por azar, encontra um tipo chato que
atrapalha toda sua viagem. EUA/1987.

1CONTINUAÇOES
MESTRES DO UNIVERSO (Masters of the univer-
se), de Gary Goddard. Com Dolph Lundgren, Frank
Langella, Meg Foster e Bilty Barty. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835): 14h, 16h10min,
18h20min. 20h30min. Roxy (Av. Copacabana, 945
— 236-6245): 18h. 20h, 22h. Ôpera-t (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4945), Studio-Catete (Rua do
Catete. 228 — 205-7194); Leblon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-6048). Barra-3 (Av. das Américas,
4666 — 325-6487): 15h, 17h10min, 19h20mln,
21h30min. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246), Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim,
214 — 228-4610): 14h30min. 16h40min,
18h50min, 21h. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fort-
seca, 54 — 390-2338): de 2» a 6". às 14h30min,
16h40min, 18h50min. 21h. Sábado e domingo, às
13h, 15h, 17h.19h.21h. Com som stereo em todos
os cinemas, exceto no Studio-Catete e T//ucs-
Palace 2. (Livre). ,
Aventuras do herói He-Man sempre em luta contra
o poderoso inimigo Skeletor, no planeta Etemia.
Nesta aventura Skeletor aprisionou a feiticeira do
castelo de Greyskull e está absorvendo sua força,
vagarosamente. EUA/1987.
TELEFONE VERMELHO (Telefono rosso), de Ri-
chardo Schicchi. Com Cicciolina. Vitória (Rua Sena-
dor Dantas, 45 — 220-1783): 13h30min. 15h.
16h30min. 18h, 19h30min, 21h. (18 anos).
Filme pornô.

SETEMBRO (September) de Woody Allen. Com
Denholm Elliott. Mia Farrow, Elaine Stritch, Jack
Warden, Sam Watorston e Dianne Wiest. Sào Luiz
1 (Rua do Catete, 307 — 285-2296), Barra-1 (Av.
das Américas. 4.666 — 325-6487): 19h50mln.
21h30min. Com som stereo (Livre).
Os dramas (ntlmos de um pequeno grupo de
pessoas que passam juntas os últimos dias de
verão, numa casa de campo em Vermont.
EUA/1987.
O MILAGRE VEIO DO ESPAÇO (Miracle on 8th
Street), de Matthow Robbins. Com Hume Cronyn.
Jessica Tandy, Frank McRae e Elizabeth Pena.
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Megalhães,
286 — 255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do
Machado, 29 — 205-6842): 20h, 22h. (Livre).
Um corretor de imóveis infemlza, de todas as
maneiras, a vida dos moradores de um velho
edifício para obriga-los a sair. Quanto tudo parecia
perdido, a ajuda vem do espaço, através de dois
minúsculos discos espaciais. EUA/1987.
SUPER XUXA CONTRA BAIXO ASTRAL (Brasilei-
ro). de Anna PenkJo e David Sonnenschein. Com-
Xuxa Meneghel, Guilherme Karan, Jonas Torres e
Paolo Pacelli. Palácio 2 (Rua do Passeio. 40 — 240-
6541): 13h30min, 15h, 16h30mln, 18h. Roxy (Av.
Copacabana, 945 — 236*245): 13h30mln, IBh.
16h30min. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048), Sáo Luiz 1 (Rua do Catete, 307 — 285-
2296). Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-
6487. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338), Art-Meyer (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-
4544), Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 230-2666),
Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):
de 2* a 6a. às 15h, 16h30min, 18h. Sábado e
domingo, a partir das 13h30min. Palácio (Campo
Grande): de 2* a sábado, às 16h, 16h30min, 18h.
Domingo, a partir das 13h30mln. Ópera-2 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4945): 15h, 16h30mln, 18h.
Domingo, às 11 h. sessões com 50% de desconto
nos cinemas São Luiz 1, Barra-1, Carioca. Madurei-
ra-2 e Niterói (Livre).
O duelo entre Xuxa e o violento Baixo Astral, que
seqüestra o cêozinho Xuxo, obrigando e heroina a
enfrentar uma série de desafios. Produção de 1988.

LOUCADEMIA DE POLÍCIA 6: MISSÃO MIAMI
BEACH (Police Academy 5: Assignment Miami
Beach), de Alan Myerson. Com George Gaynes, G.
W. Bailey. Lance Kinjuy e Bubba Smith. Palétío-1
(Rua do Paseeio, 40 — 2406541): 13h40m,
15h30m, 17h20m. 19h10m, 21h. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247*900).
Sarra-2 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487),
América (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246).
Madureira-3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146):
14h10m, 16h, 17h50m, 19h40m. 21h30m. (Livre).
O velho comandante da policia vai se aposentar e
receber a condecoração de Policial da Década mas.
no aeroporto, troca a sua mala por uma outra cheia
de diamantes roubados e ai começa toda a confu-
são. Produção de 1987.

OS HERÓIS TRAPALHÓES, UMA AVENTURA
NA SELVA (Brasileiro), de José Alvarenga Jr. Com
Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum, Zacarias.
Luma de Oliveira e Angélica. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h.
15h30min. 17h. 18h30min. Art-Madureira 1 (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827), Art-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 406 — 264-8578), Art-
Casahopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746): 14h, 15h30min, 17h, 18h30mln, 20h. Largo
do Machado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-
6842), Baronesa (Rua Cândido Benlclo, 1.747 —
390-5745): 15h, 16h30min, 18h, 19h30min, 21h.
Bristol (Av. Ministro Edgar Romero. 460 — 391-
4822), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 13h30min, 15h, 16h30min, 18h,
19h30mln, 21 h. Pathé (Praça Floriano. 45 — 220-
3135): de 2* a 8«, às 12h, 13h30mln, 15h,
16h30min, 18h, 19h30min, 21h. Sábado e domin-
go, a partir das 13h30min. Ricamar (Av. Copecaba-
na, 360 — 237-9932): 13h30mln, 15h. 18h30mln,
18h. Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889):
15h, 16h30min. 18h. 19h30mln, 21h. (Livre).
Nesta aventura, os Trapalhões estão em plena
selva amazônica, onde descobrem uma jovem
seqüestrada e tribos de índios escravizados por
mercenários. Para resolver a situação, uma sêmen-
te mágica que dá superpoderes a quem a experi-
menta. Produção de 1988.
RITA 8UE E BOB NU (Rita, Sue and Bob roo;, de
Alan Clarke. Com George Costkjan, Siobhan Finne-
ran, Michelle Molmes e Lesley Sharp. Lido 2 (Praia
do Flamengo. 72 — 285*642): 16h, 17h50mln,
19h40min, 21h30min. (18 anos).
Comédia de costumes em tomo de três persona-
gana: duas jovens que trabalham como baby-
sima e acabam sendo seduzidas pelo dono da
casa. Inglaterra/1987.
TRÊS SOLTEIRÕES E UM BEBE (Three men and a
baby), de Leonard Nimoy. Com Tom Selleck, Steve
Guttanberg, Ted Danson e Nancy Travls. Coral
(Praia de Botafogo, 316 — 551*649): 19h30min,

- 21h20min. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932). Art-Fashion Mall-4 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1268): 20h, 22h. (Livre).
ComédiB. Três amigos — um arquiteto, um dese-
nhiata a! um ator — moram juntos numa cobertura,
levando! a vida despreocupadamente quando rece-
bam uma estranha encomenda: um bebi que fica
sob aaus cuidados. EUA/1987.

ETERNAMENTE PAGÚ (Brasileiro), de Norma
Baogetl, Com Carla Camurati, Nina de Pádua,
Antônio Fagundes, Esther Góes e Octávio Augusto.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 265-7121): 16h,
17t*Omin, 19n40min, 21h30mln. Art-Fashion Mall
2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 20h, 22h.
(14 anos).
A verdadeira história da revolucionária Patrícia Gal-
vao, a Pagu, que escandalizava os conservadores
da época e chegou a ser presa várias vezes. Ela
participou da Semana de 22, foi do Partido Comu-
niata. fez jornalismo e dedicou-se à literatura,
deixando em tudo sua marca de contestadora.
Produção de 1987.

ÊWREAPRESENTAÇOES
SEM 8AÍDA (No way out), de Roger Donaldson.
Com Kevin Costner, Gene Hackman e Sean Young.
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 267-
7098): de 2* a 6a, às 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, às 14h, 16h, 18h, 20h; 22h. (14 anos).
Thrillerde suspense ambientado nos bastidores do

JORNAL DO BRASIL

IM DE SEMANA

A idade
da razão

O Museu de Arte
Moderna do Rio co-
memora seus 40 anos
mostrando ser esta a
idade da ousadia. De-
pois do Ciclo Sto-
ckhausen, dá início no
domingo, no auditório
do 3o andar, à mostra
Vídeo-Arte-Música no
MAM. Trata-se de
uma prévia do que vai
rolar no final do ano
em Miami, no New
Music America, um
dos maiores festivais
de música contempo-
rânea do mundo, que,
em dez anos de exis-
téncla, pela primeira
vez Inclui obras de
compositores sul-
americanos. Na aber-
tura, os monitores vão
exibir as artes e ma-
nhas de Phillip Glass
(foto), Joseph Celll,
Meredith Monk, entre
outros. Feras da In-
vestigação audiovl-
suai.
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, Jazz com bisturi
Pode uma boa banda

de jazz ser ao mesmo
tempo amadora e pro-fissional? Pode. Ao me-
nos no caso da Knights
of Karma, encabeçada
pelo cirugião plástico,
saxofonista, flautista e
violinista Marcos Szpil-
man — e formada por
Nelson Amorim (banca' rio e pianista), Renato

má**•*€

Amorim (fotógrafo e
baixista), Ricardo Cas-
tro Barbosa (engenhei-
ro e baterista), Neti
Szpilman (esteticista,
percussionista e voca-
lista) e Marcos Amorim
(que, incrível, é só gul-tarrista). Esta turma to-i

... da fica de amanha
a setçunda, às 21h" 30min, na Casa?""""""SiO^de Rui Barbosa

"Bye-bye", Stockhausen
Com sua "música nova", o compositor Karlheinz

Stockhausen pode náo ter conseguido unanimidade,
mas injetou vitalidade e polêmica no cenário da músi-
ca contemporânea brasileira. As apresentações na
Sala Cecília Meireles já se acabaram, mas, antes do
bye-bye Brasil, Stockhausen estará hoje, às 18h, no
Museu de Arte Moderna, para um encontro e um bate-
papo informal com músicos, Intelectuais e curiosos em
geral. Aberto ao público com entrada franca.
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Na hora certa
Para quem anda em busca

de alternativas, uma boa
aposta é a única apresenta-
ção, hoje, da Banda Hora H
no Made in Brasil, às
22h30min. O som da banda
— uma mistura de pop,
blues e funk —, sustentado
pela guitarra do compositor
Hellnho, os teclados de Alex
Meireles, o baixo do Afonso
Marins e a bateria do ex-Cor
do Som Gustavo Shroester,

¦ emoldura a voz da cantora,
I atriz e bailarina Katia
Bronstein. Você já a viu:
além de ter trabalhado em
Choras line, ela é um dos
destaques da abertura do
Fantástico.
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Pentágono, onde um homem recebe como missão,
altamente secreta, esclarecer um crime, em que
ele próprio 6 a testemunha. EUA/1987.

PINOCHIO (PlnoohioL desenho animado de Walt
Disney. Dublado em português. Art-Fashion Mall-3
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1268): 14h10min,
16h, 17h50min. Coral (Praia de Botafogo, 316 —
551-8649), Bwni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
602 — 256-4688). ArUCasashopfiing 1 (Av. AWora-,
da, via 11. 2.160 — 32fM)746): 114ly TfJhSOmkv'
17h40n^n. A/f Ftthion Mêê 4 JBttnóê dai Q#^sstt
899 — 3»12W^14hi<5«r*ri'íah, i IJThíOnfti. J.
hJvhíí. -. .^.,. —
Um boneco de madeira recebe de uma fada o dom
da vida mas, antes de se transformar em um
menino de verdade, deve provar que d justo e bom.
Para ajudá-lo ganha como consciência um grilo
falante. Baseado no livro de Collodi. EUA/1940.
AS BRUXAS DE EÁ8TVVKK ÍThe witches 

'of

Wastwick), de George Miller. Com Jack Nicholson,
Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Bmni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 266-4588):
19h30min, 21h30min. (14 anos).
Três amigas envolvem-se com um excêntrico ho-
mem, que aparece na pacata cidade onde moram, e
toma-se responsável por estranhos episódios que
modificam a rotina de todos os habitantes.
EUA/1987.

COM LICENÇA EU VOU Â LUTA (Brasileiro), de
Lui Farias. Com Fernanda Torrea, Matieta Severo e
Carlos Augusto Strazzer. Palécb-3 (flua do Passeio,
40 — 240-6541), Ôpera-2 (Praia de Botafogo, 340

552-4945), Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338
228-8178), Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonse-

ca. 54 — 390-2338), Art-Méier (Rua Silva Rabelo,
20 — 249-4544). Ofania (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666): 19h30min. 21 h. (14 anos).
Uma adolescente em luta contra a opressão da
família que náo aceita seu namoro com um homem
desquitado e mais velho. Produção de 1985, basea-
do no romance de Eliane Maciel.

MANEQUIM (Mannequin), de Michael Gottlieb.
Com Andrew McCarthy, Kim Cattrall, Estelle Getty
e Carole Davls. Pa/íc/ò (Campo Grande): 19h30mln,
21 h. (Livre).
O empregado de uma loja de departamentos apai-
xona-se por um manequim de vitrine e seus amigos
pensam que ele enlouqueceu mas, o que eles náo
sabem é que a manequim transforma-se numa
mulher de verdade. EUA/1987.

MEU TIO (Mon Onde), de Jacques Tati. Com
Jacques Tati. Cândido Mendes (Rua Joana Angéli-
ca; 63 — 267-7098): de 2« a 6". às 14h e 16h. (Livre)
Comédia satírica. Critica à desumanizaçáo urbana e
à mecanização do comportamento humano, basea-
do no contraste entre Hulot e seu cunhado, indus-

trial que reside numa casa futurista. Produção"
francesa.
NO LIMIAR DA VIDA (Nara livet), de Ingmar'
Bergman. Com Ingrid Thulin, Eva Dahlbeck e Bibi
Anderson. Sala 16 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
286-6149): 17h30mln, 21h30min. Até terça. (18
anos).
Reflexão sobre a procriaçSo e o drama do casal
através da história de três mulheres grávidas.
Suécia/1957, P&B.
MÁQUINA MORTÍFERA (Letahl weapon), de Ri-
chard Donner. Com Mel Gibson, Danny Gtover e
Gary Busey. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via
11, 2.150 — 32EHJ746): 19h30m. 21h30min. (14
anos).
Dois policiais de Los Angeles, veteranos da guerra
do Vietnã, têm métodos diferentes de trabalho mas
sáo obrigados a atuar juntos para desvendar o
mistério de um crime dado inicialmente como
suicídio. EUA/1986.
OS TRAPALHÕES NO REINO DA FANTASIA
(Brasileiro), de Dedé Santana. Com Renato Aragào,
Dedé Santana, Mussum, Zacarias e Xuxa Mene-
ghel. Largo do Machado 1 (Largo do Machado. 29
— 205-6842), Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610): 15h. 16h30mln. 18h.
(Livre).
Irmã de caridade em dificuldades financeiras recor-
re aos Trapalhões para que eles participem de

show beneficente, mas uma quadilha tenta roubar
o dinheiro, o que dá inicio a uma perseguição, cheia
de trapalhadas.
SONHOS DE MULHER (Kvinnodrom). de Ingmar
Bergman. Com Eva Dahlbeck, Harriet Anderson e
Gunnar Bjomstrand. Sala 16 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 2866149): 19h30min. Até terça.
Suécia/1955. P&B.

Bpré-estrêias
de amanhã

CROCODILO DUNDEE II (Crocodlla dundoe II).
de John Cornell. Com Paul Hogan e Linda Kozilows-
ki. Amanhã, à meia-noite, no Leblon-1, Av. Ataulfo
de Paiva, 391 e Largo do Machado-1, Largo do'
Machado, 29.
Continuação das aventuras do herói australiano em
Nova Iorque. Desta vez, ele está sendo procurado
por perigosos traficantes e, para não arriscar a vida
da namorada, resolve fugir com ela para a Austrália.
EUA/1987.
O VINGADOR (Murph/s law), de J. Lee Thomp-
son. Com Charles Bronson, Kathleen Wilhoite e
Carrie Snodgress. Amanhã, é meia-noite, no Le-
blon-2, Av. Ataulfo de Paiva, 391. (16 anos).
O vingador solitário continua a caçada pelas mas da
cidade, desta vez perseguido pela policia e pelos
criminosos, que preparam a vingança. EUA1986.
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ÊWSHOPPINGS r
ART CASASHOPPING 1 - Pinochio 14h,
15h50min, 17h40min. (Livre). Máquina mortífera:
19h30min, 21h30min (14 anos). Curta: Visão do
céu, gruta dos Três Poderes. de Marcelo Ferreira
Mega
ART CASASHOPPING 2 — Os heróis trapalhões.
uma aventura na selva- 14h, 15h30min, 17h.
18h30min, 20h (Livre).
ART CASASHOPPING 3 — A princesa prometida:
14h40min, 16h50min, 19h, 21h10min (Livre).
Curta: SuKe Bahia, de Agumaldo Siri Azevedo
ART-FASHION MALL 1 - O/hos negras:
14h55min, 17h10min, 19h25min. 21h40min. (14
anos). Curta; Jenner Augusto, de Fernando Coni
Campos
ART FASHION MALL 2 — Os heróis trapalhóes,
uma aventura na selva: 14h, 15h30min, 17h.
18h30mm (Livre). Eternamente Pagu: 20h. 22h (14
anos)
ART FASHION MALL 3 — A princesa prometida:
13h30min. 15h40mm, 17h50mm, 20h, 22h10mm
(Livre) Curta: Ó, de casa. de Katia Messel
ART FASHION MALL « - Pinochio: 14h10min.
16h. 17h50min (Livre). Três solteirões e um bebê
20h. 22h (Livre) Curta abismo de espumas, de
Ronaldo German
BARRA 1 — Super Xuxa contra Baixo Astral de 2a
a 6a, às 15h. 16h30mm. 18h. Sábado e domingo, a
partir das 13h30mm. (Livrei Seremhro: 19h50min.
21h30min (Livre).
BARRA 2 — Loucademia de policia 5: Missão
Miami Beach: 14h10min, 16h, 17h50mm.
19h40min. 21h30mm (Livrei Curta: 0 Muro — Ó
filme de Sérgio Peo
BARRA 3 — Mestres do universo: 15h. 17h10min,
19h20min. 21h30min (Liyre). Curta. Santa do Ma-
racatu de Fernando Spencer
RIO-SUL — /Vires só do que mal acompanhado
14h10min. 16h. 17h50min. 19h40mm, 21h30mm
(Livre) Curta Roberto Rodrigues, de Antônio Car-
los Amando

BCOPACABANA
ART-COPACABANA — A princesa prometida:
13h30min. 15h40min, 17h50min. 20h. 22h10min
(Livre). Curta: Nifrapo. de Ricardo Villas Boas Bravo
BRUNI COPACABANA - Pinochio: 14h.
15h50min, 17h40min (Livre). 4s bruxas de East-
wick: 19h30min. 21h30min 114 anos). Curta: Decío
de Deus, de Cristiano Requião
CINEMA 1 — Adeus, meninos: 15h, 17h10min,
19h20min. 21h30mm. (Livrei. Curta: Mercadores
de São José. de Sani Lalon Pádua
CONDOR COPACABANA - Os trapalhões no
reino da fantasia: 15h. 16h30min, 18h (Livre). O
milagre veio do espaço: 20h. 22h (Livre). Curta: A
superfície domada, partida, sobrada, de Newton
Silva
COPACABANA — Antes só do que mal acompa-
nhado 14h10min, 16h. 17h50min. 19h40min.
21h30min (Livre). Curta: Balada das dez bailarinas
do cassino, de Joáo Carlos Velho
JÓIA — Eternamente Pagu: 16h. 17h50min.
19h40mm, 21h30min. (14 anosl.
RICAMAR — Os heróis trapalhóes, numa aventura
na selva 13h30min. 15h, 16h30min. 18h (Livre).
Três solteirões e um bebê: 20h. 22h (Livre) Curta:
O carrasco da floresta de Vítor Lustosa
ROXY — Super Xuxa contra Baixo Astral:
13h30min. 15h. 16h30min (Livre) Mestres do
universo 18h. 20h. 22h (Livre)Curta: IberêCamar-
go, pintura, pintura, de Mareio Auqusto
STUDIO COPACABANA — Loucademia de policia
5: missão Miami Beach: 14h10mm, 16h.
17h50min. 19h40mm, 21h30min (Livre). Curta. À
primitiva arte de tecer em jóias, de José Petrillo

ÊÜIPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES — Meu tio: de 2a a 6a. às 14h.
16h. (Livre) Sem saida: de 2a a 6a. às 18h. 20h.
22h. Sábado e domingo, às 14h, 16h, 18h. 20h. 22h
(14 anos) Curta Gineceu. de Helena Lustosa
LAGOA DRIVE-IN — O último imperador
19h30mm. 22h30mm (10 anos)

LEBLON-1 — Mestres do universo: 15h.
17h10min, 19h20min. 21h30min (Livre).
LEBLON-2 — Super Xuxa contra Baixo Astral: de 2a
a 6a, às 15h, 16h30min. 18h (Livre). Adeus, mem-
nos: 19h40min, 21h50min (Livre). Curta: A última
canção do beco. de Joáo Carlos Velho
STAR IPANEMA — A princesa prometida:
13h30min, 15h40min. 17h50min, 20h, 22h (Livre).
Curta: Faz mal II. de Still

MBOTAFOGO
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Gnema-
Cidade. Ver em Mostras
CORAL — Pinochio: 14h, 15h50min. 17h40mm
(Livre). Três solteirões e um bebê: 19h30min,
21h30min (Livre). Curta: Eu sou vida, eu não sou
morte, de Haroldo Marinho Barbosa
ÓPERA-1 — Mestres do universo: 15h. 17h10min.
19h20min, 21h30min. (Livre). Curta: Balada das dez
bailarinas do cassino, de Joáo Carlos Velho
ÓPERA-2 — Super Xuxa contra Baixo Astral: 15h.
16h30min. 18h (Livre). Com licença, eu vou à luta:
19h30min, 21h (14 anos).
VENEZA — O poder: 15h, 17h10min. 19h20min.
21h30min (14 anos). Curta: Capiba, ontem, hoje,
sempre, de Fernando Spencer

MCATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO-1 — Os trapalhões no
remo da fantasia: 15h. 16h30min, 18h (Livre). O
milagre veio do espaço: 20h, 22h (Livre). Curta: Faz
mal II. de Still
LARGO DO MACHADO-2 — Os heróis trapalhóes.
uma aventura na selva: 15h, 16h30min, 1Sh.
19h30min. 21h (Livre).
LIDO-1 — O último imperador' 15h20min.
I8h10min. 21h (10 anos)
LIDO-2 — Rita. Sue e eob nu: 16h. 17h50min,
19h40mm. 21h30mm (18 anos)
PAISSANDU — A princesa prometida: 14h, 16h.
IBh. 20h, 22h (Livre). Curta: A Rocinha tem história.
de Eunice Gutman
SAO LUIZ-1 — Super Xuxa contra Baixo Astral: de
2a a 6a. às15h. 16h30rnm. I8h Sábado e domingo.
a partir das 13h30min. (Livre). Setembro
19h50mm. 21h30min II ivrnl
SAO LUIZ-2 — Aites só do que mal acompanha-
do 14h10min. 16h, 17h50min. 19h40min.
21h30mm (Livre) Curta: Mercadores de São José.
de Sani Lalon Pádua

STUDIO CATETE — Mestres do universo: 15h,
17h10min. 19h20min, 21h30min. (Livre). Curta:
Cláudio Tozzi, de Fernando Coni Campos

MCENTRO
METRO BOAVISTA — Antes só do que mal
acompanhado: 14h, 15h50min. 17h40min,
19h20min. 21h10min. (Livre). Curta: Lampião, capi-
tão Malazarte. de Otávio Bezerra
ODEON — Mestres do universo: 14h. 16h10min,
18h20min, 20h30min. (Livre) Curta: Santa do Mara-
catu. de Fernando Spencer
PALACIO-1 — Loucademia de policia 5: Missão
Miami Beach: 13h40mm, 15h30min, 17h20min,
19h10min, 21h. (Livre). Curta: Capiba, ontem, hoje,
sempre, de Fernando Spencer
PALACIO-2 — Super Xuxa contra Baixo Astral:
13h30min. 15h. 16h30min. 18h. (Livre). Com licen-
ça, eu vou à luta: 19h30min, 21h. (14 anos)
PATHÉ — Os heróis trapalhões, uma aventura na
selva: de 2a a 6a, às 12h. 13h30min. 15h,
16h30min. 18h, 19h30min. 21h. Sábado e domin-
go. a partir das 14h30min. (Livre)
VITÓRIA — Telefone vermelho: 13h30min. 15h.
16h30min, 18h, 19h30min, 21h. (18 anos). Curta:
Mercadores de São José. de Sani Lafon Pádua

MTIJUCA
AMÉRICA — Loucademia de policia 5: Missão
Miami Beach: 14h10min, 16h. 17h50min.
19h40min, 21h30min. (Livrei. Curta: Roberto Rodn-
gues. de Antônio Carlos Amando
ART TIJUCA — Os heróis trapalhões, uma aventu-
ra na selva: 14h. 15h30min. 17h. 18h30mm. 20h
(Livre)
BRUNI TIJUCA — A princesa prometida:
14h30min. 16h40min. 18h50mm. 21 h. (Livre).
Curta: O lobo se estrepa, de Still
CARIOCA — Super Xuxa contra Baixo Astral: de 2a
a 6a. às 15h. 16h30min. 18h. Sábado o domingo, a
partir das 13h30min. (Livre) Com licença, eu vou à
luta 19h30min. 21 h. (14 anos).
COMODORO — O poder:: de 2a a 6a. às
16h40min. 18h50min. 21h. Sábado e domingo a
partir das 14h30min. (14 anos). Curta: Sertão do
conselheiro, de Agnaldo Siri Azevedo
TUUCA-1 — Mestres do universo 14h30mm.
16h40min, 18h50min. 21h. (Livre). Curta fieco
sem número, de Otávio Bezerra

TIJUCA PALACE-1 — Antes só do que mal acom-
panhado: 15h30min. 17h20min, 19h10mm, 21h.
(Livre). Curta: Roberto Rodrigues, de Antônio Car-
los Amancio
TIJUCA PALACE-2 — Mestres do universo:
14h30min, 16h40min. 18h50min, 21h (Livre).
Curta: Capiba, ontem, hoje, sempre, de Fernando
Spencer

ÊÊMÈIER
ART-MÉIER — Super Xuxa contra Baixo Astral: do
2a 6a. às 15h. 16h30m. 18h Sábado e domingo, a
patir das 13h30m. (Livre) Com licença, eu vou à
luta: 19h30min. 21h. (14 anos).
BRUNI-MÉIER — A princesa prometida.
14h30min. 16h40min, 18h50min, 21h. (Livre).
Curta: Anii, de Nilton Nunes
PARATODOS — Os heróis trapalhóes. uma aven-
tura na selva. 13h30mm, 15h, 16h30mm, 18h.
19h30min. 21h. (Livre)

ÊlRAMOS E OLARIA
RAMOS — Os heróis trapalhões, uma aventura na
selva; Í5h, I6h30mm. 18h, 19h30min, 2th. (Livre)
OLARIA — Super Xuxa contra Baixo Astral: de 2a a
6a. às 15h. 16h30min. 18h. Sábado e domingo, a
partir das 13h30min. (Livre). Com licença eu vou á
luta- 19h30min, 21 h. (14 anos)

ÊÊMADUREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA-1 — Os heróis trapalhões, uma
aventura na selva: 14h. 15h30min. 17h, 18h30min.
20h. (Livre).
ART-MADUREIRA-2 — A princesa prometida:
14h40min. 16h50min, 19h, 21h10min. (Livro).
Curta: Patativa do Assarê. um poeta do povo. de
Jefterson de Albuquerque Júnior

BARONESA — Os heróis trapalhões, uma aventura
na selva- 16h. 16h30min, 18h, 19h30min. 21h.
(Livre)
BRISTOL — Os heróis trapalhóes. uma aventura na
selva: 13h30mm. 15h. 16h30min. 18h. 19h30min,
21 h (Livre)
MADUREIRA-1 — Mestres do universo, de 2a a 6a.
às 14h30mm, 16h40min, 18h50mm. 21h Sábado e
domingo, às 13h, 15h. 17h. 19h. 21 h (Livre). Curta:
Nifrapo. de Ricardo Villas Boas Bravo

MADUREIRA-2 — Super Xuxa contra Baixo Astral:
de 2a a 6a. às 15h. 16h30min. 18h. Sábado e
domingo, a partir das 13h30min. (Livre) Com licen-
ça, eu vou é luta: 19h30min. 21 h. (14 anos) .
MADUREIRA-3 — Loucademia de policia 5: Mis-'são 

Miami Beach: 14h10min, 16h. 17h50min.
19h40mm. 21h30min. (Livre)

MCAMPO GRANDE
PALÁCIO — Super Xuxa contra Baixo Astral de 2a
a sábado, às 15h. 16h30min. 18h Domingo, a partir
das 13h30min. (Livre). Curta: Abismo de espumas.
de Ronaldo German
Manequim: 19h30min. 21 h (Livre)

ÍNITERÕI
ARTE-UFF — As peripécias do ratinho detetive:
15h (Livre) Besamemucho 16h30mm. IShIOmin.
19h50mm. 21h30min (Manos). Até quarta. Hoie. à
meia-noite Um corpo que cai
CENTER — Super Xuxa contra Baixo Astral: 15h.
16h30min. 18h. (Livre) Setembro. 19h50mm.
21h30mm (Livre) Curta SerTáo do conselheiro, de
Agnaldo Siri Azevedo
CÍNEMA-1 — O Milagre veio oo espaço: 14h, 16h.
18h. 20h, 22h (Livre)
NITERÓI — Super Xuxa contra Baixo Astral:
13h30mm. 15h, 16h30mm (Livre). Loucademia de
policia 5: Missão Miami Beach: 18h. 19h50mm.
21h40min. (Livre). Curta: Mercadores de São José.
de Sani Lafon Pádua
NITERÓI SHOPPING-1 — Pinochio 13h.
14h40min. 16h20mm. (Livre) Eternamente Pagu:
18h. 19h40min. 21h20mm. (14 anos) Curta Gme-
ceu. de Helena Lustosa
NITERÓI SHOPPING-2 — Os heróis trapalhões.
uma aventura na selva. 13h30min. 15h, 16h30rnin,
18h. 19h30min. 21h (Livre)
ICARAl — Antes só do que mal acompanhado
14h10mm. 16h. 17h50min. 19h40min. 21h30mm.
(Livrei Curta: Dedo de Deus. de Cristiano Requiâo
CENTRAL — Mestres do universo. 14h30min.
16h40min.18h50min.21h (Livre) Curta Resistên-
cia da lua. de Otávio Bezerra
WINDSOR — Os heróis trapalhões, uma aventura
na selva: 13h30mm. 15h. 16h30mm. 18h.
19h30m.n. 21h. (Livre).
TAMOIO — (Sào Gonçalo) — As Aventuras de
Sérgio Malandro- 15h. 16h40mm. 18h20mm. 20h
livro)

Itllf Phiüppe martin também perto de você /M//mw///wM
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Amore
guerra

A meia-noite de hoje
reserva dois filmes in-
quietantes. O cineclube
Estação Botafogo, exibe
— também amanhã, no
mesmo horário — A nos-
sos amores, de Maurice
Pialat, onde uma opera-
ria de 15 anos (Sandrine
Bonnaire) dâ razão à sua
existência através da
ninfomania. O Star Ipa-
nema apresenta O exér-
cito inútil (foto), de Ro-
bert Altman, onde seis
soldados se enredam
num perturbador e
claustrofóbico drama so-
bre a falta de sentido da

lerrá, no caso, do
Vietnã.
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Um bom programa para o
final da tarde de sábado e
domingo é assistir ao espe-
táculo circense com o pes-
soai da Intrépida trupe no
Teatro Ipanema, às 17n. Es-
sa turma de palhaços, acro-
batas e malabaristas está
junta há dois anos e já par-
ticipou de vários shows de
cantores de rock, peças de
teatro e até de uma ópera.
Dirigidos e coreografados
por Graciela Figueroa, a
Intrépida tem agradado a
gente de todas as idades.

e cariocas
O Circo Voador es-

praia sua lona por so-
bre quatro bandas
neste final de semana.
Hoje, às 22h, lá esta-
rão as paulistas Cole-
ra e Inocentes — dois
seminais momentos
da cena punk do esta-
do do Orestes. Ama-
nhã, no mesmo hora-
rio, será a vez das ca-
riocas Eterno Grito e
Hojerizah — dois pro-
missores rebentos da
cena under do estado
do Wellington. É bom
lembrar que os Ino-
centes e o Hojerizah
são cult-grupos que
lançaram ótimos LPs
no ano passado, puxa-
dos, respectivamente,
pelos sucessos Pátria
amada e Prós que es-
tão em casa.

