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A falência da Prefeitura que dividiu com Saturnino fez Jó renunciar

Seul — Evandro Teixeira

Robson Caetano treina em Seul, na véspera do início dos jogos

A? programação das* redes de TA'-*;

CAFU. LEWISf CEN JOHNSON
Todo» os gramitsdotioft nas
páginas 3 e 4

brasileira nos Jogos OlímpicosI

JORNAL DO BRAS

EXEMPLAR DE
ASSINANTE

Escândalo grego
Três dias depois de ser fo-
tografado com a amante
nos jardins de um hospital
londrino, onde se recupera
de operação, o primeiro-
ministro grego, Andreas
Papandreou, anunciou que
se divorciará quando vol-
tar a Atenas. Ele está casa-
do há 37 anos. (Página 7)

Festa dos cactos

Sessenta espécies de cac-
tos ornamentais — 3.500
plantas ao todo — estáo em
exposição na VII Festa da
Primavera, em São Paulo.
Seu produtor, Rodolfo Ko-
morizono, exporta 250 mil
unidades por ano. (Pág. 10)

Furacão

Dezessete barcos com 306
tripulantes desapareceram
com a passagem do furacão
Gilbert no Golfo do México.
Nos Estados Unidos, a Ma-
rinha retirou navios e
aviões da costa do Texas
esperando a chegada do fu-
ração. (Página 7)

Cotações
Dólar oficial: Cz$ 323,17
(compra), Cz$ 324,78 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias): Cz$ 500 (compra),
Cz$ 520 (venda). Unif: Cz$
3.733 para' IPTU, ISS e Al-
vará; taxa de expediente,
CzS 373,30. Uferj: Cz$ 3.733.
OTN: CzS 2.392,06. OTN fis-
cal: Cz$ 2.621,63. UPC: Cz$
1.727,88. MVR: Cz$ 6.173,80.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz$ 12.702. Piso sala-
rial: Cz$ 18.960. URP:
21,39%.

Discriminação a

deficiente pode

levar à prisão
O presidente José Sarney enviou ao

Congresso projeto de lei que determina
penas de um a quatro anos de prisão e
multas, de valor ainda não estabelecido,
para quem discriminar portadores de al-
gum tipo de deficiência física ou mental.
Os deficientes, segundo estimativas da
ONU, constituem 10% da população bra-
sileira, ou 14 milhões de pessoas.

Os obstáculos para os deficientes são
muitos. Ari Paulo de Souza, um deficien-
te visual de Curitiba, por exemplo, está
ameaçado de não fazer um concurso para
a Caixa Econômica Federal porque a
instituição não aceita montar uma banca
especial para ele. Formado em Letras,
Ari Paulo trabalha na Sunab e já fez
estágio na própria Caixa. (Página 4)

Proposta de

pacto social

está pronta
A proposta de pacto social, coor-

denada pelo presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria, Albano
Franco, está pronta e passará por uma
discussão final na segunda-feira, em
São Paulo, na reunião do Fórum Infor-
mal de Empresários que reúne as prin-
cipais entidades -«nais paulistas.

O documento defende uma nova

política de salários e preços e a necessi-
dade de o governo reduzir o déficit pú-
blico para combater a inflação. A Fiesp

(Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo) confia no sucesso do entendi-
mento, já acertado com o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Pau-
lo, Luiz Antônio dt Medeiros. (Pág. 12)

Assessor achou

Reagan incapaz

para governar
Assessores do presidente Ronald

Reagan o consideraram incapaz de go-
vernar os Estados Unidos no início de
1987, por estar abatido por um câncer
no cólon e desorientado pelo escândalo
Irã-Contras. Um deles, James Cannon,
sugeriu ao chefe da Casa Civil, Howard
Baker, que invocasse a 25a Emenda,
segundo a qual o poder se transfere
para o vice em caso de incapacidade do
presidente.

Estas revelações encontram-se num
novo livro sobre a administração Rea-
gan, de autoria de uma dupla de jornalis-
tas. Segundo os autores, a situação che-
gara ao ponto de assessores colocarem o
visto de Reagan em documentos por
conta própria, por não confiarem no
julgamento do presidente. (Página 7)

Homem procura

sócio para abrir

cassino no Rio

Quem quiser ser sócio de um cassi-
no na Barra da Tijuca ou arrendar área
de 16 mil m~ para montar casa de jogo
pode discar 541-7773 e falar com Percy
Cully dos Santos, processado por con-
trabando, agressão e estelionato. Uma
placa na mansão que construiu na Av
das Américas, 13.750, anuncia: "Cassi-

no Via 9. Aluga-se ou aceita-se sócio."
Pelo telefone, Percy demora a

abrir o jogo mas acaba marcando en-
contro para 

"acertar os detalhes" com
suposto interessado no negócio, o re-
pórter do JORNAL DO BRASIL.
Adianta que exigirá do sócio ou arren-
datário contrato em OTN e comissão
sobre o faturamento. Seu comporta-
mento enquadra-se no artigo 50 da Lei
de Contravenções. (Cidade, página 7)

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 - Bulgari- Tiffany - Boucheron e
outros. COBRIMOS
QUALQUER OFERTA.
SHOPPING CASSINO
ATLANTICO Li. 333
Tel. 521-0945 Estacio-
namento 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

CAPAS DE CHUVA
— Conheça nossos
modelos em gabar-
dine e nylon. Fabri-
cação própria. Av.
Gomes Freire, 205
Loja. Tel: 232-7470.
TEMOS JAQUETAS.

COZINHEIRA FOR-
NO/FOGÃO — Com
referências, alfabeti-
zada. dormir no em-
prego, saiba passar e
não fume. Salário 30
mil + benefícios. Pa-
ra casal na Tijuca T
57' "WS-

GOL GL 88 — Cinza plus
0 km dezomb. ÇENTER
AUTOM. 322-1192/
322-0999 Sào Conrado.

GOL GL 88 OKM —
Entr 2.720 + 7 x
87 020 Ac. Troca 262-",FTC)/ 220-1839

COZINHEIRA — Trivial fino/
variado. oJ rets o compoton-
to p/ casa em Laranjeiras.
Salário 35 mil INPS +
fôrias + 13° Folga semanalT 205-4274

COZINHEIRA FORNO E FO-
GÀO — C/refer ord 30 mil +
INPS. dormir no empr folga
semanal, Tr General Urqut-
sa. 106/201 Leblon

AMPLO 3 QTS JT° CAMPOS
SALES — Fte slâo arms dec
copa coz dep gar ENTRAR E
MORAR 26 MILHS Chaves
AÇÃO 571-8247 CRECI
2779

ANTONIO BASlUO — Am-
pio slèo 3 qts surte arms fte
gar 19.100mil Inf. 208-9447
CENTRO IMOBILIÁRIO 3/858 N/ perca CRECI J 403

A GEMINNI — Temporada B
Carvalho td. mobil sl qt. bh
coz. bh emp área 80 mil
mensal •+¦ txs 287-7799
CRECI J 2355

COPACABANA HOLIDAY —
Aptos mobil d 1.2.3 qts / p/dias/ meses Roa Barata Ri
beiro. 90 2o and s' 204Tels 542 1525 542-1597
CRECI J 1747

VENDE-SE Smo — Excel
p/haras. BR 116— Km 750.
Entre Leoookjina e Laranjal
C/24 ha 2217 OTN's T
(032)441-1886

FAZENDINHA SAMPAIOCORRÊA — 16 OOOm1, 90%
plano 5 casas curral, água.luz gado cavalos etc Serve
tvloteamento 4 OOO OTN'*""ei 259-3020 c/propr
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Sarney socorre

Saturnino com

Cz$ 18,5 bilhões

O Rio receberá da Caixa Econô-
mica Federal dois empréstimos, no
total de CzS 43 bilhões, áutorizados

pelo presidente Sarney, pouco antes
de o prefeito Saturnino Braga anun-
ciar em cadeia de rádio e TV a mais

grave crise econômica da Frefeitura:
o pagamento do funcionalismo foi
transferido para 14 de outubro e
serviços básicos, como escolas e hos-

pitais, estão ameaçados de colapso.

Deprimido, o prefeito discursou
em almoço com empresários e
culpou os governos federal e estadual

pela maior crise econômica de que
já se teve notícia na administração
municipal. Seu candidato à sucessão,

Assalariado

pagará 
imposto

por benefício

Os ganhos indiretos de assalariados
serão taxados, no ato da declaração de
renda, se o projeto de lei do governo que
muda as regras do Imposto de Renda for
aprovado pelo Congresso. Benefícios co-
mo, por exemplo, o pagamento de alu-
guel de um funcionário por parte da
empresa empregadora serão tributados.
Para coibir sonegações, o governo re-
correrá à legislação contra a falsa infor-
mação. O 13° salário será taxado na fonte
a partir de 1989 e o presidente José
Sarney decidiu manter a lei de apoio à
cultura que leva seu nome. (Página 11)

Jó Rezende, renunciou: "Guerra é

guerra. Querem sufocar o Rio. Pois
bem, não sou candidato", afirmou
chorando.

A retirada de Jó provocou a
imediata articulação da candidatura
do jornalista e escritor Fernando
Gabeira para prefeito. Seu nome
recebeu maior apoio dos presentes
à reunião dos três partidos que
integram a Frente Rio. O PSB tam-
bém sugeriu apoiar Artur da Távola

(PSDB) ou Jorge Bittar (PT). No
fim da noite, Gabeira disse que
precisa de tempo para pensar, pois
se trata de tarefa muito difícil.

(Página 2 e Cidade, página 5)

Saques e lutas

de rua ganham

terreno no Peru

O centro de Lima, Peru, transfor-
mou-se em praça de guerra. Quatrocen-
tos trabalhadores, aos gritos de "abaixo o
governo incapaz", entraram em choque
com a Guarda Civil. Há 50 presos e um
número incerto de feridos. Em várias
cidades continuam os saques e protestos
contra a política econômica do presidente
Alan Garcia.No Chile, foi anunciado que
Hortensia Allende, viúva do presidente
Salvador Allende, voltará ao país dia 24,
11 dias antes do plebiscito que decide
se o general Augusto Pinochet ficará
mais oito anos no governo. (Página 7)

Um suplemento

especial sobre

as Olimpíadas

Olimpíadas

(C'JORNAl DO BRASIL S A 1988

Tempo
No Rio e em Niterói, enco-
berto, ainda sujeito a chu-
vas, com períçdos de me-
lhoria. Visibilidade mode-
rada. Temperatura estável.
Máxima e mínima de on-
tem: 27° em Bangu e 15.4°
no Alto da Boa Vista. Foto
do satélite, mapa e tempo
no mundo, Cidade, pág. 7
'Melhor livro'
Do total de 19.750 pessoas
que votaram no concurso O
melhor livro que li este ano,
promovido pelo JORNAL
DO BRASIL durante a Bie-
nal do Livro, 122 foram sor-
teadas para receber pré-
mios. A relação dos pre-
miados está na página 5
dos Classificados.

Kruschev e a KGB

Foi a KGB, e não Leonid
Brejnev, que derrubou Ni-
kita Kruschev em 1964, de-
vido à política de desestali-
nização. A denúncia é de
Fiodor Burlatsky, ex-
assessor de Kruschev e co-
laborador de Mikhail Gor-
bachev. (Página 6)

Peixes da Bahia

Com esta edição circula um cader-
no especial sobre os Jogos Olímpicos
de Seul, cuja festa de abertura poderá
ser vista hoje, às 21h30, pela TV.
No caderno, há a programação com-
pleta e detalhada das quatro redes de
televisão (Globo, Bandeirantes, Man-
chete e SBT) durante toda a compe-
tição, além de reportagens sobre
os principais duelos que terão lugar
na capital da Coréia, as potências do
esporte, os heróis olímpicos de todos
os tempos e as chances do Brasil. Os superatletas que se tornaram heróis

Navio de pesquisa da Su-
depe, equipado para trans-
mitir imagens coloridas do
fundo do mar, fará, ao lon-
go da costa baiana, o mais
completo trabalho de pros-
pecção de recursos pes-
queiros já realizado no
Brasil. (Página 5)
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Sônia D'Almeida

O 
) chega ao disputado

mercado de lingerie em ou-
tubro, dando nome a uma
grife cujo lançamento
custou US$ 2 milhões à Lu-
mière, de Santa Catarina.
Brunet vai aparecer de cal-
cinha e sutiã, rendados, em
outdoors, para anunciar a
nova linha. Ela não quis
dizer as bases do contrato
mas contou que terá parti-
cipação na venda das peças
com seu nome. (Página 14)
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Tempo
No Rio e em Niterói, enco-
berto, ainda sujeito a chu-
vas, com períodos de me-
lhoria. Visibilidade mode-
rada. Temperatura estável.
Máxima e mínima de on-
tem: 27° em Bangu e 15.4°
no Alto da Boa Vista. Foto
do satélite, mapa e tempo
no mundo, Cidade, pág. 7

Melhor livro'
Do total de 19.750 pessoas
que votaram no concurso O
melhor livro que li este ano,
promovido pelo JORNAL
DO BRASIL durante a Bie-
nal do Livro, 122 foram sor-
teadas para receber prê-
mios. A relação dos pre-
miados está na página 5
dos Classificados.

Kruschev e a KGB

Foi a KGB, e não Leonid
Brejnev, que derrubou Ni-
kita Kruschev em 1964, de-
vido à política de desestali-
nização. A denúncia é de
Fiodor Burlatsky, ex-
assessor de Kruschev e co-
laborador de Mikhail Gor-
bachev. (Página 6)

Peixes da Bahia

Navio de pesquisa da Su-
depe, equipado para trans-
mitir imagens coloridas do
fundo do mar, fará, ao lon-
go da costa baiana, o mais
completo trabalho de pros-
pecção de recursos pes-
queiros já realizado no
Brasil. (Página 5)

* 
; *

® A modelo Luiza Brunet
(foto) chega ao disputado
mercado de lingerie em ou-
tubro, dando nome a uma
grife cujo lançamento
custou US$ 2 milhões à Lu-
mière, de Santa Catarina.
Brunet vai aparecer de cal-
cinha e sutiã, rendados, em
outdoors, para anunciar a
nova linha. Ela não quis
dizer as bases do contrato
mas contou que terá parti-
cipação na venda das peças
com seu nome. (Página 14)

Escândalo grego
Três dias depois de ser fo-
tografado com a amante
nos jardins de um hospital
londrino, onde se recupera
de operação, o primeiro-
ministro grego, Andreas
Papandreou, anunciou que
se divorciará quando vol-
tar a Atenas. Ele está casa-
do há 37 anos. (Página 7)

Festa dos cactos

Sessenta espécies de cac-
tos ornamentais — 3.500
plantas ao todo — estão em
exposição na VII Festa da
Primavera, em São Paulo.
Seu produtor, Rodolfo Ko-
morizono, exporta 250 mil
unidades por ano. (Pág. 10)

Furacão
Dezessete barcos com 306
tripulantes desapareceram
com a passagem do furacão
Gilbert no Golfo do México.
Nos Estados Unidos, a Ma-
rinha retirou navios e
aviões da costa do Texas
esperando a chegada do fu-
ração. (Página 7)

Cotações

Sarney socorre

Saturnino com

Cz$ 18,5 bilhões

O Rio receberá da Caixa Eco-
nômica Federal dois empréstimos,
no total de Cz$ 43 bilhões (Cz$ 24,5
bilhões para o Estado e Cz$ 18,5
bilhões para o Município), autoriza-
dos pelo presidente Sarney, pouco
antes de o prefeito Saturnino Braga
anunciar em cadeia de rádio e TV a
mais grave crise econômica da Pre-
feitura: o pagamento do funciona-
lismo foi transferido para 14 de
outubro e serviços básicos, como
escolas e hospitais, estão ameaça-
dos de colapso.

Deprimido, o prefeito dis-
cursou em almoço com empresá-
rios e culpou os governos federal
e estadual pela maior crise econô-
mica de que já se teve notícia

Assalariado

pagará 
imposto

por benefício

Os ganhos indiretos de assalariados
serão taxados, no ato da declaração de
renda, se o projeto de lei do governo que
muda as regras do Imposto de Renda for
aprovado pelo Congresso. Benefícios co-
mo, por exemplo, o pagamento de alu-
guel de um funcionário por parte da
empresa empregadora serão tributados.
Para coibir sonegações, o governo re-
correrá à legislação contra a falsa infor-
mação. O 13° salário será taxado na fonte
a partir de 1989 e o presidente José
Sarney decidiu manter a lei de apoio à
cultura que leva seu nome. (Página 11)

na administração municipal. Seu
candidato à sucessão, Jó Rezende,
renunciou: "Guerra é guerra.
Querem sufocar o Rio. Pois bem,
não sou candidato", afirmou
chorando.

A retirada de Jó provocou a
imediata articulação da candidatura
do jornalista e escritor Fernando
Gabeira para prefeito. Seu nome
recebeu maior apoio dos presentes
à reunião dos três partidos que
integram a Frente Rio. O PSB tam-
bém sugeriu apoiar Artur da Távola
(PSDB) ou Jorge Bittar (PT). No
fim da noite, Gabeira disse que
precisa de tempo para pensar, pois
se trata de tarefa muito difícil.
(Página 2 e Cidade, página 5)

Saques e lutas

de rua ganham

terreno no Peru

O centro de Lima, Peru, transfor-
mou-se em praça de guerra. Quatrocen-
tos trabalhadores, aos gritos de "abaixo o
governo incapaz", entraram em choque
com a Guarda Civil. Há 50 presos e um
número incerto de feridos. Em várias
cidades continuam os saques e protestos
contra a política econômica do presidente
Alan Garcia.No Chile, foi anunciado que
Hortensia Allende, viúva do presidente
Salvador Allende, voltará ao país dia 24,
11 dias antes do plebiscito que decide
se o general Augusto Pinochet ficará
mais oito anos no governo. (Página 7)
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A falência da Prefeitura que dividiu com Saturnino fez Jó renunciar

Seul — Evandro Teixeira
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Robson Caetano treina em Seul, na véspera do início dos jogos:
ontem foi o dia dos preparativos finais. (Páginas 21 e 22)

Um suplemento

especial sobre

as Olimpíadas

Com esta edição circula um cader-
no especial sobre os Jogos Olímpicos
de Seul, cuja festa de abertura poderá
ser vista hoje, às 21h30, pela TV.
No caderno, há a programação com-

pleta e detalhada das quatro redes de
televisão (Globo, Bandeirantes, Man•
chete e SBT) durante toda a compe-
tição, além de reportagens sobre
os principais duelos que terão lugar
na capital da Coréia, as potências do
esporte, os heróis olímpicos de todos
os tempos e as chances do Brasil.
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Os superatletas que se tornaram heróis

Dólar oficial: Cz$ 323,17
(compra), Cz$ 324,78 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias): Cz$ 500 (compra),
Cz$ 520 (venda). Unif: Cz$
3.733 para IPTU, ISS e Al-
vará; taxa de expediente,
Cz$ 373,30. Uferj: Cz$ 3.733.
OTN: Cz$ 2.392,06. OTN fis-
cal: Cz$ 2.621,63. UPC: Cz$
1.727,88. MVR: Cz$ 6.173,80.
Salário mínimo de referên-
cia: Cz$ 12.702. Piso sala-
rial: CzS 18.960. URP:
21,39%.

Discriminação a

deficiente pode

levar à prisão
O presidente José Sarney enviou ao

Congresso projeto de lei que determina
penas de um a quatro anos de prisão e
multas, de valor ainda não estabelecido,
para quem discriminar portadores de al-
gum tipo de deficiência física ou mental.
Os deficientes, segundo estimativas da
ONU, constituem 10% da população bra-
sileira, ou 14 milhões de pessoas.

Os obstáculos para os deficientes são
muitos. Ari Paulo de Souza, um dcficien-
te visual de Curitiba, por exemplo, está
ameaçado de não fazer um concurso para
a Caixa Econômica Federal porque a
instituição não aceita montar uma banca
especial para ele. Formado em Letras,
Ari Paulo trabalha na Sunab e já fez
estágio na própria Caixa. (Página 4)

Proposta de

pacto social

está pronta
A proposta de pacto social, coor-

denada pelo presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria, Albano
Franco, está pronta e passará por uma
discussão final na segunda-feira, em
São Paulo, na reunião do Fórum Infor-
mal de Empresários, que reúne as prin-
cipais entidades patronais paulistas.

O documento defende uma nova

política de salários e preços e a necessi-
dade de o governo reduzir o déficit pú-
blico para combater a inflação. A Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo) confia no sucesso do entendi-
mento, já acertado com o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Pau-
lo, Luiz Antônio de Medeiros. (Pág. 12)

Chuva apressa

a recuperação

do Itatiaia

A chuva apagou o incêndio que por
cinco dias devastou cerca de 20% das
matas do Parque Nacional de Itatiaia.
Além disso, os ecologistas e técnicos do
IBDF garantem que, se continuar cho-
vendo, a área destruída estará em breve
regenerada. Mas não conseguem avaliar
o impacto do fogo sobre as 163 espécies
de animais que habitam o Parque.

Restam no Parque, além da destrui-
ção provocada pelo fogo, problemas de
ocupação pelo gado de fazendas vizinhas,
pois mais de metade da área da reserva
(18 dos 30 mil hectares) não foi desapro-
priada. Nesta época, os rebanhos são le-
vados para os trechos mais altos da região,
onde surgiu grande parte dos mais de 100
incêndios deste ano. (Cidade, página 1)

Homem procura

sócio para abrir

cassino no Rio

Quem quiser ser sócio de um cassi-
no na Barra da Tijuca ou arrendar área
de 16 mil m2 para montar casa de jogo
pode discar 541-7773 e falar com Percy
Cully dos Santos, processado por con-
trabando, agressão e estelionato. Uma
placa na mansão que construiu na Av.
das Américas, 13.750, anuncia: "Cassi-

no Via 9. Aluga-se ou aceita-se sócio."
Pelo telefone, Percy demora a

abrir o jogo mas acaba marcando en-
contro para 

"acertar os detalhes" com
suposto interessado no negócio, o re-
pórter do JORNAL DO BRASIL.
Adianta que exigirá do sócio ou arren-
datário contrato em OTN e comissão
sobre o faturamento. Seu comporta-
mento enquadra-se no artigo 50 da Lei
de Contravenções. (Cidade, página 7)

compro ouro —
JÓIAS — RELÓGIOS -
Cotação internacional,
peso exato, balança ele-
trônica, seaurança abso-
luta. SHOPPING CAS-
SINO ATLÂNTICO Lj.
324 —Tel. 521-2288 Es-
tacionamento próprio.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS —
Cartier - V.Cleef - Bulgari
- Tiffany - Boucheron e
outros, COBRIMOS
QUALQUER OFERTA.
SHOPPING CASSINO
ATLANTICO Lj. 333.
Tel. 521-0945 Estacio-
namento próprio.

PATEK PHILIPPE —
ROLEX — CARTIER —
LANGUE —SONHE —
Compro e Cubro qual-
quer oferta. SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO
3° and. Lj. 333 Tel. 521-
0945 de sea. a sábado.
Estacionamento próprio.

CAPAS DE CHUVA
— Conheça nossos
modelos em gabar-
dine e nylon. Fabri-
cação própria. Av.
Gomes Freire, 205
Loja. Tel: 232-7470.
TEMOS JAQUETAS.

COZINHEIRA FOR-
NO/FOGÂO — Com
referências, alfabeti-
zada, dormir no em-
prego, saiba passar e
não fume. Salário 30
mil + benefícios. Pa-
ra casal na Tijuca. T.
571-3559.

GOL GL 88 — Cinza plus0 km dezemb. ÇENTERAUTOM. 322-1192/
322-0999 São Conrado.

GOL GL 88 OKM —
Entr, 2.720 + 7 x
87.020 Ac. Troca 262-
7679/ 220-1839.

COZINHEIRA — Trivial fino/'
variado, cJ rofs. o compoten-
to p/ casa om Laranjeiras.
Salário 35 mil + INPS ¦+•
férias + 13° Folga semanalT: 205-4274

COZINHEIRA FORNO E FO-
GÀO — C/refor ord 30 mil +
INPS. dormir no empr folga
semanal. Tr. General Urqui-
sa. 106 201 Lebton

AMPLO 3 QTS JT" CAMPOS
SALES — Fte slôo arms dec
copa co2 dep gar ENTRAR E
MORAR 26 MILHS Chaves
AÇÃO 571-8247 CRECI
2779.

ANTONIO BASIUO — Am-
pio slèo 3 qts «utto arms f»o
gar 19.100mll Inf. 208-9447
CENTRO IMOBIUARIO 3/
858 N/ porca CRECI J 403.

A GEMINNI — Temporada B
Carvalho td mobil. sl. qt. bh
coz. bh emp. área 80 mil
mensal + txs. 287-7799
CRECI J 2355.

COPACABANA HOLIDAY —
Aptos, mobil cJ 1.2.3 qts./ p/dias/ meses Rua Barata Ri
boiro. 90 — 2o and. s' 204Tels: 542-1525 542-1597CRECI J-1747

VENDE-SE SÍTIO — Excel
p/haras. BR 116 — Km. 750
Entre Leopoldina e Laranjal.
C24 ha. 2.217 OTN's. T:
(032)441-1886

FAZENDINHA SAMPAIOCORRÊA — 16 OOOm'. 90%
plano. 5 casas, curral, água.luz. gado. cavalos, etc Sorve
p/loteamento 4 000 OTN's.Tel. 259-3020 c/oropr
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Coluna do Castello

Pacto: negociação

ainda inconclusa

O 
esboço de pacto so-
ciai negociado entre

o presidente da Fiesp,
Mário Amato, e o presi-
dente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Pau-
lo, Luiz Antônio Medei-
ros, teve uma nova etapa
ontem durante o encontro
do presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria, Albano Fran-
co, com o presidente da República, José
Sarney. Franco tentou, com a representativi-
dade do seu cargo, dar caráter nacional a
negociações de âmbito paulista, dificultadas
pela resistência da CUT em perfilhá-las e as
hesitações da CGT, a qual, embora admitindo
negociar, ainda não entrou no âmago da
questão.

Como se sabe, os trabalhadores apresen
taram uma lista de 12 reivindicações, em
princípio aceitas pelos empresários do setor
industrial. As mais relevantes são a que manda
substituir reajustes trimestrais de salários fei-
tos com base na URP pelos reajustes mensais
com base no índice de Preços ao Consumidor,
IPC, e a que recomenda máxima aceleração
nas conversões da dívida para investimento
preferencial em indústrias de exportação. Vi-
sa-se, com isso, a gerar imediatamente novos
empregos. Os empresários se comprometem a
conter os preços, evitando novos aumentos. A
contrapartida que se pede ao governo é a
contenção das tarifas do serviço público, idéia
contra a qual se situa o ministro da Fazenda.

O senador Albano Franco, atuando não
como político mas como dirigente do órgão
central da indústria, mandara na véspera ao
presidente da República uma resenha indican-
do os principais pontos a que chegaram os
negociadores, mas ainda não há certeza de que
haverá consenso entre empresários e emprega-
dos em torno das definições feitas no âmbito
de entidades paulistas. O presidente da CNI
tenta obter apoio dos empresários do seu setor
em âmbito nacional, mas o líder sindical Luiz
Antônio Medeiros, que dirige o mais impor
tante sindicato de trabalhadores da América
do Sul, só agora tenta implantar a Confedera-
ção Nacional dos Metalúrgicos de acordo com
a permissão da nova Carta constitucional, a
qual admite confederações por ramos de ativi-
dade econômica. Implantada a CNM, perderá
força a atual Confederação Nacional dos Tra
balhadores da Indústria (CNTI).

O pacto social deverá antes de ser adota-
do pelo governo resolver a questão da concor-
dância nacional com o projeto e da conciliação
final dos interesses de empresários e trabalha-
dores, sem a qual o presidente não assumiria
compromissos com os agentes da negociação

Atendendo o
Rio de Janeiro

O presidente da República mandou on-
tem ao Senado dois projetos do interesse da
Prefeitura e do Governo estadual do Rio de
Janeiro. O da Prefeitura prevê a remessa de 11
milhões de OTNs para obras de reconstrução e
de defesa contra inundações. O do Estado
trata da remessa de 18 milhões de OTNs para
o mesmo fim. Informa o ministro Costa Couto
que, com esses dois, somam dez os projetos
que o governo federal manda ao Senado do
interesse da administração do Rio de Janeiro.

Quanto ao projeto relacionado com o
pedido de 25 milhões de OTNs pára a Bahia,
esclareceu-se que houve duplicação de propos-
tas enviadas ao Senado por desencontro de
providências tomadas pelo Sr. Maílson da
Nóbrega quando ministro interino e pelo Sr.
Bresser Pereira, ao reassumir a pasta, de volta
do exterior. De qualquer forma, disse o minis-
tro, não houve prejuízo para a Bahia. O
assunto teria fervido no Senado em função da
alta temperatura em que transcorrem as rela-
ções Bahia-Brasília, que gera reações emocio-
nais. O presidente disse ao senador Ronan
Tito que despachará em 24 horas qualquer
pedido originário da Bahia. No momento, não
existe nenhum no Palácio do Planalto.

Desastre ecológico
Desde outubro de 1978 Brasília vive sob a

ameaça de desastre ecológico no Lago Para-
noá, cujas águas vão sendo crescentemente
poluídas pelos dejetos orgânicos. Esgotos des-
pejam-se diretamente no lago. pela insuficiên-
cia da rede e das estações de tratamento
primário instaladas há 20 anos. Além do mau
cheiro e da mortandade de peixes, o ambiente
na margem do lago torna-se irrespirável, sen-
do previsível a exposição da população ribeiri-
nha a diversas doenças. Há planos de emer-
gência para a hipótese de ocorrência do desas-
tre. Nesse caso a população das margens do
lago e de parte do Plano Piloto seria deslocada
para outras áreas.

A ameaça deverá estender-se até 1990
quando estarão concluídas, segundo o crono-
grama, as obras de ampliação e modernização
das estações de tratamento no norte e no sul, e
implantada a nova rede de esgotos. As obras,
com dois terços executados, são financiadas
pela OEA, pela ONU, pelo BIRD, pelo BID
e pela Seplan. Sua conclusão está pendente,
todavia, da liberação da parte brasileira dos
recursos pelo Ministério do Planejamento.

Ulysses em
Belo Horizonte

O deputado Ulysses Guimarães deve ir
hoje a Belo Horizonte ao encontro dos prefei-
tos do PMDB, programado para o Minas
Tênis Clube. Na ocasião o presidente do
partido dará apoio ao candidato a prefeito de
Belo Horizonte, Álvaro Antônio. Será seu
primeiro confronto com o tucano Pimenta da
Veiga.
Correção

Na Coluna de ontem, onde se lê que o
governador Waldir Pires examinará "inclina-

ções interiores", leia-se "inclinações ante-

Carlos Castello Branco

Jó renuncia e Gabeira 
pode 

ser lançado
-fi- Olavo Rufino

"Guerra é guerra. Querem sufocar o Rio de Janeiro. Pois
bem, não sou candidato à Prefeitura. Fim de papo". Com essas
palavras emocionadas, o vice-prefeito Jó Rezende renunciou
ontem às 15h30 à sua candidatura à sucessão de Saturnino Braga
pela Frente Rio (PSB/PV/PCB). Em tom dramático, Jó denun-
ciou o bloqueio financeiro do governo federal à administração
municipal e afirmou: "Se a trincheira for a sociedade civil, eu
me retiro e vou para a luta ao lado da sociedade civil. Não aceito
essa indignidade com o povo carioca".

Imediatamente após a renúncia de Jó ganharam corpo as
articulações para que o escritor e jornalista Fernando Gabeira o
substitua como candidato a prefeito da Frente Rio. Fonte do
PSB garantiu que Gabeira — presidente nacional do PV e
candidato ao Governo derrotado em 86, quando fez uma
campanha alegre que entusiasmou os jovens e arrebanhou
529.603 votos (7,7% da votação) — foi sondado há 15 dias para
a hipótese dessa candidatura. Gabeira, entretanto, disse ontem
à noite que não não houve essa consulta. Referindo-se à
situação de caos financeiro na Prefeitura, disse que se o convite
fosse cçmcretizado, o examinaria "com muita calma", e comple-
tou: "É uma tarefa inglória". Em entrevista à imprensa, Jamil
Haddad havia dito que, entre os nomes cogitados, estava
também o do secretário de Administração, José Frejat.

Desde o lançamento de sua candidatura — um sonho
acalentado desde a eleição de Saturnino —, Jó não conseguia
consolidar seu nome como alternativa viável à preferência
verificada nas pesquisas de opinião para Marcello Alencar, do
PDT, Álvaro Valle, do PL, e Artur da Távola, do PSDB. No
último domingo, quando o Ibope registrou apenas 3% das
intenções de voto para o candidato da Frente Rio, depois do
debate realizado na televisão, progrediram as articulações para
a renúncia. . .

Os candidatos a vereador ameaçavam engrossar as fileiras
do PDT, enquanto lideranças do PSB não escondiam a simpatia
por uma composição com o tucano Artur da Távola. A falência
da Prefeitura foi a gota d'água, à medida que seria impossível
deslanchar a campanha enfrentando o desgaste do governo
municipal. Minutos antes de discursar no Restaurante Sol e Mar
para uma platéia de empresários solidários ao prefeito, Jó dizia
que havia tomado uma decisão e estava tranqüilo, certo de ter
feito a opção correta, apesar dos apelos de correligionários para
que agüentasse mais um pouco e permanecesse na disputa.

Depois do choro e de

abraços, a longa vaia

No longo discurso que terminou cm choro ao fim do
almoço oferecido pelos empresários, Jó Rezende assegurou que
uma nova composição para disputar a eleição "não se dará pela
direita". Com a voz entrecortada, pedindo "desculpas pela
ênfase", Jó conclamou o empresariado e a sociedade "para lutar
e reverter a situação do Rio"."Diante do cerco que se impôs,
não me interessa o partido, não me interessa a ideologia, a
posição política, não interessa nada. Definitivamente eu digo
não à essa situação. Não quero mais lutar como candidato.
Encontraremos outro. Quero lutar como cidadão".

Exaltado, e diante de uma platéia atenta, Jó confessou-se
cansado "e irritado", ao anunciar que "está na hora de
renunciar ao que possa ser mais imediato". "E qual a importân-
cia do meu não? Se eu tive 3% nas pesquisas, não me interessa.
Eu digo não. Minha vida na Fainerj (Federação das Associações
de Moradores do Rio de Janeiro, que ele presidiu) "foi pinto
diante do que temos de viver na Prefeitura".

No discurso, Jó não atacou diretamente Marcello Alencar,
o candidato do PDT e do ex-governador Leonel Brizola, mas ao
sc referir ao tempo em que pertencia aos quadros pedetistas,
apelou: " Já senti na carne, com Saturnino, a experiência do
populismo. Não deixemos que ela volte. Também não vamos
permitir o conservadorismo alienígena".

Após longos abraços com cada um dos secretários munici-
pais, empresários que o parabenizaram 

"pela dignidade", e
assessores que durante o almoço não conseguiram disfarçar a
tensão. Jó foi à assembléia do funcionalismo que se realizava no
Clube Municipal explicar sua renúncia a impossibilidade de a
Prefeitura pagar os salários de setembro dia 19.

Vaia — Sempre acompanhado do filho do Prefeito
Saturnino Braga, Bruno, que esteve ao seu lado durante o
discurso de renúncia, animando-o, Jó não teve o apoio das
centenas de funcionários presentes à assembléia. Levou uma
vaia que durou quase cinco minutos e mal conseguiu explicar as
dificuldades financeiras da Prefeitura. "É impossível ser candi-
dato com o bloqueio imposto pelo governo. Não é justo", disse
depois aos jornalistas, após desistir de sensibilizar os funciona-
rios e culpar a bancada de vereadores do PDT de inviabilizar um
empréstimo do Banco Mundial à Prefeitura.

Mais calmo, mas demonstrando abatimento, Jó faria
depois uma análise amarga de sua candidatura fracassada:
"Com a minha retaguarda estourada, não tenho condições de
enfrentar essa eleição. Por isso, saio da linha de fogo. Os
brizolistas não votam em mim, a direita também não vota. Não
aceito me aliar à direita para derrotar o brizolismo nem fazer o
contrário. Eu pretendia ser a terceira vertente", disse o vice-
prefeito, acusando "os grandes interesses econômicos que
precisam esmagar a alternativa".

Jó disse que pretende, nos próximos três meses, continuar
seu trabalho na Prefeitura ao lado de Saturnino Braga c dedicar-
se ao fortalecimento das organizações comunitárias, como
militante.

A crise só ajuda o

candidato de Brizola
Ao participar de uma reunião no TRE, com o juiz Roberto

Wider, a quem levou idéias capazes de amenizar um pouco as
proibições da propaganda eleitoral, o candidato do PDT à
Prefeitura do Rio, Marcello Alencar, anunciou que já está
sendo procurado por candidatos a vereador do PSB, que
buscam um ponto de sustentação desde a madrugada de
segunda-feira quando Jó Rezende deu os primeiros sinais de
que renunciaria.

Pesquisas feitas por todos os candidatos e reconhecidas
pelo próprio Jó indicam que os seus seguidores, na hipótese de
terem de optar por outro candidato, apoiariam o nome indicado
pelo ex-governador Leonel Brizola. Tanto que a pior notícia
que Álvaro Valle (PL) e Artur da Távola (PSDB) esperavam
desta campanha seria a renúncia de Jó. Foi em parte por isso
que no debate promovido pela TV Globo, no dia 4, Marcello
Alencar perguntou a Jó sc eram verdadeiras as informações de
que poderia renunciar.

Caso a Frente Rio se fixe no nome de Gabeira, Saturnino
terá menos condições ainda de segurar o funcionalismo. Um
secretário municipal, de influência junto ao prefeito, informou
que os servidores são avessos à política de pessoal do PT e do
PV, por temerem processos de demissão cm massa.
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Jó, em lágrimas,

TRANS BRASIL

Transbrasil S/A Linhas Aéreas

COMUNICADO
A TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS
informa que os seus únicos advogados
que funcionam nas ações intentadas con-
tra a União Federal são os Doutores Luiz
Carlos Bettiol, Luiz Antonio Bettiol, Stelio
Bastos Belchior, Alexandre Wald e Amoldo
Wald Filho.

São Paulo, 12 de setembro de 1988
A DIRETORIA
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\teu cumprimentos "pela dignidade" da sua atitude

Jó Rezende

No palácio,

o segundo

prefeito

O 
vice-prefeito do Rio, Jó Rezende,
tenta não ofuscar o prefeito Robcr-

to Saturnino Braga, com sua grande ab-
sorção do poder municipal, mas os que
conviveram com ele — ou ainda convi-
vem — são unânimes cm afirmar que ele
funciona como o segundo prefeito do
Rio. Jó, garantem, não chega a ser um
centralizador. Seria apenas um político
obstinado pelo trabalho, disposto a trans-
formar toda uma linha de ação adminis-
trativa em máquina de votos.

Acostumado ao batente, Jó havia se
notabilizado por seu trabalho como líder
comunitário, antes de vencer as eleições
como vice na chapa de Saturnino Braga,
ambos pelo PDT. Na condição de presi-
dente da Federação das Associações de
Moradores, cargo que assumiu em 79, Jó
ganhou projeção nacional na luta contra
o aumento das prestações do Sistema
Financeiro de Habitação, que, em 81,
passaram de 130% para 191%.

Considerado um verdadeiro mestre
de obras da Prefeitura, Jó Rezende traba-
lha num ritmo que poucos assessores
conseguem acompanhar: pelo menos
uma vez por semana o vice-prefeito cos-
tuma madrugar em seu gabinete, no se-
gundo andar do Palácio da Cidade. O
vice-prefeito acumulava sua função, an-
tes de dedicar-se de corpo e alma às
eleições municipais, com a de secretário
de Governo e presidente do Conselho
Municipal de Informática.

Com a proximidade das eleições, os
esforços dedicados principalmente na
descentralização da Prefeitura, acabaram
se voltando para a campanha. Tanto que
o ex-postulante da coligação PSB-PV era
o mais ativo candidato do Rio nas campa-
nhas de rua. Chegou a traçar uma agenda
invejável: Jó participaria de inaugurações
e outros eventos de campanha todos os
dias.

Um ex-integrante do governo muni-
cipal acha que foi um erro a identificação
do prefeito Saturnino com a candidatura
do seu vice porque isso criou uma divisão
dentro do Palácio da Cidade. Muitas
vezes, revelou o ex-secretário, Jó deu às
suas funções um tom maior: o de prefei-
to. Auxiliares de Saturnino que se sen-

tiam enfraquecidos, chegavam a procurar
o vice, que se tornou um novo pólo de
poder dentro do governo.

À sua sombra, sempre esteve a mu-
lher, Cristina. Analista de sistemas, Cris-
tina Rezende deixou o emprego, numa
firma de computação, para assessorar Jó
na Prefeitura. Mas acabou prejudicando
o marido: dona de um temperamento
forte e considerada muito autoritária,
Cristina nunca contou com a simpatia dos
funcionários do Palácio da Cidade. "Do
contínuo ao secretário, ela é odiada",
disse o polêmico vereador Maurício Aze-
do, do PDT, que foi secretário de Desen-
volvimento Social de Saturnino.

— Em determinada época, não se
mudava um móvel do Palácio da Cidade
sem sua permissão — contou outro cx-
secretário, que preferiu não se identifi-
car. Por isso, Cristina acabou ganhando a
alcunha de Dona Pombinha (numa alu-
são à antipática mulher do prefeito Fio-
rindo Abelha, da novela Roque Santeiro,
transmitida em 85 pela TV Globo). A
conselho de amigos, Jó acabou interferin-
do, junto a mulher, para que segurasse
mais os impulsos autoritários.

Para o ex-secretário Maurício Azedo,
existem "dois Jós": "O Jó que ingressou
no PDT era modesto e se dedicava aos
interesses públicos. Eu abri caminho para
ele vir para o partido. Depois veio o Jó
vice-prefeito e secretário municipal de
Governo, que se embriagou pelo poder,
modificando-se totalmente e se tornando
autoritário e oportunista".

Azedo conta que Saturnino revogou
decreto que criava o Grupo Executivo de
Implantação das Políticas de Apoio às
Favelas (GEIPAF), porque ele, então
secretário de Desenvolvimento Social,
seria seu executor. O prefeito sofreu,
segundo o vereador do PDT, pressões de
Jó para voltar atrás. Revogou o decreto,
depois de assinado, decisões que tomou
em maio de 1986.

O coordenador das Regiões Admi-
nistrativas da Prefeitura, James Lewis,
contesta, porém, essa versão de Azedo.
Diz que o vereador foi um dos principais
opositores da política de descentralização
administrativa promovida por Jó. "Hou-
ve um esforço de esvaziar os Conselhos
de Governo-Comunidade, que integram
as 30 Regiões Administrativas do munici-
pio, por parte de Azedo", salienta Lewis.

Mas Jó, garante um ex-secretário,
jamais passou por cima da autoridade de
Saturnino, ao contrário do que afirma
Azedo: "Jó tem verdadeira devoção a
Saturnino. É capaz, no entanto, de pedir
licença ao prefeito para ousar, indo além
de certos limites em questões administra-
tivas e políticas".

Jornalista tem

apoio amplo
O jornalista e escritor Fernando Ga-

beira foi o nome que reuniu maiores
apoios na reunião de ontem à noite dos
representantes da Frente Rio, uma coli-
gação formada pelo PSB, PV e PCB, na
busca de um substituto para Jó. Outros
nomes lembrados foram o de Artur da
Távola, candidato pelo PSDB, e Jorge
Bittar, que concorre pelo PT. Obteve
consenso, no entanto, defendida por 95%
dos participantes da reunião, a decisão de
lançar um candidato dos quadros da
Frente Rio, que se reunirá, terça-feira, às
15 h, na sede do PSB, para anunciar o
nome do escolhido.

Depois da renúncia de Jó, a hipótese
da candidatura de Gabeira foi levantada
pelo PCB — e daí em diante o seu nome
começou a ser o mais discutido pela
Frente Rio.Durante a reunião de duas e
meia, na secretaria municipal de Admi-
nistraçáo, o secretário José Frejat (PSB),
lembrando a hipótese de Gabeira não
aceitar, lançou a idéia do apoio a Jorge
Bittar. Na verdade, segundo um partici-
pante da reunião, eíe lembrou o candida-
to petista, que não é da Frente Rio, para
logo após sugerir o nome de sua preferên-
cia: Artur da Távola.

O defesa de um nome de dentro da
Frente Rio é uma decisão da qual não
abre mão o Partido Verde: "Nós não
vamos aceitar nenhum nome dos que
atualmente já sáo candidatos", definiu
Liszt Vieira, da direção do PV. O partido
chegou a lançar o deputado Milton Te-
mer como candidato a vice na chapa de
Gabeira. Integrantes do PV que estive-
ram ontem na reunião, como Liszt, Al-
fredo Sirkis e Carlos Mine, partiram logo
após para uma reunião com Fernando
Gabeira, para tentar convencè-lo a acei-
tar a candidatura e, a partir daí, trabalha-
la junto aos outros dois partidos.

O fato é que a candidatura Gabeira
não foi vetada por nenhum dos partici-
pantes da reunião. Aliás, o nome do
jornalista ganha força também diante de
um tema que também mobilizou as dis-
cussões; a necessidade de se tentar incor-
porar o PT à nova candidatura. Segundo
um participante, ligado à administração
Saturnino, Gabeira tem uma grande van-
tagem a ser explorada: é um nome novo
que não está associado à atual adminis-
tração, muito desgastada em funçáo dos
últimos acontecimentos. Além disso, tem
a vantagem de não ser um político tradi-
cional e por isso ter condições de sensibi-
lizar a imensa massa de eleitores decep-
cionados com os políticos e ainda indeci-
sos em relação ao candidato a prefeito.

No caderno Cidade, a crise
da Prefeitura
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Pacto: negociação

ainda inconclusa

O 
esboço de pacto so-
ciai negociado entre

o presidente da Fiesp,
Mário Amato, e o presi-
dente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Pau-
lo, Luiz Antônio Medei-
ros, teve uma nova etapa
ontem durante o encontro
do presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria, Albano Fran-
co, com o presidente da República, José
Sarney. Franco tentou, com a representativi-
dade do seu cargo, dar caráter nacional a
negociações de âmbito paulista, dificultadas
pela resistência da CUT em perfilhá-las e as
hesitações da CGT, a qual, embora admitindo
negociar, ainda não entrou no âmago-da
questão.

Como se sabe, os trabalhadores apresen-
taram uma lista de 12 reivindicações, em
princípio aceitas pelos empresários do setor
industrial. As mais relevantes são a que manda
substituir reajustes trimestrais de salários fei-
tos com base na URP pelos reajustes mensais
com base no índice de Preços ao Consumidor,
IPC, e a que recomenda máxima aceleração
nas conversões da dívida para investimento
preferencial em indústrias de expor-tação. Vi-
sa-se, com isso, a gerar imediatamente novos
empregos. Os empresários se comprometem a
conter os preços, evitando novos aumentos. A
contrapartida que se pede ao governo é a
contenção das tarifas do serviço público, idéia
contra a qual se situa o ministro da Fazenda.

O senador Albano Franco, atuando não
como político mas como dirigente do órgão
central da indústria, mandara na véspera ao
presidente da República uma resenha indican-
do os principais pontos a que chegaram os
negociadores, mas ainda não há certeza de que
haverá consenso entre empresários e emprega-
dos em torno das definições feitas no âmbito
de entidades paulistas. O presidente da CNI
tenta obter apoio dos empresários do seu setor
em âmbito nacional, mas o líder sindical Luiz
Antônio Medeiros, que dirige o mais impor-
tante sindicato de trabalhadores da América
do Sul, só agora tenta implantar a Confedera-
ção Nacional dos Metalúrgicos de acordo com
a permissão da nova Carta constitucional, a
qual admite confederações por ramos de ativi-
dade econômica. Implantada a CNM, perderá
força a atual Confederação Nacional dos Tra-
balhadores da Indústria (CNTI).

O pacto social deverá antes de ser adota-
do pelo governo resolver a questão da concor-
dância nacional com o projeto e da conciliação
final dos interesses de empresários e trabalha-
dores, sem a qual o presidente não assumiria
compromissos com os agentes da negociação.

Atendendo o
Rio de Janeiro

O presidente da República mandou on-
tem ao Senado dois projetos do interesse da
Prefeitura e do Governo estadual do Rio de
Janeiro. O da Prefeitura prevê a remessa de 11
milhões de OTNs para obras de reconstrução e
de defesa contra inundações. O do Estado
trata da remessa de 18 milhões de OTNs para
o mesmo fim. Informa o ministro Costa Couto
que, com esses dois, somam dez os projetos
que o governo federal manda ao Senado do
interesse da administração do Rio de Janeiro.

Quanto ao projeto relacionado com o
pedido de 25 milhões de OTNs para a Bahia,
esclareceu-se que houve duplicação de propos-
tas enviadas ao Senado por desencontro de
providências tomadas pelo Sr. Maílson da
Nóbrega quando ministro interino e pelo Sr.
Bresser Pereira, ao reassumir a pasta, de volta
do exterior. De qualquer forma, disse o minis-
tro, não houve prejuízo para a Bahia. O
assunto teria fervido no Senado em função da
alta temperatura em que transcorrem as rela-
ções Bahia-Brasília, que gera reações emocio-
nais. O presidente disse ao senador Ronan
Tito que despachará em 24 horas qualquer
pedido originário da Bahia. No momento, não
existe nenhum no Palácio do Planalto.

Desastre ecológico
Desde outubro de 1978 Brasília vive sob a

ameaça de desastre ecológico no Lago Para-
noá, cujas águas vão sendo crescentemente
poluídas pelos dejetos orgânicos. Esgotos des-
pejam-se diretamente no lago, pela insuficiên-
cia da rede e das estações de tratamento
primário instaladas há 20 anos. Além do mau
cheiro e da mortandade de peixes, o ambiente
na margem do lago torna-se irrespirável, sen-
do previsível a exposição da população ribeiri-
nha a diversas doenças. Há planos de emer-
gência para a hipótese de ocorrência do desas-
tre. Nesse caso a população das margens do
lago e de parte do Plano Piloto seria deslocada
para outras áreas.

A ameaça deverá estender-se até 1990
quando estarão concluídas, segundo o crono-
grama, as obras de ampliação e modernização
das estações de tratamento no norte e no sul, e
implantada a nova rede de esgotos. As obras,
com dois terços executados, são financiadas
pela OEA, pela ONU, pelo BIRD, pelo BID
e pela Seplan. Sua conclusão está pendente,
todavia, da liberação da parte brasileira dos
recursos pelo Ministério do Planejamento.

Ulysses em
Belo Horizonte

O deputado Ulysses Guimarães deve ir
hoje a Belo Horizonte ao encontro dos prefei-
tos do PMDB. programado para o Minas
Tênis Clube. Na ocasião o presidente do
partido dará apoio ao candidato a prefeito de
Belo Horizonte, Álvaro Antônio. Será seu
primeiro confronto com o tucano Pimenta da
Veiga.
Correção

Na Coluna de ontem, onde se lê que o
governador Waldir Pires examinará "inclina-

ções interiores", leia-se "inclinações ante-

Carlos Castello Branco

Jó renuncia e Gabeira pode 
ser lançado

-M- Olavo Rulino
"Guerra é guerra. Querem sufocar o Rio de Janeiro. Pois

bem, não sou candidato à Prefeitura. Fim de papo". Com essas
palavras emocionadas, o vice-prefeito Jó Rezende renunciou
ontem às 15h30 à sua candidatura à sucessão de Saturnino Braga
pela Frente Rio (PSB/PV/PCB). Em tom dramático, Jó denun-
ciou o bloqueio financeiro do governo federal à administração
municipal e afirmou: "Se a trincheira for a sociedade civil, eu
me retiro e vou para a luta ao lado da sociedade civil. Não aceito
essa indignidade com o povo carioca".

Imediatamente após a renúncia de Jó ganharam corpo as
articulações para que o escritor e jornalista Fernando Gabeira o
substitua como candidato a prefeito da Frente Rio. Fonte do
PSB garantiu que Gabeira — presidente nacional do PV e
candidato ao Governo derrotado em 86, quando fez uma
campanha alegre que entusiasmou os jovens e arrebanhou
529.603 votos (7,7% da votação) — foi sondado há 15 dias para
a hipótese dessa candidatura. Gabeira, entretanto, disse ontem
à noite que não não houve essa consulta. Referindo-se à
situação de caos financeiro na Prefeitura, disse que se o convite
fosse concretizado, o examinaria "com muita calma", e comple-
tou: "É uma tarefa inglória". Em entrevista à imprensa, Jamil
Haddad havia dito que, entre os nomes cogitados, estava
também o do secretário de Administração, José Frejat.

Desde o lançamento de sua candidatura — um sonho
acalentado desde a eleição de Saturnino —, Jó não conseguia
consolidar seu nome como alternativa viável à preferência
verificada nas pesquisas de opinião para Marcello Alencar, do
PDT, Álvaro Valle, do PL, e Artur da Távola, do PSDB. No
último domingo, quando o Ibope registrou apenas 3% das
intenções de voto para o candidato da Frente Rio, depois do
debate realizado na televisão, progrediram as articulações para
a renúncia.

Os candidatos a vereador ameaçavam engrossar as fileiras
do PDT, enquanto lideranças do PSB não escondiam a simpatia
por uma composição com o tucano Artur da Távola. A falência
da Prefeitura foi a gota d'água, à medida que seria impossível
deslanchar a campanha enfrentando o desgaste do governo
municipal. Minutos antes de discursar no Restaurante Sol e Mar
para uma platéia de empresários solidários ao prefeito, Jó dizia
que havia tomado uma decisão e estava tranqüilo, certo de ter
feito a opção correta, apesar dos apelos de correligionários para
que agüentasse mais um pouco e permanecesse na disputa. Jó, em lágrimas, recebeu cumprimentos 'pela dignidade" da sua atitude

Depois do choro e de

abraços, a longa vaia
No longo discurso que terminou em choro ao fim do

almoço oferecido pelos empresários, Jó Rezende assegurou que
uma nova composição para disputar a eleição "não se dará pela
direita". Com a voz entrccortada, pedindo "desculpas pela
ênfase", Jó conclamou o empresariado e a sociedade "para lutar
e reverter a situação do Rio"."Diante do cerco que se impôs,
não me interessa o partido, não me interessa a ideologia, a
posição política, não interessa nada. Definitivamente eu digo
não à essa situação. Não quero mais lutar como candidato.
Encontraremos outro. Quero lutar como cidadão".

Exaltado, e diante de uma platéia atenta, Jó confessou-se
cansado "e irritado", ao anunciar que "está na hora de
renunciar ao que possa ser mais imediato". "E qual a importân-
cia do meu não? Se eu tive 3% nas pesquisas, não me interessa.
Eu digo não. Minha vida na Famerj (Federação das Associações
de Moradores do Rio de Janeiro, que ele presidiu) "foi pinto
diante do que temos de viver na Prefeitura".

No discurso, Jó não atacou diretamente Marcello Alencar,
o candidato do PDT e do ex-governador Leonel Brizola, mas ao
se referir ao tempo em que pertencia aos quadros pedetistas,
apelou: " Já senti na carne, com Saturnino, a experiência do
populismo. Não deixemos que ela volte. Também não vamos
permitir o conservadorismo alienígena".

Após longos abraços com cada um dos secretários muniei-
pais, empresários que o parabenizaram "pela dignidade", e
assessores que durante o almoço não conseguiram disfarçar a
tensão, Jó foi à assembléia do funcionalismo que se realizava no
Clube Municipal explicar sua renúncia a impossibilidade de a
Prefeitura pagar os salários de setembro dia 19.

Vaia — Sempre acompanhado do filho do Prefeito
Saturnino Braga, Bruno, que esteve ao seu lado durante o
discurso de renúncia, animando-o, Jó não teve o apoio das
centenas de funcionários presentes à assembléia. Levou uma
vaia que durou quase cinco minutos e mal conseguiu explicar as
dificuldades financeiras da Prefeitura. "É impossível ser candi-
dato com o bloqueio imposto pelo governo. Não é justo", disse
depois aos jornalistas, após desistir de sensibilizar os funcioná-
rios e culpar a bancada de vereadores do PDT de inviabilizar um
empréstimo do Banco Mundial à Prefeitura.

Mais calmo, mas demonstrando abatimento, Jó faria
depois uma análise amarga de sua candidatura fracassada:
"Com a minha retaguarda estourada, não tenho condições de
enfrentar essa eleição. Por isso, saio da linha de fogo. Os
brizolistas não votam em mim, a direita também não vota. Não
aceito me aliar à direita para derrotar o brizolismo nem fazer o
contrário. Eu pretendia ser a terceira vertente", disse o vice-
prefeito, acusando "os grandes interesses econômicos que
precisam esmagar a alternativa".

Jó disse que pretende, nos próximos três meses, continuar
seu trabalho na Prefeitura ao lado de Saturnino Braga e dedicar-
se ao fortalecimento das organizações comunitárias, como
militante.

A crise só ajuda o

candidato de Brizola
Ao participar de uma reunião no TRE, com o juiz Roberto

Wider, a quem levou idéias capazes de amenizar um pouco as
proibições da propaganda eleitoral, o candidato do PDT à
Prefeitura do Rio, Marcello Alencar, anunciou que já está
sendo procurado por candidatos a vereador do PSB, que
buscam um ponto de sustentação desde a madrugada de
segunda-feira quando Jó Rezende deu os primeiros sinais de
que renunciaria.

Pesquisas feitas por todos os candidatos e reconhecidas
pelo próprio Jó indicam que os seus seguidores, na hipótese de
terem de optar por outro candidato, apoiariam o nome indicado
pelo ex-governador Leonel Brizola. Tanto que a pior notícia
que Álvaro Valle (PL) e Artur da Távola (PSDB) esperavam
desta campanha seria a renúncia de Jó. Foi em parte por isso
que no debate promovido pela TV Globo, no dia 4, Marcello
Alencar perguntou a Jó se eram verdadeiras as informações de
que poderia renunciar.

Caso a Frente Rio se fixe no nome de Gabeira, Saturnino
• terá menos condições ainda de segurar o funcionalismo. Um

secretário municipal, de influência junto ao prefeito, informou
que os servidores são avessos à política de pessoal do PT e do
PV, por temerem processos de demissão em massa.

transúbrasil

Transbrasil S/A Linhas Aéreas

COMUNICADO
A TRANSBRASIL S/A UNHAS AÉREAS
informa que os seus únicos advogados
que funcionam nas ações intentadas con-
tra a União Federal são os Doutores Luiz
Carlos Bettiol, Luiz Antonio Bettiol, Stelio
Bastos Belchior, Alexandre Wald e Amoldo
Wald Filho.

São Paulo, 12 de setembro de 1988
A DIRETORIA

Jó Rezende

No palácio,

o segundo

prefeito

O 
analista de sistemas Jó Rezende
saiu candidato à Prefeitura do Rio

no mesmo dia em que o PDT capitulou
aos argumentos do então senador Rober-
to Saturnino Braga, que o queria para
vice. Com a eleição de Saturnino, Jó
demonstrou que não estava disposto a ser
uma figura secundária na administração
municipal do Rio, mas um segundo pre-
feito.

A luta pelo poder fez de Jó um
centralizador — e o levou a cometer o
primeiro grande erro. Com quatro meses
no Palácio da Cidade, ele já estava in-
compatibilizado com metade da cúpula
do PDT, embora fosse grande o seu
esforço para tentar conquistar alguns dos
cardeais do partido.

Na campanha de Darcy Ribeiro para
o governo do estado, Jó tentou conquis-
tar o estrelato no PDT com uma bravata.
Fez o discurso mais violento pajelança
promovida pelos pedetistas no Maraca-
nanzinho e garantiu que Moreira Franco
não poria mais os pés em nenhuma fave-
Ia. Na manhã seguinte Moreira escalava o
Morro do Juramento.

Foi de Jó a idéia de chamar de
Prefeitura Socialista o início da gestão de
Saturnino. Depois do rompimento do
prefeito com Brizola e o PDT, um novo
slogan foi bolado pelo vice-prefeito: Go-
verno Comunidade. Era uma tentativa de
estabelecer a diferença entre o socialismo
de Brizola — que ele e Saturnino consi-
deravam superado — e as práticas de
modernidade administrativa que prome-

. tíam implantar na Prefeitura do Rio.
Embora se irrite à simples menção da
palavra fisiologismo, Jó vinha pro-
curando consolidar sua candidatura em
cima do programa de obras de Saturnino.
Uma proposta de troca, em suma, do
voto pela obra.

Até os adversários reconhecem em
Jó a capacidade de trabalho. Como presi-
dente da Famerj. que foi seu trampolim
para a política, liderou uma campanha
contra o aumento da prestação da casa
própria acima dos reajustes de salário.
Na Prefeitura, saiu-se melhor como mes-
tre de obras do que como político. Traba-
lha em ritmo que poucos assessores con-
seguem acompanhar e pelo menos uma
vez por semana costuma madrugar em
seu gabinete, no segundo andar do Palá-
cio da Cidade. Até lançar-se candidato,
Jó acumulava três funções: vice-prefeito,

secretário de Governo e presidente do
Conselho Municipal de Informática.

O ex-candidato da coligação PSB-
PV-PCB era o mais ativo candidato do
Rio nas campanhas de rua. Chegou a
traçar uma agenda invejável: Jó partici-
paria de inaugurações e outros eventos de
campanha todos os dias. Mas um ex-
integrante do governo municipal acha
que foi um erro a identificação do prefei-
to Saturnino com a candidatura do seu
vice, porque isso criou uma divisão den-
tro do Palácio da Cidade. Muitas vezes,
revelou o ex-secretário, Jó deu às suas
funções um tom maior: o de prefeito.
Auxiliares de Saturnino que se sentiam
enfraquecidos, chegavam a procurar o
vice, que se tornou um novo pólo de
poder dentro do governo.

A sua sombra, sempre esteve a mu-
lher, Cristina. Analista de sistemas como
o marido, ela deixou o emprego numa
empresa de computação para assessorar
Jó na Prefeitura. Mas acabou prejudican-
do o marido: dona de um temperamento
forte e considerada muito autoritária,
Cristina nunca contou com a simpatia dos
funcionários do Palácio da Cidade. "Do
contínuo ao secretário, ela é odiada",
disse o polêmico vereador Maurício Aze-
do, do PDT, que foi secretário de Desen-
volvimento Social de Saturnino."Em determinada época, não se mu-
dava um móvel do Palácio da Cidade sem
sua permissão" — contou outro e.\-
secretário, que preferiu não se identifi-
car. Por isso, Cristina acabou ganhando a
alcunha de Dona Pombinha (numa alu-
são à antipática mulher do prefeito Fio-
rindo Abelha, da novela Roque Santeiro,
transmitida em 85 pela TV Globo). A
conselho de amigos, Jó acabou interferin-
do, junto a mulher, para que segurasse
mais os impulsos autoritários.

Para Azedo, existem dois Jós. "O
que ingressou no PDT era modesto e se
dedicava aos interesses públicos. Eu abri
caminho para ele vir para o partido.
Depois veio o Jó vice-prefeito e secreta-
rio muncipal de Governo, que se embria-
gou pelo poder e se tornou autoritário e
oportunista."

O coordenador das Regiões Admi-
nistrativas da Prefeitura, James Lewis,
contesta Azedo. Acusa Azedo de ter
sido, quando secretário, um dos maiores
opositores da política de descentralização
administrativa promovida por Jó. "Hou-
ve um esforço para esvaziar os Conselhos
Governo-Comunidade, que integram as
30 Regiões Administrativas, por parte de
Azedo", conta Lewis.

Mas Jó, garante um ex-secretário,
jamais passou por cima da autoridade de
Saturnino, ao contrário do que afirma
Azedo: "Jó tem verdadeira devoção a
Saturnino. É capaz, no entanto, de pedir
licença ao prefeito para ousar, indo além
de certos limites em questões administra-
tivas e políticas"

Jornalista tem

apoio amplo
O jornalista e escritor Fernando Ga-

beira foi o nome que reuniu mais apoio
na reunião de ontem à noite dos repre-
sentantes da Frente Rio, uma coligação
formada pelo PSB, PV e PCB, na busca
de um substituto para Jó. Outros nomes
lembrados foram o de Artur da Távola.
candidato pelo PSDB, e Jorge Bittar, que
concorre pelo PT. Obteve consenso, no
entanto, defendida por 95% dos partici-
pantes da reunião, a decisão de lançar um
candidato dos quadros da Frente Rio.
que se reunirá, terça-feira, às 15h. na
sede do PSB, para anunciar o nome do
escolhido.

Depois da renúncia de Jó, a hipótese
da candidatura de Gabeira foi levantada
pelo PCB — e daí em diante o seu nome
começou a ser o mais discutido pela
Frente Rio.Durante a reunião de duas e
meia. na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, o secretário José Frejat (PSB),
lembrando a hipótese de Gabeira não
aceitar, lançou a idéia do apoio a Jorge
Bittar. Na verdade, segundo um partici-
pante da reunião, ele lembrou o candida-
to petista, que não é da Frente Rio, para
logo após sugerir o nome de sua preferên-
cia: Artur da Távola.

O defesa de um nome de dentro da
Frente Rio é uma decisão da qual não
abre mão o Partido Verde: "Nós não
vamos aceitar nenhum nome dos que
atualmente já são candidatos", definiu
Liszt Vieira, da direção do PV. O partido
chegou a lançar o deputado Milton Te-
mer como candidato a vice na chapa de
Gabeira. Integrantes do PV que estive-
ram ontem na reunião, como Liszt, Al-
fredo Sirkis e Carlos Mine. partiram logo
após para uma reunião com Fernando
Gabeira, para tentar convencê-lo a acei-
tar a candidatura e, a partir daí, trabalha-
Ia junto aos outros dois partidos.

|—i Pela legislação eleitoral, a Frente
— Rio terá prazo de dez dias, a contar
da data de entrega do documento de
renúncia de Jó Rezende ao Tribunal
Regional Eleitoral, para indicar novo
candidato a prefeito. O nome terá que
ser aprovado pela comissão executiva do
PSB, PV e PCB. Se for feita a opção por
candidato que não seja desta coligação,
o tempo que ela terá por dia na propa-
ganda gratuita na TV e no rádio —
6m09s64 — não poderá ser incorporado
ao do novo candidato. Mas a coligação
poderia escolher um nome apenas pro-
forma e colocá-lo na TV para fazer
propaganda do candidato verdadeiro de
outra legenda.

No caderno Cidade, a crise
da Prefeitura
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Bayma diz 
que já 

sabia de

fim 
da secretaria do CSN

João Domingos
—• - BRASÍLIA — O ministro-chefe do Gabi-"íietc Militar e sccretário-gcral do Conselho de
Segurança Nacional, general Bayma Denys,
disse que os militares sabiam, durante todo o
processo constituinte, que a poderosa secreta-
ria-geral do Conselho de Segurança seria ex-
tinta com a promulgação da nova Carta:"Sempre estivemos preparados para isto. Lei
complementar vai recriar a secretaria." O
general afirmou que o próprio Conselho vai
assessorar um grupo de parlamentares na,
elaboração da lei.

Esse grupo já está trabalhando. Dois de
seus integrantes — os deputados Paes Landim
(PFL-PI) e Bonifácio de Andrada (PDS-MG)— asseguram que a secretaria continuará a
funcionar ate a entrada em vigor da lei com-
plcmentar, apesar de o líder do PMDB, Nel-
son Jobim (RS), afirmar que ela será extinta
automaticamente. Para Bonifácio de Andra-
da, basta que o presidente assine um decreto
estabelecendo que, no ato que regulamentou a
secretaria-geral (Decreto 85 128, de 10 de
setembro de 1980), onde se lê Conselho de
Segurança Nacional, leia-se Conselho de De-
fesa Nacional, o organismo-substituto criado
pela Constituinte.

Negociação — O senador Jarbas Pas-
sarinho (PDS-PA), que já participou de deze-
nas de reuniões do Conselho de Segurança
Nacional como ministro dos governos milita-
res, acha que a secretaria não será extinta
automaticamente: "Enquanto não vier a lei
complementar, terá que funcionar com base
no decreto que a regulamentou." Ele afirmou
que a opinião de Nelson Jobim tem peso, mas
que neste caso não se podem interpretar as
coisas com base apenas no direito positivo: "A
Constituição não cita o decreto da secretaria-
geral nem diz que esta será extinta. Então,
vigora o texto do decreto."

Todos concordam que, para aprovar a lei
complementar que regulamentará a secretaria-
geral do Conselho de Defesa Nacional, deverá
haver muita negociação. "Isso nós aprende-
mos aqui na Constituinte. Sem negociação,
nada vai para a frente", disse Paes Landim.
Para ele, essa lei deverá ser aprovada rapida-
mente, pois haverá muito interesse em substi-

tuir o texto do decreto que estruturou a
secretaria.

Outra avaliação dos políticos e militares
refere-se à simples substituição do Conselho
de Segurança pelo Conselho de Defesa. Jarbas
Passarinho e José Genoíno afirmam que houve
apenas uma troca de nomes. "Esse Congresso
tem verdadeiro horror de tudo o que passou.
Então, resolveu trocar o nome do Conselho e
ficar com a consciência tranqüila", brinca
Passarinho.

O ministro do Exército, general Leônidas
Pires Gonçalves, pensa como os dois parla-
mentares. Afirmou que o Conselho não per-
deu poder: "Eu acho que as interpretações
dizendo que houve perdas, feitas pelos jornais,
não são válidas. Não há país que viva sem
Conselho de Segurança Nacional. Segurança
Nacional não é doutrina, c um conceito. Todos
nós queremos segurança e o país também
quer."

Funcionário é segredo de Estado

A secretaria-geral do Conselho de Segu-
rança Nacional funciona no anexo 2 do Palácio
do Planalto (um prédio praticamente subterrâ-
neo) e ocupa uma área de mais de 5 mil metros
quadrados. O número de funcionários é segre-
do de Estado, mas um capitão-de-mar-e-
guerra integrante do Conselho revelou ao
JORNAL DO BRASIL que é de pelo menos
50 pessoas.

Conforme o decreto n" 85.128, de 10 de
setembro de 1980, que regulamentou a secre-
taria-geral, o gabinete do secretário tem um
chefe, dois subchefes, um subchefe adminis-
trativo, um núcleo de controle interno, asses-
soria jurídica, grupos e comissões e centro de

coordenação. O chefe c os subchefes de gabi-
nete são, obrigatoriamente, capitães-de-mar-
e-guerra com o curso superior de guerra naval;
o assistente-secretário, sempre um capitão-de-
mar-c-guerra ou um capitão-de-fragata; os
adjuntos são capitães^ie-fragata jOU capitães-
de-corveta. Todos eles são considerados cm
comissão militar de serviço relevante, cm
função de Estado-Maior.

Outra pecularidade do decreto assinado
pelo ex-presidente João Figueiredo e pelo ex-
secretário-geral do CSN. general Danilo Ven-
turini, é que nenhum servidor, militar ou civil,
poderá recusar o convite para trabalhar no
Conselho de Segurança Nacional.

Juiz manda 
pichadores limpar muros

Olinda (PE) — Nalanael Guedes
mJustiça Eleitoral sai

em defesa do patrimônio
histórico de Olinda

RECIFE 
— Os candidatos a prefeito e a

vereador que picharam os muros de monu-
mentos históricos de Olinda, ou mesmo de resi-
dências que estão localizadas na área de preserva-
ção histórica, estão sendo obrigados a repintar
tudo o que sujaram, por determinação do juizRoberto Ferreira Lins, coordenador da propagan-da eleitoral.

O juiz informou que está estudando uma
forma de usar a polícia para proibir os abusos de
candidatos reincidentes c avisou: "Qualquer in-
frator poderá ser preso em flagrante e, além da
multa que varia de um dia de salário mínimo até
um salário mínimo inteiro, poderá pegar uma
pena de 6 meses a 2 anos de reclusão".

Por conta da determinação do juiz Roberto
Ferreira em fazer cumprir a legislação que regula-
menta a propaganda eleitoral, Olinda, considera-
da patrimônio histórico e cultural da humanidade
pela Unesco, ontem já estava mais limpa. O muro
do mosteiro de São Bento, por exemplo, que há
alguns dias atrás havia se transformado num
verdadeiro painel de propaganda dos candidatos,
já está todo pintado de branco, para orgulho do
juiz, que não deixa de elogiar a atitude dos que
atenderam ao seu apelo. "Isso é muito importante
porque eles estão ajudando a preservar a história
da nossa cidade", afirmou.

No alto da Sé, dezenas de casas foram repinta-
das pelos partidos, enquanto na Ladeira de São
Francisco, o muro do Convento de São Francisco
estaria imaculado, não fosse a insistência de um
único pichador, que se assina apenas como "Jú-
nior" e é candidato pelo PC do B. Mas o juiz
Roberto Ferreira acredita que em pouco tempo
ele atenderá seu apelo.

Apoio — Para a presidente da Fundação
Centro de Preservação Histórica de Olinda, Sônia
Calheiros, a atitude do juiz e a colaboração dos
candidatos significam uma vitória para os olinden-
ses. "Olinda, como patrimônio da humanidade,
deve ser preservado e isso não significa que os
candidatos sejam cerceados no seu direito de
propaganda. Eles podem fazê-la por toda a cida-
de, desde que cumpram a lei e não pintem, não
pichem nem colem cartazes na área de preserva-
ção, que corresponde a apenas 10,4% de toda a
cidade, que tem 29 quilômetros quadrados.

Nascida e criada em Olinda, Maria do Carmo
de Souza, 62 anos, afirmou que os candidatos"são verdadeiros destruidores e não sabem respei-
tar a nossa história". Dona Maria do Carmo
elogiou o que em sua opinião é um homem de
coragem. "Ele devia prender todos que estão
sujando a cidade, inclusive os candidatos",
propôs.

Nas sedes dos partidos, ninguém se responsa-
biliza pelas pichações. Os assessores dos candida-
tos culpam os militantes que, segundo eles, não
podem ser controlados. Mesmo assim, todos têm
obedecido a determinação do juiz e isso poderia
ser comprovado facilmente. Na sede do PMDB,
por exemplo, onde o candidato Luís Ffeire ontem
mandou pintar o imenso painel com peixes, se-
reias, coqueiros e frases como "Olinda nasceu
para todos", o juiz Roberto Ferreira deu prazo
para que a sede do PMDB esteja pintada nova-
mente de branco até hoje de manhã.

v \ ' i ' -i < / (* y,* • ' ;'

Ferreira inspeciona o muro do Mosteiro de S. Bento

Candidato não poupa nem palmeira
JOÃO PESSOA — A Apan (Associação

Paraibana dos Amigos da Natureza) pediu ao juiz
da propaganda eleitoral de João Pessoa, Raiff
Fernandes, punição para o candidato a prefeito do
PDC, João da Mata, por "danificar árvores e
paisagens". O candidato é acusado de "infestar"
de cartazes as palmeiras imperiais do Parque
Solom de Lucena (centro), tombadas pelo Patri-
mônio Histórico, c cortar árvores em várias aveni-
das para da passagem ao trio elétrico que usa para
fazer seus comícios.

A denúncia da Apan foi reforçada pelo secre-
tário de Serviços Urbanos, João Azevedo; "Em
menos de 24 horas vimos todas as palmeiras com
cartazes e outros materiais de propaganda eleito-
ral afixados, num desrespeito total", comentou. O
candidato a prefeito pelo PV (Partido Verde),

Jaemio Carneiro, disse que seu partido vai entrar
com ação pública de defesa do meio ambiente,
tomando por base a lei de proteção ao meio
ambiente.

João da Mata considerou "exploração políti-
ca" a atitude da Apan, do PV c da Prefeitura. Ele
admitiu que o seu trio elétrico "bateu em galhos
de árvores, que tiveram que ser cortados", mas
negou que os cartazes afixados nas palmeiras
fossem seus. "A propaganda, pelo que sei, é do
show do grupo Chiclete com banana", disse o
parlamentar. Nos cartazes, a figura central é a do
grupo de rock, mas o rodapé é o convite para o
comício do PDC: "Vai lá, tem João da Mata do
jeito que o povo é e Marilo Costa (vice)". "O
conjunto foi contratado para fazer um show
ontem á noite no comício de abertura da campa-
nha de João da Mata.

São Luís preserva acervo colonial

SÃO LUÍS — Uma campanha deflagrada
pelo Tribunal Regional Eleitoral, com apoio da
Prefeitura de São Luís e a participação da Polícia
Federal, está evitando a pichação do patrimônio
histórico desta capital, que compreende área de
240 hectares com 3 500 edificações de estilo
colonial. A Polícia Federal já prendeu oito picha-
dores, inclusive um candidato a vereador, e a
Prefeitura lavrou 238 autos de infração contra os
partidos políticos, cujos candidatos estão desobe-
deccndo o decreto municipal que proíbe as picha-
ções.

Multado 10 vezes, o PT é o recordista no
número de infrações. A Prefeitura cobrou
Cz$ 7.761,00 por cada autuação, e o PT já deve ao
município Cz$ 71.761,00. O candidato a prefeito
pelo PT, o juiz aposentado José Ribamar Hulluy,
que antes ameaçava pichar até os muros da
Prefeitura e do Palácio dos Leões, sede do gover-
no, alegava que a pichação é a única maneira que

o partido pequeno tem de levar a sua mensagem,
pois seu horário da televisão é de apenas 2
minutos. Hoje mais moderado. Ribamar diz que o
partido vai colaborar.

Carlos Guterres, candidato da aliança PMDB-
PFL, foi o primeiro a se manifestar a favor da
campanha e tem orientado os candidatos a verea-
dor a evitar as pichações. "Queremos fazer uma
campanha limpa", diz o candidato. Jairzinho da
Silva (PDS), Jackson Lago (PDT) e Edivaldo
Holanda (PL) também concordam com a campa-
nha e dizem que ela é necessária.

A Associação de Guias de Turismo do Mara-
nhão foi a primeira entidade a se preocupar com
as pichações. Em ofício ao presidente do TRE,
desembargador Lauro César Berredo Martins,
pediu medidas mais drásticas contra os pichado-
res. Na campanha da eleição de 1986. o trabalho
de limpeza dos muros e fachadas de São Luís
recaiu sobre os guias de turismo.

Sarney promete

verba e Senado

aprova Roriz
BRASÍLIA — Desfazendo o equívoco no

envio ao Senado de um pedido de 20 milhões
de OTN's para a Bahia, quando essa autoriza-
ção já havia sido votada em dezembro passa-
do, o presidente José Sarney mandou retirar
ontem a mensagem referente ao assunto, pro-
metendo encaminhar em menos de uma sema-
na uma nova concessão de 60 milhões de
OTN's para o governador Waldir Pires. Acon-
tece que mesmo as 20 milhões de OTN's¦aprovadas há nove meses até agora não foram
liberadas pelo governo federal e. conforme
informou o senador Alexandre Costa (PFL-MA), essa nova concessão também não sairá
do papel.

Otimista, o senador Jutahy Magalhães
(PMDB-BA), que vinha obstruindo as aprova-
ções dos nomes de Joaquim Roriz e Almir
Pazzianoto, para o governo do Distrito Fede-
ral e o Tribunal Superior do Trabalho respecti-
vãmente, desistiu de sua estratégia. "No mo-
mento em que eu tenho a palavra do presiden-te da República, garantindo que vai liberar os
empréstimos para o meu Estado, não tenho
mais do que duvidar", afirmou ao microfone.
O Senado acabou aprovando os nomes de
Roriz e Pazzianoto.

Enquanto Jutahy discorria sobre a palavrado presidente da República, Alexandre Costa,
compadre e amigo íntimo de Sarney. ironizava
num canto do plenário: "O Jutahy tá pensando
que essas 60 milhões de OTN's vão ser libera-

„das. O presidente vai mandar o pedido para. cá, mas não vai liberar o dinheiro nunca.
Como é que ele vai liberar, se não tem

. dinheiro?".
O líder do PMDB no Senado, Ronan Tito,

* deu também ao plenário o seu testemunho de
que Sarney empenhara a palavra em liberar 60

¦ milhões de OTN's, em menos de uma semana," para a Bahia. "Vi o presidente comprometer-
se a, em questão de horas, superar os trâmites" burocráticos para a liberação desse dinheiro",
dizia Ronan, enquanto Alexandre Costa pros-" seguia ironizando, a dez metros de distância:"Sabe quanto são 60 milhões de OTN's ?~ Quase Cz$ 150 bilhões. Onde é que o governovai arranjar isso?".

Comissão recebe 
Militares 

querem 
influir na

elaboração das novas leis

novas propostas

só até sábado
BRASÍLIA — A partir das 9 horas de

hoje até as 18 horas de sábado, os constituintes
poderão apresentar propostas ao texto aprova-
do pela Comissão de Redação na sua primeira
etapa de trabalhos, quando foram apreciadas
as sugestões do relator Bernardo Cabral e dos
membros da comissão. As principais decisões
tomadas nessa fase preliminar foram as se-
guintes:
Juros: sairá como parágrafo e não como inci-
so, como havia sido proposto pelo relator.
Segundo alguns constituintes, na forma de
parágrafo o princípio do tabelamento dos
juros em 12%, é auto-aplicável; outros acham
que ele continua precisando de lei complemen-
tar para entrar em vigor.
Mandato da Mesa da Câmara: será de dois
anos.
Bens do Distrito Federal: aprovada a introdu-
ção de um novo artigo nas disposições transitó-
rias, dizendo que a lei deverá estabelecer quais
bens a União atribuirá ao Distrito Federal.
Minas: a comissão decidiu suprimir as minas
dos bens da União, mantendo somente, entre
eles, as jazidas minerais, alegando que as duas
expressões possuem o mesmo sentido.
Imposto de Renda/Sarney: o presidente da
república, o vice-presidente e os ministros de
estado terão que pagar imposto de renda.
Militares: terão os seguintes direitos trabalhis-
tas: licença-maternidade de 120 dias, licença-
paternidade de 5 dias, 13° salário, férias com
adicional de um terço a mais, além do salário
normal e salário-famflia para seus depen-
dentes.
Número de Vereadores: as cidades com mais
de cinco milhões de habitantes poderão eleger
no mínimo 42 e no máximo 51 vereadores. O
texto do projeto dizia que o número mínimo
para essas cidades era de 33, ou seja, o Rio de
Janeiro poderia ter o mesmo número de verea-
dores de uma cidade com uma população de
um milhão de habitantes que pode eleger de 33
a 41 vereadores.
Ministério Público: O projeto dá poderes ao
ministério Público para legislar, só que havia
esquecido de inclui-lo entre os órgãos que
poderia apresentar leis. A correção foi feita.

BRASÍLIA — Os ministérios militares já estão
se preparando para a elaboração das leis comple-
mentares, a ser feita depois da promulgação da
nova Constituição. Este foi um dos principais assun-
tos discutidos ontem durante o almoço no Estado-
Maior das Forças Armadas (EMFA), com a presen-
ça dos seis ministros militares. "Vamos ficar em
condições de apresentar nossas propostas, dar a
nossa colaboração, no momento que for necessá-
rio", disse o general Leônidas Pires Gonçalves,
ministro do Exército, após ressaltar que quanto
antes as leis complementares ficarem prontas, me-
lhor será para o país.

Segundo o ministro do Exército, cerca de 20
itens de interesse dos militares precisarão de leis
complementares. Sobre o papel constitucional das
Forças Armadas, entretanto, o ministro acha desne-
cessaria qualquer regulamentação: "Isso não é
passível de discussão. Está bem claro, um dos três
poderes poderá convocar as Forças Armadas. Até
então nós recebíamos pedidos para a manutenção
da lei e da ordem exclusivamente do Executivo, em

relação às greves, por exemplo, e do Judiciário, no
período das eleições". Acrescentou ainda que "ago-
ra, só está faltando solicitação, no futuro, do
Legislativo, o que será muito bom".

Leônidas referiu-se ironicamente à Constituin-
te: "O contrato de casamento está feito. Vamos ver
como vai ser a vida conjugai". Questionado sobre
qual é a sua expectativa, o ministro prosseguiu:"Como toda vida conjugai, terá pontos altos, róseos
e felizes, e outros de atritos". Diante da insistência
de um repórter, que perguntou-lhe se ele pediriadivórcio se o casamento não desse certo, o general,bem-humorado, respondeu: "O divórcio é uma
coisa prevista em lei."

O ministro do Exército defendeu ainda a
extensão dos direitos dos funcionários públicos civis
— como 13° salário, abono de 33% nas férias,
licença-paternidade e outros — aos militares:"Acho que a eqüidade é uma coisa muito saudável,
porque dá senso de justiça e não determina nenhu-
ma revolta".
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P8a2Q é o prazo fincai para este final

Se a placa do seu carro
termina com este número, o seu
prazo para o pagamento do IPVA
é o dia 20 de setembro.

Se você cadastrou seu
veículo no ano passado e recebeu
o IPVA pelo correio, você pode

pagar nas agências do Banerj ou
na rede bancária autorizada.

Se até hoje você ainda não
recebeu em casa o seu IPVA,
procure imediatamente um dos
postos do Detran para regularizai-
a situação.

Pague o seu IPVA em dia.
A multa sai caro pra você e sai
caro para o Estado.
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sabia de

do CSN
Brasília — Wilson Pedrosa

João Domingos
5** BRASÍLIA — O ministro-chcfc do Galii-
-• nete Militar c secretário-gcral do Conselho do
^""Segurança Nacional, general Bayma Denys,
ís disse que os militares sabiam, durante todo o
¦^"processo constituinte, que a poderosa secreta-
>- ria-geral do Conselho de Segurança seria ex-
«w4inta com a promulgação da nova Carta:
".•.—"Sempre estivemos preparados para isto. Lei
^•-complementar vai recriar a secretaria." O
««¦¦•••general afirmou que o próprio Conselho vai

& assessorar um grupo de parlamentares na
>*ÜÜ(áboração da lei.
¦1.,. Esse grupo já está trabalhando. Dois de
5™» seus integrantes — os deputados Paes Landim
;2; (PFL-PI) e Bonifácio de Andrada (PDS-MG)
;£* — asseguram que a secretaria continuará a
>• funcionar até a entrada cm vigor da lei com-
;Í", plementar, apesar de o líder do PMDB, Nel-
*•¦¦ sou Jobim (RS), afirmar que ela será extinta
&¦• automaticamente. Para Bonifácio de Andra-
v; da, basta que o presidente assine um decreto
> estabelecendo que, no ato que regulamentou a
;2 secretaria-geral (Decreto 85 128, de 10 de
£ setembro de 1980), onde se lê Conselho de;Segurança Nacional, leia-se Conselho de De-
V fesa Nacional, o organismo-substituto criado
hZIpela Constituinte.

Negociação — O senador Jarbas Pas-
sarinho (PDS-PA), que já participou de deze-

V.™ nas de reuniões do Conselho de Segurança
Nacional como ministro dos governos milita-
res, acha que a secretaria não será extinta
automaticamente: "Enquanto não vier a lei
complementar, terá que funcionar com base
no decreto que a regulamentou." Ele afirmou
que a opinião de Nelson Jobim tem peso. mas
que neste caso não se podem interpretar as
coisas com base apenas no direito positivo: "A
Constituição não cita o decreto da secretaria-
geral nem diz que esta será extinta. Então,
vigora o texto do decreto."

Todos concordam que, para aprovar a lei
complementar que regulamentará a secretaria-

, geral do Conselho de Defesa Nacional, deverá
haver muita negociação. "Isso nós aprende-
mos aqui na Constituinte. Sem negociação,
nada vai para a frente", disse Paes Landim.
Para ele, essa lei deverá ser aprovada rapida-
mente, pois haverá muito interesse em substi-

^ 

*•

Bayma: assessorando civis

tuir o texto do decreto que estruturou a
secretaria.

Outra avaliação dos políticos e militares
refere-se à simples substituição do Conselho
de Segurança pelo Conselho de Defesa. Jarbas
Passarinho e José Genoíno afirmam que houve
apenas uma troca de nomes. "Esse Congresso
tem verdadeiro horror de tudo o que passou.
Então, resolveu trocar o nome do Conselho e
ficar com a consciência tranqüila", brinca
Passarinho.

O ministro do Exército, general Leônidas
Pires Gonçalves, pensa como os dois parla-
mentares. Afirmou que o Conselho não per-
deu poder: "Eu acho que as interpretações
dizendo que houve perdas, feitas pelos jornais,
não são válidas. Não há país que viva sem
Conselho de Segurança Nacional. Segurança
Nacional não é doutrina, é um conceito. Todos
nós queremos segurança e o país também
quer."

Funcionário é segredo de Estado

A secretaria-geral do Conselho de Segu-
rança Nacional funciona no anexo 2 do Palácio
do Planalto (um prédio praticamente subterrã-
neo) e ocupa uma área de mais de 5 mil metros
quadrados. O número de funcionários é segre-
do de Estado, mas um capitão-de-mar-e-

:—guerra integrante do Conselho revelou ao
JORNAL DO BRASIL que é de pelo menos
50 pessoas.

Conforme o decreto n" 85.128, de 1(1 de
setembro de 1980, que regulamentou a secre-
taria-geral, o gabinete do secretário tem um
chefe, dois subchefes, um subchefe adminis-
trativo, um núcleo de controle interno, asses-
soria jurídica, grupos e comissões e centro de

coordenação. O chefe e os subchefes de gabi-
nete são, obrigatoriamente, capitáes-de-mar-
e-guerra com o curso superior de guerra naval;
o assistente-secretário, sempre um capitão-de-
mar-e-guerra ou um capitào-de-fragata; os
adjuntos são eapilães-de-fragata ou capitães-
de-corveta. Todos eles são considerados em
comissão militar de serviço relevante, em
função de Estado-Maior.

Outra pecularidade do decreto assinado
pelo ex-presidente João Figueiredo e pelo ex-
secretário-geral do CSN, general Danilo Ven-
turini, e que nenhum servidor, militar ou civil,
poderá recusar o convite para trabalhar no
Conselho de Segurança Nacional.

Juiz manda

Candidato não poupa nem palmeira

Justiça Eleitoral sai

em defesa do patrimônio
histórico de Olinda

RECIFE 
— Os candidatos a prefeito e a

vereador que picharam os muros de monu-
mentos históricos de Olinda, ou mesmo de resi-
dências que estão localizadas na área de preserva-
ção histórica, estão sendo obrigados a repintar
tudo o que sujaram, por determinação do juizRoberto Ferreira Lins, coordenador da propagan-da eleitoral.

O juiz informou que está estudando uma
forma de usar a polícia para proibir os abusos de
candidatos reincidentes e avisou: "Qualquer in-
frator poderá ser preso cm flagrante e, além da
multa que varia de um dia de salário mínimo até
um salário mínimo inteiro, poderá pegar uma
pena de 6 meses a 2 anos de reclusão".

Por conta da determinação do juiz Roberto
Ferreira em fazer cumprir a legislação que regula-
menta a propaganda eleitoral, Olinda, considera-
da patrimônio histórico e cultural da humanidade
pela Unesco, ontem já estava mais limpa. O muro
do mosteiro de São Bento, por exemplo, que há
alguns dias atrás havia se transformado num
verdadeiro painel de propaganda dos candidatos,
já está todo pintado de branco, para orgulho do
juiz, que não deixa de elogiar a atitude dos queatenderam ao seu apelo. "Isso é muito importante
porque eles estão ajudando a preservar a história
da nossa cidade", afirmou.

No alto da Sé, dezenas de casas foram repinta-
das pelos partidos, enquanto na Ladeira de São
Francisco, o muro do Convento de São Francisco
estaria imaculado, não fosse a insistência de um
único pichador, que se assina apenas como "Jú-
nior" e é candidato pelo PC do B. Mas o juiz
Roberto Ferreira acredita que cm pouco tempo
ele atenderá seu apelo.

Apoio — Para a presidente da Fundação
Centro de Preservação Histórica de Olinda, Sônia
Calheiros, a atitude do juiz e a colaboração dos
candidatos significam uma vitória para os olinden-
ses. "Olinda, como patrimônio da humanidade,
deve ser preservado e isso não significa que os
candidatos sejam cerceados no seu direito de
propaganda. Eles podem fazê-la por toda a cida-
de, desde que cumpram a lei e não pintem, não
pichem nem colem cartazes na área de preserva-
ção, que corresponde a apenas 10,4% de toda a
cidade, que tem 29 quilômetros quadrados.

Nascida e criada em Olinda. Maria do Carmo
de Souza, (i2 anos, afirmou que os candidatos"são verdadeiros destruidores e não sabem respei-
tar a nossa história". Dona Maria do Carmo
elogiou o que em sua opinião é um homem de
coragem. "Ele devia prender todos que estão
sujando a cidade, inclusive os candidatos",
propôs.

|—| O juiz Francisco dc Sá Sampaio, coorde-'—' nador da propaganda eleitoral cm Recife,
proibiu os jornais de divulgarem qualquer
declaração dc candidatos a prefeitura ou a
vereador, mesmo que seja reprodução de frases
ditas cm debates ou entrevistas, alegando que
todo tipo de pronunciamento na imprensa c
propaganda eleitoral e, como tal, proibida por
lei."Não estou censurando a imprensa, que c
livre c continua livre", afirmou o juiz., expli-
cando que está "apenas coibindo abusos que
ocorrem diariamente."

JOÃO PESSOA — A Apan (Associação
Paraibana dos Amigos da Natureza) pediu ao juiz
da propaganda eleitoral de João Pessoa, Raiff
Fernandes, punição para o candidato a prefeito do
PDC, João da Mata, por "danificar árvores e
paisagens". O candidato é acusado de "infestar"
de cartazes as palmeiras imperiais do Parque
Solom de Lucena (centro), tombadas pelo Patri-
mônio Histórico, e cortar árvores em várias aveni-
das para da passagem ao trio elétrico que usa para
fazer seus comícios.

A denúncia da Apan foi reforçada pelo secre-
tário de Serviços Urbanos, João Azevedo; "Em
menos de 24 horas vimos todas as palmeiras com
cartazes e outros materiais de propaganda eleito-
ral afixados, num desrespeito total", comentou. O
candidato a prefeito pelo PV (Partido Verde),

SÁO LUÍS — Uma campanha deflagrada
pelo Tribunal Regional Eleitoral, com apoio da
Prefeitura de São Luís e a participação da Polícia
Federal, está evitando a pichaçáo do patrimônio
histórico desta capital, que compreende área de
240 hectares com 3 500 edificações de estilo
colonial. A Polícia Federal já prendeu oito picha-
dores, inclusive um candidato a vereador, e a
Prefeitura lavrou 2.18 autos de infração contra os
partidos políticos, cujos candidatos estão desobe-
decendo o decreto municipal que proíbe as picha-
ções.

Multado 10 vezes, o PT é o recordista no
número de infrações. A Prefeitura cobrou
C'z$ 7.761,00 por cada autuação, e o PT já deve ao
município Cz$ 71.7(il.(H). O candidato a prefeito
pelo PT. o juiz aposentado José Ribamar Hulluy.
que antes ameaçava pichar até os muros da
Prefeitura e do Palácio dos Leões, sede do gover-
no, alegava que a pichaçáo é a única maneira que

Jaemio Carneiro, disse que seu partido vai entrar
com ação pública de defesa do meio ambiente,
tomando por base a lei de proteção ao meio
ambiente.

João da Mata considerou "exploração políti-
ca" a atitude da Apan, do PV e da Prefeitura. Ele
admitiu que o seu trio elétrico "bateu em galhos'
de árvores, que tiveram que ser cortados", mas
negou que os cartazes afixados nas palmeiras
fossem seus. "A propaganda, pelo que sei, é do
show do grupo Chiclete com banana", disse o
parlamentar. Nos cartazes, a figura central é a do
grupo de rock, mas o rodapé é o convite para o
comício do PDC: "Vai lá, tem João da Mata do
jeito que o povo é e Marilo Costa (vice)". "O
conjunto foi contratado para fazer um show
ontem à noite no comício de abertura da campa-
nha de João da Mata.

o partido pequeno tem de levar a sua mensagem,
pois seu horário da televisão e de apenas 2
minutos. Hoje mais moderado, Ribamar diz que o
partido vai colaborar.

Carlos Guterres, candidato da aliança PMDB-
PFL, foi o primeiro a se manifestar a favor da
campanha e tem orientado os candidatos a verea-
dor a evitar as pichações. "Queremos fazer uma
campanha limpa", diz o candidato. Jairzinho da
Silva (PDS), Jackson Lago (PDT) e Edivaldo
Holanda (PL) também concordam com a campa-
nha e dizem que ela é necessária.

A Associação de Guias de Turismo do Mara-
nháo foi a primeira entidade a se preocupar com
as pichações. Em ofício ao presidente do TRE,
desembargador Lauro César Berredo Martins,
pediu medidas mais drásticas contra os pichado-
res. Na campanha da eleição de 1986, o trabalho
de limpeza dos muros e fachadas de São Luís
recaiu sobre os guias de turismo.

São Luís preserva acervo colonial
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pichadores limpar muros
Olinda (PE) — Natanael Guedes

f§
Ferreira inspeciona o muro do Mosteiro de S. Bento

Militares já se

preparam para

apresentar leis
BRASÍLIA — Os ministérios militares jáestão se preparando para a elaboração das leis

complementares, a ser feita depois da promul-
gaçáo da nova Constituição. Este foi um dos
principais assuntos discutidos ontem durante o
almoço no Estado-Maior das Forças Armadas
(EMFA), com a presença dos seis ministros
militares. "Vamos ficar em condições de apre-

.... sentar nossas propostas, dar a nossa colabora-
ção, no momento que for necessário", disse o
general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do
Exército, após ressaltar que quanto antes as
leis complementares ficarem prontas, melhor
será para o país.

Segundo o ministro do Exército, cerca de
20 itens de interesse dos militares precisarãode leis complementares. Sobre o papel consti-
tucional das Forças Armadas, entretanto, o
ministro acha desnecessária qualquer regula-
mentação: "Isso não é passível de discussão.
Está bem claro, um dos três poderes poderáconvocar as Forças Armadas. Até então nós
recebíamos pedidos para a manutenção da lei
e da ordem exclusivamente do Executivo, em
relação às greves, por exemplo, e do Judiciá-
rio, no período das eleições". Acrescentou
ainda que "agora, só está faltando solicitação,
no futuro, do Legislativo, o que será muito
bom".

Leônidas referiu-se ironicamente à Consti-
tuinte: "O contrato de casamento está feito.
Vamos ver como vai ser a vida conjugai".
Questionado sobre qual é a sua expectativa, o

.-i* ministro prosseguiu: "Como toda vida conju-
gal, terá pontos altos, róseos e felizes, e outros
de atritos". Diante da insistência de um repor-

> ter, que perguntou-lhe se ele pediria divórcio
C se o casamento não desse certo, o general,¦1 bem-humorado, respondeu: "O divórcio é
^ uma coisa prevista em lei."
-j* ' O ministro do Exército defendeu ainda a

extensão dos direitos dos funcionários públicoscivis — como 13" salário, abono de 33% nas
férias, Iicença-paternidade e outros — aos
militares: "Acho que a eqüidade é uma coisa

.u muito saudável, porque dá senso de justiça e
T não determina nenhuma revolta".

Faoro usa telex

para processar

Antônio Carlos
BRASÍLIA — Um telex que Antônio

Carlos Magalhães enviou ao senador Jutahy
Magalhães (PMDB-BA). integrante da CPI
da Corrupção, acusando-o de furto poderá
ser a peça principal do processo por crime
contra a honra que o jurista Raimundo
Faoro pretende abrir contra o ministro das
Comunicações, no Supremo Tribunal Fe-
de ral.

O telex n" 4345/88 foi enviado no dia 13
passado às 18h27. do Ministério das Comu-
nicações para o Senado. Jutahy a respondeu
anteontem, prevenindo Antônio Carlos:"Em breve teremos oportunidade de nos
encontrar pessoalmente."

Ontem, durante almoço com o depu-
tado Jutahy Júnior (PMDB-BA) — filho de
Jutahy — em Salvador, Faoro, que é advo-
gado dos senadores componentes da CPI da
Corrupção, disse ter a prova material que
lhe faltava.

É o seguinte o telex de Antônio Carlos:"Não respondo seus discursos pela sua
insignificância política e moral, como vou
provar na CPI. Em termos de política
nacional ou baiana, apesar do seu físico
balofo, você é um pigmeu, que só chegou ao
Senado carregado pelos seus adversários de
ontem, que conhecem sua vida tanto quanto
eu. O ditado diz: quem herda não furta.
Mas você também furta. Antônio Carlos
Magalhães."

A resposta de Jutahy Magalhães: "Se
falar o que penso a seu respeito, o Correio
não aceitaria meu telegrama. Ofendê-lo é
muito pouco. Não conseguiria usar todas as
expressões que lhe são apropriadas. Em
breve teremos oportunidade de nos encon-
trar pessoalmente, no Senado, ou na Justi-
ça, quando, cara a cara, mostrarei o que
você realmente é. Jutahy Magalhães."

Evangélicos abrem diante de

Sarney 
faixa 

contra a 
fome

Um grupo de jovens evangélicos foi ameaçado
ontem em Brasília pela segurança pessoal do presi-
dente Sarney, durante o culto de ação de graças
promovido no Ginásio Cláudio Coutinho, pelo
Conselho de Pastores Evangélicos, para comemo-
rar, pelo segundo ano consecutivo, "a safra recorde
brasileira". l.ogo após o discurso do presidente, o
grupo, de cerca de dez jovens, nas arquibancadas,
abriu uma faixa onde se lia: "No país da superfome,
supersafra ninguém come."

É a segunda vez que Sarney participa desse
tipo de cerimônia evangélica, por interferência do
seu ministro da Agricultura, íris Resende, que é
presbiteriano. íris estava acompanhado de sua es-
posa, D. íris, e a primeira-dama, D. Marly, também
estava presente, além de vários deputados da cha-
mada bancada evangélica da Constituinte, como
João da Matta e Enoque Vieira.

Protesto — O presidente Sarney discur-

sou para os três mil evangélicos presentes num
púlpito decorado com frutas tropicais. Lançando
mão de parábolas bíblicas para ilustrar sua fala,
Sarney disse que a supersafra que se celebrava
naquele momento não seria conseguida "se não
fosse da vontade de Deus". Logo que acabou o
discurso, os jovens abriram a sua faixa.

Os agentes de segurança que acompanhavam o
presidente se mobilizaram imediatamente, subindo
às arquibancadas e mandando que os jovens dobras-
sem e guardassem a faixa, caso contrário seriam
obrigados "ao uso da força". Os jovens acabaram
fechando a faixa, e pediram aos repórteres presen-
tes que os acompanhassem até a saída do ginásio,
para entrar em seus carros, com medo de serem
molestados de novo pela segurança. "Como cris-
tàos, tínhamos o dever de protestar", disse um
deles. "Todos sabem muito bem que essa supersafra
não vai para a boca de quem realmente precisa de
comida."

Ique
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Com uma
pincekxJa
de humor.

Se a placa do seu carro
termina com este número, o seu
prazo para o pagamento do IPVA
é o dia 20 de setembro.

Se você cadastrou seu
veículo no ano passado e recebeu
o IPVA pelo correio, você pode

pagar nas agências do Banerj ou
na rede bancária autorizada.

Se até hoje você ainda não
recebeu em casa o seu IPVA,
procure imediatamente um dos
postos do Detran para regularizar
a situação.

Pague o seu IPVA em dia.
A multa sai caro pra você e sai
caro para o Estado.

Impostos.O povo paga,o povo cobra. Secretaria dc Estado dc Fazenda
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Dia jQ é o prazo final para este finai.
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Vida Nova

Pensão alimentícia

Constituição
" "i-«L

J |! jj^

rm JIPF

Gostaria de saber se den-
tro da nova Constituição,
onde o marido deixa de
ser o chefe da sociedade
conjugai, passando a tnu-
lher a ter não só direitos,
mas também deveres, es-
tá prevista alguma mu-
dança em relação à pen-
são alimentícia? Por
exemplo: na hipótese de
o casal separado não ter
filhos, o homem é obriga-
do a pagar pensão à mu-
lher?
Rui César — Rio de Ja-

neiro.
O problema da pensáo alimentícia continua sendo

regulado por legislação própria. Lembre-se que, na vigên-
cia desta, já temos decisões judiciais — escassas é verdade
— obrigando a mulher a pagar pensão alimentícia, no caso
desta ter posses e renda e o ex-marido não.

Aliás, a tendência acima vem sendo adotada noutros
países de problemas parecidos com os brasileiros. Os
norte-americanos, para exemplificar, há muito se queixam
ou questionam este problema das pensões para ex-
mulheres.

Outro aspecto é exatamente o de buscar o espírito
constitucional para revisão da legislação, posteriormente.
E a intenção da Constituição c a da igualdade — em
direitos e deveres, afirmada expressamente. Levadas em
conta situações especiais ainda vigentes no país, o texto
constitucional comete o que seria, do ponto de vista
teórico, uma incoerência: continua concedendo aposenta-
doria à mulher, com menores tempo de serviço e idade,
cinco anos de diferença em relação ao homem. Esta
exceção considerou alguns aspectos, como o fato da
mulher exercer, em geral, uma dupla jornada, tendo
tarefas domésticas paralelas a um compromisso de traba-
lho profissionalizado. Não serão muitas, mas já existem
exceções onde a dupla jornada é dos dois ou até só do
marido, casos cm que se cometerá injustiça. Lembre-se,
ainda, que a longevidade da mulher, a sua expectativa de
vida, é maior entre os brasileiros.

A vigência da Constituição não muda expressamente
o problema das pensões alimentícias. Mas, vai influir
muito no julgamento, sendo que a Justiça — por aqui e em
outros países — crescentemente adota critérios de saber
quem tem maior renda, quem deixou de auferir renda
própria por causa do casamento, no julgamento das
situações em concreto. No futuro, a própria lei deve
sinalizar mais detalhadamente nessa direção.

Diferente será sempre a pensão para os filhos que o
espírito da Constituição, pela primeira vez tratando com
tanta profundidade dos direitos da criança e do adolescen-
te, enfatiza e fortalece.

As situações de privilégio da mulher - a indisponibili-
dade de bens. é outro exemplo — sofrerão novas interpre-
tações judiciais e outro tratamento legal, a partir da
Constituição. No caso, existe um princípio constitucional a
nortear, sem regras detalhadas ou dispositivos expressos.
A orientação básica muda e pode inspirar juizes e intérpre-
tes da lei. Igualmente, haverá de ser ponto de partida para
futuras reivisões em códigos e legislações. Todavia, não
há, no assunto levantado, um dispositivo explícito, deter-
minado e indiscutível no texto constitucional.

João Gilberto Lucas Coelho
Duvidas sobro a nova Constituição podem ser esclarecidas através dc
consulta ao JORNAL DO BRASIL. Seção Cartas — Vida Nova. Avenida
Brasil. 500. 6° andar. CEP 20 9-19

Caiado vai reagir às

citações de seu nome

em programas de TV

José Rezende Jr
Mutilo Menon — 2-12-87

Discriminação de deficientes

poderá 
ser 

punida 
com 

prisão

BRASÍLIA —
Cansado dc ver sua
mãe, a milionária
O d e t e R e u t m a n
(Beatriz Segall) re-
clamar dos posseiros
que insistem cm in-
vadir suas ricas pro-
priedades, Afonso
(Cássio Mendes), to-
mado de súbito ím-
peto revolucionário,
sugere que ela desis-
ta das terras que
mantém apenas para
especulação, entre-
gando-as a quem
realmente nelas tra-
balha. Atônita com a
ousadia do filho.
Odete afirma, diante
de milhões de teles- ü
pectadores brasilei- MmKj i
ros que assistem . ssajur"®!
novela Vale Tudo: Ronaldo Caiado
"Deixa o Ronaldo ouvir isso"...

O Ronaldo ouviu, não gostou e promete que vai reagir.
Como lodo mundo sabe, ele é Ronaldo Caiado, presidente
nacional da UDR (União Democrática Ruralista), que jura
que não consegue entender o motivo pelo qual os artistas, de
um modo geral, vivem torcendo o nariz para a entidade. Mas
pretende encontrar a resposta, e também melhorar a imagem
da UDR nos vídeos, palcos e telas, com o debate que promete
para depois das eleições municipais: de um lado, Ronaldo
Caiado; do outro, autores, atores, cantores, cineastas e
artistas em geral."Vou perguntar a eles o que têm contra mim. Será que
eles acham que os produtores rurais são todos assassinos e
retrógados? Ora, vai ver que também no meio artístico há um
ou outro retrógado e assassino", desabafa Caiado, que
promete mostrar às estrelas do meio artístico quem é "o
verdadeiro responsável pelos males do Brasil", numa referèn-
cia a Sarney.

Mais do que conseguir correligionários para sua causa,
no entanto, Ronaldo e sua trupe querem reverter o quadro
desfavorável à UDR entre a classe artística. A briga maior é
com os autores, principalmente Dias Gomes, criador do
impagável Sinhozinho Malta, com suas pulseiras de ouro e seu
pranto sofrido diante da morte da vaca predileta. "Ele fez
uma caricatura do produtor rural", acusa Caiado.

Dias Gomes consolidou ainda mais sua condição de
persona non grata entre os proprietários rurais com a adapta-
ção para a TV de sua obra O Pagador dc promessas,
transferindo a ação para os dias de hoje. num cenário de
violência praticada pelos senhores da terra. A UDR. leia-se
Ronaldo Caiado, veio a público protestar e Roberto Marinho,
de próprio punho, mandou encurtar a minissérie. cortando
trechos "constrangedores".

Ronaldo quer sensibilizar atores e atrizes para que. ao
encontrarem textos que prejudiquem a imagem do produtor
rural, tentem convencer autores e diretores a modificá-los um
pouco. Aos cantores e músicos, vai tentar convencer de que a
UDR não é tão má assim e que não faz mal algum para a
carreira exibir-se em eventos patrocinados pela entidade. "E
preciso acabar com o patrulhamento". diz Caiado.

BRASÍLIA — A discriminação de
deficientes físicos ou mentais por escolas,
hospitais e empresas públicas e privadas
poderá resultar em multa (valor ainda
não determinado) e prisão de um a qua-
tro anos. Essas medidas, que fazem parte
do projeto de lei enviado ontem ao
Congresso Nacional pelo presidente José
Sarney, beneficiarão, se aprovadas, os
aproximadamente 14 milhões de brasilei-
ros portadores de alguma deficiência
(10% da população brasileira, segundo
estimativas da ONU)."QueremoV-garantir direitos consti-
tucionais que não são respeitados", afir-
ma a coordenadora do Corde (Coordena-
doria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência), Teresa Costa
D'Amaral. O projeto de lei, com exposi-
ção de motivos do ministro da Habitação
e do Bem-Estar Social, Prisco Viana, e
do consultor-geral da República, Saulo
Ramos, também prevê a realização, pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

Dia-a-dia é uma

sofrida rotina
SAO PAULO — A capital paulista é

dotada de alguma infra-estrutura para os
deficientes físicos, como ônibus especiais
que circulam no roteiro dos principais
centros de terapia, orelhões instalados a
pequena altura e alguns cruzamentos com
meios-fios rebaixados, o que facilita a
travessia de cadeiras de rodas. Essa pe-
quena quantidade de cuidados não é
suficiente, porém, para amenizar a dure-
za da rotina dos deficientes físicos obriga-
dos a se locomover pela cidade. "Quase
tudo é feito pensando nas pessoas nor-
mais", diz Wanderley Ferreira dos San-
tos. 33 anos, ex-oficial de justiça, que
ficou paraplégico num acidente dc transi-
to provocado por um carro da polícia.

Para sair de casa, Wanderley depcn-
dc de poder pagar a gasolina para seu
Opala adaptado — ele recebe, como
aposentadoria por invalidez, CZ$ 45 mil
por mês. Da Zona Leste da cidade, onde
mora, até o Centro, ele não encontra
nenhum meio-fio rebaixado, está proibi-
do de andar dc metrô, pois as escadas-
rolantes não são próprias para os que
andam em cadeiras de rodas c, sempre
que se atreve a tomar um ônibus e
encontra alguém para ajudá-lo a entrar e
sentar, precisa mandar sua cadeira para o
conserto. "São peças muito delicadas,
que também não são feitas para agüentar
muito tranco", explica.

Quando consegue, de alguma manei-
ra, entrar cm um bar para beber um
cliopc com os amigos, Wanderley nunca
pode ficar muito tempo. "Nos banheiros
mal cabe unia pessoa em pé. O que dizer
dc uma pessoa que anda sentada?", per-
gunta, num tom de quem já sabe a
resposta.

Sair de viagem é outro transtorno na
vida dos paraplégicos. Nenhum hotel tem
infra-estrutura para hospedar deficientes
físicos. Pousar na casa de conhecidos só é
possível quando não há escadas, quando
os elevadores são largos e têm botões
numa altura acessível. "Já pensou se o
anfitrião morar no 15" andar?", argu-
menta. "Se só eu couber no elevador,
como faço para apertar o botão?".

Depois de abandonar o curso de
administração de empresas, que fazia
antes do acidente — a escola, para variar,
funciona em um prédio estreito, cheio de
escadas e com portas pelas quais mal
passa uma pessoa normal —, Wanderley
não encontrou mais emprego. "Minha
experiência era a de alguém que andava o
dia todo pela cidade", explica.

Além de ter sido golpeado pela vida,
Wanderley também sofre com o governo
do estado. Ate hoje ele não recebeu
nenhuma indenização. Quando teve sua
Brasília destroçada por uma caminhonete
C-14 da Polícia Civil, em 19K0, c ficou
paraplégico, Wanderley recorreu à Justi-
ça. pedindo uma indenização para dimi-
nuir seus prejuízos. Aliás, ele não pôde
sequer chegar à sala do juiz que tratou de
seu caso. O Fórum de São Paulo, impo-
nentemente instalado no Centro da cida-
de, tem meia dúzia de degraus logo na
porta de entrada, antes do saguão dos
elevadores.

Wanderley esperou na fila dos credo-
res ilo governo por oito anos — e,
segundo o que foi aprovado pela Consti-
tuinte, terá que esperar por mais oito
para começar a receber o que lhe é
devido.

SAo Paulo — Ariovaldo dos Santos

c Estatística), do censo dos deficientes no
país a partir de 1990.

O presidente da Federação Nacional
das Associações de Pais e Amigos de
Excepcionais, deputado Nelson Seixas
(PDT-SP), é contra a determinação do
projeto de lei de prender as pessoas que
discriminam deficientes. Na sua opinião,
a lei deveria obrigar o infrator a prestar
serviços às entidades de deficientes.

De acordo com o documento encami-
nhado ao Congresso, constitui crime,
punível com reclusão de um a quatto
anos e multa, a obstar, sem justa causa, o
acesso de alguém a qualquer cargo públi-
co, por motivos derivados de sua defi-
ciência; negar, sem justa causa, a alguém,
por motivos devidos a deficiências, em-
prego ou trabalho; e recusar, suspender,
dificultar, cancelar ou fazer cessar, sem
justa causa, a inscrição de aluno em
estabelecimento de ensino de qualquer
curso ou grau, público ou privado, por
motivo de deficiência física."De 1979, que foi o Ano do Deficicn-
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te no Brasil, até hoje. apenas criaram
conselhos nos estados", diz Teresa Costa.
Apesar dc admitir que esses conselhos
conseguiram introduzir novidades, como
a adaptação dc ônibus aos deficientes na
cidade do Rio de Janeiro, Teresa lembra
que "não garantem aos deficientes o
acesso ao metrô em São Paulo"."A lei só será cumprida se o governo
realmente quiser e se a sociedade aceitar
e participar", afirma Teresa Costa. No
Brasil, estima-se que há 5% de deficicn-
tes mentais, 27r com problemas motores,
1.5% de surdos, 1% sofrem de múltiplas
deficiências e 0,5% é de cegos.

Nos Estados Unidos e em países
europeus já existem leis específicas para
proteger o deficiente. No início da déca-
da dc 60, por exemplo, o presidente John
Kcnnedy praticamente impôs que os deli-
cientes mentais fossem integrados em
escolas comuns, apesar de ficarem cm
classes especiais. A pressão surgiu dos
próprios deficientes e seus parentes, após
a 2a Guerra Mundial.

Belo Horizonte — Waldemar Sabino

Indústria de Veriano (dir.) só emprega deficientes

Indústria dá exclusividade
BELO HORIZONTE — O pequeno

empresário mineiro Cléeio Veriano co-
meçou a fabricar aparelhos ortopédicos
em 1969. Dois anos depois, caiu do
telhado de sua indústria, sofreu trauma-
tismo craniano e ficou com dificuldades
de movimento e dependente de outras
pessoas "para tudo", como ele diz.
Quando se recuperou e reabriu a fábrica,
em 1973, decidiu contratar apenas defi-
cientes físicos, a maioria cx-clientes da
empresa."Pude ver como c ser um deficiente e
senti na pele as dificuldades que eles
enfrentam", disse Veriano. Ele afirmou
que os empresários discriminam os defi-
cientes porque, além de imaginar que
eles não darão conta das tarefas, acham
que vão "poluir o ambiente", por consi-
derá-los feios.

Veriano disse que, como empresário,
foi beneficiado por só admitir deficientes,
que trabalham melhor do que os funcio-
nários normais, "com mais capricho". A
indústria chegou a ter 30 empregados, até
dezembro do ano passado. Mas, atual-
mente, pela falta de encomendas, tem
apenas seis. Clccio Veriano garantiu que
pretende chamar de volta os demitidos,
quando as encomendas recomeçarem,
mas, muitos deles, já profissionalizados,
conseguiram emprego em indústrias simi-
lares.

Formado em Direito, o cego Márcio
José Ferreira se inscreveu, em 1986, no
concurso para promotor público em Mi-
nas Gerais. Disse ter avisado com bastan-
te antecedência que, como deficiente vi-
suai, precisaria fazer a prova em braile ou
com ajuda de um fiscal. Mas, na véspera
do exame, recebeu um telefonema infor-

mando que não faria a prova porque, se
aprovado, não poderia ser promotor."Poderia resolver minha dificuldade
com a contração de uma secretária e com
o uso de recursos técnicos, como grava-
ções ou dados armazenados em compu-
tador", afirma Márcio Ferreira, que é
também técnico em informática. Ele dis-
se que se arrependeu de não ter impetra-
do mandado de segurança. "Acabei dan-
do razão a quem não a tinha", lamentou.

Trabalhando atualmente como pro-
gramador de computador, Márcio Ferrei-
ra diz que o deficiente tem sempre de
provar que é capaz. "Para conseguir
emprego de programador de compu-
tadores. cheguei a propor fazer estágio de
graça, para provar que dava conta",
conta ele, que ficou procurando emprego
durante um ano e meio. "Normalmente,
ninguém assume que não contrata por
causa da deficiência. Dão sempre uma
desculpa. No concurso dc promotor assu-
miram, mas por telefone."

Em Curitiba, Ari Paulo de Souza
quer fazer o próximo concurso para a
Caixa Econômica Federal. Capacidade
para ser aprovado, ele tem: é formado
em Letras, trabalha há cinco anos como
agente administrativo da Sunab e já fez
estágio na própria Caixa. Mas Ari e
deficiente visual e por isso corre o risco
de nem poder participar do concurso,
pois a Caixa não concorda em montar
uma banca especial para que ele possa
fazer a prova em braille ou com alguém
para ajudá-lo. Revoltado com a discrimi-
nação, Ari já enviou dois requerimentos
à presidência da Caixa pedindo a banca
especial, mas não teve resposta.

Bancário enfrenta barreiras

RECIFE — Uma doença congênita,
que paralisou desde o nascimento metade
do seu corpo, somada a convulsões que
de vez em quando o fazem cair nas ruas,
transformaram o bancário pernambucano
Marcos Prado, 40 anos, numa vítima
freqüente, mas inconformada, das discri-
minaçóes. Os problemas começaram na
escola, quando criança: foi proibido pelos
professores da Escola Landelino Rocha,
do bairro do Pina, de praticar esportes e
freqüentar as aulas de Educação Física."Até hoje sou frustrado, porque não
fazia ginástica nem podia participar do
desfile da Semana da Pátria", lembra.

Marcos Prado conta que as discrimi-
nações prosseguiram e se transformaram
em barreiras quando ele tentava arranjar

Aliedo

emprego. Lembra que foi recebido com
agressões — "Está aqui para roubar ou
trabalhar?" — quando foi contratado por
uma gráfica e, depois, pelo Banco do
Estado de Pernambuco, onde está até
hoje. Foi a reação a um ato de discrimi-
nação que o tornou num dos mais assi-
duos freqüentadores das corridas de rua
do Recife, nas quais compete com as
pessoas ditas normais, "muitas vezes ga-
nhando delas": foi quando estava no Rio
e tentou fazer a inscrição de um parente
na corrida Leblon-Lcmc: "Uma moça
que estava recebendo as inscrições disse
que a prova não era para aleijados", disse
Marcos, que denunciou a discriminação,
participou da corrida, e não parou mais
de competir.

Evangélicos — Interessada em
divulgar ainda mais a palavra do Senhor, a
Igreja Universal do Reino de Deus, que já
é dona da Rádio Copacabana, quarto
lugar em audiência entre as emissoras AM
do Rio de Janeiro, reuniu seus fiéis,
juntou 111 mil OTNs (mais de CzS 265
milhões) e propôs à Radiobrás a compra
da Rádio Ipanema, que tem programação
voltada principalmente para a Baixada
Fluminense. É uma tentação, mas a Ra-
diobrás, com sua situação financeira agra-
vada pela Operação Desmonte, promete
resistir.

Museu fecha — O Museu do
Cangaço inaugurado há dois meses em
Aracaju já teve que fechar suas portas,
porque as peças expostas — mais de 60 —
estavam ameaçadas pela TnTíttração de
água nas paredes e no teto do Centro de
Comercialização Artesanal, onde ele está
instalado. A diretora do museu, a jornalis-
ta Verra Ferreira, neta de Lampião e
Maria Bonita, também tem queixas "da
falta de educação dos moradores do edifí-
cio vizinho ao museu, que insistem em
jogar pedras no telhado causando grandes
goleiras

CZ%Z5MIL I

Quem viu 
'Zico'?

Médico oferece 25 mil a

quem achar seu papagaio
desaparecido há 9 dias

RECIFE 
— Quanto custa um papagaio? Nas

feiras livres do interior do Nordeste e na perife-
ria de Recife é possível comprar um deles por no
máximo CzS 7 mil. O médico recifense Augusto
Fernandes Viana e sua filha Elieuze Viana estão,
porém, há uma semana oferecendo CzS 25 mil a quem
encontrar o papagaio de estimação da família, chamado
Zico, que fugiu 110 dia 7 de setembro da residência da
família, no bairro das Graças. Vítimas de trotes por
causa de apelos feitos pelos jornais, o médico c sua
filha decidiram desde ontem distribuir em sinais de
transito da capital folhetos impressos oferecendo a
recompensa e pedindo ajuda.

— Não queremos outro nem pintado de ouro.
Estamos dispostos a pagar bem a quem devolvê-lo —
garantiu ontem Augusto Viana. A princípio, ele tentou
achar o louro pelos jornais: "Não deu. Recebíamos
trotes e teve até quem marcasse encontros em lugares
ermos, para receber o dinheiro em troca do papagaio, o
que devia ser uma cilada armada por algum ladrão",
contou.

A fuga de Zico, um animal querido pelos morado-
res do sofisticado prédio onde Augusto mora com a
mulher, a filha e duas empregadas, despertou a curiosi-
dade dos vizinhos por causa da recompensa oferecida."E uma grana boa e pode ser que alguém traga o
bichinho de volta", diz, esperançoso. Seu Luiz Silva,
porteiro do edifício onde Zico morava. Trabalhando
oito horas diárias e recebendo salário mínimo, ele
mesmo está empenhado em achar o papagaio para
receber a recompensa, o mesmo que ganharia por 40
dias de serviço.

Mas, o médico faz questão de esclarecer que a
oferta é fruto do apego de todos para com o bicho:
"Não somos ricos. Apenas sabemos que um animal de
estimação, querido do jeito que ele é, vale qualquer
sacrifício". Surpreso com a repercussão do anúncio que
espalhou pelas ruas de Graças e bairros vizinhos,
Augusto Vianna acha que a tristeza que sua família está
vivendo com a ausência de Zico — alem da gorda
recompensa — vai comover aquele que encontrar o
animal. Autor de livros sobre medicina, sobre trovas
nordestinas e sobre Tancredo Neves, seu maior ídolo,
Augusto já fez uma recompensa: "Estou ecrevendo
uma crônica sobre a relação entre o homem e o seu
animal de estimação. Pretendo publica-lo em algum
jornal de Recife, assim que o nosso papagaio for
encontrado".

Acampados — Os representam
tes do Ministério da Reforma e Desenvol-
vimento Agrário (M1RAD), Maurício
Mota, e do Instituto de Terras da Bahia
(iiíterbíi); advogado Auielio Miguel, rc-
tornaram ontem do município de lpirá.
distante 211 quilômetros de Salvador, sem
qualquer solução para ás 90 famílias —
total de 350 pessoas — que desde o
começo do mês permanecem acampadas
na Fazenda Santo Antônio, que tem uma
área total de 2.111 hectares e está em
processo dc desapropriação. Os proprietá-
rios da fazenda continuam impedindo a
realização dc nova vistoria nas terras,

Vizinhos vão à luta

e conseguem salvar

velhinhos de despejo
REC1FE-1 — O drama provocado pela escassez de habita-

ções nas grandes cidades obrigou a comunidade do Pina, na
Zona Sul de Recife, a se mobilizar para salvar do despejo um
casal de velhos que não tem onde morar. A comunidade
registrou seu protesto, fez passeata e terminou sendo ouvida
110 Palácio do Campo das Princesas pelo secretário de
Habitação, Pedro Eurico de Barros e Silva. Além de interferir
para sustar a ação de despejo, ele prometeu aos moradores do
Pina que o governo vai resolver o problema habitacional.

Mesmo com a promessa, a comunidade continua mobili-
zada e dando total apoio — inclusive financeiro — a Manoel
Ulisses da Silva. 95 anos, e sua mulher Josefa. 76. que há 66
anos moram numa casa de madeira, na Avenida C onselheiro
Aguiar, um dos locais mais cobiçados pelos especuladores
imobiliários. "Vamos continuar a luta", diz Célia Barros, unia
das vizinhas de Ulisses, lembrando que, além de muito
querido 110 bairro, o velho simboliza a luta dos moradores
contra os especuladores. O carinho dos vizinhos está estampa-
do nos cartazes colocados 11a porta da casa de Ulisses onde se
lê: "Basta de violência", ou "Políticos, cadê o usocapião'1 Os
direitos humanos?" e "O Pina ama o seu pioneiro, o avô
Ulisses, pedimos justiça para ele".

A história de Manoel Ulisses e Josefa e semelhante a
centenas de outras existentes 110 Pina. Quando a Avenida
Conselheiro Aguiar — a segunda paralela do mar — ainda era
mangue, Ulisses aterrou um terreno de 13x33 metros e
construiu uma casa dc madeira, lia 66 anos. Ali nasceram seus
11 filhos. 8 netos e dois bisnetos. Em 1969, seu vizinho Milton
Amorim impetra ação 11a Justiça alegando que havia compra-
do o lote 16 de Ulisses. Tanto o casal de velhos quanto seus
filhos dizem que isto é mentira, e que ele teria comprado
apenas o lote 15.

Incendiário amedronta

moradores de conjunto

habitacional 110 Piauí
TERESINA — Os moradores do bairro Mocambinho

(Zona Norte desta capital), criado a partir de um conjunto"
habitacional, estão apavorados: desde o ultimo sábado, quatro
casas já foram incendidas por um maníaco. O Incendiário do
Mocambinho, como ja está sendo chamado, sempre avisa por
bilhete quais serão seus próximos alvos. A polícia ainda não.
tem pistas do criminoso.