E8EXTRA
O SELVAGEM DA MOTOCICLETA (Rumble lish).
de Francis Ford Coppola. Com Matt Dillon, Mickey
Rourke, Vincent Spano e Dennis Hopper. Amanha, à
meia-noite, no Star-lpanema, Rua Visconde de Pira-
já, 371.
Um adolescente tenta escapar de sua existência
infernal vivendo à sombra da imagem do irmão mais
velho, ex-llder de gangs de rua. Adaptação da novela
de S. E. Hinton. EUA/1983, em preto e branco.

O ANO DO DRAGÃO (Yoar of tha dragon). de
Michael Cimino. Com Mickey Rourke, John Lone e
Leonardo Termo. Hoje e amanhã, à meia-noite, no
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63. (16
anos).
Thriller sobre os confrontos entre a policia, os
meios de comunicação e os grupos de crime
organizado no distrito de Chinatown. em Nova
Iorque, EUA/1985. ..
COMISSÁRIO PEPEIII comissária Pepel. de Ettore
Scola. Com UgoTognazzi, e Silvia Dionísio. Hoje, às
12h. no Auditório G-2 da Faculdade de Letras, na
Ilha do Fundão e às 18h. no IFCS. no Largo de Sâo
Francisco. (18 anosl.
Homem tenta investigar a vida de uma comunida-
de, mas acaba tendo complicações ao mexer com
as pessoas importantes no lugar. Itália/1969. P&B.

O EXÉRCITO INÚTIL (Streamers). de Robert Alt-
man. Com Matthew Modine, Michael Wright, Mit-
chell Lichtenstein e David Alan Grier. Hoje. à meia-
noite, no Star-lpanema, Rua Visconde de Pirajá.
371. (18 anos)
O drama entre quatro recrutas e dois sargentos
confinados num quartel, enquanto aguardam a hora
de partir para o Vietnã. Baseado na peça de David
Rabe. EUA/1983.

LIMITE (Brasileiro), de Mário Peixoto. Com Olga
Breno. Taciana Rei e Raul Schnoor. Hoje. às 11h e
18h, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
Praia Vermelha Entrada franca.
A história de três personagens — um homem e
duas mulheres — perdidos no oceano, vitimas de
naufrágio Produção de 1931

RUA CASES NÈGRES IRue Cases Nègres). de
Euzhan Palcy. Com Garry Cadenat, Darling Legiti-
mus e Douta Seck. Curta: Uma bomba, de J. F.
Langhione. Domingo, às 18h. no Cineclube da Ilha.
Rua Orçadas. 435 — Ilha do Governador
Trajetória de um menino pobre da Martinica que
luta contra o preconceito racial e a desigualdade
social da colônia francesa. Baseado no romance de
Joseph Zebel. França/Martinica/1983.
A NOSSOS AMORES IA nos amours). de Maurice
Pialat. Com Sandrine Bonnaire. Dominique Bes-
nehard e Maurice Pialat Hoje e amanhã, à meia-
noite, no Cineclube Estação Botafogo, Rua Voluntá-
rios da Pátria. 88
Operária de 15 anos preenche o vazio de sua vida
mantendo inúmeras relações sexuais com diversos
parceiros. César de melhor filme. França/1983.

KÊMOSTRAS
CINEMA-CIDADE — Hoje e amanhã: Mona Usa
(Mona Usa), do Noil Jordan. Com Cathy Tyson. Bob
Hoskins e Michael Carne Cineclube Estação Bota-
fogo (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149):
16h. 18h. 20h. 22h (18 anos).
Depois de sair da prisão, homem simples envolve-
se num complicado jogo, quando começa a traba-
lhar como motorista de prostituta de luxo. Ingla-
terra/1986.

CINEMA-CIDADE — Domingo Depois de horas
lAfter hoursl, de Martin Scorsese. Com Griffin
Dunne, Rosanna Arquette e Verna Bloom. Cmeclu-
be Estação Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 88
— 286-6149): 16h. 18h, 20h. 22h. (18 anos).
Tarde da noite, por acaso, homem envolve-se numa
série de episódio insólitos ao conhecer misteriosa e
solitária mulher. EU/V1984

MÚSICA PARA OS OLHOS (V) — Hoje: Oliver
Messiaen e os pássaros lOliver Messiaen et les
oiseaux), documentário do Denise Tual. Cinemate-
ca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°): 16h30min. Ver-
são original, sem legendas.
Documentário sobre o compositor incluindo entre-
vistas, seus passeios pelos bosques onde vai ouvir
os pássaros e registros de seus momentos em
casa. França/1972.

SUlÇOS: ÚLTIMA CHANCE (II) — Hoje: O cami-
nho perdido ILe chemin perdul. de Patrícia Moraz.
Com Charlez Vanel, Delphine Seyrig e Christine
Pascal. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar. s/n°):
18h30min.
Duas crianças, uma menina de 10 anos e seu
irmão, desorientados no mundo dos adultos.
Sulça/1980.

SUÍÇOS: ÚLTIMA CHANCE (III) — Hoje: A Morte
de Mario Ricci (La mort de Mario Riccil. de Claude
Goretta. Com Gian Maria Volonté, Heinz Bennet e
Magali Noel. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar,
s/n°): 20h30min.
Jornalista tenta entrevistar um cientista alemão
dedicado ao estudo da fome no mundo, enquanto
ocorre na cidade a morte misteriosa de um jovem.
Sulça/1983.

SUlÇOS: ÚLTIMA CHANCE (IV) — Amanhã: Con-
certo para Alice IKonsert fur Alice), de Thomas
Koerfer. Com Beate Jensen, Towje Kleiner e Anne-
Marie Blanc. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar,
s/n°): 16h30min.
Célebre flautista russo emigra para a Suíça onde
conhece e se apaixona por bela concertista de rua,
decidindo ser seu mecenas. Sulça/1985.

SUÍÇOS: ÚLTIMA CHANCE (V) — Amanhã: A
viagem IDie reise). de Markus Imhool. Com Markus
Boysen, Corina Kirchhoff e Christa Berndl. Cinema-
teca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°): 18h30min.
Duas histórias entrelaçadas mostrando os cami-
nhos seguidos pela geração pós-guerra, confronta-
da de um lado pela culpabilidade dos pais e do outro
pela opção entre a resignação ou o terrorismo.
Baseado no livro autobiográfico de B. Vésper
Sulça/1986.

SUlÇOS: ÚLTIMA CHANCE (VI) — Amanhã: Até
o fim IDer schwarze tanner), de Xavier Koller. Com
Otto Maechtlinger, Dietmar Schoenherr e Renate
Steiger. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar, sln°):
20h30min.
Durante a Segunda Guerra, numa fazenda suíça, os
conflitos entre um chefe de família e as decisões
do Estado. Sulça/1986.

SUÍÇOS: ÚLTIMA CHANCE (VII) — Domingo:
Happy end (Happy end). de Mareei Schupbach.
Com Carlos Brandt e Marie-Luce Felber. Cinemate-
ca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°): 16h30min.
O tumultuado romance entre uma ladra de super-
mercados e um empregado da Bolsa de Valores.
Ambos fogem, ela da política e ele de um romance
frustrado, percorrendo toda a Europa em busca da
felicidade. Suíça/1987

SUlÇOS: ÚLTIMA CHANCE (VIM) — Domingo: A
alma irmà IHoenfeuer). de Fred M. Murer. Com
Thomas Nock, Joanna Lier e Dorothea Moritz.
Cinemateca do MAM (Av Beira-Mar. s/n0)-
18h30min.
O drama de uma família de camponeses que vive
inteiramente afastada do contato com a cidade e os
vizinhos. Grande Prêmio do Festival de Locarno.
Suíça/1985.

SUlÇOS: ÚLTIMA CHANCE (IX — final) — Do-
mingo: Assinado Renârt (Signo Renart), de Michael
Souttor. Com tom Novembie, Fabienne Barraud e
Marilu Marini. Cinemateca do MAM (Av. Beira Mar,
s/n°): 20h30mm.
Homem abandona o trabalho no mundo dos espe-
táculos para acompanhar a namorada grávida, quo
foi demitida do emprego. Suíça/1985
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RÉQUIEM — Apresentação da obra coral e sinfóni-
ca de Guisoppe Verdi com a Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal e os solistas sopranos Celine
Imbert e Leila Guimarães, a mezzo-soprano Jadran-
ka Jovanovio, o tenor AWo Baldin e os baixo
Vtedimir de Kanel e Anderson Cianni. Regência de
Anton Guadagno. De 5' a séb, às 21 h e dom, às
16h30min, no Teatro Municipal, Praça Floriano, s/n°
(210-2463). Ingressos a Cz$38.000,00, frisas e
camarotes, a CzS 3.800,00, platéia e balcão nobre,
a Cz$1.400,00, balcão simples, e a Cz$600,00,
galerias. Até domingo.

STUDIO DE MÚSICA ANTIGA III — Concerto dos
Professores Brasileiros. Sáb, às 19h, no Auditório
da Universidade Santa Úrsula, Rua Jornalista Orlan-
do Dantas, 59 (552-5422). Entrada franca.

SÉRIE INTERAMERICANA — Concerto com o duo
Leon Birriotti (oboé) e Jessie de Bellis (piano). No
programa, peças de Blauth, Emert, Debussy, Doni-
zetti, entre outros. Sáb, às 17h, na Sala Cecília
Meireles, Largo da Lapa, 47.

SÉRIE INTERAMERICANA — Concerto com a
Orquestra de Câmara da Cidade do Rio de Janeiro,
sob a regência de Juam Trillo. Solistas Michel
Bessler e Bernardo Bessler. No programa, obras de
Mozart, Janacek, Barlur o Bach. Sáb, às 21 h, na
Sala Cecília Meireles, Largo da Lapa, 47. Entrada
franca.
SÉRIE INTERAMERICANA — Recital da pianista
Jessie de Bellis. No programa, peças de Beetho-
ven. Nazareth. Marlos Nobre e outros. Dom, às
17h, na Sala Cecília Meireles, Largo da Lapa, 47.

SÉRIE INTERAMERICANA — Concerto com a
Orquestra de Câmara da Rádio Mec, sob a regência
de Alceo Bochino. Solista: Giulio Giannelli Viscardi.
Dom, às 21 h, na Sala Cecília Meireles, Largo da
Lapa, 47. Entrada franca.

II FESTIVAL DE INVERNO DA UFRJ — Concerto
da Escola de Música com apresentação do Quinte-
to de Metais. Sáb. às 17h. na Praça da Prefeitura,
Campus do Fundão, Cidade Universitária. Entrada
franca.

A ARTE MILENAR DE TECER DOS POVOS INDl-
GENAS — Mostra com 17 peças de algodão
produzidas por diferentes povos indígenas. Museu
do índio, Rua das Palmeiras. 55. De 3" a 6», das 10h
às 18h. Sábados e domingos, das'l3h às 17h Até
dia 15.
JAMES CARVALHO BRITTO — Pinturas Pequena
Galeria. Rua da Assembléia. 10 — Subsolo. De 2a a
6". das 11h às 19h. Último dia.

O ETERNO É EFÊMERO — Pinturas nas paredes
de vários artistas marcando o fechamento da gale-
ria. Petite Galerie. Rua Barão da Torre. 220. De 2a a
sábado, das 10h às 22h. Último dia.

CONTEMPORANEIDADE — Coletiva com 21 artis
tas. Espaço Cultural Petrobrás. Av. Chile. 65. De 2'
a 6". das 9h às 17h. Último dia.

ANGELA CANNONE — Pinturas. Centro Cultura
Palace. Rua Voluntários da Pátria. 57. Do 2a a 6a
das 14h às 22h. Sábados, das 10h às 18h. At<
amanhã.

JORGE CRESPO E SILVIA RABELO — Bonecos c
maquetes. Mesanino da Estaçêo Carioca do Metrô
De 2a a sábado, das 6h às 23h. Até amanhã.

BRASIL-JAPAO: 80 ANOS DE IMIGRAÇÃO -
Exposição comemorativa com diversos artistas
mostras de ikebana e origami, com exibição dt
vídeos e filmes publicitários. Rio Design Center. Av
Ataulfo de Paiva, 270. De 2a a sábado, das 10h à;
22h. Domingos, das 12 ás 20h. Até amanhã.

EXTREMOS — Obras de Aprlgio. Britto Velho. Dini
Olveira e Leonel Mattos. Anna Maria Niemeyer
Rua Marquês de São Vicente, 52/205. De 2a a 6a
das 10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h. Até
amanhã.

MEMÓRIA LITERÁRIA XI - OSMAN UNS - Fotos
documentos e material de arquivo sobre o escritor
Casa de Rui Barbosa, Rua Sâo Clemente, 134. De 2*
a sábado, das 10h às 17h. Até amanhã.

A CERÂMICA TRADICIONAL DO JAPÃO -
Obras em estilo tradicional realizadas por artistas
modernos. Museu Nacional de Belas Anos. Av. Ric
Branco, 199. De 3a a 6a. das 10h às 17h30min
Sábados e domingos, das 15h às 18h: Até dominge
às 16h. exibição dos filmes A música do Japác
moderno, A família Imperial do Japáo e Viagem
cultural ao coraçéo do Japáo.

FEIRA DE ANTIQUÁRIOS — Barracas que ex-
põem obras de arte como cristais, porcelanas e
quadros. Sábados, das 9h às 18h, na Praça XV e aos
domingos, das 10h às 19h, no CasaShopping.

GEORGETE MELHEM — Pinturas. Restaurante e
Galeria Beira do Cais, Rua do Mercado, 21. De 2a a
6a. das 11h às 21 h. Até dia 25.

MIGUEL COELHO — Pinturas. Centro Culturai
Paschoal Carlos Magno. Campo de São Bento —
Icaraí. Diariamente, das 13h às 19h. Até dia 25.

ROGÉRIO DE CARVALHO — Desenhos. People.
Av. Bartolomeu Mitre. 370. Diariamente, a partir
das 19h30min. Até dia 26.

HÉLIO JESUÍNO — Desenhos e pinturas. Espaço
Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163. De 2a a 6a.
das 10h às 22h. Até dia 26.

MANOEL FERNANDES — Pinturas. Galeria Sra-
manha. Rua Marquês de Sâo Vicente. 52/165. De
2" a 6a. das 10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h.
Até dia 27.

CLÁUDIO AUN — Esculturas. Sala Djanira da
FESP. Rua Carlos Peixoto, 54. De 2" a 6a. das 12h
às 22h. Até dia 27.

W. BARJA — Instalações. Grande Galeria. Rua 1o
de Março. 101. De 2aa 6a. das 1 lhas21 h. Até dia
27.
VIVIAN GUGGENHEIM — Pinturas. Galeria do
Instituto Brasil—Argentina. Praia de Botafogo. 228.
De 2a a 6a. das 9h30min às 18h. Até dia 28.

IDÉIAS DE LUZ — Fotos de Catu Burger e poemas
de Glória Horta. Biblioteca Pública do Estado do Rio
de Janeiro. Av. Presidente Vargas, 1.261. De 2a a
6a. das 10h às 22h. Até dia 28.

FRANKUN CASSARO — Instalações. Galeria Ma-
cunalma. Rua México, esquina com Araújo Porto
Alegre. De 2a a 6a, das 10h30min às 18h30min. Até
dia 29.

CHICO GOMES CARNEIRO — Pinturas. Cláudio
Bemardes. Estrada da Gávea, 899/loja 201. De 2a a
sábado, das 10h às 22h. Até dia 29.

CLÁUDIO AUN — Esculturas. BNDES, Av. Chile.
100. De 2a a 6a, das 9h às 19h. Até dia 29 de julho.

CARLOS BEVILÁCQUA — Esculturas. Galeria Es-
paço Alternativo, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De
2a a 6a, das 10h30min. às 18h30min. Até dia 29.

IL PAESAGGIO ITALIANO — Coletiva com fotos
de sete fotógrafos. Galeria de Arte IBEU. Av.
Copacabana. 690/2° andar. De 2a a 6a. das 11h às
20h. Até dia 29.

SEDUÇÁO — Fotografias de Domingues. Galeria
de Fotografia da Funarte. Rua Araújo Porto Alegre.
80. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Até dia 29.

" 
POVOS ISOLADOS: UM PRIMEIRO CONTATO
— Cerâmica, cestaria e adornos plumários. Halldos
elevadores da UERJ. De 2a a 6a. das 10h às 22h.
Até dia 29.

PRIMEIROS CONTATOS: O OLHAR DO INDIGE-
NISMO — Fotografias. Sala de Exposiçáo Cândido
Portinari IUERJ). Rua São Francisco Xavier. 524. De
2a a 6a, das 9h às 22h. Até dia 29.

GRAVURAS 88 — Coletiva com litogravuras e
xilogravuras. Saguão da Caixa Econômica Federal,
Av. Rio Branco. 174. De 2a a 6a. das lOh às
16h30min. Até dia 29.

COLETIVA — Gravuras, esculturas, pinturas, tece-
lagens, desenhos e colagens. Espaço BNDES. Av.
Chile. 100. De 2a a 6a, das 9h às 19h. Até dia 29.

MUSICA AOS DOMINGOS — Concerto com a
Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Fe-
deral Fluminense. No programa, peças de Nunes
Garcia, Beethoven. Haydn, Liszt e Borodin. Regôn-
cia do maestro Ernani Aguiar. Dom, às lOh, no
Cine-Art Uff. Rua Miguel de Frias, 9 — Niterói.

CHORO-DUO DE VIOLÕES — Apresentação de
Nicanor Teixeira e Sérgio Pinna. No programa,
peças de João Pernambuco, Othon Salleiro, Levino
da Conceição, Dilermando Reis, Nicanor Teixeira e
Sérgio Pinna. Dom, às 15h30min, no Museu da
Chácara do Céu, Rua Murtinho Nobre, 93 (224-
8981).

ORQUESTRA HARMÔNICA DE CURITIBA —
Concerto da Orquestra e lançamento do Lp. Dom.
às 17h, no Parque da Catacumba. Lagoa. Entrada
franca.

ARTE NAS IGREJAS — Apresentação do coral da
Uff. Dom, às 19h. na Igreja de Sáo Domingos. Rua
Alexandre Moura, 29 — Niterói. Entrada franca.

CARLOS OSVALDO RASGIDO — Desenhos e
pinturas. Associação Atlética Banco do Brasil, Rua
Hélio da Silva Carneiro. 79 — Niterói. De 3a a
domingo, das 10h às 18h. Até dia 30.

LYDIA SEMERENE E MONICA LESSA — Gravu-
ras e desenhos. Galeria Contemporânea. Rua Ge-
neral Urquiza, 67/loja 5. De 2a a 6a. das 9h às 18h.
Sábados, das 9h às 13h. Até dia 30.

ALDIR MENDES DE SOUZA — Pinturas Galeria
Montesanti. Estrada da Gávea. 899/loja 212 Diária-
mente, das 10h às 22h Alé dia 30
NILSON SANTOS — Pinturas Galeria do Arte da
Faculdade de Cidade, Av Epitácio Pessoa, 1 664.
De 2a a 6a. das lOh às 22h. Até dia 31

MONTEZ MAGNO — Pinturas. Galeria de Ano
Centro Empresarial Rio. Praia de Botafogo. 228. De
2a a 6a. das 13h às 19h. Sábados e domingos das
13h às 18h. Até dia 31

NELSON PEREIRA — Pinturas Espaço de Ane do
Banco do Brasil. Av. Amaral Peixoto. 347 — 2°
andar. De 2a a 6a, das 10h às 16h Até dia 31.

SILVANA SORIANO — Gravuras Galeria Espaço
Planetário, Av. Padre Leonel Franca. 240. Diana-
mente, das 14h ás 22h. Até dia 31.
10 FOTÓGRAFAS ALEMÃS — Coletiva de lotos.
SESC da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539. De 3a
a 6a. das 13hàs 21 h Sábados e domingos, das 10h
às 22h. Até dia 31.
MISSÃO CRULS — COMISSÃO EXPLORADORA
DO PLANALTO CENTRAL - Exposição de 30
painéis fotográficos e instrumentos utilizados para
demarcar terras Museu de Astronomia e Ciências
Afins. Rua General Bruce. 586. De 3a a 6a. das 9h às
20h30mm. Sábados, domingos e feriados, das 16h
ás 20h30min. Até dia 31 de julho.
TEATRO & ARTES PLÁSTICAS — Sengrafias de
Roland Urbinati. Teatro Delfin, Rua Humaitá, 275.
De 4a a sábado, a partir das 21 h. Domingos, a partir
das 18h. Até dia 31.
SALÁO DE INVERNO DO II FESTIVAL DE INVER-
NO DA UFRJ — Exposição com 148 obras entre
pinturas, gravuras, desenhos e esculturas. Salão de
Exposições Carlos Drummond de Andrade, Rua da
Imprensa, 16 — sobreloja. De 2a a 6a. das 9h às
17h. Até dia 31.

COLETIVA DE ARTISTAS PLÁSTICOS — Obras
da 26 pintores e 2 escultores. Saguão da Caixa
Econômica Federal. Av. das Américas, 3.959. De 2a
a 6a, das 10h às 16h30mm. Até dia 31.

PRESENÇA NEGRA — Mostra de pintores do
século 19 e inicio do século 20, e 6ntre eles, Rafael
Pinto Bandeira e Antônio Parreiras. No Museu
Antônio Parreiras. Rua Tiradentes, 47 — Ingá. De 3a
a domingo, das 13h às 17h. Até final de julho.

VICCO — Esculturas. Galeria de Ane do Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua Joana Angélica; 63.
De 2a a 6a, das 15h às 21 h. Sábados, das 16h às
20h. Até dia 1°.

JADIR FREIRE — Pinturas. GB Ane. Av. Atlântica,
4.240/ssl 129. Do 2a a 6a. das 10h às 21 h. Sábados,
das 14h às 18h. Até dia 2.

DJANIRA — DE 1939 a 1977 — Pinturas. Galeria
de Ane Ipanema. Rua Aníbal de Mendonça, 27. De
2a a 6a, das 10h às 20h30min. Sábados, das 10h às
14h. Até dia 3 de agosto.
MARITÉ — Tapeçarias. Galeria Bonino. Rua Barata
Ribeiro, 578. De 2a a sábado, das 10h ás 12h, e das
15h às 21h. Até dia 6.

CARLOS FIÚZA — Pinturas. Cochrane Bar, Rua
das Palmeiras. 66. Diariamente, das 12h às 2h da
manhã. Até dia 7.

MOLLICA — Desenhos e pinturas. Casa de Cultura
Laura Alvim. Av. Vieira Souto. 176. De 3a a 6a. das
15h às 21 h. Sábados e domingos, das 16h às 19h.
Até dia 7 de agosto.

LUIZ ZERBINI — Pinturas, desenhos, fotos, escul-
turas e instalações. Escola de Anes Visuais do
Parque Lage, Rua Jardim Botânico, 414. Diariamen-
te. das 9h às 19h. Até dia 7 de agosto.

VIOLA DE COCHO — Peças, fotos e painéis
mostrando as violas esculpidas em troncos de
madeira inteiriços, de Mato Grosso. Sala do Anista
Popular, Rua do Catete, 179. De 2a a 6a, das 10h às
18h. Até dia 12 de aqosto.

NON AEDIFICATA — Projetos nâo construídos
pelo escritório Croce, Aflalo e Gasparini. Espaço
Hunter Douglas. Praia de Botafogo. 228. De 2a a 6a.
das 14h às 18h. Até dia 13 de agosto.

CADA UM POR SI, TODOS DO SUL - Coletiva de
pinturas. Galena de Ane UFF. Rua Miguel de Frias,
9 — Icaraí. De 2a a 6a. das 10h às 22h. Até dia 21 de
agosto.

DESENHO CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO —
Coletiva com 10 artistas. Galeria Rodrigo Mello
Franco de Andrade, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
De 2a a 6a. das 10h30min às 18h30min. Até dia 26-
de agosto.

A ARTE DO BARRO DE SANTANA DO ARA-
ÇUAl? VALE DO JEQUITINHONHA — Esculturas
em barro. Galeria de Ane Jean-Jacques. Rua Ra-
mon Franco. 49. De 3a a sábado, das 11h às 20h.
Até dia 27 de agosto.

TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO — Progra-
mas, cartazes, fotografias e documentos. Sala
Memória Aioisio Magalhães. Av. Rio Branco, 179.
Diariamente, das 10h às 21 h. Até dia 28 de agosto.

VAJOUR; ALEXANDRE MOUTINHO E DENISE
FERNANDES — Pinturas. An Flamengo e Casabe-
Ia. Rua Senador Vergueiro. 45/loja 9. De 2a a 6a. das
9h30min às 19h30min. Sábados, das 9h30min às
16h30min. Domingos, das 10h às 19h. Até dia 30
de agosto.

PERU ARQUEOLÓGICO — Exposição com 150
peças de cerâmica, têxteis e ourivesaria da arqueo-
iogia peruana. Museu Histórico Nacional, Praça
Marechal Ancora. s/n°. De 3a a 6a. das 10h às
17h30min. Sábados e domingos, das 14h30m às
17h30min. Até dia 31 de agosto.

ACERVO ARTÍSTICO DE ARTISTAS FAZENDA-
RIOS — Coletiva de pintura, Museu da Fazenda,
Av. Presidente Antônio Carlos. 375. De 2a a 6a, das
11h às 17h. Até dia 15 de setembro.

ENERGIA E MEMÓRIA NO TRAÇO DO HUMOR
— Mostra de charges, cartuns e caricaturas. Centro
da Memória da Eletricidade. Av. Presidente Vargas,
435 - 8° andar. De 3a a 6a. das 10h às 17h. Até dia
14 de outubro.

A programação publicada no Roteiro está sujeita a alterações de última
hora É aconselhável confirmar horários e programas por telefone.

VÍDEO—SHOW — Exibição de The song remains
the same, com Led Zepellin. De 2a a domingo, às
14h, 16h, 18h. 20h.22h. 6' e sábado, sessões à
meia-noite, na Sala de Vídeo Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 63.
JAZZSINGERS — Exibição de Young at 83, com
Alberta Hunter. Hoje, às 12h15min.. 14h15min„
16h15min., 18h15min.. no Cândido Mendes, Rua
1°de Março. 101.