Anteontem, -o diretor da Unidade Escolar Alberto
Pinheiro (onde estudam crianças de 6 a 14 anos), Neir Pereira
Santos, recebeu um destes bilhetes: "Se prepare que vou
incendiar o seu colégio", avisava. Depois disso, o clima de
tensão tomou conta do diretor e dos pais dos alunos que não,
estão deixando que seus filhos freqüentem as aulas.

A primeira casa a ser incendiada, no sábado, foi a de*
Anuzia Brito, que mora na Quadra 15, Setor B do conjunto
habitacional da Cohab. O vizinho João Brito dos Santos]
correu para apagar o incêndio e tentar retirar alguns objetos.
Enquanto fazia isso, sua própria casa também pegava fogo.
"Perdi um colchão e muitos lençóis que havia comprado ha 2
dias", lamentou.

Em todos os incêndios dois pontos em comum: o bilhete
e o fato de nenhum dos proprietários estar em casa no
momento. Nem uni soldado da PM. Leuro Simeão Carvalho,
escapou. Ele estava 110 quartel de plantão quando recebeu a
notícia de que sua casa — "comprada com muito sacrifício" —
estava pegando fogo. Até o poleiro das galinhas foi destruído.

Os moradores querem agora que o secretário dc Segu-
rança. Adail Jales, mande reforço policial para o bairro e
agilize as investigações sobre o incendiário. Eles acham que o
criminoso deve morar ali mesmo.
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África teme

teste anti-Aids

em ser humano
ARUSHA, Tanzânia — Uma con-

trovérsia sobre a possibilidade de testar
vacinas potenciais contra a Aids na Afri-
ca, antes de elas serem consideradas
seguras em seus países de origem, mar-
cou a abertura, na quarta-feira, da 3"
Conferência Internacional de Aidse Cân-
cer na África. Robert Gallo, do Instituto
do Câncer dos Estados Unidos e um dos
pioneiros na identificação do vírus da
doença, se disse interessado em testar
vacinas em seres humanos da Tanzânia.
Daniel Zagury, um dos colaboradores
mais próximos de Gallo, fez testes com
vacinas no Zaire.

O Dr. Fred Solomon Mhalu, que
dirige as pesquisas sobre a Aids na Tan-
zânia para a Organização Mundial de
Saúde, disse que nenhum teste com novas
vacinas seria permitido na Tanzânia, a
menos que elas tenham tido sua seguran-
ça e eficácia testadas previamente em
seres humanos, em seu país de origem.

Mhalu disse então, dirigindo-se a
Gallo: "Bob e eu temos direitos iguais e
não creio que ele faria qualquer coisa
comigo que eu não pudesse fazer com
cie". Gallo reagiu dizendo que "nenhum
ser humano poderia discordar disso",
mas acrescentou que são grandes as difi-
culdades para testar essas vacinas, por-
que não existe um animal que tenha
Aids, que possa ser usado experimental-
mente.

A primeira fase dos testes com vaci-
na, que mede a segurança de alguns
produtos, está sendo feita nos Estados
Unidos, na Suécia e no Zaire, mas com
grandes dificuldades para se conseguir
voluntários. Essas dificuldades devem au-
mentar quando começar a segunda fase
dos testes, quando os voluntários deverão
ser expostos ao vírus depois de vacina-
dos. Gallo se disse preocupado : "Se
conseguirmos uma vacina sensacional no
ano que vem, o que aconteceria? Será
que alguém no mundo nos permitiria
testá-la?".

Navio estudará em mar da

Bahia recursos pesqueirosSizenSizenando

Pedro Fornigli

SALVADOR — Levando a bordo
uma moderna ecossonda que gera ima-
gens coloridas, o navio de pesquisa Rio-
baldo, da Sudepe (Superintendência de
Desenvolvimento da Pesca), inicia, cm
uma semana, ao longo da plataforma
continental baiana, o mais completo tra-
balho de prospecção de recursos pesquei-
ros já feito no Brasil.

A pesquisa, que envolve governo
federal e o governo baiano, será desen-
volvida durante um ano, e objetiva deter-
minar os índices de ocorrência das várias
espécies de peixes de importância econô-
mica, recolher dados que expliquem os
fenômenos relacionados com as flutua-
ções de abundância das espécies e esco-
lher os métodos mais recomendáveis para
a captura.

O navio acaba de ser inteiramente
reequipado pela Sudene e utilizará uma
ecossonda colorida Furuno Fvc pela pri-
meira vez no Brasil. O equipamento
transmite para a embarcação imagens
coloridas (semelhantes às fotografias fei-
tas por satélite) com dados que permitem
não apenas medir a profundidade no
local e determinar o tipo de fundo (lama,
areia, rocha, etc), mas. também, registrar
a presença de cardumes e informar a
profundidade em que eles se encontram.

Em alguns casos, o estudo dos dados
fornecidos pela ecossonda permitirá sa-
ber até mesmo de que espécies são esses
cardumes, explica José Seixas Neto, pre-
sidente da Bahia Pesca S/A, empresa do
governo baiano que promove o desenvol-
vimento da pesca no estado.

Exploração — A utilização pie-
na dos recursos técnicos do Riobaldo
permitirão ainda estimar a quantidade e a
idade dos peixes. A época da reprodução
das diversas espécies (para que se possa
evitar a pesca predatória), bem como a
capacidade de exploração dessas espé-
cies.

Seixas Neto lembra que, apesar de
não haver atualmente, em mares baianos,

frota pesqueira dedicada à captura de
atuns, não são raras as invasões da plata-
forma continental do estado por barcos
pesqueiros chineses que trabalham única-
mente com a pesca dessas espécies. O
trabalho do Riobaldo poderá, segundo
ele, revelar, entre outras coisas, a viabili-
dade econômica da pesca de atuns na
Bahia, possibilitando a vinda de frotas
nacionais de porte para desenvolver essa
atividade.

Mas a sofisticação dos equipamentos
do navio de pesquisa, sobretudo a ecos-
sonda colorida, não se esgota na localiza-
çâo de cardumes. Os recursos técnicos a
serem utilizados na pesquisa poderão
levar à localização de bancos de algas
exploráveis comercialmente, não estando
afastada nem mesmo a possibilidade da
descoberta de novas espécies da fauna e
flora marinhas da região.

Além dos modernos equipamentos
eletrônicos de navegação e prospecção
pesqueira, o Riobaldo conduz também
apetrechos de pesca como redes de arras-
to, linhas de corrico, linhas de fundo e de
superfície, além de espinheis para atuns e
tubarões. I

WASHINGTON — Dois grupos de
pesquisa, trabalhando independentemen-
te e com técnicas diferentes, criaram pela
primeira vez um sistema imunológico
humano em camundongos, implantando
tecidos fetais humanos numa cepa de
animais que não tinham sistema imunoló-
gico algum. Descrevendo as experiências
como "sensacionais" e "incríveis", desta-
cados cientistas adiantaram que essas
técnicas terão muita utilidade, sobretudo
no estudo da Aids e da leucemia e no
teste de medicamentos e vacinas.

Com essas técnicas, os cientistas po-
derão no futuro dispensar o uso de chim-
panzés nesses estudos e testes. Os chim-
panzés são os animais que biologicamen-
te mais se assemelham ao homem, mas
estão em extinção e sáo de difícil repro-
dução em cativeiro.

"É uma nova forma de fazer biolo-
gia", comentou o prêmio Nobel David
Baltimore, do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts. O feito foi conseguido
por pesquisadores do Instituto de Biolo-
gia Médica, um centro de pesquisa inde-
pendente, de La Jolla, Califórnia, chefia-
dos pelo Dr. Donald E. Mosier, e da
Faculdade de Medicina da Universidade
de Stanford, chefiados pelos Drs. Joseph
M. McCunne e Irving Weissman. Dois
métodos semelhantes foram usados nas
experiências, ambas feitas com um tipo
especial de camundongo sem sistema
imunológico algum, devido a um defeito
genético, o que faz com que morram
poucas semanas após nascerem. Os pes-
quisadores de Stanford transplantaram
para os animais tecido retirado do fígado,
do tinio e das glândulas linfáticas de fetos
abortados. Em La Jolla, simplesmente
injetaram células brancas de sangue hu-
mano na cavidade abdominal dos ratos.
Os transplantes funcionaram, produzi-
ram anticorpos do sistema imunológico
humano, e os camundongos estão vivos
há 17 meses em Stanford e há oito em La
Jolla.

Nos camundongos de La Jolla. disse
o Dr. Mosier, injetou-se o tetanus loxoid.

O transplante de tecidos humanos para camundongos

Dando Ciência

— Tecido do fígado:
produz células de defe-
sa imunológica

— Tecido do timo: o
timo é uma glândula que
produz hormônios, ama-
durecendo e capacitan-
do os linfócitos, que são
as células encarregadas
da defesa do organismo

— Tecido dos gânglios
linfáticos: são os encar-
regados de armazenar
os linfócitos.

O camundongo, sem
sistema de defesa por
uma lalha genética, não
rejeita o transplante de
tecidos humanos. Esses
tecidos passam a fazer o
papel do sistema inexis-
tente, produzindo anti-
corpos, que defendem o
organismo de infecções,
e as chamadas células
assassinas, que envol-
vem germes invasores:
isto significa que rea-
ções imunológicas hu-
manas estão ocorrendo
no corpo do animal.

No futuro, o camundon-
go com sistema imuno-
lógico humano poderá
reagir como se homem
fosse às mais variadas
experiências. Pode-se
inocular nele pedaços
de vírus vivo (o da Aids,
por exemplo), que esti-
mularão o sistema com
a produção de anticor-
pos. Se esses anticor-
pos forem eficazes, neu-
tralizarão os efeitos pa-
togênicos do vírus.

Sol barato — Pesquisadores ale-
mães ocidentais disseram ontem ter desço-
berto uma forma de armazenar energia
solar mais barata e eficientemente do que
as hoje existentes. "Trata-se de uma con-
quista no uso econômico dessa energia",
disse Juergen Kleinwaechter, da empresa
de pesquisa Bomin. "Até agora, a desvan-
tagem da energia solar é o alto custo de
seu armazenamento. Nossas unidades re-
solvem esse problema de modo mais bara-
to e com muito mais elegância". O mate-
rial para as novas unidades de armazena-
mento consiste em sua maior parte de
magnésio, metal barato, que em contato
com a água libera calor. Ele disse que o
processo, desenvolvido no Instituto Max
Planck de Pesquisa do Carvão, na cidade
de Muehlheim, no Ruhr, tem uma eficiên-
cia de 80%, mais ou menos o dobro dos
processos atuais.

Coca amarga — a cocaína,
além dos riscos conhecidos, pode causar
uma doença dos músculos potencialmente
fatal, conhecida como rabdomiólise, e
insuficiência renal aguda, dizem pesquisa-
dores da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Miami, no último número do
New England Journal of Medicine. Num
estudo envolvendo 39 pacientes socorri-
dos por intoxicação com a droga, consta-
tou-se que todos sofriam de rabdomiólise -
deterioração dos músculos - e 13 deles de
insuficiência renal. Seis destes morreram.
E 11 tinham também problemas de fígado."Concluímos que a intoxicação por cocai-
na pode causar rabdomiólise aguda, com
insuficiência renal aguda e disfunção he-
pática", escreveram os pesquisadores.
Calcula-se que cerca de 30 milhões de
americanos experimentaram a cocaína pe-

Io menos uma vez, e que possivelmente 5
milhões a usam regularmente.
Metas escolares — Preocu-
pado com o mau rendimento dos alunos
em ciências e matemática, o governo bri-
tãnico está estabelecendo "metas a serem
atingidas" por escolares de todo o país.
Em física, as crianças devem conhecer
propriedades simples dos magnetos aos
sete anos; aos 11 devem saber que alguns
materiais conduzem eletricidade; aos 14
têm que conhecer os perigos da eletricida-
de e aos 16 devem saber sobre medidas de
energia elétrica. A introdução desses ob-
jetivos, peça central dos esforços do go-
verno para estabelecer um currículo bási-
co, assinala uma mudança substancial em
relação à tradição, que deixava o conteú-
do dos cursos escolares em grande parte
aos cuidados dos professores.

uma toxina da bactéria do tétano, usada
para produzir imunidade, e eles desen-
volveram anticorpos humanos contra a
bactéria. O Dr. Weissman, por sua vez,
sugeriu que as mesmas técnicas podem
ser usadas para implantar "praticamente

qualquer outro tecido imaginável", o que
torna possível criar toda uma nova famí-
lia de camundongos que servirão de mo-
delo para o estudo de doenças humanas.

As revelações, provocadas pela pu-
blicação do relatório da pesquisa de um
grupo em San Diego na revista britânica
Nature, ocorrem no momento em que
uma comissão especial dos Institutos Na-
cionais de Saúde se reúne em Washington
para discutir a ética do uso de tecidos
fetais humanos em pesquisa. A comissão
deve redigir seu parecer hoje.

Coincidentemente, uma proposta de
ordem executixa-da Casa Branca, que
transpirou para os meios de comunicação

na semana passada, indica que o presi-
dente Ronald Reagan está tentando proi-
bir toda pesquisa patrocinada pelo gover-
no que use tecidos fetais obtidos de
abortos. Evidentemente, muitos pesqui-
sadores esperam que a tentativa bem
sucedida de reconstituir um sistema hu-
mano em camundongos galvanize apoio
para futuras pesquisas com fetos.

No Rio, o imunologista Fernando
Sion, responsável pelo Laboratório de
Pesquisa em Imunologia da Aids do Hos-
pitai Gafrèe e Guinle, disse que a implan-
tação do sistema imunológico humano
em camundongos pode ter conseqüências
importantes até no estudo dos transplan-
tes, mas por enquanto é apenas um
potencial no que se refere ao combate às
doenças causadas por vírus. 'É um avan-
ço importante, mas não se deve ter espe-
rança, a curto prazo, no desenvolvimento
da vacina contra a Aids", avisou.

Conheça amanhã

a UStrafar e Lazer.

Â loja 
que 

você tem

na cabeça.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Viagem O seo çjuia tumhco.

SINDICATO DAS EMPRESAS
DE RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO

DO RIO DE JANEIRO
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente convocamos os nossos associados
e demais empresas de radiodifusão e televisão
com sede e foro no Município do Rio de Janeiro,
para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-
se no dia 22 de setembro de 1988 às 16:00 horas
em primeira convocação com a presença de 2/3
dos associados e às 16:30 horas em segunda e
última convocação, com qualquer número de
associados na av. Portugal n° 96 — Urca —
RádioTamoio para tratar dos seguintes assuntos:
a) constituição de comissão de negociação
b) delegação de poderes à Diretoria, à Comissão
de Negociação e aos advogados para representa-
rem a entidade junto ao SINDICATO DOS TRA-
BALHADORES EM EMPRESAS DE RADIODIFU-
SÃO DO RIO DE JANEIRO
c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1988
PAULO SAAD JAFET

Presidente

MECANISMO DE PRECISÃO

Com a carabina PUMA da Rossi o calibre 38 vai mais
longe. Seu sistema de repetição permite uma seqüência de
até dez tiros em curto espaço de tempo.

Robusta e segura, a PUMA é ideal para trabalhos no
campo e como instrumento de defesa, e é a arma de maior
precisão em sua linha no mercado nacional.

Sua coronha e telha são fabricadas em madeira de lei,
suas opções de acabamento são várias, e o mais importante:
a PUMA possui a garantia da qualidade e experiência da
Rossi em metalurgia.

AMADEO ROSSI S.A. - Metalúrgica e Munições - Rua Epifànio Fogaça,
143 - São Leopoldo - RS - 93030 - Fone: (0512) 92-5566 - Telex: 524011

CENTRO
R. Uruguaiana, 154
BONSUCESSO
R. Cardoso de Moraes, 80-A
CATETE
R. do Catete, 235/237
COPACABANA
Av. N. S. Copacabana, 673-A

MADUREIRA
Estrada da Portela, 57-A
MÉIER
R. Dias da Cruz, 92
TIJUCA
R. Coride do Bonfim, 255
CAXIAS
Av. Pres. Kennedy, 1.499

NITERÓI
R. Visconde de Uruguai, 535
NOVA IGUAÇU
R. Heraldo Salles de Abreu, 25
* CAMPO GRANDE
R. Viúva Dantas, 60
a partir do dia 24

Ciência põe 
em camundongo sistema imunológico humano

Getúlio Vilanova

11 lojas no Grande Rio para ter mais afinidade com você.
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OU V0CE ENTOA NESTE CNtCUITO

OU WCl RCARÁ POR FORA

Degussa <§>

f^Perstorp

2? Encontro Internacional de Circuito Impresso. Venha
conhecer as últimas novidades. Você irá ouvir palestrantes
nacionais e internacionais, especialmente convidados
Últimas vagas. Inscreva-se hoje. Sua participação como
profissional da área é imprescindível Visite também a Io
Exposição de Equipamentos e Materiais de Circuito

Impresso. Local dos Eventos: Rio Sheraton Hotel - RJ - Brasil
Data 21 a 23 de setembro de I988
Inscrições: 20 01N's p/Assoc 25 0TN's p Não Assoc.
Informações: Abraci - SP (011) 549-7399/ 571-2747

Foco - RJ (021) 210-3237
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Informe JB

Falando 
fluentemente português

desembarcou cm Brasília o no-
vo embaixador da União Soviética,
Leonid Filippovich Kuzmin.

Chegou afirmando que a aproxi-
mação com a América Latina é a

prioridade da nova política externa
da URSS. . .

Entusiasmado com a visita do
presidente Sarney a Moscou, em
outubro, disse que a televisão sovié-
tica já começou a apresentar uma
série de filmes e documentários so-
bre o Brasil e anunciou que, na
véspera da chegada de Sarney, os
soviéticos assistirão ao primeiro ca-
pítulo da novela Escrava Isaura,
com Lucélia Santos.

O novo embaixador soviético já
foi ministro-conselheiro da embai-
xada em Brasília e, ultimamente,
vinha praticando português cm
Moscou em suas conversas com os
embaixadores do Brasil e de Por-
tugal.

Seu predecessor, Victor Issa-
kov, foi removido inesperadamente
do país depois de um forte desen-
tendimento com o ministro-
conselheiro, Vladimir Stoliarov.

Quando o assunto chegou ao
conhecimento da chancelaria em
Moscou, Stoliarov foi convocado
imediatamente à URSS e, pouco
depois, Issakov foi designado para a
embaixada em Nova Delhi, na In-
dia, um dos postos mais importan-
tes da diplomacia soviética.

O governo soviético apressou-se
a indicar o novo embaixador, para
que a embaixada não ficasse sem
titular justamente quando está sen-
do preparada, pela primeira vez na
história dos dois países, a ida de um
presidente brasileiro à URSS.

Boa viagem
O ministro Aureliano Chaves viaja

amanhã para uma temporada no exte-
rior.

Durante 17 dias o ministro das Mi-
nas e Energia estará visitando a Dinar-
marca, Succia, Finlândia e Noruega.

?

Ou seja: um roteiro para turista
nenhum botar defeito.

Doce vida
A delegação brasileira que foi aos

Jogos Olímpicos de Seul tem até datiló-
grafo (Benedicto dos Santos).

?
Nada como viver num país rico.

Anticampanha
O candidato petista a prefeito do

Rio, Jorge Bittar, articula uma carava-
na com todos os outros candidatos para
ir ao desembargador Fonseca Passos,
presidente do TRE, condenar os absur-
dos das normas que fiscalizam a campa-
nha municipal carioca.

É cinzas
Os vencimentos de setembro dos

funcionários da Riotur — em função da
falência da Prefeitura do Rio — serão
pagos com o resultado da venda dos
ingressos para o Carnaval de 89.

Aliás
A pergunta malcdicente que tomou

conta da cidade depois do anúncio da
renúncia do candidato do PSB a prefei-
to do Rio, Jó Rezende, foi:

Renunciou em malefício de
quem?
Onze e meia

Normalmente desembaraçada nas
respostas, agitada no falar e a cada dia
melhorando sua performance nas saídas
cliante de situações embaraçosas, a
deputada Dirce Maria Tutu Quadros
(PSDB-SP) ficou completamente des-
concertada com a pergunta feita à quei-
ma-roupa por Jò Soares na abertura de
seu programa Onze e meia transmitido
pela TV S, na quarta-feira:Seu pai é que é louco e você é que
foi internada? Como é isso?

Tutu ficou embaraçada. Afinal, em

meados do ano passado, ela foi interna-
da à força pelo pai, o prefeito Jânio
Quadros, numa clínica de repouso em
São Paulo e, cm seguida, em outra
clínica na Europa.
Estocada

Do deputado Aécio Neves Cunha
(PMDB-MG), rebatendo a estocada
que recebeu na véspera do governador
mineiro. Newton Cardoso:

Ele agora diz que meu apoio não
tem nenhuma importância. Só que não
faz muitas semanas o governador me
convidou várias vezes para ser o candi-
dato do PMDB, sob alegação de que eu
era a única esperança de vitória do
partido em Belo Horizonte.

?

Aecinho se diz cada dia mais con-
vencido de que é preciso criar uma nova
proposta em Minas Gerais.

Voando
Do senador Fernando Henrique

Cardoso (PSDB-SP) diante da afirma-
ção do deputado Mauro Campos (ex-
PMDB-MG) que também iria des tu-
canar:

Não tem jeito. Cada vez mais vou
voar como tucano.

Assessor diz 
que 

KGB depôs Kruschev

Desce
Foi requerida a falência da Ebin S/A

Indústria Naval, do Rio.

Sobe
Já a Esplanada Roupas, também do

Rio, desistiu da concordata preventiva.
Bom negócio

Com a greve dos bancários flumi-
nenses o Banerj, que fez um acordo em
separado com seus funcionários, captu-
rou muitos clientes.

O dinheiro que ganhou com a aber-
tura das portas foi mais do que suficien-
te para pagar as despesas com propa-
ganda nestas últimas 48h.

Fuga
O senador Fernando Henrique Car-

doso (PSDB-SP) contou que também já
foi vítima das "calúnias" do ministro
das Comunicações, Antônio Carlos Ma-
galhães, na discussão contra a convoca-
ção de ACM para depor na CPI da
Corrupção do Senado:

E contou como:
— O Antônio Carlos já me acusou

de ter ganho um canal de televisão. E
eu não sei que televisão é essa. Vai ver
que é um aparelho que o Senado pôs à
disposição do meu gabinete.
Santo Eletrônico

É conhecida a vocação dos políticos
em freqüentar terreiros de macumba,
candomblés e pais-de-santo em épocas
de campanhas eleitorais.

No entanto, apenas quatro — o
deputado Carlos Cotta (PSDB-MG) e
os senadores Mendes Canale (PMDB-
MS), Itamar Franco (PL-MG) e José
Ignácio Ferreira (PMDB-ES) — pro-
curaram o "pai-de-santo eletrônico" do
professor Eduardo Fonseca, levado on-
tem ao Senado.

O "pai-de-santo eletrônico" é um
computador que trabalha com as cornbi-
nações dos búzios, a partir do nome e
da data do nascimento da pessoa.

?

Pelo visto, os políticos ainda con-
fiam mais nos orixás tradicionais.

Calote
Ao contrário do que se noticiou.

João Felix Castro Borges não é cabo
eleitoral de Antônio Morgado, candida-
to a vereador pelo PL de Niterói. Nao
foi ele, portanto, quem pagou sanduí-
ches para surfistas no trailler do Chico,
na praia de Itacoatiara.

Um cabo eleitoral de Morgado pa-
gou, mas o fez em dinheiro e não com
dois cheques de Borges, sem fundos.

O que ocorreu foi o seguinte: uma
terceira pessoa, até agora não identifi-
cada, no meio da confusão, trocou no
trailler dois cheques (Cz$ 8 mil e Cz$ 7
mil) de um talão de Borges que foi
extraviado cm 16 de agosto, de acordo
com registros do Banerj.

o Se não fosse o pique da
atriz Sueli Franco, com a
igual tarimba do veterano
ator Santa Cruz. a estréia na
capital gaúcha da comédia
Trair e coçar c só começar,
no Teatro Presidente, em
Porto Alegre, teria sido um
fiasco. Durante o espetáculo
faltou luz três vezes, o que
alongou a peça para quase
uma hora.
• A festa verde antinuclear
que seria hoje no Clube La-
goinha, em Santa Teresa, no
Rio, foi adiada por causa da
chuva.
o A assessoria de imprensa
do governo de Minas está
anunciando a presença, nesse
domingo, do deputado Ülys-
ses Guimarães e do governa-
dor Newton Cardoso, numa
reunião de candidatos a pre-
feitos, e vereadores do
PMDB de todos os 723 muni-
cípios mineiros. A reunião
será no Minas Tênis Clube,
em Belo Horizonte, e o clima
será de festa

Lance-Livre

O fotógrafo Dario Zalis
(ZNZ) quando, mês passado,
foi a Cuba fazer uma reporta-
gem para a revista Playboy
teve 50 filmes apreendidos pe-
Ia polícia cubana, que o
acusou de ter tirado fotos no
interior do um motel. Até
hoje não recebeu os filmes de
volta.

Continuam abertas, até o
próximo dia 30, as incrições
para o 2" Prêmio Nacional de
Ecologia, patrocinado pela
Companhia Vale do Rio Do-
ce e administrado pelo
CNPq. Serão oferecidas 5(X)
OTNs ao melhor trabalho
científico sobre preservação
do meio ambiente.
o Hoje, às 16h. na TVE, o
tucano Artur da Távola, can-
didato à Prefeitura do Rio,
participa do programa Sem
Censura.
» O livro O partido comunis-
ta que eu conheci, de João
Falcão, que será lançado dia
21. na Livraria Xanam, em

Michael Dobbs
The Washington Post

MOSCOU — O
KGB — serviço secre-
to soviético — foi res-
ponsável pelo golpe
de Estado que derru-
bou o dirigente Nikita
Kruschev em 1964, de
acordo com um artigo
de Fyodor Burlatsky,
ex-assessor de Krus-
chev, publicado an-
teontem no jornal Li-
teraturnaya Gazeta.
Até agora, o golpe

Mh
Nikita Kriiscln-v

contra Kruschev, responsável pelo início da
desestalinização da URSS, era creditado a
Leonid Brejnev, que governou o país entre
1964 e 1982.

Burlatsky, assessor de Imprensa de Krus-
chev que faz parte da equipe do atual dirigente
Mikhail Gorbachev, afirma que o então chefe
do KGB, Alexander Shelepin, e seu vice,
Vladimir Semichatsky, articularam a queda de
Kruschev. Os dois teriam mantido várias reu-
niões clandestinas com outros conspiradores,
algumas delas em um estádio de futebol, onde
simulavam assistir aos jogos. "Kruschev só se

deu conta da trama quando voltava de uma
reunião do Politburo (cúpula do comitê central
do PCUS), em 1964, e soube que sua guarda
pessoal havia sido substituída por Vladimir
Semichatsky, sem sua autorização", diz Bur-
latsky.

Segundo ele, Brejnev, segundo-secretário" do partido sob Kruschev, "era um homem
medíocre, despreparado para enfrentar os de-
safios sociais e políticos da URSS", que teria
sido escolhido pelos conspiradores como um
"substituto transitório". "Naquela época, se
alguém afirmasse que Brejnev permaneceria
no poder por tantos anos, provocaria gargalha-
das", conclui Burlatsky.

Com o início da política de glasnost (aber-
tura) e perestroika (reestruturação) de Mikhail
Gorbachev, Leonid Brejnev vem sendo res-
ponsabilizado pelo estancamento econômico e
o fim da liberalização política empreendida
por Kruschev. Essas críticas, publicadas pela
imprensa soviética, aumentaram de tom nas
últimas semanas, coincidindo com o julgamen-
to de Yuri Churbanov, vice-ministro do Inte-
rior de Brejnev e terceiro marido de Galina
Brejnev, filha do dirigente. Churbanov, um
ex-policial que teve uma ascensão meteórica
depois de seu casamento com Galina, está
sendo acusado de corrupção.

Abakan, URSS — AFP
ISliS

Copacabana, traz um resumo
do relatório secreto de Nikita
Kruschóv no XX Congresso
do Partido Comunista da
União Soviética, em 1956.
Os crimes de Stálin denun-
ciados nesse relatório foram
o motivo de Falcão abando-
nar o PCB.
• O secretário municipal de
Planejamento do Rio, João
Maia, e o presidente da Fede-
ração das Associações dos
Servidores do Município/RJ,
Fernando Sanchez, são os
convidados de hoje do pro-
grama Encontro com a Im-
prensa, na Rádio JORNAL
1)0 BRASIL, às 13h.
o O ex-prefeito Marcello
Alencar apoiou a bancada de
vereadores do PDT na Cã-
mara carioca que torpedeou
o pedido de empréstimo ao
Banco Mundial para atender
às vítimas das chuvas de feve-
reiru no Riu. Tudo pela poli-
tica. A população que se
dane.

r—i Mikhail Gorbachev (D) conversa
— com operários da hidrelétrica de
Sayano-Shushenskaya, durante seu piro
pela Sibéria, onde está tentando ampliar
a base de apoio da glasnost. Gorbachev
tem ouvido reclamações constantes da

população siberíana sobre a escassez de
bens de consumo c a lentidão das refor-
mas na URSS.
Ontem, ele visitou uma casa que alojou
Vladimir Lcnin, cm Shushenskoye, onde
defendeu "um socialismo mais humano".

Gorbachev

pode ter o

mesmo destino

Michael Parks
Los Angeles Times

Mikhail 
Gorbachev poderá ter o mes-

mo destino de Nikita Kruschev e
terminar deposto por um golpe articulado
pela ala mais conservadora do aparelho de
Estado e do Partido Comunista soviético.
Este é o alerta contido no artigo de Fyodor
Burlatsky. publicado pelo jornal Literatur-
nava Gazeta.

Burlatsky não chega a dizer que há
uma conspiração em marcha contra Gorba-
chev, mas a riqueza de detalhes com que
expõe a luta interna que conduziu ao golpe
contra Kruschev torna a comparação inevi-
tável.

Em seu artigo. Burlatsky também nar-
ra as razões que levaram à queda de
Kruschev. I 'ma declaração do genro do ex-
dirigente, o jornalista Alexei Adzhubei.
referindo-se á reunificação da Alemanha,
teria irritado os dirigentes comunistas ale-
mães-orientais, o que serviu como fachada
para o golpe. Na verdade, a burocracia
estatal estava descontente com os planos
de modernização econômica de Kruschev,
e com sua política externa. Burlatsky suge-
re que Gorbachev quer reduzir pela meta-
de os cerca de 18 milhões de funcionários
burocráticos do pais. identificando ai a
possível base de uma conspiração contra a
glasnost."Dada a proximidade entre Burlatsky
e Gorbachev e a importância das informa-
çóes divulgadas, acho que o artigo faz parte
da luta interna que se trava no partido
nesse momento", afirma um veterano ana-
lista soviético, que não quis se identificar".
"E pelo espaço — duas paginas — que o
tema recebeu em um jornal importante,
creio que a equipe de Gorbachev sabe que
pode sair perdendo e esta tentando reunir
mais apoio para a Glasnost," conclui.

CURSO 
"CEREBRO 

E COMPORTAMENTO"

FAÇA LOGO.

NÂ0 PENSE DUAS VEZES

Curso dividido em três módulos.
Primeiro: "Introdução à Neuropsicologia"
nos dias 20, 22 e 23 de setembro.
Segundo: "Psicofarmacologia Básica"
nos dias 27, 29 e 30 de setembro.
Terceiro: "Distúrbios Comportamentais e
do Aprendizado - Uma Abordagem Médica"
nos dias 4, 6 e 7 de outubro.
Horário: das 18:30 às 20:30 h.
Conferencista: Dr. Bruno Dalcin, Médico
e Professor de Fisiologia. Coordenador:
Professor Paulo Quintanilha, Decano do

Centro de Ciências Biológicas da USU.
Informações e inscrições:
Rua Jornalista Orlando Dantas, 59 -
Botafogo. Telefone: 552-5422.
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Marketing da paz
'Joint venture1 vai

promover os produtos
americanos na URSS

MOSCOU 
— As empresas americanas que preten-

dem entrar no vasto mercado soviético ganharam
na última quarta-feira um forte aliado. Foi assinada a
carta de intenções entre a gigante da publicidade nos
EUA Young & Rubicam e a agência soviética Vneshtor-
greklama, visando à criação de uma joiru venture destina-
da a desenvolver estratégias de marketing de empresas e
produtos americanos na URSS.

Ford, Kodak, Johnson & Johnson, Chevron e R.J.
Reynolds Tobacco são apenas alguns dos clientes da
Young & Rubicam que já estão negociando joint ventures
com parceiros soviéticos. Segundo Alex Kroll, presiden-
te da agência americana, o objetivo da nova companhia,
ainda sem nome. é justamente ajudar essas empresas a se
estabelecerem na URSS."Nosso trabalho é adaptar a capacidade de nossos
clientes ocidentais às necessidades do mercado soviéti-
co", define Kroll. "Por enquanto ainda são poucas as
oportunidades para a propaganda em larga escala desti-
nada aos consumidores, mas elas existem para a comuni-
cação comercial, e nossa tarefa é justamente descobri-
'3S' 

Ainda com pequeno volume, a publicidade tem
crescido na URSS nos últimos anos. À medida em que o
governo soviético introduz lentamente os critérios de
oferta e procura na economia do país. até então total-
mente baseada num planejamento centralizado, a publi-
cidade começa a desempenhar um papel importante no
desenvolvimento do mercado. Tanto que, no início do
ano, o próprio governo convidou publicitários e executi-
vos de marketing americanos para um seminário em
Moscou. , ,, , ,,Com 51% do capital pertencente a Vneshtorgreklam
e 49c/c à Young & Rubicam, a nova companhia deve
começar a funcionar em janeiro, com dois executivos
americanos trabalhando em Moscou ao lado de seis
publicitários soviéticos. Ela também ajudará empresas
soviéticas a lançarem seus produtos no exterior.
Segundo o gerente-geral da Vncshtorgreklama, Yuri M.
Deomidov, existe uma crescente necessidade de aproxi-
mar cada vez mais os exportadores soviéticos do mercado
externo, como parte do esforço para reformar e expandir
a economia do país."Nossas delegações comerciais estão procurando
novos mercados, mas elas não têm experiência interna",
diz Deomidov. "Em alguns casos ignoramos os mais
comprovados métodos de marketing"

lA'ch Walesa

Walesa sai otimista

de primeira 
reunião

com ministro polonês
VARSÓVIA — O líder do Solida-

riedade, Lech Walesa, se reuniu duran-
te mais de quatro horas com o ministro
do Interior, Czeslaw Kiszczak, e os dois
concordaram que o diálogo entre go-
verno e oposição deve começar o mais
rápido possível. Walesa disse que insis-
tiu no ponto prioritário para os traba-
lhadores: "Não há liberdade sem o
Solidariedade."

Sorridente, com um buquê de fio-
res recebido por admiradores, Walesa
anunciou que haverá uma nova reunião
hoje para estabelecer uma agenda de
negociações. A exemplo do que aconteceu ontem, o encontro
terá a presença do porta-voz da Igreja católica, Alojzy Orszulik.
e do intelectual católico Andrzej Stclmachowski. mediador
entre o Solidariedade e o governo.

Fontes sindicais disseram que quatro líderes das greves de
agosto também estarão presentes no diálogo. O governo
polonês concordou em discutir a legalização do Solidariedade,
mas não o quer como catalizador de um movimento de massa
que provoque sérios distúrbios na produção industrial polonesa.

Dissidentes fundam

Partido Ecológico
Um grupo de intelectuais, dissidentes e integrantes do

proscrito Sindicato Solidariedade fundou ontem o Partido
Ecológico Polonês (PEP) com o objetivo de atuar de acordo
com as normas políticas do pais. Até agora, no entanto, o
governo polonês, que vem considerando os partidos indepen-
dentes "organizações ilegais, subversivas e anticomunistas' .
não se pronunciou.

Com 13 assinaturas, o estatuto do Partido Ecológico
Polonês já foi enviado ao ministro do Interior. Czeslau Kiszc-
zak, à Igreja Católica e à agência oficial de notícias, PAP. "A lei
polonesa não estipula os procedimentos para a criação e registro
de novos partidos políticos, por isso o anúncio público do
surgimento do PEP significa que nós existimos", garantiu o
porta-voz do grupo e professor de química, Zygmunt Fura.

A agência oficial de notícias informou que o Ministro do
Exterior se reuniu com um integrante do Partido Verde da
Alemanha Ocidental, o deputado Helmut Lippelt, mas não
mencionou se também havia contatado o Partido Ecológico
Polonês. Zygmunt Fura afirmou que o PEP e o Partido Verde
alemão já entraram em contato para criar laços entre as duas
organizações. A Polônia é um dos países com maior índice de
devastação ecológica na Europa e a cidade sulista de Cracóvia é
a que tem o ar mais poluído do país.
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Assessores acharam que 
Reagan era incapaz de 

governar-**- Santigo — AP
LOS ANGELES — Assessores do

presidente Ronald Reagan o considera-
ram incapaz de conduzir a presidência
dos Estados Unidos no início de 1987,
quando o escândalo Irã-contras estava no
auge e Reagan abatido pelo câncer no
cólon. Um assessor, James Cannon, clic-
gou a enviar memorando ao chefe da
Casa Civil, Howard Baker, sugerindo
que fosse invocada a 25a Emenda da
Constituição, que prevê a transferência
de poder para o vice-presidente se o
presidente estiver incapacitado.

A revelação está no livro Landslide:
lhe unmaking of lhe presidem: 1984-1988
(Vitória esmagadora: o aniquilar/tento de
um presidente: 1984-1988), dos jornalistas
Doyle McManus, do jornal Los Angeles
Times, e Jane Mayer, do Wall Street
Journal.

Baker estava assumindo a chefia da
Casa Civil e mandou dois assessores à
Casa Branca para preparar a transição,
Cannon e Tom Griscom. Quando come-
çaram a trabalhar os dois ficaram com os
cabelos cm pé: funcionários disseram a
Cannon que Reagan estava dispersivo,
incapaz de governar e a situação chegara
ao ponto de colocarem suas iniciais em
memorandos, como se os papéis tivessem
sido vistos pelo presidente.

Cannon constatou que a estrutura
operacional da Casa Branca estava em
frangalhos. Cannon escreveu um relato-
rio a Baker, que o leu com bastante
apreensão, apesar de ter tido um contato
com o presidente no mesmo dia e não ter
constatado um quadro tão sombrio.

Foto com amante

leva Papandreou

a se divorciar
ATENAS — O primeiro-ministro da

Grécia, Andreas Papandreou, que está se
recuperando de uma operação no cora-
çáo no Harefield Hospital, perto de Lon-
dres, se divorciará de sua mulher ameri-
cana, com quem está casado há 37 anos,
quando retornar a seu país, informou
Sotiris Kostopoulos, porta-voz do gover-
no grego. A história de amor de Papan-
dreou com uma ex-aeromoça da Olympic
Airways se tornou o principal assunto
político em Atenas desde o início desta
semana, quando ele foi fotografado de
mãos dadas com a amante, Dimitra Lia-
ni, de 34 anos, durante um passeio nos
jardins do hospital.
Papandreou, de 69 anos, foi internado no
hosital inglês no final do hiês de agosto
para corrigir um estreitamento da aorta,
unia artéria do coração. Os quatro filhos
do premier grego foram visitá-lo no hos-
pitai mas não se sabia qual das duas
mulheres consolaria Papandreou à beira
do leito. Liani foi a escolhida.
O romance entre Papandreou e Liani
começou no ano passado. Desde então,
sua mulher tem declarado que "todos os
casamentos passam por períodos de cri-
se". Especulações sobre a crise conjugai
de Papandreou aumentaram quando as
embaixadas em Atenas foram informadas
de que o nome de sua mulher deveria ser
retirado dos convites para as cerimônias
oficiais.

Kostopoulos não disse se a data do
novo casamento de Papandreou já foi
marcada. O premier grego deverá convo-
car eleições parlamentares em junho de
1988 e não se sabe quais serão as conse-
qüências de seu romance com Liani. Seu
partido, o Movimento Socialista Pan-
Helênico, que chegou ao poder em 1981,
está enfrentando vários desafios políticos
e recentes pesquisas de opinião mostram
que sua popularidade está em declínio.
Um ambicioso processo de paz com a
Turquia, iniciado este ano, parece estar
fracassando e as negociações com os
Estados Unidos sobre a reformulação dos
acordos militares também. Além disso,
Constantine Mitsotakis, líder do Partido
Nova Democracia, de centro-direita. está
pressionando o go-
verno para que no-
meie um novo pri-
meiro-ministro pa-
ra ocupar o cargo
durante a recupe-
ração de Papan-
dreou. A Consti-
tuição grega não
especifica quem
deve ocupar o car-
go neste caso.

AFP, Washington — 23/12 86 AP, Washington -
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Ronald Reagan: apático Howard Baker:preocupado

disse que inventou declarações atribuídas
a Reagan na primeira conferência de
cúpula com Mikhail Gorbachev em 1985.
A justificativa de Speakes foi a "notória
falta do que dizer do presidente ameri-
cano".

O ex-chefe da Casa Civil, Donald
Regan, apresentou Reagan quase como
um boneco teleguiado pela vontade da
primeira-dama, Nancy Reagan, com o
auxílio de uma astróloga socialite de San
Francisco, Joan Quigley.

O ferino repórter da rede ABC de
televisão, Sam Donaldson, alegou ter
obtido uma série de talking points, rotei-
ros de conversas, usados por Reagan em
audiências. Segundo Donaldson, os rotei-
ros pareciam scripts de Hollywood, por-
que recomendavam, por exemplo, que
Reagan dissesse, ao receber o empresário
Armand Hammcr: "Obrigado, Armand,
por vir aqui para trazer-me este relatório.
Poderia me falar sobre seus esforços no
setor?" Depois de um espaço em branco,
o roteiro diz: "E você, Otis, o que
pensa?"

O
numa referência ao secretário

Numa entrevista ao jornal Los Ange-
les Times, Baker confirmou a existência
do memorando e contou que, após rece-
bê-lo, foi de novo à Casa Branca, desta
vez com Cannon e Griscom. Os três
entraram apreensivos no Salão Oval mas
encontraram um Reagan seguro e cheio
de energia. Baker esqueceu as acusações,
atribuindo-as a assessores descontentes.

Indagado sobre o assunto ontem, Reagan
balançou a cabeça e disse que "não há
nenhuma verdade" na história. O vice-
presidente George Busli disse que só
podia pensar num palavrão ("« Jour-letter
word") para classificar o assunto.

Nesses sete anos de governo, Reagan
já foi alvejado por pelo menos cinco
livros. O ex-porta-voz, Larry Speakes,

de Saúde, Otis Bowen, que acompanhara
Reagan a uma audiência com Hammcr
sobre esforços de uma fundação privada
no combate ao câncer.

Reagan se esquiva disso tudo com
seu carisma e bom humor. Certa vez
montou uma exposição de slides e um
deles o mostrava de capacete junto a um
soldado num lugar alto: "Esse sou eu no
telhado da Casa Branca, tentando adivi-
nhar de onde virá o próximo livro",
ironizou.

Galveston, EUA — AFP
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Assustado, americano escreve no muro: Gilbert, vá embora e deixe o sol brilhar

Furacão causa desaparecimento

cie 306 tripulantes no México

HUSTON — Trezentos e seis tripu-
lantcs de 17 embarcações desapareceram
na passagem do furacão (Silbert 110 Golfo
do México, segundo informou a agência
EFE. De acordo com informações não
confirmadas os tripulantes, após perde-
rem todo contato com a terra, teriam
buscado refúgio 11a ilha Mulheres, 110
Caribe mexicano, duramente atingida pe-
Io furacão.

O Gilbert começou a levar ventos de
até 19(1 km horários à costa do Texas,
obrigando milhares de moradores a dei-
xarem suas casas. O Departamento de
Estado deu ordens para que todos os
navios ila Marinha sediados 110 Golfo do
México sejam levados para o mar e que
os aviões da base naval da costa do Texas
sejam levados para o aeroporto de San
Antônio, 110 interior.

Depois de atingir a península de
Yucatán, o furacão perdeu parte de sua
força mas, segundo especialistas, deve
recuperá-la à medida que avançar pelas
águas do Golfo. "Esta ainda e a maior e

mais destrutiva tempestade que muitos
de nós já vimos", afirmou o funcionário
do Centro de Furacões de Miami, Martin
Nelson. Segundo Nelson, o olho do fura-
cão deve chegar aos Estados Unidos
hoje.

Os números de mortos nas regiões
davastadas pelo Gilbert ainda são contra-
ditórios. Na Jamaica, há notícias de 23
mortos e 2(1 desaparecidos, além de een-
tenas de pessoas feridas. Depois de so-
brevoar o país, o primeiro-ministro, Ed-
ward Seaga, afirmou: "É como Hiroxima
depois da bomba atômica". Pelo menos
dez pessoas morreram 110 Haiti, onde o
governo militar declarou estado de emer-
gência.

A península de Yucatán, no México,
continua incomunicável. O governo me-
xicano desconhece a verdadeira situação
das populações de Cozumel, Cancun e
ilha Mulheres. 0 trabalho das equipes de
resgate está sendo prejudicado pela inter-
rupçáo de estradas e pelos estragos nos
aeroportos. "Todos os aeroportos da re-

Beatificação — O papa João
Paulo II beatificou ontem o religioso fran-
cês Joseph Gerard, durante uma missa
campal para cerca de 311 mil pessoas em
Maseru, Lesoto. O pontífice também la-
mentou o seqüestro de 11111 ônibus em
Maseru, anteontem, que deixou seis mor-
tos e 211 feridos. João Paulo II visita hoje a
Suazilãndia, partindo depois para Moçam-
bique, última etapa de sua viagem à
África.
Ameaça — Integrantes do Comitê
Olímpico Internacional (COl), entre eles
a princesa Anne, filha da rainha Elizabeth
11. foram ameaçados de morte por terro-
ristas palestinos do grupo de Abu Nidal.
A imprensa londrina, citando fontes das
forças de segurança da Coréia do Sul,
informaram que o grupo de Nidal preten-
de assassinar alguns integrantes do COI
durante os Jogos Olímpicos de Seul. A
tarefa seria executada por comandos sui-
cidas.
Palestino — Soldados israelenses
mataram um menino palestino de 10 anos,
após a explosão de uma bomba peno de
Um carro do Exército 11a Faixa de Gaza.
Pelo menos 17 manifestantes palestinos
ficaram feridos durante confrontos com o
Exército de Israel nos territórios ocupa-
dos. A morte de Rami Abu Samra revol-
tou a opinião pública, já que se trata de
uma das mais jovens vítimas desde o início
dos protestos palestinos, há nove meses.
Golfo — A Marinha do Irã anunciou
que começará a desativar as minas das
águas internacionais 110 Golfo Pérsico, ,1
partir do próximo dia 22. para garantir a
segurança da navegação na região. A data
coincide com o oitavo aniversário do 1111-
cio da guerra entre Irã e Iraque.

Gilbert surpreendeu meteorologistas

Um manifestante é preso em protesto contra Pinochet

Viúva Allende voltará

a Santiago no dia 24
Mahnl Arthnu —

gião estão fechados e não devem reabrir
até amanhã (hoje)", informou o diretor
de operações da Cruz Vermelha, Felipe
Castanon.

Aviões militares americanos e sovié-
ticos, cooperando por rádio, entraram
juntos ontem no centro do furacão para
colher informações sobre o fenômeno
atmosférico. As informações coletadas
pelos aviões da União Soviética eram
enviadas para a base em Cuba enquanto
as dos Estados Unidos eram fornecidas
para as bases meteorológicas americanas.

|—| A Nasa, agência espacial dos Esta-
— dos Unidos, planeja lançar a nave
espacial Discovery entre os dias 26 e 29
de Setembro, caso o furacão Gilberto
não afete os trabalhos no Centro Espa-
ciai Johnson, perto de Houston, no
Texas, encarregado do controle da mis-
são. Ontem, a Nasa fechou o Centro
Johnson e mandou parte dos funcioná-
rios para casa. O furacão deve atingir a
costa do Texas amanhã.

A força do furacão Gilbert surpreen-
deu os meteorologistas, que chegaram a
compará-lo com um gigantesco tornado.
Sua característica mais assustadora é o
reduzido tamanho de seu olho, que chega
a ser três vezes menor do que o dos
furacões comuns.

"N"os ficamos tão surpresos com o
surgimento deste furacão quanto os as-
tronautas no ano passado com o apareci-

mento da estrela supernova", afirmou o
meteorologista da universidade da Pensil-
vânia, Frederick J. Gadomski, ao New
York Times.

O principal efeito de um olho tão
pequeno é a concentração de energia que
produz ventos de até 320 km horários
capazes de atingir uma extensa região.
Na quarta-feira, uma das sondas coloca-
das dentro do Gilbert por um avião de
pesquisa para medir sua pressão, tempe-

Greves e saques contra 
plano

econômico se alastram no Peru

LIMA — O
centro de Lima
transformou-se
ontem em uma
praça de guerra.
Cerca de 40(1 tra-
balhadores do
Serviço Indus-
trial da Marinha
(Sima), em grevedesde o começo
do mes por me-
lhorias salariais,
marchavam ru-
mo a Plaza Mayor quando foram barra-
dos pela Guarda ( ivil. O conflito acabou
com tiros, pedradas, bombas de u.is l.icri-
mogêneo e saques, deixando cerca de 50
presos e um numero incerto de feridos.

Durante toda a semana, nas princi-
pais cidades do país, foram registrados

Alan Garcia

saques em mercados e lojas e várias
greves em protesto contra os aumentos.
Ainda assim o presidente Alan Garcia
declara-se otimista. Ele anunciou ontem
a criação de 200 mil postos de trabalho, a
distribuição de alimentos em colégios e o
apoio direto a 600 restaurantes controla-
dos pela igreja, além de outros benefícios
às classes mais pobres. Garcia disse que
estas medidas são de "compensação so-
ciai".

Os saques voltaram a se repetir em
Lima, Puerto Maldonado, Trujillo e
Cusco. Na capital, supostos integrantes
do Movimento Revolucionário Tupac
Amaru (MRTA) roubaram um caminhão
carregado de frangos no mercado de
Surquillo e os distribuíram em um bairro
ila cidade. Isso fez com que alguns luga-

SANTIAGO — Hortensia Bussi de
Allende, viúva do ex-presidente Salvador
Allende, morto no golpe militar de 1973,
voltará ao país no dia 24 de setembro,
onze dias antes do plebiscito que decidirá
se o general Pinochet ficará mais oito
anos no poder. O anúncio foi feito ontem
pela filha Isabel, que afirmou que Hor-
tensia "retorna por uma porta aberta,
como ela sempre quis".

Três dias depois de o governo ter
proibido a propaganda eleitoral da oposi-
çáo, que denunciava torturas praticadas
pela Comissão Nacional de Informações,
a secretaria de imprensa oficial informou
que Pinochet ratificou ontem duas con-
venções internacionais sobre o assunto.

Os documentos assinados, e que se-
ráo entregues posteriormente aos respec-
tivos organismos, sáo o acordo contra
tortura subscrito pela Assembléia-Geral
das Nações Unidas, em 1984, e a conven-
ção interamericana para a prevenção da
tortura, adotado pela OEA em 85.

Ontem, o presidente da Central Uni-
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ratura e umidade se perdeu dentro do
olho e caiu dentro do corredor do fura-
cão, onde foi totalmente destruída.

Cientistas esperam que, agora que o
Gilbert atingiu sua força máxima, possam
ser feitas observações que seráo estuda-
das nos próximos anos. Hoje, os serviços
de meteorologia já sabem as condições
em que os furacões se formam mas ainda
não sáo capazes de prever quando ou
onde ele vai surgir.

Hortensia: 15 anos fora
tária dos Trabalhadores, Manuel Bustos,
entregou-se à Justiça para cumprir a pena
de 541 dias de confinamento por ter
liderado uma greve geral.

A batalha

das eleições

simuladas

Carlos Castilho

Para 
um país que vive há 15

unos numa severa dieta eleito-
ral, os últimos cinco dias foram
pródigos em votações simuladas,
faltando ainda três semanas para o
plebiscito de outubro, que decidirá
a permanência ou não do general
Augusto Pinochet no poder ate
1997. No fim de semana, os 16
partidos da Coalizão pelo Não
(oposicionista) realizaram uma si-
mulação de voto da qual participa-
ram cerca de 100 mil pessoas. 95rr
das quais se manifestaram contra o
continuísmo do atual presidente
chileno.

Logo cm seguida foi a vez dos
partidários do sim organizarem
também o seu ensaio geral para a
votação do próximo dia cinco. O
número de cobaias eleitorais reuni-
do pelos simpatizantes de Pinochet
foi menor e o resultado favoreceu o
governo por uma porcentagem de
55rr. Tanto os adeptos do sim co-
mo os do não garantem que o
resultado das simulações se repetirá
no plebiscito. A oposição, embora
jure que sua vitória c certa, come-
çou no entanto a levantar crescen-
tes suspeitas de fraude.

Ricardo Lagos, o mais popular

dirigente da Coalizão pelo Não.
levantou anteontem a hipótese de
voto duplo pelos agentes do temido
serviço secreto militar— CNI (Co-
missão Nacional de Informações).
Não é segredo que os informantes
do governo têm duas carteiras de
identidade e assim poderiam votar
duas vezes pelo sim. A suspeita de
Lagos foi retomada ontem pelo
Partido Comunista Chileno (na ile-
galidade). que fixou em 200 mil o
número de votos duplos. Segundo o
PC. existem 100 mil agentes secre-
tos (quase um em cada 120 chi-
lenos).

Tinta indelével — O Servi-
ço Eleitoral procurou minimizar a
denuncia oposicionista alegando
que cada eleitor, depois de votar,
terá que mergulhar um dedo em
tinta idelcvel que só desaparece 24
horas depois. O uso da tinta foi
adotado como recurso extra, uma
vez que os poucos mais de 7 mi-
Ihões de chilenos inscritos votarão
apenas com a carteira de identida-
ae, pois não houve tempo para
fazer títulos eleitorais. O Seniço
Eleitoral, dirigido por Juan Ignacio
Garcia, um veterano organizador
de eleições no Chile desde 1964,
garante que a possibilidade de frau-
de é muito reduzida e que até o
fechamento das inscrições, no dia
30 de agosto, haviam sido registra-
dos apenas 16 mil casos de duplo
registro. Garcia diz que a composi-
çáo da tinta indelével t: um segredo
de Estado, mas a oposição garante
que usando cloro líquido é possível
eliminar qualquer \ estísio de iden-
tificação. A fórmula cloro liquido
ainda não foi testada, mas um quí-
mico chileno adverte que quem ten-
lar ficará com os dedos queimados.

res comerciantes fechassem suas portas
mais cedo.

A crise não afeta apenas os assalaria-
dos. O presidente da Associação de Fa-
bricantes de Calçados e Afins, Elmer
Vargas, disse que algumas fábricas estão
fechando por falta de liquidez. A indús-
tria cervejeira, tradicionalmente próspe-
ra no país, anunciou uma queda conside-
rável em suas vendas depois dos últimos
aumentos. Os produtores de frango, por
sua vez. resolveram reduzir seus preços,
devido á falta de demanda.

Na comemoração do oitavo aniversá-
rio de sua fundação, a Esquerda Unida,
segunda força eleitoral do país. anunciou
que passará a promover mobilizações de
protesto contra as medidas econômicas
di) governo. Tais mobilizações deverão
culminar em uma greve nacional, ainda
sem data definida.
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Avanços e Recuos

Os 
três projetos de lei que o presidente José Sarney

recebeu do ministro da Fazenda para reestruturar
o Imposto de Renda contêm avanços inegáveis para os
contribuintes, principalmente para a pessoa física. A
nova tabela do imposto passa a ter somente duas
alíquotas, de 10% e 25%, tanto na retenção na fonte
quanto na declaração anual, e as primeiras leituras
técnicas dos novos textos a serem submetidos ao
Congresso indicam a possibilidade real de uma redução
da carga tributária para os assalariados.

Ao contrário da ilusão que se vendeu aos contri-
buintes com o Plano Cruzado, as medidas de agora
ocorrem em um contexto inflacionário que poderia
esconder armadilhas fiscais, mas não escondem. Não
há um cavalo de Tróia nesse projeto. Se não há, e se o
governo vem se confessando em dificuldades com o
elevado déficit público, de onde se irá tirar receita?

É preciso esperar pelos efeitos práticos da redução
da carga sobre a pessoa física para ver até onde isso
pode estimular o consumo e, portanto, reativar a
demanda, que neste final de ano parece engasgada com
a má performance do comércio e das atividades econô-
micas em geral nos principais centros produtores.

Na prática, o pacote tributário voltou-se para as
pessoas jurídicas como fonte de recursos, seja ao visar
ao lucro auferido em balanço, conforme o disposto no
artigo 36 de um dos projetos; seja ao penalizar as
operações em Bolsas de Valores, com a aplicação do
IOF, ou ganhos de capital em mercados futuros, e até
na rentabilidade real de uma caderneta de poupança,
acima de Cz$ 28 milhões.

Há, na análise desse pacote, que separar dois
aspectos distintos. O primeiro é a questão da pessoa
física. Com um universo limitado de contribuintes, que
não deve passar dos 8 milhões, o fisco brasileiro sempre
descarregou sua mão no bolso da classe média. Eram
sempre os mesmos a pagar. O produto disso é a
colocação do Brasil como terceiro país no mundo com
maior peso tributário sobre o contribuinte apanhado na
fonte. Inversamente, este é um dos últimos países no
mundo industrializado, ou até mesmo em desenvolvi-
mento, no retorno em benefícios sociais por cruzado
arrecadado. Por outras palavras, o contribuinte paga
demais e pouco recebe em troca. Qualquer estratégia
que compense esse estado de coisas é uma inegável
melhoria. E é preciso reconhecer que esta é a direção
do atual pacote fiscal.

O segundo aspecto é o da necessidade de aumen-
tar a receita por outro lado. Ainda quando pequena,
uma alíquota de 0,5% de IOF sobre as operações nas
Bolsas de Valores é o suficiente para criar problemas

de liquidez, isto é, para afastar do mercado os operado-
res que atuam em margens estreitas de ganho compran-
do e vendendo dentro de um mesmo pregão. São
aspectos puramente técnicos que a Receita deveria
considerar, pois hoje comprador e vendedor de papéis
com variações tão pequenas quanto de CzS 700 para
CzS 701 tomam riscos durante os pregões oferecendo
liquidez pronta para as grandes carteiras, os investido-
res institucionais e o mercado em geral, que opera a
prazos longos. Um aumento de custos sobre a correta-
gem — hoje flutuando entre 0,5% e 2% — poderá
exigir flutuações muito maiores para que o formador de
mercado (ou trader) continue comprando e vendendo.
A abertura de um diálogo com os parlamentares e a
Receita para discutir esse ponto é tão relevante quanto
considerar outros que podem desvirtuar o papel da
fiscalização.

A tributação sobre os lucros das empresas implica,
também, aumento da carga tributária. Hoje, as empre-
sas distribuem um mínimo de 25% em dividendos,
sobre os quais recai uma tributação que representa
cerca de 5,75% e passa para 8%. pelo novo projeto.
Pode-se admitir que o governo tenha que compensar de
um lado o que perde por outro, e que lucros sempre
sejam alvo da Receita. Esse aumento da carga tributá-
ria leva, porém, a uma última consideração, e talvez a
mais relevante.

Trata-se de questionar a necessidade de aumentar
receita em lugar de reduzir as despesas. Em resumo, o

ponto central de qualquer programa de ajuste econômi-
co no Brasil de hoje deve ser o controle do déficit

público, e não a formação de caixa para o governo.
Os ministros da Fazenda e do Planejamento estão

empenhados sinceramente em programas de cortes de

gastos e de redução do peso do Estado na economia.
Esses programas deveriam ser complementados pela
ação dos estados e municípios, mas o que se escuta, em
vésperas de eleições, é um coro generalizado de

governadores e prefeitos reclamando mais verbas para
administrações falidas.

A sociedade brasileira, antes de entrar com novos
cruzados, precisa fazer um cobrança rigorosa dos
resultados da operação desmonte, e o lugar adequado é
o Congresso, na hora de se discutir o novo Orçamento.
É preciso que os aspectos positivos e até certo ponto
revolucionários das reformas no Imposto de Renda
sejam preservados, mas é preciso, também, que se
conserve e se estimule a capacidade de investimento
direto das empresas, em lugar de transferir poupança
para o setor público.

Elefante Branco

N' 
ão é de hoje que o sinal vermelho se acendeu na
Prefeitura carioca. Já estava previsto que chega-

ria o momento em que o governo municipal gastaria
todo o Orçamento apenas na folha do funcionalismo,
deixando de realizar, em conseqüência, as mínimas
obras indispensáveis para o funcionamento da cidade.

A crise, no entanto, correu com mais rapidez do
que as previsões e hoje a Prefeitura já não tem dinheiro
sequer para pagar os funcionários. A crise galopante
envolveu a administração e o que agora se observa é a
paralisia administrativa. As culpas se transferem para
todos os lados: ora é o governo estadual que não
repassa as verbas de educação, ora o governo federal
que bloqueia os créditos nos bancos.

Enquanto isto, no Rio, cidade com uma popula-
çáo cada vez maior, os problemas chegam à fronteira
da calamidade pública. Dos buracos nas ruas à carência
de ambulâncias ou combustível nos hospitais da rede
pública, passando pela falta de ônibus, de segurança,
cie sistemas de esgotos, pelas enchentes e deslizamentos
de encostas, tudo dá ao carioca a impressão de que os
impostos e taxas, recolhidos com presteza, não são
empregados em seu benefício.

Em 1982, quando o então partido do atual prefei-
to conquistava o governo estadual, seu líder máximo,
numa frase de efeito característica, disse que as verbas
públicas estão na cabeça do administrador. Pois bem,
passados alguns anos e algumas crises partidárias
internas, pergunta-se: onde estão estas verbas imagina-
rias que não podem mais sequer atender à necessidade
elementar de cobrir a folha de pagamento?

O rombo da Prefeitura, que é de 26 bilhões de
cruzados, caminha a passos céleres para se transformar

Areia Movediça
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num déficit de 60 bilhões até o fim do ano. Nunca a
Prefeitura, na palavra do próprio prefeito (exibindo um
ar de cansaço e desalento), enfrentou uma crise tão
séria. Acabou o oxigênio — é a expressão utilizada.
Mas como se explica que uma administração tão curta,
de apenas três anos de duração, jogue a toalha antes
mesmo de chegar aos últimos roundsl

O mesmo prefeito que reclama da falta de oxigê-
nio é o que contratou, nos últimos dois anos, 23 mil
novos funcionários, elevando a listagem da folha para
114 mil servidores. Assim como cresce o funcionalismo,
cresce a passos largos a dívida, agravando problemas
latentes desde que", com a mudança da capital e a
posterior fusão, foram despencando sobre a cidade
novas dificuldades, agravadas com o descumprimento
das promessas feitas na época pelo governo federal.

A dois meses da eleição para a escolha do novo
prefeito, a própria frigidez da campanha eleitoral
demonstra que os candidatos ainda não se deram conta
da gravidade da situação do Rio. Tudo se passa como
se o que irá ocorrer fosse uma simples troca de guarda
no Parque do Flamengo, no melhor dos mundos
possíveis. Os candidatos transmitem a impressão de
não ter consciência do elefante branco que desejam
herdar, e se eximem da obrigação de enfrentar pela
frente — através de uma discussão séria e sem demago-
gia — a situação de uma cidade prestes a se transformar
numa nova Calcutá.

Dinheiro não há. o gás acabou, a crise chegou
talvez para ficar. Poderão os cariocas alguma vez voltar
a sonhar em viver numa cidade que já foi conhecida
como Cidade Maravilhosa?

Yasser 
Arafat está de novo em movimento: conse-

guiu. agora, uma tribuna no Parlamento europeu,
onde dissertou sobre a questão palestina. Foi, como de
hábito, ambíguo: não prometeu que vai criar um
governo provisório na Cisjordânia, aproveitando a
"deixa" do rei Hussein. que lavou as mãos a esse
respeito.

Não poderia prometer, pois não controla o movi-
mento palestino. Insinuou que deliberações a esse
respeito devem ser tomadas em conferência interna a
ser realizada brevemente.

O que vai resultar da conferência, é impossível
prever. O movimento palestino muda de direção com o
vento, ou com o patrocínio que recebe desta ou
daquela capital árabe.

Arafat queixou-se de que não haja um De Gauile
israelense com o qual negociar (sugerindo que este
novo De Gauile faria com a Palestina o que o mais
antigo fez com a Argélia: dar-lhe a independência).

Também não há. infelizmente, um De Gauile do

lado palestino, ou em todo o mundo árabe. E é por isso
que a questão das terras ocupadas se tornia tão
complicada. Supondo-se que fosse hoje o momento de
devolver as terras, a quem seriam elas entregues? A
que tipo de liderança?

O mundo árabe poderia ter respirado com bastan-
te alívio ante o fim da guerra entre Irã e Iraque. Mas
nada indica que seja hora de alívio. Os iraquianos,
considerando-se vitoriosos, estão tratando a dissidência
dos curdos a golpes de guerra química — o mais
abominável de todos os crimes. Sabe-se que o Iraque
tem desejos de vingança face à Síria do presidente
Assad. que apoiou os aiatolás na guerra. Um governo
que usa a guerra química para resolver problemas
internos não chega a ser um protótipo de civilização.

É isso que tórna. também, as decisões angustian-
tes para os próprios israelenses. O Oriente Médio não é
um lugar convencional. Exigiria a presença de vários
De Gaulles — ou de diversos Gandhis. Mas não há nem
um nem outro a vista.

-Tópico-

Gangorra
<) candidato republicano a presi-dcncia dos Estados Unidos conseguiu

apertar fundo no lado dc cá da gangorraeleitora! e reverteu uma situação i]ue
lhe era bastante incômoda. Depois de
estar 16 pontos percentuais abaixo do

candidato democrata, emerge agora
com oito ponto», acima.

Nem George Bush estava morto
quando a campanha se iniciou, nem se
pode dizer agora que Micliael Dukakis
esteia morto por sua ve/.. Campanha
eleitoral e assim mesmo. Por mais que

as pesquisas apontem para um dos
lados, resultado mesmo só vai se saber
com a contagem dos votos. Pesquisa
não ganha eleição e quem está momen-
taneamente na frente não pode sair
cantando vitória antes do tempo. Quem
ganha eleição é a maioria, no momento
devido. Pelo voto.

Candidatos
(...) Venho solicitar a publicação de

um levantamento sobre a vicia pública de
nossos atuais candidatos à prefeitura do
Rio de Janeiro.

Tal matéria seria de grande interesse e
utilidade pública, uma vez que. a maioria
de nossos candidatos já ocupou ou'ros
cargos públicos anteriormente, e tivjram
ligações partidárias e ideológicas t' leren-
tes das atuais. Como considero a memória
de nosso povo - a minha em particular -
muito curta para assuntos ligados a vida
política do país. seria importante saber
quem e quem. quem fez o quê. quando e
com quem. para podermos avaliar a serie-
dade, honestidade e a verdadeira ideolo-
gia desses candidatos. Virgínia Quilelli —
Rio dc Janeiro.

Frustração
A matéria do jornalista Tim Lopes

sobre a legião de crianças que. ao morre-
rem. precisam de uma autorização judicial
para serem enterradas, realça a frustração
dos membros da Associação Brasileira de
Juizes e Curadores de Menores, que tanto
lutaram para que a nova Constituição
assegurasse a gratuidade do registro de
nascimento. Os juizes de menores Liborni
Siqueira e Celmilo Gusmão defenderam
esta bandeira com muito entusiasmo, mas
não conseguiiam sensibilisar os constituiu-
tes. Somente os reconhecidamente pobres
terão a gratuidade, com a obrigação de
fazer prova da pobreza, uma humilhação.
O pior é que, na ânsia de assegurai a
renda dos cartórios, o texto aprovado
acabou com a gratuidade do titulo de
eleitor. É só conferir o art. 5" inciso 7(i.
Alvrio Cavallieri - Rio de Janeiro.

Deficientes
A coordenadoria para integração da

pessoa portadora de deficiência - Corde,
da secretaria de administração publica da
presidência da República, Sedap. é o
órgão federal de planejamento coordena-
ção e incentivo das ações governamentais
direcionados a pessoa portadora de deli-
ciência objetivando a ampliação das ativi-
dades de prevenção e de atendimento e a
efetiva integração social das pessoas por-
tadoras de deficiência. Dentre os progra-
mas prioritários da Corde, está o progra-
ma de conscientização, cujo oh|etiv» e
mobilizar a comunidade para a questão da
pessoa portadora dc deficiência.

Tenho lido com satisfação .is matérias
publicadas na página Ciência do JORN AL.
í)() BRASIL, onde são feitas ieíerèncias a
estudos que estão sendo realizados para
superação cias dificuldades das pessoas
portadoras de deficiência. Em atenção à
matéria do dia 15/5/88, gostaríamos de
sugerir que seria oportuno a divulgação de
maté>ia sobre similares nacional, para
cuja confecção nos colocamos à disposi-
ção. Teresa Costa d'Amaral, coordenado-
ra da Corde/Sedap/PR — Curitiba.

Trilha do ouro
Li 110 JORNAL DO BRASIL de

15/8/88. a magnífica reportagem sobre a
rota histórica A trilha do ouro perdido, do
jornalista Ghioldi Jacinto. Congratulo-me
com o repórter pelo alto padrão do tra-
balho.

Freqüentador das estâncias hidromine-
rais do sul de Minas desde os idos de 30, a
matéria reavivou as lembranças dos vesti-
gios que sempre encontrei c ainda encon-
tro da antiga estrada real do Picu 110 meio
das matas da Mantiqueira, ora margeando
ora se afastando em vários trechos da
atual estrada Eng" Passos llamonte (Ca-
xambu).

(...) Do outro lado da serra, já do lado
mineiro pode ser vislumbrado o pico isola-
do, de pedra, que deu o nome a região
(Picu). Dizem os antigos que ele é a
escultura do velho imperador. Testa. 11a-
riz, barba, etc... É só conferir. (...) A.
Carlos F. Araújo - Volta Redonda (RJ).

Vistoria
Solicito à Administradora Sion l.tda .

situada à Av. Rio Branco I5f> grupo J2L4,
que providencie uma vistoria 110 aparta-
mento 201 da Rua Antonio de Lemos l)7,
em Olaria. Há um grande vazamento que
atinge o apartamento 101. em que moro.
Já solicitei providências ã administradora,
em carta datada de 5/10/87, não tendo
obtido resposta. Eurydice da Silva Mar-
ques - Rio de Janeiro.

Estabilidade
(...) Os nossos "representantes" aca-

baram de introduzir 11a nova Carta o
instituto da estabilidade para seus amigos,
parentes e correligionários sem necessida-
de de concurso, como estatuía'-.1 velha
Constituição. Não satisfeitos com o alcan-
ce de tal proeza, preparam-se para novo

bote, baseados na mais verdadeira das leis
brasileiras: a "Lei de Gerson".

A realocaçáo dos funcionários públi-
cos pertencentes a órgãos em extinção tem
sido objeto de muita preocupação por
parte de nossas autoridades, principal-
mente num governo que tem como lema o
famoso "tudo pelo social". Sutilmente.
vem sendo "plantado" nos mais importan-

L. Brigido

tes veículos de comunicação do país, que a
fiscalização da Receita Federal e da Previ-
dência Social não funciona melhor por
carência de pessoal. E para suprir esta
lamentável carência, nada como o apro-
veitamento de "alguns" funcionários tor-
nados disponíveis. Sem concurso de aoes-
so. é claro!

Possivelmente, de forma a evitar algu-
ma reação contrária, guindariam também
à condição de fiscais previdenciários di-
versos funcionários do lapas, que não
obtiveram pontuação mínima nas duas
provas seletivas 110 último concurso de
ascensão, mas que estranhamente entra-
ram 11.1 Justiça com a finalidade precípua
de ganhar promoção por decreto. (...).
Idalina Piedra - Niterói (RI).

Trabalho sério
A família Fontanezi Maia agradece e

parabeniza a direção do Hospital da Cia.
Siderúrgica Nacional, a equipe de cirurgia
cardiovascular, em particular aos Drs.
Flãvio Ciai.1111. I 111/ Carlos Gonçalves.
Marcos José Ribeiro. Roberto l.atorre e
Hugo Proviett e todo o pessoal da enfei-
maria e refeitório, como reconhecimento
pelo trabalho sério, profissional e acima
de tudo humano dedicado ao paciente
José Antonio da Silva Maia. operado de
um aneurisma abdominal, em agosto 88
Sanzio Fontanezi Maia — Resende (RJ).

Entrcmcntes. o mesmo gou mo à 1)1:1
sa dc combater o déficit público, aplica ao
funcionalismo federal da administração
direta sanções salariais. (...) As distorções
são gritantes, haja visto o reajuste salarial
autorizado pelo ministério da Fazenda aos
funcionários do Banco do Brasil - 122'< a
partir dc setembro - proporcionando ao
servidor titular do Banco o salário ele CzS

1 milhão 674 mil 181 ocorrendo o mesmo
com os funcionários do Banco Central
contemplados, aproximadamente, com
CzS 1 milhão 5(M) mil. a titulo de ajuste
pelo cumprimento de função comissiona-
da, fora, evidentemente, o salário. (Zozi-
mo. JB. 8l' SN). Pelo visio caiece de
sustentação, ate de ordem moral, o arro-
cho imposto pelo governo aos servidores,
em face da discriminação flagrante i )
Amaury Moraes Alves — Rio de Janeiro.

BB
( ..) Onero parabenizai o JORNAI

DO BRASIL pela transparência e veiaci-
dade da matéria do dia 7 " 88. na seção de
Economia sob o titulo Mailson ganha CzS
754 mil. referente á remuneração total,
bruta, por mês, do ministro da Fazenda.
(...) Dias antes atribuira-sc ao Sr. Mailson
da Nóbrega. em revista especializada de
economia, a declaração de que "estaria
ganhando demais no Banco do Brasil",
CzS 1,73 milhão. Na verdade - o comenta-
rio agora é meu - tal contracheque incluía
parcelas atrasadas, não sendo pois a remu-
neração normal do inès.

(...) E o major do Exército, de 38
anos, reformado. Heitor Yianna Posada
Filho dedicou uma de suas 60 cartas que
mensalmente faz a tornais e autoridades
(...) condenando em termos duros o falo
de um funcionário do Banco do Brasil
ganhar três vezes mais do que um general
do Exército brasileiro. ( ) Seria bom que
o Sr. Pousada soubesse que o Banco do
Brasil seleciona tradicionalmente median-
te um concurso público tido como dos
mais honestos, criteriosos e difíceis de
todo o país. a admissão em seus quadros.
(...) É uma das poucas, sob controle da
União, a gerar fabulosos lucros, a pai da
eficiente aiuda no progresso econômico
do Brasil (. .) É so dai uma olhada
analítica nos balanços periodicamente pu
blicados. para se xeriticar tudo isto.
Amaury Fonseca de Almeida — Rio de
Janeiro.

Acidente
No dia 7 4 88. dirigindo minha motoci-

cleta XLX 351) pela Av. Perimetral, fui
atingida por um táxi Opala azul da C otra-
mo. companhia de rádio-táxis que faz
ponto 110 aeroporto Santos Dumont. que
atirou-se deliberadamente três vezes con-
tra minha moto. até que eu caísse, depois
do que fugiu, divertindo-se. Embora te-
ilha sido socorrida por um policial civil e
um oficial de marinha, pessoas de iniciati-
va nestas horas, ninguém se lembrou de
anotar a placa ou o número do taxi. o que
é perfeitamente compreensível. (...)

Este acidente ou incidente, como deci-
di considerar, custou-me duas operações e
diversas outras complicações que não vem
ao caso mencionar, sendo que não ando
até hoje.

Depois de telefonar várias vezes ao
gerente da Cotramo. que me disse que
sem a placa ou o número do carro nada
havia que se pudesse fazer, teria resolvido
esquecer o assunto não fosse ter recente-
mente tomado conhecimento de um caso
quase idêntico pouco antes do meu. e esta
semana ocorrido o mesmo com um amigo.
Assim, sou levada a concluir que se trata
de uma brincadeira de extremo mau gosto
de motoristas dessa empresa, que nas
horas vagas, á saída do aeroporto, dedi-
cam-se á caçada, atropelando motocicle-
tas. (...) Karcn Mòhrstedt Badin - Rio de
Janeiro.

L. Brigido

Benesses
A anistia fiscal concedida aos sonega-

dores de impostos através do Dec. Lei n"
2.471. DOU de 2'9/88, evidentemente é
conflitante com a suposta política econô-
mico-financeira desenvolvida pelo gover-
no federal. A Unafisco, acertadamente,
protestou publicamente contra o compor-
tamento governamental, pelas implica-
ções decorrentes de tal medida, objeto de
possível ação popular como remédio jurí-
dico.

Desonestidade
Fui lesado pela diretoria da firma ( mi-

bre Construtora S/A. hoje em lugar incer-
toe não sabido. (...) Os diretores Antonio
Dias Martins Júnior e Renee Almeida
Caramez estão soltos por aí. Esclareço
ainda, que o barco em que me encontro
tem outros companheiros, todos com di-
reitos trabalhistas conquistados em mais
de quinze anos de trabalho. Somos todos
pobres, necessitamos receber nossos direi-
tos. (...) A empresa era uma sociedade
anônima, do tipo familiai. Mo e. W < das
ações pertenciam aos diretores, motivo
por que transferiram, e com muita facili-
dade. suas ações, e abandonaram a em-
presa totalmente dilapidade e com dívidas
para com os trabalhadores pobres e sem
recursos financeiros.

Em meu nome e no de meus compa-
n-heifos, gostaria de denunciar esse crime.
Fernando (íarcia — Rio de Janeiro.

Protesto
Na qualidade de mageense. levanto

meu protesto contra matéria maldosa pu-
blicada pelo JORNAL 1H) BRASIL de
11/9/88. assinada por Evamldo da Silveira.
A reportagem causou mal-estar entre poli-
ticos bem à população, uma vez que Magé
possui desenvolvimento muito acima do
que foi mencionado, alias, com dados de
13 anos atrás. Mario Coelho Filho, vice-
presidente do Partido Socialista — Mace
(RJ).

Arraial D'Ajuda
A prefeitura de Porto Seguro pretende

acabar com as barraqumhas tipo bar, em
Arraial da Ajuda, e construir novos bares
estilo barracões, atendendo a interesses
econômicos de especuladores.

Como arquiteta e admiradora do lu-
gar. venho protestar por mais este absur- I
do. É lastimável que a prefeitura, além de
não fornecer segurança adequada, limpe-
za urbana e serviços importantes como
telefonia, transporte e saúde, resolva m- |
terferir na vida dos barraqueitos que ali j
obtém seu sustento e tão bem caracteri-j
sam a hospitalidade e alegria do povo i
baiano. Valeria Barros de Araújo - Rio de
laneiro.
As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que j
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permita confirmação |
prévia.
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Cacau: um 
produto para 

os 
pobres

Nilo Simões Pedreira

O
s preços do cacau no mercado internacional são hoje

mais baixos dos últimos 14 anos cm valoresOS
nominais, sem computar portanto a inflação do dólar. Aos
preços atuais de 1.300 dólares por tonelada ele é pratica-
mente a metade da média de 2.520 dólares na década de
1976 a 1986 c inferior a um terço do preço de 1979 (3.950
dólares/ton).

O excesso de oferta, sobretudo de cacau africano,
aliado ao excedente de 250.000 toneladas, armazenadas por
conta do estoque regulador (buffer stock) da Organização
Internacional do Cacau (OIC) prevê uma contínua degrada-
ção dos preços. Isto ocorre apesar do aumento de consumo
mundial verificado a cada ano.

Foi com o intuito, ainda não alcançado, de estabilizar
os preços, que países consumidores e produtores assinaram
o Acordo Internacional do Cacau, renovado em 1986. Esta
estabilização interessa tanto aos produtores quanto aos
países consumidores, participantes do acordo, para nao
comprometer o futuro da indústria chocolateira do mundo,
que movimenta anualmente alguns bilhões de dólares. E
como resolver o problema, pergunta-se, quando a inexorá-
vel lei da oferta e procura tende a reduzir mais estes preços
(hoje em 58 ccnts/lb)?

Há uma crise generalizada na região cacaueira, mono-
cultora, que não vê perspectivas de melhoria da conjuntura.
Com os preços abaixo do limite dos custos de produção para
os agricultores mais esclarecidos e que empregam melhores
técnicas, começam os lavradores a não dar mais os tratos
culturais devidos, o que certamente comprometerá as futu-
ras safras. Logicamente, dentro de alguns anos, a demanda
será maior que a oferta e os preços voltarão a subir,
renovando o indesejável ciclo. Mas neste ínterim, os em-
préstimos com correção monetária, seja dos bancos, seja das
exportadoras, dificilmente serão pagos. Oue fazer? Manter
a atual situação? Rezar por uma seca na África? Queimar o
cacau do estoque regulador, como já fizemos com o café?
Muitos vêm se preocupando com o problema.

Urge uma providência que reduza ou elimine o esto-
que regulador, transformando as amêndoas estocadas há
seis e sete anos em cacau cm pó, alimento de grande poder
calórico para ser distribuído a países carentes (Etiópia,
Moçambique, etc), ou vendidos a países subdesenvolvidos
como a China comunista e a índia, a preços bastantes
subsidiados, nutrindo assim populações carentes e difundiu-

do um novo hábito alimentar do maior interesse para
produtores e industriais.

Sob os auspícios das Nações Unidas este uso alternati-
vo para o cacau do buffer stock, já adquirido e pago,
ofereceria diversas vantagens: daria plena atividade às
indústrias de esmagamento, hoje ociosas; utilizaria o leite
excedentário dos estoques do Mercado Comum Europeu;
reduziria o estoque de 250 mil toneladas de amêndoas,
elevando o preço do cacau nas Bolsas, hoje baixíssimo
devido à tranqüilidade que a existência do buffer stock dá
aos industriais; reduziria o preço da manteiga de cacau, pelo
excedente que se criaria com o esmagamento das amêndoas,
barateando o chocolate e sobretudo, ao lado de introduzir
um novo hábito alimentar em paaíses altamente populosos (a
China consumiu em 1986 lOg per capita, quando o Brasil
consumiu 360g e a Suíça 4 quilos), estaríamos alimentando
crianças e populações desnutridas.

Obviamente, como toda boa solução não é fácil de ser
implantada. Não só o controle, para que não haja reexporta-
ção do chocolate doado, como também a verificação de que
este chegue ao destino certo, além das despesas com
transporte e esmagamento, são obstáculos a exigirem dedi-
cação, imaginação e realização de um projeto benéfico a
todos. Cabe aos nossos diplomatas a tarefa de convencer os
demais países produtores e consumidores, a participarem e
implantarem o plano.

Enquanto isto, resta aos cacauicultores brasileiros, cm
permanente desvantagem na competição com os produtores
da Costa do Marfim, Indonésia, Malásia, Camarões etc.,
lutar para que o governo brasileiro reconheça que não
podemos continuar pagando imposto de exportação (10 por
cento sobre o valor FOB), além de outros que totalizam 30
por cento, quando em todo o mundo as exportações são
isentas de taxas. Mesmo no Brasil os produtos manufatura-
dos (automóveis, petroquímicos etc.), para não falar na
soja, laranja, algodão etc., que são também isentos apesar
do volume das suas exportações atingirem valores muito
superiores ao do cacau.

É mais simples que o governo, em lugar de taxar todos
estes produtos para fazer a isonomia com o cacau, venha a
retirar este imposto injusto, pago há mais de 25 anos pelos
cacauicultores que alargam ainda mais as disparidades entre
as regiões desenvolvidas do Sul e a pobreza do Nordeste.

Nilo Simões Pedreira o diretor-presidente da Associaçáo Brasileira de
Cacauicultores

\jó ~=> 5

o

o

m 
°ARj

c
>

T S E

PRESERVAÇÃO
E

EXTINÇÃO
DE

INCÊNDIOS

n i.'s ,«T caav s

19 8 c.' O'• 7 ? I? 'i')—7
LON'HCA A U J

«t'.7c41'i GO

2* PARTE • SEF/SEAR

——————r i.1 -< * >*i o° c/»* S Ip*u ?''jr\M' ( N' f'S 
Li '

r,,>UON> I

b J

. ?

c\

AIJTI I CA1.';.! sr VLHÍ.O-

OLHAÍ LEITOR, QUANDO SUA CASA PEGAR FOGO E

NINGUÉM APAGAR (COMO EM ITATIAIA). NAO CHIA

NAO NÓS TODOS PAGAMOS (SEM CHIAR) UMA £AXA
EXATAMENTE PR A ISSO: PRESERVAÇÃO DE INCÊNDIO.
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O livro dos Salmos
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Dom Marcos Barbosa

Como setembro, mês da Bíblia, propõe-nos este
ano o estudo dos Salmos, traduzimos esta carta de
santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja no século
IV.

Louvo, 
meu caro Marcelino, o propósito que o Cristo te

inspira de ler freqüentemente o livro dos Salmos, onde
te esforças por descobrir o sentido oculto de cada um. Cada
livro da Bíblia, na verdade, nos traz e explica determinada
mensagem. O Pentateuco nos fala da origem do mundo e
dos feitos dos grandes patriarcas, como também do Egito e
das prescrições da lei; a trilogia que vem depois nos relata a
partilha da Terra Prometida, as proezas dos Juizes e a
genealogia de Davi; os livros dos Reis e das Crônicas dão-
nos a história dos reis; Esdras descreve o fim do cativeiro, a
volta da Babilônia e a reconstrução de Jerusalém e do
Templo; os profetas anunciam a vinda do Salvador, adver-
tem o povo quanto aos mandamentos, repreendem os
pecadores e anunciam a conversão dos gentios. O livro dos
Salmos, contudo, é como um jardim que encerra todos esses
livros, animando-os com seus cânticos, e apresentando-nos,
além disso, os seus próprios poemas.

Ele modula a narração do Gênesis no Salmo 18:
"Cantam os céus a glória do Senhor,Io firmamento, a obra
de seus dedos"; como também no Salmo 23: "É do Senhor a
terra e o que a reveste,/o mundo inteiro e todos que o
habitam." O Êxodo, o livro dos Números e o Deuteronômio
são dignamente celebrados nos Salmos 77 e 113: "Quando

Israel saiu enfim do Egito/e a casa de Jacó de um povo
estranho,/o mar então o viu e pôs-se em fuga,/as águas do
Jordão retrocederam" etc. Quanto ao sacerdócio e ao
tabernáculo proclama o Salmo 28: "Tributai ao Senhor,
filhos de Deus./tributai ao Senhor louvor e glória!/Dai ao
Senhor a glória do seu nome,/adorai o Senhor em vestes
sacras!" A história de Josué e dos Juizes aparece no Salmo
106. Foi realmente sob Josué que foi dada ao povo a Terra
Prometida; em seguida, ouvindo seus gritos de aflição, o
Senhor suscitava a todo instante Juizes para salvá-lo dos
opressores, segundo o refrão: "Clamaram ao Senhor em sua
angústia,/e de sua aflição os libertou." A história dos Reis é
de certo modo celebrada no Salmo 19: "Outros tenham o
fragor de carros e cavalos,/no nome do Senhor é que está
nossa força!" A história de Esdras vem no Salmo 125:
"Quando o Senhor a Sião/reconduzia os cativos,/estar
sonhando pensávamos:/tínhamos risos na boca/e em nossos
lábios, canções!" Vemo-la também no Salmo 121: "Quanta

alegria quando ouvi: Nós vamos/ã casa do Senhor!/E eis os
nossos pés, Jerusalém,/chegando às tuas portas..." Quanto

aos Profetas, quase cada Salmo fala, como eles, da vinda do
Salvador.

Mas o livro dos Salmos possui um carisma próprio:
além dos temas aparentados aos dos outros livros, apresenta
a admirável particularidade de ir descrevendo as aventuras
de cada alma, com suas quedas e vitórias. Sendo assim, se
alguém deseja um modelo pelo qual orientar-se, ei-lo
traçado nos Salmos. Nos outros livros ouve-se a lei prescre-
ver o que devemos ou não fazer, escutamos as profecias que
nos instruem sobre a vinda do Salvador, entusiasmamo-nos
com a história dos Reis e dos antigos Santos. No livro dos
Salmos, se aprendemos também tudo isso, descobrimos
ainda os movimentos de nossa própria alma e ficamos
sabendo o que dizer ou fazer para curar nossas paixões. Se
os outros livros proíbem igualmente o mal, o dos Salmos nos
revela o verdadeiro modo de evitá-lo. Tomemos como
exemplo o preceito da conversão, que consiste em abster-se
do pecado. Os Salmos nos ensinam como converter-nos e o
que devemos rezar ao fazê-lo, como o Salmo 50: "Deus, tem
pena de mim no teu amor,/teu grande amor apague o meu
pecado!"

São Paulo diz: "A tributação produz a constância, esta
produz uma virtude comprovada, e a virtude, a esperança;
ora a esperança não nos engana" (Rm 5,3-5). Já os Salmos
descrevem como devemos suportar as tribulações, como
cada um de nós é provado e quais são as palavras daqueles
que confiam no Senhor, como no Salmo 129: "Espero em ti,
Senhor, e minha alma/tua palavra espera./Mais confiante
que os guardas pela aurora,/ela espera o Senhor!" São Paulo
diz na segunda Epístola a Timóteo (3,12): "Todos os que
aspiram a viver piedosamente no Senhor Jesus sofrerão
perseguições." Já os Salmos nos dirão qual será a súplica dos
fugitivos e perseguidos, como no Salmo 3: "Pelo Senhor eu
clamo em altos brados,/e do seu monte santo me respon-
de./Então, deito-me em paz, logo adormeço;/quando des-
perto, ampara-me o Senhor."

Um último exemplo: foi-nos ordenado bendizer o
Senhor e louvá-lo, mas os Salmos determinam como louvar
a Deus e colocam em nossos lábios expressões capazes de
agradá-lo; vejamos, entre tantos, o Salmo 94: "Vinde, e
alegres cantemos ao Senhor,/aclamemos a Rocha que nos
salva! (...) É ele o nosso Deus, nós o seu povo,/rebanho que
conduz com sua mão!"

Para concluir com uma só palavra, o livro dos Salmos é
de uma utilidade espiritual superior à de qualquer outro,
tanto do Antigo como do Novo Testamento.

NOTA — As citações são de nosso livro Os Salmos,
tradução baseada no texto de E. Vogt e aprovada pela Liga
de Estudos Bíblicos, Edições Loyola.
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Transitando 
pela trilha da coe-

rência, o presidente José Sar- }
ney liberou o governador do Mara-
nhão, Epitácio Cafeteira, seu ex-
desafeto político e atual correligio-
nário dos mais exaltados e incodi-
cionais, de constrangimentos para
anunciar sua decisão de candidatar-
se à vaga de senador na eleição de
1990, pois que não pretende dispu-
tar nenhum mandato depois de cumprir o de presidente
da transição democrática.

Sarney não improvisou desculpa para contornar o
dasafio de um teste de urna meses após deixar o governo.
A interpretação maliciosa pecaria duplamente por incon-
sistência e por agredir à verdade. Ora, o eleitorado
maranhense já elegeu e reelegeu Sarney em pleitos
majoritários para o Senado. O conterrâneo que deixa a
presidência, cumprindo mandato assinalado por crises,
dificuldades, a intercalar momentos de aprovação con-
sensual nos 10 meses do cruzado com as horas amargura-
das da inflação indomável, certamente que encontraria
os caminhos do voto no orgulho pelo filho da terra que
atingiu o mais alto cargo da República.

Antes de chegar à presidência por obra e graça do
acaso, Sarney sustentava, em conversas com amigos, que
ex-presidente não deve exercer nenhum outro cargo. A
colocação não visava atingir nenhum alvo determinado,
em tiro de sinuosa trajetória indireta. Exprimia a convic-
ção pessoal maduramente assentada. O ex-presidente
não esgota seus deveres com o país. Ele alça à categoria
de reserva moral, conselheiro a ser ouvido nos momen-
tos difíceis para transmitir a palavra da experiência
sofrida. Mas, para que tenha peso. necessita a escora da
isenção, da imparcialidade. O distanciamento da militân-
cia política é essencial para resguardar a respeitabilida-
de, poupada dos desgastes da paixão e da controvérsia.

Mesmo a atividade privada, se possível, convém
evitar e pelas mesmas razões que recomendam acautelar
a imagem, conservando-a, intocável, na redoma prote-
tora.

A exceção à regra é sua confirmação. Assim o ex-

presidente Ernesto Geisel no seu gabinete de presidente
da Norquisa vem acumulando muito mais respeitabilida-
de do que seu desastrado sucessor, o também e inesque-
cível ex, João Figueiredo, nas atividades extras e pouco
ortodoxas dos lazeres da equitação, uma de suas arden-
tes paixões, cultivada nos ócios de tempo integral. Ou do
prefeito e ex, Jânio Quadros, teimosamente obstinado
em apagar da biografia a nódoa da renúncia, sem se dar
conta que o tempo passa, deixando estragos nas rugas do
rosto e nas ilusões do povo.

Como tese, a antiga receita de Sarney para ex-
presidente tem a sua racionalidade e, claro, projeta-se
com luz própria de grande oportunidade. Sarney é o

único candidato conhecido a ex-presidente. E é para já,
dentro de mais exatos 18 meses, um ano e meio.

Candidatar-se ou não à senatória maranhense não é
opção que se esgote no âmbito estadual.

A confirmação, oficializada pela pressa jubilosa de
Cafeteira, da decisão de não se candidatar, facilita o
enquadramento do final do mandato de Sarney na
moldura de objetivos nacionais facilmente identificáveis.
A meta da consolidação democrática adquire prioridade
absoluta. O mais são os meios para chegar lá.

Se o presidente pretende encerrar a atividade
política, para dedicar-se aos seus livros, aos chás com
bolinhos da Academia Brasileira de Letras, à curtição de
sua ampla casa. arejada pelos ventos praieiros de São
Luís, está sinalizando a disposição de afastar-se desde já
da briga eleitoral: agora, na campanha municipal e, ano
que vem, na sua sucessão.

Não chega a ser novidade. Tudo aponta para a
conveniência de Sarney permanecer à margem das duas
disputas eleitorais até o fim do mandato. Ele nada tem a
ganhar teimando em meter o bedelho onde não é
desejado, correndo riscos de graça. As derrotas de
candidatos abençoados pelo governo seriam debitadas à
sua impopularidade. Nenhuma vitória seria creditada na
sua conta.

Ano que vem, pior ainda. A sucessão estreará a
exigência da maioria absoluta. Com toda a probabilidade
de exigir o segundo turno para a decisão.

No primeiro turno, a 15 de novembro de 89, a
inflação de candidatos não estimula o engajamento do
governo. O PMDB do doutor Ulysses Guimarães desde-
nha. rejeita o apoio ostensivo de Sarney, preferindo a
ajuda por baixo do pano. dissimulada, sinuosa, deslizan-
do através das mordomias dos ministros do partido.
Nessa hora não há ministro descartável: toda máquina
será bem-vinda.

No segundo turno, curto e passional, confrontando
dois classificados, a simpatia do Planalto será inútil e
talvez desaconselhável. Em qualquer caso, não daria
para arriscar palpite, com a temerária antecedência da
prévia no meio do caminho.

Claro que o coração de Sarney penderá para um
candidato e a preferência presidencial não resistirá à
inconfidência intencional. Uma coisa, porém, é o presi-
dente torcendo de camarote; outra, o governo acionado,
à moda da casa, para viabilizar candidato oficial.

Conveniências, vantagens, bom senso, tudo, abso-
lutamente tudo conflui para aprovar a decisão de Sarney
de resguardar-se na imparcialidade, para ser poupado e
aliviar o sufoco das pressões no trecho mais delicado do
fecho da transição.

Parece, pois. decisão perfeita e acabada, todo um
projeto de vida minuciosamente traçado, costurado com
a linha de velhas convicções.

Mas _ quantas vezes? — esquemas são alterados à
última hora. sem razões aparentes, num repelão incom-
preensível, depois curtido em remorsos inúteis.

A Igreja de sempre

Dom José Fernandes Veloso

Os 
chamados "progressistas" coincidem com os lefeb-

vrianos em dizer que o concilio mudou a Igreja:
aqueles para justificar seus desvios teológicos e pastorais;
estes para contestar o Vaticano II, qualificar como herege
quem defende o concilio.

Houve sem dúvida muitas mudanças de ordem discipli-
nar e na organização temporal; nos ritos litúrgicos, na
adequação pastoral aos novos tempos, na consideração de
problemas defrontados pela humanidade e pela Igreja só nos
últimos decênios. Mas na doutrina, nada se acrescentou ou
diminuiu de substancial; apenas se esclareceram melhor
alguns tópicos e se extraíram conclusões até então implícitas.

João XXIII convocou o concilio para a Igreja estudar e
aprofundar a própria identidade, não para alterá-la ou fazer
qualquer plástica em sua face; convidou a abrir janelas, não
a derrubar paredes. Para isso, impunha-se "descobrir o
íntimo significado e a verdade substancial sobre o direito
constitucional da própria Igreja, para saber o que nele é
imóvel e certo, e o que dos princípios deriva por via de
natural e autorizado desenvolvimento" (Paulo VI, alocução
no final da terceira sessão do concilio).

Ao promulgar a Constituição Dogmática sobre a
Igreja e o Decreto sobre Ecumenismo (documentos mal
interpretado pelos dois desvios opostos), explicou o papa:"Esta promulgação verdadeiramente mio muda coisa algu-
ma à doutrina tradicional. Aquilo que Cristo quis, queremo-
lo também nós. O que estava fica. O que a Igreja por séculos
ensinou, ensinamo-lo igualmente. Somente aquilo que era
simplesmente vivido é agora expressado; aquilo que era

incerto fica esclarecido; o que era meditado, discutido e em
parte controvertido, chega agora a uma serena formulação '

(Paulo VI, ib.).
Desconsiderando afirmações tão claras, lefebvrianos

sustentam que. ao não corrigirem os erros progressistas,
Paulo VI e João Paulo II os aceitam como expressão dos
ensinamentos conciliares. Mas esta alegação só pode ser
feita por má-fé ou desconhecimento das repetidas admoesta-
ções de Paulo VI, desde o imediato pós-concílio: basta
folhear a esmo algum dos 16 alentados volumes de Insegna-
menti di Paolo VI. Quanto a João Paulo II, vemos como os
progressistas tentam apresentá-lo como conservador, retro-
grado, contrário ao Vaticano II etc., tal a clareza com que,
por palavras e atos, reprova aqueles desvios.

A menos de um ano do encerramento do concilio, em
carta de 21-IX-1966 ao cardeal Pizzardo, Paulo VI advertia
os teólogos que iam reunir-se em congresso: "Acerca do
valor e da interpretação a dar aos mesmos ensinamentos, é
necessário evitar considerá-los como separados do resto do
patrimônio doutrinai da Igreja, como se pudesse existir
contraste ou oposição entre eles. Ao contrário, tudo o que é
ensinado pelo concilio Vaticano II se conjuga em plena
harmonia com o magistério eclesiástico precedente, do qual
não é mais que continuação, explicação, incremento. Com
efeito, também com esta finalidade foi convocado o concí-
lio. como o atestou nosso predecessor João XXIII no
discurso inaugural, a saber: para que fosse reafirmado o
magistério eclesiástico".

Na Exortação Apostólica pelo quinto aniversário do
concilio, a 8-XII-1970, o papa foi bem claro: "Muitos fieis se
sentem perturbados na sua fé no que cia tem de essencial . E
mais adiante: "Nós vemos manifestar-se uma tendência para
reconstruir, a partir de dados psicológicos e sociológicos.

com cristianismo truncado da tradição ininterrupta que o
liga à fé dos apóstolos; e. além disso, para autorizar uma
vida cristã destituída de elementos religiosos". Denuncia os
"danos que causa, hoje. entre o povo cristão, a divulgação
de hipóteses aventurosas ou de opiniões perturbadoras da
fé". E cita, avalizando-a. uma declaração do episcopado
alemão em 27-XII-1968: "A liberdade religiosa, afirmada
pelo concilio, que se apoia sobre a liberdade de consciência,
serve para a decisão pessoal perante a fé; mas ela não tem
nada que intervir quando se trata de determinar o conteúdo
e o alcance da Revelação".

Quatro anos depois Paulo VI preparava o Ano Santo
com a candente Exortação Apostólica Paterna cum benevo-
lentia, que citamos várias vezes em artigos anteriores.

Em 1968 o Credo do Povo de Deus reafirmava a linha
da tradição. (Será por isso que foi tão rapidamente esque-
cido?)

A 29-VI-1972, em solene vigília na basílica de São
Pedro, Paulo VI foi dramático: "Parece que a fumaça de
satanás entrou por alguma fresta no templo de Deus...
Acreditava-se que depois do concilio teríamos um dia de sol
para a história da Igreja; ao contrário, temos um dia de
tempestade, de trevas, de busca, de incerteza..."

No concistório de 24-V-1976 declarou sua amargura
pela obstinação e surdez às lições do concilio por parte dos
dois desvios opostos, que ele igualmente condenou e
descreveu na sua "imaturidade superficial".

Também nas audiências gerais das quartas-feiras,
repetidamente, Paulo VI alertava o povo contra os desvios
na interpretação do concilio. Por exemplo, a 21-X-1970: "A

assim chamada teologia da revolução não é conforme ao
espírito do Evangelho... O espírito do concilio coloca o
cristão diante do mundo em termos totalmente diferentes".

A S-XI-1972: A renovação da Igreja "não foi corretamente
entendida por todos; para alguns soou como condenação do
passado e licença para romper com ele... e houve quem
pensasse em renovar a Igreja secularizando-a". A -"-XI-
1972: "Nalguns ambientes a figura ideal da Igreja nao se
reformou nem renovou, mas, pelo menos conceitualmente,
ficou deformada... É um processo de redução que infeliz-
mente continua, em várias partes, a esvaziar a doutrina
católica do seu conteúdo e da sua certeza". (Neste discurso,
repassado de angústia, o papa denunciou distorções na
liturgia e na disciplina, no dogma, na moral e na pastoral).

Dentro do breve espaço de que aqui dispomos, bastem
estes exemplos, entre centenas de outros pronunciamentos,
bastante claros e incisivos. Se de um lado e de outro tazem
pouco dos ensinamentos pontifícios e até os mutilam, a
culpa não é dos papas nem do concilio. Ate João Paulo I.
nos breves 33 dias de pontificado pelo menos por duas vezes
se pronunciou severamente a respeito...

Nos textos conciliares retamente interpretados, e nos
ensinamentos de João XXIII e Paulo \ 1. de João Paulo I e
João Paulo II. a Igreja do Vaticano II é a mesma Igreja de
sempre.

Dom José Fernandes Veloso é bispo de Petropohs, RJ

Correção — O artigo de Dom Lucas Moreira Neves —
Catolicismo e cultos afro-brasileiros — publicado na quarta-
feira, saiu com palavras trocadas. Onde se lê. a partir da nona
linha do último parágrafo, "elementos inconfundíveis, em um
nível profundo e bom e saudável para os dois diferentes cultos o
diálogo efetuado na máxima clareza", deve-se ler "elementos
inconfundíveis, o diálogo seja efetuado na máxima clareza, em
um nível profundo, bom e saudável para os dois diferentes
cultos"
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Ohituário

Rio de
Ernàni Guimarães, 87 anos, de
broncopncumonia. Paulista,
era casado com Sílvia Aranha
Pereira Guimarães e tinha três
filhos. Aposentado, morava
em Copacabana.
Maria Sara Barcelos, S4 anos,
de acidente vascular encefáli-
co. Fluminense, era solteira e
morava na Glória.
Valdeniar Rossi, 77 anos, de
câncer do pulmão esquerdo, na
Casa de Saúde São Sebastião,
no Catete. Fluminense, era ca-
sado com Hilda Gonçalves
Rossi e tinha três filhos. Era
operário da construção civil e
morava cm Copacabana.
Marianina Bianco dos Santos,
l)l anos, de acidente vascular
cerebral, na Casa de Repouso
Santa Isabel. Fluminense, era
viúva de Raul Rodopiano Gon-
çalves dos Santos e tinha cinco
filhos. Morava em Copaca-
liana.

J aneiro
Ondina da Conceição I.úcia, 74
anos, de insuficiência cardíaca
congcstiva, no Hospital Evan-
gélico, na Tijuca. Fluminense,
era aposentado, solteiro e tinha
um filho. Morava em Copaca-
bana.
Jorge Freire Pedroso, 63 anos,
de acidente vascular cerebral
hemorrágico, no Hospital de
Ipanema. Fluminense, era ca-
sado com Gertudes Holt
Schmidt Pcdrosa e tinha três
filhos. Comerciário, morava
em Botafogo.
Luís Carlos Kastrup, 68 anos,
de choque scptico, no Hospital
de Ipanema. Fluminense, era
casado com Alde Costa Kas-
trup e tinha dois filhos. Morava
no Engenho de Dentro.
Ermínia Scatolo Oliveira, 67
anos, de parada cardiorrespira-
tória. Italiana, era viúva de
Milton da Silva Oliveira c linha
dois filhos. Morava cm Vila
Cosmos.

Estados
,lesse Silva, 69 anos, de câncer rantes. E autor, há 15 anos, de
no pulmão, em casa, em Porto um método que continua inedi-
Alegre. Um dos grandes violo- to para aprender violão. São
nistas da época" de ouro da discos acompanhados de expli-
música popular brasileira, Jes- cações e partituras que faeili-
se morre 13 dias antes do lança- tam tudo para os alunos. Entre
mento de sua biografia. ,lesse o grupo de boêmios e músicos
Silva — Kpoca de Ouro (Edito- gaúchos antigos, ao voltar a
ra Palomas), do jornalista Da- viver no Rio Grande do Sul,
nilo Ucha. Em sua melhor fase nos anos 6(1. conviveu em rodas
— sua e de todo o grupo que de violão com Lupicínio Rodri-
marcou a época de ouro —, gues e músicos brilhantes, en-
.lesse morou no Rio de Janeiro, tre os quais ainda estão vivos
onde era companheiro constan- Túlio Piva, Lourdes Rodrigues
te de gente como Pixinguinha e o flautista Planto Cruz, entre
Jacó tio Bandolim, como pro- outros. Seu sonho era ver im-
fissional e como boêmio. Foi presso o livro sobre sua vida. o
um dos músicos que tocou no que não alcançou por um dia:
programa de inauguração da hoje ele ficaria pronto na gráfi-
segunda emissora de televisão ca. A festa de lançamento esta-
do Brasil, a Tupi do Rio. Com- va marcada para o dia 28 e
positor dos mais inspirados, há certamente se transformará nu-
cinco anos, já afastado dos ma homenagem póstuma. Dei-
meios profissionais, sua música xa viúva e três filhos. Morreu
Meu sentimento foi uma das de madrugada e toi enterrado
vencedoras do Festival Naeio- às 17h no Cemitério João
nal do Choro, na TV Bandei- XXII, cm Porto Alegre.
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Edital de

Mesquita é

malvisto
RI Cil I — A menos de

um mês da incorporação de
Fernando de Noronha a Per-
nambueo e em meio às mobili-
zações do governo federal para
derrubar a decisão da Consti-
tuinte, o governador do territo-
rio. Fernando César Mesquita,
está publicando nos jornais
desta capital um edital de to-
mada de preços para arrendar
um hotel, um bar, um clube,
um veleiro e um barco de pas-
seio. A notícia, que provocou
reações negativas entre os as-
sessores de Miguel Arraes. foi
confirmada ontem pelo próprio
Fernando César. De Brasília,
por telefone, ele garantiu que o
negócio é lícito, que tudo foi
comunicado ao governador de
Pernambuco e culpou a "incrí-
vel desinformação" dos auxilia-
res de Arraes pela confusão
criada.

Pelos termos do edital, o
arrendamento inclui a Pousada
Esmeralda — com 5(1 aparta-
mentos e 120 leitos — e o Bar
Mirante, ambos situados na
Praia do Boldró. ao norte da
ilha. o.Clube do Pico, próximo
ao hotel, além das embarca-
çóes, utilizadas até há pouco
tempo para passeios turísticos.
A tomada de preços, que leva o
número 09/88. será feita no
escritório de Fernando de No-
ronha cm Recife, no próximo
dia 28. tinia semana antes de
Fernando César Mesquita dei-
xar o cargo.

FERNANDO AUGUSTO

RAMOS RIBEIRO
(MISSA DE 30° DIA)

tA 

família de FERNANDO AUGUSTO RA-
MOS RIBEIRO e seus colegas do Depgr-
tamento de Produção da PETROBRAS
convidam para a Missa de 30° Dia, que

será celebrada hoje, 16 de outubro, às 11:00
horas, na Capela da Ordem Terceira Nossa
Senhora Monte do Carmo, à Rua 1o de Março
— Centro — Rio.

ANDRADE

A Fundação do Cinema Brasileiro —
FCB — convida para a Missa de 7o Dia
em lembrança do seu conselheiro
JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE,

hoje, as 19 horas, na Igreja Nossa Senhora
do Rosário (Rua General Ribeiro da Costa
164 — Leme).

JOAQUIM PEDRO DE

Missa de 7o Dia

ÍA 

Equipe de "CASA-GRANDE,

SENZALA & CIA" convida os ami-
gos e companheiros para a Missa

de 7; Dia que se realizará dia 16/09, às
19h. na Igreja N. S. do Rosário, à R. Gal
Ribeiro cia Costa, Leme.

" 
*
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Órgãos se unem

para 
combater

as 
queimadas

Criados há dois meses, só
hoje será instalado definitiva-
mente o Sistema Nacional de
Combate e Prevenção a Ineên-
dios Florestais, formado pelo
IBDF (Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal),
corpos de bombeiros, Embrater
(Empresa Brasileira de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural),
Defesa Civil, secretarias de
Meio Ambiente e grupos conser-
vacionistas. O sistema irá acom-
panhar e propor soluções para os
problemas das queimadas duran-
te todo o ano, e não apenas nos momentos críticos, como
ocorre hoje.

Os técnicos do sistema, reunidos ontem, decidiram
intensificar o intercâmbio com países de tecnologia mais
avançada no setor, como Canadá, Austrália e Estados Unidos.
Serão criadas ainda as Brigadas Ecológicas, grupos de volun-
tários que têm desempenhado um papel muito importante nos
últimos combates a incêndios florestais, como no Parque
Nacional das Emas (GO) e em Itatiaia. Esses grupos serão
treinados e equipados com kits com picaretas, abafadores e
extintores de incêndio.

O presidente do IBDF, Antônio José Guimarães, está
estudando ainda, junto com o Ministério da Aeronáutica, a
possibilidade de criar um esquadrão de combate a incêndios,
utilizando os antigos aviões Catalina, que seriam adaptados
para se tornarem avióes-tanque.

Ministros militares — "As Forças Armadas têm
colaborado no combate às queimadas e continuarão a fazê-lo
porque este é um assunto de nossa responsabilidade. A
afirmação foi feita ontem pelo ministro do Exército, general
Lcônidas Pires Gonçalves, referindo-se à preocupação dos
ministros militares com as queimadas, que já causaram
diversos danos às florestas, inclusive, reservas ecológicas, em
1(1 estados.

Uma ação conjunta das Forças Armadas, entretanto, não
será necessária, porque o período das chuvas está se aproxi-
mando. A Aeronáutica e o Exército já se puseram à disposi-
çáo do IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores-
tal). Mas os ministros militares, que estiveram reunidos ontem
em uni almoço de trabalho no Emfa (Estado-Maior das Forças
Armadas), manifestaram a sua preocupação com o assunto e
defenderam a necessidade de reforçar a fiscalização para
evitar a destruição das matas.

Ao comentar a descoberta de um fogareiro do Exército
110 Parque de Itatiaia, no Estado do Rio, um dos lugares cm
que ocorreram incêndios, o ministro foi irônico: "Você não
está querendo dizer que nós somos os responsáveis por aquele
fogo." E prosseguiu: "O comportamento da nossa tropa é
muito lógico, muito disciplinado, e eu tenho absoluta certeza
que isso não e de nossa responsabilidade." Ele disse que o
fogareiro deve ter sido perdido em outra oportunidade,
durante algum exercício, e acrescentou: "Nós nao estamos
interessados em bolar fogo em coisa alguma, mesmo porque,
quando chega a hora de apagar o fogo, sempre nos chamam,
não é?"

O ministro do Exército salientou que as Forças Armadas
podem auxiliar 110 combate as queimadas, não só apagando
incêndios mas também fazendo o isolamento das áreas que
ainda não foram afetadas, evitando, assim, a propagação do
fogo.

Chuva no Paraná ainda

não permite o plantio
CURITIBA — As chuvas que caíram em todo o Paraná

terça e quarta-feira animaram os produtores rurais, embora
não tenham propiciado as condições necessárias para o plantio
das culturas de verão, que já deveria ter começado. Ontem,
com o deslocamento para a Região Sudeste da frente iria que
provocou as chuvas, houve precipitações em algumas cidades
do interior. A expectativa agora é que se confirmem as
previsões da meteorologia de que, a partir do final de
setembro, as chuvas voltarão a cair normalmente.

A estiagem de dois meses e meio trouxe prejuízo
econômico para a agropecuária do Paraná e favoreceu a
proliferação de incêndios. A seca está atrasando o plantio da
safra de verão e as chuvas desta semana ainda não foram
suficientes para repor a umidade do solo necessária para o
cultivo. Para isso. segundo o responsável pelo setor de
agrometeorologia do Departamento de Economia Rural da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, agrò-
iiomo Milton Guedes, é necessário 11111 índice médio de
precipitação de 711 milímetros.

Até agora, a média de precipitação 110 Paraná ficou em
15 milímetros, com variações de município para município.
Enquanto 110 planalto central (região de Ponta Grossa)
choveu em torno de 5(1 milímetros e houve ventos fortes e
granizo, em Londrina, 110 norte do estado, caiu apenas uma
garoa leve. Mesmo assim, agrônomos e produtores rurais
estão considerando satisfatório o índice médio de precipitação
11a região norte — entre 20 e 25 milímetros —, porque lá a
chuva começou mais tarde, 11a noite de quarta para quinta-
feira.

Se chover mais um pouco, o plantio da safra de verão
poderá começar ainda este mês. Isto evitaria que as colheitas
de culturas que exigem muita mão-de-obra, como algodão e
milho, sc concentrem 11a mesma época.

São Paulo — Pedro Monagatti

Rodolfo produz 300 mil cactos por ano e exporta 250 mil para vários países

Cactos colorem festa da 
primavera

Produtor expõe 60

espécies da planta

no Ibirapuera

Luiz Maklouf Carvalhaf

SÁO 
PAULO — Amarelos como espigas de milho,

brancos como algodão, vermelhos como os melhores
morangos. A primeira vontade é passar a mão. mas os
espinhos são uma defesa eficiente, como em todo cacto
que se preze. O produtor rural Rodolfo Komorizono. 24
anos, um dos pouquíssimos agricultores brasileiros espe-
cializados em cultura de cacto ornamentais, levou nada
menos de 3.500 unidades, de (il) espécies, para exposição
cm uni dos 47 estandes da VII Festa da Primavera,
inaugurada ontem no Parque do Ibirapuera, com a presen-
ça do prefeito Jânio Quadros.

Em vasinhos individuais ou em arranjos maiores de
muito bom gosto os cactos são uma festa para os olhos.
Rodolfo espera vender 15 mil . nos III dias da festa. "O
faturamento aqui representa pouco", diz."O que interessa
c divulgar o nosso trabalho". De fato, ele faz parte de um
clube fechado, formado por seis produtores parentes entre
si. que detém o monobólio da cultura, e mais importante,
da exportação de cactos ornamentais para a Europa e
Estados Unidos.

Há 12 anos, por exemplo, Rodolfo manda 250 mil
cactos para a Holanda, Itália, Canadá, Porto Rico e
Argentina. O preço por unidade varia de 35 e 55 centavos
de dólar (de CzS 90 a 160, aproximadamente). O principal
comprador é a Holanda, onde o comerciante e agricultor
K. Edelman se encarrega da distribuição para os outros
países.

Rodolfo produz 300 mil cactos ornamentais por ano
na Flora Komorizono, um sítio bem cuidado instalado em
Itapeti. distrito de Mogi das Cruzes, a 100 quilômetros da
capital. Foi o pai dele, Isao, que. com os irmãos Paulo e
Takanori Hino, descobriu o filão há 14 anos. "Eles
exoerimentaram e deu certo", conta Rodolfo, que assumiu
a direção da plantação há quatro anos, depois que o paiteve um infarto. Em 18 mil metros quadrados, entre
estufas e áreas de plantio, ele desenvolve, com 25 empre-
gados, o delicado cultivo de 101) espécies da planta, várias
delas a partir de sementes importadas de outros países, quevão formar as plantas matrizes.

A base de tudo. entretanto, é o brasileiríssmo manda-
earu. Em seus brotos, com talos macios, colhidos dois anos
após o plantio, Rodolfo faz os enxertos com os filhotes das
matrizes exóticas. É um trabalho cuidadoso, artesanal, queexige dedicação, experiência e muitos cuidados. A terra
onde os mandacarus exertados vão ser plantados, porexemplo, e esterilizada através de cozimento em grandestachos. A luz tem que estar na medida adequada e o
controle sanitário tem sempre que estar em dia. Os cactos
chegam ao tamanho ideal para exportação entre seis meses
e um ano — e em algumas espécies mais delicadas, como a
ftynitawlyaum milumorichii. de cor vermelha, o índice de
aproveitamento não passa de 20'r. "É difícil, mas de outro
jeito não tinha graça", diz Rodolfo.

Sem curso técnico em agricultura (só completou o 2"
grau) -—"o trabalho não me deixa mais estudai — Rodolfo
é capaz de dar aulas sobre os cactos. "Os agrônomos vão lá
no sitio para aprender", orgulha-se, enquanto comenta
sobre o cluimmarecekus silvestrii. uma variedade seme-
lhante a pequenas espigas amarelas."Só o Brasil (leia-se os Komorizono e os Hino)
consegue produzir essa espécie com uma estetica tão
perfeita", orgullha-se Rodolfo. A estética, no caso. esta na
distribuição geométrica das espigas e no tom do amarelo,"muito importante para o conjunto da decoração".

Mandado de segurança

garante a entrada de

jornalista na Radiobrás

PORTO ALEGRE — Com base nos direitos constitucio-
liais de ir e vir e de acesso a órgãos públicos, a jornalista Akla
Susete Sousa, ex-gerente regional da Radiobrás nesta capital,
impetrou mandado de segurança para poder entrar na reparti-
çáo que dirigiu por três anos. No ultimo dia primeiro, após ser
demitida, Akla teve uma briga como presidente em exercício
da empresa, Geraldo Magela Fernandes da Rocha, e foi
proibida de voltar ao prédio. O juiz da 5a Vara Federal, Luís
Dória Furquim, concedeu liminar a seu mandado de seguran-
ça, e Alda pôde ir à Radiobrás, ontem à tarde, para
regularizar sua situação.

Indicada para o cargo pelo PMDB gaúcho, com apoio da
Associação Riograndense de Imprensa, Alda Sousa, que tem
13 anos de jornalismo, foi demitida, com outros sete funciona-
rios da sucursal, devido às mudanças na direção da Radiobrás.
No dia seguinte, a funcionária voltou à empresa para assinar a
portaria de sua demissão e ter sua carteira de trabalho
atualizada. Geraldo Rocha, que estava em Brasília na ocasião,
ligou para Alda e houve uma violenta discussão entre os dois.
O presidente em exercício exigiu então sua imediata saída do
local, levando-a a desligar o telefone.

Logo após a briga, chegou à Radiobrás um telex assinado
por Rocha, e comunicado a todos os funcionários, proibindo a
presença da ex-gerente no escritório da empresa, instalado no
íi" andar de um edifício na Rua da Praia. Indignada, Alda
Sousa impetrou mandado de segurança na Justiça.

Ontem à tarde, a jornalista e seu advogado. Ornar Ferri.
compareceram à sucursal gaúcha da Radiobrás e entregaram a
liminar a Rubens Amoretti. que a substituiu na gerência. Alda
pôde então assinar a portaria de sua demissão e regularizar sua
carteira de trabalho.

Bomba a bordo — Uma denúncia anônima sobre a
existência de uma bomba a bordo do avião da Pluna (Pnmeras
Lineas Uruguavas de Navegacion Aérea) interrompeu a
viagem iniciada às 16h02min. de ontem, no Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em Guarulhos. O avião, com 4ti
passageiros, seguiria para Montevidéu com escala prevista em
Porto Alegre. Ò Boeing 737 da Pluna retornou ao aeroporto
às 16h48min. e ficou estacionado na Base Aérea de Cumbica.
do Ministério da Aeronáutica, onde foi vistoriado por técnicos
da Infracro (Infraestrutura Aeroportuária), e por funcionários
da empresa. Nada foi encontrado e. as 19h, o vôo 504 da Pluna
decolou novamente.

Homicídio militar — Um oficial e seis soldados
cia Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foram denunciados
ontem pelo promotor da Auditoria Militar, Odivaldo José de
Mattos, por homicídio qualificado, com penas de 12 a 30 anos
de prisão. No dia 21 de junho, o tenente Sebastião Henrique
de Oliveira e os soldados Percíclio Alves Barbosa. Benedito
Modesto. Valdemiro de Souza, Gilson Marques Machado.
Carlos Alberto Paes de Farias e Marcelo Eduardo Pires
Guedes mataram três presos que. após um motim, saíram
desarmados da penitenciária de Corumbá, a 430 quilômetros
de t ampo Grande.

CaSO Baiiespa — O ex-presidente do Banespa e
atual secretário da Indústria e Comércio paulista. Osvaldo
Ceccato. foi ouvido ontem no inquérito sobre subornos a
delegados federais e negou qualquer envolvimento. Através
do suborno. Ceccato tentaria ficar de fora de outro inquérito:
o que apura irregularidades 11:1 compra de Apólices do
Tesouro Muncipal (ATMs) pela corretora do banco, o "eseán-
dalo Banespa". Mas o secretario não negou que teve vários
encontros com o delegado responsável pelo inquérito da
compra das A TMs, 110 começo do ano. com o inquérito em
andamento.

Avisos Religiosos
Recebemos seu anúncio naAv Brasil. 500 De domingo a6" alô 20 OOh.

LAURA PECEGUEIRO DO AMARAL

PIMENTEL BRANDÃO
(AÇÃO DE GRAÇAS)

Joáo Paulo do Pimentel Brandão Sanchez, neto, sobrinhos, sobnnhos-netos e afilhados
convidam para a Missa do Açáo de Graças pelo 95° aniversário da querida LAURA. a sercelebrada na Igreia do Mosteiro de São Bento, amanhã, sabado, 17 de setembro, às 11 30 hs
(elevador na rua D. Gerardo n° 64.)

Juiz do Trabalho

Dr. AAAX MORAES

tSua 

esposa, Ondina, seus filhos, Márcio, Marcí-
lio, Magda e Ondina, genros, noras e netos
comunicam com pesar seu falecimento e convi-

dam para o seu sepultamento, hoje, dia 16/9/88, às
11 h, saindo o féretro da Capela Casa Vera Cruz

(Petrópolis) para o Cemitério Municipal de Petrópolis.

JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE

tA 

família convida os parentes e amigos, para a celebração
da Missa de 7o Dia, a se realizar às 19:00 horas, do dia

16/10 (sexta-feira), na Igreja Nossa Senhora do Rosário,
R. General Ribeiro da Costa, 164 — Leme.

JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE
MISSA DE 7o DIA

tA 

EMBRAFILME DISTRIBUIDORA convida a classe cine-
matográfica para a Missa de Sétimo Dia in memoriam do
inesquecível cineasta JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE,

hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na rua
General Ribeiro da Costa — Leme.

FRANCISCA GERALDA GANEM

— TIA CHIQUBNHA —

ÍSua 

família profundamente sensibilizada agradece as

manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu

falecimento e convida para a Missa de 7o Dia que será

celebrada amanhã, Sábado (dia 17/09), às 17:00 horas, na

Igreja N. Sa do Libano — Missão Libaneza Maronita, Rua Conde

de Bonfim, n° 638, Tijuca, nesta Cidade.

GILDA AZEREDO

DE AZEVEDO
(4 ANOS DE SAUDADE)

tEdgard, 

Regina, Antônio jCarlos e filhos,
Maria Elisa Maurício e filha, comunicam
que mandam rezar missa pela passagem
do quarto ano do falecimento de sua

sempre querida e lembrada GILDA, no sábado,
dia 17, às 17:30 h, na Igreja do Convento das
Clarissas, na Rua Jequitibá, na Gávea.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anuncio na Av Brasil. 500 De domingo a 6a ate 20 OOh.
aos sábados e feriados ate 17 00h Tel 585-4350 — 585-4326 — 585-
4356 ou no horário comercial nas loias de CLASSIFICADOS

Para outras JORNALDOBRAS1Lconsulte o seu
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Informe Econômico Ganhos indiretos também serão taxados

O 
empresário Christopher Lund, presi-
dente da influente Câmara Americana

de Comércio para o Brasil, seção São Paulo,
garante que não há clima de desânimo entre
as multinacionais em razão das inibições que

¦o novo texto constitucional cria para novos
investimentos ao discriminar o capital es-
trangeiro."Foi apenas o fim do primeiro round' ,
diz ele, que vê no fortalecimento da demo-
cracia no país um argumento mais do que
convincente para que as empresas multina-
cionais continuem apostando no crescimen-
to do Brasil.

Lund, que comanda uma entidade que
defende interesses de 700 empresas brasiíei-
ras e multinacionais, entende que o Brasil
acabará se adaptando ao novo cenário inter-
nacional, que leva as economias a ter um
processo cada vez maior de integração, "se

quiser crescer 7% ao ano". E ilustra essa
confiança ao lembrar o caso de Portugal.

"Dez anos atrás, Portugal, que passava
por reformas, não queria saber de investi-
mentos estrangeiros. Mas há poucos meses,
o seu primeiro ministro, Cavaco Silva, este-
ve no Brasil convidando os empresários
brasileiros a fazer investimentos em Por-
tugal."
Demanda em alta

Junto com a informação dos fabricantes de
autopeças de que o setor vai crescer este ano 5% no
mercado interno, uma outra boa notícia sobre
expansão da atividade econômica demonstra que
nem tudo está perdido. Pesquisa Case Consultores
revela que a demanda por executivos registrou, em
agosto, um crescimento de 7,8cc. sobre o mês
anterior e 20,7rr em relação a agosto de 1987.

A base principal do levantamento mensal da
Case são as ofertas de empregos em anúncios
classificados publicados nos principais jornais do
país. Para Robert Wong, vice-presidente da empre-
sa. esses números podem 

"representar uma saída,
ou pelo menos uma tendência de saída desse
marasmo em que se encontra a economia até
agora".

Está claro para a Case que a partir de agora os
empresários não têm mais nenhum motivo para
continuar indecisos, pois com o término dos traba-
lhos da Constituinte as regras do jogo estão pratica-
mente definidas.
Primeiro lugar

Ao assumir a Philco no início do próximo mês,
o grupo Itaú estará adquirindo perspectiva de
liderança nacional no setor de áudio e vídeo. E que
a empresa está investindo USS 10 milhões para
conquistar o primeiro lugar no ranking do setor
eletroeletrônico.

Para disputar a liderança, a empresa estará
lançando, no final deste mês, novos produtos em
linhas de sofisticação e tecnologia com a marca
Hitachi. Com essa nova arrancada, a Philco prevê
um faturamento de USS 250 milhões este ano.