HISTÓRIAS DO COTIDIANO — Vídeo de Regina
Abreu e Noilton Nunes, com Henriqueta Brieba e
Mariana de Moraes. De 3a a 6a. às 11h. 12h30min,
15h e 16h. Sábados e domingos, ás 15h e 16h. no
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora,
s/n°. Atê final de julho.
TEATRO NEGRO — Exibição do vídeo de Daniel
Caetano. De 2a a 6a. às 18h. na Sala Memória
Alolsio Magalhães. Av. Rio Branco. 179. Até dia 28
de agosto.

VÍDEO NO TELÁO - As 9h30min e 16h: Rádio
Pirata ao vivo. com o RPM. às 12h e 18h30min: A
força do amor. com Richard Gere. Hoje, na Videote-
ca da BPERJ. Av. Presidente Vargas. 1.261. Entrada
franca.

NACIONAL KID — Exibição da série completa com
as aventuras de Nacional Ktd contra os incas
venusianos. Amanhã e domingo, às 16h e 19h. no
Rio Design Center. Av. Ataulfo de Paiva. 270.

NÚCLEO ATLANTIC DE VjOEO — Hoje. às 20h e
22h: O discreto charme 

'da 
burguesia, de Luis

Bulíuel. com Fernando Rey. Domingo, às 14h e
16h: O desprezo, de Jean-Luc Godard. com Jack
Palance Na Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Vieira
Souto. 176.

VlDEO ARTE MÚSICA NO MAM — As 16h:
Music with roots in the aether. de Robert Ashley.
com Philip Glass. As 18h: Snare Drum for Camus.

\4BESEII3E!

DANÇA DA LUA — Apresentação da Companhia
paranaense Ballet do Teatro Guaira. No programa,
Dança da Meia Lua, de Chico Buarque de Holanda e
Ferreira Gullar. Sagração da Primavera e Exultante
Jubilate. Coreografias de Rodrigo Pederneiras. De
4a a 6a, às21h, sáb, às 18h e21h edom. às 18he
20h, no Teatro João Caetano. Praça Tiradentes. s/n°
(210-2463). Ingressos nos horários de 20h e 21 h. a
CZS 800.00 e nos espetáculos das 18n. a CZS
500,00. Até domingo.

MARIA ROSA E SEU BALE ESPANHOL - Espe-

táculo de dança com a Companhia de Bale Mana

Rosa. De 4a a sáb.. às 22h. dom. às 17h e 20h. no

Scala 1. Av. Afrânio de Melo Franco, 296 (239-
4448). Ingressos 4a, 5a e dom. a CzS 1 500,00,
mesa lateral, e a CzS 2 000,00. mesa central: 6' e

sáb. a CzS 2 000.00 mesa lateral, e a CzS 3.000.00.
mesa central. Até dia 31. Alunos e profissionais de
dança têm 50% de desconto no ingresso.

de Joseph Celli, fc7//s Island. de Meredith Monk e
Bob Rosen, The Appointed cloud. de Yoshi Wada e
The magic sun, de Phil Niblock. Domingo, no
Museu de Ane Moderna, Av. Beira-Mar, s/n°.

VÍDEOS NO CENÁRIO — Amanhã e domingo, às
18h: ThB roots of Rock'n'roll. com Elvis Presley. Bill
Halley, Chuck Berry e outros. Amanhã, às
19h30min e 21h30min e domingo, às 19h30min:
TV Cuco — Programa 2. Na Sala de Vídeo Cenário,
Rua 19 de Fevereiro, 48.

VÍDEOS NO CREPÚSCULO - Hoje, à meia-noite:
coletânea de clips com Caroline Loeb. Squeeze. Art
oi Noise e outros. Amanhã, â meia-noite: Cabaret
Voltaire e o filme Johnny Yes No. de Peter Care. No
Crepúsculo de Cubatâo. Rua Barata Ribeiro. 543.

VÍDEOS NO GIG — Hoje: N. B. King at NickS.
Amanhã: John Mayall and Friends. Domingo: Eric
Clapton tour 85. A partir das 21 h, no G/C Restauran-
te Video-Bar. Av. General San Martin. 629.

TV PIRATA — Exibição de Concerr for Bangladesh.
Emerson, Lake and Palmer (Live 70). Marillion (Re-
citai of a script) e Phil Collins (Live at Perkins
Palace). Domingo, às 19h. no TV Pirata. Rua Bento
Lisboa. 64.

CASA DO VINHO — Exibição de vídeos com Oire
Straits e The Carpenters. Hoje, amanhã e domingo,
a partir das 21 h. na Casa do Vinho. Rua Juiz Alberto
Nader. 14 — Charitas.

VlDEOS NO TULLULA - Hoje. às 20h: Sisrer of
Mercy (At Albert Hall 85) e Siouxsie and the
Banshees (Nocturne live). Amanhã, às 16h.
1Bh30mm e 21h» Judas Priest IScroammg lor
Vengeange) e Iron Maiden (Live in London) Domin-
go. às 14h. 16h30min e 19h: Woodstock Festival.
Na Sala de Vídeo Tullula. Av. Nilo Peçanha. 398 —
Duque de Caxias

¦jornal do brasil
AM 940 KHz ESTÉREO

JBI —lornal do Brasil Informa — de 2a a dom..
às 7h30min. 12h30min, 18h30min e 0h30min.

Repórter JB — de 2a a dom. Informativo às
horas certas.

JB Notícias — De 2a a 6a Informativo às meias
horas.
Além da Noticia — Com Villas-Bôas Corrêa, às
?ltSSm(f». uô 2* a 6*  '
Momento Econômico — Com Carlos De La
Roque, às 8h10mm. de 2a a 6a.
No Mundo — Com William Waack, de 2a a 6a,
às 8h25min.
Was Entrelinhas — Com João Máximo, de 2a a
6a, às 8h35min.
Panorama Econômico — Informativo econômi-
co. de 2a a 6a. às 8h45min.
Via Preferencial — Celso Franco, de 2a a 6a, às
9h10min.
Correspondente em Paris — Rede Jr., de 2a a
6a, 9h30min às 12h30min.

Os Rumos da Política — Com Rogério Coelho
Neto. de 2a a 6a, às 9h40min.
Encontro com a Imprensa — de 2a a 6a às 13h.
Arte-Final — Variedades — Com Luiz Carlos
Saroldi. de 2a a 6a, às 22h.
Som Latino — Produção e apresentação dei
Márcia Rodrigues, sáb. às 21 h
Música da Nova Era — Criação e apresentação
de Mirna Grzich, dom, às 21 h.
Arte-Final Jazz — Com Maurício Figueiredo.
Dom., às 22h.

SÍFM ESTÉREO 99,7 MHz
HOJE:

20h — CDs a raio laser: Abenura Manfredo, opus 115,
de Schumann (Fil, Viena. Sinopoli — 12:10); Concerto
em mi menor, para violino e orquestra, op. 64 de
Mendelssohn (Mutter. Fil. Berlim. Karajan — 30:30):
Gigas, n° 1 das Imagens para orquestra, de Debussy
(OS Londres, Previn — 7 08); Sonata em Scl maior, para
violino e piano, K 301 de Mozart (Gnjmtaux. Haskil —
10:50); Sinfonia Alpina.op. 64 de Richard Strauss (Fil
Berlirrr. Karajan — 50:47).
LPs: Ode para o Dia de Santa Cecília — 22 de novembro
de 1692, de Henry Purcell (Deller. Brown. Bevan.
Cantelo. Tippett — 56:521.

_ Quem está
Idéias por dentro das coisas,

tem idéias.
TODOS OS SÁBADOS NO JORNAL DO BRASIL
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RECOMENDA

DENISE STOKLOS IN MARY STUART — Apre-
sentaçSo da a^iz-e mímica Denise Stoklos. A
atriz e mímica Denise Stoklos vai buscar na
Inglaterra do século XVI a inspiração para disí:u-
tir a crise moral brasileira da atualidade. Num
espetáculo com extrema economia de recursos,
Denise demonstra com técnica corporal e vocal
impecáveis a sua indignação contra a atual
situação brasileira. Montagem do alto nível,
Denise Stoklos in Mary Stuart confirma Stoklos
como uma das nossas mais originais e inquietas
atrizes. Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim,
Av. Vieira Souto, 176 (247-6946). De 4a a sáb, às
21h30min e dom, às 21 h. Ingressos 4a e 5", a
Cz$ 800,00 e de 6a a dom, a CzS 1.200,00. (10
anos) Duração: 1h15min.
THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO: 1914/1945— Seleção das músicas mais significativas do
teatro musical pesquisadas por Luiz Antônio
Martinez Correia (também na direção) e Mar-
shall Netherland. Com Calque Ferreira, Sheila
Matos, Andréa Dantas, Annabel, Albernaz, Jor-
ge Maia e Fábio Pilar. Saborosa revisào de um
período em que a música no teatro brasileiro era
pretexto para comemorar a vida nacional. Com
produção cuidada, cantores afinados e perma-rente bom humor, o espetáculo oferece à
platéia a possibilidade de assisti-lo em estado de
puro prazer. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33
(240-1135). De 4B a sáb, às 21 h e dom, às
18h30min. Ingressos 4a,5a e dom, a Cz$ 800,00
e 6' e sáb, a Cz$ 1.000,00. Até dia 7 de agosto.
DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO — Texto de
Adólia Prado. Direção de Naum Alves de Souza.
Com Fernanda Montonegro, Com a mesma
simplicidade da fala de Adólia Prado, a monta-
gem Dona Doida: um interlúdio sintetiza numa
interpretação altamente emocional e técnica de
Fernanda Montenegro, a força de palavras retira-
das de uma experiência literária que se nutre do
cotidiano. Em 1h15min de espetáculo,aatrizea
platéia se impregnam de uma obra que além de
sua qualidade, se confirma por sua sinceridade.
Teatro Delfin. Rua Humaitá, 275 (266-4396). De
4a a sáb, às 21h30min; dom, às 19h. Ingressos
de 4a e 6a, a Cz$ 1.000,00 e sáb e dom, a Cz$
1.200,00. Ingressos para estudantes com 50%
de desconto. Até dia 31. Desconto de 15% no
ingresso com apresentação do cartão de leitor
de do JB.

ROTEIRO

PONTE AEREA Pedro Monagatti

Hp '^¦Uhr  ;.

inaugura o Olympia, novo espaço da noite paulistana
ü s- mm

TEATRO ZIEMBINSKI — Programação: Deu la-
drào, de Herbert Daniel, direçào de Maurice Va-
neau; A três quarteirões daqui, de Carlos Henrique
Escobar, direçào de Walmor Chagas e ?. de Millor
Fernandes, direção de Maurice Vaneau. Com Wal-
mor Chagas, Ana Rosa, Paulo Villaça, Silvia Aderne,
Tarcísio Ortiz. Nenna Camargo, Deborah Figueire-
do, Ridor Santos e Clara Becker. Rua Urbano
Duarte, 22 (254-5399). De 4° a 6a, às 20h. Sáb, às
20h e 22h30min. Dom, às 18h. Vesperal de 5a, às
17h. Ingressos a Cz$ 500,00. Às quartas-feiras,
50% de desconto para estudantes e comerciários.
Até domingo.
O DESPERTAR DA PRIMAVERA — Texto de
Frank Wedekind. Direção de Ulysses Cruz. Com o
grupo Boi Voador. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio" Branco, 179 (220-0259). 4a, às 18h30min, 5a e6a, às
18h30min e 21 h; sáb, às 21 h. e dom, às 19h.,i Ingressos a Cz$ 500,00. (14 anos). Até domingo.

" 80 ANOS DE IMIGRAÇAO — Apresentação da
i*. peça O rito do vale. com o grupo carioca Taniko.
t, Texto clássico japonês de Zen-Chiku. Tradução de

Johannes Senbritzbi. Adaptação de Luiz Antonio
Martinez Corrêa. 6a, às 20h, no Rio Design Center,
Av. Ataulfo de Paiva. 270 — 3o andar. Entrada" franca.
QORPO SANTO, O DEÜRIO DA CRIAÇÃO -Texto de José Joaquim de Campos Leão. Adapta-
ção de Cecília Rangel e Carlos Viegas. Com o grupoQopola. Dom, às 20h, no Teatro de Arena Carvalho
Netto. Faculdade de Economia da Ufrj, Campus daPraia Vermelha. Av. Pasteur, 250. Entrada franca.
FALA BAIXO SENÃO EU GRITO — Texto deLeilah Assumçào. Direção de Otávio Augusto. ComDébora Duarte e Herson Capri. Teatro de Arena,Rua Siqueira Campos, 143 (235-5348). De 4a a 6a,às 21h30min; sáb, às 20h e 22h, e dom, às 19h e21 h. Ingressos a Cz$ 800,00 (4a, 5a e dom.) e a Cz$1.000,00 (6a e sáb.)e a Cz$ 700,00, para menoresde 18 anos nas sessões de sexta-feira. Duração:1h05min.

"> UMA VEZ MAIS — Texto de Woody Allen. Direção
v de Rubens Corrêa. Com Joana Fomm, Rubens
à Corrêa, Felipe Martins, Serafim Gonzales e Marcelo

Olinto. Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro." 93 (225-8846). De 4» a 6a, às 21 h, sáb, às 20h e22h30min, e dom, às 18h e 21 h. Ingressos 4a e 5a,» a CzS 900,00, 6a e dom, à Cz$ 1.000.00, sáb, a Cz$t 1.200.00 e a CzS 500,00, estudante nas 48s e 5as.
» (10 anos).

O PADRE ASSALTANTE- teixto e direção de JoàoBethencourt. Com Milton Carneiro, Guilherme Cor-reia, Alexandre Marques, entre outros. Teatro daPraia. Rua Francisco de Sá, 88 (267-7749). de 4a a 6a,às 21h30min. Sáb, às 20h e 22h30min„ e dom, às' 18h e 21 h. Ingressos 4a e 5a, a Cz$ 600,00; 6a e dom,a CzS 800,00 e sáb, a CzS 1.000,00.
PASOLINI — Texto de Michel Azama. Direção deAfonso Drummond. Teatro Cacilda Becker. Rua doCatete. 338 (265-9933). De 5a a dom., às 21 h.Ingressos a CzS 600,00.
FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO— Baseado no texto de Roland Barthes. Direção de
Ulysses Cruz. Com Antonio Fagundes. Teatro Dul-
cina, Rua Alcindo Guanabara, 17 (240-4879). De 4aa 6a, às 21 h. Sáb., às 20h e 22h e dom, às 18h e
21 h. Ingressos a CzS 1.000,00, platéia, balcão
nobre, frisas e camarotes, e a Cz$ 600,00, balcão
simples, Até dia 31.
AS SEREIAS DA ZONA SUL - Texto de VicentePereira e Miguel Falabella. Direção de Jacqueline
Laurence. Com Miguel Falabella e Guilherme Ka-ram. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S.Vicente. 52/3° (274-9696). De 4a a sáb.. às21 h30min; dom, às 20h. Ingressos 4a e 5a e dom, aCz$ 1.000,00 e 6a e sáb. a Cz$ 1.200,00. (10 anos).
BLAS-FÊMEAS — Textos de Bukowski, lonesco,James Barrie, das atrizes e participação especial de
Gerald Thomas. Direçào de Roberto Lage. Com AnaKfouri. Lu Grimaldi e Rita Malot. Teatro Joôo
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negra

e limusine

Humberto Werneck
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PAULO — Forasteiros por demais
seguros de conhecer todos os encantos
da Paulicéia devem programar, urgen-

temente, uma reciclagem às margens do Ipi-
ranga, sempre transbordante de novidades.
Exemplo? O Olympia (Rua Clélia, 1 517, tel.:
864-7333), monumental — 3 mil 200 pessoas
sentadas e outras tantas em pé — espaço
noturno, todo em negro, estreando hoje às 22h
com uma noitada ton sur ton: a cantora ameri-
cana Roberta Flack, atração também do sába-
do (22h30min) e domingo (20h), com ingressos
entre Cz$ 3 mil 500 e Cz$ 8 mil. Depois de ouvir
Roberta e dançar muito, vale uma esticada
rumo a outra reluzente novidade da semana, o
restaurante Lutece (Av. Bandeirantes, 2 669,

tel.: 533-4114). Além de um já reputado filé
recheado com paté de foie gras, coberto de
espinafre e envolto em massa folhada (Cz$ 2
mil 400), o Lutece tem a oferecer à sua cliente-
la, bastando telefonar, um conforto inédito por
aqui: serviço de limusines com bebidas, cana-
pés e televisão: por enquanto, cortesia da casa— paga-se apenas o que se consumir a bordo.

Com seus 77 anos, o majestoso Teatro
Municipal, na centralíssima Praça Ramos de
Azevedo, de repente voltou a ser novidade,
depois de uma plástica radical. Mesmo que o
programa para este fim de semana, a cargo do
competente Quarteto de Cordas da Cidade de
São Paulo, não fosse de primeira, valeria a
pena desembolsar de Cz$ 200 (anfiteatro) a Cz$
1 mil (poltronas e balcão nobre) só para confe-
rir o rosto rejuvenescido do veterano Munici-
pai (tel.: 223-3022). Em matéria de cinema não
há, no momento, nada que se possa considerar
estupefaciente, mas, quando se trata de teatro,
é até difícil escolher. Sugestão sem erro: O lobo
de Ray-Ban, de Renato Borghi, no Bibi Ferrei-
ra (Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 931, tel.: 36-
0572), com Raul Cortez e Christiane Torloni
vivendo dois atores num drama de tirar o
fôlego. Quem não vacilar ainda encontra in-
gresso para hoje, às 21h (Cz$ 1 mil 500); ama-
nhã, às 21h30min (Cz$ 1 mil 800), ou domingo,
às 19h (Cz$ 1 mil 500). Em qualquer destes dias,
a noite estará bem arrematada no animadíssi-
mo Bar e Restaurante Spazio Pirandello (Rua
Augusta, 311, tel.: 256-5245), tradicional reduto
de gente de teatro.

JORNAL DO BRASIL

Theotônio, Centro Cultural Cândido Mendes. Rua
da Assembléia, 10 (224-8622). 5a. 6a e dom, às
18h30min, sáb, às 21 h. Ingressos a Cz$ 500,00 (5a,6a e dom) e a CzS 600,00. Ingressos com 50% de
desconto para estudantes e classe. Desconto de
20% no ingresso com apresentação do cartão deleitor do JB.
FERNANDO EM PESSOAS — Baseado em textosde Fernando Pessoa. Roteiro e direção de Jaburu.
Com Francisco de Figueiredo. Laerte Vargas, Ita
Moreno e Tereza. Teatro de Bolso Aurimar Rocha.
Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). De 5a a dom,
às 21h30min. Ingressos a Cz$ 500,00 e Cz$ 300,00
(estudantes e professores).
PROJETOS SESC ENSAIOS — Programação:
Exercício n° 2. Direção de José Luis Rinaldi. Com
Helena de Lamare, Henrique Gouveia, Ingrid Som-
berg, Wagner Coelho, e outros. Exercício n" 3.Direção de André Monteiro. Com Sérgio Muniz,
Walter Lima Torrer e Soraya D'Avila, entre outros.
Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita,
539. De 5a a sáb, às 21 h e dom, às 19h. Ingressos aCzS 500,00, a CzS 350,00, estudantes. Ingressos
hoje e dom, a CzS 350,00, pela promoção do
Projeto JB — jovem vai ao teatro.
O REVERSO DA PSICANÁLISE — UMA COMÉ-DIA IRRESPONSÁVEL — Texto de Charles Lu-dlam. Tradução de Ricardo Pessoa. Adaptação edireção de Marllia Pera. Com Yoná Magalhães, tuizFernando Guimarães, Ariel Coelho, Sandra Pera eDinorah Marzullo. Teatro Casa Grande, Av. Afranio
de Melo Franco, 290 (239-4046). De 4a a sáb, às21h30min e dom., às 19h. Ingressos 4a e 5°, a CzS1.000,00, 6a, a CzS 1.200,00, sáb, a Cz$ 1.500.00 edom, a CzS 1.300,00, com promoção para menoresaté 18 anos, a CzS 1.000,00. Duração: 1h20min (10anos). Entrega de ingressos a domicilio. Desconto
de 10% no ingresso com apresentação do cartãode leitor do JB.
O PREÇO — Texto de Arthur Miller. Tradução deMillôr Fernandes. Direção de Bibi Ferreira. ComPaulo Gracindo, Carlos Zara, Rogério Fróes e Bea-triz Lyra. Teatro Copacabana, Av. N. S. Copacabana
291 (257-0881). De 4a a sáb., às 21h30min, dom.,às 19h e vesperal de 5a, às 17h. Ingressos de 4a a6a, a CzS 1.000,00 e sáb. e dom, a CzS 1.200,00.Após o inicio do espetáculo não será permitida a
entrada.
O AMIGO DA ONÇA — Texto de Chico Caruso.Direçào de Paulo Betti. Com Andréa Beltrão, SérgioMamberti, Antonio Grassi, Chiquinho Brandão eCristina Pereira, entre outros. Teatro dos Quatro.Rua Marquês de S. Vicente/52 (274-9895). De 4a a6a. às 21h30min, sáb, às 20h e 22h30min„ e dom.às 18h e 21 h. Ingressos a CzS 1,000,00 (4a e 5a), aCzS 1.200,00 (6a. sáb e dom). Todas as sextas,ingressos a CzS 700,00, menores de 18 anos.(Censura: 14 anos). Até dia 31.
A GERAÇÃO TRIANON — Texto de AnamariaNunes com ato cômico de Abadie Faria Rosa.

Direção de Eduardo Wotzig. Com Arildo Figueiredo,
Cristina Bethencourt. Daniel Herz e outros. Teatro
da Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (247-6946). 2a e 3a. às 21 h e de 4a a 6a, às 17h.
Ingressos a CzS 600,00.
TRIBUTO — Comédia de Bernard Slade. Tradução
de Paulo Autran. Direção de Antônio Mercado, Com
Jorge Dória, Jalusa Barcelos. Melise Maia, Luis
Carlos Tourinho, e outros. Teatro Vanucci. Rua
Marquês de S. Vicente, 52/3° (274-7246). De 4a a6a, às 21h30min, sáb., às 20h e 22h30min. e dom.,
às 19h e 21h30min. Ingressos 4a e 5a, a CzS
800,00, e 6a, a CzS 1.000,00, sáb. a CzS 1.200,00 e
dom, a CzS 1.100,00. Às 6as, menores de 18 anos
pagam CzS 800.00. Duração: 2h (14 anos). AtA hí«
30.
O FEDCHISTA — Texto de Michel Tornier. Tradu-
ção de Millôr Fernandes. Direção de Jacqueline
Laurence. Com André Valli. Teatro da Aliança Fran-
cesa de Botafogo, Rua Muniz barreto, 730 (226-
4118). De 4a a sáb, às 21h30min e dom, às 20h.
Ingressos a CzS 500,00 (da 4a a 6 e a CzS 600,00
(sáb e dom.). Até dia 31.
BOCA DE OURO — Texto de Nelson Rodrigues.
Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Tonico
Preiera, Dora Pelegrino, Isaac Bernat, Henrique
Cukierman, Sebastião Lemos, e outros. Teatro
Benjamin Constant, Av. Pasteur, 350 (295-3448).
De 5a a sáb, às 21 h30min e dom, às 20h. Ingressos
a CzS 500.00 (16 anos).
ROSA, A VIDA DE NOEL — Musical de Joaquim
Assis e Domingos de Oliveira. Direção de Domin-
gos de Oliveira. Com Pedro Cardoso, Celso Lemos,
Quinha Costa, Zezô Polessa, entre outros. Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De
4a a sáb., às 21h30min, e dom., às 19h. Ingressos
4a e 5a a CzS 600,00, 6' e dom., a CzS 800,00 e sáb,
a CzS 1.000,00. Estudantes e menores de 18 anos
às 4as, 5as e domingos, a CzS 500,00. Classe, a CzS
500,00. Ingressos domingo a CzS 500,00. Até dia 7
de agosto.
AUTO DA COMPADECIDA — Texto de Ariano
Suassuna. Direção de Valmir Aleixo. Uni-Rio. Av.
Pasteur, 436, De 2a a dom, às 21 h. Entrada franca.
Até domingo.
RIO DE CABO A RABO — Comédia de Gugu
Olimecha. Com Elenice Mayer, Edmundo Alvin,
André Sabino, Eduardo Roessler, Kátia Moreira,
Dalmo Ferreira, entre outros. De 5a a dom, às 21 h,
no Teatro da UFF, Rua Miguel de Frias, 9 — Niterói.
Ingressos a CzS 500,00.
AS CRIADAS —Texto de Jean cienet. Tradução dePontes de Paula Lima. Direçào de Álvaro Guima-râes. Com Eduardo Cabús, William Kaan e Fernan-do Neves. Casa de Cultura Laura Alvim. Av. VieiraSouto, 176 (247-6946). De 4a a sáb, às 21 h e dom,às 20h. Ingressos a CzS 700,00 (4a e 5a) e a CzS800,00 (de 6a a dom). Até dia 31.
QUEM PROGRAMA AÇÃO COMPUTA CONFU-SÀO — Comédia de Anthony Marriott e Bob Grant.Tradução de Marisa D. Muray. Direção de Attilo
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Ricco. Com Denise Fraga. Itamar Vital, José Augus-
to Branco. José Carlos Sanches, Medira Campos.
Angela Vieira Rogério Cardoso, e Mareio Augusto.
Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel, 186
(275-3346). De 4a a 6a. às 21h15min; sáb. às 20h e
22h30min e dom, às 18h e 21h15min. Ingressos 4a
e 5a, a CzS 900,00; 6a e sáb, a CzS 1.200,00; e dom,
a CzS 1.000,00. Desconto de 5% no ingresso com
apresentação do cartão de leitor do JB.
QUEM TEM MEDO DE NELSON RODRIGUES —
Texto de Nelson Rodrigues. Com o grupo Pessoal
do Nelson. Sala Vianinha, Rua do Catete, 243. De
sáb a terça, às 21 h. Ingressos a CzS 300.00.
O CASO QUE EU TIVE QUANDO ME SEPAREIDE VOCÊ — Adaptação de Domingos de Oliveirada peça Dois na Gangorra. Direção de Domingos deOliveira. Com Priscilla Rozembau e Bernardo Ja-blonski. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-ca, 63. (227-9892) 2a e 3a, às 21 h30min., e 6a e sáb,às 24h. Ingressos a CzS 600,00, (2a e 3a) e a CzS500,00 (6a e sáb). Classe artística para CzS 250,00.Até dia 4.
OS DOIS OU O INGLÊS MAQUINISTA — Textode Martins Pena. Direção de Guti Fraga e Fred
Pinheiro. Com o grupo Nós do Morro. Sáb e dom, eferiados, às 20h, no Teatro do Centro Comunitário
Padre Leeb, Rua Dr. Benedito Calixto, 93 — Vidigal.
Ingressos a CZS 50,00.
TERAPIA COM O ANAUSTA DE BAGÉ — Textode Luis Fernando Veríssimo. Direção de Oswaldo
Loureiro. Com Cláudio Cunha e Edna Velho. Teatro
BarraShopping. Av. das Américas, 4666 (325-5844).De 4a a 6a, às 21 h, sáb, às 20h e 22h e dom, às 19h
e 21 h. Ingressos a CzS 900,00 (4a e 5a), a CzS1.200,00 (6a e sáb) e a CzS 1.000,00 (dom),Duração: 1h20min (14 anos). Até dia 14 de agosto.
ABAIXO A NOVA REPÚBUCA — Texto de JesusRocha. Direção de Iris Bruzzi. Com Iris Bruzzi, GuguOlimecha, Isa Rodrigues e Helena Werneck. TeatroSesc Sõo João de Meriti, Av. Automóvel Clube, 66
(756-4615). De 6° a dom, às 20h30min. Ingressos aCzS 600,00. Até dia 31.
GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NOirajA — Texto de Fernando Mello. Direção deIsrael Gazella. Com Luis Dias. Bruno Bargiella.
Kinnara Bueno. Teatro Castelo Branco, Av. Santa
Cruz. 1631 — Realengo. Sáb, às 21hedom, às 18h.
Ingressos a CzS 300.00 (16 anos).
ALÉM DA VIDA — Texto psicografado por ChicoXavier e Divaldo P. Franco. Direção de Augusto
César Vanucci. Com Lúcio Mauro, Felipe Carone,Solange Theodoro, Lea Bulcào, Jorge Queiroz,
Rosane Pena e Renato Prieto. De 5a a dom, às 21 h,no Teatro Suam. Praça das Nações, 88 (270-2782).Ingressos 5a e 6a. a CzS 400.00 e sáb e dom, a CzS
500,00. Até dia 31.
A GANG DA CIDADE — Texto e direção de Jaguar.
Com André Rodrigues, Hanna Carvalho, Rosana
Kyline e Sandra Helena. Teatro do Sesc de Engenho
de Dentro. Av, Amaro Cavalcante. 1661. 6a e sáb,
às 21 h e dom, às 20h30min. Ingressos a CzS
200,00.