Longa cerimônia
A cerimônia de assinatura do contrato de

aquisição da empresa têxtil Karibê pela Moinho
Santista — um negócio de USS 24 milhões —
alongou-se por pouco mais de três horas ininterrup-
tas. Além do contrato de aquisição ter sido compos-
to por uma calhamaço de folhas, exigindo 3 mil
assinaturas, havia na sala mais de cinqüenta pessoas
aguardando sua vez. Do lado da Moinho Santista
estavam três pessoas. O resto pertencia aos familia-
res e herdeiros dos antigos proprietários da Karibê.
A parte do leão

Do preço que tantes para a formação
consumidor paga por do preço do produto fi-
uma camisa confeccio- nal vão para as tecela-
nada com 33% de algo- gens.
dão e 67<"r de poliéster, São dados que
o custo das matérias- põem em dúvida argu-
primas contribuem com mentaçáo dos fabrican-
apenas 2.8rr. A maior tes de roupas de que o
parte drrbolo fica com preço das matérias-
as confecções, que abo- primas é um dos princi-
canham uma fatia de mis componentes na
44,2' r, e o varejo, com formação de seus custos
41,8%. Os 11,2% res- de produção.

Edição especial
Num projeto do artista plástico Otávio Roth, a

nova Constituição terá uma edição especial, em
papel artesanal — que não perece — com apenas
quatro exemplares. Trata-se de um projeto cultural
apoiado pelas Indústrias de Papel Simão. cujas
edições ficarão em poder dos presidentes da Consti-
tuinte, Ulysses Guimarães, da República, José
Sarnev, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz
Rafael Mayer.

Custo'de cada exemplar tipo bíblia, impresso
em processo de chumbo em máquina semelhante à
do velho Gutemberg: CzS 1 milhão.

Risco das financeiras
Em telex que acaba de enviar ao presidente da

Assembléia Nacional Constituinte — parabenizan-
do-o pelo apoio à regulamentação das taxas dos
juros em 12rr ao ano — o presidente da Adecif
(Associação das Empresas de Crédito, Investimento
e Financiamento), Luiz Alberto Medeiros Coimbra,
afirma, porém, que no Brasil as financeiras que
operam no crédito direto ao consumidor necessi-
:am, no mínimo, de um spread (taxa de risco) de 2cr
a 49r ao mês. Por menos, correm o risco de sofrer
pesados prejuízos.

Coimbra defende também uma regulamenta-
çáo que exclua a tributação incidente sobre as
operações de captação e aplicação de recursos.

Marco Antonio Antunes,com sucursais

SUPRIMENTOS

ORIGINAIS~

\bsTDIMERJ
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Av. Rodrigues Alves, 153 - Centro - RJ
Tel.: 223-1343

BRASÍLIA — A partir do próximo ano, todos os ganhos
indiretos do contribuinte, como o aluguel do imóvel residencial
pago por empresa, serão considerados rendimentos tributáveis. A
taxação pelo Imposto de Renda destes ganhos indiretos está
prevista no projeto de lei das alterações tributárias que será
enviado ao Congresso.

De acordo com o parágrafo 4" tio artigo 3" do projeto, a
tributação sobre os rendimentos independe da origem ou condi-
çáo jurídica da fonte e "da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e qualquer título". Com esta
redação, fica caracterizado que os ganhos indiretos devem ser
somados aos demais rendimentos financeiros do contribuinte —
como o salário — para tributação pela tabela de duas alíquotas —
10% e 25Ir — do Imposto de Renda.

A legislação em vigor pressupõe que o rendimento tributável
é aquele que proporciona disponibilidade financeira. Por isso,
tornou-se prática comum o pagamento, pela empresa, de aluguel,
gasolina de carro, franquia de cartão de crédito, empréstimos sem
juros e outros aos funcionários ou diretores, para reduzir a renda
tributável da pessoa física.

Para garantir que a empresa vai comunicar o pagamento dos
ganhos indiretos, a Receita Federal conta com as penalidades
previstas para quem prestar informação falsa sobre pagamento ou
imposto retido na fonte. Pelo projeto de lei, a empresa ou o
próprio contribuinte que não informar a verdade pagarão multa
de 150% sobre o valor que for "indevidamente utilizado como
redução do imposto devido".

Estão fora desta tributação os ganhos proporcionados pela
empresa por determinação legal, como vale-transporte, auxílio-
alimentação, formação profissional e outros. A taxação dos
rendimentos indiretos ainda depende de regulamentação da lei,
caso a proposta venha a ser aprovada pelo Congresso. Depois da
aprovação, o Ministério da Fazenda deverá apresentar uma
proposta de regulamentação ao presidente através de decreto.

Sarney decide manter

lei que leva seu nome

O Ministério da Fazenda não conseguiu vencer a resistência
do presidente da República à eliminação dos incentivos fiscais á
cultura, que levam o nome de Lei Sarney. Por isso, as pessoas
físicas que tiverem saldo de imposto a pagar — somente aquelas
que têm mais de uma fonte de renda —, na declaração de 1990,
ainda poderão reduzir o IR por meio de aplicação em cultura.

Até a declaração de 1989, a pessoa física poderá abater da
sua renda bruta o equivalente a: 1009c do valor das doações; 2)
80% do valor dos patrocínios: 3) 50% do valor dos investimentos
em atividades culturais.

A partir de 1990, no entanto, o valor do incentivo deverá ser
abatido no saldo de imposto a pagar, desde que náo exceda 15%
desse valor, observados os limites anteriores, num mesmo exerci-
cio. Continua permitido o transporte para os exercícios seguintes
do que exceder o limite de 15% do saldo de imposto a pagar.

O valor aplicado em cultura, o valor da renda do contribuin-
te e o saldo de imposto a pagar serão todos convertidos em OTN,
com uma diferença: os dois primeiros serão convertidos pela OTN
em vigor no mês da aplicação ou do recebimento da renda, e o
terceiro, pela OTN de janeiro do exercício fiscal. Isso elimina a
vantagem financeira que vinha sendo permitida ao contribuinte
que fizesse uma aplicação em cultura no mês anterior ao do
pagamento do imposto.

Além disso, como o incentivo será restrito aos contribuintes
que tiverem saldo de imposto a pagar, o número de beneficiários
da Lei Sarney será bastante reduzido.

|—| O Imposto de Renda sobre a distribuição de lucros das
pessoas jurídicas — inclusive os dividendos das soeieda-

des anônimas —, que passará a ser calculado em OTN no
balanço anual, deverá ser recolhido ate o último dia útil de
abril. É o que determina o projeto de lei da reforma Fiscal
divulgado anteontem pelo governo. O tributo será cobrado ü
alíquota única de 8% sobre o lucro liquido ajustado —
deduzidas as provisões admitidas na legislação fiscal — e será
exclusivo de fonte, sem possibilidade de compensação, para
as pessoas tísicas.

Brasília-Moreira Mariz
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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos nos senhores acionistas que a partir do dia 16 09 88.inicia-se o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência paraa aquisição de debèntures ao portador, conversíveis em açòes. da Ia
emissão serie única, oa companhia. c>j|0 prazo de vencimento foi
prorrogado para 01 de outubro de 1993. na proporção de 1 delas paracada gruco de 180 ações, ordinárias ou preferenciais possuídas, ao
preço de 100 OTN's pa-M cada deDènture Os acionistas serác atendidos
de 2'1 a 6'1 loira nas agências autorizadas do banco Itau S A

Blumenau. 15 de setembro de 1988
Raineno Muller

Diretor de relações com o mercado
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ATA DA REUNIÃO N° 420 00 CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.
DATA HORA Em 9 do setemoro de 1988. âs 17 (dezessete) horas LOCALNa sede da Companhia, na Rua Progresso. 150. em Blumenau (SC)CONVOCAÇÃO Realizada na forma estatutária MESA DOS TRABALHOSPresidente Carlos Cun Zadrozny. Secretário Teofilo Jan Zadrozny. ORDEMDO DIA Deliberação sobre aspectos das debèntures de emtssào da compa-nhta de sua competência, envolvendo A) Próximo período de incidência dataxa de juros, B) A taxa de juros a viqorar para o referido período. C) O prêmiode continuidade a ser pago DELIBERAÇÕES Foi aprovado por unanimidade,com fundamento nas cláusulas VI. VIIIX e X da Escritura particular de emisSaode aebôntures da comoanhia. com a redação que lhe fo« dada pelo instrumentode aaitamento firmado em 20 12 83 que se acham devidamente inscritos no IoOficio ao registro de imóveis da comarca de Blumenau e considerando a
prorrogação do prazo de vencimento das debèntures para 01 de oututro de1993. aprovada em Assempe-a Gerai Extraordinária nesta data. o seguinteA) O próximo período de incidência da taxa de juros terá mico em 1o deoutubro de 1988 e encerrar-se-a em 1o de outubro de 1989, B) Para o períodode incidência acima mencionado e aprovado, as debèntures farão jus a juros de0% (zero por cento) ao ano. c) Náo se pagar prêmio de contmu-dade ou seja. omesmo será de zero oor cento, para o período de incidência acima fixadoCompetia a diretoria da compannia as providências necessárias para aconcretização das deliberações Naaa mais havendo a tratar foi encerrada areunião e lavrada esta ata ASSINATURAS TooMo Jan Zadrozny. Carlos CunZadrozny. ivo Zadrozny. Alfredo Zadrozny. Gen Egon Fnschknecht. LaerteSetubai Filho e Roberto Kasmsky Esta ê cópia fiel da ata lavrada no livro n° 3 deatas das reunióes do conselho de admmtstraçáo. â págma 20

"í OFII-O JA', -V
SECRETARIOConselho de AdministraçãoArquivada na JUCESC sob o nc 423 000K11 7 em 13 de setembro de 1988Secretár.0 Gera' em Exerooo — Max Josef Reuss Strenzei
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Manzano:OTl\ fiscal passa a ser diária
c curto prazo corresponde a 29 dias

O
Imposto sobre o 13

será pago na fonte

a partir de 1989

O 
contribuinte passará a pagar o Imposto Im-
posto de Renda na fonte sobre o 13" salário

e não apenas na declaração — no momento em
que receber este rendimento, a partir de janeiiro dc
1984, se for aprovado o projeto de lei de alterações
110 IR. No entanto, se a soma do salãrio com o 13"
no mês for superior à faixa de renda em que se
encontra a pessoa, ela não será tributada por maior
alíquota.

A retenção do imposto deverá ser feita sobre a
soma dos rendimentos, mas com a dedução de
apenas uma vez a parcela isenta. Assim, se um
contribuinte ganhar 150 OTNs de salário por mês,
deverá somar os as outras 1511 OTNs do 13" para
tributação, mas não passará para a alíquota de 25't

já que a primeira alíquota, de 10rr, é aplicada
aos rendimentos mensais de ate 2(1(1 OTNs. A sua
renda tributável será de 3(10 O TNs menos a parcela
isenta de 60 OTNs e o imposto retido ficará em 10';
de 241) OTNs (24 OTNs) no mês.

"Com esta alteração, náo haverá aumento de
carga tributária e, nos casos em que o contribuinte
recebe o 13" em dezembro, pode haver até redu-
çáo". afirmou o secretário adjunto da Receita
Federal, Agenor Manzano. Segundo ele, o assala-
riado que recebia seu 13" em dezembro — ou em
qualquer outro mês — deveria somar este ganho á
sua renda tributável na declaração anual de renda, o
que, muitas vezes determinava a mudança para uma
faixa com alíquota maior de IR.

A diferença ocorre apenas quando o 13" é
recebido em dezembro, porque o imposto a pagar
na declaração era corrigido monetariamente a partir
de janeiro.

Receita aponta duas

inovações conceituais

A mais recente reforma fiscal do governo traz pelo menos
duas inovações conceituais em legislação. Fica oficializada a OTN
fiscal, com sua denominação apropriada: OI N diária, já que esse
indicador tem sido usado para outros fins que náo os fiscais; e
muda o conceito de curto prazo, para aplicações financeiras, de 28
para 2() dias.

Segundo o Secretário-adjunto da Receita Federal, Agenor
Manzano, a eonceituaçáo atual de curto prazo era imperfeita, pois
excluía o 29" dia. Com isso. era possível taxar como ganho real
todo o rendimento obtido no 29" dia. e náo apenas o que
excedesse a cotação da OTN diária.

A reforma também propõe ao Congresso o aumento da
multa pelo atraso no fornecimento de informações — por
exemplo, o total do imposto pago 110 ano — pela fonte pagadora.
A multa foi quintuplicada, dc uma para cinco OTNs.

O artigo 53 do projeto de lei — que tem 60. ao todo —
aproveita para ratificar a interpretação da Receita Federal de que
nem tudo que se chama microempresa pode ser assim considerado
para efeito da isenção do Imposto de Renda. Náo se enquadram,
por exemplo, as sociedades prestadoras de serviços, nem profis-
sionais que dependam de "conhecimentos técnico-científicos"
Estão nesse caso médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros,
advogados, psicólogos, analistas de sistemas, jornalistas, publici-
tários e outros.

COTAS — As cotas para pagamento do saldo de imposto
a pagar das pessoas físicas serão reduzidas de oito para seis
Nenhuma cota será inferior a cinco OTNs e o saldo inferior a 10
OTNs deverá ser pago de uma só vez. A primeira cota sera paga
em abril.

Reforma vai alterar

alíquota dos fundos
BRASÍLIA — Todos os fundos de aplicação financeira, á

exceção dos fundos de curto prazo, terão sua tributação pelo
Imposto de Renda alterada pela reforma fiscal que o governo
enviará ao Congresso. A partir do próximo, ano, se o projeto
passar no Congresso, a valorização real das cotas desses fundos
sera taxada em 25'f na fonte. As carteiras de títulos serão isentas.

A cobrança do imposto será feita tio resgate das cotas e .t
valorização real será calculada pela diferença entre o valor da cota
no momento do resgate e seu valor por ocasião da aplicação,
corrigido monetariamente pela variação di.aria da OTN

A mesma sistemática se applicará as operações de financia-
mento em bolsas de valores, mercadorias, de futuro e outras. O
aumento da tributação nesses casos será "expressivo", de acordo
com o secret.ario-substituto da Receita Federal. Agenor Manza-
no. Hoje ess;is operações sujeitam-se a. tributação anual à
alíquota de 15r; .

Lucro terá cálculo

com base na OTN
BRASÍLIA — A partir do próximo ano o contribuinte terá

de pagar Imposto de Renda toda vez que tiver lucro real na venda
de qualquer bem ou direito (exceto do único imóvel possuído e
das ações em bolsa).

Para fazer esses cálculos será preciso transformar em (>TN o
valor dos bens relacionados anualmente a Receita Federal, ja na
declaração de renda do próximo ano. A transformação se fará
com base no valor original dos bens. pela OTN em vigor no mês
de aquisição, mas esse valor nem sempre é de fácil apuração.Por
isso o projeto de lei da reforma fiscal relaciona casos específicos,
como:

1) bens da mesma espécie adquiridos ou incorporados em
datas diferentes, se constarem agrupadamente na declaração,
deverão ser transformados em OTN, pela média ponderada dos
seus valores em cruzados; 2) se o contribuinte náo dispuser dc
documento que comprove a data de aquisição, a conversão
poderá ser feita pelo valor da OTN 110 mês de dezembro do ano
em que este tiver constado pela primeira vez na declaração de
bens.

RACIMEC
WORMÁIICA BRASILEIRA âA. COMPANHIA ABERTA

C.G.C. Ne 33.643.305/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 1988
(Valores expressos em milhares de cruzados)

ATIVO

CIRCULANTE
Disponibilidades 
Duplicatas a receber
Estoques 
Outros créditos 

Legislação
societária

e correção
integral

(em moeda
de junho de

1988.)
•186 b86

1 3bb 073
1 U93. b37

32 68?

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Contas a receber controladas
Depósitos o cauções
Outros Créditos

PERMANENTE
Participações em controlada
Outros investimentos 
Imobilizado 

2.967 8/8

166 120
38 37b
11 9b6

216 4b 1

425.508
8 418

2 238 b69
2 672 49b

TOTAl DO ATIVO  5.856.824

PASSIVO Legislação
societária

e correção
integral

(em moeda
de junho de

1988.)
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos trabalhistas
Impostos a receber.,
Outros passivos

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Contas a pagar controladas
Financiamentos 
Outros passivos .— —

 2/1 161
 1 322 061
64 136

 455.976
32 913

146 267
1 6 7b

2bO b89
Jü 910

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social 
Reservas de capital
Reservas de lucros 
Resultados acumulados

283 1 74

1 162 810
1 812 473

21 085
431 015

21 383
TOTAL DO PASSIVO.

3 42
5.856.824

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30.06.08
(Valores expressos em milhares de cruzados)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos e Devoluçoes 
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas Comerciais 
Despesas Gerais e Administrativas .. -
Despesas Financeiras 
Receitas Financeiras
Ganhos nos Itens Monetários nâo Remunerados.
Resultado da Equivalência Patrimonial
LUCRO OPERACIONAL 
Correção Monetária do Balanço 
Resultados náo Operacionais 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ...

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE HENDA

Correção
integral

em moeda
e junho de

1988 )
3 423 238

(b18 9b b)
2 904 283

(1 912 3671
991 916

1239 328)
1403 734)
11 70 26b)

22 192
387 08b

21 829
609 69b

i 1 5 804) _
b93 891

(166 289)

Legislação
societária

2 b82 142
(386 633)

2 19b. 509
J_b03 4bbl
1 692 0b4
(181 SOb)
(273 1.231

i 1 502 7b6>
1 102 b82

21_829
858 681

1254 79b!
(9 99b)

b93 891
(166 289)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO. 427 602

lucro líquido por ação em cz$..„
VALOR PATHIMONIAL POR AÇÃO EM CZJ .

1.25
10,05

427.602

1.25
10.05

Rio de Janeiro 13 de setembro de 1988
A DIRETORIA

LUIZ CÉSAR EDUAHDO
CRC RJ - 51449

? A F A BRICA CE AUTKKATt fc TfcXTElS 0
r! CGOMi lBJft40r7JOOO» «IMHMJ SAN IA CAIA*HA IS

AVISO AOS ACIONISTAS 1
Comunicamos aos senhores acionistas que a partir do dia 16 09 88. Himcia-se o piazo de 30 dias para o exercicio do direito de preference para ¦

I 

a aquisigao de debentures ao portador conversiveis em agdes. da Is HemissSo sene unica, da companhia. cup prazo de vencimento loi
prorrogado para 01 de outuoro de 1993. na proporgSo de I deias paracada gruro de 180 acoes, ordmanas ou Dreferenciais possuidas, ao
prego de 100 OTN's para caaa deDentu'e Os acionistas serac atendidos
de 2a a 6'1 feira. nas agencias autorizadas do banco Itau S A

Blumenau. 15 de setemoro ae 1988
Rainerio Muller
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Documento-base 
para 

o 
pacto

sócia! está 
quase 

concluído

1 
^ SÁO PAULO — A negociação do

pacto social entrou em sua fase decisiva.
documento que será lançado em todo o

país. para adesões, está pronto e passará
wkPíV. unla última discussão, seguda-feira,
—em Paulo, durante reunião do Fórum
«Jlíformal de empresários, composto pelos
««-presidentes das principais entidades pa-
^tronais paulistas, na sede do Sindicato

-¦dos Bancos de São Paulo, Mato Grosso e
Paraná. Enquanto o documento é discuti-
do em São Paulo, a articulação se estende
(50? todo o país, sob a coordenação do
senador Albano Franco, também presi-
dente da CNI (Confederação Nacional da
Indústria) e agora assessorado também

) pelo economista Paulo Rabello de Cas-
tro, da Fundação Gctúlio Vargas, do
Rio.

Os quatro pontos básicos do do-
cumento tiveram que ser reeseritos, dan-

< do-lhe um cunho mais abrangente, para
ter alcance nacional. Mas a base perma-
neceu a mesma negociada em São Paulo,
com a presença de técnicos do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Sócio-Econômicos), repre-
sentando o trabalhador. A abertura com-
põe-se de um libelo contra a inflação e a
necessidade da união para combatê-lo.
Depois, o texto refere-se à necessidade
de o governo reduzir o déficit público.
Também retoma o tema das atuais exi-
gências de se estabelecer uma nova políti-
ca salarial e de preços, para concluir pela

necessidade da retomada de investimen-
tos, num volume suficiente para acompa-
nhar o crescimento demográfico do país.

Esperança — Há plena confian-
ça, na Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), de que o entendi-
mento será alcançado. Ontem, o diretor
do Departamento Sindical, Roberto Del-
la Manna, informou que o presidente da
entidade, Mário Amato, está dedicando a
maior parte do seu tempo às articulações
em busca de apoio. Também o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, Luiz Antônio de Medeiros, traba-
lha em negociações junto à CNTI (Confe-
deraçào Nacional dos Trabalhadores na
Indústria). Na Fiesp, há convicção, tam-
bém, de que a CUT (Central Única dos
Trabalhadores) acompanha as negocia-
ções, pelas informações que lhe são for-
necidas pelo Dieese.

Tudo isso indica que as conversações
entraram em um curso mais caudaloso,
envolvendo maior número de pessoas e
associações. A mudança provocou uma
nova reformulação do texto básico — o
terceiro a ser escrito. Os outros dois, um
técnico outro político, inéditos, ficaram
superados pela nova amplitude do
acordo.

O documento técnico, entretanto,
que reúne importantes apoios poderá ser
o objeto final do acordo, sonhado por
muitos como um "verdadeiro pacto so-
ciai". Hoje, a Fiesp reúne em sua sede,

Amato acha que CUT adere

BELO HORIZONTE — O espírito
patriótico e a defesa de interesses comuns
entre empresários e trabalhadores, como
combate à inflação, que consome as re-
ceitas das indústrias e achata os salários,
farão com que o presidente da CUT
(Central Única dos Trabalhadores), Jair
Meneguelli, assine o pacto social propos-
to pela Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo). Essa convoca-
ção foi manifestada ontem pelo próprio
presidente da Fiesp, Mário Amato, que
almoçou com o governador Newton Car-
doso e com vários empresários mineiros,
no Palácio da Liberdade."Tenho tentado falar com o Mene-
guclli. .lá falei com o Lula (Luiz Iguácio
da Silva, constituinte e presidente nacio-
nal do PT). É preciso compreender que
eles são patriotas e também são interessa-
dos' em uma solução. Eles sofrem na
carne esses problemas", declarou Ama-
to, para quem Meneguelli deve apenas
estar ganhando tempo para estudar me-
lhor a proposta, que passou a chamar de

. entendimento social, e não mais pacto
social. Amato defende a- proposta da
Fiesp como sendo um "acordo com base
numa orientação e patriotismo sadios"

O presidente da Fiesp disse que assim
como empregados e patrões, o governo
tem que se envolver. "O problema é de
todos, porque a inflação deteriora a moe-
da. Moeda é função do governo. O
trabalhador se paga com moeda e se essa
moeda é desvalorizada o trabalhador se
sente particularmente roubado. E nós,
empresários, corremos atrás de uma coisa
que é justa, que é reverter isso", disse
Amato.

Ilegítimo — No almoço estive-
ram os presidentes dos grupos Mendes
Júnior, Murillo Valle Mendes, e Cata-
guazes-Leopoldina, Ivan Muller Botelho;
da Fiemg (Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais), Nansen Araú-
jo; do Cici-MG (Centro das Indústrias
das Cidades Industriais de Minas Gerais),
Stefan Bogdan Salej; e da Siderbrás,
Moacélio Mendes, além do diretor-geral
da Construtora Andrade Gutierrez, Ga-
briel Donato Andrade, do presidente da
Federação das Associações Comerciais
de Minas Gerais, secretários do governo
de Minas e presidentes de estatais e
bancos estaduais. Mário Amato encon-
trou o empresariado mineiro dividido na
proposta do pacto.

pela manhã, estudiosos estrangeiros que,
com profissionais de Recursos Humanos
e advogados trabalhistas brasileiros, dis-
cutirão todos os pactos sociais obtidos até
hoje em outros países.

Moralizar — Entre empresários
c trabalhadores que articulam o acordo,
já há alguns pontos acertados: a recom-
posição gradual das perdas salariais, que
garantirá a transição da atual política
salarial para outra. O setor público terá
que passar por ampla moralização em' seus quadros funcionais. A conversão da
dívida interna em ações das empresas
devedoras terá que ser um caminho a ser
trilhado também pela privatização de
empresas estatais, outro ponto de eon-
senso.

Em São Paulo, as conversações ten-
tam consenso no meio empresarial. O
Fórum Informal é composto pelos presi-
dentes da Fiesp, Mário Amato; da Fede-
ração do Comércio do Estado de São
Paulo, Abram Szejman; da Federação da
Agricultura do Estado de São Paulo,
Fábio Meirelles; da Socieade Rural Bra-
sileira, Flávio Telles de Meneses; do
Sindicato dos Bancos de São Paulo, Mato
Grosso e Paraná, Paulo Queiroz; da
Bolsa de Valores de São Paulo, Eduardo
da Rocha Azevedo; da Associação Co-
mercial de São Paulo, Romeu Trussardi
Filho; e da Federação das Empresas de
Transportes, Dario Faro.

Documento quer

mudar conversão
BRASÍLIA — Uma das principais

sugestões que serão feitas ao governo por
empresários e trabalhadores que têm se
reunido em São Paulo para definir o
pacto social vai ser a alteração no proces-
so de conversão da dívida externa, anun-
ciou o presidente da C'NI (Confederação
Nacional da Indústria), senador Albano
Franco (PMDB-SE). Ele foi recebido
ontem de manhã pelo presidente José
Sarnev e informou que no documento a
ser divulgado após as reuniões serão
apresentadas "sugestões inovadoras".

"As modificações que, vamos sugerir
na conversão são principalmente para
viabilizar novos investimentos nos setores
de infra-estrutura que o país está carente
para possibilitar a geração de novos em-
pregos e a reativação da indústria de bens
de capital, da indústria de base do país.

Entre as preocupações de empresá-
rios e trabalhadores esta também a manu-
tenção de um ganho real de salários,

Hoje deve ser anunciada a data de
assinatura do documento de compromis-
so entre empresários e trabalhadores.

Greve dos bancários 
já 

mostra

claro sinal de enfraquecimento

A greve dos bancários, que era para
ser nacional, por tempo indeterminado, e
abranger os bancos privados e estatais
(com exceção do BB, que parou por
apenas 24 horas e do Banerj, que não
aderiu), no segundo dia mostrou eviden-
tes sinais de enfraquecimento. No Rio, a
rigor apenas as agências da Caixa Econô-
mica Federal, Banco Meridional e Banes-
pa não abriram. As dos bancos privados
mantiveram as portas semicerradas ou
totalmente abertas, arriscando-se a serem
visitadas por grupos de piqueteiros baru-
lhentos."Não houve avanço no movimento
de hoje (ontem), mas posso garantir que
a maioria das agências está trabalhando
precariamente", admitiu à tarde o presi-
dente do Sindicato dos Bancários. Ciro
Garcia. À noite, porém, em assembléia
realizada sob os pilotis de um prédio na
esquina de Miguel Couto com Presidente
Vargas, no Centro, Ciro garantiu que o
movimento se ampliou. "Paramos agên-
cias na Barra da Tijuca que não haviam
parado na quarta-feira. No Centro, fe-
chamos a agência central do Itaú. na
Praça Pio X", disse.

Foi exatamente em frente à agência
do Itaú, próximo à Candelária, que ocor-
reu o primeiro dos dois incidentes da
greve. Provocados pelo locutor do carro

de som dos bancários, Júlio César da
Costa, os policiais do 16" BPM (Olaria)
começaram a empurrar os piqueteiros,
sob vaias. O outro incidente foi provoca-
do pelo próprio gerente da agência do
Mercantil de São Paulo, na Av. Graça
Aranha, no Castelo, Carlos Rocha, que
ao ver se aproximar um grupo de ativistas
acionou o alarme para a 3a Delegacia.

A mesma idéia não ocorreu aos fun-
cionários graduados da agência Bradesco
na Primeiro de Março, invadida por pi-
queteiros que promoveram um ensurde-
cedor apitado, após tentarem em vão
convencer os funcionários a deixar o
local. A tática do apitaço foi utilizada em
outras agências como forma de mobilizar
os bancários. No entanto, em muitas —
como a do Bamerindus na Av. Nossa
Senhora de Copacabana, no Posto Qua-
tro — eles deixaram, junto com os clien-
tes, o local de trabalho, mas retornaram
logo após a partida dos piqueteiros.

O vice-presidente do Sindicato dos
Bancos, Nelson Mufarrej, disse porém
que apenas 30rr das agências bancárias
do município tiveram o serviço prejudica-
do por conta dos piquetes. Ele denunciou
a utilização de métodos violentos — co-
mo atirar ovos com amônia sobre os
funcionários —. mas foi desmentido por
Ciro Garcia na assembléia à noite, quan-

do menos de 151) bancários votaram pelo
prosseguimento da greve. Segundo o
coordenador da Câmara de Compensa-
ção de Cheques do Banco do Brasil,
Sérgio Viegas. dos 93 bancos que normal-
mente participam da Câmara, 85 compa-
receram ontem para realizar trocas de
cheques.

Em São Paulo, o nível de paralisação
foi o mesmo do primeiro dia: cerca de
71)' ; tios 16,S mil bancários. À noite, a
Fenaban (Federação Nacional dos Ban-
cos) rejeitou pedido do sindicato paulista
para reabertura das negociações, reafir-
mando que so negocia em âmbito nacio-
nal. A Caixa Econômica do Estado de
São Paulo decidiu aderir à greve.

| I A cobrança ou não de multas no
caso de contas e tributos vencidos

e não pagos durante a greve dos ban-
cários ficará a cargo de cada banco. O
Banco Central não deu uma orienta-
ção a respeito, mas o Banco do Brasil
emitiu comunicado a todas as suas
agências determinando que não sejam
cobradas multas sobre as contas venci-
das na quarta-feira, dia em que os
funcionários do BB ficaram parados
por 24 horas.

y.\"'

Onde anda aquela cidade maravilhosa cheia
de encantos mil, que conquista o coração de pessoas
do mundo inteiro?

O que está acontecendo com o verde, com o
mar, com o bom humor, com a beleza do Rio de Ja-
neiro?

Em breve o Rio vai ter um novo prefeito. Se-
ja quem for, sabendo o que a população pensa e es-
pera da sua administração, ele poderá atuar melhor
para transformar o Rio numa cidade novamente ma-
ravilhosa.

Por isso o JORNAL DO BRASIL e a rede
de postos Itaipava abrem um espaço para o seu pro-
testo. Chegou a sua vez de falar.

Aponte os problemas e dê a sua solução.
Juntos, nós vamos mudar o Rio. Para nun-

ca mudar do Rio.

EmEmm
Preencha o cupom abaixo apontando

em uma palavra qual o principal problema
do Rio. Depois, diga o que você faria para
resolvê-lo.

Brigue. Proteste. Opine. Questione
Depois deposite o cupom em uma das ur-

nas dos postos Itaipava ou aas agências de Classi-

ficados do JORNAL DO BRASIL, até o dia 30 de se-
tembro.

I u I

No dia i 1 de outubro, o JORNAL DO BRASIL
vai publicar uma página inteira com os resultados
das reivindicações da população, tabuladas e agru-

padas segundo as 5 áreas de problemas mais citados.
A partir daí, vamos promover 5 debates, dois

por semana, onde autoridades, instituições e espe-
cialistas serão ouvidos sobre cada uma dessas 5
áreas e sobre as maiores queixas apontadas pela
população.

E você vai poder acompanhar tudo de per-
to, nas páginas do seu JB.

Esses dois meses de debates terminam com
uma grande mesa redonda com todos os candidatos
a prefeito, que dirão o que pretendem fazer se eleitos,

para resolver os problemas apontados pela campa-
nha e analisados pelos especialistas.

Essa mesa redonda será transcrita nas pá-
ginas do JB.

E você vai poder avaliar as propostas de
cada um, em relação aos problemas que você le-

vantou.

I

Depois, como sempre, o JB continua de

páginas abertas para você A briga por um Rio me-
lhor não termina aqui.

O MAIOR PROBLEMA DO RIO É:

EU RESOLVERIA ASSIM:

JORNAL DO BRASIL itaipava

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS JB: Avenida - Av. Rio Branco, 135 Lj. C • Copacabana - Av. N. S. Copacabana, 610 Lj. C • Humaitá - Rua Voluntários da Pátria, 445
Lj. D • Ipanema - Rua Visconde de Pirajá, 580 SI. 221 • Méier - Rua Dias da Cruz, 74 Lj. B • Niterói - Av. Amaral Peixoto, 207 Lj. B • Tijuca - Rua General Roca, 801
Lj. B • POSTOS ITAIPAVA: Modelo (Shell) Rua São Clemente, 307 • Lauro Sodré (Esso) Av. Lauro Sodré, 1 • Hípica (Shell) Rua Jardim Botânico, 568 • Tijuca (Esso)
Rua HadockLobo, 438 • Cantagalo (Ipiranga) Av. Epitácio Pessoa, 2356 • Catacumba (Petrobrás) Av. Epitácio Pessoas/n.0 • Voluntários (Shell) Rua Voluntários da Pa-
tria, 157* Maracanã (Petrobrás) Av. Presidente Castelo Branco, 293 • Castelinho (Shell) Av. Vieira Souto, 124 • Barra I (Petrobrás) Av. das Américas, 2009 • Barra II
(Petrobrás) Av. das Américas, 2010 • Ilha I (Tfcxaco) Rua Muiatuca, 125 (Estr. Galeáo) • Ilha II (Ttexaco) Estrada do Dendê, 400 • Piraquè (Petrobrás) Av. Borges de Medet-
ros (Tivoli Parque)
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Vidal Ca Trindade

'Apitagoa agenda bancdria e invadida com niuito barulho para conseguir adesdes

Vidal da Trindade

'Apitaço': a agência bancária é invadida com muito barulho para conseguir adesões
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BNDES dá 
prioridade 

à indústria 
química

SÁ O PAULO — A indústria quími-
ca, incluindo os setores de papel e celuio-
se. deverá receber a maior fatia do orça-
mento do BNDES Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano que vem, com um total de em-
préstimos de 12(1 milhões de OTNs. Em
segundo lugar ficará o setor mineral, com
88 milhões de OTNs. enquanto os seg-
mentos industriais tradicionais, como me-
talurgia e bens de consumo, receberão 38
milhões de OTNs. A previsão é do vice-
presidente do BNDES, Bruno Nardini

Transporte

encarece

produtos
SÃO PAULO — A via-

gem dos produtos químicos
pelo Brasil, transporte de al-
to risco e que encarece o
preço final dos artigos, é um
retrato fiel do precário mode-
lo de industrialização brasi-
leiro, que está preocupando
empresários e entidades de
classe. Alguns exemplos alar-
mantes são abordados na
principal reportagem da re-
vista Rhodia Atualidade, do
grupo Rhodia, que começa a
circular na próxima semana,
mostrando a trajetória de al-
guns produtos.

Para chegar às prateleiras
das lojas próximas a Salva-
dor, uma camisa percorre na-
da menos do que 11 mil qui-
lômetros, uma distância equi-
valente a São Paulo—
Estocolmo, capital da Suécia.
A viagem começa em Cama-
çari, onde a Copene produz o
perexileno, primeira matéria-
prima, que para ser transfor-
mudo em pta-ácido tcreftáli-
co purificado vai até Paulí-
nia, a 114 quilômetros de São
Paulo, na região de Campi-
nas. De lá, a Rhodia envia
essa matéria-prima para suas
duas unidades de fibra poliés-
ter, cm Santo André (São
Paulo) e Cabo (Pernambu-
co)- Então, a fibra vai para
centenas de fiações, tecela-
gens e confecções espalhadas
por todo o país. Roteiro se-

- -melhante ocorrerá com qual-
quer outra fibra sintética ou
artificial, como náilon, acríli-
co ou viscose.

Dados da Abiquim (Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Química e de Produtos Deri-
vados) revelam que 76% do
transporte químico do país
são feitos por caminhões e o
restante por navio e trem.
Por isso, a entidade irá im-
plantar, até o final do ano,
um sistema de atendimento a
casos de acidentes.

Rhodia faz

um alerta
Além do alto risco de aci-

dentes nas rodovias, o trans-
porte encarece o produto fi-
nal. De acordo Sílvio Lucin-
da Fagundes, chefe do De-
partamento de Logística e
Compras da Direção Fibras
da Rhodia, o preço final de
uma camisa é onerado em
10% pelo transporte. Isso se
repete em milhares de produ-
tos. Diariamente, entre os
dois maiores conjuntos da
Rhodia (Paulínia e Santo An-
dré) são feitas 500 viagens de
caminhão para transporte de
PTA, sal, náilon, ácido acéti-
co e cumeno. Três das princi-
pais áreas da empresa (fibras,
química e agroquímica) pos-
suem permanentemente nas
estradas US$ 4,7 milhões em
matérias-primas e produtos
finais.

Outro exemplo é o cigar-
ro: saindo do Rio Grande do
Sul. a pasta de madeira faz
uma escala em Santo André,
onde é transformada pela
Rhodia em cabo acetato, ma-
téria-prima dos filtros de ci-
garro, partindo depois para
uma fábrica em Belém do
Pará. Esses problemas leva-
ram a empresa a criar no
início deste ano um grupo
específico para cuidar do
transporte de produtos peri-
gosos.

Esses esforços isolados,
porém, segundo Sérgio Fuchs
Calil. coordenador técnico da
Abiquim, apenas tentam cor-
rigir uma distorção do pró-
prio modelo de desenvolvi-
mento industrial brasileiro
que, ao contrário do que
ocorre nos países asiáticos,
optou por compensar a con-
centração empresarial do Sul
di) País com a instalação de
pólos industriais em regiões
menos desenvolvidas. O pro-
cesso, porém, foi interrompi-
do na metade, fazendo com
que essas regiões continuem
carentes do produto de con-
sumo, e obrigando a viagem
das matérias-primas.

Feola, responsável pela Área de Projetos
Industriais do banco.

O orçamento geral do BNDES para
1989 será definida, em linhas gerais, cm
reunião de diretoria, hoje, na sede da
instituição, no Rio. A direção do banco
trabalha com previsão dc orçamento total
de USS 5,5 bilhões (em 1988, o orçamen-
to, já cm sua terceira revisão, está em
US$ 4,3 bilhões), ou cerca de 630 milhões
de OTNs. Em 1988 os principais desem-
bolsos do BNDES estão indo para o setor
de papel e celulose, absorvendo o equiva-
lente a 40 milhões de OTNs.

A montagem do orçamento prevê
cortes compulsórios impostos pela Ope-
ração Desmonte (cortes no orçamento da
República para 1989, para reduzir o défi-
cit público), que deverá atingir o BNDES
em 5%, explicou Nardini, como também
se fundamenta na nova política indus-
trial. A previsão de USS 5,5 bilhões é tida
como conservadora e mais que isso, pessi-
mista, pelo vice-presidente do banco. O
BNDES, informou Nardini, vai captar
recursos no mercado interno, através do
lançamento dc debêntures, e no mercado

externo junto à instituições como o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento e
o Banco Mundial. Através da privatiza-
ção, o banco pretende captar USS 1.5
bilhão até 1989.

Nomeado recentemente, Nardini li-
cenciou-se de seus cargos de entidades
patronais e do conselho de Administra-
ção do Badeep, de que é integrante. Uma
das novidades que conseguiu no BNDES
— que está proibido por lei de custear
viagens de seus técnicos ao exterior — foi
conseguir que entidades patronais, como

o próprio Sindimaq, paguem essas via-
gens, para contatos com novas tecnolo-
gias.
Nardini identifica um "desejo incontido"
de investimentos no setor privado, que,
no entanto, ainda espera definições mais
claras no quadro político e econômico do
país. Alertou, entretanto, que esses serão
ultrapassados na corrida pela competitivi-
dade. O vice-presidente do BNDES iden-
tifica os setores exportadores e de infor-
mática como os principais tomadores de
financiamento da instituição.

Programa Federal de Desestatizacão

EDITAL DE OFERTAS DE PREÇO

PARA O LOTE DE AÇÕES ORDINÁRIAS REPRESENTATIVAS DO CONTROLE ACIONÁRiO DA

\£XcJ

COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE

I. DA OFERTA:
1.1. A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR torna público, nos
termos do Edita! de Pré-qualificação de Interessados no controle
acionário da Companhia Brasileira do Cobre, veiculado pela im-
prensa nos dias 22 e 24 de julho de 1988 e pelo Diário Oficial da
União no dia 26 de julho de 1988, que o preço mínimo da ação
ordinária para o leilão, a ser realizado no dia 21 de outubro de
1988, é de Cz$418,76.
1.2. Será alienado um lote de 9.288.595 ações ordinárias de emis-
são da Companhia Brasileira do Cobre, representativas de
99,9874% do capital com direito a voto e do capital social.
1.3. O leilão será realizado no recinto da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, às 15:30 horas. A operação será considerada espe-
ciai, não sendo tipica de Bolsa, uma vez que não se admitirá a
interferência de candidatos que não forem pré-qualificados pela
BNDESPAR à compra das ações, nem de eventuais vendedores.
1.4. A data-limite para que os candidatos encaminhem a docu-
mentação exigida pelo Edital de Pré-qualificação de Interessados
é 23 de seterríbro de 1988.
1.5. A relação dos candidatos considerados pré-qualificados será
publicada até o dia 14 de outubro de 1988.
1.6. Excetuando-se os candidatos sob controle comum ou asso-
ciações, que se deverão fazer representar por uma única Correto-
ra, 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 representar
um único candidato.
1.7. Por não se tratar de uma operação típica de Bolsa, a tabela de
corretagem e/ou remuneração a ser aplicada deverá ser estabele-
cida pelo candidato e sua Corretora.A BNDES Participações S.A.-
BNDESPAR, independentemente do mencionado acima, remu-
nerará apenas a Corretora que representar a adquirente do lote de
ações objeto da presente oferta, no montante equivalente a 0,15%
do valor da operação. O pagamento desta remuneração será a
vista, por ocasião da liquidação financeira da compra por parte do
candidato vencedor.
1.8. Os interesses da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
serão representados pela própria Bolsa de Valores.

II. 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 28.10.88,
ressalvado o disposto no item 2.2..
2.2. A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, a critério do can-
didatovencedôr, poderá parcelar até 70% do valor total das ações
adquiridas, sendo que o correspondente a, no mínimo, 30% do valor
total da aquisição será pago em moeda corrente, ressalvado o
disposto nos itens 2.3., 2.4., 2.5. e 2.6..
2.3. O valor parcelado será corrigido pela variação integral da
OTN, com juros de 12% ao ano e pagamento em até 120 meses,
aí incluída a carência de 12 meses.
2.4. A garantia do valor parcelado será constituída através da pres-
tação de fiança bancária, que poderá, após a conclusão do pro-
cesso de transferência do controle acionário da empresa, ser
substituída por garantias reais e pessoais aceitas pela BNDES-
PAR e que não pertençam à Companhia Brasileira do Cobre.
Igualmente não será aceita garantia constituída pelas ações da
empresa, objeto do presente Edital.
2.5. A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR não parcelará o
pagamento da compra a empresa de capital estrangeiro partici-
Dante de consórcio vencedor.
2.6. Os candidatos que desejarem pagar a prazo deverão encami-
nhar à BNDESPAR, até o dia 12 de outubro de 1988, carta de
intenção de fiança apresentada pela instituição bancária que pres-
tará a garantia na hipótese de o candidato vir a ser o vencedor do
leilão

III. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
3.1. O preço mínimo da ação ordinária foi fixado com base em
avaliação econômica elaborada pela Coopers & Lybrand Cônsul-
tores Ltda., instituição contratada para este fim, e'que foi vence-

dora da licitação especial promovida nos termos da legislação per-
tinente ao Programa Federal de Desestatização.
3.2. A avaliação econômica, elaborada pela Coopers & Lybrand
Consultores Ltda., possui como premissa básica uma continui-
dade operacional para o empreendimento, em sua atividade de
extrair e concentrar minério de cobre, permitindo ao futuro acio-
nista controlador uma melhor avaliação da viabilidade econômica
de exploração de outros bens minerais já identificados.
3.3. Formação do Preço do Concentrado de Cobre da CBC:
O preço de venda de concentrado de cobre, considerado na ava-
liação econômica elaborada pela Coopers & Lybrand Consultores
Ltda., fundamentou-se em parâmetros internacionais, históricos e
projetados.
3.4. O presente processo de transferência de controle está sendo
auditado pela Campiglia, Bianchessi & Cia. Auditores.
3.5. Retificando-se informações prestadas no Edital de Pré-quali-
ficação de Interessados em sua forma completa, o capital social
subscrito e integralizado da Companhia Brasileira do Cobre, em
abril de 1988, era de Cz$ 2.927.322.334,86 (dois bilhões, nove-
centos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e dòis mil, trezentos
e trinta e quatro cruzados e oitenta e seis centavos); o capital auto-
rizado da sociedade é de CzS 6.540.974.149,83 (seis bilhões, qui-
nhentos e quarenta milhões, novecentos e setenta e quatro mil,
cento e quarenta e nove cruzados e oitenta e três centavos).

IV. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:
4.1. Evolução Operacional de Janeiro a Julho de 1988:
A - Vendas de Concentrado:

D - Minério Extraído das Minas a Céu Aberto e Subterrânea
(em toneladas):

MINA TEORDE MINAA TEORDE
MES SUBTERRANEA COBRE% CEUABERTO COBRE%

JAN. 40.322 0,75 68.553 0.43
FEV. 33.883 0,79 82.221 0.80
MAR. 36.189 1,24 64.894 0.57
ABR. 32.585 1,02 89.928 0,46
MAI. 39.244 0,84 63.860 0.41
JUN. 40.286 0,87 52.777 0.40
JUL. 39.024 0,95 59.163 0,42
AGO. 36.570 1,03 67.192 0.48
TOTAL 298.103 0,93 548.588 0,51

E - Concentrado de Cobre Produzido (em toneladas):

COBRE TEOR
MÊS CONCENTRADO CONTIDO NO MÉDIO DE

PRODUZIDO CONCENTRADO COBRE Vã.'!

JAN. 1.945 582 29,92 ~
FEV. 3.229 844 26,14 -
MAR. 2.180 638 29,27 ^
ABR. 2.838 723 25,48 —
"MAI. 1.979 484 24,46 —
JUN. 1.555 504 32,41
JUL. 1.640 503 30,67 -T
AGO. 1.689 544 32,21 'ZZ

TOTAL 17.055 4.822 28,27 ~

VENDAS FATURAMENTO PRECO MEDIO
MES (A) (B) (B/A)

(TONELADAS) (USS 1.000) (USS/t)

JAN. 2.494 2.515 1.008
FEV. 2.195 1.588 724
MAR. 2.992 2.753 920
ABR. 2.594 1.640 632
MAI. 2.493 1.731 694
JUN. 1.601 1.286 803
JUL. 1.596 1.241 778
AGO. 1.596 1.108 694

TOTAL 17.561 13.862 789

B - Concentrado de Cobre e Metais Nobres Embarcados para
a Caratba Metais S.A.:

4.2. Demonstrações Financeiras:
As contas patrimoniais que se seguem, doravante denominadas
Pro Forma, representam a situação da CBC em 30.04.88, compu-..
tando os efeitos das deliberações da Assembléia Geral Extraordi-
nária de 16.07.88. Como é de conhecimento publico, nos termos
das informações veiculadas na imprensa por ocasião da publicã'-"
ção do Edital de Pré-qualificação de Interessados, nesta Assem-
bléia foram aprovadas a reorganização da estrutura de capital da
Companhia Brasileira do Cobre e a amortização parcial do ativo
diferido, relativa às parcelas sem substância econômica. O de-
monstrativo de resultados apresentado espelha o desempenho
real da Companhia Brasileira do Cobre no período.

A - Perfil Patrimonial Pro Forma, err, 30.04.88:

PERÍODO
METAIS CONTIDOS

COBRE (t) OURO (kg) PRATA (kg)
JAN./AGO. 5.275 89 8.252

Foram embarcadas, no periodo, 18.496t de concentrado
de cobre.

C - Minério Extraído (em toneladas):

TOTALDE TEOR
MES MINERIOS MEDIO DE

EXTRAI'DOS COBRE %
JAN. 108.875 0,549
FEV 116.104 0,797
MAR. 101.083 0,810
ABR. 122.513 0,609
MAI. 103.104 0,574
JUN. 93.063 0,603
JUL. 98.187 0,631
AGO. 103.762 0,674

TOTAL 846.691 0,657

(CzS milhoes)
ATIVO PASSIVO
Circulante 906 18 Circulante 217 4
Realizavela Exigivela

LongoPrazo 126 LongoPrazo — —
Permanente 4.044 80 Patrim. Liquido 4.859 96
TOTAL 5.076 100 TOTAL 5.076 100

B - Resultado do Exercicio:
Periodo Janeiro a abril de 1988*

Cz$ milhoes %
ReceitaOperacional Liquida 881 100
Custodos ProdutosVendidos (579) (66)
Lucro Bruto 302 34
DespesasOperacionais 157 18

Vendas, Geraise Administrates (55) (6)Financeiras Liquidas 212 24
Despesas Financeiras — —,Z,
Receitas Financeiras 212 24
Lucro (Prejuizo) Operacional 459 52
Efeitos Inflacionarios (367) (42)
Despesas nao Operacionais (2) —
Lucro (Prejuizo) do Periodo 90 10
'Valores auditados. 12

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1988.

CONSELHO

FEDERAL DE

DESESTATIZACÃO

BNDESPAR

BNDES

Participações S.A.

M$r%

l^urdini: la near debeatures



14 ? Io caderno ? sexta-feira, 16/9/88 Economia JORNAL DO BRASIL

S6nia D'Almeida
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Luiza Brunet vai comercializar sua 
griffe

r A Lumière fabricará

lingeries com

marca da 
"top model"

O 
disputado mercado de lingerie se
agitará a partir de outubro, com o

"licenciamento da griffe Luiza Brunet para"a Lumière, empresa de Santa Catarina,
que quer reposicionar sua marca junto às"jovens 

consumidoras. Para tanto, gastará
US$ 2 milhões no lançamento da linha, a
ser apresentada pela modelo que aparece-

*rá de calcinha e sutiã rendado meia taça
em anúncios dc revistas, out-doors e mer-

.chandising, na próxima novela das 19
horas na TV.

Depois de brigar na Justiça, durante
quatro anos, com o empresário Humberto
Saad — que registrou o nome Luiza
Brunet no Instituto de Propriedade Indus-
trial (1NP1) — a modelo finalmente deu
partida para uma série de licenciamento
da griffe. através da Maison Brunet Indús-
tria e Comércio. Até o fim do ano deverá
ter fechado negócio com um grande fabri-
cante de jeans dc São Paulo c outro dc
cosméticos, mas por enquanto ela prefere
não revelar o nome das empresas. Ela diz
que estuda criteriosamente as propostas
para licenciar a sua marca. "Só quero ligar
o meu nome a produtos que combinem
com a minha imagem", diz observando
que jamais licenciaria a griffe para ser
usada em cigarros.

O sigilo sobre as bases do contrato
««com a Lumière é total, ela diz apenas que""receberá um percentual sobre as vendas
"•das peças da coleção — que é composta de

25 itens abragendo da calcinha à eamisola
— que estará no mercado em meados de

x—outubro. A doublé dc modelo e empresá-

Sônia D'Almeida

Brunet: "Só 
quero relacionar o meu nome com produtos que combinem com a minha imagem

ria fez questão de incluir cláusulas onde a
aprovação dos modelos das peças obriga-
toriamente passa por seu crivo, além de
participar do controle de qualidade dos
produtos.

A Lumière — que tem uma fábrica
em Joinville, SC, de 22 mil metros quadra-
dos com capacidade para produzir 3 mi-
Ihões de peças por mês — está disposta a
dobrar sua participação no mercado cm

um ano. O objetivo da empresa ao comer-
cializar a marca Luiza Brunet é reposicio-
nar seus produtos junto à consumidora
sofisticada e jovem, e nada melhor do que
a consagrada top rnodcl para fazê-lo.

Atlantic dobrará seus

ativos aplicando no

país US$ 150 milhões

BRASÍLIA — Com 66 anos de Brasil, a Companhia
Atlantic de Petróleo não se intimidou com as restrições impôs-
tas pela Constituinte ao capital estrangeiro. E já programouinvestimentos em torno de USS 150 milhões nos próximos anos,
praticamente dobrando os ativos fixos da empresa, hoje calcula-
dos em USS 20(1 milhões.

Segundo o diretor de Comunicação da Atlantic, Fernando
Novaes, essa quantia será destinada à remodelação dos 2 mil
582 postos de serviços da Atlantic em todo o país. onde domina
12% do mercado. Uma parcela, contudo, vai ser investida na
ampliação da rede de lojas AM/' PM. uma espécie de minimer-
cado. "Iniciamos a AM/ PM através do Rio de Janeiro, onde
brevemente vamos inaugurar a sétima loja. No próximo ano,
deveremos tomar a direção de São Paulo, pois trata-se de um
negócio altamente promissor", comentou Novaes.

A AM/ PM já existe nos Estados Unidos, com cerca de K00
lojas, onde seu faturamento praticamente já se iguala ao da
distribuição de derivados de petróleo. "Nos Estados Unidos, as
lojas AM/ PM se lançaram na distribuição dc hambúrguer. No
Brasil, até ao final de 1989, a Atlantic espera ter 311 lojas.

A diversificação dos investimentos da Companhia Atlantic
se dá através do sistema de franquia. A instalação de uma loja.
atualmente, está cotada em US$ 300 mil (cerca de 100 milhões).
A maioria dos custos é bancado pela empresa, que oferece o
Know-houw, o marketing e o modelo dc contabilidade.

A AM PM vende um pouco de tudo. biscoito, refrigeran-
tes, material de limpeza, bebidas alcoólicas.

A Atlantic decidiu também prosseguir na instalação dos
chamados postos do futuro. São postos de serviço totalmente
automatizados, que funcionam com frentistas durante o dia, e
no esquema de sclf-service. à noite. O posto tem um único
operador, que controla uma mesa de computação. Já foram
instalados seis postos desse tipo: três no Rio e três em São
Paulo.

A Constituinte é muito importante para o país. na avalia-
ção do diretor da Atlantic, que mostra a esperança na edificação
de um Estado democrático e organizado a partir da nova Carta.
"Só acho que o Brasil não deveria acender um sinal vermelho
para os investidores estrangeiros." disse. Ele garantiu, que a
Atlantic emprega 1 mil e 590 funcionários, dos quais apenas trés
são de origem norte-americana.

Produtor francês fará

vinho no sertão baiano
Salvador — Eraldo Alvim

Bob's investe 
pesado 

em

busca do mercado 
paulista

«r- SALVADOR —
"Um dos mais tradieio-
JlSis produtores de vi-
¦niios da França, o em-
presário I Icnry Guy'Marie Bernabé, dire-
for do Grupo Ricliter,
está investindo na
produção de uvas para
Ü fabricação de vinhos
Cie qualidade interna-err : '
cional, no município
de. America Dourada,
na microrregião de
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frecê, a 474 quilômetros de Salvador, em
pleno sertão baiano. Eles espera produzir 750
toneladas/ano de uvas, dos quais 607r se
destinarão à exportação, principalmente para
0 mercado norte-americano, onde o grupo tem
uma subsidiária que produz a marca Saint
Geneviève.

O clima semi-árido foi o principal fator
que. motivou o empresário francês a decidir

investir na região. Os tesles realizados com o
plantio em 20 hectares de um total de 1 mil cjue
possui na área onde o projeto está sendo
implantado — revelaram que a qualidade da
uva de América Dourada é duas vezes supe-
rior às européias.

O Grupo Richter. de Montpelier. na Fran-
ça. é conhecido por produzir o vinho Beau-
licux.

Henry Guy Bernabé está 110 Brasil con-
cluindo as negociações para a implantação do
projeto, tendo se reunido ontem com o Secre-
tário da Indústria e Comércio, Luís Carlos
Bacelar. Para a sua execução, o Richter se
associou ao Grupo Carrefour. constituindo a
Caves Franco Brasileira. O Richter desenvol-
ve projetos semelhantes 11a Tunísia e 110 Uru-
guai e, 110 momento, está em negociações
também para se implantar 11a China.

O projeto de América Dourada terá 50%
ila seus custos financiados pela Sudene e
Desenbanco.

SAü PAULO — A rede Bob's, uma das
principais cadeias de fast fooil do país e
integrante do grupo Susa (que também contro-
Ia a Ultralar, a Ultracred, a Dillard's e a
Sears), aposta firme no mercado de São Paulo,
sem se descuidar do Rio. Vai investir IÍSS 14
milhões para abrir mais 12 lojas no Rio (onde
já tem 33) e outras nove em São Paulo (onde
tem seis).

Com as três que tem em sistema dc
franquia cm Vitória (Espírito Santo), o grupo
ficará, até o final de novembro, com 63 lojas
(21 a mais do que hoje), esperando atingir um
faturamento de US$ 38 milhões em 1988, ou
40% a mais do que em 1987.

A expansão da BolVs coincide com a
estratégia do grupo Susa de aproveitar 13
pontos e dois miniboxes da Ultralar para a
instalação dos restaurantes fast foud, localiza-
dos em pontos estratégicos do Rio e São
Paulo. As novas lojas do Rio estarão assim
distribuídas: três na cidade (Tijuca, Bangu e
Campo Grande) e as outras em Pctrópolis,
Teresópolis, Nilópolis, Caxias e São João do
Meriti. Em São Paulo, quatro lojas serão 11a
capital, duas em Campinas e uma em Guaru-

llios. Outras quatro lojas (duas no Rio e duas
em São Paulo) ainda estão sendo negociadas.

Carência — Como o Rio de Janeiro é
um mercado mais consolidado (tem o dobro
do número dc lojas do seu grande concorreu-
te. o Mac Donald's). a Bob's aposta numa
maciça investida 110 mercado de São Paulo.
Segundo Carlos Moreira de Souza, diretor da
Divisão de Restaurante do grupo, a empresa
investirá US$ 500 mil numa grande campanha
publicitária até meados de novembro, com
presença em TV, rádio e jornais. "Há espaço
para todos, porque São Paulo está carente de
lojas de fast-food", afirma Carlos Moreira de
Souza, sem se referir ao Mac Donald's, que
possui o triplo de lojas do que a Bob's em Sáo
Paulo.

Mas o filme de trés minutos (a ser veicula-
do no próximo domingo), os oito comerciais
de TV dc 15 segundos, os spols de rádio e os
anúncios em jornais neste final de semana
deixam claro que a meta da Bob's é ser uma
alternativa de peso no mercado paulista.

A primeira nova loja em São Paulo será
inaugurada no final deste mês, 110 Shopping
interlagos, 11a zona sul. Com I 500 metros
quadrados, será a maior loja da rede.

(S)GETE

Companhia da Telefonas do

LRio 
do Janeiro — CETEL/RJ

Empresa do Sistema TELEBRÁS
Ministério das Comunicações
Governo José Sarney

CETEL
COMPANHIA DE TELEFONES DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO AMPLA NR. DO-OOI/88

RETIFICAÇÃO
Comunicamos aos interessados que a Licitação por Seleção

Ampla nr DO-OOI/88, para execução de serviços em rede de ca-
bos, linhas de assinantes e interligações prediais cuja data de
abertura estava prevista para o dia 16/09/88 às 10:00 horas, foi
nesta data CANCELADA em lace de razóos Administrativas.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 1988
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

S.A. White Martins
C.G.C. n'-' 33.000 R71/0001-85 Companhia Aberta

NOSSAS AÇÕESSÃO NLGOCIADASNAS BOLSAS D£ VAIORES
AVISO AOS ACIONISTAS

MINItlfRIO OA» MIMAI k I Ml MCI A
Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA

O yshí
Serviços dde Eletricidade SA

¦. CGC tí> *44 4JÍ COMPANHIA AilBTA
CONVITE A FORNECEDORES

DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
ELETROBRÁS - PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO

EMPRÉSTIMO BIRD N? 2565 BR E 2364 BR
CONCORRÊNCIAS N^S CCO(3)-()9/88 E SEC-05/88(3)

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. é beneficiária,
através da Centrais Elétricas Brasileiras-Eletrobrás, dosemprós-
limos supra do Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Banco Mundial) e tenciona aplicar parte destes recur-
sos na aquisição dos equipamentos abaixo discriminados neces-
sários à expansão dos sistemas de distribuição de energia elétrica
da LIGHT:

CONCOR-
RcNCIA N«
CCO(3)-09/77

SEC-05/88(3)

CUSTO DA
DATADA DOCUMEN-

ABERTURA TAÇAO(Cz$)

22.11.88 24.000,00

24.11.88 48.000,00

MATERIAL
11.700 m Cabos de Cobre

isolados 12/20 kV
60 Seccionalizadores de

13,8 kV o
68 Religadores de 13,8 kV

e 34,5 kV
Propostas lacradas serão recebidas pela Superintendência de
Compras até às 14:00 horas (hora local) nas datas supra, à Aveni-
da" Marechal Floriano n9168-2? andar-sala 211 - Rio de Janeiro
- RJ - Brasil, sendo as mesmas abertas imediatamente após.
Serão aceitas propostas de fornecedores com sede na Sufça, em
Taiwan, na China e nos países membros do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial - BIRD).
Âs Propostas deverão ser obrigatoriamente apresentadas em
modelos lornecidos pela LIGHT e de acordo com as instruções e
especificações por ele preparadas, reunidas na "Documentação
para Propostas", disponível em português e inglês, que poderá
ser adquirida pelos interessados no endereço e aos preços men-
Cionados acima.
Juntamente com as propostas, os Proponentes deverão apre-
sentar uma "Garantia da Proposta" não inferior a 5% (cinco por
cenlo) do valor dos materiais propostos.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1988

Comunicamos aos Senhores Acionistas que estaremos rínndo início, a partir rio
dia 30 de setembro fluente, ao proccsso de habilitação para o recebimento do terceiro
dividendo trimestral de 1988, no valor de CzS 0,20 (vinte centavos de cruzado) por
ação do capital de Cz$ 15.195.916.000,00, aprovado pelo Conselho de Administração
em Reunião realizada em 15 de setembro de 1988.

Os documentos necessários ao exercício daquele direito estarão sendo recebi-
dos nas agências do Banco Itaú S.A. abaixo relacionadas, bem como naquelas que
tenham Serviço de Atendimento a Acionistas, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às
16:00 horas.
Rio de Janeiro - Rua da Alfândega n- 28 - 8- andar
São Paulo - Rua XV de Novembro n- 234
Belo Horizonte - Rua João Pinheiro n- 195/sl
Salvador - Av. Estados Unidos n- 03
Curitiba - Rua João Negreiros n9 65
Porto Alegre - Rua Sete de Setembro n- 746

Ficarão suspensos, de 22 a 29 de setembro de 1988, os serviços de conversões,
aglutinações, desdobramentos, etc.

Rio de Janeiro, 1G de setembro de 1988.
JÚLIO CÉSAR CASSANO

Diretor Jurídico e Relações com o Mercado

JB

Cidade
Os fatos

e o charme
cio Rio estão

no Cidade.

J

D8JRATEX
FATO RELEVANTE tr\

Freudenberg

I

As empresas abaixo comunicam que estão em negociação para compra

pela Duratex dos setores de madeira aglomerada, madeiras industrializadas
e reservas florestais do grupo Freudenberg, localizados em Agudos, São
Paulo.

A operação, que será submetida à aprovação das autoridades governamen-
tais competentes, é da ordem de US$ 43,5 milhões e objetiva a aquisição

pela Duratex da totalidade das quotas das empresas envolvidas nesses se-

tores, devendo ser concluída até o final de 1.988.

Esta transação permitirá à Duratex aumentar a integração operacional de

suas atividades industriais, ampliará a linha de produtos ofertados, criando
novas oportunidades de negócio, tanto no mercado interno como no externo.