ROBERT CRAY — Show do cantor e compositornorte-americano acompanhado por Richard Cou-sins (baixo). Peter Boe (teclados) e David Olson(bateria). Participação de Tim Kaihatsu (guitarra). De5a a sáb, às 21h30min, no Hotel Nacional. Av.Nieme^er. 769 (322-1000). Ingressos a CzS5.000,00. Apresentações únicas.
REPOLHO E BANDA ORIGEM — Show do percus-sionista e banda. De 4a a dom, às 21h30min. noTeatro Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824 (247-9794). ingressos a CzS 500,00. Até domingo.
HÉLIO DELMIRO — Show do violonista e guitarris-ta. De 3a a sáb. às 21h. na Sala Funarte SidneyMiller. Rua Araújo Porto Alegre. 80. Ingressos a CzS400.00. Até amanhã.
LULU SANTOS — Show do cantor e compositor.5a. às 21h30min, 68 e sáb, às 22h30min, e dom, às20h, no CanecBo, Av. Venceslau Braz, 215 (295-3044). Ingressos a CzS 1.300,00, arquibancada e
platéia, a CzS 1.600.00. mesa lateral por pessoa, e aCzS 2.000.00, mesa central por pessoa. Até do-mingo.
EU VOU TIRAR VOCÊ DESTE LUGAR — Show
apresentado pela Casseta Popular e pelo Planeta
Diário. Teatro Gay Lussac. Rua Cel. João Brandão.
87 — São Francisco — Niterói (711 -5547). 6a e sáb..
às 21h30min. Ingressos a CzS 800.00.
CÓLERA E INOCENTES — Show dos grupos.Sexta, às 22h, no Circo Voador. Arcos da Lapa.Ingressos a CzS 400,00.
HOJERIZAH — Show da banda. Abertura com o
grupo Eterno Grito. Sáb.. às 22h. no Circo Voador.
Arcos da Lapa. Ingressos a CzS 400,00.
II FESTIVAL DE INVERNO DA UFRJ — Show dacantora Clara Sandroni. Dom., às 21h, no Centro deTecnologia. Cidade Universitária, Ilha do Fundão.
Entrada franca.
EDUARDO RANGEL — Show do cantor e compo-
sitor acompanhado de Rodrigo Lopes (teclados),
Dunga (baixo) e Mac Willian (bateria). Participação
da cantora Maryangela. Sexta e sáb. às 22h e dom.
às 21 h, na Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Vieira
Souto, 176 (227-2444). Ingressos a CzS 500.00.
Dom. às 23h, no Gig Restaurante. Av. Gen. SanMartin, 629 (294-3545). Couvert a CzS 500,00.
SEIS E MEIA — Show do cantor e compositorBelchior e banda Radar. De 2a a 6a. às 18h30min,no Teatro Joào Caetano, Praça Tiradentes, s/n°.
(221 -0305). Ingressos a CzS 300,00. Até dia 12 deagosto.
SÉRIE PROPOSTA — Show com Fátima Guedes.Moacyr Luz e Aldir Blanc acompanhados por Lean-dro Braga (teclado), Lúcio Nascimento (baixo) eRicardo Costa (bateria). De 3a a sábado, às18h30min, na Sala Funarte. Rua Araújo Porto Ale-
gre, 80. Ingressos a CzS 400,00.
DZI CROQUETTES - Apresentação de bailarinos eatores. De 4a a dom, às 21h30min, no Teatro TerezaRaquel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113), In-
grassos 4a. e 5a, a CzS 600.00; 6a e dom, a CzS 800 esáb, a CzS 900,00. Até dia 31. Desconto de 10% noingresso com apresentação do cartão de leitor do JB.
PAULO CÉSAR OLIVEIRA — Show do cantor ecompositor. 3a, 4a e dom, às 19h30min, no PlazzaShopping, Rua XV de Novembro, 8 — Niterói.Entrada franca. Até dia 31.
KNIGHTS OF CARMA — Show da banda de jazz.De 6a a dom., às 21h30min, na Casa de Rui¦ Barbosa. Rua São Clemente. 134. Ingressos a CzS600,00.
PROJETO SLAP — Sexta, apresentação dos gru-pos Dentes Kentes e Falling Angels. Sáb., Vid &Sangue Azul e Rosa Púrpura. Sempre às 22h, noEspaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163.Ingressos a CzS 500.00.
LEILA LUCAS — Show da cantora. Todas assextas, às 18h30min, no Centro Cultural Municipal
José Bonifácio. Rua Pedro Ernesto, 80 (233-7754).Entrada franca. Até dia 29.
BENITO Dl PAULA — Show do cantor e composi-
tor. 4a e 5a, às 21 h30min; 6a e sáb, às 23h e dom,
às 20h30min, no Asa Branca. Av. Mem de Sá, 17
(252-4428). Ingressos 4a e 5a, a CzS 700,00, 6a esáb, a CzS 1.200,00, e dom, a CzS 800,00.
DICRÓ — Show do sambista e lançamento do
primeiro LP. Participação da cantora Ana Roseli edo grupo Balanço 6. De 4a a dom, às 19h. no TeatroSuam, Praça das Nações, 88 (270-7082). Ingressosa CzS 350,00. Até domingo.
UM DIA SEREI NOTÍCIA — Show de música ehumor com Fafy Siqueira. 6a e sáb., às 24h, noTeatro da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1664 (247-3292). Ingressos a CzS 800.00.

Mpara dançar
AFRICAN BAR — Apresentação de Johnny Alf no
piano-bar. Discoteca Don Pepe. De 2a a sábado, a
partir das 20h, na Rua Venâncio Flores. 365 (294-2897). Couvert a CzS 1.000,00.

MEMÓRIA — Discoteca sob o comando cie Rogó-rio Melo o Michael Naum. De 5a a dom. âs22h30min. na Av. Bartolomeu Mitre. 662 (239-17921 Ingressos 5" e dom. a CzS 400,00. comdireito a um drinque, e 6a e sáb, a CzS 600.00. comdireito a um drinque
CARINHOSO — Música para dançar com a bandada cantora Dora e Carinhoso, diariamente, a partirdas 22h. Couvert do dom. a 5a a CzS 400,00 e 6a,sáb. e véspera de 'eriado a CzS 600,00 Rua Vise'de Pirajá, 22 (287-0302).
MISTURA FINA-BARRA — Discoteca com Cacaue Fernando. De 5a a dom, às 22h, na Estrada daBarra. 1636 (399-3460). Ingressos a CzS 400,00,homem e CzS 300,00, mulher.
CREPÚSCULO DE CUBATAO — Discoteca. 5a, às23h, 6a e sáb, às 24h, na Rua Barata Ribeiro, 543(235-2045). Consumação 5a, a CzS 700,00 e 6a esáb, a CzS 1.000,00.
HELP — Discoteca. Av. Atlântica, 4332 (521-1296).Diariamente, às 22h; vesp. dom, às 16h. Ingressos aCzS 700,00. Vesperal, a CzS 200,00.
BIBLOS — Diariamente a partir das 22h30min comTinoco (piano), Alvinho (baixo), Toninho (guitarra),Désio (bateria) e César Marques (voz). Todas asterças, Rio Jazz Orchestra. Av. Epitácio Pessoa,1484 (521-2645). Couvert a CzS 700,00 (dom, 2a e4a) e a CzS 1.000,00 (3a, 5a, 6a e sáb).
CALÍGOLA — Discoteca sob o comando de Bemardde Casteja e Marcelo Maia. Diariamente, a partir d3s22h, na Rua Prudente de Morais, 129 (287-7146).Consumação a CzS 2.500,00
MARIUZINN PUB — De 5a a sáb, funk. hip-hop ereggae. 3a e 4a, música para todos os gostos. Dom,salsateca. Rua Raul Pompéia, 102 (247-8849). Con-sumação a CzS 500,00
ZOOM — Discoteca com Tony D'Cario e Adão. De 3*a dom, às 21h30m; e dom., às 15h. matinê. Lgo. deS. Conrado, 20 (322-4179). Ingressos a CzS 350,00 evesp. de dom. a CzS 150,00.
PAPILLON — Discoteca de 2a a sáb, a partir das22h. Ingressos de 2a a 5a a CzS 350,00; 6a e sáb aCzS 800,00, homem e a CzS 500,00, mulher. Sáb, aCzS 800,00. Hotel Intercontinental. Av. PrefeitoMendes de Morais, 222 (322-2200).
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar, a partirdas 22h, com a Bigband, os cantores ReginaFalcão, Vitor Hugo e Luiá Carlos. Couvert de dom a5a a CzS 400,00; 6a e sáb a CzS 700,00. Av.Copacabana, 1144 (267-14971.
SALSATECA — Discoteca com ritmos do caribe.Dom, às 21 h, no Mariuzzin, Rua Raul Pompéia, 102
(247-8849). Ingressos a CzS 500,00.
VOGUE — Discoteca e música com o conjunto dacasa, a partir das 22h,'à Ruà Cupertino Durão, 173
(274-4145). Couvert de 2a a 5a, a CzS 150,00 6a aCzS 300,00 e sáb a CzS 400,00. Consumação igualao Couvert.
SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo para dançar,diariamente, a partir das 21 h, com o maestroMiguel Nobre e banda, a cantora Consuelo e oQuarteto do Joãozinho. Couvert de dom a 5a, a CzS450,00 e 6a e sáb a CzS 800,00. Av. Atlântica, 3432(521-1296).
DANCE 1000 — Discoteca com funk. reggae,merengue, rock, salsa e blues sob o comando do D]Luka. Direção de Paulo César Pintinho. Todos osdomingos, a partir das 19h, na Rua Riachuelo, 260.Ingressos a CzS 100,00, mulher e a CzS 150,00,homem.

Mhumor
O GORDO AO VIVOI — Texto e direção e apresen-taçào de Jô Soares. 5a, às 22h, 6a e sáb, âs22h30min, e dom, às 21 h, no Scala II. Av. Afrâniode Mello Franco, 296 (239-4448). Ingressos 5a e
dom, a CzS 1.000,00, poltrona, e a CzS 1.200,00,lugar em mesa; 6a e sáb., a CzS 1.200,00, poltrona,e a CzS 1.500,00, lugar em mesa.
O CABARÉ DO BARATA — Show com o humoris-
ta Agildo Ribeiro. De 4a a dom, às 23h30min, no Un,Deux, Trois, Rua Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198).Couvert 4a, 5a e dom., a CzS 1.500,00 e 6a e sáb, aCzS 1.800,00.
JOÃO KLEBER — Show do humorista. Direção deChico Anísio. Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pes-soa, 1664 (247-3292), De 5a a dom, às 21h30min.Ingressos 5a, 6a e dom, a CzS 700,00 e sáb, a CzS900,00.
OCTAVIO CÉSAR CANTA A MULHER DOS OU-TROS — Apresentação do ator e comediante.
Teatro do Ibam, Largo do Ibam, 1 (266-6622), 5a e6a, às 21h30min; sáb, às 22h e dom, às 20h.
Ingressos 5a a CzS 500,00, 6a e dom, a CzS 600,00e sáb., a CzS 70i£00: Estacionamento próprio.
BOA NOITE, MARINALVA — Show do humorista
Costinha. Texto de Evaldo Ruy, Laurette Guzzardi e
Carlos Freitas. 6a e sáb, às 21h15min e dom, às20h15min, no Teatro do América. Rua Campos
Sales, 118 (234-2068). Ingressos a CzS 500.00.

PSICOSE DISCO PUB — Discoteca. De 4a a dom. msr-às 22h; vesp. de dom. às 15h. Rua Mariz e Barras, Efí,EVI3TA31050 (284-1796). Ingressos 4a, 5a e dom, a CzS400,00, mulher e CzS 500,00, homem; 6a e sáb aCz$ 500,00, mulher e CzS 700,00, homem e vesp.
(crianças até 13 anos) a CzS 200,00.
CIRCUS — Discoteca a cargo de Marcelo, diaria-mente, a partir das 21 h. vesp de dom, às 16h.Ingressos a CzS 600,00, homem e CzS 300,00,
mulher e vesp a CzS 200,00, Rua Gal. Urquiza, 102
(274-7895).
COLUMBUS — Discoteca a partir das 22h. RuaRaul Pompéia, 94. Ingressos 6a e sáb, a CzS1.200.00 e de dom a 5a. a CzS 1.000.00.
LEON'S DISCO — Discoteca sob o comando de
Edinho e Adilson. De 5a a dom. às 20h e vesperal
dom, às 15h. Trav. Almerinda Freitas, 42 (359-0277).Ingressos 5a, a CzS 200,00. 6a, a CzS 400,00. mulher
e a CzS 500,00, homem; sáb a CzS 400,00, mulher eCzS 550,00, homem dom, a CzS 300,00, mulher, e aCz$ 400,00, homem. Vesperal a CzS 200,00.
barAo — Discoteca sob o comando de Amandio.De 2a a sáb, às 22h, na Rua Barão da Torre, 334
(227-9836). Ingressos a CzS 600,00 (2a a 5") e a CzS
700,00 (6a e sáb.)
PRESS — Discoteca e vídeos com os DJ'sBemard de Castejá e Marcelo Mansur. Av. Ser-nambetiba, 4700 (385-2813). De 4a a dom. às 22h.Consumação 6a, sáb e véspera de feriado a CzS1.500,00.

RIO EM TRAVESTI — Texto e direção de Brigitte
Blair. Com Marlene Casanova, Jair Pinheiro. Mila
Sineider, Roberta Kim e Oswaldo Ferra. Teatro
Brigitte Blair I. Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955).
De 4a a dom, às 21h30min. Ingressos de 4a a 6a. a
CzS 500,00 e sáb.. e dom., a CzS 600,00.
O QUE É QUE ELAS TÊM... QUE EU NAO TENHO— Texto e direçào de Brigitte Blair. Com Clovis
Gierkens, Bianca Blonde, Walter Costa. Teatro
Brigitte Blair II. Rua Senador Dantas, 13 (220-5033).De 4a a dom, ás 21 h15min. Ingressos a Cz$ 500.00.
CHII... ESTOUROU A CAMISINHA — Texto de
Gugu Olimecha, Carlos Nobre, José Sampaio o
Colé. Direção de Carlos Nobre. Com Colé, Henri-
queta Brieba e Nick Nicola. Teatro Alaska, Av.
Nossa Sra. de Copacabana. Galeria Alaska. De 4a a
6a. às 21h30min. Sáb, às 20h e 22h e dom. às 19h.
Ingressos 4a e 5a, a CzS 500,00 e de 6a a dom, a CzS
600,00.
O SASSARICO DAS BONECAS — Texto e direçào
de Brigitte Blair. Com Marlene Casanova, Roberta
Kim, Luiza Gasparely. Milla Shineider, Pamlla Jon-
nes e outros. Teatro Brigitte Blair II, Rua Senador
Dantas, 13 (220-5033). De 4a a sáb, às 18h3Ómin a
3a, às 18h30min, e 21 h. Ingressos a CzS CzS
500.00.
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ClS 800.00 j
direção: Rubens Corrêa

com: Joana Fomm
Rubens Corrêa Felipe Martins
Marcelo Olinto Serafim Gonzalez

CONHEÇA A OPINIÃO DE QUEM JÂ VIU:
Herbert Daniel:
A terrível poesia dos naufrágios
vira mágica no corpo e voz deJoana, na direção de Rubens.
Yan Michuslkl:
Rubens Corrêa: às 2QÍ feiras,
Artaud; de 4a a domingo, o JerryWexler de Woody Allen: Que beloexercício de versatilidade.
Guta Mattos:
Esta peça é um presente Eu saíemocionada!
Lúcia Alves
A qualidade da peça e dotrabalho dos atores é indiscutível.
Armando Bogus:
W. Allen uma vez mais tocoua minha sensibilidade
Ivan de Albuquerque:
Delicado e emocionante comoo Zoológico de Cristal.

Ollvla Hlme:
W Allen vai dos sentimentos mais
simples, mais prosaicos, mais
comuns, até a falência da própriavida. E a gente vai embarcando
com doçura e profundidade
Francis Hlme:
Um elenco profundamenteharmonioso e sintonizado com
texto e direção; parece uma
companhia que trabalha juntohá anos.
Ítalo Rossl:
A volta de Joana Fomm è uma
alegria, é um prazer meu que não
gosto de diviair com ninguém.
Domingos de Oliveira:
Delicado e profunda engraçado
e contundente É um prazer devida ver Joana e Rubens
contracenando Não percam:é raro Raro é a palavra.

TEATRO DA GALERIA
R. Senador Vergueiro, 93 Tel.: 225-8846

APOO
JORNAL DO BRASIL

BALLET TEATRO GUAIRA
APRESENTA

DANÇA DA MEIA-LUA.
DE CHICO BUARQUE DE HOLLANDA E FERREIRA GULLAR. EOU LOBO
TEATRO JOÃO CAETANO — TEL.: 210-2463
DE 20 A 24 JULHO 21:00 H — COREOGRAFIA RODRIGO PEDERNEIRAS
GOV. DO EST. DO PARANÁ — SEC. ESTADO DA CULTURA — FUND. TEATRO GUAlRA

DINHEIRO.
NEGÓCIOS.O SOBE E DESCE QA BOLSA.

mmmÊm INfORME ECONOMCO mmmmm
JORNAL DO BRASIL

NAS FÉRIAS DE JULHO
PARA CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES"O melhor e mais premiado espetáculo Infantil"

OIRECcaoLE5 
LUDLAM y°NÁ MAGALHÃES

MARÍLIA PÉRA WIZ ORNANDO GUIMARÃES
ARIEL COELLHO

SANDRA PÊRA
'j&4§ DINORAH MARZULLO

5

6a* feiras às 15:00 hs
HEP

Sab. e Dom. as 17.30 hs

REG

j#

de Arnaldo Miranda
DIREÇÃO GERAL DE IVAN MERLINO P"f0C'n'0

TEATRO VANNUCCI
SHOPPING DA GÁVEA
R. Marquês de São Vicente, 52/3° piso
INF.: 274-7246 — 239-8595

() sj Jx t i|m- mxnnt vinha w vfi.
DA PSICANALISE
UMA COMÉDIA IRRESPONSÁVEL'

TEATRO CASA GRANDE -
CENSURA 10 ANOS • INGRESSOS A DOMICILIO • TEL 539 40*6- • f

('<mi(4ilu'iv*>nl!

OS BASTIDORES DA POLÍTICA 
COLUNA DO CASTELLO

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL JORNAL DO BRASIL.
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tUGAFIEIRAS E PAGODES¦4HMBipi
_WO DIXIELAND BAND — Baile-show com a
.j*bjinda. Todos os sábados, às 23h, no Clube Delírio^"Tropical. 

Rua Pacheco Leão. 780. Ingressos a Cz$"

2§.Q_o:
^MMINGUEIRA VOADORA- — Apresentação da
Tcjrquestra Tabajara.do Maestro Severino Araújo. No

intervalo. Academia de Dança de Salão. Cultura e
¦~6ança' com o professor Mario e alunos. Dom, a
¦"^partir das 22h, no Circo Voador, Arcos da Lapa.
-«Hngmssos a CzS 300;00.
'-"PAGODE DA BARRA — Apresentação de Osmar

do Cavaco, Anézio da Baija Flor, conjunto Semantes
do Samba. Valdir Silva, e outros. Todas as sextas,

.3 às 21h. no Trailler Oxumaré, Av. Sernambetiba, em

Jf frente à Boite Convés. Entrada franca.

J,. DANCE 1000 — Gafieira, pagode e balanço com
fjson do Forrogode. Banda Novo Som e conjunto
A-ucinasamba. Cantores convidados: Luis Sacopã.
Mariangela, Nenám, Beto Balanço e sua banda.
Direção de Paulo César Pintinho. Todas as sextas, a
pa-tirdas T9h. na Ruado Riachuelo. 260. Ingressos
a C»í$ 200.00 e mesa. a CzS 100.00.

SHOV.V DE PAGODES — Apresentação de vários
sambistas, entre eles, Monarco da Portela, João do
Cavaca e Dilmo, Jurandir da Mangueira, e Carlão
Eleganto- Todos os sábados, a partir das 16h. no
Museu o!o Carnaval. Sambódromo.r.

«'• NEGA Fl/C-Ô— Apresentação de pagode* De 6a a
-dom, às 2'lh30min. na Rua Conde de Irajá. 132".- 

(266-6294). Couvert a CzS 400,00.

.PAGODE DO MANHÃES — Apresentação dos
conjuntos Poder do Samba e Samba Show Seis

"com Aroldo Melodia, Maura. Msrcos Rey, Dinorah
' da Bahia, Preto Jóia e Alexandre da Imperatriz.

Todos os sábados, a partir das 14h. no Esporte
-. Clube Cocotâ. Rua Ten. Cleto Campeio. 497 — Ilha

; do Governador (393-8299). Ingreseos a CzS 100,00,
mulher, e a CzS 200,00. homem.

: BBARES
OUVIA HIME — Show da canteira acompanhada

por Novell! (baixo). Ricardo Costa (bateria) e Rai-
-mundo Nlccioli (piano). De 4" a sáb, às 23h, no
¦JazzmaniB. Av. Rainha Elizabeth. 769 (227-2447).

Couvert a CzS 1.000,00 (4» e 5") e a CzS 1.200,00
_, (6a e sáb). Serviço de jantar ató as 23h. Até amanhã.

LENY ANDRADE— Show da cantora acompanha-
da por Herbert Calura (baixo). Adriano de Oliveira

(bateria) e João Carlos Coutinho (teclados). 5a e
dom, às 22h. e 6a e sáb, às 23h, no Sotecoíeco. Av.
28 de Setembro. 205 I204-2727). Couverr a CzS
600.00 (5a e dom) e a CzS 800,00 (6a e sáb) Ató
domingo.

ZÉ DA GAITA — Show de blues com o músico e
sua banda Sáb, ás 22h30min. no Botanic. Rua
Pacheco Leào, 70 (274-0742). Couvert a CzS

...450.00.
VINÍCIUS CANTUÁRIA — Show do compositor e" 
cantor, acompanhado por Didito (guitarra), Tony
Mendes (baixo) e Inácio Mena (bateria). De 4a a

. Sáb. às 22h30min. no Peoplè. Av. Bartolomeu
Mffrè. 370 (294-0547). Couvert a CzS 1.100.00 (4a a
5a).a CzS 1.500,00 (6a). À 1 h da rnanhã, show com o

J baixista Rubâo Sabino e grupo. Último dia.

t MARCOS ARIEL E BANDA — Show do tecladista
, .-. acompanhado por Daniel Garcia (sax). Papito (baixo)

., e Elcio Cáfaro (bateria). De 4* a sáb, às 23h e
. 0h30min, no Mistura Fina de Ipanema. Rua Garcia

- D'Ávila, 15 (267 .596). Couvert a CzS 1.000,00 (4a e
•'' 5") e a CzS 1.400,00 (6" e sáb). Até dia 30.

ROSITA GONZALES — Show da cantora acompa-
nhada por José Nepomuceno (bandonron). De 5a a
sáb, às 24h. no One-Twenty-Ona, Av. Niemeyer,
121 (274-1122),

ZECA DO TROMBONE — Show do músico acom-
ganhado pela banda Infernal 6a e sáb, às 23h, no
No na Madeira, Av. Almirante Tamandaré, 810 —
Niterói. Couvert a CzS 400.00 e consumação a CzS
300,00.

DANIEL D'DANE — Show do cantor, compositor e
instrumentista. Sáb. às 23h. no Gig Restaurante.
Av. San Martin, 629 (294-3545). Couvert a CzS
600.00.

TÚNEL DO TEMPO — Show do grupo. Sáb. às
23h, e dom, às 22h30mm. no New Lei It fie, Rua
Siqueira Campos. 206 (235-3619). Couvert a CzS
900.00 (sáb). e a CzS 700.00 (dom|.

TEREZA TINOCO E MIRYAM PÉRSIA — Show da
cantora e compositora e da atriz. Participação de
Edson Soliva (piano) e Júlio Flores (violão). 6a e sáb,
às 23h, no Barbas. Rua Álvaro Ramos. 408 (541-
8396). Ingressos a CzS 400,00.

GRITOS DO 3o MUNDO — Festa-show com
'¦' sorteios, exposições, poesias e música de fita.
(1 Todos bs domingos, às 19h. no D'Áfhca. Rua André
, |. Cavalcanti. 58 (242-4139). Ingressos a CzS 200.00.
' ¦ EDUARDO CONDE - Show do cantor. Participação

especial de Luis Alves (baixo), Rubinho (bateria) e

...._.- -i'í
!.. JU
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Ricardo Júnior (piano). Oe 3a a sáb. às 23h30min,
no Alô AI6. Rua Barão da Torre, 368 (521-1047).
Couvort de 3a a 5a. a Cz$ 1.400,00 e 6a e sáb. a CzS
1.600,00. Música oo vivo a partir das 22h.

ABEL E AFRA SOUND STARS — Festa de ritmos
africanos., 6a e sáb. às 23h na Rua André Cavalcan-
ti, 58 (242-4139). Couvert a CzS 500,00.

TERRA MOLHADA — Show do grupo. Dom. às
22h30min, no People, Av. Bartolomeu Mitre. 370
(294-0547). Couvert a CzS 800,00.
WAYNE MADDALENA — Show do pistonista
acompanhado de banda. De 3a a 5a. às 19h. no
Horse's Neck Bar. Av. Atlântica. 4240 (521-3232).
Sem couvert.
TERRA MOLHADA — Show do grupo. Hoje. às
23h. no New í_e( tt Se. Rua Siquoira Campos, 206
(235-36191. Couvort. a a CZS 900.00. Dom, às
22h30min. no People. Av. Bartolomou Mitre. 370
(2940547). Couvert a CzS 100.00.

BOSSA A TRÊS — Show com os maestros Helcio
Brenha e Nelsinho e seus amigos. Participação
especial do cantor Pedrinho Rodrigues. Todos os'
domingos, das 18hà 1h da manha, no One-Twenty-
One. Av. Niemeyer. 121 (274-1122). Consumação a
CzS 700.00.

ALGUMA COISA BLUE — Show da banda. 6a. às
23h, no Pitéu. Rua Professor Ferreira da Rosa, 130
(227-0538). Couvert. a CzS 450,00. Consumação a
CZS 200,00.

WANDA SA — Show da cantora e violonista. Da 2*
a sáb, às 23h. no Le Rond Point. Av. Atlântica. 1020
(275-9922). Couvert a CzS 300.00.

PAULO LONTRA — Show do cantor, tecladista e
violonista. 6a. às 22h. no Mana Maria. Rua Barão de
Itambi, 73 (551-1395). Couvert a CzS 350.00.

MARCELO BECKER — Show do cantor acompa-
nhado pelo conjunto Os Ecléticos. 6a e sáb. às 21 h.
e dom, às 20h, na Torre Di Pista, Rua Barão de
Mesquita, 944 (288-8346). Couvert 6a e sáb. a CzS
500.00 o dom, sem convert.

NÉVOA — Show do grupo. Dom. às 21 h. no
Barbas. Rua Álvaro Ramos. 408 (541-8396). Ingres-
sos a CzS 350.00.
HORA H — Show da banda. 6a. às 22h30min, no
Made In Brazii. Av. Armando Lombardi, 1000 (399-
7810). Couvert a CzS 400,00.

TORAH TORAH — Show do grupo. Sáb e dom, às
23h, no Pitéu. Rua Provessor Ferreira da Rosa. 130
(227-0538). Couvert a CzS 450.00 (sáb) e a CzS
400.00 (dom). Consumação a CzS 200.00.

POKER BAR — De 2a a sáb. o pianista Geraldo
Hachiya e 6a e sáb apresentação da cantora Maria
Fraga. Rua Almirante Gonçalves, 50 (521-4999).
Couvert a CzS 150,00.

LULA'S PIANO BAR — Show com Lula (teclado).
Nelson (baixo), Ubiratan Silva (bateria) e Irene (voz).
De 2a a 6a, às 19h, na Rua Marechal Floriano. 5
(263-3231). Couvert a CzS 150,00.

MARIA ZÉLIA — Show da pianista. De 2a a 5a. às
16h, no One-Twenty-One. Av. Niemeyer. 121 (274-
1122). Consumação a CzS 700.00.

RAUL MADALOZZO — Show do pianista e cantor.
De 2a a 5a. às 21h, no Picadilly Pub. Av. Gal. San
Martin. 1241 (259-7805). Couvert a CzS 200.00.

TINO'S BAR — 6a, às 22h, show com Dólcio
Carvalho e Terezinha de Jesus, com convidados.
Sáb, Dólcio Carvalho. Rua Professor Artur Thiré.
160 — Vila da Penha. Couvert a CzS 250.00.

Mcmco
PLAY CIRCUS SHOW — Espetáculo inédito com
pêndulo duplo espacial, pirâmide humana, trapezis-
tas norte-americanos e outras atrações. 4a e 6a, às
21h, 5a, às I6he21h, sáb. às 17he21hedom, às
15h, 17h30min e 20h. Av. Alvorada, s/n°. Ingressos
a CzS 4.000,00, camarote para quatro pessoas, a
CzS 800,00, cadeira adulto, a CzS 600,00, cadeira
criança, a CzS 500,00. arquibancada adulto, e a CzS
400,00, arquibancada criança.

CIRCO DTTÁUA - Espetáculo tradicional italiano
com animais amestrados, mágico, palhaços e acro-
batas. Estrada do Galeão, s/n° — Ilha do Governa-
dor. 4a e 6a, às 21 h, 5a, às 16h e 21 h. sáb, às 17h e
21 h. dom. às 15h, 17h30min e 20h. Ingressos de
arquibancada a CzS 400.00 (crianças de dois a 10
anos) e CzS 500,00 (adultos); cadeira a CzS 600,00
(criança entre dois e 10 anos) e CzS 800,00 (adulto);
a CzS 4.000,00, camarote (quatro lugares).

CIRCO HATARY — Circo de três lonas, com
acrobatas, mágicos, palhaços e o urso da Ucrânia.
Novas atrações. Pça. 11. (242-3164 e 242-3217). 4a,
às 21h. 5a e 6a. às 14h e 12h, sáb.. s 15h, 17h30min
e 20h, e dom., às 10h. 15h, 17h30min e 20h.
Ingressos de arquibancada a CzS 300.00 (crianças
ató 10 anos) e CzS 400,00 (adultos); cadeira lateral
a CzS 400,00 (crianças até 10 anos) e CzS 600,00;
(adultos); cadeira central a CzS 500,00 (crianças atá
10 anos) e CzS 700,00 (adultos) e camarote (quatro
lugares) a CzS 3.500.
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CURTO CIRCUITO Divulgação

A Rosa Púrpura apresenta amanhã, no Sérgio Porto,
sua mistura pop

Metal pesado
e purpurina
SÉRGIO 

Porto certamen- •
te arrancaria os cabelos
se assistisse aos shows

das bandas que tomam conta
de seu espaço cultural neste
final de semana. Quem se
apresenta hoje é a banda hard-
core Dentes Kentes, formada
por integrantes do Legião Ur-
bana e Plebe Rude — respecti-
vãmente Negreti (baixo) e
Ameba (bateria) —, além de
Fred (vocal) e Feijão (guitar-
ra). O maior charme desse gru-
po é que ele só costuma tocar
em público uma vez por ano. É
uma chance imperdível paraos fãs do metal pesado.1 Quem abre a noite heavy é a
banda brasiliense Vulcana,
formada por 4 mulheres — Ma-"¦ rielle (vocal), Carla (guitarra),
Mila (baixo), e Débora (bate-
ria). O mais curioso é que as
moças são mulheres dos meta-
leiros "anjos em queda", quetocam logo depois. Os Falling
Angels se dizem inspirados
por bandas como Metálica,
Merci Full Fate e Slayer, e se
apresentaram no ano passadono festival heavy metal do Cir-
co Voador. Os Angels são: Ale-
mão (vocal), Hélder (bateria),
Bulões (baixo), Parentes (gui-

tarra) e Feijão (guitarra). A
banda conclama os bombeiros
do Humaitá para que fiquem
de alerta. O espaço cultural
vai pegar fogo.

Na noite de sábado tem o
rock-teatral de Vid e Sangue
Azul. Vid (ex-Sangue da Cida-
de) é aquele cantor da música
Brilhar a minha estrela (mais
conhecida como Dá mais um)
e está de volta com novo LP,
com destaque para a música
de Chico Buarque, Partido Al-
to, em versão rock pesado. O
Sangue Azul, que assume a
forte influência do Deep Pur-
pie, é formado por mais dois
ex-Sangue da Cidade (Ronal-
do Jones no baixo e Pena na
bateria), e Ernesto Rio (guitar-
ra) e Elias Mizrahi (teclados).

Na mesma noite se apresen-
ta a dupla Rosa Púrpura queanuncia uma salada de in-
fluênclas da música oop dos
anos 60/70 como Beatles, Led
Zeppelin, Pink Floyd, Tropicá-
lia e Jovem Guarda. Fred Nas-
cimento (voz, violão, guitarra e
composição) tem músicas gra-vadas por Marina (Libra) e
Xuxa (Xuxerife) e João Men-
donça (vocal, teclados, sax, e
arranjos) dá o toque funk à
Rosa. Quem sobreviver verá!
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MCANAL 2
8 30 TELEJORNAL OITO E MEIA — Noticiário
9:00 TELECURSO 1o GRAU — Aula do Cióncias
9:15 TELECURSO 2° GRAU — Aula de materna-

tica
9:30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — Mato-

mática
10:00 JOGOS ESTUDANTIS BRASILEIROS
12:00 JORNAL DA REDE BRASIL — Ia edição -

Noticiário
12:30 DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noticiário

produzido pelo Congrosso
12:35 TELECURSO 1° GRAU
12:45 TELECURSO 2o GRAU
13:00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
13:15 SITIO DO PICAPAU AMARELO - A» caça-

das de Pedrinho
13:45 CANTA CONTO — Meu denta caiu
14:15 SUPERTELINHA
14:45 GLOBO CIÊNCIA — Previsão do tempo
15:10 DEFESA DO CONSUMIDOR — Apresenta-

ção de Nina Ribeiro
15:15 VIVER —lornalistico. Apresontaçâo de Ha-

lina Grymborg. Hojo: Paternidade precoce
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Gandhi; hoje na Globo, rendeu um Oscar ao ator Ben
Kinsgley

OS FILMES

Gandhi demais
Rogério Durst

GANDHI, 

do ator, roteirista,
diretor, produtor e par do
Reino Unido, Richard At-

tenborough, é um exagero. O filme
que a Globo exibe esta noite tem
mais de três horas de duração, de-
morou vinte anos para ficar pronto
e usou cerca de 300.000 figurantes.
Concorreu a onze Oscars dos quais
abiscoitou oito. Nada disto garante
a qualidade do filme mas certamen-
te o inclui no rol das curiosidades
cinematográficas.

O advogado-pacifista Mohandas
Gandhi, o Mahatma, se instalou na
cabeça do ator inglês Attenbo-
rough no inicio da década de 60
quando ele começava a pensar em
passar à direção. Oh, que bela guer-
ra (Oh, wath a lovely war), de 69,
foi uma besteira inofensiva, como,
aliás, quase todo o resto de sua
carreira de cineasta. O pequeno e
rotundo inglês ficou conhecido du-
rante anos como ator por ter levado
uns catiripapos de John Wayne em
A morte segue seus passos (Bran-
ningan), de 75, e como diretor pela
ação lucrativa mas previsível de
Uma ponte longe demais (A bridge
too far), de 77. Nada que o recomen-

O CAPITÃO PIRATA
TV Globo — 14h20min

Aventura (Yankee bucaneer) de Fre-
derick De Cordova. Com Jeff Chandler,
Scott Brady e David Janssen. Produção
americana de 52 (86 min). Cor.

Oficial da marinha americana (Chan-
dler) se finge de pirata para desbaratar
bando de piratas. Tentativa de morall-
zar um gênero tradicional desfazendo a
velha idéia do pirata como um bem-
humorado fora-da-lei. Não funciona, tal-
vez pela produção barata e elenco lnade-
quado.

O COLOSSO DA ARENA
TV Corcovado — 21h30mln

Corpo a corpo (Colossus ofthe arena)
de Mlchele Lupo. Com Mark Forrest,
Scila Gabei. Produç&o italiana. Cor.

Gladiadores se enfrentam dispu-
tando riquezas e liberdade. Habitual
desfile de músculos lubrifleados e mal
ensaiadas lutas com espadas de plástico,
só para os muito fanáticos.

GANDHI .
TV Globo — 22h40mln

Biografia enfeitada /Gandhi) de Ri-
chard Attènborough. Com Ben Kingsley,
Candice Bergen e Edward Fox. Produ-
ção inglesa de 82 (188 min). Cor.

A vida do pacifista indiano Mohan-
das Gandhi (Kingsley) desde seu inicio
na advocacia até sua morte como lider
político da índia e do mundo.

COMPANHIA PERIGOSA
TV S — 23h35mln

Biografia enfeitada (Dangerous com-
pany) de Lamont Johnson. Com Beau
Bridges, Carlos Brown e Jan Sterling.
Produção americana de 82 (100 min).
Cor.

O perigoso presidiário Ray Johnson
(Bridges), que inspirado no exemplo de
Gandhi, resolve trabalhar no combate
ao crime. Telefllme que teve a sorte de
ser programado no mesmo dia que o
destaque da Globo. Senão ninguém o
notaria.

JOGO DE PAIXÕES
TV Bandeirantes — 2h

Drama (The only game in town) de
George Stevens. Com Elizabeth Taylor e

dasse muito para obter os milhões
que Gandhi custaria.

Mas com uma paciência digna
de seu personagem Attènborough,
atuando de produtor, conseguiu
seus míseros 22 milhões de dólares
junto à Columbia. E encerrou o
filme a tempo de lançá-lo interna-
cionalmente na cola de Carruagens
de fogo (Chariots of fire), de Hugh
Hudson, que havia ganho o Oscar
de 81. Attènborough deu um banho
em seu compatriota, levando no
ano seguinte os prêmios de filme,
direção, ator, fotografia, monta-
gem, roteiro original, direção de ar-
te e figurinos. Entre as categorias a
que concorreu e perdeu estava a de
maquiagem. Ben Kingsley se sub-
metia diariamente a mais de duas
horas de maquiagem de envelheci-
mento. O sacrifício valeu. Foi consi-
derado o melhor ator por seu tercei-
ro trabalho em cinema. Os dois
anteriores haviam sido em 73.

Da bondade do personagem
principal à arrecadação de bilhete-
ria, Gandhi é exagerado sob qual-
quer ótica. É um espetáculo que
não cabe na telinha, seja pela longa
duração ou pela grandiosidade vi-
suai. Não é a melhor opção de hoje,
é a única. Não é demais?

Warren Beatty. Produção americana de
69 (113 min). Cor.

Corista de Las Vegas (Taylor) se apal-_
xona por pianista (Beatty) mas ambos
passam o diabo devido à obsessão dele
pelo Jogo. Filme baseado em peça de
Frank Gllroy mas sem maior Interesse
apesar dos protagonistas e do diretor
George Os brutos também amam Ste-
vens.

PATO COM LARANJA
TV S — 02h

Comédia (Vanaltra aWarancia) de
Luciano Salce. Com Ugo Tognazzl, Moni-
ca Vitti e Barbara Bouchet. Produção
italiana de 76 (110 min). Cor.

Publicitário (Tognazzl) e a esposa
(Vitti) preparam umfbnde semana festl-
vo. Os convidados sáo os amantes dele e
dela, o que gera uma série de confusões.
Versão cinematográfica de uma famosis-
sima peça sobre Infidelidade conjugai. O
diretor Salce é macaco velho, esteve
inclusive no Brasil, nos anos 50, dlrigln-
do filmes como Uma pulga na balança.
E o casal Tognazzl e Vitti estão hlla-
rlantes.

A GUERRA DOS MUNDOS
TV Globo — 02h50mln

Flcção-clentlflca (The war of the
worlds) de Byron Haskins. Com Gene
BarryAnn ¦ Robinson e Les Tremayne.
Produção americana de 52 (85 min). Cor.

Após a 2a Guerra a Terra é invadida
por alienígenas ameaçadores e todas as
tentativas para enfrentá-los são vãs até
que...Típico filme de ficção paranóica
dos anos 50, baseado em famoso roman-
ce de H.G.Wells. O filme é de primeira, o
problema é" o herói Gene Barry — que
quase todos se acostumaram a ver com a
bengalinha e chapéu-coco de Bat Mas-
terson — que náo convence.

MONT ANA TERRA PROIBIDA
TV Globo — 4h20min

Faroeste (Montaria) de Ray Enright.
Com Errol Flynn, Alexis Smith e S.Z.
Sakall. Produção americana de 50 (77
min). Cor.

Australiano cabeçudo (Flynn) resol-
ve criar ovelhas em terra de gado. Filme
rural para lá de barato estrelado por um
Flynn em fim de carreira.

15 45 BOLETIM do JEB'S
16.00 SEM CENSURA — Dobale. Apresentação

do Lúcia Lomo
19:00 EU SOU O SHOW — Musical e entrevista

com Marlene (51' parte)

19:25 DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noticiário
do Congresso

19:30 VIA BRASIL — Documentário: Embarca-
ções

20:30 SEXTA ESPECIAL— Raízes: Nelson Cava-
quinho

21:30 TEMPO DE ESPORTE - Resenha com
atualidades nacionais e internacionais

21:45 RIO NOTÍCIAS — Noticiário Local. Apresen-
tação de Ana Lúcia Grogati

22:00 JORNAL REDE BRASIL — V EDIÇÃO —
Noticiário nacional e internacional. Apresen-
lação de Áurea Rocha e Gilberto Ribeiro

22:45 REPÓRTER ECONÔMICO — Comontários
com Antônio Frota Neto. Heitor Tepodino

23:00 1988 — Entrevistas Tema: As pessoas.
Com Hildegard Angel.

MCANAL 4
6:30 TELECURSO 2° GRAU — Educativo
7:00 BOM-DIA, BRASIL—Comentários políticos
7:30 BOM-DIA, BRASIL — Reprise
8:00 XOU DA XUXA — Infantil com desenhos e

brincadeiras. Apresentação de Xuxa
12:25 RJ TV — Noticiário local

. 12:40 GLOBO ESPORTE — Noticiário esportivo
com Fernando Vanucci

13:00 HOJE — Noticiário, agenda cultural e entre-
vistas

13:25 DlARIO DA CONSTITUINTE — Noticiário
produzido pelo Congresso

13:30 VALE A PENA VER DE NOVO - Reprise
da novela Ti-ti-ti

14:20 SESSÃO DA TARDE — Filme: O capitão
pirata

16:20 SESSÃO AVENTURA — Seriado: Armação
Ilimitada. Episódio: Muito além da armação

17:20 SESSÃO COMÉDIA — Seriado: Super-
Vicky. Episódio: Grande Jamie, o disc-
jockey

17:55 FERA RADICAL — Novela de Wálter Ne-
grão. Com Malu Mader, Thales Pan Chacon.
José Mayer e Paulo Goulart

18:50 BEBÊ A BORDO — Novela de Carlos Lom-
bardi. Com Tony Ramos, Dina Sfat. Isabela
Garcia e Maria Zilda

19:40'DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noticiário
produzido pelo Congresso

19:45 RJ TV — Noticiário local
20:00 JORNAL NACIONAL — Noticiário nacional

e internacional
20:30 MOMENTO OLÍMPICO —Boletim. Hoje: O

tênis nas olimpíadas
20:35 VALE TUDO — Novela de Gilberto Braga.

Aguinaldo Silva- e Leonor Bassères Com
Regina Duarte. Antônio Fagundes. Glória
Pires

21:35 GLOBO REPÓRTER — Jornalístico
22:40 FESTIVAL DE INVERNO - Filme: Gandhi

2:05 RJ TV — Noticiário local
2:15 JORNAL DA GLOBO — Noticiário nacional

e internacional. Comentários de Paulo Henri-
que Amorim e Paulo Francis

2:45 GLOBO ECONOMIA — Comentários de
Lilian Wite Fibe

2:50 CORUJÃO 1 — Filme: Guerra dos mundos
4:20 CORUJÃO II — Filme: Montana, terra proí-

bida

ÊÊCANAL 6
7:40 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA 18:50
7:55 VIVA A VIDA
8:00 SÃO PAULO — BRASIL/MANCHETE ECO- 18 55

NOMIA 19:00
8:30 BRASÍLIA — BRASIL 1910
9:00 REPÓRTER MANCHETE — Jornalístico 1930

com (lashes de economia 20:25
11:50 BOLETIM DA CONSTITUINTE — Noticiário 20:30

produzido pelo Congresso
11:55 MINUTO OLÍMPICO — Boletim
12:00 MANCHETE ESPORTIVA (Io TEMPO) —

Noticiário 21:30
12:15 JORNAL LOCAL ^Noticiário 22:30
12:30 JORNAL DA MANCHETE (EDIÇÃO DA

TARDEI — Noticiário nacional e interna- 23:55
cional 0:00

13:00 MULHER 88 — Programa feminino apresen-
tado por Celene Araúio 0:40

15:30 CLUBE DA CRIANÇA — Programa infantil
com Angélica 0.45

18:00 A ILHA DA FANTASIA — Seriado. Episó- 1:00
dio: A libertadora

BOLETIM DA CONSTITUINTE — Noticiário
produzido pelo Congresso
MINUTO OLÍMPICO — Boletim
MANCHETE ESPORTIVA — Informativo
JORNAL LOCAL — Noticiário local
MANIA DE QUERER — Reprise da novela
PRIMEIRA FILA — Boletim da Fórmula-1
JORNAL DA MANCHETE 11' edlçio) —
Noticiário nacional e internacional. Comenta-
rios de Villas-Bóas Corrêa e Marco Antônio
Rocha
DONA BEUA — Reprise da novela
OSMAR SANTOS SHOW — Programa do
auditório
MINUTO OLÍMPICO — Boletim
JORNAL DA MANCHETE — 2* EDIÇÃO -
Noticiário
MOMENTO ECONÔMICO — Comentários
de Marco Antônio Rocha
JORNAL LOCAL — Noticiário
RETRATO FALADO — Seriado. Episódio:
Crime em alto-mar

ÊÊCANAL 7
6:15 EDUCATIVO
6:30 GRAÇA DE DEUS — Religioso
7:00 O DESPERTAR DA FÉ — Religioso
7:30 BRASIL HOJE — Com Tamara Leftel
8:00 BANDEIRA 1 — Apresentação de Nei Gon-

çalves Dias.
10:00 ELA — Programa apresentado por Edna

Savaget
10:55 DIA A DIA — Com Baby Garroux. Ney

Galvão e Ofélia Anunciato
11:55 BOA VONTADE — Religioso
12:00 DIÁRIO DA CONSTITUINTE - Noticiário
12:05 ESPORTE TOTAL — Apresentação de Lu-

ciano do Vale
13:05 ESPORTE TOTAL — Noticiário com José

Roberto Tedesco
13:15 DISCOMANIA — Com Monsieur Lima
14:15 TV FOFÃO — Infantil
15:30 ZYB BOM — Infantil
17:00 A FEITICEIRA —Seriado. Episódio: Vivendo

um conto de fadas

17:30 CANAL LIVRE — Debates e entrevistas
conduzidas por Sílvia Popovic

19.40 DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noticiário
do Congresso

19:45 JORNAL DO RIO — Noticiário local ¦

20:00 JORNAL BANDEIRANTES — Noticiário
20:50 DINHEIRO — Comentários de Celso Ming"
20:55 BILL COSBY — Seriado. Episódio: O caso

Clair
21:30 PRAÇA BRASIL — Humorístico: Convidada

de hoje: a jogadora Hortência «*
22:30 3" VISÃO — Programa apresentado .por

Luis Antônio Gasparetto. Hoje: espqcial
com o médico e médium Edson Queiroz

23:30 JORNAL DE VANGUARDA — Jornalismo
comentado. Apresentação de Dóris Giesse.

0:00 FLASH — Entrevistas com Amaury Jr
1:00 RIO QUE TE QUERO RIO — Apresentação

de Jalusa Barcellos
2:00 VlDEO-CLUBE — Filme: Jogo de paixões

ÊÊCANAL 9
9:00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- Educa- -

tivo
9:20 A HORA DA EUCARISTIA - Religioso

(católico)
9:35 IGREJA DA GRAÇA — Religioso

10:05 POSSO CRER NO AMANHA - Com o
pastor Miguel Ângelo

10:20 PALAVRAS DE VIDA — Religioso
10:30 O GÊNIO MALUCO — Desenho
11:00 A MODA DA CASA — Culinária com Etty

Fraser
11:10 BOAS NOVAS DE PAZ — Religioso com

Helena Brandão
11:25 VIVA COM SAÚDE
11:30 EM TEMPO — Comentários sobre moda.

agenda cultural, entrevistas e informações
12:00 RECORD EM NOTÍCIAS — Noticiário
13.00 ANGÉLICA — Desenho
13:30 SOM NA CAIXA — Musical. Apresentado

por Nanni e Cidinho Cambalhota
14:30 O CACHORRO LOBO — Seriado
15:00 CISCO KID — Seriado
15:30 RK) TURISMO — Programa bilingüe sobre

turismo no Rio

18:30 VIBRAÇÃO — Programa jovem com entre-
vistas. Apresentação de Cesinha Chaves.
Hoje: bliti de surf nos point» do mundo:
Califórnia. Austrália e África do Sul „

19:00 PROGRAMA DA NOITE — Entrevistas com
Léa Penteado. Hoje: Rogério Fróes e Paulo
Rocco

19:45 JORNAL DA BAIXADA — Noticiário 
*

20:00 OS GAROTINHOS — Seriado
20:15 ARTE É INVESTIMENTO — Apresentação

de Soraya Cais
20:20 INFORME ECONÔMICO — Noticiário"

, 20:30 RECADO — Apresentação de Plácido' Ri-
beiro

21:30 SESSÃO PAQUETÁ — Filme: O colosso da
arena

23:30 CÃMERA ABERTA — Apresentação de
Douglas Prado

0:00 ÚLTIMA PALAVRA —Com o pastor Miguel
Ângelo

0:05 RIO TURISMO — Programa bilingüe sobre
turismo no Rio

MCANAL 11
7:00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -Educa-

tivo
7:15 PATAT1 PATATÁ — Educativo
7:30 GATO FÉUX — Desenho
8:00 ORADUKAPETA — Infantil com Sérgio Ma-

landro
11:00 BOZO — Infantil com desenhos e brincadei-

ras. Com o palhaço Bozo
15:00 MARAVILHA — Desenhos e brincadeiras.

Com Mara
18:05 BOLETIM DAS OUMPfADAS
18:15 DUCK TALES — {Os caçadores de Aventu-

ras) — Desenho
18:40 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS
18:45 CIDADE 11 — Noticiário local
19:10 ECONOMIA POPULAR — Pergunta ao

Tamar — Informe econômico
19:15 NOTICENTRO — Noticiário nacional e inter-

nacional

19:40 BOLETIM DAS OUMPfADAS
19:45 CHAVES — Seriado
20:15 SUPERMÁQUINA — Seriado
21:25 JUCÁ CHAVES — O Manastrel do Bratil

Musical e sátira política
21:28 TOM E JERRV — Desenho
21:30 VOYAGERS — Seriado
22:30 BOLETIM DAS OUMPfADAS .
22:35 HOTEL — Seriado
23:25 JUCÁ CHAVES — O Manaatral do Brasil

Musical e sátira política
23:30 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS
23:35 SEXTA NO CINEMA — Filme: Companhia

perigosa
1 25 BOLETIM DAS OUMPlADAS
1:30 JORNAL 24 HORAS — Noticiário
2:00 CINEMA COMO NO CINEMA

Pato com laranja
Filme:

MCANAL 13
7:00 HORÁRIO EVANGÉLICO
8:00 REENCONTRO — Religioso com o Pastor

Fanini
11:00 RADIAL SELMA VIEIRA — Noticias e clips

musicais. Tema: vida doméstica
13:00 RADIAL FILO — Noticias e clips musicais.

Tema: saúde, esporte e transporte
15:00 RADIAL BRENO MORONI — Noticias e

clips musicais. Tema: agenda cultural e
ecologia ,

17:00 RADIAL ADRIANA REIMER — Música, en-
trevistas e informações culturais

19:00 RIO HIT PARADE — Parada musical com as
oito músicas escolhidas pelos telospectado-
res. Apresentação de Maria Lúcia Priolli

20:00 RIO CIDADE ALERTA — Fatos policiais do
dia. Apresentação de Afonso Soares

20:30 SESSÃO PRETO E BRANCO — Seriado:
Cidade Nua.

21:30 Rio 9 a Maia — Jornalismo com entrevistas.
Apresentação de João Luiz Albuquerque

22:30 VAMOS SAIR DA CRISE — Debates sobre
a situação econômica. Apresentação de Ale-
xandre Machado

SABORES.
CHEIROS.
BOM-GOSTO.

A P I C I U S
JORNAL DO BRASIL
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Convite
O humorista João Kléber

acaba de receber um convite de
Sílvio Santos para mudar-se de
mala e cuia para a TVS.

Kléber só vai dar a resposta
quando Boni voltar da Europa,
afinal seu contrato com a Rede
Globo termina apenas no final
do ano.

Novo mercado
Bob Hurwitz, responsável

pelo None Such, um dos selos
da Warner Comunication e pro-
dutor do primeiro LP america-
no de Caetano Veloso, lançado
nos Estados Unidos e Canadá,
chegou quarta-feira ao Rio.

Veio acertar com a Poly-
Gram os últimos detalhes para
lançar o segundo disco de Caê
não só no mercado americano
mas em todo o mundo.

Se a PolyGram — gravadora
do cantor no Brasil desde o
início da carreira — acertar os
ponteiros com a Warner, o novo
LP sairá com a co-produção das
duas gravadoras.

O disco será gravado no mês
de novembro em Nova Iorque.

Barbeiragem
É o ator Caca Rosset e não o

cineasta Caca Diegues o prova-
vel apresentador de Cadeira de
barbeiro, programa de entre-
vistas e humor que fez sucesso
no rádio há 40 anos e que a
Rede Manchete pretende res-
suscitar a partir do mês que
vem.

Reviyal
A Sala Cecília Meirelles;

lembrando os memoráveis ei-
cios Bach, que maracaram a
vida artística do Rio na década
de 70, apresentará de 18 a 23 de
agosto, o ciclo Bach-Telemann.

Serão quatro concertos sin-
fônico-corais e de música de
câmara, com importantes solis-
tas alemães da Sinfônica de
Bamberg, sob a regência do
maestro Rolf Back.

Pela primeira vez será apre-
sentado no Brasil a Paixão se-
gundo São Lucas de Telemann.

mENA ABERTA
Regina Rito

raga

Ciúmes

HORÓSCOPO MAX KLIM

O diretor Roberto Talma
responsabiliza Gilberto
Braga, um dos autores de
Vale tudo, pelo corte do
capítulo 38 da novela Bebê
a bordo, que iria ao ar na
próxima terça-feira. O di-
retor da novela das sete
não gostou das declara:
çóes de Gilberto Braga so-
bre a falta de critério da

censura, que corta as ho-
mossexuais de Vale tudo e
deixa no ar a de Bebê a
bordo.

Talma dispara: "No fun-
do o Gilberto está morren-
do de ciúmes da novela
que eu dirijo, porque o Ibo-
pe de Bebê a bordo dá 81,
enquanto a dele não passa
de 70."

Loucura
Ângela (Maria Zildá), a solteiro-

na da novela Bebê a bordo, depois
de 33 anos economizando tudo, vai
ter uma explosão de emoções e
cometer a primeira loucura de toda
a sua vida.

Decide procurar seu último na-
morado seqüestrado por bandidos
e levado para San Antônio, uma
ilha do Caribe.

Pega todo o dinheiro que tinha
na poupança e viaja, a fim de resga-
tar o tempo perdido. Durante 15
capítulos, Ângela perseguirá o noi-
vo interpretado pelo roqueiro
Evandro Mesquita, que na história
viverá os mais variados tipos, le-
vando a solteirona à loucura.

New look
Lucélia Santos decola este fim

de semana rumo a Alemanha. Quer
acompanhar de perto o lançamen-
to da novela Sinhá moça, na TV de
lá.

Quando chegar ao Rio, no inicio
de agosto, vai surpreender todos os
seus fãs, com um novo visual: cabe-
los bem curtinhos, no melhor estilo
à Ia garçonné. Vai exibir o new look
no filme Kuarup, de Rui Guerra.

Internacionais
O empresário Manoel Poladian promete duas boas

atrações internacionais para quando setembro vier.
Além de Tony Bennett — que subirá ao palco do

Canecão no Rio e depois no Anhembi, em Sáo Paulo —
trará o compositor argentino Mariano Mores.

Mores — autor de tangos de sucessos como Uno, Sin
palabras e Adiós pampa mia — esteve no Brasil pela
primeira vez há quatro anos.
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Leila e Mielê

Em pedaços
Quem gosta de Leila Ri-

chers por inteiro terá a
oportunidade de vê-la em
pedacinhos.

No programa Ela e ele,
que a TV Manchete exibirá
na segunda-feira, o mágico
Fu Li Chang, do Circo
Dltália, serra o corpo de
Leila em várias partes.
Quando Li Chang abre a
caixa mágica todas as par-
tes do corpo de-Leila estão
fora de lugar.

Pela foto, nota-se que
quem mais se divertiu foi
Mièle, seu companheiro de
cena.

Assustando criancinhas
Zé do Caixão não é mais aquele.
Trocou os filmes de terror pelo Playcenter

Lina de Albuquerque

SÃO 
PAULO — Zé do Caixão, o

excêntrico cineasta paulistano Jo-
sé Mojica Marins, acaba de trocar a

obsessão pelos cemitérios pelo maior par-
que de diversões do Brasil — o Playcen- ,
ter, em São Paulo. Depois de imprimir a
sua marca terrorífica em mais de 80 fH-
mes, Mojica, aos 60 anos, prepara-se para
comandar, durante um mês, a partir da
primeira sexta-feira de agosto, a maior
sessão de horror e bruxarias já presencia-
da por nossas criancinhas: com um orça-
mento superior a Cz$ 60 milhões, ele vai
espalhar pelos 220 mil metros quadrados
do parque, medusas medonhas com olhos
de raio laser, homens sem cabeças e toda
uma coleção de apavorantes criaturas."Será uma espécie de filme ao vivo
com efeitos especiais", antecipa o cineas-
ta. Cerca de cem pessoas estão envolvi-
das nessa sua nova empreitada, entre
artistas e equipe técnica, responsáveis
pelos efeitos sonoros — gritos, trovoadas
e ventos uivantes que vão acompanhar a
inesperada aparição dos personagens en-
tre as filas da pipoca ou da montanha
russa. Os monstros pretendem invadir
até os brinquedos mais inofensivos e pro-
vocar sustos e arrepios em qualquer can-
to do Playcenter. O espetáculo termina-
rá, não por acaso, à meia-noite, com uma
procissão rumo a uma missa negra, da
qual tomará parte o próprio Zé do Caixão
— que, por sinal, apareceu pela primeira
vez, no filme À meia-noite levarei sua
alma, em 1963.

As crianças, no entanto, não precisam
temer. Para quem não sabe, elas são as
únicas pessoas por quem Zé do Caixão
tem respeito. Em suas andanças pelos
ambientes mórbidos, ele espera encon-
trar um dia uma mulher superior que lhe
dê um filho perfeito. Além disso, a sessão
será proibida para menores de 14 anos. O
que talvez seja um exagero, porque, como
observa o próprio Mojica, garotos de dez
anos estão cansados de fazer cócegas nas
múmias e vampiros da Casa do Espanto
do Playcenter.