O grupo Freudenberg, em consonância com os objetivos da matriz na Alemã-

nha, continuará a expandir, no Brasil, as suas tradicionais áreas de fabricaçao

de não tecidos, componentes automotivos e lubrificantes especiais, confiante
na continuidade e desenvolvimento dos setores objeto da negociação.

L
DURATEX S.A.

COMPANHIA ABERTA

São Paulo, 15 de setembro de 1.988.

FREUDENBERG & CO.

São Paulo ganhará
um 

"rocloshopping"
Divulgação

ül

slltt

Womiick Etvers

A atual frota de caminhões no tmams
país, de um milhão dc veículos, estará
duplicada no ano 2.(XK), cm razão da
manutenção da dependência do país em
relação ao transporte dc carga por ro-
dovia. Sc a relação carga/ano hoje é dc
3CK) bilhões de toneladas por quilôme-
tro. daqui a doze anos ela saltará para 1
trilhão 40(1 bilhões dc toneladas por |
quilômetro.

Baseados nessas estimativas ofi-
ciais, a Shell Brasil S/A e o grupo
Verdi, dc São José do Rio Preto, um
dos principais conglomerados empresariais do interior de São
Paulo, uniram-se para tocar uni projeto de l'S$ 6 milhões: a
construção do primeiro "rodoshopping" da América Latina,
junto ao Terminal de Cargas Fernão Dias. na zona Norte da
capital, no entroncamento das rodovias Fernão Dias e Dutra.

Quando estiver em funcionamento, em abril de 1989. o
"rodoshopping" Fernão Dias será um centro de serviços para os
motoristas dc caminhão, os transportadores e usuários do
terminal, que terão à sua disposição desde supermercado e
restaurantes, até oficinas mecânicas, banco e central dc infor-
inações de fretes. Nele. a Shell instalará o seu maior posto, com
capacidade para fornecer 2 milhões de litros de diesel por mês.

O gerente da Shell e diretor do futuro "rodoshopping",
Warwick Ewers, disse que a sua empresa e o grupo Verdi
pretendem associar-se a outros nove projetos. A meta é
construir nos próximos cinco anos, mais nove "rodoshoppings .
investindo USS 54 milhões, sempre ao lado de terminais de
cargas cm algumas das principais cidades do país.

Ford lançará novo

modelo dc caminhão
A Ford Brasil iniciará em outubro a comercialização de uni

novo caminhão, o Cargo 221S-T. com capacidade dc traçáo de
até 30 toneladas. Equipado com terceiro eixo e câmbio dc seis
marchas, o novo veículo encaixa-se na faixa de financiamento
ila Finame (Agencia Especial de Financiamento Industrial) de
até 50'r de seu valor. Seu preço de lançamento é estimado cm
CzS 18 milhões.

Lélio Salles Ramos, gerente-geral de Marketing e Vendas
da Ford Caminhões, lembrou ontem que este é o segundo
lançamento da empresa no segmento dc caminhões médios. O
primeiro foi em abril deste ano, com o modelo Cargo 1618-1.
Em 1988. segundo Ramos, a Ford deverá vender no mercado
interno 13 mil unidades, contra 11 mil no ano passado.

Participação crescente — No período acumulado
de janeiro a agosto deste ano. a Ford consolidou ainda mais sua
vice-liderança no segmento de caminhões no país, aumentando
sua participação de 15% a 16rí. para 211. A líder absoluta e a
Mercedes-Benz. A terceira colocada é a Volkswagen.

O gerente da Ford destacou que em agosto último a
empresa vendeu I mil 300 caminhões, o melhor resultado nos
últimos dois anos. Segundo ele. a oferta da Ford aumentou,
com o desvio de 400 caminhões Cargo, que se destinariam aos
Estados Unidos, para o mercado interno. A Ford previa
exportar este ano 7 mil 600 caminhões — a maioria Cargo —
mas a Ford Corporation norte-americana cancelou 2 mil 600
unidades, devido ao preço elevado do veículo brasileiro. Apesar
do corte, a montadora brasileira exportará 5 mil caminhões,
superando as 3 mil unidades comercializadas no ano passado.

Valrnet quer fazer
máquina para papel

A Valrnet do Brasil — uma subsidiária finlandesa que
produz tratores desde 1960 e espera faturar neste ano USS 210
milhões — estuda a fabricação de máquinas de produção de
papel e celulose e equipamentos para exploração florestal, das
quais detém alta tecnologia. Tudo dependerá, porém, da futura
demanda e do controle da inflação brasileira.

Os estudos fo.ram confirmados ontem pelo presidente da
Valmet Corporation, Matti Kankaanpaa, atualmente em visita
ao Brasil. Com vendas estimadas neste ano em USS 2 bilhões
200 milhões, a empresa finlandesa está numa fase de reestrutu-
ração, ativando planos de investir no mercado internacional e
deixando ainda de ser inteiramente uma estatal do governo
daquele país (uma coalizão de conservadores e social-
democratas): ao abrir recentemente o capital, numa emissão de
ações no valor de USS 200 milhões, ela permitiu 20% de
participação da iniciativa privada.

A Valmet Corporation fabrica máquinas para produção de
papel (46% de seu faturamento), automação (11%). produtos
aeronáuticos incluindo avião de pequeno porte (1%). A partici-
pação da Valmet do Brasil representa llrí do faturamento
global.

Potencial — O vice-presidente executivo da Valmet
Corporation. Ahti Karasto. observou que há 10 anos a subsidia-
ria brasileira chegou a produ/ir alguns modelos de máquinas
para exploração florestal, mas o mercado, segundo ele. não
estava então maduro.

"Temos no Brasil um potencial muito grande quanto a
fibras e celulose e sabemos que muitas empresas estrangeiras
investirão nessa área", lembrou o presidente da Valmet do
Brasil, H.irri Hasscl.
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Ministro diz que lei

de reserva de mercado

não tem valor nas ZPEs
A L.ei de reserva de mercado para a informática não terá

validade nas ZPE (Zonas de Processamento de Exportação).
Qualquer empresa que se instalar nas ZPEs poderá importar ou
produzir equipamentos que façam parte cia reserva cie mercado.
A informação é do ministro da Indústria c do Comércio,
Roberto Cardoso Alves, que abriu ontem, no Hotel Glória, o
IX Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex).

O ministro explicou que apenas as vendas dos equipamen-
tos incluídos na reserva cie mercado, a serem produzidos nas
ZPEs. a empresas brasileiras, no volume de até 10% da
produção total, ficarão submetidos a uma autorização da SEI
(Secretaria Especial de Informática) para preservar a indústria
nacional. Ele disse também que a regulamentação da criação
das ZPEs poderá ser assinada ainda hoje pelo presidente José
Sarney.

Quanto à localização, Cardoso Alves informou que pode-
rão ser criadas ZPEs em qualquer estado do Norte ou Nordeste.
[-; revelou que anteontem recebeu em seu gabinete, levado pelo
presidente eleito da A EB (Associação de Comércio Exterior do
Brasil). Marcus Vinícius Pratini de Moraes, representantes de
um grupo finlandês interessado em plantar uma floresta de
eucaliptos c instalar uma fábrica de bens de capital e outra de
papel numa ZPE no Piauí.

O ministro explicou que os princípios das ZPEs serão os
mesmos fixados para a Nova Política Industrial, ou seja:
liberdade comercial, desregulamentação da economia e redução
da interferência do Estado na Economia. Para ele "a máquina
administrativa é lenta, pesada, lerda, corrupta, incapaz c
corruptora". Voltou a criticar a Lei de Informática, afirmando
que o Brasil não pode ficar "fechado como uma ostra, um coco
da Bahia, dando voltas em círculos como um peru".

O ministro explicou que todo o ônus de implantação das
ZPEs será arcado pelos governos estaduais e municipais e pela
iniciativa privada. "O regime proposto", explicou ele, "concede
franquia cambial e estabelece tratamentos administrativo e
fiscal aplicáveis aos investimentos, à operação e ás transações
comerciais e financeiras realizadas pelas empresas localizadas
nessas áreas."

Nova legislação é

vista com cautela
são PA PIO — A legislação brasileira que regula a

propriedade e comercializaçao do software, aprovado pelo
Congresso no final do ano passado, constituiu uma nova reserva
de mercado, e. como tal. é vista com desconfiança e expectativa
por parte da indústria americana do setor, que fatura seis
bilhões de dólares por ano e detém os direitos da maioria
absoluta dos programas de computador em uso no planeta."As empresas americas enxergam na lei brasileira alguns
artigos de caráter muito vago e estão esperando para ver se a
Secretária Especial de Informática vai aplicar esses artigos de
forma clara e razoável", explicou ontem, em entrevista na sede
do escritório de advocacia Fischer e Forster. o advogado
americano Martin Smith. que nos Estados Unidos defende os
interesses da empresa Microsoft, a segunda maior produtora
mundial de programas de computador.

Smith — que Vsta no Brasil para participar de um
seminário sobre proteção jurídica e comercialização de softwa-
re. que será realizado em São Paulo no próximo dia 19 e
repetido no Rio de Janeiro no dia 2(1 — disse que a principal
preocupação da indústria americana e com o teste de eqüivaleu-
cia funcional, que determinará se os produtos estrangeiros
poderão ou não ser vendidos 110 país. Caso exista um similar
nacional, a comercialização será bloqueada.

Similaridade — Na opinião de Smith — assim como
de li ving Rappaport, advogado do fabricante de microcomputa-
dor Apple que também veio ao país para o seminário — o
conceito de equivalência funcional está amparado em expres-
sóes muito subjetivas — como "semelhança substancial" e
"características do mercado nacional" — que tornam difícil
prever como os testes de similaridade resultarão quando apli-
cados."Quando saírem as primeiras decisões, as empresas ameri-
canas terão uma visão mais clara de como a lei será aplicada",
resume Rappaport. Existem hoje, na Secretaria Especial de
Informática, cerca de 400 pedidos de registro de programas
estrangeiros. Em novembro 011 dezembro, segundo o advogado
Georges Fischer — promotor e coordenador do seminário sobre
software —. deverão vir á luz as primeiras decisões do órgão
sobre similaridade 11a área de software.

Este aspecto da legislação brasileira deverá tornar ainda
mais difícil o encaminhamento jurídico de 11111 tema — a
proteção do direito autoral 11a área de software — que já é
naturalmente complicado em todas as partes do mundo.

|—1 Pesquisa realizada pela Abicomp (Associação Brasileira
— da Industria de Computadores e Periféricos) aponta, em
levantamento inicial feito a partir de dados de 40% das 78
indústrias associadas, um crescimento de receita da ordem de
20% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do
ano passado — considerado um "dos piores da última
década", pelo diretor-executivo da entidade, Artur Pereira
Nunes.

Maílson confirma saldo

comercial em agosto

de US$ 2,087 bilhões
BRASÍLIA — A balança comercial brasileira (exportações

menos importações) registrou um saldo recorde de L;SS 2.0X7
bilhões em agosto, informou ontem á noite o ministro da
Fazenda. Maílson da Nóbrega, ao presidente José Sarney. As
exportações registraram l'S$ 3.465 bilhões, e as importações,
de L'SS 1,37S bilhão. O detalhamento do novo recorde na
balança comercial será divulgado hoje pela Carteira de Comér-
cio Exterior (Cacex) do Banco do Brasil durante a inauguração
do Encontro Nacional de Exportadores (Enaex), que se realiza
no Rio.

Nações Unidas sugerem

a países devedores que

decretem a falência
NAÇÕES UNIDAS — Relatório de 623 páginas com o

título As Multinacionais e o DESENVOLVIMENTO INTER-
NACIONAL, divulgado pelas Nações Unidas sugere a possibili-
dade de os países devedores decretarem sua falência, da mesma
forma que os devedores individuais, após constatar que as
negociações sobre a dívida externa são demoradas c cansativas
"e não necessariamente proveitosas, nem para devedores nem
para credores".

Segundo o relatório, os países não podem ir à falência por
falta de uma legislação internacionalmente aceita, apesar de já
existirem as bases para esta lei. "A comunidade internacional
será capaz de fazer uma lei de falência para países soberanos?",
perguntam as Nações Unidas.

A resposta, aparentemente, é afirmativa. "Importantes
elementos sobre uma nova jurisprudência para a dívida sobera-
na podem ser coletados nas negociações para refinanciamento
promovidas no âmbito dos comitês de bancos credores e do
Clube de Paris", assegura a própria ONU, citando especifica-
mente a conversão da dívida em investimentos.

A experiência da legislação ordinária sobre falências
também não deve ser desprezada, na opinião da ONU. que
constata: "Existem precedentes úteis e analogias que poderão
ajudar a desenvolver novos conceitos legais cap.i/es de enfren-
tar a realidade da crise da dívida externa." Segundo as Nações
Unidas, muitos países devedores prefeririam outras opções,
quando a única alternativa, como ocorre hoje. é uma sucessão
de longas e cansativas negociações após a moratória unilateral.

BC transforma viagem de turismo em pesadelo

Advogado que vai a

Portugal apela por
dólar no paralelo

O 
Banco Central transformou uma via-
gem de turismo para fora do país em

sinônimo de sofrimento para o brasileiro.
Com as novas regras, embarca-se para Lis-
boa, por exemplo, com USS 100 oficiais no
bolso e corre-se o risco de receber os USS
900 restantes (em escudos) no último dia do
passeio, graças à morosa operação de remes-
sa do dinheiro para os bancos no exterior.
Assim, o governo acredita que em países de
baixa inflação é possível andar de táxi, comer
e cobrir outros gastos com apenas USS 100,
enquanto se espera (até 15 dias) pelo resto
do dinheiro a que se tem direito.

Celestino Brandão, advogado de 55
anos, português que vive há 35 anos no
Brasil, experimentou a nova burocracia na
última terça-feira. Sua mãe, de 90 anos, que
mora na cidade do Porto, está muito doente
e, por isso, ele foi chamado ás pressas a
Portugal. Às vésperas da greve dos banca-
rios, o advogado ficou de 18 h até 23h30min.
na fila do Banco do Brasil, no Aeroporto
Internacional do Rio, para receber os USS
100 doláres e uma ordem de pagamento.

Atrapalhado com mais um papel a ser
carregado para a viagem, na hora do embar-
que, quarta-feira à noite, ele se dizia revolta-
do com os USS 20 cobrados pelo BB para
cobrir as despesas da remessa do dinheiro
para a agência do banco no Porto. "Será que
os 4rr da taxa de administração não bas-
tam?", indagava com ar irritado. Mas a dor-

de-cabeça maior ficava por conta do prazo de
recebimento dos USS 900 estantes: "No
banco, me informaram que demoraria entre
10 e 15 dias."

Assim, Brandão desembarcaria em Lis-
boa com USS 100 oficiais para pagar a diária
do hotel (ele ficaria na capital um dia para
resolver problemas e depois seguiria para
oPorto, onde ficará na casa de familiares),
alimentação e transporte.

Como essa quantia não cobriria seus
gastos, o jeito foi apelar para outros meios.
"Eles forçam essa situação", revelou o advo-
gado, com ar desconcertado."Se não ficasse na casa de parentes e
tivesse que esperar o dinheiro que o Banco
do. Brasil vai mandar, teria que me hospedar
ení um albergue no Porto." Como ele pre-
tende ficar em Portugal durante 20 dias,
deverá receber os USS 900 quase na época de
voltar ao Brasil.

Caos — Para quem pretende sair cm
excursão para diversos países da Eurooa. a
situação é ainda mais caótica. Como a maio-
ria dos programas estipula três ou quatro
dias em cada lugar, não há tempo para se
esperar o recebimento do dinheiro no pri-
meiro país da visita. "Nossos correspondeu-
tes 110 exterior acompanharão os turistas aos
bancos para tentarem agilizar o processo",
explica Francisco Garcia, dono da Itatiaia
Turismo. E como fazer para viajar para a
Rússia, onde não há conversibilidade de
moeda?", lembrou ainda o empresário.

O presidente do Sindicato dos Bancos do
Rio de Janeiro. Theóphilo de Azeredo San-
tos, acha que deve-se ter calma, "pois a
medida não durará nem um mês", revelou
ele. quando embarcava para Paris.

Menos de um dia é

suficiente para
acabar os US$ 100

Mesmo 
no país mais barato da Europa,

os USS 100 que desembarcaram em
Portugal no bolso do advogado Celestino
Brandão não tiveram vida longa. Duraram
precisamente duas horas. Antes de sair do
circuito do aeroporto de Lisboa, os USS 100
já encolheram para USS 90: foram consumi-
dos USS 10 em segundos, com refrigerantes,
cafezinho e sanduíche misto enquanto aguar-
dava o irmão Alcino lendo revistas e jornais
portugueses e comprando lembranças para a
mãe doente de 90 anos, que não vê há três
anos.

Na mesma velocidade com que apreciava
a beleza da paisagem, no trajeto que o
levaria ao coração da cidade, o taxímetro
comia mais alguns dólares (em torno de USS
5). Mas foi durante a via ertieis pelos hotéis
que percebeu não ter sido nada generosa a
atitude do governo brasileiro de lhe permitir
cruzar o Atlântico com USS 100, mesmo
tendo pago USS 1.000. A diária do Hotel
Sheraton (cinco estrelas — Guia Michelin
88) custaria USS 50 além dos USS 100. A do
Altis (quatro estrelas), USS 130. Optou pelo
Roma (três estrelas). Depois de pagar a
diária de USS 80, o advogado turista recém-
chegado a Portugal contava com USS 5 de
reserva.

Acostumado ao almoço no Gambrinus
(três garfos — Guia Michelin 88) — cm
torno de USS 25 —, Celestino Brandão, de
55 anos, residente há 35 no Brasil, rumou
para uma tasquinlia na Madragoa. Mesmo

Lander Alves

Ivr 
'

Brandão: aborrecido com BC
trocando o vinho Tão pela cerveja e o
bacalhau pelo robalinho. deixou USS 10
sobre a mesa da Mercearia — USS 5 a mais
do que trazia.

Foi aí que ele passou de despreocupado
viajante a ansioso devedor. Ao final do dia,
depois do jantar em Cascaes, no Visconde da
Luz. à base de linguado, já devia ao irmão
quase USS 50. E como é forçado a fazer mais
despesas enquanto aguarda os dólares res-
tantes, a serem depositados em 15 dias no
Banco do Porto, seu saldo devedor ao final
da viagem será o dobro dos USS 900 que tem
a receber.

Anúncio de encerramento de distribuição

"Este anúncio é de caráter exclusivamente
informativo, não se tratando de oferta
de venda de ações". banespa

«• 1 dixst'**- «. " w • M* tw «k> 8® *¦* - 

Companhia Aberta
Praça Antonio Prado, 6 - São Paulo (SP)
CGC 61.411.633/0001-87

Banco do Estado cie São Paulo SA

Cz$ 6.240.000.000,00

As instituições financeiras abaixo comunicam que foi totalmente subscrito e

integralizado o montante acima, correspondente ao valor da subscrição da emissão

de 3.120.000.000 de ações, sendo 1.560.000.000 de ações ordinárias nominativas

e 1.560.000.000 de ações preferenciais nominativas e/ou ao portador,

ao preço de CzS 2,00 (dois cruzados), referentes ao aumento de capital social de

CzS 23.760.000.000,00 para CzS 30.000.000.000,00 autorizado pela AGE

de 30.03.88 e homologado pela AGE de 13/09/88. A operação foi registrada na

CVM - Comissão de Valores Mobiliários sob o n? StP/GER/REM-88/030 em 12.07.88.

Coordenação e liderança:

¦2731

banespa

Banespa SA - Corretora de Câmbio e Títulos

BANCO AYMORÉ DE INVESTIMENTO S.A.
BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO S.A.
B.B. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANCO DE INVESTIMENTOS - BCN S.A.
BNL - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BANCO BOAVISTA DE INVESTIMENTOS S.A.
CORRETORA NACIONAL DE FUNDOS PÚBLICOS LTDA.
BANCO DE INVESTIMENTO CREDIBANCO S.A.
BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO S.A.
ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EQUIPE S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
BANCO FINANCEIRO E INDUSTRIAL DE INVESTIMENTO S.A.

ABERTURA CORRETORA DF CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ADFINAN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS F VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
BANEB CORRETORA DE CAMBIO E VALORLS MOBILIÁRIOS S.A
BANERJ BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
BANESTADO S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A
CODEPE CORRETORA DE VALORES DE PERNAMBUCO S.A
COMERCIAL S.A. CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
CONTRATO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS fc VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
DIGIBANCO BANCO DE INVESTIMENTO S.A
DISTRIBANK S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ÉBANO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA
ESCRITÓRIO LEVYCORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
EXPRINTER CAPITAL S A, CORRETORA DE VALORES CÂMBIO
F. BARRETO CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS LTDA
GRAPHUS S.A. CORRETORA DE CAMBIO f VALORLS MOBILIÁRIOS
INDUSVAL S A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LECCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A
LIBERAL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
MAGLIANO S.A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS

F.N.C. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
GERAL DO COMÉRCIO S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
BANCO IOCHPE DE INVESTIMENTO S.A.
ISOLDI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
CHASE MANHATTAN S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
MIL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES LTDA.
MULTI-BANCO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO S.A.
MULTIPLIC BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
NORCHEM BANCO NOROESTE CHEMICAL DE INVESTIMENTO S.A.
NOVO NORTE S.A. CORRETORA DE VALORES
OMEGA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
R.d.B. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SITA SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.
CORRETORA SOUZA BARROS DE CÂMBIO E TÍTULOS S.A.

MERIDIONAL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S A
PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
PIRELLI FINTEC S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
PNC INTERNACIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
PRIME S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
RADIAL CORRETORA S.A CÂMBIO. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
SANTOS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S.A.
SEGMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SELLER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SIGMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SOMAR CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SPINELLI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
SUPRA S A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
THECA S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TITULAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ÚNICA UNIVERSAL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
VERTICE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ZALUSKI CORRETORA DE TÍTULOS E CÂMBIO S.A
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Notícias de tributação

As Bolsas de Valores subiram muito
ontem, apesar do anúncio do projeto —
lei que poderá tributar as operações de
compra à vista de ações em 0,5% no

¦ próximo ano. A Bolsa do Rio encerrou o
pregão com o IBV de fechamento regis-
trando uma valorização de 4%, enquanto
o índice Bovespa subiu 3,7%.

Artur Zeno, Diretor de Bolsa da
Corretora Open, disse que a tributação
não chega a ser um fator inibidor da alta'ÍJas bolsas: "O imposto de 0,5% não
assusta porque o mercado vai se adaptar
a ela sem problemas. Atualmente, a
corretagem é de 0,5% e um acréscimo de
despesas com imposto vai significar uma
taxa de 1%, o que não chega a ser
significante", explicou ele.

Na opinião de Zeno, o que vai acon-
tecer é que os participantes do mercado
vão ampliar os spreads (diferença entre'¦preços de compra e de venda), o que vai
acabar compensando o imposto.

Subir — O que animou o mercado

ontem, segundo ele, foi a notícia de que o
tabelamcnto dos juros em 12% ao ano
poderá ser auto-aplicávcl e entrar cm
vigor a partir de 5 de outubro (data de
promulgação da Constituição). A falta de
alternativa para o investidor, que com
inflação alta e tabelamento acaba saindo
para mercados de risco como ouro, dólar
c bolsa, é outro motivo, segundo Zeno,
que vem contribuindo para a alta.

Do ponto de vista dos preços, os
empresários financeiros afirmam que as
ações ainda estão com suas cotações
defasadas em relação ao preço de seu
valor patrimonial, apesar de todas as
altas ocorridas este ano.

Ontem, nas negociações das blue-
cliips, a grande valorização foi para as
ações do Banco do Brasil preferenciais
(PP), que subiram 5,03%, sendo cotadas
a Cz$ 399,00 na Bolsa do Rio. Vale PP
fechou a Cz$ 963,00 com alta de 1,29% e
Petrobrás PP ficou em CzS 737,00( +
0,94%).

não impedem a alta das bolsas

Barcellos critica novo imposto

O presidente da Bolsa de Valo-
res do Rio, Sérgio Barcellos, afirma
que a tributação da compra de ações
no mercado à vista em 0,5% pelo
Imposto sobre Operações Financei-
ras (prevista em projeto de lei do
governo que será levado ao Congres-
so) poderá inibir os investimentos no
país: Ele considera o imposto "injus-
to pois se estará taxando a compra
de um ativo de renda variável que
pode até dar prejuízo". Barcellos
ressalta ainda que os mercados e
prazo correm o risco de desaparecer
se o Congresso aprovar taxação de
25% em bases mensais, como tam-
bém prevê o projeto de lei. "Com
isso, eles não gerariam a arrecadação
pretendida pelo governo", adverte.

Sérgio Barcellos acha que os

congressistas devem avaliar até que
ponto o projeto de lei poderá preju-
dicar a política global de investimen-
tos no Brasil. "Deve-se examinar se é
possível igualar o conceito de tributa-
çáo sobre renda variável com a tribu-
tação sobre rendimentos de traba-
lho", afirma o presidente da Bolsa,
referindo-se à justificativa da Receita
Federal de que a cobrança do IOF
compensaria parte das perdas provo-
cadas pela diminuição de tributação
dos rendimentos dos assalariados.

Barcellos lembra que, à primeira
vista, os 0,5% de IOF podem pare-
cer um percentual razoável. "Mas,
na verdade, ele é o mesmo cobrado
pela indústria de corretagem do mer-
cado de capitais. Assim, o governo
estaria dobrando o custo de interme-

diação financeira." Além disso, ele
acredita que 

"há o risco de hoje ser
0,5% e amanhã ser mais".

Em relação à alteração da tribu-
tação dos mercados a prazo (termo,
futuro e opções), de 15% em bases
anuais para 25% mensais, o presi-
dente da Bolsa acha que 

"esses mer-
cados correriam o risco de desapare-
cer e, com isso, não gerariam a
arrecadação pretendida'. Segundo
ele, o projeto de lei acarretará tam-
bém privilégios para os fundos ao
portaaor de curto prazo em relação
ao mercado de capitais. "Isso é uma
incongruência." Mas Barcellos lem-
bra que 

"de 
qualquer forma, já é um

avanço o Congresso discutir um pro-
jeto de lei fiscal".

Ações do IBV
Osc
(%)Malor«* altas

OlicalPBG  20 86
J.H. Santos PPG  
FNV-Veículos PAH  12.59
Calé Brasília PPG  11.85
ParaibunaPPG  11.38  0 ,B

Malorea baixo»
PacaembuPPG  4.48  •
Supergasbrás PPG  4.14  __
TransbrasilPPü  1.9j
Docas ONG  
CibranPPG  ^«21

'j.üy
5.203.305,30

1,0010.002.60

Ações fora do IBV
Maloros alta a

40,26  '3,20
 250.00 1.70
 5,00 3.70

MarvinPPR
GurgelPPG  39.57.
RioGuahyba PPG  36.15
FibamPPG  32.43
Brinquedos Mimo PPG... 28.92

Maiores baixas
Arthur Lange PPG  8.65
Metlsa PPG  7.84
B Nacional ONG  7,11
Const. Bater PBG  6.35
CruzeirodoSulPPG  5,49

. 3.6118,5026.0070.0024.00

A conta

corrente inteligente.

CONTA

—
B OAVI S T A

Banco BojvisIj FALE COM O GERENTE. Banco Boavistà
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BoSsa de VaSores do Rio de Janeiro

Resumo das Operações
Qtd. Abt. Min. Méd. Máx. Fech. Oac. IL N°% Ano N*g.

Qtde (mil) Vol.
lote:
Mercado a Termo: om
Mercado de Opções-Opções de Compra: .37.280'Exerciciodo opções: —
Futuro c/liberação: —
Futuro c/retenção: ~
TOTALGERAL 216.S599
IBV Médio 43.251,81
IBV no Fechamento: 44.j<!b,í!b
Das 76 ações do IBV, 55 subiram, 18 caíram, três nào foram negociadas.

(Cz$ mil)
5.951.514

6.485
2.495.210

8.453.210
( + 2,3%)
( + 4,0%)

Mercado à vista

Abe Xtal PA-G-
Acesita OP-G-
Acesita PP-G-
Aco Attona PP-G-
Acos Villares PP-G-
Adubos Cra OP-G-
Adubos Cra PP-G-
Adubos Trevo PP-G-
Ágrole PP-G-
Agroceres PP-G-
Albams OP-G-
Allpertl PP-G-
Amadeo Rossl PP-G-
Aquatec PP-G-
Aracruz PB-G-
Arno PP-G-
Arthur Lango PP-G-
Azovodo Travassos PP-G
B'.amazonla ON-GE
Blbandolrantos PP-G-
B.boavista ON-G-
B.boavlsta PN-G-
B.brasll ON-G-
B.brasil PP-G-
B.oconomlco PP-GE
Bahema PP-G-
Banospa ON-G-
Banespa PP--R
Banespa PP-G-
Barbara PP-G-
Bardeila PP-G-
Barrotto Arau(o PB-G-
Baumer ON-G-
Baumor PN-G-
Belgo Mineira OP-G-
Belgo Mineira PP-G-
Bicicletas Caloi PB-G-
Blobras PA-G-
Bombrll PP-G-
Bombrll Nov. PP--R
Bozano.simonsen OP-G-
Bradecco PSEG-
Brahma OP-G-
Brahma PP-G-
Biasinca PP-G-
Brinquedos Mimo PP-G-
CXfabrtn! PP-G-
C.mineração Amapa PP-G-
Cdomi OP-G-
Cale Brasília PP-G-
Calfat PP-G-
Camacan PA-G-
Cataguazes Leop. OP-G-
Cataguazes loop PA-G-
Cbv-ind mecanlca PP-G-
Cemlg ON-G-
Com:g PP-G-
Cer] OP-G-
Cibran PP-G-
Clmal OP-G-
Cofap PP-G-
Confab PP-G-
Conat.a.Hndenborg PP-G-
Const.beter PB-G-
Cônsul PP-G-
Continental 2001 PP-G-
Copene PAEG-
Corcea Rlbolro PP-G-
Cremer PPEG-
Cruzolro Sul PP-G-
Dhb lnd.com PP-G-
Docas ON-G-
Dova PP-G-
Eberte PPEG-
Edl PP-G-
Elebra PP-G-
Eluma OP-G-
Eluma PP-G-
Engemix PP-G-
Engesa PA-G-
Epeda Simmons PP-G-
Estrela PP-G-
Eucatex PP-G-
Fabnca Bangu PP-G-
Eator PP-G-
Ferbasa PP-G-
Ferragens Haga PP--R
Ferro Brasileiro PP-G-
Forro Ugas PP--R
Ferro Ugas PP-G-
Fertisul PP-G-
Fibam PP-G-
Ficap PP-G-
Fnv-voiculos PA H-
Fras-le PPEG-
Gazoia PP-G-
Glasslite PP-G-
Gurgol PP-G-
Hercules PP-GEHenng PP-G-
Inbrac PP-G-
Inepar PP-H-
locfipe PP-G-
Ipiranga Pet PP-G-
J.h^antos PP-G-
João Fortes OP-G-
Kepler Weber PP-G-
Lam.nacionai Metais PP-G-
Lar* Maquinas PP-G-

Otd. Abt. Mln. MM. Mdx. F.ch. Ok. JL ^

1.000 39,01 39,01 39,01 39.01 39.01 -1.24 951.48 1
15400 95.00 95.00 96.80 100.00 95,00 8.85 2.688,89 5

542.300 42,01 40,00 43,89 44,00 43,00 3.15 1.020.70 236 300 65.00 65.00 68.17 70,00 70.00 643.11 3
239 800 8.00 7,80 7.99 8.20 0.20 1.01 1.141.43 1 6
20.000 6.20 6.20 6.20 6,20 6.20 -1134.100 4,00 4,00 4,13 4,20 4,20 344,17 4

132.200 2.75 2.60 2.72 2.60 2.80 4,62 680,00 18
200 45.00 45.00 45,00 45,00 45,00 1 125.00 1

266 900 12,50 12.50 13,37 14,00 13.50 3.00 477,50 26
25 000 170.00 170.00 171,00 175.00 175,00 14,00 1.221,43 3155 000 19.00 19.00 19.47 20,00 19,50 24.33 1.497.69 6

3.820.000 6,00 6,00 6.17 6,40 6.40 12.18 9640 000 20,00 20,00 20.00 20.00 20,00 -0.10 689,66 126 000 2 400,00 2.250.00 2 398.35 2.420,00 2.400.00 0.04 1 080.82 8
100 1 000,00 1 000.00 1 000.00 1.000,00 1 000,00 471,72 1

12 800 3,05 3,05 3,38 3,61 3,61 -8,65 482,86 5757,600 7,90 7,90 8,37 9.00 9,00 6,62 232,50 39
00.800 05,00 80.00 81,91 86.50 80,00 2.44 0,191.00 131 000 17.00 17.00 17.00 17,00 17.00 7,39 1400 8.100,00 8.100.00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 2

1 900 7.100,00 7.100.00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 3
78.500 230.00 221.00 234,05 244,99 244.99 4.16 682,38 481 631.700 365,00 360.00 382.65 399.00 399,00 5.03 709,93 291381 000 34,00 34.00 34,56 38,00 38,00 6.31 888,15 4

185 000 14.80 14.80 14,09 15,00 15,00 1.145.38 6
35400 6.00 5,75 5.93 6.00 6.00 31 228 200 9,60 9.60 10,18 10,95 10.50 8.88 57

7 023.900 9.90 9.90 10,73 11.00 10.92 8.71 670.63 226292.800 35,00 34.51 35.78 39,00 36.00 3.77 1 084,24 36
2600 4.300,00 4 300.00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 458,91 1

234 400 45,00 41.00 43,91 49,00 49.00 9.97 1.021.16 55
19.900 4.500,00 4 500.00 4 500.00 4.500,00 4.500,00
32.200 3.230,00 3.230.00 3.230,00 3.230,00 3.230.00

2.400
5.000116000

2000045000
249.0002800

40.600
60 000

167 000
355.400100 000

5.00079.000

935,00
720,0043,99

4,40
30,5027,00100,00
58,0083,0070,50
51,503.7171.00150,00

935,00705.0043,994.40
30.5027.00100,00
58.0083,0070.00
51,503.7071.00

150,00

944,59719.00
45.484.40
30,8127,00100.00
59,0083.0075.53
55.043,7071,00150,84

955,00730,00
50,004,40
31,0027,00

100,00
59,00
83,0078,00
56,903,7171,00155,00

950.00
730.00

50,004,40
31.0027,00100,00
59,0083,0075,60
56,003,7071,00

150.02
1000.00 1 000.00 1 000,00 1.000.00

4,20 4.91 5,50 5,30
4.90 5.11 5,50 5.50

1.200 1 000,00
3 091600 4,50

243 700 5,001 800 3 400,00 3 380.00 3 384.44 3.410.00 3.410,00
54 6001 823 000787 000

838 30017 751 200

8.0011.20
5,50
0.991.85

8.0011.10
5.20
0,981.85

8.8411.27
5,55
0,991,87

9,0211,50
5.700,991.90

9,0211.10
5,650,981.88

4 800 1.000.00 1 000,00 1 125,00 1.300.00 1.300,00
1 463 600

3.100
50.0003.30070.000
19.400

2,50
800,0054.00
205.001.60

74.00

2.25
800,0053,00
205,001.80

2.44
800,00
53,50210,911.80
70,55

2.60800.00
54.00220,001,8075,0070,00

900 7.000.00 7.000.00 7.111,11 8.000.00 Í
52.000 15.40 15.40 16.47 17,00

1 657.300 214.00 210.00 218,14 221.001.698.600 3.50 3.25 3.42 3.60
50 000 17,50 17,50 17,50 17,504 000 24.20 24.00 24,10 24.20102.000 28,00 27,99 28.00 28.00
30.000 11.00 10,80 10.82 11,00
58.000 10.50 10.00 10.34 10.50200.000 6.00 6,00 6.00 6,00169 800 20.00 20.00 20,00 20.00
32.400 16.00 16.00 18.14 19,00503 700 17.00 1 7.00 18.48 18.49

282700 19.00 18.00 18.89 19.30300 46.00 46,00 46,00 46,00
36 500 24,50 24.50 26,40 28,00

253.000 3,85 3,85 3,85 3,851 419 000 7.00 6,50 7,03 7.20
100000 45.15 45.15 45.15 45.15434 800 8.90 8.70 8.99 9,90

50 000 1.20 1.20 1,20 1.201200 185,00 180.00 184.17 185,00700.000 3,00 3,00 3.19 3.401 400 90,00 90.00 90,00 90.0047 000 12.30 12,30 13.14 13,50
558 300 13,50 13,20 14.16 15.501 976 800 3.45 3.45 3,60 3.80

2.133400 4.00 4,00 4.90 5,20400 65,00 65.00 66.00 69.00
3 934 000 3.20 3,19 3.31 3.49

5 000 173.00 173.00 173.00 173.0014 200 4.15 4.15 4,15 4.704 600 4.40 4.40 4.49 4,60
20 000 220.00 210.00 239.58 259.00100 000 1.40 1,40 1.40 1,408 100 85.00 85,00 85.00 85.00

4623.500 4.30 4,30 4.56 4.997486.900 5.60 5.20 5.52 5,90
2.500 185.00 185,00 188.00 200,00496.800 12.50 12.00 12,47 12.70
1 000 5.20 5.20 5.20 5.2034 300 81,50 81.50 82.45 83.0025 000 19.00 19.00 19.00 19.00

2.705800 3.45 3.33 3.41 3.4561.000 1 7.50 1 7.45 1 7.49 17.50

2,60
800,0053.00
220.001.8070.00
.000,0017,00
220.003.4017.50

24.0027,9910,80
10,40
6,00

20,0017,7018.49
19.3046.00
27.503.857.10
45.15

9,901,20185,00
3,40

90.0013,50
15.50
3,70
5,00

69.003,30173.00
4,704.60

250.001.40
85,004.85

5,30
200.0012,45

5.2083.0019,00
3.4517.50

0,51-0.06
3.844,76
-0,11
EST-0,57

1.284.22
7.58

28.92
5.224.17

11,854.93
13.0810.09-0,09

2,40
EST0,54
•1,22
0,25-2.73
5.46-0.55

-6.35

1 085,74943,57
324,88220,00
827.30
729.93
694.12584,51439.13

5.003.64308,33
2.088,243.679,02724,64
1.227.50

638.751.363.591.262.86
662.94462.50
990.00935.00
340,91

2.440.0014,55
1.114,58
1 464.65450.00

870,99
371.61

357
9172
65

3340
3

77
18

32
6033

4,75 1.112.96
7,89 3.420.00

EST 448.72860.711.000.00
-1,64 1.082,00-0,88 646.25
8.50 1.000,00
9.01 1 209,33
8.71 684.44
0.53 484.36

836,36
613,95350,00351,50485.48
599.33

2
639

33

Umasa PP-G-
Luxma PP-G-
Magneslta PA-G-
Mangols PP-G-
Manneamann OP-G-
Mannesmann PP-G-
Marcopolo PP-G-
Marvln PP-R
Marvln PP-G-
Mecanlca Posada PP-G-
Mondes Júnior PA-G-
Mendos Júnior PB-G-
Mosbla PP-G-
Met.wetzel PP-R
Met.wetzol PP-G-
Motlsa PP-G-
Microlab PP-G-
Mlnuano PP-G-
Moddata PP-G-
Montreal PP-G-
Muellor Irmãos PP-G-
Muller PP-G-
Multttol PP-G-
Multltexlll PP-G-
Nacional ON-G-
Nacional PN-G-
Nakata PP-G-
Olvebra PP-G-
Pacaembu PP-G-
Papol Slmao PP-G-
Para De Minas PPEG-
Paraibuna PP-G-
Paranapanema PP-G-
Peixe PPEG-
Perdigão PP-G-
Pers.columbia PP-G-
Pérsico PP-G-
Petrobrás ON-G-
Petrobrás PP-G-
Pettenatl PP-G-
Pirelll OP-G-
Plrelll PP-G-
Prometal PP-G-
Propasa PP-G-
Racimec PP-G-
Randon PP-G-
Recaisul PP-G-
Rafrlpar PP-G-
Rheem PP-G-
Rio Guahyba PP-G-
Rlograndense PP-G-
Ripasa PP-G-
Sade Sul Americana PP-G
Samltrl OP-G-
Samltrl PP-G-
Sohbe Participações PP-G'
Sergen PP-G-
Sharp PP-G-
Sld Informatlca PP-G-
Sld.gualra PP-G-
Sltco PP-G-
Slfco Prt. PP-G-
Solorrtco PP-G-
Sondotecnica PA-G-
Sondctecnlca PB-G-
Souza Cruz OP-G-
Supergasbras PP-G-
Suzano PP-G-
Tecnosolo PP-G-
Teka PP-G-
Telerj ON-G-Telerj PN-G-
Tibras PA-G-
Transbrasll PP-G-
Trichos PP-G-
Tromblnl PP-G-
Unipar PA-G-
Unlpar PB-G-
Vacchi PP-G-
Vale Rio Doce OP-G-
Vale Rio Doce PP-G-
Varig PP-G-
Vorolme PP-G-
Votec PP-G-
Whlte Martins OP-G-
Zivl PP-GE

18.900
604.0001 400
680.200

28079 000
6.439 600423 000

56.400
3 861.60026 500

302.400698.800100 5.143.900
81.50016.700

126.60010000
26 300

5.561.700211.400
6.033 000

39.000112.500
27 00061.200

365 00070.000
519.100
542.8001 325 800
310 700

1.888.000
23 700

5.237 500
1.197 100
1.567.6001.700

842.60012.700
9.800111.100

157 700
4.000

28.40054.6001.100164.400
908 500
366 000
381 500

40.700168.000
142.70014.60010.000
50.000

905.1003.100
52.000

124.800
227.200100
375.90063 400

2.600
317.900100

50 000
1 072.90012 700

10 000200
1 642.00071 200

66.5001.350.200
9570.200

611 000
59200

2.767 000
60.100

1 857 400
340.9008.001 900
240.000

7,50
8,5015,00

12,004.70
3,2051,9911,0611,00

185,00
8,5011.81

500.00 5.17,0017.3019.00
2,305.20
3,103,001.00
2.65
6.994,50

28,0016,50
7,20

50,00
3,2042.00
0,579.0156,80

21,004,50
2,407,40

340.50
700,00

9,5021,50
16.80
20,0018,00

9.0080.00
30.0018,50
27.00I,80

8,60125.00
22.00385.00

316.000,71
5,2011.00

10.00
6,0038.99

35,50110,00
4,604.50

650,0043.00
826.0019,50

16,00
2.202.79

750.001.1040,00
II,707.51
9,50
0,80501.00

925.00
33.502,30

0.707,40
1.58

7.50
8.5015.0012.004.26
2,9551.5011,0611,00

185.00
8,2011.81

500.0017,00
17,3018,00
2.305,20
3.102.901.00
2,65
6.994.40

26.0016.117.20
50,003,1541,50

0,529.01
56.00
21.004.50

2.407,20
340.50
700.009.50

20,0016,6019,40
18,00
9.0077.00

30.0018.00
25,90I.63

8,60
125.0022,00
380,00
316.000.715,20II,00

10,00
6.00

38,9935.50110.004,604.30
650.0040.00
826.0019,00

15,50
2.202.79

750,00
0,9639,5011,70
7,50
9.50
0,80501.00

925.0033,50
2.05
0,707.30
1.50

7.50
8.7315,00

12,214.47
3,0652.0012,8912.29107.91
8,7112,27

500.00
17.0017,62
10.50
2.51
5.20
3.393,16I,00
2.707.154.50

26.01
16.177.56
50,003.2045.76

0.5510.67
58.31
21,304.51

2.757.30
353,94706.24

9,97
21,42
16,8220.6518,00
9.9379.98

30.0019.02
27.081.77
9.07

125.07
22.97386.77

320.77
0.715.20

II.54
10,076.0040.79
36.01110.004.724,30

656,9241,65
826,0019.1016.09

2.292.79
750.001.0140.11

12.537,52
9.74
0.84

509.18
950,1235.112.23

0.707.59
1.51

7.50
8,8015,0013.004,70
3.2953,0013,2014,90

195.00
9,0013.00

500.0017,0018,0019,00
2.69
5.203.60
3,34I,00
2.857.20
4.51

28.0016.50
8,00

50.003.2848.00
0.5710.90

59.50
22,005.56

3,207.50
370,00738,00

10,10
21.9517.20
21.0018,00II,00
80.0030.0020.00
30.00I,80

9.25126.00
23.00410.00

325.000.715.2012.30
10,20
6.0043,00

36.50110.00
5,004,50

700,0043.00
826,0019,5018,60

2,35
2.79750,00
1.1044.00

13,007,85II.00
0.89510,001 000.0036,01
2,30
0.707.90
1.58

7.50
8.5015,00

12.604,49
3.1053,0013.2014.00

195,00
8,7012,20

500.0017.0017.50
18,50

2.69
5.203.60
3.34I,00
2.817,204.40

26.0016,11
8.00

50,003,2047,50
0,5710.79

58.68
21.005.55

3,207.50
355.00737.0010,10

21,9517.00
21,0018.00II,00
77.00
30.0019,99
29.991,70

9,25126,00
23.00401,00

323.000.715.2012.30
10.20
6,0041,00

36.00110,004.604,30
700.0041.01
826.0019.00

16,60
2.35
2.79750.001.0044.00

13,007.85
10.50
0.89510.00

963.0036,002.20
0.707,85
1.50

7,14 277.78 31.63 671.54 207.14 1.875.00 1
0.58 718.24 20-0,67 1.117.50 161-0.97 1 020.00 931,66 742.86 108

18,86 614,50 454,31 507.88 8-0,12 580.67 351.91 721.76 54929.54 1

•7,84
5,02

1.957.78
1.858.00

502.00866.67 1
5.94 484.29 6
8.22 1 053.33 121166.67 4
1.83 1 390.00 104
8,01 715,00 3

EST 321,43 5•7,11 928.93 2-0.06 673.75 3
343.64 5

2.99 1 923.08 8-4.48 320.00 14
8,64 1 989.57 36
3.77 550.00 1011,38 533.50 33
2,44 1 534.47 74
0.01 807.50 0225.50 4
7.84 550.00 21-3.08 730.00 446
0,94 782.68 84
6.63 623.13 412.74 892,50 3

13,04 700,83 8
6.72 1.214.71 13
5.88 818.18 1
0.91 320.32 7615.23 2

384,62 13.37 528.33 127.12 1.230.91 50
36,15 590.00 8
10.07 503.89 12-0.34 800.77 9
11.61 1 435.63 7

0.64 696,88 36-0,11 216.44 13
238.67 12

2,03 384.67 43
0.70 179.82 5428,57 2
7,94
9.39
-2,88
1.85

7.27
EST-0,36
0,42•1.94• 1,60
8,024.74
1,58
2.441.741,29
3,8810.40
6.062,02

1 037.741 573,331 433.33
696.63

1.156.94
853,31280.88
335.21763.33
558.001 470.59
505,001.465.56
501.201 080.001 948,00
280.001 339,951.638.14
566.29
371.67350.00
843.33

Concordatárias

11,53
EST4,61

-0,45 1 959.26
2.23
5.54-0.56
-0.83

32.43
3.1112.59

12.25
39.57

725.81
1 573.331.200,00
1.225.00

880.003.310.00819.91218.42168,30
1.555.71

- 1 024.10
9.09 1.140.00
2.99 806.87831.33

520.00841.331 055.56487.14
1 166.00

-0.82
3.8313.04
1.79
2.10

3
291
181
37

3729
39346

1
3210

Máx. F#ch. IL N°Ano N«g.

Baner) PP-G-Brumadinho PP-G-J.b duarto PP-H-Ma>o Gaito PP-G-Olicai PB-G-Total

100231 6001488.60082.500430.700179 204.200

320.0012.103.252.403.30

320,0012,103,252.303.10

320.0013,003,642.403,36

320,0013,804.002.50345

320.0013,803.852.303.39

-3.03 1 333.337.44 2600,0014.11 3.640.0011.63 4.3820,86 1.680.00

1949

Operações a Termo

Prazo Quant.
(mil)

Volum# N°n*fl.

BanespaTotal PP-G- 030 500.000500 000
6 485.500.00 S

6.485 500.00

Opções de Compra

Pr»ço.
Exarc

Quant
(Lota)

Banco do Brasil PP-G
Barbará PP-G-Vaie do Rio Doce OP-G-Vale do Rio Doce PP-G-

CJI- OUT 491.84 25,00 24,00CJJ- OUT 600.00 10,00 10,00CJG- OUT 35.00 9.00 9.00CJI- OUT 700.00 12.00 12.00CJT- OUT 800.00 351,00 346.31CJW- OUT 1 400.00 23,00 21.03
CJX- OUT 1 000.00 203,00 197.51
CJZ- OUT 1 200,00 80.00 74.05

20 00010.00050 00050 000400 0000 300.000720 000

Câmbio
Moeda por dOlar Em cruzados

Compra Venda Compra Venda
Coroa Dinamarquosa 7.1831 /.2149 44,318 44.737Coroa Norueguesa 6.9107 6,9414 46,064 46,500
Coroa Sueca 6,4566 6.4834 49,318 49.771D6!ar Australiano 0.79840 0.80210 255.29 257.75
DdlarCanadense 1.2213 1.2266 260,68 263,12Escudo 154.19 155.21 2.0601 2,0841Rorim 2.1118 2.1212 150.74 152.17Franco Belga 39.241 39.419 8,1116 8,1891Franco Frances 6,3642 6.3928 50,017 50.493
Franco Suigo 1,5788 1,5862 201,58 203.54lene 133,56 134,15 2,3835 2,4060Libra 1.6746 1.6819 535.45 540.48Lira 1395.4 1401.5 0.22815 0.23029Marco 1,8719 1.8800 170.08 171.67Peseta 152,02 125,57 2.5464 2.5704Xelim 13,154 13,216 24.194 24.430
Moeda do tipo b — D6iar por moedaTaxas divulgadas pelo BC no techamento de ontem — ds I5h

Indicadores diários

Overnight
LBC

Taxa da Andima (bruta): 33,20Rend.Acum. da semana: 4,49
Rend. Acum.domôs: 11.04

OTN
Taxada Andimaíbruta): 33.20Rend. Acum. da Semana: 4,49
Rend. Acum. do môs. 11.06

Taxa referencial de CDB
% ao anoPrazo 60 dlaa 90 dias 180 diaa

21.76 nd nd
Fonte: Banco Central

Ontem
Oficial

Paralelo

Dólar
Compra
323,17
500,00

Venda
324.78
520.00

Fev 100,00 Abr 150,00 Jun 225,00 Ago 385,00
Mar 125,00 Mal 185.00 Jul 275,00 Set 490.00
Cotação do primeiro dia útil de cada môs

Ouro
(CZS gr- lingote por gramas)

compra venda
Banco do Brasil (250gr)  6.797,00 6.857,00
Goldmine (250gr)  —
0urinvest(250gr)  —
Safra (1 OOOgr)  6.620.00 6.880.00
Degusa (1 OOOgr)  6.730.00 6.800,00
Reserva (1 OOOgr)  6.730.00 6 800,00
Bozano Slmonsen (1 OOOgr) 6.820.00 6.870,00
Fundidoras. fornecedoras e custodiamos credenciados nas
Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

Indicadores

Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Sot.

Inflagao
IPC (%)

19.28 17.78 19,53 24.04 20.66
IN PC i%)

16.33 18,24 22,28 23.02 20.63
FGV (%)

19.29 19.51 20,83 21,54 22,89

3
6

51

1
32

179
24
357

180
5

Fonte: * AFI" Aòadl

Mercado Çuturo

BBF
IBV — 12 (pontos)

Outubro
111.016

BMEF

480 000100 000.00450 000.00600 000.00404 840 000,00386.540 000.00537 230 000.0014 650 00 1 084.970 000.00
Qtde Total Volume Total
37 280.000 2.495.210.000.00

O CHASE INFORM A

SICKER SAVINGS Valor da cota em 1 5.09.88 0Z$ 14.630,97

CMSOFSVES1F Valor da cota em 15.09.88 Cz$ 2.297,59

FILEXm® Valor do cota em 14.09.88 Oz$ 506,97

f LEXINVEST Volar da cota em 15.09.88 Cl$ 19j75

OTN (czsi
Outubro Novembro Dezembro
2.967,00 3.705,00 4.660.00

Abnl
10.861.50

Bovespa (pontos)
Outubro
14.130

Boi Gordo
(CZSgr arroba liquida de 15 kg)

 nd
OurO (CZS gr lingote. de 250 grs.)
nd
Frango Resfriado (CzSkg)

nd
D6lar (Cz$)

Outubro Novembro
368.00 464,80 
BMSP
OurO (CZSgr lingote de 250 grs)

Outubro Dezembro Fevereiro
7 727,00 12.271.00 21.050.00

Algodao iczsi5Kg)
Outubro Dezembro
4 950.00 5.300,00 

Boi Gordo iczs-isKgi
Outubro Dezembro Fevereiro
7 710,00 11.150,00 13 961,00

Café (CzS mil 60 Kg)
Dezembro Março Maio
50 505.00 147 685.00 240 660.00

OTN (czsi
951.77 1.135.27 1.337,12 1.598,26 1.982,48 2.392.06

Correção Monetária (%)
19.28 1 7.78 19,53 24,04 20,66

Caderneta de Poupança (%)
19,68 18,37 20,13 24,66 21.26

Correção Cambial (%)
19.98 18.37 19,73 24,20 21,00

Overnight (%)
19,78 18,03 19.52 24,70 21,89

Bolsa do Rio (%)
33,30 34.00 4.46 3,64 28,78

Bolsa de São Paulo cm
31,27 18,04 14,51 4,29 29,16

Aluguel Semestral (%)••
124,20 144,94 155,67 167,74 185.04 191.57

Aluguel Anual (%)••
357,65 351.29 330.59 336,10 424,92 495,50

FGV - 100

Fundo de Agoes
Valor Rantab. Rantab.da cota Acum. Acum.CzJ No NUa No Ano% %

L2 S1L1Antnca do Sui kies Lii 5167
ARBI-Eouilibno 2Q7.0093SQ 10.95 *60/7
Amori fettl L221S iii
Banenndus Actes 42 043350 H4 47342
Rancncidade S?,'?61295 US *76,13
Bandeirantes Acfcs *36,13
Ran«c» Acfrs 13 VWi B_37 510.85
BanestaJfl fata LiEZZS LU LIZJJ
fluaaia 12 JSPBanortgachs 5.413254 10,07 392.02
flumtuai 125 12L&Banntjl CAB ND NO
Bannsul FAB ND NpBB Acits Qurc 163,831000 TOO 531 60
BB1 BrrtfS" 38£68BBM - B Bann ND ND
BCA Baneri 6Jj 575.2SBCN Aties 3 *5 5 16 24
esse L2i
gF£ 9 33 62?.25
BVC Acte 124 925250 3 24 534 36

10 33 502 83
BMG Acfri 16,234/75 6_67 44Q.13
BNl Denasa Acta 367 150913 6 49 63:37
gSL - penasa Afos _
Bwm iili-1
BsixiiiLcsA mi amBoston Sooril 0 153849 6 7 354 74
Bo»no Actes 107 343216 9 34 55 H'
Bcia"G Carte.ra 0223-1 9^6 4^4'
Braflnco Actes 2 108.023350 ^66 486 04
BRB Acto Ul £L20
Kf ~ W* 121 ii-i?

iiiCit.tunfc 1 4.192000 3'6 413.29C.f« 3 630 453000 " 7 50 33'
Cryjibancc FBI 14 521954 12,82 521.35
Cryjirtal Lli ^
Crtfuul Blue Chip LIZ r>i ^
OMui Man Ac?« 105 480 5€
Crefisu' Muttipia L£1 i1'.
Crttnu' (Ej- 157) 7J5 475 9b
Crticmcc UniSanco 44 784226 9j>5 426 33
Maaieve-invtstidei U2 ^p.enn 5 35 246 54
Cli Ml! iii ilii-
BiiMii iSl }3Uifccftmico L24 446,41
Cltt'iMElite 0.332041 4 71 620-1
tempt Actes 12 865 821900 3 87 454 79
fstrnctnra 8 456.74QQQQ — 2 05 454 79
FA* Nacicnai 48 002977 £ 37 459 31
flAT 12 480347 10^93 451 65
FIC Bradescc OjiQ 430.10
fidtp 1101 *10 36
Fidtsa NMB Bank 7J4 473 69
f-.sa 30 932000 9 29 455.79
Finmyest Attei 2 11.135910 MC 348.60FMA1B 661.6,4F Barreto ND Np
Garanfa 238 3 15500 10 46 559 63
G»rai do CC'Ttroo  8.93 *90 24
Gtraido Porta Lii 510 '0
HKB Ac6» 2 63 190 0?
HM 6 14 535 .ii
Incm 734.521035 7 06 431.23
Irter-Atiart'CO IQ 10 74 56 1 9?
locM* A;5<S 12,433110 6J9 496.73
H»l Capital Mjfttt 135.235732 10 00 441 1 1
Hauacks 93 350643 9 64 *92.05

NO ID
kiiiii LLi§ sin*MB P:,s 3 53 13 1 4 1
W(r;jnt'l Jc BraM 90£ *34 4Q
M»r;aplan  NO Np
Meridional A;?tt 24 870520 7 44 5i6 12
Mernnrtst ND *39.68
Met&nnveste 6 81 166 20
Mil 72? ;gE*-v 112* 3313*
M.sav 9 32 t:902
WcnfeaiPant 16 4;' 1 353 6_67 459 69
Mpntrgaibann A;ftes  398.07 77 72 8_05 *5 63
Mcrada _•
Mcrttgiic 10 336 273069 7J07 *56.39

751 25 654 013440 8J] *85 36
Naconai Acfos i 003 243283
Ncr^ite CNA  i: 34 *--• -~7
Qmeii Actei 32 008830 5,28 654,23
Q^n NO
Paulo Witpmsens 1 1 S7?s3 i2Si?
ElUiams rn 121P.liamve^t Cor>Ccrr,ir.iC Np Vi

Hi -pnne 6 Q7QCC0 10 13 313 44
Pnp.jj 7 785.9'9400 1" 56 3 70 jS
ReU 1H2 491,83
EuhaaL. iil
to LSIRim 3 '2 *¦
Rural 14 752000 6 07 297 00
Sa»ra Aciti Mi *83.30
S;rt?ras 675 40' -2
Scfia^m Cur>-FASC S63 50
Stgjridade 4/4.45
S-Sim 1'*1^000 5.62 552.84
S'Sterna \-3 7 -3
Scae^ai L22 32* 3s
Soura Barros 12.42 532 5?
Suda-wt — kjiti ^_35 555.'5
Tele'nvf st ND Np
Terramar ND NpT.'.k* de Afos 7J0 529 12
U,-.t>an;c 29 232462 ' ?5 413 12
Zaiustu 6,21 560,78Tcta'
NO NJo d'Stwnl*el1) Pos^lo em 14 S 882) ProsnJo tm 13 9 88"Todas as mtoma;6es sJo respcnsa&iiidade do fundo

Fundo ao portador
Valor da Patrimdnk)

cota CZS Llquldo CzS
Art> (RJ) 53,997860 424 663 935.35
Aymore (RJ) 7.998773 3 655.877 553.80
Bamenndus (PR? —
BancocidaJe (SP) 210.226193 25.753.442.124.0S
Banosoa FBP ISP) 17.963939 101 529 522 701.23
Banestado (PR) 20.021207 6 019 363 060.3B
Ba none-Rend a Rap.da (PE) 2 136 501 99089 7 16 999 799 567.37
Bannsul CBRF iRS) 5.020610 8 970.551042.37
BB Conta Ouro (RJ) 75 066000 291 328.500 455J1
BBC Ma«i Renda (F^J) 6 999 843000 2 252 255 759.17
Bic Max 7.188030 14 4 29 566 856.68
BMC ISP) 206,929249 16 673.194 636^18
BMG 2 3 169.461363 7 940.537 492.35
BNL Denasa C P (SPj 1 752.942020 2 959 379 413,56
Boxano.S.monsen (SP) 21 703 P94QQQ 34 465 596 309.36
Citibanh-Ctvconta (RJ) 20 413.686000 135 224.286 426.14
Chase Super Savings (RJ) 2 14 333.236562 4 7 506 152 137.37
CrodiMnco (SP) 2.068.177503 3 362 438 114 81
Elite (DTVM - RJ) 1846.697920 73 884 453 65
Fiat (SP) 6 526.635400 2 942 904 553.19
Finasa 1.SP1 2C21891QCC 4? 034 473 122.40
Fex'dei (RS) 32.714363 55 112 574.52
Garant.a (RJ) 16 817.289247 392,560 546.29
locnpe (RS) 2 2 078.476890 3 272 069 669,50
ttau-ttauvest (SP) 396.192.540000 60 594 317 317 00
Meridional (HS) 2J0 1 3194 9 2C 353 330 479.12
MpnirqalOa^^ (RJ) 16 541.947862 3 014 7Q5 363,44
Muttphc (SPl 6.88^649 2 250 318 392 36
Naetona! (BNl - RJl 13 646.659174 46 632 942 494.05
Omega (RJ) 334 346.194248 135 740 956.24
Rural (MG) 70.266000 6 918 639.406.19
Satra (SP) 22.210754 149 686 059 404,66
Teieinvest (SP) —

? 90^,^6451
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m g LEASING BOZANO.SlMONSEN. A MELHOR FORMA

DE TER SEM COMPRAR.

Greve leva BC Juros dos Cl)Rs caem

a tabelar mais 
(|e ] 5% para 13% ao ano

BANCO
BOZANO, SIMONSEN DDD GRATUITO (021

Informações
800-61 63 - No Rio DE JANEIRO 271-8001

Bolsa de Valores de São Paulo

Resumo das Operações
Otde (mil) Vol (CiS mil)

LoIoPadrflo 307891 6998 198
1° 2Ü1 Í1'2?Direitos e Recibos 5631Fundos Inc. Fiscais DL-1376 322 5 ™

Exercício de opçôos de compra — ~
MorcadoaTermo: 4 ®
Opções de Compra 84 723 2 023 583
Fracionário: 32.342 296
TCTALGERAL 413 738 11200 157
Indico Bovespa Médio 11 667 (? 3. )
índice Bovospa Fechamonto 11 831
índice Bovespa Máximo. 11843índice Bovospa Mínimo: 11299Das 71 ações do IBOVESPA, 49 subiram, 9 caíram. 11 permanocoram estáveis e duas nâo toram
negociadas.