Sáo Paulo — Ariovaldo dos Santos
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José Mojica Marins agora come algodão-doce em parque de diversões
Livre de um sério problema na pálpe-

bra esquerda, que o obrigou a diminuir o
ritmo de trabalho a partir de 1982, José
Mojica Marins volta com muitos planos.
Para identificar a origem dessas dores no
olho, ele freqüentou terrenos de ma-
cumba e recorreu a padres milagrosos.
Mas o que realmente o ajudou foi a douta
ciência: o médico Ednei Graciano do Nas-
cimento descobriu e retirou um estilhaço
de vidro de sua pálpebra, ali enterrado
desde um acidente de carro, há seis anos.
Mojica sofreu também, mais recentemen-
te, com a atrofia de suas enormes unhas,
que durante 21 anos não haviam sido

cortadas. Ele, agora, conserva apenas
comprida a "garra" do polegar direito,
com sete centímetros, e para as filmagens
reutiliza as unhas originais, zelosamente
guardadas em sua modesta casa, no bair-
ro do Ipiranga.

Com as forças restauradas, Mojica se
prepara ainda para começar, em setem-
bro, as filmagens de Encarnaçoes de Lú-
cifer. Na próxima terça-feira, segue ao
Rio, onde o seu Zé do Caixão participará
da gravação de uma cena da novela Olho
por olho, da Rede Manchete.

Morando com a quinta mulher, Nelci,

XADREZ

de 38 anos, também sua diretora de du-
blagem, e com dois de seus 12 filhos —
duas garotas, de sete e onze anos —,
Mojica sonha estar vivo no final do século
para "ver confirmadas as profecias de
Nostradamus". Signo de Peixes — "o meu
lado poeta" —, não pensa em retomar a
política, desde que perdeu, em 1982, as
eleições para deputado federal, pelo PTB."Só perdi porque não consideraram o
voto em nome do Zé do Caixão", reclama
até hoje o extravagante cineasta, para
quem o monstro mais atemorizador, nos
últimos tempos, é esse que se chama"inflação".

ILUSKA SIMONSEN

ASSEMBLÉIA ANUAL DO CXEB
Com a presença do presidente do Clube
Epistolar Brasileiro, Dr. Ubirajara de Olivei-
ra Barroso, e de diversos diretores, foi
realizado domingo passado a Assembléia
Geral Ordinária na prerença de pouco
menos de 50 sócios.

Na abertura foi lido o Edital de Convoca-
çâo. seguido pelo Parecer do Conselho
Fiscal e«do Relatório das Atividades do
Clube, no exercício de 87/88. A seguir foi
feita a apresentação de todos os presen-
tes. pois sendo um clube de xadrez episto-
lar, nem todos se conhecem pessoal-
mente.

Foram distribuídos prêmios na forma de
troféus e medalhas aos vencedores das
seguintes provas: I CEI —MA: Douglas
Airton Ferreira Arjiorim; I CEI —PB: Wil-
son Maria dos Santos; I CEI-SP: Gilberto
Fraga Portllho; I CEI-RJ "Memorial José
Carlos Cross" lluska Slmonsan e Abalar-
do Mendes; II CEI-SC: "Memonal Fritz
Guido Hoffman" Mareio Glacomatti a
Rogério Honorato Sonolll; I Feminino:

Haloiaa Stanga Amorim; III Aydano Car-
neiro: Nelson Lopas da Silva e Medalha
Aydano Carneiro para Paulo Oonçalvas
Guimarães Os vencedores da V Taça Paul
Keres, Mario Silas Biava e João José de A.
Moura, terão publicadas suas partidas ga-•nhadoras além da premiação na próxima
assembléia, (esta ó uma disputa das me-
lhores partidas jogadas entre os sócios,
nos últimos 2 anosl).

Também foi proposto e aceito por unani-
midade o titulo de Sócio Honorário para os
ex-diretores Nelson Bertoluti e Dieter Kohl
que foram obrigados a se afastarem das
atividades do clube por motivos pessoais,
mas que muito ajudaram com o trabalho
realizado no CXEB.

A seguir foram apresentados os assun-
tos internos aprovados na Reunião de
Diretoria realizado no dia anterior, prosse-
guindo com palavra franqueada aos sócios
presentes. Entre os assuntos foi levantado
voto de louvor ao Dr. Ubirajara por sua
extrema dedicação ao clube; apresentação
de diplomas dos campeões, agradecimen-

to à todos que ajudaram na divulgação, e a
distribuição da Relação de Rating dos joga-
dores ativos, válida para o 2o semestre de
88.

Os ratings mais elevados do CXEB são:
Gilberto Fraga Portilho 1386; lluska Simon-
sen 1364; Salvador Honce de Cresce
1327; Reynaldo Augusto F. Alvarenga
1293; Orlando A. Soares 1280; Celio Sor-
mani 1274; Paulo Amilcar G. Brião 1271;
Marco Antônio H. Asfora 1271; Mario Silas
Biava 1266; João Manoel de Campos
1266; Edson de F. Teixeira 1261; Gladsto-
ne S. Amorim 1258; César Roberto da S.
Reis 1256; Adaucto W. Nobrega 1252:
Clairton Fellcio 1241; Hemar Antônio G.
Barata 1238; Wilson Carrano 1234; Sérgio
B. Consolino; Maurício Soares F. Moreira
1227; Ivan G. S Falleiros. etc.

A reunião terminou com um almoço de
confraternização entre associados e dire-
torial

CAMPEONATO ESTADUAL
Reunindo 15 jogadores o Campeonato Es-

tadual do RJ está sendo disputado em 7
rodadas, no Tijuca Tênis Clube, sob arbitra-
gem de Carlos Cleto. Após a 4" volta
Dirceu Vianna (ALEX) está liderando, invic-
to, com 3,5 pts. seguido por Eduardo
Arruda (CRF) com 3.0 pts. Com 2.5 pts
estão Ângelo Bil (CXG) e rlavio Alvim; com
2,0 pts Marcos Arruda (CXP)O si- ó o mais
jovem do torneio, Peter Toth (1s). Ricardo
Mercadante (1s|(TTC), Rubens Trindade
(ALEX) (1s). Jorge Chaves (CRFC) e José
Dias (CRF); com 1,5 pts: Hilton Rios (1s),
João Borges (V.R.), Cleber da Rocha
(CRFC) e Celso Araú|o (CRF). e Carlos
Serrão (V.R.) (1s) com 1.0 ponto.

As rodadas finais poderão ser assistidas
a partir das 19h de hoje e às 15h de
amanhã e domingo, quando será conheci-
do o campeão do estado de 88. Este
campeão estará automaticamente classifi-
cado a participar do Campeonato Brasilei-
ro, prova máxima do xadrez nacional!
DIAGRAMA 53S
Almiro Zarur 1962
BCF — Álbum FIDE 62/64 1o prêmio
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MATE EM 2 LANCES
Solução do diagrama 535: 1IT5CR —B;
21T4C+ -B5C; 3)B4R —B; 4)B6B+ +

ÁRIES — 21 de março a 20 de abril,;._
As alterações em sua rotina se fazem dê
forma benéfica e delas o arietino irá comperi;
sar-se de forma muito positiva, especialmente'
no final do dia. Relacionamento bem mais
compensador com o sexo oposto. Noticias''
importantes estarão relacionadas ao amor.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Um quadro de positividade no trabalho irá'
beneficiar o nativo de Touro durante esta
sexta-feira. Sua disposição de ânimo é forte-
mente influenciada pelo trato com outras
pessoas. Seja mais calmo e comedido ao ,
julgar outras pessoas. Vida íntima tumultuada.,,

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho..Acentuam-se as influências que fazem deste. ^
dia um momento em que o geminiano poderáse dar, com forte chances de êxito, à pesqui-sa, criação artística è estudos. Acentuam-se
as influências que dizem de ternura e encanto
no amor. Novidades.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julhoEstão muito bem dispostas as influências queagora passam a governar a segunda casa
zodiacal do canceriano. Tudo lhe será bem,
mais compensador, especialmente em relf>
ção à forma de ganhar sua vida. Vantagens e
alegria que irão influenciar a vida em famfila.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agost/j
Com a entrada hoje. às 11:52h do Sol em
Leão, você ingressa em fase nova, or.idéa
preponderância das afluências se farão ,em
favor de seu prestígio e de seu conceito
diante de outras pessoas. Tudo %gora se
acertará e o mundo a-sua volta se cercará'de
uma aura de grande positividade.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de se-
tembro
Sorte acentuada em jogos e negócios arrisca-
dos. Você passa por momento astrológico em
que todos os seus interesses estarão firme-
mente influenciados; em bom sentido. Mude
seu posicionamento em relação aos mais
íntimos. Talvez isso altere muita coisa.

LIBRA — 23 de- setembro a 22 de outubro
São de notável vanrtagem e compensação os
elementos que fazem seu dia, materialmente
falando. Atendimento a planos mais antigos.
Continuam favoráveis as influências quanto 4*
ao seu relacionamento com pessoas amigas;' 

' 
>

Instabilidade afetiva que pode interferir èrp'", jseu relacionanpento. • ,
ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de *
novembro „
A Lua potencializa a seu favor aspectos favd5"
ráveis aos negócios com metais e atitudes-
que signifiquem coragem e persistência. Ob&i-
táculos que serão supecados e lhe darão outfa
visão de sua rotina. No amor há a possibilids^^;
de de acontecimentos que irão recompensa--
Io. ^ort

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 .deu i>
dezembro áíi
São altamente favoráveis as influências sobre
os seus interesses materiais, especialmente
os que se ligam ao seu trabalho. Vida íntirfíâ'
que poderá encontrar agora muito mais coift"'
pensações que as rotineiras. No amor é bo'"
que você retribua gentilezas.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20*"^
de janeiro
Hoje estarão superados os problemas que o
afetaram no passar desta semana. O quadro
astrológico é bastante positivo para que vocô
encaminhe a solução de muitas pendências.
Busque ser mais dado ao diálogo e ao enten- ,-i
dimento,. especialmente em família. .•<¦—

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de feve-
reiro .-• .
O aquariano terá, durante esta sexta-feira,,
aspectos de forte favorecimento para novas
realizações em termos pessoais. Isso irá fazé:
Io agir de forma mais entusiasmada na defesa
de seus próprios interesses. No amor reside,
um excelente momento. #?

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de marços
Sâo boas as previsões para hoje, especial/'''
mente se o pisciano deixar de lado sua
timidez e agir pronta e firmemente na busca-.
de compensações pessoais. Procure apenas:
cuidar de suas obrigações a tempo e hora..
Vida íntima bem equilibrada. Satisfação forte.
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HORIZONTAIS — 1 — grande viga de pau de jangada ou dè
outra madeira leve, presa ao longo da borda de algumas
embarcações de boca estreita com o fim de aumentar-lhes a
estabilidade e amortecer-lhes o balanço lateral; revestimento
de madeira, aplicado sobre o casco de embarcação, desde o
fundo até a linha dágua, quando ela mostra grande tendência...
para se inclinar; 7 — pequeno tambor feito de um barril, com
couro nas duas extremidades, e que se percute com baque-
tas de madeira, nos xangós; 9 — replantação duma roça de
mandioca, feita ou à proporção que ela é desmanchada, ou
depois de retiradas todas as raízes aproveitáveis (pi I; 10 —
emaranhado produzido pelos ramos caldos no meio da mata,
ou árvore tombada que dificulta o trânsito; lamaçal no inténor...
das plantações de cacau; 11 — cada uma das esferas sólidas,
transparentes e concentricas à Terra, que os antigos imagina-*
vam para explicar o movimento dos planetas; 13 — o mesmo
que otfdao; gllcido hidrolisável; 14 — átomos ou grupamen-
to de átomos com excessos ou com faltas de cargas elétricas
negativas; 15 — amebinos; animais protozoários, rizbpodes
da ordem Amotblna; 17 — panela de barro; 18 — consa-
grar; dedicar; 21 — peça de madeira que. batendo na mo do
moinho, produz atrito, fazendo cair o grão da tremonha; peça
de madeira que se prende ao pescoço dos bezerros para
impedir que mamem; 23 — luvas usadas por bispos e outros
eclesiásticos graduados nas cerimônias litúrgicas solenes da
missa, do oficio divino e administração dos sacramentosr26

permitido pela lei ou pelo regulamento; apreciado çòm
indulgência; 26 — espécie de conchas, ou o próprio molusco
das conchas brvarves que se encontram nas areias dos rios ou
lagoas nordestinas; 27 — duas estrelas do signo de Câncer,
pouco apartadas entre si, às quais os astrólogos atribulam
grande influência sobre o vento, a chuva e outros meteoros.
VERTICAIS— 1 —coágulo sangüíneo quo', iransíponaüó"peia
circulação, é capaz de produzir a obliteraçao dos vasos; disco
ou cilindro movei das seringas, das bombas e doutros .¦

. maquinismos; 2 — túmulo que Artemisa, viúva de Mausolo.
rei da Caria, antiga cidade da Ásia Menor, mandou erguerão
marido, em Halicarnasso e tido como uma das sete maravi-
lhas do mundo antigo; 3 — iogo carteado, originário da
canastra, no qual se distribuem, alem das 11 cartas a cada
jogador, mais duas mãos. completas, que ficam à parte;4 —
inchado, intumescido; 5 — 0 mesmo que ganrot (provim. .
portugutw); 6 — espécie de jogo, a que também se dá o
nome de jogo do ganso, jogado com dois dados sobre um* -.
cartão em que há figuras de patos ou pombas; 7 — porçâcfde; *
massa que se aparta da massa de uma fornada e que se deixa 

'
fermentar para uso em novos trabalhos de panificaçâo; 8 —
cesto de palha de carnaúba, com alça (pi). 12 — levantado o
pescoço, arqueando-o; 14 — que tem o mesmo número de
peças em cada verticilo; formado de peças semelhantes; 16"

nome que os gauleses davam aos membros da segundar
das três classes da hierarquia druldica. os quais tinham a seu
cargo os augúhos, os sacrifícios, etc. (pi); 19 — relativo à
teca; 20 — diz-se dos sapatos de gáspeas baixas, ou de
saltos baixos; 21 — interjeiçâo para mandar parar; 22 —
aparece com freqüência; 23 — dificuldade, embaraço; 24 —
concha. TíS-íj

PROBLEMAS FÁCEIS OU DIFÍCEIS? — XXIII
HÉLIO H. REITOR — Niterói — "Tenho notado que os
leitores dâo preferência às cruzadas confeccionadas dentro
do atual padrão, ou seja, embora náo sejam insolúveis. por
vezes sáo extremamente difíceis, Essa também é a minha»
preferencia. So discordo ô no uso de certos dicionános corrio
o "Morais" e o Mirador, pois que dificilmente poderemos- ¦
encontrá-los. Vez por outra percorro os sebos à cata destes.e.
outros dicionános. bem como caleptnos. breviáhos. etc.
porem, como há muito náo há novas edições, as antigas
andam sumidas. Parece que palavras cruzadas estão destina;.,
das ao desuso, sendo praticado o hábito somente pelas
pessoas de idade acima de 40 anos. A mocidade prefere
essas baboseiras que hoje sáo publicadas Náo temos mais.
uma revista especializada com bons problemas de qualquer
tipo. por isso e que tenho lhe afirmado a necessidade da
publicação aos domingos de uma página do JORNAL DO
BRASIL com diversos tipos de problemas "

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — pantum; pua.; acervuk); leseira, o; mio-
maticos, era. racemo, to, mico, recozido; capinador; in;--~
biroro; destom. sos _,
VERTICAIS — palmeta; aceiro; nesga, trem; variar, muna-
montm, po, aviso; laicizar; comodoro, tecidos, cep; rtiis.
abo. oro5. cre; kJ. -.•

Cofrespondênciü para: Rua das Palmeiras. 57. ap 4 — ' "'
Botafogo — CEP 22270
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LAJSTÇAAIElsrTOS
. Eternamente Pagú, de Norma
JBengell, com Carla Camuratti, An-
itônio Fagundes, Esther Góes, Nina
de Pádua e Otávio Augusto. Cha-
piada de "a musa do surrealismo",
Patrícia Galvão, Pagú, mascote dos
intelectuais paulistas das décadas
de 20 e 30, foi uma revolucionária
que escandalizou a burguesia da
época com suas convicções politi-
cas e seu comportamento anticon-
yencional. O filme marca a estréia
de .Norma na direção. Distribuição
Globo Vídeo.

_ 

**' .-¦'•¦ 

¦¦.:¦.':,_ 

'

MMMwÊ ____\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_____\''. ^Ê WWWWWi

¦ A última batalha de um jogador
(Bang the drum slowly), de John
Hancock, com Robert De Niro, Mi-
chael Moriarty, Vincent Gardênia e
Heather MacRae. Este filme de
1.973 foi um dos primeiros estrela-
dos por De Niro, que interpreta de
maneira comovente um jogador de
baseball, que sofre de uma doença
fatal e só quer disputar mais uma
temporada. Moriarty também bri-
lha como o amigo protetor. Basea-
do hõ romance homônimo de Mark
Harris. Transvídeo.

tt so.

à'.A menina do lado, de Alberto
Salva, com Reginaldo Faria, Flávia
Kíonteiro, Débora Duarte e John
Çerbert. Mauro (Faria) é um jorna-
lista de 45 anos que aluga uma casa
em Búzios para terminar o livro que
está escrevendo. Na casa ao lado,
passa férias Alice (Flávia), uma me-
nina de 14 anos afável e solitária.
Pouco a pouco seu encanto vai con-
quistando o jornalista. Produção
brasileira distribuída pela Trans-"
vídeo.
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A maldição da viúva negra

(Curse of the black widow), de Dan
Curtis, com Vic Morrow e Donna
Mills. Para os adeptos do "quanto
pior, melhor", esse terror macabro
do mesmo diretor de Trilogia de
horror é um prato cheio. Ao investi-
gar o assassinato de um amigo,
policial descobre que o colega foi
envenenado por uma peçonhenta e
sedutora viúva-negra. Seus proble-
mas começam quando a aranha,
em forma de mulher, dá em cima
dele. Pole Video.
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De férias na Antártida, a turma da Casseta Popular e do Planeta Diário já está gastando por conta dos milhões que vai faturar

Piratas em
fita selada

Sidney Garambone

AGORA 

o público da TV Pirata
pode conhecer pessoalmente, ao
vivo, e a cores, alguns dos nomes

que passam rapidinho nos créditos de
abertura do programa global. A turma
da Casseta Popular e do Planeta Diário,
não satisfeita em perturbar a seriedade
das publicações brasileiras e bagunçar o
show-business carioca com o recente
show Eu vou tirar você deste lugar, se
lança no vídeo.

Dessa vez, eles são só atores. O vi-
deo, que se chama Casseta Popular e
Planeta Diário em Conserto, foi gravado
durante quatro shows no Jazzmania e'
tenta reproduzir o irreverente e engraça-
do clima do espetáculo. Dirigido por
José Guerra e João Paulo de Carvalho,
que usaram duas câmeras U-Matic (usa-
da em externas televisivas), a fita pode
ser encontrada no formato doméstico
VHS por um preço salgado, Cz$ 10 mil.
Mas não adianta querer achá-la em loca-
doras, por enquanto serão vendidas pelo
reembolso postal da Casseta e do Plane-
ta (Rua Carmo Neto, 176/2° andar —
Cidade Nova, CEP 20210, Rio), ou no
Teatro Ipanema (tel. 247-4794) a partir
de terça que vem. Lá será o palco de sete
apresentações do show, prometidas ao
público que não pôde pagar os preços
também salgados do Jazzmania.

"Eu já vi a fita umas quinhentas
vezes e ficou bem interessante, até por-
que eu nunca falaria mal por motivos
óbvios", diz Hubert Aranha, do Planeta,
responsável pela cômica interpretação
de Paulo Francis cantando Garota de
Ipanema. Foram enxertados no vídeo

O QUE HA PARA GRAVAR

uma visita nojenta à Copenhaguen com
direito a porcarias múltiplas com choco-
late durante a música Adolescente,
além de baixarias nos camarins.

Aliás, palavrão é o que não falta.
Livre de qualquer censura, o vídeo mos-
tra escrachadamente o que o TV pirata
só sugere. O som é bom, coisa difícil em
produções independentes, e a luz, sem-
pre problemática em gravações ao vivo,
se não chega a ser perfeita é satisfatória.
A equipe da Arte & Oficio Produções só
pecou em focar demasiadamente a tur-
ma cantora, esquecendo-se dos músicos.
O tecladista João Braga, por exemplo,
só aparece no fim. Em compensação é
perfeito o destaque dado aos garçons,
sempre desfilando com suas bandejas e
atrapalhando o show.

Pena não ser inserido o vídeo feito
pela Casseta na Europa, mostrado du-
rante o intervalo do show. É muito en-
graçado, com destaque para um pagode
no meio das ruas de Bruxelas. Fora isso,
quem se dispuser a gastar quase um
salário mínimo na fita, terá em casa uma
hora e dez minutos de humor bem feito e
iconoclasta dos "Oito de Liverpool", co-
mo se autodenominam Hubert e Reinai-
do (Planeta Diário), e Bussunda, Hélio,
Claude Manei, Beto Silva, Mane Jacó e
Marcelo Madureira (Casseta Popular).
Aplaudidos de pé por Caca Diegues,
Elba Ramalho, Felipe Camargo, Andréa
Beltrão, Nelson Motta e outros notórios,
pois como disse Bussunda, "a maior
concentração de celebridades por metro
quadrado acontece no nosso show", os
antigos não-sérios mostram seu valor. E
vem aí um disco pela gravadora WEA.
Três a zero para os antimusos.
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A imagem
de um bom
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currículo
Elizabeth Orsini

O 
serviço é novo, caro, mas ca-
paz de transformar sua vida

numa verdadeira novela das oito.
Os currículos em vídeo já chegaram
ao mercado brasileiro através da
LM Produções (266-6211). Tudo co-
meçou ano passado quando um jo-
vem jornalista tentava conseguir
uma vaga em importante empresa
americana. Impossibilitado de ir
pessoalmente teve a idéia e, junto
com amigos, transou o vídeo onde,

durante sete minutos, oferece seus
préstimos.

Bonito, charmoso, bem-vestido,
o rapaz, 25 anos, aparece anotando
matérias pelo telefone, batendo à
máquina rodeado de ga tinhas ou
exercendo seu trabalho atual num
programa de cunho cientifico; num
poço de petróleo da Petrobrás, em
um cativeiro de camarões no Rio
Grande do Norte, tiritando cie frio
na Antártida ou sobrevoando o
Atlântico num helicóptero. Não há
nada mais convincente. Isso sem
contar com declarações positivas
de seus editores. O rapas — que
prefere nâo dizer o nome — não foi
aceito. Mas recebeu delicado tele-
grama da empresa parabenizando-
o pela idéia do currículo em vídeo e
alegando que não foi aceito pela
pouca idade. Este ano ele está ten-
tando de novo esperando melhor
sorte.

A idéia estimulou os autores do
vídeo, que resolveram apostar no
negócio. Maurício Pedreira e Luiz
Henrique Rebelo estáo inauguran-
do o serviço, ideal, segundo eles,
para quem vive de imagem: artistas
plásticos, cantores, músicos, baila-
rinos, modelos, atores e até executi-
vos ("muito melhor do que um frio
currículo é ver como a pessoa de-
sempenha suas funções" i. Os vi-
deos são sonorizados em qualquer
língua e têm a vantagem de pode-
rem ser enriquecidos ano após ano.
O tempo médio para se lazer um
deles é uma semana e podem ser
elaborados nos sistemas Pal-M e
NTSC. O único problema mesmo é
o preço. O mais barato sai em torno
de CzS 200 mil, quase o salário
liquido do Ivan (Antônio Fagundes)
na novela Vale tudo. Mas que vale a
pena vale. Se Ivan tivesse mandado
uma fita para a poderosa Odete
Reutman (Beatriz Segall) logo que
caiu no desemprego, talvez ja esti-
vesse há muito tempo comendo ca-
viar ao lado da frágil Heleninha em
vez de se empanzinar com os "natu-
rais" da Raquel (Regina Duarte).

Je depois

_______________ 
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OS PREFERIDOS

1), Coração satânico (6/16)
2) Veludo azul (2/26)
3) Os Intocáveis (1/3)
4) Um tira da pesada 2 (0/0)
5) A difícil arte de amar (0/0)
6) Perigosamente juntos (4/1)
7) Queenie (0/0)
8] Stallone-Cobra (8/1)
9) Rocky 4 (0/0)
10) Furyo (7/1)

•Fontes consultadas: Vídeo Clube
Nacional, Video Play Clube, Video
Shack Clube do Brasil, Vídeo Shop,
Vídeo Três, Ilha Vídeo Clube.

,0 primeiro número entre parente-
ses indica a colocação do filme na
semana passada. O segundo indica hâ
quantas semanas consecutivas ele
aparece na lista.

Nelson Cavaquinho na TVE Vera Cruz: bom westem amanhã a 0h30min no canal

1HOJE
SEXTA ESPECIAL

NELSON CAVAQUINHO
TVE - 20h30min às 21h30min

Quando perguntaram a Cartola
quem era o melhor compositor da
música popular brasileira, ele não
hesitou: "E o Nelson". Pois é este
extraordinário autor de jóias como
Luz negra, A flor e o espinho e
Folhas secas o homenageado de
hoje na Sexta especial. Com sua
voz rouca, Nelson vai entremeando
canções com suas fascinantes his-
tortas sobre a boêmia. No decorrer
do programa vão sendo encaixados
depoimentos do parceiro Guilher-
me de Brito, de Carlos Cachaça,
dona Neuma etc.

MAMANHA
VESPERAL DE SÁBADO

ASAS DE ÁGUIA
TV Manchete — 14h ás 16h

Essa águia é figurinha fácil na telinha,
mas se você ainda não voou em suas
asas, vale conferir. Nessa produção de
1957, o diretor John Ford ficou a qui-
lòmetros de distância de seus clássi-
cos, mas dá para se divertir com as
aventuras do piloto naval vivido por
John Wayne e casado com Maureen
0'Hara, que, depois de uma queda,
fica paralisado e transforma-se em
roteirista de cinema. Até que Pearl
Harbour é atacado e ele volta à ação.~~ TELECINE 

BRASIL
IMAGENS DA TERRA
TV E — 19h30min às 21h

A sessão de sábado reúne dois do-

cumentários: Os homens do presiden-
te, de Paulo Ruflno (51 min), e Mulhe-
res da terra, de Marlene França (25
min). O filme de Ruflno, que focaliza
os fatores que levaram ao fracasso do
projeto "Prioridade Agrícola", inicia-
do em 1979, ganhou o Prêmio de Mé-
dia Metragem no Festival Internado-
nal de Cinema, Televisão e Vídeo do
Rio de Janeiro, em 1984. O de Marlene
trata do cotidiano das mulheres
bolas-frias.

OS CLÁSSICOS
ACADEMIA ANTIQUA

TV E — 21h30min às 22h30min
Gravado no mès passado no Paço
Imperial, o programa traz a Academia
Antiqua Pró-Arte, que recria música
barroca utilizando instrumentos ori-
ginals. No repertório, o Concerto de

Brandenburgo n° 6, de Bach; o Con-
certo em ré maior para alaúde, cor-
das e continuo, de Vivaldi; e a Canta-
ta trale fiame, de Haendel.

SESSÃO DE GALA
BRAZIL...O FILME

TV Globo — 23h40min às 2hl0min
Nesta original ficção científica, o dire-
tor Terry Gilliam pinta com humor
sádico o mundo de pesadelo que
aguarda a humanidade e conta as
peripécias de um funcionário público
(Jonathan Price) para concretizar
seus sonhos e conquistar a mulher
que o fascina. Robert De Niro tem
uma participação especial. Apesar do
titulo, a ação não se passa no Brejal
dos Guajas depois do fracasso do Pia-
no Cruzado 97.

CINEMA NA MADRUGADA
VERA CRUZ

TV Bandeirantes — 0h30min às 2h30min
Com o manjado esquema de uma du-
pia de aventureiros oportunistas, o
competente Robert Aldrich conse-
guiu fazer um western saboroso. Du-
rante a Revolução Mexicana de 1866,
dois antigos combatentes da Guerra
de Secessão, Gary Cooper e Burt Lan-
caster, recebem a missão de transpor-
tar um carregamento de ouro do pala-
cio do imperador Maximiliano até o
porto de Vera Cruz.

CORUJÃO II — DRÁCULA
TV Globo — 3hS0min às Sh30min

Interessante esta versáo de 1979, diri-
gida por John Badham, da história do
famoso conde. É uma das mais próxl-
mas do romance de Brian Stockler. O
papel-titulo cai como uma luva para a
interpretação melíflua de Frank Lan-
gella. Seu grande inimigo, o professor
Van Helsing. é vivido por ninguém
menos que Laurence Olivier.

GP DA ALEMANHA DE FORMULA 1
TV Globo — 9h30min às llhlOmin
Domingo de inverno é dia de açor-

dar tarde. Portanto, vale gravar o GP .
da Alemanha, que marca o desempa-
te no número de vitórias entre Senna
e Prost (cada um venceu quatro pro-
vas na temporada). Na soma de pon-
tos, o piloto francês tem seis de vanta-'
gem (54 a 48) e pode ser superado pelo
brasileiro.

FUTEBOL: DECISÃO PAULISTA
TV Globo e TV Bandeirantes — I6h ás

17h55min
Especial para os paulistas exila-

dos no balneário. Guarani e Corin-
tians fazem o primeiro jogo da decisão
do campeonato paulista. Nenhum do.
dois anda lã grande coisa, mas o;
torcedores fanáticos sempre gostan
de recordar as partidas decisivas.

ROCK ESPECIAL
TALKING HEADS

TV Manchete — 19h às 19h5Smin
Liderados por David Byrne (vocal

e guitarra), os cabeças falantes Jerry
Harrison (teclados, guitarra e vocais
de apoio). Tina Weymouth ibaixo) e
Chris Frantz (bateria e percussão) sáo
uma das melhores bandas de rock de
todos os tempos. Ótima pedida.

CADERNOS DE CINEMA —
NO HOTEL DA FUZARCA

TV E — 20h as 21h35min
O humor corrosivo e anárquico

dos Irmãos Marx numa sátira á espe-
culaçào imobiliária e aos novos ricos.
Produzido em 1929. o filme é conside-
rado o primeiro do genial quarteto, já
que o anterior nunca foi exibido co-
mercialmente. A Única pena é que, na
versão dublada, algumas gags do deli-
rio verbal de Groucho acabam se per-
dendo.
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DISCOS CLÁSSICOS
¦ B a c h ,
Cantatas
BWV 211, do
Café, e BWV
212, dos
Campone-
ses — Kirk-
by, Thomas
Academy of
Ancient Mu-
sic, Hog-
wood. (L'Oi-

seau Lyre). Duas cantatas profanas,
dentre as poucas que restam do au-
tor, que dedicou grande parte de sua
vida às cantatas sacras. Com instru-
mentos de época, interpretados ao
estilo de época, como é corrente hoje
em dia.
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¦ B ac h,
Concertos
para piano e
orquestra
BWV 1052,
1056 a 1058
— Steuer-
mann,
Chamber
Orchestra of
E u r o p e ,
Judd (Phi-

lips). Versões em piano das transcri-
ções para cravo, feitas pelo próprio
autor a partir de originais para vioü-
no e para oboé (dois deles perdidos).
Interpretação antiarqueológica com
um dos maiores pianistas brasileiros
da atualidade.

¦ Bach, A
oferenda
musical —.
Marriner,
solistas da
Academia
de St. Mar-
tin-in-the-
Fields (Phi-
lips). Sobre
um tema de

Frederico II da Prússia, Bach cons-
truiu 13 movimentos canônicos, pa-
ra instrumentos diversos e de natu-
reza teórica, que dedicou ao sobera-
no. A ser colocada ao lado da Arte
da fuga.
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¦ Beethoven, Os últimos quarte-
tos de cordas (op. 127,130,131,132,
135 e Grande Fuga, op. 133) —
Quarteto Meios de Stuttgart
(DGG). Caixa com quatro discos.
Com estes quartetos, Beethoven
lançou uma das pedras angulares
da música do futuro. Considerados
incompreensíveis pelos seus con-
temporâneos, as obras foram vistas
como "transcendentes" por quase
todo o século XIX e, por isso, não
tiveram suficiente influência no pe-
ríodo. O fato se deu, em parte, por
serem mesmo obras pouco conven-
cionais para a época, e em parte por
observações que o autor escreveu à
margem dos manuscritos ("Canto
de agradecimento na convalescem
cia", "É preciso? É preciso" etc),
dando lugar a especulações metafí-
sicas e criando a aura de inacessibi-
lidade das peças. As audácias do-
compositor foram vistas, ora como
ignorância (ele "não conhecia a téc-
nica da fuga"), ora como idiossin-
crasia (o op. 131 tem nada menos do
que sete movimentos). O próprio
compositor foi convencido a substi-
tuir o final do op. 130 por uma peças
menos densa do que a Grande Fuga
(publicada então separadamente,
como op. 133). Os frutos mais con-
sistentes destas obras acabaram
surgindo no século XX, nos quarte-
tos de Bartok e em obras da Nova
Escola de Viena, liderada por
Schoenberg. No Brasil, as grava-
ções dos quartetos não são muito
freqüentes e a mais difundida, do
Quarteto Amadeus, era francamen-
te inadequada, léguas aquém do
que até músicos menos prestigia-
dos fazem. JX,

¦ Brahms,
Sinfonia n°
2 e Varia-
ções sobre
um tema de
Haydn —
Karajan, Fi-
larmônica
de Berlim
(DGG).
Mais uma
vez o regen-
te vitalício da máquina de Berlim
volta a peças que já gravou anterior-
mente, mas agora com os recursos da
técnica digital e uma duração (uma
hora de música) mais generosa do que
nas versões anteriores.
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Mus- r*
so rgsky,
Quadros de
uma exposi-
ção: Ravel,
Bolero e
Rapsódia
espanhola
— Karajan,
Filarmônica
de Berlim
(DGG). A
orquestra de Ravel, que fez a versão
dos Quadros ouvida neste disco, idèn-
tico a outro que Karajan lançou nos
anos 60, agora reforçado com a Rapsó-
dia (quinze minutos adicionais de mú-
sica) e também em gravação digital.
Um remake como muitos do regente.

Rachma-
n i n o f f ,
Trios "Ele-
gíacos" n° 1
em sol me-
nor e n° 2
em ré me-
nor — Trio
Beaux Arts
(Philips).
Monopolis-
tas do reper-
tório para a formação, o Beaux Arts
já gravou praticamente tudo o que há
para trio de piano. As duas peças de
Rachmaninov, escritas após a morte
de Tchaikovsky e em sua memória,
são provavelmente inéditas no cata-
logo nacional.
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O FILME EM QUESTÃO

Pinocchio
Divulgação
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Pinocchio: em cópias novas, o velho
herói-boneco dá emoção às férias

O verdadeiro
Spielberg

Walt Disney foi tudo o que Steven
Spielberg mais quer ser na vida: ai-
guém capaz de transformar em arte o
mais deslavado sentimentalismo, ai-
guém dotado de talento técnico
exemplar voltado para a expressão
de valores nobres como a amizade e
a honestidade. Enfim, um piegas que
deu certo. Pinocchio é um dos filmes
de Disney mais carregados de bons
sentimentos, e valores morais são
lugar-comum. É perfeito: honestida-
de e amizade, consciência e arrepen-
dimento, traduzidos em aventura,
cor e movimento, graças a uma técni-
ca impecável. Também Spielberg é
dono de técnica apurada, ele tam-
bém é um cara bem-intencionado. Só
que ser humanista na América de
1940 é uma coisa, e sê-lo nos céticos
aros 80 é outra. A inocência é irrecu-
perável, já diziam Adão e Eva.

David França Mendes

Fábula
arquetípica

Pinocchio nunca teve o mesmo
apelo de bilheteria de Branca de
Neve e os sete anões, mas é uma
ousadia artística ainda maior. Não
foram pequenos os desafios técnicos
que Disney enfrentou para dar emo-
tividade a uma história protagoniza-
da por um boneco sem vontade pró-
pria. Ou para conferir escala aprecia-
vel ao diminuto, mas importantíssi-
mo, Grilo Falante. Recheado de per-
sonagens inesquecíveis e ainda hoje
estraordinariamente realistas, Pi-
nocchio é uma perfeita encenação da

fábula arquetípica do cinema ameri-
cano: o objeto que se humaniza, feti-
che fundamental da sociedade de
consumo. Mas isso não é nada. À
medida que o tempo passa, os clássi-
cos de Disney se impõem pelos en-
cantos e pelo valor intrínseco de
obras de arte, deixando para trás,
cobertas de poeira, as leituras ideolo-
gizadas.

Carlos Alberto cie Mattos

Bálsamo
urgente

A primeira vez que eu ouvi falar
em Brasileirinho, imaginei-o um pe-"
riquitozinho verde-amarelo, com"
uma camisetinha listrada e reco-reco 

~

na mão: o filho de Zé Carioca com
sua namorada Rosinha. Uma criação
dos Estúdios Disney; o que, de certa
forma, ele o foi, embora devidamente
adaptado à nossa cruel Disneylân-
dia. Como Pinocchio, ele quis ser
efeito do mundo e foi em busca de
aventuras. Não tinha, entretanto, pa-
ra onde retornar; nunca houve um
Gepetto esperando por ele. As enxu-"
xadas crianças de hoje precisam,"
com urgência, de Pinocchio. Aliás,
nossos constituintes deveriam, antes"
das sessões, assistir a um filme de
Disney. Teríamos, sem dúvida, poli-'
ticos mais humanos e menos imbe-
eis. O Brasil anda cheio de Pinoc-
chios (de carne e osso), pois o que
tem de mentiroso... Felizmente exis-
tem garotos de 11 anos que através-
sam o Atlântico pilotando bimoto-
res. A eles (e a nós) Pinocchio é
dedicado.

Mauro Rasi

OS DISCOS EM QUESTÃO

Quartetos de
Beethoven
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O Quarteto Meios: quatro discos numa
caixa com a alma de Beethoven
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Globalmente
consistente

Os quartetos de Beethoven, com o
Meios, receberam um tratamento
coerente. A sua interpretação do
opus 127 é uma das mais belas que
existem, de uma profunda densidade
enérgica no primeiro, terceiro e quar-
to movimentos, e demonstra uma
profunda compreensão do caleidos-
copio musical que é o segundo movi-
mento. Em compensação, o opus 135,
uma boa interpretação no geral, so-
fre com um terceiro movimento mui-
to apressado. A Grande Fuga, op.
133, é fantasticamente enérgica, mas
é uma concepção que não dá espaço
ao lirismo do segundo tema. O opus
130 tem uma bela concepção global,
como também o opus 131, embora o
quarto movimento tenha melhores
interpretações. O op. 132, por sua
vez, é susceptível de várias leituras, e
esta é profundamente dramática.
Uma gravação muito boa e global-
mente consistente.

Mário Henrique Simonsen

Apaixonado
e criterioso

^Sste é um lançamento excelente,
e a execução do Quarteto Meios é
criteriosa, nobre e apaixonada nas
ocasiões propícias. Os quatro discos
vem acompanhados de excelentes
notas de Constantin Floros e uma
resenha do engenheiro de som, Heinz

Wildhagen, que tem acompanhado o
grupo em suas gravações mais recen-
tes. É um álbum importante para o
melômano e imprescindível para os
músicos e estudantes de música. Os
quartetos de Beethoven são alucina-
damente contemporâneos, e a toma-
da de som coloca a técnica digital a
serviço da realidade, criando um es-
paço sonoro impecável. O calcanhar-
de-aquiles é o próprio grupo, que tem
alguns problemas nos médios, no se-
gundo-violino e na viola.

Turíbio Santos

Perfeição e
rebuscamento

A leitura do Meios das obras de
Beethoven é sinuosa, com o acento
nos contrastes dinâmicos e no "cor-
tante" das cordas. É uma concepção
pouco camerística, mais sinfônica e
com os apoios na massa sonora dos
instrumentos, e não na transparên-
cia (embora ela esteja presente quan-
do estritamente necessária, mas não
é buscada muito além). Em certo
sentido, é uma execução "moderna"
que evita tanto o rigor harmônico
quanto o excesso de emoção: a per-
feição da forma e um certo rebusca-
mento de fraseado são as caracterís-
ticas principais do álbum. Acrescen-
tem-se a isto uma ambientaçâo cor-
reta do local da gravação e o fato de
ser a única gravação disponível no
Brasil no momento, e têm-se motivos
de sobra para recomendá-la.

Reynaldo Rovls Jr.
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Hum! Que delícia...
A partir desta semana os assinantes do JORNAL

DO BRASIL contam com descontos em 22 restau-
rantes da cidade.

Hoje é dia do buffet de peixes e frutos do mar no
Dinho's Place (rua Dias Ferreira, 57, Leblon). O
preço normal é CzS 2.900,00, mas os assinantes do
JORNAL DO BRASIL que apresentarem o Cartão
do Leitor pagam 10% a menos na conta; assim
como na feijoada completa de amanhã (CzS
1.950.00). No Degrau (Avenida Ataulfo de Paiva.
517-B). o vatapá à baiana de CzS 1.050,00 também
sai por 10% a menos, assim como no Adegão
Português (Campo de São Cristóvão, 212), onde a
muqueca de lagosta à Capixaba, o cabrito à Trans-
montana e o bacalhau ao Zé do Pipo podem ser
saboreados com 10% de desconto. Bom apetite!

BARES E RESTAURANTES

MAXIM'S DE PARIS
R. Lauro Muller, 116/cobertura-Botafogo-Rio de Janeiro.
RJ Tel: 541-9342
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
DINHO'S PLACE
R. Dias Ferreira, 57-Leblon-Rio de Janeiro. RJ Tel: 294-
5972 -
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
ADEGÃO PORTUGUÊS
Cpo. de São Cristóvão 212-a-São Cristóvão-Rio de Janeiro.

Tel: 580-7288
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
MONDEGO RESTAURANTE
Av. Atlântica, 2946-a-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 255-5160/235-6791
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro »
TARANTELLA
Av. Sernambetiba, 850-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 399-0632/399-0995
Desconto: 10% exceto p/cartão de crédito
SATUUCON RESTAURANTE
R. Barão da Torre, 192-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 521-0627
Desconto: 10%
RESTAURANTE SERENATA DA BARRA
Est. da Barra, 1636-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
RESTAURANTE CATAVENTO
Av. Atlântica, 2334-a-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
RESTAURANTE ASA DELTA
Pça. Sáo Conrado, 20-SSo Conrado-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
DEL MARÉ
R. Paul Redfem, 37-lpanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 239-1842/274-2986
Desconto: 1Q% p/pg. em cheque ou dinheiro
MEDITERRÂNEO
R. Prudente de Moraes, 1810-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ

Tel: 2594696
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
BAR E RESTAURANTE DEGRAU
Av. Ataulfo de Paiva, 517-b-Leblon-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 259-3648
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
RESTAURANTE EL-GEB AL
R. Buenos Aires, 328-Centro-Rio de Janeiro. RI
Tel: 224-2171
Desconto: 5%
RESTAURANTE ETTORE
Av. Armando Lombardi, 800-d-Barra- Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
POMODORO AGLIO E OLIO
Av. Armando Lombardi 800-c-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% enceto p/cartão de crédito
CHURRASCARIA PALACE
R. Rodolfo Dantas, 16-b-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 541-5898
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
FOCACCINA RISTORANTE E PIZZARIA
Av. Olegário Maciel, 518-e/f-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 399-6211
Desconto: 10% exceto p/cartão de crédito
O AMIGAO
Av. Pres. Wilson, 188-Castelo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2406536
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
O ALBATROZ -RESTAURANTE AMERICAN BAR
R. Goiás, 272-Centro-Uberlaadia. MG Tel: (034) 236-7544
Desconto: 10%
PRONTO
R. Dias Ferreira, 33-Leblon.-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 259-7898/511-1899
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro. Nio vale
p/sáb.
SAPORE DI SALE RESTORANTE A PIZZARIA
Av. Senumbetiba, 1208-Barra-Rio de Janeiro. RJ -
Tel: 3994819
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro
RESTAURANTE AR LIVRE
R. Prof. Gabizo, 287-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2844699
Desconto: 10%
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CASA E DECORAÇÃO
VERSHOW
R. Conde de Bonfim, 63-a-Tijuca-Rio de Janeiro. RI
Tel: 284-8142
Desconto: 10%
MODERNOLAR COMÉRCIO DE MÓVEIS
R Voluntários da Pátria, 416-a-Botafogo-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 266-5993 >
Desconto: 15% p/pg. em cheque ou dinheiro
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CASAS NOTURNAS
BOITE VOGUE
R Cupertino Durão, 173-casa-LebIon-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2744145
Desconto: 10% p/pg. em cheque ou dinheiro

BOITE MIAMI CITY
Av. Sernambetiba 646-a/b-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 3994007
Desconto: 10%
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COMÉRCIO
VERDEPERTO PRODUTOS NATURAIS
R. Marquês de Sabará,.10-c-Jd. Botanico-Rio de Janeiro.
RJ
Tet 294-9548
Desconto: 10% exceto p/lanchonetes e hortigranjeiros
IN-DEPENDENTE — DISCOS E LIVROS
Av. Bartolomeu Mitre, 325/lj.-107-Leblon-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 529-3030/r.U7
Desconto: 10% „•"

COMÉRCIO PE AUMENTOS
NOVOS TEMPOS AUMENTOS CONGELADOS
R. Conde de Bonfim, 425-e/f-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 208-9298 '
Desconto: 15%

PATACA DE OURO
Av. General Justo, 171-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 20% p/pg. em cheque ou dinheiro

LÜ]
COMÉRCIO DE ARTE

A C ANTIGÜIDADES
Av. Atlântica, 4240/lj-305-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 267-0495
Desconto: 10%

MONTPELLIER JÓIAS E RELÓGIOS ANTIGOS
Av. Atlântica, 4240/lj-333-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 521-0945
Desconto: 10%
GALERIA REGISTRO
R. Ataulfo de Paiva, 135/lj-lll-Leblon-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 294-1848
Desconto: 20% só para pg. â vista
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CURSOS E ESCOLAS
SUB SHOP (CURSOS DE MERGULHO)
R. Barata Ribeiro, 774/201-202-Copacabana-Rio de Janei-
ro. RJ
Tel: 235-5446
Desconto: 10% __
BRASIL TRADE CENTER — CURSOS DE VÍDEO
R. Lauro Muller, 116Vgr-3301-Botafogc-Ric de Janeiro. RJ
Tel: 541-9294
Desconto: 5%
CENTRO CULTURAL CÂNDIDO MENDES _
R. Joana Angélica, 63/6-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 267-71415.10 E 13
Desconto: 20% em cursos de extensão
UGHTHOUSE — CURSOS DE MERGULHO
Av. Gal. Guedes Fontoura, 800-a-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 399-3053
Desconto: 20%
THE GROUP
Av. Rio Branco, 135/cj 201 a 205-Centro-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 242-6994/221-9954
Desconto: 10%
ESCOLA DE DANÇA CH1QUINHA GONZAGA
R. São Clemente, 155-fds/2-Botafo'go-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% .
CURSO EQUAÇÃO — P/ESCOLAS TÉCNICAS E MUI-
TARES
R. Mendes Tavares, 114-Vila Isabel-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 258-2119
Desconto: 1 mensalidade grátis
ATELTJER MÁRCIO MATTAR & SILVIA R LIMA
Est. da Barra, 16367bl-e/lj-201-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 399-9802
Desconto: 10%
MARC APOIO — CURSOS DE TURISMO
Av. Rio Branco, 43/603-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 263-9950/253-3649
Desconto: 15%
CURSO CISNE BRANCO
Av. Rio Branco, 43/6-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2334043
Desconto: 10% p/pré-militar feminimo (Marinha e Aero-
naut.
MTMETIC INGLÊS AVANÇADO
R. da Conceição, 188/gr-1901-Centro-Niterói. RJ
Tel: 722-2617
Desconto: De 5% a 20%
CURIOSA IDADE CRECHE MATERNAL LTDA.
R. Prof. Estelita Lins, 123-Laranjeiras-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 245-7222
Desconto: 30% p/crianças até 4 anos e material semestral
ASSOCIAÇÃO OBERG DE ENSINO DE DIREITO ¦'
Est. do Portela, 34/sl-301-Madureira-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 5%
CURSO AS MARIAS (CONGELAMENTO, CULI-
NAJUA...)
Av. N S* Copacabana, 1059/505-Copacabana-Rio de Janei-
ro. RJ
Tel: 287-6587/542-3281
Desconto: 20% em todos os cursos

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS
CASA DO VINHO AGRISUL
R. Sacadura Cabral, 228/230-Saúde-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 253-5343
Desconto: 5%
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FERNANDA: UM PROGRAMA IMPERDÍVEL
Os críticos aplaudiram, o público também. Ainda

dá tempo de assistir a performance impecável de
Fernanda Montenegro em Dona Doida: Um inter-
lúdio. que sai de cartaz do Teatro Delfim no
próximo dia 31. Os assinantes do JORNAL DO
BRASIL têm descontos de 15% nos espetáculos de
quarta e quinta-feira, apresentando o Cartão do
Leitor na bilheteria. O desconto sobe para 20% se a
escolha recair na peça O Caso que eu tive quando
me separei dc você, de Domingos dc Oliveira, cm
cartaz no Teatro Cândido Mendes.

EMPRESÁRIOS TEATRAIS
PAULO CÉSAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Trav. Santa Leoeádia, 19Ã)5-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 256-3644
Desconto: 10% nas próximas estréias
BENVINDO SEQUEIRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
R. Barata Ribeiro, 391/601-602-Copacabana-Rio de Janei-
ro. RJ
Tel: 266-4396
Desconto: 20%
TEATRO DELFIN — "DONA DOIDA"
R. Barata Ribeiro, 391.601-602 Copacabana Rio de Janeiro
RJ
Tel: 266-4396
Desconto: 15% só às 4as e 5as feiras
TEATRO PRINCESA ISABEL — "QUEM PROGRAMA
AÇÃO..."
R. Barata Ribeiro, 391/601-602-Copacabana
Rio de Janeiro. RJ Tel: 2664396
Desconto: 5%
TEATRO CASA GRANDE — "O REVERSO DA
PSICANÁLISE"
Av. Afránio de Mello Franco, 290-LebIon
Rio de Janeiro.RJ Tel: 239-4046
Desconto: 10% só às 4as e 5as-feiras
TEATRO TEREZA RACHEL — "DZI CROQUETES"
R. Siqueira Campos, 143/-Copacabana
Rio de Janeiro.RJ Tel: 235-1113
Desconto: 10%
ABÍLIO FERNANDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
R. Siqueira Campos, 143/sli-40-Copacabana
Rio de Janeiro. RJ Tel: 255-6079
Desconto: 20% nas próximas estréias
HAUERS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS •
R. Barata Ribeiro, 391/601-602-Copacabana
Rio de Janeiro.RJ Tel: 236-4992/266-4396
Desconto: 25% nas próximas estréias
GRYC COMUNICAÇÃO
R. Barata Ribeiro, 391/601-602-Copacabana
Rio dc Janeiro.RJ Tel: 266-4396
Desconto: 50%
TEATRO VANUCCI — "FLICTS"
R. Marquês de Sáo Vicente, 52-Gávea
Rio de Janeiro.RJ Tel: 239-8595
Desconto: 20% aos sábados e domingos

*¦' .' -".a -;:":':-:':-..''-. .

ESPORTE — CAMPING — PRAIA

FARMÁCIAS E DROGARIAS

DROGA IATE
Av. Pasteur, 184-Botafogo-Rio de Janeiro
RJ Tel: 295-8849/541-5399
Desconto: 10% só p/compras na drogaria
DROGARIA PONTO BOTAFOGO
R. da Passagem, 119-Botafogo-Rio de Janeiro
RJ Tel: 295-5559/541-5399
Desconto: 10% só p/compras na drogaria
DROGARIA SALLES
Av. Brás de Pina, 379-Penha-Rio de Janeiro-RJ
Desconto: 10%
DROGARIA SOL DA BARRA
Pça, Euvaldo Lodi, 15-a-Barra-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 399-7611
Desconto: 5%
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FLORISTAS
DECORARTE FLORES
R. do Rosário. 164/lj-22-Centro-Rio de Janeiro
RJ Tel: 252-3394/232-0779
Desconto: 15% p/o Rio. 10% p/fora do Rio de Janeiro

GRAVADORA DE DISCOS
KUARUP
Av. Rio Branco, 277/1005-Centro-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 220-1623
Desconto: 10%
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HOTÉIS

PROLAK — ARTIGOS DE PRAIA
R. Deputado Soares Filho, 321-a-Tijuca
Rio de Janeiro-RJ
Desconto: 10%

GRANDE HOTEL SÃO FRANCISCO
R. Vise. de Inhaúma, 95-Centro-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 233-0306
Desconto: 10% só na hospedagem
ATLANTIS COPA HOTEL
R. Bulhões de Carvalho, 61-Copacabana
Rio de Janeiro-RJ
Desconto: 10%
HOTEL ASTORIA COPACABANA
R. República do Peru, 345-Copàcabana
Rio de Janeiro-RJ Tel: 257-80.0
Desconto: 20% só na hospedagem
BELO HORIZONTE OTHON HOTEL
Av. Afonso Pena, 1050-Centro-Belo Horizonte-MG
Tel: 226-7844
Desconto: 20%
HOTEL ARGENTINA
R. Cruz Lima, 30-Flarnengo-Rio de Janeiro-RI
Tel: 225-7233 '
Desconto: 10% só na hospedagem

BAHIA OTHON PALACE HOTEL
Av. Pres Vargas, 2456-Barra-Salvador-BA ç . _ .- .
Tel: 247-1044 . '-
Desconto: 20%

AEROPORTO HOTEL
Av. Beira-Mar, 280-Centro-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 210-3253
Desconto: 10%

ACAPULCO COPACABANA HOTEL
R. Gustavo Sampaio, 854-Leme-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 275-0022
Desconto: 10%

CLUB MEDITERRANEE
R. do Carmo, 11/2-Centro-Rio de Janeiro-RJ Tel: 297-5337
Desconto: 15% (Itaparica, só baixa temporada)

HOTEL CASTRO ALVES
Av. N.S' Copacabana, 552-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 257-1800
Desconto: 15%

FRADE PORTOGALO
Angra dos Reis.RJ Tel: 267-7375
Desconto: 15% p/pg. em cheque ou dinheiro

INTERNACIONAL OTHON PALACE
Av. Boa Viagem, 3722-Boa Viagem-Recife-PE
Tel: 326-7225
Desconto: 20%

IMPERIAL OTHON PALACE HOTEL
Av. Pres. Kennedy, 2500-Praia Iracema-Fortaleza-CE
Tel: 224-7777
Desconto: 20%
LAGOSTIM POUSADA
Est. de Geribá, 70-Geribá-Búzios-RJ
Tel: 275-2018/275-1881
Desconto: 15% só na hospedagem

HOTEL SAVEIRO
R. Dr. Helvécio C. Ribeiro.l-Barra-Salvador-BA
Tel: (071) 247-3420
Desconto: 10% só na hospedagem

HOTEL DO FAROL
Av. Pres. Vargas, 68-Barra-Salvador-BA
Tel: (071) 247-7611
Desconto: 10% só na hospedagem

RIO OTHON PALACE HOTEL
R. Xavier da Silveira, 7-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 255-8812
Desconto: 20%
PRAIA LIDO COPACABANA HOTEL
Av. N. Sa Copacabana, 202-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 558-8946
Desconto: 10% só na hospedagem
HOTEL OLINDA
Av. Atlântica, 2230-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 257-1890
Desconto: 15%
HOTEL TROCADERO
Av. Atlântica, 2064-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 257-1834
Desconto: 15%
SAVOY OTHON HOTEL
Av. N. Sa Copacabana, 995-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 257-805Í
Desconto: 20%

OTHON PALACE HOTEL
R. Libero Badaró, 190-Centro-São Paulo-SP Tel: 239-3277
Desconto: 20%
HOTEL SAN MARCO
R. Vise. de Pirajá, 524-Ipanema-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 239-5032
Desconto: 10%
LEME PALACE HOTEL
Av. Atlântica, 656-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 275-8080
Desconto: 15%

FRADE POUSADA PARATY
Parati.RJ Tel: 267-7375
Desconto: 15% p/ pg. em cheque ou dinheiro

HOTEL CALIFÓRNIA
Av. Atlântica, 2616-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 257-1900
Desconto: 15%

HOTEL LANCASTER
Av. Atlântica, 1470-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 541-1887
Desconto: 15%

HOTEL DEBRET
Av. Atlântica, 3564-Copacabana-Rio de Janeiro-RI
Tel: 521-3332
Desconto: 20%

PAJUCARA OTHON HOTEL
R. Jangadeiros Alagoanos, 1292-Pajucara-Macéio-AL
Tel: 231-2200
Desconto: 20%

HOTEL GRANADA
Av. Gomes Freire, 530-Centro-Rk) de Janeiro-RJ
Tel: 224-6652
Desconto: 10%

ICARAÍ PRAIA HOTEL
R. Belisário Augusto, 21-Icaraí-Niterói-RJ
Tel: 714-1414/71W142
Desconto: 10% p/pag. à vista salvo promoções

HOTEL CARLTON
R. João Lira, 68-LebIon-Rio de Janeiro-RJ Tel: 259-1932
Desconto: 10%

HOTÉIS AMBASSADOR
R. Senador Dantas, 25-Centro-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 297-7181
Desconto: 10% só na hospedagem e restaurante

PARQUE HOTEL DE ARARUAMA
Av. Rep.-da-Argentina, 502-Cen.ro-Araruama-RJ
Tel:' (0246) 65-2___9 : 

• 
.

Desconto: 10% só na hospedagem e restaurante
HOTEL AMBASSADOR SANTOS DUMONT
R. Santa Luzia, 651-Centro-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 297-7181
Desconto: 10% só na hospedagem e restaurante
HOTEL BANDEIRANTES
R. Barata Ribeiro, 548-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 255-6252
Desconto: 20%
NAS ROCAS CLUBE HOTEL — BÚZIOS
R. da Quitanda, 191 s/lj-Centro-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 253-0001
Desconto: 15% exceto alta temp., fim semana prolongado e

PLATAFORMA CALEDONIA
R. Joaquim José da Silva, 803-Caledônia-Nova Friburgo-
RJ Tel: (0245) 22-3358
Desconto: 20% na hospedagem. 10% no restaurante

HOTEL ATLÂNTICO COPACABANA
R. Siqueira Campos, 90-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 257-1880
Desconto: 10%
RIO COPA HOTEL
Av. Princesa Isabel, 370-Copacabana-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 275-6644
Desconto: 10% sobre o valor líquido das diárias

HOTEL PRAIA LINDA
Av. Semambetiba, 1430-Barra-Rio de Janeiro-RI
Tel: 399-0086/399-0362
Desconto: 10%

IPANEMA INN
R. Maria Quitéria, 27-Ipanema-Rio de Janeiro-RJ
Tel: 287-6092 -
Desconto: 20% só na hospedagem

ARPOADOR INN
R. Francisco Otaviano, 177-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 247-6090
Desconto: 20% só na hospedagem

HOTEL PHHJPP — REPOUSO DA SERRA
R. Durval Fonseca, 1333-Jd. Europa-Teresópolis. RJ
Tel: 742-1636
Desconto: 10%

DANTELA HOTEL
Colônia Finlandesa de Penedo-Penedo-Resende. RJ
Tel: (0243)51-1151
Desconto: 10% diárias de 6* a Domingo. 20% de 2" a 5"
feira

INFORMÁTICA
BRASIL TRADE CENTER — DIVISÃO DE INFORMA-
TICA
R. Lauro Muller, I16.'gr-301-Botafogo-R_o de Janeiro.
RJ Tel: 541-9294
Desconto: 5%

SÓ SOFTWARE
Est. da Barra, 1636/lj-q Itanhangá-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 399-7878
Desconto: 5%
MICROWARE
R. Cel. Moreira César, 229.sl-1713.Icarai-N.te.oi. RJ
Tel: 710-2780 '
Desconto: 5% na compra de suprimentos e equipamentos
MICROWARE
R. Miguel de Frias, 201/103-Ica.aí-Niterói. RJ Tel: 714-
3018
Desconto: 5% na compra de suprimentos e equipamentos
COMPUTERWARE
Av. Alm. Barroso, 91/1108-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 262-7953
Desconto: 10%
DSI
R. Mariz e Barros, 711-Maracanã-Rio de Janeiro. RJ Tel:
284-3490
Desconto: 20% em tudo
NDCROSHOW ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPU-
TADORES
R. Figueira de Mello, 425-S.Cristóvão-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 580-2625/580-2097
Desconto: 10%
CIÊNCIA MODERNA COMPUTAÇÃO
R. Catete 311/108-Infoshopping-Lgo do Machado-Rio de
Janeiro. RJ
Tel: 205-9747
Desconto: 10%
CIÊNCIA MODERNA COMPUTAÇÃO
Av. Rio Branco, 156/ss-127-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 262-5723/240-9327
Desconto: 10%
H Se J INFORMÁTICA
R. Conde de Bonfim, 229-a-Tijuca-Rio de Janeiro. RI
Tel: 284-2031
Desconto: 20% em tudo

GUIA DO ASSINANTE
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Quem matou
Honorato,

o rato?