Titulo»

Mercado a vista

Abe Xtal PPAAcesita OP C01Aco Altona PPAcos VIII PP C45Adubos Cra PP C31Adubos Trevo OP C13Adubos Trevo PP C13Agrale PPAgroceres PP C06Albarus OPAlfred PPAliperli PPAlpargatas PNAmadeo Rossi PPAmazônia ON ESAmerica Sul ON INTAmerica Sul PN INTAmerica Sul PP C02Anhanguera OPAnt Queiroz PNAntarctic Pb PNA 188Aquatec PP C05Aracruz PPAAracruz PPBArno PP C02Artex PPAnhur Lange OPArthur Lange PPAut Asbestos PP C01Avipal OPAzevedo PPBahema PPBamonnd Br ONBamennd Seg PNBandelr Inv PP C02Bandoirantes ONBandeirantes PP C02Banespa ONBanespa PNBanespa PP C53Bannsul ONBannsul PNABaptista Sll PP C07Barb Qreene OPBardella PPBarretto PPBBelgo Minelr OPBelgo Minelr PPBenzenox PPBota PPABlc Caloi PPBBlobras PPABombrll PNBombrll PPBradesco ONBradesco PNBradesco Inv ONBradesco Inv PNBrahma OP C04Brahma PP C04Brasil ONBrasil PP C61Brasilit OP C03Brasinca PPBrmq Mimo PP C01C Fabnni PPc M A Miner PPC M P PPCacíquo PPCaeml OP C26Cal Brasília PPCalfat PP C01Camacan PPACambucl PPCasa Anglo PP EDCasa J Silva PP C01Casa Masson PPCbc Cartucho PPCbv Ind Moc PP C04Cocasa PPACedro PPB C05Celul Iranl OP C26Cemig PP C54Cesp PNCoval PNChapoco PP C01Chlarolll PP C05Cia Herlng PP C64Clbran PPClca PP C01Clm Itau ONCim Itau PNCímepar PNBClquine Petr PNAClqulne Petr PNBClquine Qulm ONCltropoctlna PPClímax PPAClímax PPBCobrasma PP C01Coest Const PPColap PPCoidex PPConcretex PPConlab PPConst A ünd PPConst Beter PPAConst Beter PPBCônsul PP C02Continental PPCopas OPCopas PPCopeno ONCopene PPACor Ribeiro PPCort>etta PNCosigua OPCoslgua PNCoslgua PPCredito Nac ON EDCredito Nac PN EDCremer PP C02Curt PNCurl PPCzanna PPD F Vasconc PPD H B PP C01Doe Imbituba OPDocas PNDona Isabel PP C03Dova PPDuratex PP 108Eberle PP C04Ecll PPEconomíco PNEconomico PP CO2Edisa PNEdn PNAElebra PP C30Elekoiroz PNEluma PPEngemix PPEngesa PPA C01Engevix PPEricsson PPEst Bahia PP C65Estrela OP C01Estroía PP C01Eternlt ONEucatex PPF Cataguazes PPA C53F N V OP EBF N V PPA EBFab C Renaux PP C03Fator PP C03Fer Lam Bras PP C66Ferbasa PPFerro Bras OPFerro Bras PPFerro Ligas OPFerro Ligas PPFertibras PPFertisul PP C01Fibam PPFicap OPFicap PPFor|a Taurus PPFrancos Bras ONFrangosul PNFras-le PPFngobras ONFrlgobras PNGazoía PPGlasslite PPGradiente PNGranoleo PPGrazziotin PPGuararapos OP C35Guararapes PP C35Gurgel PPHercules PP ESHering Brinq PPlap PPIfema PP C01Iguaçu Cafo PPAIguaçu Cafe PPBImeosul PP COlInbrac PPInd Vllíares PNInds Romi ONInds Romi PNInepar PP EBInv Amer Sul PP C02Investec PNlochpe PPIpiranga Dis PP C02Ipiranga Pet OP C02Ipiranga Pet PP C02Ipiranga Ref PP C02ipiac PPItacotomy ONItacolomy PNAttaubanco ONItaubanco PNttaunense PPttausa ONItausa PNItautec PNJ H Santos PPJaragua Fabr PP 188KaiH Sehbe PPKarsten PP C44Kepier Webor PPKibon ON

Qtd. Abt. Mln. MM. MA*. Fech. Osc.

110.000 40.00 40.00 41.42 42.01 42.00 ? 5.0
10200 102.11 102.11 103.58 105,01 105.00 *31.23.200 68,00 68,00 68,00 68,00 68.006 290 100 7.95 7.74 8.02 8.20 8.00 *0,6813.600 3.91 3.91 4,06 4,30 4.30 + 10.2

100 2.00 2.00 2.00 2.00 2,003 567.400 2.75 2.70 2.78 3.00 2.90 + 7.4
2.800 50,00 50.00 50.00 50.00 50.003.686 000 13.50 13.00 13.32 13.60 13,0013.000 155.00 155.00 157.73 170.00 170.00 + 11.8

60.000 0.60 0,60 0,60 0,60 0,601.320.600 20,00 17.00 18.56 20.50 19,50 * 2.6
2800 510,00 510,00 510.00 510.00 510.005 208.200 6.00 5.50 6.08 6,40 6.00 *1.610.000 83.00 83.00 83.00 83,00 83,00 -4.51.300 9.00 9,00 9.00 9.00 9.001 841 600 3,21 3.21 3,26 3,30 3,26 *0.3210 000 3.55 3,50 3.52 3,60 3.50 -1.44900 140.00 140,00 140,00 140,00 140.00100 159.00 159.00 159,00 159,00 1 59.006.000 30.01 30.00 30.01 30.01 30.001 531.200 20,00 19,50 20.49 21.00 21.00 + 5.0
2.100 2300.00 2300,00 2300.00 2300,00 2300.0020 000 2350,00 2350,00 2400.55 2500.00 2400,01100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000200 6900,00 6900,00 6900.00 6900,00 6900,001 00031.00042.000957 100215.900623.000360040060016.20038 700633.60074.70011.085 10020 000245.5003000116.000

3,603.7013.0011,007,9014,00135,00115,058.0022,0015.705,609.059,805,005,0040,002.30

3,603.6913,0010,507.7014,00135.00115.058.0022,0015,705,609.019,805,004,6540.002.30

3.603.7019,0211,718,2814.40135.00115.058,0023.9116.075,649,0910,505,00*4.7740,002.30

3,603.7020.0013.008.6015,00135.00115.058,0025,0016,205,709,2011,005,005.2040.002.30

3.603.6920.0013.008.5014.00135.00115.058.0024.0116.205.709,2010.905,005,2040,002.307.600 4500,00 4500,00 4500.00 4500,00 4500,00
13.4002.30060.40040.00010.000190.000216.0009.50068.500259.700518.80050011 4002000370.200107.300556 40022 6004590001.877 1002.5001.00010000126 70010.1001.334.700576.00010016 2002.0005972.000100.000113.9001.823.100338.00012.000

40,00952.00720,003.302.6542.004.3026.0129,5055.1058.0052.0052.0080,0071,00217,00361,00220,0051,502,9071,00135,0059.49380,00980,004,505,00

40,00951.00720.003.302.6542.004,3026,0029.5055.0058.0052.0052,0080,0071,00217,00361,00209,9951.502.9071.00135,0059,49379,99980,004.455.00

42.75951,91720.003.302.6544,044.3926.0029.8355.0058.6652.0052.0081,5075,08221,39383.11214,4253.613.3971.00135,0059.50384.73

45.00953.00720.013.302.6546.004.5026.0130.5055,1059,0152,0052,0083,0076,00226,00390,00220,0056,003 8071.00135.0059.50385.00995,05 1000,014.62 4,805.06 5.35

.01951.00720.003.302.6544,004.5026,0030.5055.0059.0052.0052.0083,0076,00220.00390,00210.0056,003,6071.00135.0059.50379,991000.004.805.20

+ 0.0+ 2.4+ 1.4+ 3.4-0.2+ 53.8+ 29.8+ 7.5•3.4+ 3.8+ 2.2
+ 17.1*4,5+ 0.8+ 1.9+ 6,8•15.2+ 15.5+ 0.0+ 15.0
H5.B+ 0.1

3400,00 3400,00 3400,00 3400.00 3400.002.90720.002.110.6033,005.400,65).56

2,90720,002,100,6033,005,400,60.55

2,94720.002.300.6033,985.510.639.56

3,00720.002,600,6035,005,700,659.568 400 1090.00 1050.00 1081,88 1090,00
8.117.40010.0002 629.400107.80093.5001.092.60096 00066 3001 2001 374.60050096.60035.3001 600193002.200102000398.9006300379 400111 600

1.9031.0020.0052,9920.0090,002.15160,0010,3112.51450.0015,0015.25420,007,997,007,501b,0023.0052,0090,00

1,8531,0020.0052,9920.0090,002.15155.0010,3112,51450.0015,0015.25420.007,496,007,3017,9923,0052,0088.00

1,8731.0020.0553.0121.7191.992.19157,6810,8812.78450,0018.2515.50

1,9031.0020,5055.0022,0092.002.30160.0012.0112,80450,0017,0015.55891.25 1000,017.956.917.4218.6523.1253,5589.46

8.007.007,5020.0023,5054,0090,00

2.Í720,002,600,6034.005,500,609,551090,001.8731.0020.0055,0022,0091,992.30155.0012.0012.80450.0017.0015,551000.007,506,007,3020.0023.5053.5089,00

? 10.4+ 2.3+ 4.6+ 0.0+ 3.3
+ 1.7+ 4.0+ 4.0*2.4+ 7,0+ 1.3+ 6.2

24.1•4.0*3.8•8.4+ 0.0+ 2.1*6.6+ 4.0*6.2+ 0.31.4-44.4+ 9,0*3.0+ 1.8
+ 9.7•0.9•1.5*3.3-2.4

22.2+ 3.3+ 4.0•1.8•7.6
2.2+ 13.3

1.000 1000,00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
273 100250 00010059001 100601 8001000079.10027.300643 4001.531 0001 418 10049.100643 200633.30014 800322.000302.6003005.00057.500104003139001 000100.100100.00052.000631.400219 20015000460061 400144 5005000261.4002000231 700I.500884 60015 00058.1004001220012 173.500723 0001 347.500II.300691 00033 717 900411 40022 0002.0009.40010099 10050 000238 60050 000558 6001 752 9005380084 8001 000

215,00I,8569,0069,9816.00015,5022,3018,00175,00205,003.202.703.806,407,009,00II,0017.009.009,0018,3055,0028,00220,0012.506,5010,5050,505,7020,0029,1033,004,9026,0016,5020,0019.0054.0025.009,50130,0033.005,006,7041,0041.0011.506,802,803.701.2033.20180,0042.0190,0013,0013,506.403.454.0065,5068,0093,00

215,00I.8569,0069,9716.00015.5022.3018.00175,00205.003,202.703.806,406,999.00II.0017.009,009,0018,3051,0027.50220.0012.506.5010,5050.005.7020,0029.1033,004,9026.0016.5020,0019,0054,0025,009.50130.0033,004,506,7041.0041.0011.496,802,803.701,2033,20180,0042.0190.0013.0013.306.403.404,0065.5068,0093,00

228.07I.8569.0069.9916.95415,9422,3019,34175.00217.013.202.723,806.697.219.78II,0017,599,009,0018.4254,8528,00220.0012,507.0010.5051.286,0420,4029.1134.595,4626,0017,8220.0019.0754.0026.129,50153,7534,504.967.1041.0044.3211.496.973.193.701.2033.20180.0042.0193,1213,0014,056,403,564,4565.5068.8293,00

245.00I,8569,0070,0018.00016,0022.3020,00175,00225.003.402,853.806.717.5010.00II.0118,009,009,0018.4955.0028.00220.0012.507.0010.5053.006.1522.0029.1135.006.0026.0018,6020.0019.2054.0027.009,50155,0035,005,007,3041,2045.0011,507,003,413,701,2033.20180.0042.01100,0013.0014,506.403.604.7065.5070,0093,00

240,00I,8569,0070,0018 000 -
16,0022.3020,00175,00220,003,202.753,806,717,5010,00II,0018.009,009.0018.4951.0028,00220.0012.507.0010.5053,006.1522,0029,1135,008.0026,0018,6020,0019,2054,0026,009,50150,0035.004,507.1041.0145.0011.507,003.303.701,2033.20180.0042.01100,0013,0014.106.403,504.7065,5070,0093.00200 1951,00 1951.00 1951.00 1951,00 1951,00110 600 20,10 20,00 20,51 21.00 21.003 000 173,00 173.00 176,83 180.00 180.0018 100 10,50 10,50 10.50 10.50 10.50330000 11.50 11.40 11,50 11.50 11,50290 100 4,90 4,80 5,22 5.60 5,60 ¦

1 170 600 4.10 4,05 4,22 4,50 4,50000 23,00 23.00 23.00 23.00 23,00136 400 5.61 5.60 5,83 5,95 5,805 000 50,00 50.00 50.00 50.00 50.00100 300,00 300,00 300,00 300.00 300.00100 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00100 500 205.00 200.00 230,61 250,00 246,00390000 1.41 1.41 1,41 1.41 1.415 000 2.30 2.30 2.30 2.30 2.303 600 76.00 76.00 76,86 77.00 77.003 000 36.00 36.00 36,00 36.00 36,0050 000 64,00 64.00 64,00 64.00 64,00144 100 64.00 64,00 64.35 65.00 64,0010 100 1.90 1,90 1.90 1,90 1,90974 900 4,20 4,20 4,37 4.55 4.55285 400 5,40 5,30 5,56 6.00 5,803030000 5.10 5.10 5.10 5,10 5,108 810 000 5.60 5,60 5.62 5.70 5,601.704 500 5.40 5,40 5,56 5.80 5,6017 500 2.65 2.65 2.65 2.65 2,65000 3.02 3.02 3.07 3,30 3,1013 000 190.00 190.00 205.38 210.00 210,0050 200 13.00 13,00 13,26 13.30 13.10500 6,00 6,00 6.40 6,50 6,501 307 700 12,50 12,40 12.50 12,50 12,50101 000 23.50 23,50 23,51 25.00 25,002 000 11.00 11 00 11,00 11.00 11.00100 260,00 260.00 260,00 260.00 260,00100 260.00 260,00 260.00 260,00 260.007 200 64.01 64.01 64,89 65,50 64.11360 800 63 01 63.00 63.35 63.60 63,6035 000 4.00 4,00 4,14 4,20 4.2054 500 345.00 345,00 345,01 345.11 345.11311 600 140.00 140.00 140.16 150.00 140,0031 200 33.01 33.01 33.23 33.41 33.4172000 5.01 5.01 5,01 5.01 5.0148 600 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30126 300 0.91 0,90 0,92 0.95 0.95000 115,00 116.00 115,00 115.00 115.00378 700 19,00 17.00 18.99 19.00 18.992 000 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00

•2.6*8.1

*5.211.6+ 5.7-1.4-6.6•20.0+ 3.2

?2.2* 2.7*5.6

10.0*5.813.9+ 2.2

+ 4.9- 9.8+ 29,4+ 1.3*6.0*22.415.5+ 12.7+ 0.0*2.6+ 1.8*8.3*5.5+ 15.312.9+ 8.4? 5.9
+ 9.7+ 4.5+ 2.9+ 13.4

*0.0?11.1-19.04.41.51,418.0*2.3*4,4
•2.45,0*4,0-4,5- 0.837.212.5-8.0*5.4*6.3
-3.5*23.0
15,0•1.2

?26.6? 10.7*7.4

3.7
3.3? 10,50.7-3.7

0.1*0.1?5.0*0.0
*1.2•3.6-10.3- 4.3?4,50.02.5

Klabin OP C25Klabin PP C25La Fonte Fec PNLabo PNLabra PPLacesa PPLacta PP C12Lam Nacional PPLanil Sehbe PPLark Maqs PPLoco PP C03Liasa ONLiasa PNALiasa PNBLlasa PNC INTLight ONLlmasa PPüx Da Cunha PPLojas Amenc PN
Lo(as Hering OP C07Lojas Hering PP C07Lojas Renner PPLum s PP C02Luxma PP C17Madof PNAMadeirit PNMadoirít PPMagnesita OP C01Magnosíta PNCMagnesíta PPA C01Manah ONManah PNManah PPManasa PN
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3.00013.4008 50041.80092 00010 0006 003 0002.657 000128.100912.00040001.10013 6003.00047.000112.500592.00034.6001.8001.7004.500560010 000537.30020010075330020.6008001 198 6006005.00017.00024.000
5594003 756 3001 218 3001 154 8004.038 0001.60010 2001 20081 50054.1002500485 00012.1001002.000456.7001.603.00014.1002.80046980023.000709.3001.1007.500216.00081.1003.2002.50048.4005.1004 2009.30013 0001.6004006.034.500300024.7004.377.200240.200578.500118.90026.7001.240.000125.90019260040.000220 0001.600395300690070.0002106002 736 00020 00020 0001.739 8003.772.4002.502.60026 332.4002.90029 000122.20050001 597.0002.100252.000121 8001.526.00060009.7003815.100700071.000868 0001 090 7002.674.000

825.00705.0016,502.601.252.80160.003.301.3517,003.60131,02130,00130,00120.00275.007.3019.50800.002.102.009.257.508,802.502.613.3013,508.0115.00115,0078,0085.005,01
12.004.603.1050.5010.1050,0055.009.00185.005.308.7013.0072.001550022.1135.004,9012.0013.0013.7018,00103.0022,0019,0015,0010,006,104,205,503.00500,005.90600,00600.00500.003,00

825.00705.0016.502,601.252,80160.003.301,3517,003.60131,02130,00130,00120,00275.007,2019,00800,002.102.009.257.508,802.502.613,3013.508.0115.00115.0077.50

7,800.942.806.507.104,4516.207.206.3020.5024,0041.00115.0048.0016,005.5032.003.405.001.0042.200.529.4556.00200,0021.002.514.014,603,904,509.007.4025,00370.00700.009.1080.0014.5019.7015,20

5,01
12.004,303.0050.5010.1050.0053,009.00185,005.308.7012.0070.0015 50022.1134.994,9011,9913,0013.7018,00103,0020,0019,0014,9010.006.104.205,503.00490,005,90600,00600,00500,003,007,800,942.746,407,004,4516.207.206,3020.0021.5041.00115.0048,0014,305.5032.003,205.001.0041,500,509,3054,80200,0020.502.514.014.603,904.509.007.3925.00368.00690,009,1080,0014,5019,7015.20

825.00706.4916.502.601.252.80160.003.411.3517.483.60131.02130.00130.00125,45276.257,5019.49800,002.102.009.257.548.892.502.613.3613.508.0115,54115,0077.8085.355.21
12,224,443.0951.9011,9850,0054.579.00185.745.308.7012.4671.fi15 50022.1135.905.0512.0013,0013,7418.00104.3020.1819.0115,0010,906,524,205,603,04498.105,90609,53600,00500,003.117.800,942,826.507,204,5016.487.756.6220.8622,6141.95115.0049,8315.535.5032,453,305,001.0043.870,5210.4357.52200,0020,892.564.014.983.904.519,007.4225.00370.35721.099.6381,6915.8521,8916,75
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uma vez o over
O Banco Central voltou ontem a

fixar a taxa de juros do overniglu, que
ficou em 33,20%, projetando um ganho
bruto, em setembro, de 25,33% e líquido

- descontando a alíquota de lr/r na fonte
de 23,38%. Segundo os operadores do

Banco Central, a taxa está sendo tabela-
da diariamente para evitar o trabalho das
mesas de open dos bancos, que estão
prejudicadas devido à greve dos bancá-
rios.

A OTN fiscal, que estima a expectati-
va de inflação da Receita Federal, conti-
nuou a projetar um IPC, para setembro,
de 22,5%.

O ouro fechou em alta de CzS 70,00,
sendo negociado a Cz$ (í mil 860 o grama
no mercado á vista da BM&F (Bolsa
Mercantil de Futuros). Como hoje é
vencimento de opções de ouro, as aten-
ções estarão voltadas para este ativo, mas
não se esperam surpresas. Pelo fecha-
mento de ontem, os operadores acredi-
tam que haverá exercício na série de CzS
6 mil 800 e não deverá ter exercício na
série de Cz$ 7 mil. No paralelo, o dólar
foi cotado a CzS 500 para compra e CzS
520 para venda.

A notícia de que o tabelamento de
juros poderá ser considerado auto-
aplicável, entrando portanto em vigor a
partir de 5 de outubro, provocou ontem
efeito imediato nos juros reais dos CDBs
(Certificados de Depósitos Bancários): as
taxas caíram, ficando cm 13% ao ano.
João César Tourinho, diretor tio BMC
(Banco Mercantil de Crédito) disse que a
redução foi adotada porque os bancos
estão com medo de ficar com estoque de
dinheiro a juros altos.

O que ocorre é que os CDBs são
negociados pelo prazo de 60 dias. Se o
tabelamento entrar em vigor no início de
outubro, os bancos estarão com uma
massa de recursos que custou uma taxa
muito acima dos 12% determinados na
lei. Legalmente não há problema porque
a legislação não é retroativa, mas o
sistema financeiro não quer se arriscar a
ficar com dinheiro caro. O risco é que
uma operação de empréstimo vença e o
outro negócio tenha que ser feito dentro
das regras da Constituição, com um di-
nheiro que foi negociado às vésperas dela
com taxa elevada.

O tabelamento deverá coincidir com
o período em que os bancos tém uma

grande procura por empréstimos. Desde
o início de setembro, a procura por
dinheiro bancário, pelas empresas, vem
crescendo porque é hora de começar a
produção para enfrentar o aumento na->
compras de fim de ano. Em função disso,
os bancos vêm mostrando-se com necessi-
dade de caixa.

Mas, o que possibilitou a redução n,i
taxa dos CDBs foi a grande liqüidez do
mercado financeiro. "Está sobrando di-
nheiro", informou Tourinho. A folga de
dinheiro no sistema está sendo enfrenta-
da pelo Banco Central, que diariamente
está vendendo LFT (Letras Financeiras
do Tesouro) às instituições financeiras
para reduzir a oferta de recursos no
mercado.

Ontem, pela quinta vez consecutiva
esta semana, o Banco Central vendeu
LFT em leilão. A autoridade monetária
colocou no mercado um volume de CzS
80 bilhões de títulos; CzS 40 bilhões com
vencimento em 16 de novembro, qúç
saíram com juros reais de 0,09% ao ano;
e CzS 40 bilhões para resgate cm 25 dp
novembro foram vendidos ao mercado
com taxas reais ao ano de 0,10%.
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Itaúsa investe

US$ 285 milhões

em quatro anos
SÃO PAULO — A Itaúna (holding

que controla as atividades do Grupo Itaú)
investirá USS 285 milhões nos próximos
quatro anos em todos os setores de ativi-
dade onde mantém interesse econômico."Temos planos para continuar a investir
em empreendimentos industriais, de in-
formática e imobiliários, visando a equili-
brar as nossas atividades entre as áreas
industriais, financeira e de seguros", atir-
mou o diretor executivo do Banco Itaú,
Alberto Mattos Barreto.

O maior investimento será destinado
à atividade do próprio Banco Itaú. que
será beneficiado com um projeto de auto-
maçào para os próximos dois anos no
valor de USS 170 milhões. Na área de
conglomerados de madeira, o Itaú irá
investir mais USS 80 milhões nos próxi-
mos 4 anos, e, no setor de informática,
outros USS 35 milhões até 1989. Além
desses investimentos, estão em análise
projetos na área química e imobiliária.

Os planos de investimento para os
próximos anos foram anunciados a uma
platéia de 500 executivos de instituições
estrangeiras durante seminário interna-
cional sobre conversão de dívida, organi-
zado pela revista especializada em econo-
mia e negócios Euromoney, editada cm
Londres. Com esse exemplo. Barreto
mostrou a viabilidade do investimento
estrangeiro no Brasil.

Empresário da

Espanha for ça

a sua detenção
MADRI — O ex-proprietário do

maior grupo espanhol, Rumasa, José Ma-
ria Ruiz Mateos, de 57 anos, forçou sua
detenção em Vendrcll, no Nordeste da
Espanha, depois de passar um mês em
Portugal de onde vinha desafiando as
autoridades a mandá-lo logo a julgamen-
to. Ruiz Mateos e acusado de falsificação
de documentos e falência fraudulenta.

O grupo Rumasa, com faturamento
de USS 3,5 bilhões, 670 empresas e 17
bancos foi desapropriado pelo governo
em fevereiro de 1983. Na época. Rui/.
Mateos fugiu para a Alemanha Ocidental
que. em 1985, concedeu sua extradição,
mas ele ficou na prisão apenas alguns
meses. Há cerca de um mês, quando em
liberdade sob fiança, Ruiz Mateos (que é
ligado à Opus Dei e enfrenta também um
processo por injúria ao rei Juan Carlos)
voltou a fugir, desta vez para Portugal.

De lá, ele lançou desafios à Justiça
espanhola, que o acusa de dever o equi-
valente a USS 4 bilhões ao Banco de
Espanha. Ontem, segundo ele próprio
informou, forçou sua prisão, permane-
cendo em um restaurante durante algu-
mas horas até que alguém, reconhecen-
do-o, chamou a polícia. O grupo Rumas-
sa após saneamento pelo governo foi
novamente privatizado.

Moinho Santista tentará

captar XJS$ 26 milhões

SAO PAULO — O grupo Moinho
Santista, um dos maiores conglomerados
nacionais, com faturamento de USS 1.6
bilhão no ano passado, iniciou um lança-
mento de dehêntures inéditas no merca-
do para captação de USS 26 milhões, em
operação coordenada pelo banco Santis-
ias de Investimento, perteeente ao pró-
prio grupo. Como o prazo de subscrição
pelos atuais acionistas foi encerrado on-
tem — com a absorção de uma parcela
mínima —, a Equitypar, empresa de
participações constituída com conversão
de USS 80 milhões por um grupo de
bancos europeus, irá exercer o seu com-
promisso de aquisição de todas as sobras.

As debêntures lançadas pela Moinho
Santista representam, na verdade, uma
venda Futura de ações da companhia.
Isso porque cada debênturc dará direito a
um bônus que, a partir de três anos,
poderá ser equivalente a mil ações prefe-
renciais. O título renderá a taxa média
ilos CDBs de primeira linha menos 5%. o
que poderia tornar o papel extremamente
deficitário. Porém, o diretor do Banco
Santista, Murilo Kammer, lembrou que o
preço das ações da Santista valem hoje
CzS 500,00 enquanto seu preço real deve-
ria ser de CzS 1.100,00, na relação com o
patrimônio total do conglomerado.

"Por essa razão, apostamos nesse
tipo de investimento", afirma Kamer. A

partir de três anos, com o exercício de
compra das ações, a companhia ira captar
mais cerca de USS 2h milhões, de acordo
com cálculos de Kammer. O prazo total
da debênturc é de oito anos. Do total
captado no mercado, USS 24 milhões
foram utilizados pela Moinho Santista na
aquisição da Karihê Têxtil.

Essa foi a primeira operação do ban-
co da Moinho Santista, constituído com
aquisição dos pontos necessários para
instalação do banco de investimento jun-
to ao Banco Garantia por USS (' milhões.
O capital do banco foi composto por USS
10 milhões. De acordo com o presidente
do banco, Florácio Freyre. a liquidez
presente na campanhia deixou clara opr
ção pelo banco de investimentos, "além
de aproveitar-se do desenvolvimento do
mercado de capitais provocado pelas so*
perações de conversão de dívida em in-
vestimento".

Dentro de dois meses, a distribuidora
e corretora do grupo, hoje denominadas
Sanbras, passarão a se chamar também
Santista, e, juntamente com a aquisição
de uma empresa de leasing. por USS 1
milhão, formarão o braço financeiro do
grupo. A Companhia Moinho Santista
possui 40 empresas que atuam nos setor
alimentício, têxtil, mínero-químico, sega-,
ros, imobiliário e de informática. A em-
presa espera faturamento de USS 2 bi-
lhões este ano.

Reforma bancária eleve

ser encaminhada ao CMN

BRASÍLIA — O projeto de reorde-
namento do sistema financeiro poderá ser
o próximo ponto de atrito entre o gover-
no federal e o Congresso Nacional. On-
tem, o diretor da Área Bancária do
Banco Central, Wadico Bucchi, deixou
claro que a proposta será encaminhada
ao Conselho Monetário Nacional. Os
parlamentares, contudo, garantiu o depu-
tado Benito Gama (PFL-BA), fecharão
questão e exigirão o debate prévio da
matéria através do Congresso. "O (. MN
está muito influenciado pela ação dos
banqueiros", disse Gama.

Ontem, pela segunda vez, foi adiado
o depoimento de Bucchi, na ( omissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados. Embora o diretor do BC
tivesse discutido o assunto, informalmen-
te, com cerca de 10 parlamentares, num
dos gabinentes da comissão, argumentou-
se que não havia quorum suficiente para
os debates. Wadico Bucchi deverá, en-
tão, voltar à comissão no dia 20. véspera
da próxima reunião do CMN. Os parla-
mentares temem que a matéria seja apro-
vada nessa sessão do CMN.

Argumentos — Bucchi evitou
dizer se a matéria irá ou não à apreciação
do conselho. Entretanto, argumentou
que o projeto da lei complementar nem
se choca com a nova a nova Constituição:

"Como engloba apenas medidas adminis-
trativas, náo precisa ser previamente ana-
lisado pelos congressistas". Na minuta
que circula no BC, prevê-se a regulamen-
taçáo do assunto via CMN.

Fernando Gasparian (PMDB-SP).
presidente da Comissão de Fiscalização e
Controle, comentou: "Náo imagino que
o CMN possa aprovar uma resolução
dessa antes de submeter o assunto ao
crivo dos parlamentares". Ele lembrou
que mais de 300 congressistas subscreve-
ram um documento, encaminhando ao
Ministro Maílson da Nóbrega, no qual
pede-se que o assunto não seja incluído
na pauta do CMN "ate que a legislação
pertinente venha a ser definida pelo Po-
der Legislativo"."A nova Constituição do país, a ser
promulgada neste mês (foi transferida
para outubro) estabelece que a organiza-
ção e funcionamento do sistema financei-
ro serão regulados em lei complemen-
lar". E acrescenta: "Os estudos que estão
sendo conduzidos pelo Banco Central
constituirão, sem dúvida, subsídios da
maior utilidade, mas seria extremamente
inoportuno, por razões óbvias, a tomada,
no momento, de quaisquer decisões pelo
Conselho Monetária Nacional, no parti-
cular, aproveitando-se de competências
que ainda hoje detenha", diz o manifesto
enviado ao ministro da Fazenda.
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I—| Os Trapalhões estão agora nos chicletes. Os chicletes de bola Os
— Trapalhões é produzido por Concentrados Nacionais, do Rio de Janeiro,
indústria pioneira na fabricação de chicles de bola no Brasil. Com este
lançamento, quer alcançar 10% do mercado nacional, ou seja, 700 milhões
de unidades por ano. O lançamento será dia 1S de setembro, com campanha
publicitária criada pela agência Cláudio Carvalho, em revistas, jornais e
televisão.

Concordatárias
Trtutoa Old AW Mln UMt F»ch O.C
Amotco PN 2 000 2.92 2.92 2.92 2.92 2 92 ? 0,3Brumadmho PP 1 257 300 1 2.00 12.00 12.76 13 50 13.50 * 10.6Conte PP 20 000 15.50 15 50 15.50 15.50 15.50Gianmm PP 70 000 3.51 3.50 3.54 3.70 3,70 ? 12.1J B Duarle PP EB 5 120 000 3.25 3.25 3.72 4,00 3.99 - 22.7Londnmainas PP C01 1 400 4.20 4.20 4.20 4 20 4 20 -6.6Wa-o Gailo PP 3 718 800 2,30 2.10 2,33 2.4 5 2.45 * 11.3Olical PP0 2 000 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 * 4.0

Segurança — Desenvolver o
apeco à vida foi o apelo maior da primeira
Campanha de Seeurança lançada pela
Companhia Atlantic de Petróleo, em ju-
nho, voltada diretamente para seus 1.600
funcionários. A segunda etapa da campa-
nha. Preservação do Meio Ambiente, co-
meça este mês e tem como slogan Verde,
Quero Ver-te. A terceira etapa, para
novembro e dezembro, será Prevenção
Contra Incêndio.
Encerramento — A COP-
PE/UFRJ. Coordenação dos Programas

de Pós-Graduação de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro,
encerra hoje o seu jubileu de prata, convi-
dando alunos de todas as idades à conhe-
cerem o Operi House, com 53 laboratórios
e orientadores, no Centro de Tecnologia,
bloco G, sala 122. Cidade Universitária,
Ilha do Fundão.
Sede Nova — a Tok & Stok.
cadeias de nove lojas especializadas em
móveis e acessórios para casa e escritório,
está transferindo a sua administração e
depósito central da região de Guarapiran-

Empresas

ga para Tamborá, ao lado do Alphaville,
em São Paulo. A nova sede ocupa um
prédio de 20 mil metros quadrados, além
do depósito e dos escritórios, abriga um
mini auditório para cem pessoas e um
estúdio fotográfico de 100 metros qua-
drados.
Exportação — O programa de
exportações da General Motors do Brasil
ganhou novo impulso com recente embar1
que de veículos completos destinados aos
países do Oriente Médio e Extremo
Oriente. O navio Franconia deixou o
porto de Santos, no final de agosto, com
maior embarque de veículos já realizados
pela GMB em número e variedade de
modelos. No total. 2.015 carros, entre
Pick-ups de chassis longo e curto, Opalas,
Monzas e Chevy 500.
Trading; — Criada em maio de
1986 para cuidar das operações internacio:
nais do Grupo Souza Cruz com produtos
como fumo, papel e sucos concentrados
de frutas, a Souza Cruz Trading S.A.
registrou em 1987 um faturamento bruto
de^ USS 135 milhões, contra USS 53 mi-
lhões em 1986, e está inaugurando este
mês o seu escritório de apoio operacional
em São Paulo.

m
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LEASING bozáno.Simonsen. A melhor forma

DE TER SEM COMPRAR.,

1
BANCO
BOZANO, S1MOMSEM DDD Gratuito (021:

Informações •
800-6163 - No Rio de Janeiro. 271-8001

Bo!sa de Valores de Sao Paulo 

Resumo das Operações

Loto PadrãoConcordatârias Dtreito5G RecibosFundos Inc. Fiscais DL. 1376Exercício do opções do compra Morcado a Tormo Opçôos de CompraFracionário:TOTAL GERALIndico Bovespa Médio Indico Bovespa FechamentoIndico Bovespa Máximo:Indico Bovospa Mínimo:Das 71 ações do IBOVESPA. 49 subiram. 9 caíram. 11 permaneceram estáveis e duas nflo foram
negociadas.

Tltulot Méx. F«ch. Osc.

Qlde (mil) Vol (CxS mil)307 091 8 998 19810 191 44.2935 631 86 364322 5.470
4 944 37 94984 723 2 023.58332.342 4 296413 738 11200 15711 667 ( * 3.7)11 83111 84311 299

Mercado a vista
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Greve leva BC

a tabelar mais

uma vez o over

O Banco Central voltou ontem a
fixar a taxa de juros do overnight, que
ficou em 33,20%, projetando um ganho
bruto, em setembro, de 25,33% e líquido

descontando a alíquota de 7% na fonte
de 23,38%. Segundo os operadores do

Banco Central, a taxa está sendo tabela-
da diariamente para evitar o trabalho das
mesas de opcn dos bancos, que estão
prejudicadas devido à greve dos bancá-
rios.

A OTN fiscal, que estima a expectati-
va de inflação da Receita Federal, conti-
nuou a projetar um IPC, para setembro,
de 22,5%.

O ouro fechou em alta de Cz$ 70,00,
sendo negociado a CzS 6 mil 860 o grama
no mercado à vista da BM&F (Bolsa
Mercantil &de Futuros). Como hoje é
vencimento de opções de ouro, as aten-
ções estarão voltadas para este ativo, mas
não se esperam surpresas. Pelo fecha-
mento de ontem, os operadores acredi-
tam que haverá exercício na série de CzS
6 mil 800 e não deverá ter exercício na
série de CzS 7 mil. No paralelo, o dólar
foi cotado a CzS 500 para compra e CzS
520 para venda.

Juros cios CDBs baixam

de 15% para 
13% ao ano
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A notícia de que o tabelamento de
juros poderá ser considerado auto-
aplicável, entrando portanto em vigor a
partir de 5 de outubro, provocou ontem
efeito imediato nos juros reais dos CDBs
(Certificados de Depósitos Bancários): as
taxas caíram, ficando em l.Ví ao ano.
João César Tourinho, diretor do BMC
(Banco Mercantil de Crédito) disse que a
redução foi adotada porque os bancos
estão com medo de ficar com estoque de
dinheiro a juros altos.

O que ocorre é que os CDBs são
negociados pelo prazo de Ml dias. Se o
tabelamento entrar em vigor 110 início de
outubro, os bancos estarão com uma
massa de recursos que custou uma taxa
muito acima dos 12% determinados na
lei. Legalmente não há problema porque
a legislação não é retroativa, mas o
sistema financeiro não quer se arriscar a
ficar com dinheiro caro. O risco é que
uma operação de empréstimo vença e o
outro negócio tenha que ser feito dentro
das regras da Constituição, com um di-
nheiro que foi negociado as vésperas dela
com taxa elevada.

O tabelamento deverá coincidir com
o período em que os bancos têm uma

grande procura por empréstimos. Desde
o inicio de setembro, a procura por
dinheiro bancário, pelas empresas, vem
crescendo porque é hora de começar a
produção para enfrentar o aumento nas
compras de fim de ano. Em função disso,
os bancos vêm mostrando-se com necessi-
dade de caixa. ,

Mas, o que possibilitou a redução na
taxa dos CDBs foi a grande liqüidez do
mercado financeiro. "Está sobrando di-
nheiro", informou Tourinho. A folga de
dinheiro no sistema está sendo enfrenta-
da pelo Banco Central, que diariamente
está vendendo LFT (Letras Financeiras
do Tesouro) as instituições financeiras
para reduzir a oferta de recursos nç>
mercado.

Ontem, pela quinta vez consecutiva
esta semana, o Banco Central vendeu
LFT em leilão. A autoridade monetária
colocou no mercado um volume de CzS
Sll bilhões de títulos, CzS 4(1 bilhões com
vencimento em 16 de novembro, que
saíram com juros reais de 0,119% ao ano;
e CzS 40 bilhões para resgate em 25 de,
novembro foram vendidos ao mercado
com taxas reais ao ano de 0,10%.

Itaúsa investe

US$ 285 milhões

em quatro anos
SAO PAULO — A Itaúna (holding

que controla as atividades do Grupo Itaú)
investirá USS 2S5 milhões nos próximos
quatro anos em todos os setores de ativi-
dade onde mantém interesse econômico."Temos planos para continuar a investir
em empreendimentos industriais, de in-
formática e imobiliários, visando a equili-
hrar as nossas atividades entre as áreas
industriais, financeira e de seguros", afir-
mou o diretor executivo do Banco ltaú.
Alberto Mattos Barreto.

O maior investimento será destinado
á atividade do próprio Banco Itaú, que
será beneficiado com um projeto de auto-
maçáo para os próximos dois anos 110
valor de USS 17(1 milhões. Na área de
conglomerados de madeira, o Itaú irá
investir mais USS Kl) milhões nos proxi-
mos 4 anos, e, no setor dc informática,
outros USS 35 milhões até 19Sl>. Além
desses investimentos, estão em análise
projetos na área química e imobiliária.

Os planos de investimento para os
próximos anos foram anunciados a uma
platéia de 50(1 executivos de instituições
estrangeiras durante seminário interna-
cional sobre conversão de dívida, organi-
zado pela revista especializada em econo-
mia e negócios Euromoncy, editada em
Londres. Com esse exemplo. Barreto
mostrou a viabilidade do investimento
estrangeiro no Brasil.
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Concordatárias

Moinho Santista tentará

captar US$ 26 milhões

Titutoa Old AW Mm U*d hUi F»ch 0»c
Ameico PN 2 000 2.92 2.92 2.92 2.92 2,92 *0.3Brumadinho PP 1257 300 12.00 1 2 00 1 2 76 13.50 13,50 -10.6Corte PP 20 000 15,50 15.50 15.50 15 50 15.50Giannim PP 70 000 3.51 3 50 3.54 3,70 3.70 - 12.1J B Duarte PP EB 5 120 000 3.25 3.25 3.72 4 00 3.99 >22,7Londnmaihas PP C01 1 400 4.20 4.20 4 20 4 20 4.20 -6,6Maio Qaiio PP 3 718 800 2 30 2.10 2.33 2,45 2,45 - 11.3Ol-cal PPB 2 000 2.60 2,60 2.60 2 60 2 60 4Q

SAO PAULO — O grupo Moinho
Santista, um dos maiores conglomerados
nacionais, com faturamento de USS l
bilhão no ano passado, iniciou um lança-
mento de debéntures inéditas no merca-
do para captação de USS 26 milhões, em
operação coordenada pelo banco Santis-
tas de Investimento, pertecente ao pró-
prio grupo. Como o prazo de subscrição
pelos atuais acionistas foi encerrado on-
tem — com a absorção de uma parcela
mínima —, a Equitypar, empresa de
participações constituída com conversão
de USS <S(I milhões por um grupo de
bancos europeus, irá exercer o seu com-
promisso de aquisição de todas as sobras.

As debéntures lançadas pela Moinho
Santista representam, na verdade, uma
venda Futura de ações da companhia.
Isso porque cada debénture dara direito a
um bônus que, a partir de três anos.
poderá ser equivalente a mil ações prefe-
rendais. O título renderá a taxa média
dos CDBs de primeira linha menos 5%. o
que poderia tornar o papel extremamente
deficitário. Porém, o diretor do Banco
Santista. Murilo kammer. lembrou que o
preço das ações da Santista valem hoje
CzS 500,00 enquanto seu preço real deve-
ria ser de CzS 1.100.00, na relação com o
patrimônio total do conglomerado.

"Por essa razão, apostamos nesse
tipo de investimento", afirma Kamer. A

partir de trés anos. com o exercício de
compra das ações, a companhia irá captar
mais cerca de USS 26 milhões, de acordo
com cálculos de Kammer. O prazo total
da debénture é de oito anos. Do total
captado no mercado, USS 24 milhões
foram utilizados pela Moinho Santista na
aquisição da Karibé Têxtil.

Essa foi a primeira operação do ban-
co da Moinho Santista, constituído com
aquisição dos pontos necessários para
instalação do banco de investimento iun~
to ao Banco Garantia por USS 6 milhões.
O capital do banco foi composto por U SS
Kl milhões. De acordo com o presidente
do banco, Horácio Freyre, a liquidez
presente na campanhia deixou clara op-
çào pelo banco de investimentos, "alem
de aproveitar-se do desenvolvimento do
mercado de capitais provocado pelas ope-
rações de conversão de dívida em investi-
mento". , ,

Dentro de dois meses, a distribuidora
e corretora do grupo, hoje denominadas
Sanbras. passarão a se chamar também
Santista, e. juntamente com a aquisição
de uma empresa de leasing. por L SS 1
milhão, formarão o braço financeiro do
grupo. A Companhia Moinho Santista
possui 40 empresas que atuam nos setor
alimentício, têxtil, mínero-químico. segu-
ros. imobiliário e de informática. A em-
presa espera faturamento de USS 2 bi-
lhões este ano.

BC veta crédito Reforma bancária deve

novo a estados 
ger encaminhada ao CMN

e municípios

BRASÍLIA — O Banco Central de-
terminou ontem que os estados e municí-
pios não façam empréstimos através das
instituições financeiras aumentando o dé-
bito do setor público. A proibição veda
aos estados e municípios de utilizarem o
valor transferido ao Banco do Brasil
como redução de sua dívida na posição de
dezembro de 87. O BC informou que essa
interpretação da Resolução n" 1 469, de
fevereiro deste ano, poderia permitir que
os estados contraíssem novas dívidas no
valor do débito repassado ao BB.

Os estados e municípios só poderão
fazer novos empréstimos depois de quita-
dos os débitos transferidos ao BB e
reduzir o nível de endividamento de fato.
O Banco Central informou que alguns
estados e municípios repassaram ao BB
parte de suas dívidas (o BB pagará os
débitos ás instituições financeiras e poste-
riormente receberá dos estados e municí-
pios) e com isso baixaram seu nível de
endividamento registrado em dezembro
de 87, quando foi congelado o crédito
para estados e municípios através da
Resolução 1 469. A redução do nível de
endividamento nesses casos é apenas con-
tábil — informou o BC —, já que a dívida
apenas mudou de credor.

BRASÍLIA — O projeto de reorde-
namento do sistema financeiro poderá ser
o próximo ponto de atrito entre o gover-
no federal e o Congresso Nacional. On-
tem, o diretor da Área Bancária tio
Banco Central, Wadico Bucehi, deixou
claro que a proposta será encaminhada
ao Conselho Monetário Nacional. Os
parlamentares, contudo, garantiu o depu-
tado Benito Gama (PF1.-BA), fecharão
questão e exigirão o debate prévio da
matéria através do Congresso. "O CMN
está muito influenciado pela ação dos
banqueiros", disse Gama.

Ontem, pela segunda vez. foi adiado
o depoimento de Bucchi, na Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados. Embora o diretor do BC
tivesse discutido o assunto, informalmen-
te, com cerca de 10 parlamentares, num
dos gabinentes da comissão, argumentou-
se que não havia quorum suficiente para
os debates. Wadico Bucchi deverá, en-
tão, voltar á comissão no dia 20, véspera
da próxima reunião do CMN. Os parla-
mentares temem que a matéria seja apro-
vada nessa sessão do CMN.

Argumentos — Bucchi evitou
dizer se a matéria irá ou não à apreciação
do conselho. Entretanto, argumentou
que o projeto da lei complementar nem
se choca com a nova Constituição: "Co-

mo engloba apenas medidas administrati-
vas, não precisa ser previamente analisa-
do pelos congressistas". Na minuta que
circula no BC. prevê-se a regulamentação!
do assunto via CMN.

Fernando Gasparian (1'MDB-SPJ^
presidente da Comissão de Fiscalização e
Controle, comentou: "Não imagino que,
o CMN possa aprovar uma resolução-
dessa antes de submeter o assunto ao
crivo dos parlamentares". Ele lembrou
que mais de 300 congressistas subscreve-
ram um documento, encaminhando ao
ministro Mailson da Nobrega. no qual
pede-se que o assunto não seja incluído
na pauta do CMN "ate que a legislação
pertinente venha a ser definida pelo Po-
der Legislativo"."A nova Constituição do pais. a ser
promulgada neste mês (foi transferida
para outubro) estabelece que a organiza-
çáo e funcionamento do sistema financei-
ro serão regulados em lei complemen-
lar". E acrescenta: "Os estudos que estão
sendo conduzidos pelo Banco Central
constituirão, sem dúvida, subsídios da
maior utilidade, mas seria extremamente
inoportuno, por razões óbvias, a tomada,
no momento, de quaisquer decisões pelo
Conselho Monetário Nacional, no parti-
cular, aproveitando-se de competências
que ainda hoje detenha", diz o manifesto
enviado ao ministro da Fazenda.

1.202.152.726,066.069,207.5012,71650,00750.00750.0146.001,0085,00108,0040,001,50 -10,212.20 -6.01.6082.0030.0027.5027.207.2010,0010.000.81470.00960.00270,0035,001,953.10370.007.5024.00 - 18.255.00 -1,8
3.50 - 20,67,60 -2.01,30 ? 8.31,56

•14,2-2.3+ 0.7-4,4-0.8•1.0-7.1+ 1.6? 8.3
+ 0,6+ 2.1•9,0+ 13.3+ 8.0

-2.5

-2.1+ 4.1+ 17.5-1.2
-1,0-3,8-2.9

~ *»- 
'

** i t "• >t ... "to

Empresas

|—| Os Trapalhões estão agora nos chicletes. Os chicletes de bola Os
Trapalhões é produzido por Concentrados Nacionais, do Rio de Janeiro,

indústria pioneira na fabricação de chicles de bola no Brasil. Com este
lançamento, quer alcançar 10% do mercado nacional, ou seja, 700 milhões
de unidades por ano. O lançamento será dia 1S de setembro, com campanha
publicitária criada pela agência Cláudio Carvalho, em revistas, jornais e
televisão.

? 1.3 Segurança — Desenvolver o
apego à vida foi o apelo maior da primeira
Campanha de Segurança lançada pela
Companhia Atlantic de Petróleo, em ju-
nho, voltada diretamente para seus 1.600
funcionários. A segunda etapa da campa-
nha. Preservação do Meio Ambiente, co-
meça este mês e tem como slogan Verde,
Ouero Yer-te. A terceira etapa, para
novembro e dezembro, será Prevenção
Contra Incêndio.
Encerramento — A COP
PE/UFRJ, Coordenação dos Programas

de Pós-Graduaçáo de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro,
encerra hoje o seu jubileu de prata, convi-
dando alunos de todas as idades à conhe-
cerem o Opcn Houst\ com 53 laboratórios
e orientadores, no Centro de Tecnologia,
bloco G. sala 122. Cidade Universitária,
Ilha do Fundão.
Sede Nova — a Tok & Stok.
cadeias de nove lojas especializadas em
móveis e acessórios para casa e escritório,
está transferindo a sua administração e
depósito central da regiáo de Guarapiran-

ga para Tamborá, ao lado do Alphaville.
em São Paulo. A nova sede ocupa um
prédio de 20 mil metros quadrados, além
do depósito e dos escritórios, abriga um
mini auditório para cem pessoas e um-
estúdio fotográfico de 100 metros qua"-"
drados.
Exportação — O programa de
exportações da General Motors do Brasil
ganhou novo impulso com recente embar-
que de veículos completos destinados aos-
países do Oriente Médio e Extremo
Oriente. O navio Franconia deixou o
porto de Santos, no finai de agosto, com,
maior embarque de veículos já realizados
pela GMB em número e variedade de
modelos. No total, 2.015 carros, entre
Pick-ups de chassis longo e curto, Opalas,
Monzas e Chevy 500.
Trading — Criada em maio de
1986 para cuidar das operações internació;
nais do Grupo Souza Cruz com produtos
como fumo, papel e sucos concentrados,
de frutas, a Souza Cruz Trading S.A.
registrou em 1987 um faturamento bruto
de' USS 135 milhões, contra USS 53 mi-
lhões em 19S6, e está inaugurando este
mês o seu escritório de apoio operacional-
em São Paulo.

mSMS
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Governo põe 
à venda milho e arroz Leite, trigo e tarifa

Gecy Belmonte

BRASÍLIA-— Preocupado com a elevação
tios preços dos produtos agrícolas no mercado, o
governo resolveu vender 1.200.000 toneladas de
arroz de sequeiro e 538.729 toneladas de milho
dos seus estoques reguladores, com uma subven-
ção de 8 milhões e 426 mil OTNs (Cz$ 19 bilhões

663 milhões a preços de setembro). A venda
desses produtos, após várias reuniões entre o

1 Ministério da Fazenda, Agricultura e Planeja-
mento, com técnicos da área de abastecimento,

'foi aprovada ontem pela Comissão de Coordena-
ção Financeira do governo. O produto será
subsidiado porque será vendido abaixo do custo
de remiçáo estipulado pelo Banco do Brasil
(valor atualizado dos estoques, incluindo despe-

•••sas financeiras e operacionais e corrigido pela
OTN).

Na mesma reunião, a Comissão de Coorde-
nação Financeira aprovou a venda de 45 mil e 70
toneladas de feijão macaçá (típico do Norte e

¦ Nordeste) e de 31 mil e 26 toneladas de sorgo,
que também exigirão um subsídio de 900 milhões
e 96 OTNs (Cz$ 2 bilhões e 152 mil). Esses
produtos serão comercializados para evitar o
risco de deterioração, já que são altamente
perecíveis. Todos os produtos a serem vendidos
em bolsas de mercadorias ou através de licita-
ções pela CFP (Companhia de Financiamento da
Produção) são anteriores à safra 1985/ 1986.

" 1 Venda parcelada — As vendas do
arroz serão efetuadas cr. parcelas de 400 mil

toneladas em outubro, novembro e dezembro, e
as de milho em cotas de 200 mil toneladas em
outubro e novembro, e de 120 mil cm dezembro.
Além de procurar baixar os preços no mercado,
o governo resolveu vender parte dos seus esto-
ques pelo alto custo junto ao Banco do Brasil —
somente em setembro, o arroz teve uma variação
de 30,39% e o milho de 30,42% — e para
atender a um pedido do ministro da Agricultura,
íris Resende, que informa que muitos governa-
dores querem utilizar o produto cm programas
sociais, considerando a proximidade das eleições
municipais.

A venda desses produtos pelo governo, na
opinião da maioria dos técnicos da área de
abastecimento, de pouco adiantará para conter
os preços. Somente o arroz, de janeiro a agosto
deste ano, subiu cerca de 382%, enquanto a
inflação no período foi de 300,72%. O feijão-
preto, no mesmo período, subiu aproximada-
mente 450%. E aqui a situação fica mais grave
diante do pouco estoque regulador disponível. O
estoque da CFP de feijão-preto está em torno de
75 mil toneladas.

Paliativo — O feijão-preto já atingiu o
preço de intervenção nas praças onde tem maior
consumo — Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e
Rio Grande do Sul. O valor de intervenção
(preço máximo praticado durante duas semanas
consecutivas no mercado, para que o governo
venda seus estoques), ontem, estava em Cz$
15 467.63 (saca de 60kg) e a CFP realizou leilões
de 3 000 toneladas no Rio e em Curitiba, de

1 000 em Sáo Paulo <¦ de 2 000 toneladas em
Porto Alegre A preocupação dos técnicos, no
entanto é a de que o estoque da CFP deverá
durar cerca de três meses. Para baixar os preços,
então, o produto teria que ser importado. Como
o preço do mercado externo também está alto,
nenhuma empresa da iniciativa privada irá inte-
ressar-se em realizar a operação

O governo possui ainda um «toque de
cerca de 3,7 milhões de toneladas Ir arroz,
sendo que deste total a maioria é do arroz de
sequeiro, e de 3 milhões de toneladas de milho.
Estes produtos, no entanto, por serem da safra
nova (86/87 em diante), só podem ser comerciali-
zados quando atingirem o preço de intervenção.

|—| A queda na produção dc trigo, cm 11,4%, e
dc mamona, cm 17,73%, no mês de agosto,

cm relação a julho, reduziu a estimativa da safra
agrícola este ano que, segundo o Instituto Brasi.
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), deverá
atingir o total de 65,3 milhões dc toneladas dc
grãos. Esse volume ainda representa um recorde
na produção nacional, pois supera em 700 mi-
Ihões de toneladas a safra do ano passado.
Quanto ao setor pecuário, a produção de carne,
de janeiro a julho, registrou um crescimento em
relação ao mesmo período cm 1987, de 11,9%
para a carnc bovina, e dc 1,7%, para a suína. A
produção de leite, no mesmo período, também se
manteve em elevação — 10,3% —, enquanto a
oferta de ovos caiu 1,6%.

postal 
aumentam de 

preço
BRASÍLIA — O litro do leite tipo C

estará 22,96% mais caro a partir de ama-
nhã, passando de CzS 94,50 para Cz$ 116,20
no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas
Gerais, Mato Grosso, Goiás e Distrito Fe-
deral, estados que incluem o ICM no preço.
Nos locais onde este imposto não ò incluído
(São Paulo, Mato Grosso do Sul. Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná) o
litro passará para Cz$ 107,00. A farinha de
trigo aumentará 18% na segunda-feira e as
tarifas postais e telegráficas 23,21% a partir
de amanhã.

Com o novo aumento no preço do leite
C. de maior consumo, o acumulado desde
janeiro já está em 389,69% para uma infla-
ção de 300,72% no mesmo período. Os
produtores, através da Federação Nacional
de Agricultura, reivindicavam um reajuste
de 41% O último aumento concedido pelo
governo ao produto foi de 20,84%, em 16
de agosto.

Farinha — O novo aumento autori-
iado pela Sunab para a farinha de trigo
elevará o preço do tipo comum para CzS
131,40 o quilo e do tipo especial para Cz$
165,30. Desde janeiro, o produto ja subiu
659,09% mais do dobro da inflação no
período. Os constantes aumentos, segundo

a Sunab, deve-se ao fato de que desde julho
o mercado interno é abastecido exclusiva-
mente pelo trigo nacional, que tem custo de
produção mais alto do que o importado.

Cartas — A remessa de uma carta
simples, de até 20 gramas, para qualquer
cidade do país passará de Cz$ 28,00 para
Cz$ 34,50 e a registrada de Cz$ 140 para
C'z$ 172,5(1, com o novo aumento autoriza-
do pelo Ministério da Fazenda, a vigorar a
partir de amanhã. Este é o oitavo reajuste
do ano e eleva o acumulado para 370,69%,
também acima da inflação.

O telegrama simples, com até 20 pala-
vras, passará de Cz$ 168,00 para Cz$
207,00. E a postagem de uma carta para o
exterior para Cz$ 275,00, se o peso não
ultrapassar 20 gramas.

Também estão mais caras, a partir de
hoje, as tarifas portuárias da rede Porto-
brás. Na Companhia Docas do Rio de
Janeiro o reajuste foi de 18,54%. O menor
aumento foi de 8,53% para os portos de
Corumbá, Cáceres e Ladario, nos estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O
maior aumento foi para os portos de Estrela
e terminal de Charqueadas no Rio Grande
do Sul (29,76%) e para a Companhia Docas
de São Paulo, (29,56%).

(ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES ACOMPANHADAS DE BÔNUS
DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS)

Registro CVM: SEP/GER/DEB-88/013
Data: 14/09/88
Início da Distribuição: 15/09/88

Autorizada pela
AGE de 12.08.88

SA Moinho Santãsta

Indústrias Gerais
santjsta

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - BI. "A" - 6? andar - São Paulo - SP

C.G.C. N? 61.074.092,0001 -49

Cz$ 5.248.486.057,50

O MONTANTE ACIMA CORRESPONDE AO VALOR GLOBAL DO LANÇAMENTO
Coordenado e liderado por

BANCO SANTISTA
DE INVESTIMENTOS S.A.

Valor da Emissão em OTN's.; Equivalente em cruzados a
3.283.875,0000 OTN's. diárias (fiscais), em 01 de julho de 1988;
Total das sobras a serem distribuídas: 18.737.
Quantidade de Títulos e Valor Nominal: 18.765 Debèntures, com
valor unitário, em moeda corrente nacional, equivalente a 175,0000
OTN's.
Data da Emissão: 01.07.88
Data de Vencimento: 31.12.95
Prêmio: o período de incidência do prêmio inicia em 01 de janeircwe
termina em 31 de dezembro de cada ano. O prêmio será pago no
último dia útil do ano calendário. O prêmio relativo a 1988,
excepcionalmente, será pago "Pro-rata-temporis" a partir da data
de emissão, no último dia do mês de dezembro de 1988. O prêmio
anual será calculado sobre o valor atualizado da dívida ao final do
período, deduzidas as amortizações havidas, nos períodos
anteriores, a uma taxa dada pela seguinte expressão:

, *i 1 365
12 360 T
12

r= 1+ANBID(x.) -(1,03)

[ Ji = 1

r = taxa de prêmio, x, - menor período de tempo de captação de
CDBs pós fixados, definido pelas autoridades competentes para
bancos de investimentos na data "i", expressa em meses, ANBID
(x.) taxa ANBID-Associação Nacional dos Bancos de
Investimento, vigente, expressa em termos anuais em "i", relativa
ao período x,. Na ausência da taxa ANBID, prevalecerá a média
aritmética de taxas de captação para CDBs de volume igual ou
superior a 100.000 (cem mil) OTN's consultados três dos seguintes
bancos de investimentos, considerados de primeira linha: (1)
Multiplic Banco de Investimento S.A., (2) Banco de Investimento
Garantia S.A., (3) Banco de Investimento Credibanco S.A., e (4)
Crefisul Banco de Investimento S.A. A EMISSORA informará, nesta
hipótese, ao Agente Fiduciário, a taxa apurada com a utilização dos
critérios estabelecidos, i = primeiro dia útil de cada período de
captação de CDBs dentro de um mesmo ano calendário, j = número
de ordem do "j = ésimo" período de captação de CDBs dentro de
um mesmo ano calendário, T = 6 para 1988 e 12 para os demais
anos, k = número de ordem do último período de captação de CDBs,
dentro de um mesmo ano calendário, que perfaz ao menos um ano
civil.

Preço de Subscrição e Integralização: As debèntures serão
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo valor
nominal, corrigido monetariamente de acordo com a variação das
OTN's diária (Fiscal), no ato da subscrição.
O prêmio anual poderá ser revisto pela EMISSORA, por deliberação
dos debenturistas se, em decorrência de atos de Governo, de lei
superveniente, ou de intervenção no mercado financeiro, ficarem
substancialmente modificadas as bases da remuneração
estabelecida neste contrato, de forma a ser restituído o equilíbrio às
bases de mercado, alterado por força de fato imprevisível, que
acarretou o desnível. Valor Nominal: Cz$ 279.695,50, equivalentes a
175 OTN's em 01.07.88.
Forma: As debèntures serão nominativas escriturais e custodiadas
no sistema CETIP.
Amortização: 6 (seis) parcelas iguais, anuais, sucessivas,
vencendo-se sempre no último dia do mês de dezembro em que
houver expediente bancário nos anos de 1990 a 1995.
Aquisição pela Emissora: a emissora ou qualquer sociedade por ela
indicada, poderá a qualquer tempo, adquirir as debèntures por
preço não superior ao seu valor nominal corrigido monetariamente,
acrescido de prêmios por dias decorridos, devidos na data da sua
respectiva aquisição, deduzidas as amortizações parciais, se
houver, corrigidas monetariamente.
Bônus de Subscrição: Como vantagem adicional, cada subscritor
de 1 (uma) debênture, terá direito, sem ônus, a 1 (um) Bônus de
Subscrição, que conferirá ao seu titular, nas condições constantes
do Certificado, o direito de subscrever 1.000 (mil) Ações
Preferenciais da EMISSORA, sem direito a voto, com prioridade no
reembolso do capital, sem prêmio, no caso de hquidação da
companhia, e será exercido mediante apresentação do título à
EMISSORA e pagamento do preço de emissão das ações. O direito
de subscrição de Ações Preferenciais poderá ser exercido a partir de
dezembro de 1990, terminando em 30 de junho de 1996.
Forma: Os Bônus de Subscrição terão, à escolha do debenturista,
no ato da subscrição das Debèntures, a forma endossável ou ao
portador e os Certificados conterão as declarações de lei.
Preço de Subscrição de Ações Preferenciais: Os Bônus de
Subscrição conferirão aos seus titulares o direito de subscrever
Ações Preferenciais novas, a serem emitidas pela EMISSORA, por
um preço unitário tendo por base o valor apurado de acordo com a
seguinte fórmula:

0,175 Dl V,
P - x OTNex

i = OTN,
- (1 + Sj) (1 + bj)

i = 1

K
Se 1 x, T

i, = 1
Então xk

k - 1
: T - 1 X,

),= 1

útil (i - 1) do ano
T (ano anterior)

Neste caso prevalecerá para o primeiro dia
calendário seguinte: x, (ano seguinte) - j k x' = 1
A primeira data "i" para observações da taxa ANBID é 01.07.1988,
na qual a taxa é de 9,49% a.a., sendo x, igual a 2 (dois).

Pex = Preço de exercício do direito do Bônus, n - número de vezes
que a EMISSORA pagou dividendos e'ou bonificações em dinheiro,
desde a data da emissão até o momento do exercício, i - evento do
pagamento de dividendos e/ou bonificações em dinheiro,
DIV, -- Dividendos e ou bonificações em dinheiro por ação
distribuídos na data "j", OTN, = Valor da OTN em "i", m = número
de vezes que a EMISSORA concedeu desdobramentos ou
bonificações em ações, desde a data da emissão até o momento do
exercício, j = evento da concessão de desdobramentos ou
bonificações em ações, S, = desdobramento concedido em "j"; 0
(zero) de outra forma, b, bonificação concedida em "j"; 0 (zero) de
outra forma e OTN„, - valor da OTN no momento do exercício.

Agente Fiduciário: Dr. José Luiz Salles Freire.
End.: Rua Libero Badaró, 293 • 20. andar - São Paulo

Instituição Financeira depositária das Debèntures Escriturais
BANCO ITAU S.A

Com a Participação Técnica da CONSULTING GROUP DO BRASIL S C LTDA.

Maiores informações sobre a distribuição poderão ser obtidas na Instituição Financeira acima mencionada ou na Comissão de Valores
Mobiliários.
"O registro da presente distribuição não implica por p;«rte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento
sobre ¦) qualidade da companhia emíssoia, bem como sobre as debèntures a serem distribuídas".
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|—i Já está cm circulação a cédula dc CzS
— mil, que traz a efígie do pintor
cândido Portinari. O filho do pintor,
losc Cândido, participou do lançamento
da cédula cm Brasília c apelidou a nota
de candinho nome carinhoso que era
dado ao seu pai 4 Casa da Moeda
lançará cm dezembro a cédula de CzS 10
mil, com a efígie do sanitarista Carlos
Chagas, c logo em seguida a nota de CzS
50 mil, com Carlos Drummond dc An-
drade e a cédula dc CzS 100 mil com a
escritora C écília Mcircllcs.