De uma boa história ninguém escapa
As crianças estão de férias e nem sempre é

possível levá-las ao teatro, ao cinema ou à pracinha.
Uma boa alternativa é estimular o hábito pelaleitura, comprando os últimos lançamentos infantis
à venda nas livrarias especializadas. Os assinantes
do JORNAL DO BRASIL levam vantagem até
nisso. Na Pé de Página (rua do Catete 228, loja 107)
quem apresentar o Cartão do Leitor tem 109c de
desconto nos best sellers da temporada.

LIVRARIAS E EDITORAS
CITEC LIVRARIA
Av. Rio Branco 156/ss-104-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 262-7798
Desconto: 10%
CITEC LIVRARIA
R. São Januário, 817-São Cristóvão-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 580-0034/580-5480
Desconto: 10%
COLIVRO
R. Miguel Couto, 35-c;ss-201-207-Centro-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 224-3177
Dejconto: 10%
DIALOGO LIVRARIA
R. da Conceição, 204/206-Centro-Niterói. RJ Tel: 722-6669
Desconto: 10%
LIVRARIA ENSINO MODERNO
Trav. Alberto Victor 8/lj-05-Centro-Niterói. RJ
Tel: 719-8796
Desconto: 10%
EDITORA VOZES
R. Sen. Dantas, 118-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: .220-6445Desconto: ip%
EDITORA ATICA
R. Barão de Ubá 159/173-Pça. Bandeira-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 273-1997
Desconto: 10%
LIVRARIA ESPAÇO ABERTO
R.Visc. de Pirajá, 303/108-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 287-2646
Desconto: 5%
LIVRARIA ECA E CIA
Av. Ataulfode Paiva, 135/lj-108-Leblon-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 239-3543
Desconto: 10%
LIVRARIA XANAM
Av. N.S. Copacabana, 1417/ij-112-Copacabana-Rio de Ja-
neiro. RJ
Tel: 247-9540
Desconto: 10%
LIVRARIA CIÊNCIA MODERNA
Av. Rio Branco, 156/slj-230-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 262-2856/262-2789
Desconto: 10%
LIVRARIA MALAS ARTES
R. Marquês de S. Vicente, 52/367-Gávea-Rio de Janeiro.
RJ
Desconto: 5%
LIVRARIA PORTINARI I
Av. Cel. Moreira César, 101/lj-2-Icaraf-Niterói. RJ
Tel: 719-8195
Desconto: 10%
LIVRARIA PORTINARI II
R. Cel. Moreira César 211/lj-125-Icaraí-Niterói. RJ
Tel: 711-0272
Desconto: 10%
LIVRARIA LEONARDO DA VINCE
Av. Rio Branco, 185, lj-2/3/9-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 252-7192
Desconto: 5%
LIVRARIA GUTEMBERG
R. Cel. Moreira César, 211/lj-lOl-Icaraí-Niterói. RJ
Tel: 710-7943
Desconto: 10%
LIVRARIA-BAR TALROS
Est. da Barra, 1636, bl.-e/lj-208-Itanhangá-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 399-1184
Desconto: 10% o/vendas na livraria e cursos

LIVRARIA JOSE OLYMPIO¦R. Marquês de Olinda 12/£Botafogo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 551-0642
Desconto: 20% "
LIVRARIA TECNOLÓGICA
Av. Alra. Barroso, 6/501-503. Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 220-1914/220-1314
Desconto: 10%
LIVRARIA PE DE PÁGINA
R. do Catete, 228/li-107-Catete-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 245-1969
Desconto: 10%
LIVRARIA FREITAS BASTOS
R.'7 de Setembro, 125-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 242-7647
Desconto: 10%
LIVRARIA RIO MARKET
Praia de Botafogo, 228/1j-110-Botafogo-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
LIVRARIA NOVA GALERIA DE ARTE
Av. N.S Copacabana, 291-d-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 255-4065
Desconto: 10%
EDITORA CONQUISTA
Bvd. 28 de Setembro, 174 Vila Isabel Rio de Janeiro. RJ
Desconto 10%
CENTRO DI-LIVROS MÉDICOS
R. Voluntários da Pátria, 445/213 Botafogo Rio de Janeiro
RJ
Desconto: 10%
cheque ou dinheiro

LOCADORA DE AUTOMÓVEIS
WS RENT A CAR
Av. Princesa Isabel, 254/lj-a-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 295-0040
Desconto: 10%
AVIS
Aeroporto Internacional do RJ-setor a-Ilha do Governa-
dor-Rio de Janeiro. RJ Tel: 398-3083
Desconto: 10%
AVIS
Av. Princesa Isabel, 150/lj-a-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJTel: 542-4249/542-4349
Desconto: 10%
NOBRE RENT A CAR
R. da Passagem, 35-Botafogo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 295-9547
Desconto: 10%
LOCALIZA NATIONAL
Aeroporto Santos Dumont-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 262-2873/220-5389
Desconto: 5% p/diárias e km percorridosLOCALIZA NATIONAL
Av. Princesa Isabel, 214-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 275-3340
Desconto: 5% p/diárias e km percorridosLOCALIZA NATIONAL
Aeroporto Internacional do RJ-Ilha do Governador —
Rio ae Janeiro. RJ
Tel: 398-4455
Desconto: 5% p/diárias e km percorridosLOCALIZA NATIONAL
Av. Brasil, 1957-Bonsucesso-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 580-8885
Desconto: 5% p/diárias e km percorridosHERTZ
Av. Princesa Isabel, 334/lj-b-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 275-4996/2754795
Desconto: 10% só aceita cartão de crédito
HERTZ
Aeroporto Internacional do RJ-setor a-c-Ilha do Governa-
dor-Rio de Janeiro. RJ Tel: 398-3768/398-3162
Desconto: 10% só aceita cartão de crédito
LOCADORA DANTAS
R. 24 de Maio, 511-a-Riachuelo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 281-0249/241-2498
Desconto: 10%
INTER-LOCADORA SA
R. Volkswagen 291/7-São Paulo. SP Tel: (011)577-3599
Desconto: 10%
INTER-LOCADORA SA
Av. Princesa Isabel, 186-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%

MODA E CONFECÇÃO
ADONIS
Av. Rio Branco 114/lj e sl/j-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% só p/compras à vista

BRUIT CALÇADOS BOLSAS E ACESSÓRIOS
R. Vise. Be-Pirajá, 268-â-Ipariema-Rio 'de3Jáneiro.' RJ' "
Tel: 267-6491
Desconto: 5% além dos desc. do dia p/pg. em cheque ou dl
BRUIT CALÇADOS BOLSAS E ACESSÓRIOS
R. Vise de Pirajá, 547/lj-103-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 239-6999
Desconto: 5% além dos desc. do dia p/pg. em cheque ou di.
PHILIPPE MARTIN
R. Lauro Müller, 116/lj-301-part c-28-Shopping Rio Sul-
Botafogo-Rio de Janeiro-RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
R. Vise. de Pirajá, 338-a/b/c-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
Av. das Américas, 4666/lj-120/h 1-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoção
PHILIPPE MARTIN
R. Santo Afonso, 445-e — Tijuca — Rio de Janeiro, RJDesconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
Av. Suburbana, 5474/piso G/ljs-823/824-Norteshopping —
Del Castilho — Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
Av. Ataulfo de Paiva, 566-q — Leblon —
Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 10% exceto p/ artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
R..Miguel Lemos, 41-b — Copacabana —
Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
R. Lauro Müller, 116/Lj-301-part c-27-Shopping Rio-Sul-
Botafogo-Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
Est. da Gávea, 899/lj-223-part d-São Conrado Fashion
Mall-São Conrado-Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
R. Quitanda, 50-aCentro-Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
R. Gavião Peixoto, 182/lj-lll — Icaraí-Niterói, RJ
Desconto: 10% exceto p/artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN' — INFANTIL
R. Cel. Moreira César, 265/lj-108-Plaza Shopping —
Icarat-Niterói, RJ
Desconto: 10% exceto p/ artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN
R. Ce!. Moreira César, 229/lj-108 — Icaral-Niterói, RJ
Desconto: 10% exceto p/ artigos em promoçãoPHILIPPE MARTIN'
R. XV de Novembro, 8/Ijs-287/288 — Centro-Niterói, RJ
Desconto: 10% exceto p/ artigos em promoçãoMOTÉIS:
PINK MOTEL
Est. Rio—Petrópolis, 18290 VI. Ma. Helena —
Duque de Caxias-RJ
Tel: 776-1172
Desconto: 20% nas diárias

NAUTICA
LIGHTHOUSE — MATERIAL NÁUTICO
Av. Gen. Guedes Fontoura, 800-a-Barra
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 399-3053Desconto: 10%
FLOAT EQUIPAMENTOS
Av. Meriti, 4500-Vigário Geral-Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 5%
VENTURA MAR
R. da Matriz, 96-Botafogo-Rio de Janeiro, RJ
Tel: 286-8607
Desconto: 15% exceto p/ artigos importados e/ou pro-moção ,ILHA NAUTICA
R. Orestes Barbosa, 229/lj-ll-Jd. Guanabara
Rio de Janeiro, RJ
Desconto: 5%
CENTRAL DE BARCOS
R. Evaristo da Veiga 55/sl-1910-Centro
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 240-0774
Desconto: 5% só em acessórios e equipamentos
COBRA SUB
Est. Engenho d'Água, 1200 — Jacarepaguá
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 325-5088
Desconto: 10% só para revendedores de Cobra Sub
SUB SHOP
R. Barata Ribeiro, 774/201-202-Copacabana
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 235-5446
Desconto: 10%
C CABRAL METALÚRGICA
R. Torres Homem, 1188-Vila Isabel-Rio de Janeiro,
RJ Tel: 288-2723
Desconto: 10%
LOJA NAUTIKA
R. 24 de Maio, 378-RiachueIo-Rio de Janeiro, RJ
Tel: 281-3969
Desconto: 10% p/pg. à vista até 1 milhão de Cruzados
CAPTAIN'S YACHT CHARTERS
R. Conde Lajes, 44/602-Glória-Rio de Janeiro, RJ
Tel: 252-1155 (RESERVAS)Desconto: 10% não acumularivo

CAPTAEVS YACHT CHARTERS
Marntf dá Glória ^-.guiche'8,'Glória — Rio de^Janeiro.
RJ Tel: 245-4622
Desconto; 10% não acumulativo
JAVELIN BOATS
R. Paulo Brito; 586-a-Andaraí-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 245-4969/205-3967
Desconto: 10%
VELAS ULLMAN
R. do Rocha, 305-Rocha-Rio de Janeiro, RJ Tel: 261-6697
Desconto: 5%
MARDIESEL
Av. Pasteur, 333-ICRJ-portão lUrca-Rio de Janeiro RJTel: 295-0444/295-0295
Desconto: 5% só em peças e serviços

ÓTICAS
ÓTICA CANTO DO OLHO
R. Mqs. de São Vicente, 52/lj 137-Gávea
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 259-9940
Desconto: 15% p/pg à vista. 10% p/pg a prazo
ÓTICA CANTO DO OLHO
R. Manuela Barbosa, 10-b-Méiér-Rio de Janeiro, RJ
Tel: 289-2432
Desconto: 15% p/pg à vista. 10% p/pg a prazo
ÓTICA CANTO DO OLHO
R. Vise. Pirajá, 414/lj-lll-Ipanema-Rio de Janeiro, RJ
Tel: 521-3494
Desconto: 15% p/pg à vista. 10% p/pg "a prazo
ÓTICA LORD
Av. Rió Branco, 120/li-18-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 252-5233/222-5594
Desconto: 10%
ÓTICA IDISH
R. 7 de Setembro, 98/sl 303-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 221-6304
Desconto: 30% à vista. 10% a crédito em 5x
PV ÓTICA
R. José de Alvarenga, 394/lj-4-Centro
Duque de Caxias, RJ
Desconto: 20% à vista. 10% a crédito
J R ÓTICA
Av. Pres Vargas, 590/sl-1904-Centro-Rio de Janeiro. RI
Desconto: 20% à vista. 109c a crédito

PAPELARIA
PIRIL
Av. Nilo Peçanha. 23-a — Castelo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 240-3366
Desconto: 10% não acumulativo
PIRIL
R. México, 98-a — Castelo — Rio de Janeiro. RJ
Tel.: 262-5858
Desconto: 10% não acumulativo
CASA MATTOS
R. Pirangi, 102-Ramqs-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%

PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTO PEÇAS VULCANO
Cpo. de S. Cristóvão, 32-a e 36/lj e 1. S. Cristóvão
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 580-3548/580-2248
Desconto: 30%
COSTA. SANTOS 4 CIA
R. Darke de Matos, 92/lj-a-Higienópolis
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 270-8946
Desconto: De 10% a 60% de acordo com o produto
SPRPiT-INDÜSTRIA COMÉRCIO PROMOÇÕES E
SERVIÇOS , , .R. João Torquato, 45-Bonsucesso-Rio de Janeiro, RJ Tel:
280-4042
Desconto. 20%
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SINCAUTO ,, , .
Est. Velha da Pavuni, 177-Del Castilho-Rio de Janeiro, RJ
Desconto. 10% a 30% p/peças e acessórios
HERTON CARBCRAIXJRES
R. Barão de Mesquita, 484 Tijuca Rio de Janeiro RJ
Desconto: 20%

E^
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COARTE EMPRESA DE ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO
R. Barata Ribeiro, 391/601-602-Copacabana-Rio de Janei-
ro, RJ
Tel: 2364992/2664396
Desconto: 15%
TECVAL
Av. Lobo Júnior. 682/3-Penha
Rio de Janeiro. RJ Tel: 280-8080
Desconto: 10%
SOLUZAN INSET-SERVICE
Av. Paulo de Frontin, 476-Rio Comprido
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 273-7373
Desconto: 20%.

SAÚDE
GOLDEN CROSS
R. Consume Ramos 173/2 — Copacabana
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 235-2001
Desconto: 50% nas 3 parcelas. Sem carência (exceto parto)
CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO VTLLA RICA
BR-040. Km 54-Itaipava-Petrópotis, RJ Tet (0242)22-2039
Desconto: 15%
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DENTÁRIA MOYSES
PERELBERG
R. Frederico Méier, 167sl-202-Méier
Rio de Janeiro, RJ Tel: 281-2616
Desconto: 15%
CLÍNICA ESTÉTICA DAMARLENE
R. Voluntários da Pátria, 445/214
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 286-5340
Desconto: 10% só para tratamento de rosto e corpo
CASA DE SAÚDE DR MAURÍCIO HTMELFARB
R. Guapeni, 3G734-Tijuca-Rio de Janeiro, RJ
Tel: 24Ê8883/284-7939
Desconto: 30% p/hotelaria (clínica e geriatria). 15% em s
CLÍNICA DR. PAULO PEGADO
R. Martins Feneira, 40-Botafogo-Rio de Janeiro,
RJ Tel: 286-7796
Desconto. 20%
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SOM E VÍDEO

~a aj a m ¦mifMi

"Os Intocáveis" é o vidco mais pedido da Video e
Com Cia (Barata Ribeiro 307 loja J), que dá
descontos de 30% na inscrição para os assinantes do
JORNAL DO BRASIL que mostrarem o Cartão
do Leitor

T ARTE VÍDEO — COMPACT DISC
Av. Bartolomeu Mitre, 325/lj-104-Leblon
Rio de Janeiro, Ri
Tel: 529-3114
Desconto: 20% só na inscrição
VÍDEO ARTE LOCADORA CLASSE A
Av. Ataulfo de Paiva, 1079/1-312-Leblon
Rio de Janeiro, RJ
Tel: 274-6799
Desconto: 10% só na inscrição

VIDEO ARTE LOCADORA CLASSE A
R. Vise. de Pirajá, 281/slj-218 Ipanema Rio de Janeiro RJ
Tel: 267-0193
Desconto: 10% so na inscrição
VÍDEO ARTE LOCADORA CLASSE A
R. Vise. de Pirajá, 281/sl j-218-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 267-0193
Desconto: 10% só na inscrição
BRASIL TRADE CENTER — DIVISÃO DE VIDEO
R. Lauro Muller 116/gr-3301-Botafogo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 541-9294
Desconto: 5%
GALLERY VIDEO CLUBE
R. Cel. Moreira Cisar, 2671j-128-Icaraí-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 717-5456
Desconto: 30% só na inscrição e filmagem
CLD7 VTDEO CLUBE
R. Silva Rabelo, 10/slj-203-Méier-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 593-9947
Desconto: 10%
CLD? VÍDEO CLUBE
R. Silva Rabelo, 107slj-203-Méier-Rio de Janijiro. RJ
Tel: 593-9947 '
Desconto: 10%
LAVSER VÍDEO CLUBE
R. 24 de Maio, 883-Engenho Novo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 261-5400
Desconto: 5% só na inscrição
J. O. MATTOS CONS. E LOC. DE EQUD?. AUDIO-
VISUAIS
R da Marrecas, 40/401404-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 240-12167240-9267
Desconto: 10% -..-.-
LOC LASER
Av. Ataulfo de Paiva, 1079/208-Leblon-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2944242
Desconto: 10% só para associação
CONVTDEO
R. Real Grandeza. 193/206-Botafogo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 266-6043
Desconto: 25%
CASA DO VÍDEO
R. Manoela Barbosa. l/sl-109-Méier-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 5944938
Desconto: 10%
CASA DO VIDEO
R. Hilário de Gouvea, 667515-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 255-6583
Desconto: 10%
CASA DO VIDEO
SCLN quadra 209/bl d-lj-13-SCLN-Biasília. DF
Tel: (061) 272-1608
Desconto: 10%
CASA DO VIDEO
R. Conde de Bonfim, 615/lj-lll-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 288-9786
Desconto: 10%
VIDEO E CIA
R. Cel. Moreira César, 211/]j-152-Icaraf-Niterói. RJ
Tel: 710-2355
Desconto: 30% na inscr. do clube e na inscr. da locadora
VIDEO E CIA
R. Barata Ribeiro, 370/lj - c-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 255-7563
Desconto: 30% na inscr. do clube e na inscr. da locadora

VIDEO E CIA
R. Alm. Teffé, 572-Centro-Niterói. RJ
Tel: 719-2195
Desconto: 30% na inscr do clube e na inscr. da locadora
VIDEO E CIA
R. Sáo José, 35-e-Castelo-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2324512
Desconto: 30% na inscr. do clube e na inscr. da locadora

KGB VIDEO
R. Cel. Moreira César, 26/lj-117-Icaraí-Niterói. RJ
Tel: 717-8865
Desconto: 10% só na inscrição

DISK VIDEO
Av. Rio Branco, 123/sl-613-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 242-2961
Desconto: 10% só na inscrição

HANNA VIDEO
R. Dias da Cruz, 188/slj-243-Méier-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 594-8697
Desconto: 20% só na inscrição

PAURVS VIDEO S : ; •' ': 
í

R. Dias da* Cruz, I88/sl-218-Méier-Rio de Janeiro.: RJ :
Tel:.261-5061 '-i '-'1-. * : •
Desconto: 10%

BARRA VIDEO
Av. Olegário Maciel, 518''sl-205-Barra-Ric de Janeiro. RJ
Tel: 399-7176
Desconto: 20% só na inscrição

STUDIO VIDEO E AUDIO
R. Conde de Bonfim, 229/lj-301-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 15%

SULTEC VIDEO STUDIO
R. Siqueira Campos, 257/lj-25-Copacabana-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 236-7346.735-5602
Desconto: 10%
T D SHOW VTDEO
R. Gonçalves Dias, 89/sl-209-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 242-7492
Desconto: 100% só na inscrição

ASSOCIAÇÃO VTDEO CLUBE DO BRASIL
R. Gal. Urquiza, 156-LebIon-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 259-8594
Desconto: 30% só na inscrição

ASSOCIAÇÃO VÍDEO CLUBE DO BRASIL
R. Frei Leandro, 20-Jd. Botânico-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 246-9003
Desconto: 30% só na inscrição

ASSOCIAÇÃO VÍDEO CLUBE DO BRASIL
Av. Melo Matos, 54-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2844023
Desconto: 30% só na inscrição
ARTVJDEO
Av. Heitor Beltrão, 13-paite-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 2844348
Desconto: 10% só na inscrição e carnêt

ARPOADOR VIDEO FUMES
R. Conde de Bonfim, 344/lj-214-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 234-6016-
Desconto: 100% só na inscrição

TRD? VTDEO
R. Conde de Bonfim, 425-I-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 571-5887
Desconto: 10% só na inscrição

PENHA VÍDEO CLUBE
Av. N.S. da Penha. 130/sl404-Penha-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 50% só na inscrição
ICARAI VTDEO CLUBE
R. Cel. Moreira César,229/lj-234-Icaraí-Niterôi. RJ
Tel: 714-1899
Desconto: 30% só na inscrição

VTDEO A
Av. Pres. Vargas, 962/sl413-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 263-7449/263-3089
Desconto: 10%
VTDEO BIS
Est. de Itaipu, 572/lj-102-Piratininga-Niterói. RJ
Tel: 709-1589
Desconto: 50% só na inscrição
VIDEO BIS
R Gal. Pereira da Silva. 146/104-lcaraí-Niterói. RJ
Tel: 717-3259
Desconto: 50% só na inscrição

VTDEO CONNECTION
R. Conde de Bonfim, 344/bl-l/807-Tijuca-Rio de Janeiro.
RJ
tel: 234-7370
Desconto: 100% na inscrição. 10% pacote com 10 fitas
VTDEO COUNTRY
R. Santa Clara, 376-b-Copacabana-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 255-7601
Desconto: 30% só na inscrição
VTDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
R. Vise. de Pirajá, 550/ssl-120-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
VIDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
R. 24 de Maio, 468-parte-Riachuelo-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
VTDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
Av. N. S. Copacabana, 581/ssl.-22-Copacabana-Rio de
Janeiro. RJ
Desconto: 10%
VTDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427/1222-Centro-Nova Iguaçu.
RJ
Desconto: 10%
VIDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
R. das Laranjeiras, 363-1-Laranjeiras-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
VIDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
R. Carlos de Vasconcelos, 125-e-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
VIDEO SHOW LOCADORA DE EMOÇÕES
R. José Vicente, 66-Grajaú-Rio de Janeiro. RJ
Desconto: 10%
VIDEO 3
R. da Assembléia, 10/ljs-105-106-Centro-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 552-0499
Desconto: 100% na inscrição. 10% 2a a 5a feira

MODERN VIDEO CLUB
Av. das Américas, 4790/sl-526-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 325-6271
Desconto: 20% só na inscrição

MTLAN VTDEO CLUBE
Av. N.S. Copacabana, 581/slj-305-Copacabana-Rio de Ja-
neiro. RJ
Tel: 2554166
Desconto: 20% só na inscrição

í PREMER VTDEO I
Av./N.S. Copacabana', 581/sT-309-Copacabana-Rio de Ja-.
neiró. RJ * :' "
Tel: 235-2071
Desconto: 20% na insc. 10% 2a a 5a feira (min. 2 filmes)

NOVA ONDA VTDEO
R. Gustavo Sampaio, 542/sl-207-8-Leme-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 275-1449
Desconto: 

'10% 
na inscrição. Só p'morador do Leme

VIDEO BANK
R. Vise. de Pirajá, 330/sl-316-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 247-7996
Desconto: 100% inscrição. 10% no catai. 2' a 5a feira

VHS SUPER
R. Vise. de Pirajá, 82/lj-103-Ipanema-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 227-6893/521-9153
Desconto: 10% no aluguel

VTS LOCADORA DE VTDEO, FILMES E COMPACT
DISC
R. Vise. de Pirajá, 330/sl-321-e-Ipanema-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 247-9322/267-9440
Desconto: 20% na inscrição e 5% nas locações

VTP VTDEO
R. Conde de Bonfim, 229/lj-205-Tijuca-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 234-8448
Desconto: 30% só na inscrição

WEST VTDEO
R. Cel. Moreira César, 211/lj-149-Icara(-Niterói. RJ
Desconto: 20% só na inscrição

FEVER VTDEO LOCADORA
R. Jardim Botânico, 719/lj4-Jd. Botânico-Rio de Janeiro.
RJ
Tel: 259-7148
Desconto: 50% na inscrição. 25% nas locações de 2a a 5a

CANAL 100 VTDEOLOCADORA
Est. de Jacarepaguá, 7880/sl-306-Jacarepaguá-Rio de Janei-
ro. RJ
Tel: 392-5801.
Desconto: 50% só na inscrição

DATA HOUSE VIDEO CLUB
Est. de Jacarepaguá, 7880/sl-306-Jacarepaguá-Rio de Janei-
ro. RJ
Tel: 392-5801
Desconto: 20% na inscrição e 15% na assistência técnic.
VOLUNTÁRIOS VTDEO
R. Voluntários da Pátria, 190/sl-504-Botafogo-Rio de Ja-
neiro. RJ
Tel: 242-6946
Desconto: Inscr. grátis em julho e agosto. Após, 20%
LEME VIDEO CLUB
Av. Princesa Isabel, 272/1J-3 Leme Rio de Janeiro RJ
Tel: 2954399
Desconto: 50% so na inscrição
SERCOS VTDEO
R. Conde de"Bonfim, 615/ssl-207 Tijuca Rio de Janeiro RJ
Tel: 238-8091
Desconto: 50% so na inscrição
DEEPS VTDEO LOCADORA
R. Conde de Bonfim, 2327803 Tijuca Rio de Janeiro RJ
Tel: 228-2571
Desconto: 50% so na inscrição

TURISMO

MTRATUR TURISMO
R. da Ajuda, 35/3-e-Centro-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 262-2255
Desconto: 10% só nos serviços prestados

,..,,. .,.- -,- ¦ -¦¦ ¦ ¦¦-:->•¦¦¦-'¦¦::¦¦--:¦¦-¦ ¦¦¦ ¦

VETERENIRARIA
S.O.S. BARRA CLÍNICA VETERINÁRIA
Av. Afonso de Taunay, 702-Barra-Rio de Janeiro. RJ
Tel: 399-2866
Desconto: 10% p/vacinas e 15% p/demais serviços

Maiores informações
pelo Tel.: 585-4183

GUIA DO ASSINANTE
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Coisas de boneca.
Acordar, passear,

fazer ginástica,
trabalhar e sonhar.
Toda hora é hora

de brincar.
Imaginação, à vontade.
Sensação de montão.
Bom-dia, brinquedos.

Bom-dia, Mesbla.
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Cama dos Sonhos - 3.950,
Toda linha de bonecas Barbie
com 20% de desconto.
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Barbie Salão de Beleza - 6.950,
Movido a pilha
Toda linha de bonecas Barbie
com 20% de desconto.
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Pink Car - 5.750,
Toda linha de bonecas Barbie
com 20% de desconto.

Barbie Ciclista - 4.600,
Movido a pilha > ,

Barbie Lar e Escritório - 5.950,
Toda linha de bonecas Barbie
com 20% de desconto

Moranguinho e suas amiguinhas
1.200, cada
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Melanciazinha

PsJI

Margaridinha ,'•:-
Cajuzinho

Moranguinho
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Amorinha
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Cravinho
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Amorzinho Perfeito

Hortenciazinha
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Urso Altezinha 2. cm - 650,
Supermacio e lavável

C3o Bubi 22 cm - 590,
Supermacio e lavável
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Mama Snif -18 cm - 5.350,
Supermacio e lavável

Snif-Snif vai e volta - 2.350,
Funciona sem pilhas

r-%4 h

Barbie na Academia de Ginástica - 4.350,
Toda linha de bonecas Barbie
com 20% de desconto.

í "il 
\ Jfi

«Trate
criançacomo
crianç

Asinha de Borboleta

-TjjL

ms
Coleção Meu Querido Poney

-1.050, cada

Asinha do Amor
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Balaozinho

W2

bimPI
Chuva de Estrela

Asinha Bola de Prata
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Pudim de Morango Coraçâozinho
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Quartel-General - 8.100,
Personagens não incluídos.

Zás, Pow, Crash.
Muita ação e emoção.

Brincar de super-heróis.
Ok! Vocês venceram.

Brinquedos Mesbla. Atacar!