A cédula dc CzS 5 mil vem junto com a
moeda de CzS 100 que substituirá a
cédula de mesmo valor. O Banco Central
informou que serão recolhidas as cédulas
de CzS 10 e CzS 50. /A colocação da
moeda dc CzS 100 permitirá a retirada dc
circulação também da cédula cm prazo
ainda a ser determinado pelo Banco Cen-
trai. As cédulas que saem dc circulação
são: de CzS 5 (Castelo Branco), dc C'zS
10 (Rui Barbosa), de CzS 50 (Oswaldo
Cruz), de CzS 100 (Juscelino Kubits-
chck). As cédulas de CzS 50 não serão

substituídas por moedas

Sindip

hoj

weças

e atrito

deve encerrar

com 
governo

Sáo PAULO — Após blitz dc 61) fiscais
da Sunab, ação judicial de recurso de 35
empresas, duas reuniões com o ministro Maíl-
son da Nóbrega e dezenas de encontros com
técnicos e autoridades do Conselho Intermi-
nisterial dc Preços, o presidente do Sindipeças
— Sindicato da Indústria de Autopeças —,
Pedro Ebcrhardt, espera encerrar hoje o pe-
riodo de atritos entre o setor e o governo.
Convocado para uma reunião Com o titular da
Secretaria Especial de Abastecimento e Pre-
ços, Edgard de Abreu, às 15 horas, ent São
Paulo. Ebcrhardt diz que ira apenas ouvir.
Ontem, porém, ao comemorar os 35 anos de
atividades do Sindipeças e anunciar o recorde
de 180 participantes do setor no XV Salão do
Automóvel e dc Autopeças — de 13 a 25 de
outubro, no Anhembi —. deu o seu recado.

"Está sendo cometida uma grande injusti-
ça por parte do governo com 35 grandes
empresas do setor que continuam sob controle
do CIP. Não existe lógica nesse controle de
preços, já que a indústria automobilística está
liberada", desabafou, voltando a defender a„
livre negociação entre os fornecedores de
autopeças e a indústria terminal. O mais
grave, segundo Ebcrhardt, é que o secretário
da Seap prometeu, em fevereiro último, não
exercer vigilância sobre as empresas. A pala-
vra não foi cumprida e todas as empresas que
praticavam preços além dos autorizados pelo
CIP, reajustando conforme suas elevações de

Cosim é vendida

em leilão por

Cz$ 1,3 bilhão
SÁO PAULO — O Conselho Federal de

Desestatização vendeu ontem, através de lei-
lão na Bolsa de Valores de Sáo Paulo (Boves-
pa), o último ativo restante da Companhia
Siderúrgica de Mogi das Cruzes (Cosim). Por
USS 4 milhões (CzS 1,325 bilhão) a JCD
Trading adquiriu a usina de Cosim para iniciar
processo de diversificação de atividades.

O leilão foi realizado diretamente entre os
sete pré-qualificados, sem a intermediação das
corretoras de valores. O lance mínimo era de
CzS 1,306 bilhão e trés propostas foram efeti-
vãmente apresentadas.

O Conselho optou por um caminho dife-
rente no processo de privatização da Cosim.
Como o passivo da companhia era muito
superior aos ativos da empresa, decidiu, ao
invés de vender as ações da empresa, leiloar
apenas os seus bens. Com o leilão, a Cosim sai
das mãos do Estado, mas o passivo continuará
pertencendo à União.

A Cosim. que pertencia ao grupo Jaffé. foi
encampada pelo governo em 1%7. em razão
da situação financeira crítica vivida pela em-
presa naquela época. O governo do ex-
presidente Castelo Branco prometeu privati-
zar a Cosim em um ano, mas o processo de
venda da empresa encerrou-se definitivamente
ontem. 21 anos depois da encampação

custos, foram autuadas pela Sunab e agora
estão recorrendo na Justiça.

Perda cambial — "Nosso pleito é a
liberação do setor", diz Ebcrhardt empunhan-
do ainda a bandeira, junto com a indústria
automobilística, da correção da perda cambial
no processo de desvalorização do cruzado em
relação ao dólar, estimada em 30% . O proble-
ma cambial, segundo ele. afetará diretamente
as exportações do setor no próximo ano.

Desde 1480, as exportações do setor de
autopeças passaram de USS 700 milhões para
US$ 2 bilhões. Com esse desempenho as
vendas externas, segundo Eberhardt. deverão
ultrapassar os 15' < da participação no fatura-
mento global, que passará dos USS 8.5 bilhões
no ano passado para mais de USS 10 bilhões
este ano. Desse faturamento, a indústria auto-
mobilística continua sendo o grande cliente,
com 60% da participação, seguida do setor dc
reposição, com cerca de 25%."O ideal é reduzii cada vez mais a depen-
dência das autopeças da indústria terminal,
chegando a 41)90 de participação da montado-
ra, 30% de reposição t 30% de exportação",
afirma o presidente ao Sindipeças, reconhe-
cendo, no entanto que para isso o setor
precisa investii mais para aumentar sua com-
petitividade internacional. Este ano, o setor de
autopeças deve manter a média de USS 400
milhões de investimentos, mas Eberhard luta
para alcançar os USS 600 milhões no próximo
ano

BNDESpar tem

Cz$ 194 milhões

vendendo ações
O BNDESpar, subsidiária do BNDES

(Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social) vendeu ontem, na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), um
lote de 19,9 mil ações ordinárias e 32,3 mil
preferenciais, de emissão da Baumer S/A.
Com a venda, o BNDESpar arrecadou CzS
194,23 milhões e o maior lote foi comprado
pela Corretora Merimpex, representante do
acionista controlador, Manuel Baumer.

As ações foram vendidas de forma
fragmentada. As ordinárias saíram pelo
preço unitário de CzS 4.500,00, contra uni
preço mínimo de CzS 3.269,96 estabelecido
para os dois tipos de ações. As preferenciais
foram negociadas a CzS 3.230,00.

A Baumer é empresa produtora de
equipamentos de esterilização, mesas cirúr-
gicas, móveis hospitalares e lâmpadas cirúr-
gicas. Atualmente, ela detém 35% do mer-
cado de equipamento hospitalar e 50% do
mercado de instrumentos de ortopedia. O
grau de endividamento da Baumer e muito
baixo, ou seja. a empresa possui um alto
nível de capital próprio em relação ao seu
passivo
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Honda acha aspirado mais ca ro 
que 

turbo

Sérgio Rodrigues
Correspondente

LONDRES O chefe do departamento de pesquisa e
desenvolvimento da Honda, Nobuhiko Kawamoto, disse
cm entrevista à revista inglesa Autosport que os motores
aspirados de 3 mil 500 centímetros cúbios, que todas as
equipes de Fórmula-1 vão ser obrigadas a usar na próxima
temporada, são "dinossauros computadorizados , que
acabarão custando mais caro do que os atuais turbos. Ele
criticou a Federação Internacional de Esporte Automobi-
lístico (FISA) por haver tomado o caminho da extinção dos
turbos e afirmou: "Infelizmente o comercialismo tornou-se
mais importante do que a tecnologia".

As críticas de Kawamoto, responsável pelo projeto
do motor aspirado de dez cilindros que a McLaren
começou a testar mês passado, são as primeiras que a FISA
recebe partindo da fábrica japonesa que domina a F-l há
três anos. Com seu motor aspirado V10 em pleno desen-
volvimento — o italiano Emanuelle Pirro, na ausência de
Ayrton Senna, voltou a testá-lo em Silverstone, quarta-
feira e ontem —, Kawamoto provocou surpresa ao decla-
rar-se radicalmente contrário ao novo regulamento. "Sem-

pre fui contra essa regra, e já disse isso a Jean-Marie
Balestíe". afirmou, referindo-se ao pTesidente da FISA.

Segundo Kawamoto, a limitação de recursos dos
motores aspirados levará os esforços de pesquisa e desen-
volvimento a concentrar-se nas áreas eletrônicas de co-
mando do motor. "Isto, mais todo o desenvolvimento de
software, tornará tudo mais complicado e caro. No fim das
contas, será mais caro do que com os turbos. Não sei
quantas companhias podem competir num campo tão
avançado. Se eles queriam transformar as corridas numa
atividade mais econômica, este não foi o caminho certo",
afirmou o engenheiro. A redução dos custos foi o principal
argumento da FISA para justificar o novo regulamento,
embora muita gente tenha visto nele apenas um artifício
para acabar com a supremacia atingida pela Honda na
tecnologia dos turbos.

A pesquisa na área de motores-turbo é muito mais
atraente para a Honda, cujo maior interesse na F-l, de
acordo com Kawamoto, é "enfrentar desafios tecnológicos
e educar seus engenheiros". Ele disse que o desenvolvi-
mento nessa área tem um longo caminho pela frente. "Só
nos últimos anos os lurbos vêm sendo pesquisados. Justa-
mente agora, o desempenho e a economia de combustível
estão melhorando drasticamente. Mas estamos longe do
fim. A um custo razoável, creio que poderíamos atingir
num futuro próximo a marca de um cavalo de força por
cilindrada. Quer dizer, um motor turbo de 1 mil 500
centímetros cúbicos poderia ter a mesma potência de um
Spitfiredisse ele.

Ao contrário de Ayrton Senna e o chefe de equipe da
Mclaren, Ron Dennis, que já manifestaram confiança na
Honda para mais de uma temporada de domínio, ano que
vem, Kawamoto prevê um campeonato difícil. "A próxima
temporada vai ser dura. Tudo é novo para nós. Os
McLaren-Honda parecem estar indo muito bem, mas ano
que vem estaremos começando do zero. Não acredito que
possamos ter o domínio que temos agora", afirmou. Mas a
meta de potência fixada pela Honda para seu motor
aspirado, segundo ele, é a mesma que já foi atingida pelo
turbo este ano: mais de 650 HP.

Mesmo insatisfeita com o regulamento aspirado, a
Honda não pretende abandonar a F-l porque, nas palavras
de Kawamoto, ela "(em uma missão: manter a F-l
saudável". Tampouco planeja entrar em outras categorias,
como a Fórmula Indy, ou ampliar suas ambições na F-l até
o ponto de construir seus próprios carros, deixando de ser
uma simples fornecedora de motores. "Nosso pessoal de
chassis está me pressionando nessa direção, mas acho que,
no estágio atual, é melhor ser um fornecedor de motores e
deixar os carros com companhias especializadas, como a
McLaren", disse ele.

mmmmmãm, -íâ
Fittipaldi com o atual carro, ao lado do senador por Indianápolis Danny Sullivan

Emerson troca de carro e equipe

Ele fala de seus

planos na F-Indy

e de Ayrton Senna

Ouhydes Fonseca

SÁO 
PAULO — Emerson Fittipaldi

negocia sua transferência de equipe
para a temporada de Fórmula-lndy do
próximo ano. Naturalmente, não revela
com quem está conversando, "porque
ainda não sacramentamos o negócio",
mas uma coisa pelo menos está certa: seu
carro não será nem um March nem a i ola
87 que usa no momento, mas o carro novo
de uma das marcas participantes da atual
temporada.

Essa foi a principal notícia que Emer-
son deu ontem, numa entrevista coletiva à
qual compareceu elegantemente vestido,
no escritório da griffe Hugo Boss, que ele
representa no Brasil. As duas vitórias
consecutivas nas duas últimas provas do
campeonato deram a Emerson um grande
otimismo quanto ao restante da têmpora-
da. "Faltam três provas, em Nazareth
(Pennsylvania), Laguna e Nova Iorque, as
duas últimas em circuitos mistos, onde
acho que dará para andar muito bem.

Minha preocupação é quanto a Nazareth,
um circuito oval onde a minha Lola rende
menos por problemas de pressão do tur-
bo", explicou.

A 2S pontos do líder Danny Sullivan e
ocupando a quarta colocação, o piloto
brasileiro de -II anos considera muito
difícil chegar ao título, mas se sentirá
recompensado se terminar o campeonato
entre os três primeiros. Afinal, na quarta
temporada na Fórntula-Indy, sua melhor
colocação foi um quinto lugar em I')Kn.
Iloje, com muita experiência na categoria
e bastante motivado pelos resultados, pre-
tende continuar por mais alguns anos,
mas sem fixar residência nos Estados
Unidos. "Tenho outras atividades além
do automobilismo lá, mas a minha base
continua sendo o Brasil, onde a fazenda e
os negócios da Hugo Boss vão indo muito
bem. Gosto de correr, mas a Fórmula-
lndv para mim é primeiro um hobby e um
esporte, para depois ser uma profissão",
acrescentou.

Emerson — que viaja hoje para
os EUA — mostra-se satisfeito com o
crescimento do número de pilotos brasi-
leiros fazendo sucesso no exterior e acha
que ele será cada vez maior, porque, além
do prestígio e chi fama que eles já pos-
suem, acabam indicando novos nomes
para várias equipes. Ele mesmo eneami-

nhou seus conhecidos e amigos Lian
Duarte e Fábio Greco para a equipe
Mustang, que participa de campeonatos
de turismo nos Estados Unidos, e os
donos da equipe estão muito satisfeitos.

Segundo o piloto, a principal diferen-
ça entre a Fórmula-1, onde foi bicam-
peão, e a Fórmula-Indy (além, é claro, da
maior velocidade dos carros) é que nesta
última o regulamento é mais estável,
tornando os carros muito parecidos. Com
isso. a participação do piloto no resultado
é mais significativa. "Na fórmula-1. a
diferença de categoria entre os carros é
tão grande que você vê um Nélson Piquet,
um dos três melhores pilotos do momen-
to. além do Senna e do Prost, sem chance
de gauliar uma corrida.

Na opinião de Emerson, Ayrton Sen-
na j;i pode ser considerado o campeão de
ll),S,X. "mesmo porque já fez mais do que

o suficiente para isso. ao ganhar sete
corridas". E considerou humano o que
ocorreu com ele no GP de Monza, expli-
cando que Senna está sendo pressionado
para definir o título e, naturalmente, às
vezes torça um pouco a vitória. "No
próximo ano, já campeão, ele correrá
com outra cabeça", explicou, acresceu-
tando uma imagem tradicional: "Afinal, o
Pele também perdeu gols na cara do
goleiro".

Copa de Marcas e

Pilotos entra na

fase da decisão
A disputa pelo título de campeão da Copa Shell de

Marcas e Pilotos entra em sua fase decisiva, a duas provas do
fim da temporada. Andreas Mattheis, líder, com 81 pontos,
26 à frente do segundo colocado, Ingo Hoffman, precisa
vencer a 8a etapa, a partir das 14h de domingo, no
Autódromo Nélson Piquet, cm Jacarepaguá. A Volksva-
gem, por sua vez, poderá sagrar-se campeã, mas encontrará
grande obstáculo no favoritismo dos Fiats Uno Turbo.

Embora tenha certa vantagem sobre os adversários, a
situação de Mattheis naõ é das melhores. Para sagrar-se
campeão por antecipação, além de vencer a etapa, precisa
torcer para que Ingo termine no máximo em terceiro e
Toninho da Matta, atual terceiro lugar (54 pontos), em
sexto. De acordo com o regulamento, cada piloto tein
direito a eliminar os três piores resultados. Com isso.
Mattheis ficaria com 101 pontos e os demais, mesmo
vencendo as etapas seguintes, totalizariam apenas 100 (Tom-
nho) e % (Ingo).

Já nas marcas, a Volksvagem entrará nas pistas em
desvantagem para as demais. Pois, por tradição, o Autódro-
mo Nélson Piquet favorece pilotos com carros Uno Turbo,
como Toninho da Matta e Chico Serra, sétimo na geral (-44
pontos). Inclusive, na sétima etapa do campeonato, dispu-
tada também em Jacarepaguá, Chico Serra (Uno) conquis-
tou a polc-position, a melhor volta e o primeiro lugar da
etapa.

Hoje serão realizados os treinos livres, das 9h as I2h e
das 14h às 17h. Amanhã será a vez das baterias classificató-
rias, a partir das %, e domingo, treinos de aquecimento, as
9h, com a largada às 14h.

Friedrich está bem

próximo do segundo

título na Fórmula-3
BUENOS AIRES — Após a conquista do campeonato

de lc)87, o brasileiro Leonel Friedrich busca agora o título de
bicampeáo Sul-Americano de Fórmula-3. com a disputa da
oitava etapa, domingo, no Autódromo de Buenos Aires.
Suas chances aumentam, pois faltam apenas cinco etapas
para o fim da temporada e ele lidera a classificaçao com 36

pontos, oito a mais do que o segundo colocado, o argentino
Juan Giacchino. Ontem, confirmando seu favoritismo nos
treinos extra-oficiais. Leonel fez o melhor tempo: Iml5á50.

A prova poderá marcar ainda a estréia de seu novo
carro, um Reynard/VW da equipe Ipiranga (11' Super,
testado durante esta semana no circuito número nove, do
autódromo. A dúvida inicial quanto à troca de carros nao foi
posta totalmente de lado. O antigo, o Berta/Volkswagen
com o qual foi pole-positiuri e segundo lugar em Buenos
Aires, além de campeão do ano passado, vem obtendo hom
desempenho, mas o atual não decepcionou. Embora satisfei-
to, Leonel não decidiu ainda com qual deles irá disputár a
prova.

No circuito de 3.015 metros, com velocidade média de
152 km/h. observada ano passado, correrão outros cinco
brasileiros, com destaque para Alencar Júnior, da equipe
Emege/Caixego, oitavo no campeonato, com (> pontos,
mesmo não tendo disputado as duas últimas provas.—
Montevidéu e Baia Blanca. Nono lugar, Pedro Bartelle,.da
equipe Grendene/Rider, teve seu carro praticamente reedns-
truído, após acidente nos treinos classificatórios para a etapa
anterior.

Sarron surpreende 
favoritos 

em Goiânia
Conta Giros

GOIANIA — O tricampeáo mundial de motociclismo
na categoria das 500 cc, o americano Eddie Lawson,
Yamaha, confirmou ontem seu favoritismo, conquistando
o melhor tempo nos treinos oficiais para o 2" Grande
Prêmio Brasil de Motociclismo, que será disputado ama-
nhã no autódromo Internacional de Goiânia. Na categoria
das 25(1 cc, o francês Dominique Sarron, da Flonda,
superou os favoritos Silo Pons e Juan Garriga e tem todas
as chances de conquistar mais uma poloeposition neste GP
Brasil. Sarron foi o vencedor em Goiânia no ano passado e
conseguiu seis polcs em 88.

A surpresa ontem ficou por conta do inglês Ron
Haslam, da Elf, que conseguiu o segundo melhor tempo
nas 500 cc, depois de liderar os treinos na sessão da manhã:
Os treinos para o CP Brasil estão sendo realizados em duas
baterias diárias, dando maiores chances aos pilotos de
ajustarem suas motocicletas.

A definição do gr/V/ de largada só deverá ocorrer
hoje, já que a maioria dos pilotos está certa de superar as
marcas conseguidas no primeiro dia.

O ídolo da torcida brasileira, o americano Randy
Mamola, que tez o 11" tempo de ontem, conta, inclusive,
com a chuva para melhorar sua posição. O Instituto
Nacional de Meteorologia prevê chuvas para os próximosdias na região do Planalto Central, o que deverá favorecer
Mamola. considerado o melhor piloto da categoria em
pista molhada.

O único piloto brasileiro a participar do segundo GP
do Brasil nas 250 cc, o paulista Alexandre Barros, teve um
fraco desempenho no primeiro dia de treinos. Sua Yamaha
teve problemas na suspensão e no carburador, deixando
Alexandre em 25" lugar. A equipe do piloto brasileiro está
tentando conseguir pneus com a Michelin, mas está
encontrando dificuldades, porque a fábrica já está compro-
metida com outras equipes e só tem condições de fornecer
os pneus para o dia da prova, o que impediria Alexandre
de ajustar a moto para a corrida.
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Treirno

Categoria 250cc
— Dominique Sarron, Franca. Honda 1m29s20
— Silo Pons, Espanha, Honda :m30s20
— Luca Cadalora. Itália, Yamaha 1m30s46
— Juan Garriga. Espanha, Yamaha 1m30s51
— Carlos Lavado. Venezuela. Yamalia 1 m30s58
— Carlos Cardus, Espanha. Honda 1m30s62
— Joan Philipe Ruggia. França. Yamaha .. 1m30s67
— Reinhold Roth, Alemanha, Honda 1m30s68
— Loris Beggiani. Itália. Aprilia Im30s87

10— Martin Winner, Alemanha Yamaha  1m31s02

....... v ¦ ¦, , ^ ^ ..¦ vr " ^

Sarron fez o melhor tempo

Categoria 500cc
— Eddie Lawson. EUA, Yamaha  1m27s36
— Ron Halsan, Inglaterra, Eli  Im27s4'1
— Wayne Gardner, Austrália, Honda  Im27s54
— Kevin Schwantz, EUA. Suzuki 1m27s58
— Christian Sarron, França. Yamaha  1m27s8l
— Wayne Rainey, EUA. Yamaha  Im27s93
— Kevin Mageo, Austrália. Yamaha  1m28s38
— Didier de Ratigues. Bélgica. Yamaha  1m28s47
— Niall Mckenzie, Inglaterra. Honda  Im28s48

10— Piortrancisco Chile, Itália, Honda  1m28s56

Lauda crítica — O ex-piloto austríaco NJiki
Lauda, tricampeáo mundial de Fórmula-1, criticou Ayrton
Senna por seu acidente com o francês Jean-Louis Schlesser.
que lhe custou a vitória no Grande Prêmio da Itália,
domingo passado. "Ele devia ter visto que Schlesser,
embora houvesse cometido um erro, estava tentando corri-
gir a trajetória para voltar à pista.
Gugelmin — Maurício Gugelmin só voltou para
casa, na Inglaterra, ontem, depois de três dias de testes com
a March no circuito de Valelunga, perto de Roma, iniciados
segunda-feira, logo no dia seguinte ao GP da Itália. "Foram
seis dias seguidos de pista. Estou exausto". Os testes tiveram
o objetivo de testar o carro com diversas fórmulas ,de
distribuição de peso, visando â construção do novo modelo
para o ano que vem. Mas algumas soluções foram encontra-
das também para as próximas provas. "Em Portugal.
Espanha e Austrália, deveremos andar muito bem", disse o
brasileiro.
Mansell — O inglês Nigel Mansell compareceu
quarta-feira à missa de um mês da morte do comendador
Enzo Ferrari, em Modena, cidade onde está sediada a
famosa escuderia italiana, e tranqüilizou os torcedores da
Ferrari que suspeitavam de problemas físicos sérios que o
impedissem de cumprir seu contrato, ano que vem. "A
catapora acabou, estou ótimo", disse Mansell, garantindo
presença no GP de Portugal, dia 25. Michele Alboreto
brincou dizendo que Mansell já deu a primeira vitória à
Ferrari, ao abrir vaga para o francês Jean-Louis Schlessér,
que acabou colidindo com Ayrton Senna. Também compa-
rcceram à solenidade, a primeira oficial em memória do
comendador, os construtores Ron Dennis, Berníe Ecclesto-
ne e Frank Williams, além do filho de Ferrari, Piero, e
diretores da Fiat, fábrica que herdou o controle da escu-
deria.
Título — O carioca Roberto Pupo Moreno poderá
conquistar por antecipação o Campeonato Intercontinental
de Fórmula 3000, se vencer dia 25, na França, o Graride
Prêmio de Le Mans. Contratado como piloto dc teste da
Ferrari na Fórmula-1. Moreno lidera o Intercontinental,
com 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o
italiano Pierluici Martini.

Bandeira de chegada

Se você vai dar
umas volfinhas neste
fim de semana,
chegue antes num

I Posto Petrobrás.

PETROBRÁS
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Vasco aproveita ex-ídolos

Eles encarnam

Nacionalismo leva Fia a ficar 
8*~

com o 
patrocinador 

brasileiro

Bateu mais forte o coração na-
cionalista dos dirigentes do Flamen-
go na reunião para decidir se o clube
trocava ou não o patrocínio da cami-
sa do time. A Lubrax — atual anun-
ciante — venceu a luta contra a
multinacional Coca-Cola. O contra-
to com a Petrobrás (Lubrax) termina
em dezembro, mas será rencwado
por 5 mil 120 OTNs (Cz$ 12 milhões
250 mil) por mês. Desse dinheiro, a
Klefer Produções e Promoções,
agência intermediária, ficará com
768 OTNs (Cz$ 1 milhão 840 mil),
referentes aos 15%.

A proposta da Coca-Cola era a
mesma da Lubrax. Por isso, os diri-
gentes preferiram manter o antigo
patrocínio, sob a alegação de que a

Petrobrás, além de ser uma empresa
nacional, já se tornou quase marca
registrada do Flamengo. Outro pon-
to levado em questão foi a desorga-
nização do Campeonato Brasileiro.
Os diretores acham que a falta de
calendário do nosso futebol pode
fazer com que a Coca-Cola desista
de patrocinar o campeonato.

O departamento jurídico do Fia-
mengo está tentando junto à Lubrax
uma melhoria em relação ao contra-
to anterior. O clube já conseguiu
aumentar o preço mensal de 3 mil
OTNs para 5 mil 120 e a empresa
concorda em ceder 50% do espaço
do campo da Gávea a outros anun-
dantes. O clube quer mais. O advo-
gado Clóvis Sayone tentará uma ver-

ba extra para que a Lubrax continue
anunciando também no esporte
amador.

Reforços — O Flamengo con-
tinua tentando a contratação de um
centroavante. Desta vez, o vice-
presidente de futebol, George Helal,
conversou em São Paulo com o téc-
nico do São Lourenço, da Argenti-
na, Bambino Veiras, e lhe pediu
indicações de jogadores argentinos.
Veiras falou nos nomes de Rinaldi,
do River Plate, Derticya, do Argen-
tino Juniors, e Gareca, do America
de Cali, Colômbia. Mas o técnico
Candinho acha que o clube vai ter de
esperar mesmo é por Bebeto, que
está com a Seleção Brasileira em
Seul.

esquema para

Cláudio Adão
Jair Pereira está disposto a apostar

nos gols de Cláudio Adão. Para o jogo de
domingo, com o Palmeiras, no Maraca-
nã, o treinador vai armar o time como o
centroavante gosta, com dois pontas
ofensivos, os ex-juniores Luís Cláudio e
Luís Gustavo.No coletivo de ontem pela
manhã, no campo do Recreio dos Ban-
deirantes, Jair não parou de pedir para
que os ponteiros executassem os cruza-
mentos para as cabeçadas de Cláudio
Adão, que teve excelente rendimento.
Como a fórmula deu resultado, ele está
decidido a manter os dois pontas no time
titular.O meio-campo tamhém será alte-
rado: será formado por Luisinho, Carlos
Alberto e Paulinho Criciúma. Ricardo
Cruz, recuperado do problema na virilha,
garantiu a escalação e Marinho foi ve-
tado.

o espírito

dos vascaínos

Tadeu de Aguiar

espírito vascaíno existe". Es-
ta expressão tem sido muito

usada nos últimos dias pelos dirigentes
em São Januário. Ela vem justificar a
nova filosofia que o clube adotou na
contratação de seus profissionais: trazer
pessoas que se identifiquem com o
Vasco e, de preferência, que tenham
também um passado no clube. São os
casos de Orlando Lelé, 39 anos, contra-
tado ontem para coordenador das divi-
soes amadoras, e Alcir Portela, 41, que
hoje será convidado para dirigir o time
juvenil. O que não siginica que o Vasco
só aproveite ex-jogadores: o atual trei-
nador de goleiros é Renato, ex-Fia e
Flu, e Silveira, zagueiro tricolor por 10' ' anos, está há quatro anos na comissão
técnica.

Para o supervisor Paulo Angione,
ter o espírito vascaíno é fundamental
para se trabalhar no Vasco. "O entu-
siasmo é maior. Há prazer em vir até o
clube", argumenta, concluindo que a
dedicação e o rendimento são maiores.
Orlando, campeão estadual em 77, e

' Alcir, campeão brasileiro em 74, náo
sáo os únicos exemplos de ex-jogadores
que voltam ao Vasco. Marco Antônio,
37 anos, também campeão em 77, é o
responsável pelo núcleo que o Vasco
tem em Caxias, para garotos de 8 a 16
anos.

Embora tenha jogado menos tempo
no Vasco do que no Fluminense, onde
começou a carreira, Marco Antônio
revela-se vascaíno apaixonado. "Virei

vascaíno no primeiro dia em que che-
guei ao clube e entrei pelo portáo
principal", diz, lembrando que sempre
entrara pelo portáo .dos fundos das
Laranjeiras. "Hoje me sinto realizado
em poder fazer algo pelo Vasco", afir-
ma sem esconder a emoção. Uma emo-
ção semelhante a de Alcir, que por 15
anos jogou no Vasco, ao saber que será
convidado hoje a voltar a São Januário."O Vasco é o prosseguimento de
minha casa. Na verdade, ainda não
recebi qualquer convite. Se acontecer
vou aceitá-lo. Há muito tempo desejo
voltar a participar do Vasco". Alcir
jogou de 61 a 77 no clube. "Por culpa
do Vasco adquiri o vício do fumo.

Depois que parei de jogar, em 78,
passei a freqüentar a arquibancada co-
mo torcedor. E aí não houve jeito...",
conta, responsabilizando o tal espírito
vascaíno.

O próprio técnico Zanata, 38, em-
bora não revele, tem motivos de sobra
para encarnar este espírito. Por ser ex-
jogador do Flamengo, em 73, sofreu
críticas e insinuações maldosas depois
da perda da Taça Guanabara. No dia
seguinte recebeu um telefonema para ir

• a São Januário. E foi: lá encontrou toda
a diretoria, toda a comissão técnica e
todos os jogadores, que se solidariza-
ram com ele. Nascia mais um espírito
vascaíno.

Vasco — A direção do Vasco
alertou o técnico Zanata para escolher
um substituto para Vivinho, cuja nego-
cição para reformar contrato começa a
se complicar. Vivinho enfrenta o Atléti-
co-PR domingo, mas perderá condição
de jogo daqui a 19 dias, prazo legal após
o término do compromisso, que vence
hoje. Para o lugar dele, Zanata deve
aproveitar Sorato, ao lado de Roberto.
Bismarck e William devem assinar hoje
o primeiro contrato profissional.
Fluminense — Nem de longe o
ponta-direita Marcelo Henrique pode-
ria imaginar que a falta de empenho nos
três primeiros jogos do Brasileiro iria
lhe custar tanto. Além de barrado,
agora é o mais cobrado nos treinos pelo
técnico Sérgio Cosme, que não lhe dá
nenhuma regalia. Nem falta sobre ele
marca. Ontem, Marcelo Henrique, 19
anos, se empenhou como nunca no
coletivo em Xerém e, como prêmio,
ganhou duas entradas violentas do late-
ral-esquerdo Eduardo, que, irônico, co-
mentou, enquanto o técnico mandava o
treino seguir: "O Marcelo tem que
apanhar no treino para entrar no jogo
já preparado".
América — Henágio participou
hoje do primeiro coletivo entre os titu-
lares, com bom rendimento no meio-
campo, ao lado de índio, ex-Londrina,
e Valmir. Henágio, contratado ao Fia-
mengo, deve estrear amanhã contra a
Portuguesa, em São Januário.
Libertadores — A terceira
etapa da competição, que apontará os
quatro semifinalistas, será disputada
nos dias 21 e 28. A primeira rodada
reúne: NewelPs Old Boys X Nacional,
em Rosário; Oriente Petrolero X Amé-
rica, em Santa Cruz de la Sierra; e San
Lorenzo X Penarol, em Buenos Aires.

Brasileiros vão saindo

um a um no 
'Hang 

Loose'

FLORIANÓPOLIS — A esperança
de que um brasileiro ao menos suba ao
pódio do Hang Loose l'ro Contcsi ficou
reduzida ontem após a eliminação dc
Wagner Pupo, Douglas Lima, Fernando
Corrêa, Picuruta Salazar, Fernando Bit-
tencourt e Victor Ribas. Na disputa com
os estrangeiros que compõem os back
foiirteen. todos foram derrotados. So-
mente os cinco que competirão hoje,
pelas últimas 1(1 baterias da quinta fase,
podem enfrentar os 'lop 16'. Os estran-
geiros vencedores foram os australianos
Marty Thomas, Stuart Bedford Brown,
Nick Wood, Richard Mash, Ted Robin-
son e Gary Green.

O frio e o forte vento sul na Joaquina
ontem atrapalharam melhores perfor-

mances. A temperatura era de 15 graus e
o mar, apesar de ondas de três a cinco
pés. estava muito mexido. A melhor
bateria foi entre Gary Green e Vitor
Ribas. O brasileiro teve chances de ven-
cer, mas Gary deixou sua última onda
para os instantes finais e foi o melhor.

Hoje, entram na água, para comple-
tar a quinta fase, Almir Salazar, Carlos
Burle, Felipe Dantas, Dadá Figueiredo e
Eraldo Neto. Neles e nos wild cards
(convidados especiais) Fábio Gouveia e
Flávio Teco Padaratz, se depositam as
últimas chances de os brasileiros chega-
rem às finais. Gouveia e Teco são convi-
dados por serem patrocinados pela Hang
Loose.

Lynch quer mudar a sorte
O australiano Barton Lynch, 26 anos.

segundo lugar no ranking da Association
Surf Profissionais deste ano e terceiro no
ano passado, espera reverter a partir de
hoje a má sorte que teve nas edições
anteriores do Hang l.oosc. "Em 86, fui
mal. em 87 também, e em 88, vamos
ver", disse com exclusividade ao
JORNAL DO BRASIL. Lynch ficou
duas horas no mar ontem, queixou-se do
vento sul forte, mas mostrou ser um dos
mais acessíveis surfistas estrangeiros. Há
15 anos surfando, dos quais seis como
profissional, Lynch mora em Sídnci. mas
não fica mais de 30 dias por ano em casa."Gosto do Brasil e nenhum lugar do
mundo é longe para mim, pois estou
sempre rodando por aí." As ondas da
Joaquina, pequenas para quem mora na
Australia, não incomodam. "As vezes,
na Austrália o mar não é tão grande e e
bom vir ao Brasil. Depois, enquanto a
Austrália e o Japão se estabilizaram, o

Brasil cresce cada vez mais no conceito
da ASP." Os melhores brasileiros? "Há
cinco anos, era Ricardo Bocão. Hoje, é
Fábio Gouveia, que vi no Sundek Con-
icsi. F. um bom competidor."

Lynch aparentava cansaço, justifica-
do pela gripe, e estava com a namorada,
uma australiana que apresentou como
Miss Cook. Entre as fitas que trazia na
bagagem, Vivaldi, Barbra Streisand, Joe
Cooker c Glen Miller. Revelou ser uma
pessoa de hábitos simples, para quem
ganha entre 100 e 250 mil dólares ameri-
canos por ano, livres de despesas, e é um
dos cinco melhores do mundo.

Nas duas últimas temporadas, este
australiano esteve perto de ser campeão
mundial, deixando escapar o título nas
últimas etapas. "As chances de ser cam-
peão este ano são muito grandes, pois
ainda faltam 10 etapas e minha diferença
para Damien Hardman é pequena. Acho
que 88 é o ano de Barton Lynch". (C.S.)

Extra Love mostra ótima

forma para 
o

Extra Love, um dos principais nomes
do Grande Prêmio Carlos Teles da Rocha
Faria, antecipou o apronto para o clássico
de domingo e impressionou bem ao mar-
car 50s2/5 nos 800 metros, sempre contro-
lada por Edvaldo Rodrigues. O treinador
Venáncio Nahid acredita na vitória em
qualquer pista, embora a potranca corra
menos na raia pesada.

Pose, do Haras Nacional, também
demonstrou perfeita forma para atuar na
mesma carreira. Montada por Juvenal
Machado da Silva, passou os 1 mil metros
em lm04 cravados, saindo com velocida-
de e arrematando com boas sobras pelo
centro da pista. Pode recuperar a lideran-
ça da geração, principalmente na ausên-
cia da líder Tears For Money.

Foolish Girl, outra forte concorrente
no clássico, aprontou suave, bem menos
exigida do que as adversárias. Conduzida
pof Joelson Pessanha, abordou os 1 mil
metros em lm06 cravados, saindo e fina-
lizando em ritmo moderado, sem preocu-
pação de tempo.

Eleirizada, que vai fazer sua primeira
apresentação na esfera clássica, também
agradou. Montada por Jorge Ricardo, a
defensora do Haras Santa Ana do Rio
Grande aprontou suave os 1 mil metros
em lml0s2/5, com 56s cravados nos últi-
mos 800 metros.

Remember's Boy, pensionista de Ro-
berto Nahid, foi o destaque dos aprontos
para a primeira prova de sábado à tarde.
Montado por Jorge Ricardo, fechou o
percurso de 700 metros em 42s3/5, termi-
nando com expressivas sobras pelo centro
da pista.

Palm Bassa, inscrita no Clássico Jar-
dim Botânico, fez 34s2/5 nos 600 metros,
demonstrando ser veloz. A companheira
de número, Joy Spring. mais uma vez vai
correr sem apronto. Na última corrida,

GP domingo

foi poupada do exercício final e venceu o
Clássico Associação Latino-Americana
de Jóqueis Clubes.
La Bambina Bella, em grande forma,
surpreendeu pela facilidade com que fe-
chou os 600 metros em 36s cravados. Está
em ótima forma e pode assustar as favori-
tas do Clássico Jardim Botânico. Olkisa,
treinada por João Assis Limeira, apron-
tou os 600 metros em 37s sem ser apurada
por Juvenal Machado da Silva.

Le Beau. montaria de José Queiroz,
fez ótimo exercício para a nona prova.
Mostrou velocidade na reta e cravou
36s2/5 com mobilidade. Vai enfrentar
companhia desfalcada e não será surpresa
a vitória. Giulia Fitz, com Jorge Ricardo,
marcou 45s nos 700 metros e pode defen-
der com sucesso o favoritismo do último
páreo.

Antecipados — La Grisette,
com Joelson Pessanha, passou os 600
metros em 35s2/5. Lantezza aumentou
para 36s cravados inteiramente à vontade
pelo centro da pista. As duas correm com
possibilidade de vitória no segundo páreo
da reunião diurna de sábado.

Eighteen, do Haras Santa Ana do Rio
Grande, mostrou progressos e ao lado de
uma companheira passou os 600 metros
em 36s cravados depois de sair mais largo
dos 700 metros, cobertos em 43s escassos-
.Losita. defensora dos Haras São José e
Expedictus, passou os 700 metros em
44sl/5 sem ser exigida por Joelson Pes-
sanha.

Wolfs Heart. com Joel Barcelos Fon-
seca, fez partida curta de 400 metros em
23s2/5, deixando excelente impressão pa-
ra atuar na sétima prova. Harced Faced,
com Jorge Ricardo, agradou no apronto
para o último páreo. Fez 37s nos 600
metros com muitas sobras no percurso.

COM RECEITAS RVRA0 SEU DINHEIRO

RENDER A SEMANA INTEIRA.

Copa ANPC — Intensificando
os preparativos para disputar a Copa
ANPC, Bowling e Bat Masterson reali-
zaram galopes largos ontem de manhã
na pista de areia pesada do Hipódromo
da Gávea. Os dois animais do Haras
Santa Ana do Rio Grande seguem em
grande forma e apesar dos seis anos de
idade, mais uma vez vão oferecer resis-
tência aos produtos de menor idade
como Jack Bob e Satyr, entre outros.
Desafio — O encontro entre
Grumser Vale e Onirú deve ficar mes-
mo para depois da Copa ANPC. Onirú
tem presença confirmada no Clássico
das Américas, no próximo dia 10 de
outubro. Posteriormente, vai disputar a
Copa ANPC de velocidade. Grumser
Vale ainda náo tem seu compromisso
imediato decidido, mas é provável sua
participação no quilômetro internacio-
nal na semana do Grande Prêmio Pa-
raná.
AvÍSO — O treinador Venáncio
Nahid faz questão de alertar os turfistas
que espera a ampla reabilitação da
potranca Bela Gata, inscrita no oitavo
páreo de sábado. Segundo o treinador,
sua pensionista fracassou sem explica-
ção na última corrida. Volta com traba-
lho de lml5s2/5 nos 1 mil 200 metros,
apronto de 36s nos 600 metros e pode
até vencer se confirmar.
Primavera — Dom Nova,
que vem de excelente atuação no Gran-
de Prêmio Doutor Frontin, quando ter-
minou em quinto lugar, já tem seu
reaparecimento confirmado pelo trei-
nador Luciano Previatti Neto. Vai
disputar o Prêmio Primavera (Handi-
cap), na distância de 2 mil 400 metros
na grama, marcado para o dia 16 de
outubro.
Preparativos — Os princi-
pais concorrentes ao Grande Crilerium
de Potros, que será disputado no dia 9
de outubro, continuam intensificando
os treinos. Lictor, dos Haras São José e
Expedictus, fez um trabalho de 1 mil
metros em lm08s. Easv Won, do Haras
Santa Ana do Rio Grande, apenas
galopou largo, sem preocupação de
tempo, montado por Luis Antônio Pe-
reira Alves.
J.Aurélio — O jóquei cearense
José Aurélio não irá mais participar do
GP Francisco Eduardo de Paula Ma-
chado, importante carreira do turfe
nordestino, prevista para o dia 25 no
Hipódromo do bairro do Piei, em For-
taleza. com dotação de Cz$ 500 mil. O
jóquei anunciou sua deserção após o
contratempo sofrido por Maraco, de
José Sampaio Veras, com o qual deve-
ria disputar a prova.

JORNAL DO BRASIL JB Classificados
Nogóóos de ocasião no lugor certo.
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La Bambina Bella node surpreender as favoritas sdbado
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com o 
patrocinador 

brasileiro

. r»_4 An cor limo Ptnnrpca hn pvtrq nnra nnp a I llhrnx COfltin
Bateu mais forte o coração na

cionalista dos dirigentes do Flamen-
go na reunião para decidir se o clube
trocava ou não o patrocínio da cami-
sa do time. A Lubrax — atual anun-
ciante — venceu a luta contra a
multinacional Coca-Cola. O contra-
to com a Petrobrás (Lubrax) termina
em dezembro, mas será renovado

>or 5 mil 120 OTNs (Cz$ 12 milhões
:50 mil) por mês. Desse dinheiro, a

Klefer Produções e Promoções,
agência intermediária, ficará com
768 OTNs (Cz$ 1 milhão 840 mil),
referentes aos 15%.

A proposta da Coca-Cola era a
mesma da Lubrax. Por isso, os diri-
gentes preferiram manter o antigo
patrocínio, sob a alegação de que a

Petrobrás, além de ser uma empresa
nacional, já se tornou quase marca
registrada do Flamengo. Outro pon-
to levado em questão foi a desorga-
nização do Campeonato Brasileiro.
Os diretores acham que a falta de
calendário do nosso futebol pcide
fazer com que a Coca-Cola desista
de patrocinar o campeonato.

O departamento jurídico do Fia-
mengo está tentando junto à Lubrax
uma melhoria em relação ao contra-
to anterior. O clube já conseguiu
aumentar o preço mensal de 3 mil
OTNs para- 5 mil 120 e a empresa
concorda em ceder 50% do espaço
do campo da Gávea a outros anun-
ciantes. O clube quer mais. O advo-
gado Clóvis Sayone tentará uma ver-

ba extra para que a Lubrax continue
anunciando também no esporte
amador.

Reforços — O Flamengo con-
tinua tentando a contratação de um
centroavante. Desta vez, o vice-
presidente de futebol, George Helal,
conversou em São Paulo com o téc-
nico do São Lourenço, da Argenti-
na, Bambino Veiras, e lhe pediu
indicações de jogadores argentinos.
Veiras falou nos nomes de Rinaldi,
do River Plate, Derticya, do Argen-
tino Juniors, e Gareca, do America
de Cali, Colômbia. Mas o técnico

¦ Candinho acha que o clube vai ter de
esperar mesmo é por Bebeto, que
está com a Seleção Brasileira em
Seul.

Vasco aproveita ex-ídolos

Eles encarnam

o espírito

dos vascaínos

Tadeu de Aguiar

66
O 

espírito vascaíno existe",
ta expressão tem sido m

Es-
_ expressão tem sido muito

usada nos últimos dias pelos dirigentes
em São Januário. Ela vem justificar a
nova filosofia que o clube adotou na
contratação de seus profissionais: trazer
pessoas que se identifiquem com o
Vasco e, de preferência, que tenham
também um passado no clube. São os
casos de Oríando Lelé, 39 anos, contra-
tado ontem para coordenador das divi-
sóes amadoras, e Alcir Portela, 41, que
hoje será convidado para dirigir o time
juvenil. O que não siginica que o Vasco
só aproveite ex-jogadores: o atual trei-
nador de goleiros é Renato, ex-Fia e
Flu, e Silveira, zagueiro tricolor por 10
anos, está há quatro anos na comissão
técnica.

Para o supervisor Paulo Angione,
ter o espírito vascaíno é fundamental
para se trabalhar no Vasco. "O entu-
siasmo é maior. Há prazer em vir até o
clube", argumenta, concluindo que a
dedicação e o rendimento são maiores.
Orlando, campeão estadual em 77,_e
Alcir, campeão brasileiro em 74, não
são os únicos exemplos de ex-jogadores
que voltam ao Vasco. Marco Antônio,
37 anos, também campeão em 77, é o
responsável pelo núcleo que o Vasco
tem em Caxias, para garotos de 8 a 16
anos.

Embora tenha jogado menos tempo
no Vasco do que no Fluminense, onde
começou a carreira, Marco Antônio
revela-se vascaíno apaixonado. "Virei

t
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Orlando agora vai ser técnico e coordenador

vascaíno no primeiro dia em que che-
guei ao clube e entrei pelo portão
principal", diz, lembrando que sempre
entrara pelo portão .dos fundos das
Laranjeiras. "Hoje me sinto realizado
em poder fazer algo pelo Vasco", afir-
ma sem esconder a emoção. Uma emo-
ção semelhante a de Alcir, que por 15
anos jogou no Vasco, ao saber que será
convidado hoje a voltar a São Januário."O Vasco é o prosseguimento de
minha casa. Na verdade, ainda não
recebi qualquer convite. Se acontecer
vou aceitá-lo. Há muito tempo desejo
voltar a participar do Vasco". Alcir
jogou de 61 a 77 no clube. "Por culpa
do Vasco adquiri o vício do fumo.

Depois que parei de jogar, em 78,
passei a freqüentar a arquibancada co-
mo torcedor. E aí não houve jeito...",
conta, responsabilizando o tal espírito
vascaíno.

O próprio técnico Zanata, 38, em-
bora não revele, tem motivos de sobra
para encarnar este espírito. Por ser ex-
jogador do Flamengo, em 73, sofreu
críticas e insinuações maldosas depois
da perda da Taça Guanabara. No dia
seguinte recebeu um telefonema para ir
a São Januário. E foi: lá encontrou toda
a diretoria, toda a comissão técnica e
todos os jogadores, que se solidariza-
ram com ele. Nascia mais um espírito
vascaíno.

esquema para

Cláudio Adão
Jair Pereira está disposto a apostar

nos gols de Cláudio Adão. Para o jogo de
domingo, com o Palmeiras, no Maraca-
nã, o treinador vai armar o time como o
centroavante gosta, com dois pontas
ofensivos, os ex-juniores Luís Cláudio e
Luís Gustavo.No coletivo de ontem pela
manhã, no campo do Recreio dos Ban-
deirantes, Jair não parou de pedir para
que os ponteiros executassem os cruza-
mentos para as cabeçadas de Cláudio
Adão, que teve excelente rendimento.
Como a fórmula deu resultado, ele está
decidido a manter os dois pontas no time
titular.O meio-campo também será alte-
rado: será formado por Luisinho, Carlos
Alberto e Paulinho Criciúma. Ricardo
Cruz, recuperado do problema na virilha,
garantiu a escalação e Marinho foi ve-
tado.

VaSCO — A direção do Vasco
alertou o técnico Zanata para escolher
um substituto para Vivinho, cuja nego-
cição para reformar contrato começa a
se complicar. Vivinho enfrenta o Atléti-
co-PR domingo, mas perderá condição
de jogo daqui a 19 dias, prazo legal após
o término do compromisso, que vence
hoje. Para o lugar dele, Zanata deve
aproveitar Sorato, ao lado de Roberto.
Bismarck e William devem assinar hoje
o primeiro contrato profissional.
Fluminense — Nem de longe o
ponta-direita Marcelo Henrique pode-
ria imaginar que a falta de empenho nos
três primeiros jogos do Brasileiro iria
lhe custar tanto. Além de barrado,
agora é o mais cobrado nos treinos pelo
técnico Sérgio Cosme, que não lhe dá
nenhuma regalia. Nem falta sobre ele
marca. Ontem, Marcelo Henrique, 19
anos, se empenhou como nunca no
coletivo em Xerém e, como prêmio,
ganhou duas entradas violentas do late-
ral-esquerdo Eduardo, que, irônico, co-
mentou, enquanto o técnico mandava o
treino seguir: "O Marcelo tem que
apanhar no treino para entrar no jogo
já preparado".
América — Henágio participou
hoje do primeiro coletivo entre os titu-
lares, com bom rendimento no meio-
campo, ao lado de índio, ex-Londrina,
e Valmir. Henágio, contratado ao Fia-
mengo, deve estrear amanhã contra a
Portuguesa, em São Januário.
Libertadores — A terceira
etapa da competição, que apontará os
quatro semifinalistas, será disputada
nos dias 21 e 28. A primeira rodada
reúne: NewelPs Old Boys X Nacional,
em Rosário; Oriente Petrolero X Amé-
rica, em Santa Cruz de la Sierra; e San
Lorenzo X Penarol, em Buenos Aires.

Barton Lynch, confiança de quem é 2o melhor do mundo

Brasileiros vão saindo

um a um no 
'Hang 

Loose'

FLORIANÓPOLIS — A esperança
de que um brasileiro ao menos suba ao
pódio do Hang l.oose Pro Contest ficou
reduzida ontem após a eliminação de
Wagner Pupo, Douglas Lima, Fernando
Corrêa, Picuruta Salazar, Fernando Bit-
tencourt e Victor Ribas. Na disputa com
os estrangeiros que compõem os back
fourieen, todos foram derrotados. So-
mente os cinco que competirão hoje.
pelas últimas 10 baterias da quinta fase,
podem enfrentar os 'top 10'. Os estran-
geiros vencedores foram os australianos
Marty Thomas, Stuart Bedford Brown,
Nick Wood, Richard Mash. Ted Robin-
son e Gary Green.

O frio e o forte vento sul na Joaquina
ontem atrapalharam melhores perfor-

manccs. A temperatura era de 15 graus e
o mar. apesar de ondas de três a cinco
pés. estava muito mexido. A melhor
bateria foi entre Gary Green e Vitor
Ribas. O brasileiro teve chances de ven-
cer, mas Gary deixou sua última onda
para os instantes finais e foi o melhor.

Hoje, entram na água, para comple-
tar a quinta fase, Almir Salazar, Carlos
Burle, Felipe Dantas, Dadá Figueiredo e
Eraldo Neto. Neles e nos wild cards
(convidados especiais) Fábio Gouveia e
Flávio Teco Padaratz, se depositam as
últimas chances de os brasileiros chega-
rem às finais. Gouveia e Teco são convi-
dados por serem patrocinados pela Hang
Loose.

Lynch quer mudar a sorte

O australiano Barton Lynch, 26 anos.
segundo lugar no ranking da Association
Sarf Professionals deste ano e terceiro no
ano passado, espera reverter a partir de
hoje a má sorte que teve nas edições
anteriores do Hang Loose. "Em .X6, fui
mal, em 87 também, e em 88, vamos
ver", disse com exclusividade ao
JORNAL DO BRASIL. Lynch ficou
duas horas no mar ontem, queixou-se do
vento sul forte, mas mostrou ser um dos
mais acessíveis surfistas estrangeiros. Há
15 anos surfando, dos quais seis como
profissional, Lynch mora em Sídnei. mas
não fica mais de 30 dias por ano em casa."Gosto do Brasil e nenhum lugar do
mundo é longe para mim, pois estou
sempre rodando por aí." As ondas da
Joaquina, pequenas para quem mora na
Austrália, não incomodam. "As vezes,
na Austrália o mar não é tão grande e é
bom vir ao Brasil. Depois, enquanto a
Austrália e o Japão se estabilizaram, o

Brasil cresce cada vez mais no conceito
da ASP." Os melhores brasileiros? "Há
cinco anos, era Ricardo Bocão. Hoje, é
Fábio Gouveia, que vi no Sundek Con-
lest. É um bom competidor."

Lynch aparentava cansaço, justifica-
do pela gripe, e estava com a namorada,
uma australiana que apresentou como
A/Ú.V Cook. Entre as fitas que trazia na
bagagem, Vivaldi, Barbra Streisand, Joe
Cooker e Glen Miller. Revelou ser uma
pessoa de hábitos simples, para quem
ganha entre 100 e 250 mil dólares ameri-
canos por ano, livres de despesas, e é um
dos cinco melhores do mundo.

Nas duas últimas temporadas, este
australiano esteve perto de ser campeão
mundial, deixando escapar o título nas
últimas etapas. "As chances de ser cam-
peão este ano são muito grandes, pois
ainda faltam 10 etapas e minha diferença
para Damien Hardman é pequena. Acho
que 88 é o ano de Barton Lynch". (C.S.)

Carlos Mesquita

AGORA,TOM SEGUNM-FEIRA E DIA

DO CADERNO DE ECONOMIA NO JB.

Resultado

I" Páreo: 1" Chico's Bar J.Ricardo 2°
El Javari J.Freire 3" Dobrunka G.F.Al-
meida Vencedor(5)l,10 Inexa-
ta(57)4,50 Placcs(5)l,10 (7)4,00 Exa-
ta(5—7)9,90 Triexata(5—7—8)25,00
tempo: lmlõs
2" Páreo: Io King Wonderful E.S.Ro-
drigues 2" Eldolight J.Ricardo 3" Ana-
capri Hcaven A.L.Sampaio Vence-
dor(2)3,50 Inexata(27)4.70 Pia-
côs(2) 1,90 (7)1,30 Exata(2—7)7,20
Triexata(2—7—8)22,00 tempo:
lml3s3/5
3" Páreo: 1° Indício J.Ricardo 2" Jumbo
Flete L.A.Alves 3" Xocrível J.M.Silva
Vencedor(l)3,20 Inexataf 17)33,30 Pia-
cês(l)2,30 (7)5,80 Exata( 1—7)38,40
Triexata( 1—7—9)262,00 tempo:
lml4s2/5
4" Páreo: Io Old Share J.Ricardo 2° El
Mucho Loco J.Aurélio 3" Lasy Boy
E.O.Ferreira Vencedor(4)2T10_ Inexa-
ta(49) 19,50 Placês(4) 1,30 (4)4,50 Exa-
ta(4—9)39,50 Triexata(4—9—
11)337,00 tempo: lml5s
5" Páreo: Io Mutemu M.Cardoso 2"
Dieter Jet J.Ricardo 3" Final Flyght
G.F.Almeida Vencedor(10)ll,00 Ine-
xata(710)3,90 Placõs( 10) 1,30 (7)1,00
Exata( 10—7) 14,20 triexata(10—7—
3)35,00 tempo: lml9s4/5
6" Páreo: 1" Kantino F.Pereira 2" Clay
Rcgazzoni J.M.Silva 3" Horda M.Car-
doso Vcncedor(2)3,20 Inexata(26)9,10
Placès(2)2,40 (6)2,80 Exata(2—6)16,80
Triexata(2—6—7)63,00 tempo:
lm40s3/5
T Páreo: 1" Macaon E.S.Rodrigues 2"
Chuviscador L.Esteves 3" El Indutivo
W.Gonçalves Vencedor(l 1)3,70 Inexa-
ta(l 111)36,30 Placês(l 1)3,60 Exa-
ta(l 1—11)39,90 Triexata( 11—4—
7)262,00 tempo: lm23s2/5
8" Páreo: 1" Francis Brilho A.L.Sam-
paio 2o Epic Proud G.F.Almeida 3°
Kisinsky J.F.Reis Vencedor( 12)3,40
Inexata(812)21,40 Placês( 12)2,00
(8)1,40 Exata( 12—8)47,30 Triexa-
ta(12—8—1)144,00 tempo: lml5s
9" Páreo: 1" Xisnove J.Ricardo 2" Old
Castle J.M.Silva 3" Alfa Trap J.Macha-
do Vencedor( 10)4,00 Inexata(610)5,50
Placés( 10)2.60 (6)1.40 Exata(10—
6)9,90 Triexata(10—6—11)83,00 tem-
po: lml5s
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La Bambina Beíla pode surpreender as favoritas sábado

Extra Love mostra ótima

forma para 
o GP domingo

Canter

COM RECEITAS ISRA 0 SEU DINHEIRO

RENDER A SEMANA INTEIRA.

JORNAL DO BRASIL

J.Aurélio — O jóquei cearense
José Aurélio não irá mais participar do
GP Francisco Eduardo de Paula Ma-
chado, importante carreira do turfe
nordestino, prevista para o dia 25 no
Hipódromo do bairro do Piei. em f or-
taleza, com dotação de CzS 500 mil. O
jóquei anunciou sua deserção após o
contratempo sofrido por Maraco, de
José Sampaio Veras, com o qual deve-
ria disputar a prova.

Extra Love, um dos principais nomes
do Grande Prêmio Carlos Teles da Rocha
Faria, antecipou o apronto para o clássico
de domingo e impressionou bem ao mar-
car 50s2/5 nos 800 metros, sempre contro-
lada por Edvaldo Rodrigues. O treinador
Venàncio Nahid acredita na vitória em
qualquer pista, embora a potranca corra
menos na raia pesada.

Pose, do Haras Nacional, também
demonstrou perfeita forma para atuar na
mesma carreira. Montada por Juvenal
Machado da Silva, passou os 1 mil metros
em lm04 cravados, saindo com velocida-
de e arrematando com boas sobras pelo
centro da pista. Pode recuperar a lideran-
ça da geração, principalmente na ausén-
cia da líder Tears For Money.

Foolish Girl, outra forte concorrente
no clássico, aprontou suave, bem menos
exigida do que as adversárias. Conduzida
por Joelson Pessanha, abordou os 1 mil
metros em lm06 cravados, saindo e fina-
lizando em ritmo moderado, sem preocu-
pação de tempo.

Eletrizada, que vai fazer sua primeira
apresentação na esfera clássica, também
agradou. Montada por Jorge Ricardo, a
defensora do Haras Santa Ana do Rio
Grande aprontou suave os 1 mil metros
em lml0s2/5, com 56s cravados nos últi-
mos 800 metros.

Remembers Boy, pensionista de Ro-
berto Nahid. foi o destaque dos aprontos
para a primeira prova de sábado a tarde.
Montado por Jorge Ricardo, fechou o
percurso de 700 metros em 42s3 5, termi-
nando com expressivas sobras pelo centro
da pista.

Palm Bassa, inscrita no Clássico Jar-
dim Botânico, fez 34s2/5 nos 600 metros,
demonstrando ser veloz. A companheira
de número, Joy Spring, mais uma vez vai
correr sem apronto. Na última corrida.

foi poupada do exercício final e venceu o
Clássico Associação Latino-Americana
de Jóqueis Clubes.
La Bambina Bella, em grande forma,
surpreendeu pela facilidade com que fe-
chou os 600 metros em 36s cravados. Está
em ótima forma e pode assustar as favori-
tas do Clássico Jardim Botânico. Olkisa,
treinada por Joáo Assis Limeira, apron-
tou os 600 metros em 37s sem ser apurada
por Juvenal Machado da Silva.

Le Beaa. montaria de José Queiroz,
fez ótimo exercício para a nona prova.
Mostrou velocidade na reta e cravou
36s2/5 com mobilidade. Vai enfrentar
companhia desfalcada e não será surpresa
a vitória. Giulia Fitz, com Jorge Ricardo,
marcou 45s nos 700 metros e pode defen-
der com sucesso o favoritismo do último
páreo.

Antecipados — La Grisette,
com Joelson Pessanha, passou os 600
metros em 35s2/5. Laniezza aumentou
para 36s cravados inteiramente à vontade
pelo centro da pista. As duas correm com
possibilidade de vitória no segundo páreo
da reunião diurna de sábado.

Eigliteen, do Haras Santa Ana do Rio
Grande, mostrou progressos e ao lado de
uma companheira passou os 600 metros
em 36s cravados depois de sair mais largo
dos 700 metros, cobertos em 43s escassos-
.Losita, defensora dos Haras São José e
Expedictus. passou os 700 metros em
44sl 5 sem ser exigida por Joelson Pes-
sanha.

Wolfs Heart, com Joel Barcelos Fon-
seca. fez partida curta de 400 metros em
23s2 5. deixando excelente impressão pa-
ra atuar na sétima prova. Harced Faced,
com Jorge Ricardo, agradou no apronto
para o último páreo. Fez 37s nos 600
metros com muitas sobras no percurso.
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0 canivete suíço

Q EUL — Francamente, eu
estava escabriado com o

que lia nos jornais da Europa.
Tanto os franceses como os
espanhóis não foram bem re-
cebidos em Seul. Disseram os
jornalistas que o exagero da
segurança não permitia boa
cobertura. Então, eu, garoto
esperto, pensei logo no meu
canivete.

É que, há muitos anos, comprei no aeroporto
de Zurique um canivete. É preciso, primeiro, que se
saiba o que é um canivete suíço. É coisa tão
importante que quando perguntaram a um experien-
te viajante o que ele gostaria de ter se estivesse
abandonado numa ilha deserta ou em plena floresta
virgem da Amazônia, o cara nem pestanejou. Quan-
do todos pensavam que ele fosse dizer que desejaria
uma mulher boazuda, respondeu na bucha: "Eli

quero um canivete suíço".
Para os que não sabem, eu digo que o meu tem

14 utilidades, sem contar o palito que corta como
qualquer faca, lima de unhas e lima de fugir da
cadeia do Leblon, de onde sempre fogem presos.
Uma serra poderosa, capaz de serrar uma perna de
cadeira facilmente. Fora o resto, onde também se
inclui uma tesoura de unhas que serve para cortar
um vestido. Então, o cara disse que queria p
canivete.

Com a onda que estavam fazendo sobre a
Coréia, eu tratei logo de deixar o meu com minhá
filha, em Paris. Depois ela dava um jeito de mandar
para o Brasil. Paciência. Vida que segue, e cheguei à
Coréia. Pois saimbam que nunca fui tão bem
tratado. O que houve com os franceses e espanhóis
foi simplesmente que quiseram pular da saída nor-
mal para o que se convencionou chamar de família
olímpica. E, aí, não passa nem o Presidente da
República.

Meu canivete ficou e eu poderia ter trazido uns
10 comigo. Os coreanos arrumaram tudo tão perfei-
to que, palavra, nunca vi nada parecido. A Olimpía-
da vai começar, a abertura é muito audaciosa e
deverá ser um espetáculo deslumbrante. O ensaio
foi perfeito e muito bonito. Sempre aparece um
brasileiro no final das coisas e no fim da chegada da
Tocha Olímpica um dos atletas é brasileiro. Como
ele se meteu na coisa, não sei. Mas mora em São
Paulo, onde tem um comércio. Nasceu na Coréia,
mas a nacionalidade é brasileira.

E nossa Seleção de futebol animou bastante.
Valdo, Ricardo e Andrade darão ao time aquela
organização e aquele poderio do fim da excursão à
Europa. E isto pode significar uma medalha da?
boas.

Sabatini — A tenista Gabriela Sabatini. terceira do
ranking, é o centro das atenções da delegação argentina,
mesmo não tendo chegado ainda à Vila Olímpica. Fernando
Jorge Aren, chefe da equipe, disse que a morena deve levar a
bandeira da Argentina no desfile de hoje à noite (amanhã na
Coréia). E seria bom que ela soubesse que um pugilista
venezuelano, Omar Catari, tem sérias intenções de se aproxi-
mar para lhe "dar um beijo", tamanha é, segundo o pe.so
pluma de 26 anos, a beleza de Gabriela, aguardada hoje em
Seul.

AcUSaçáo — Mike Melton, projetista das bicicletas a
serem usadas pela equipe de ciclismo dos Estados Unidos,
acusou o time alemão-oriental de usar similares irregulares e
pediu que fossem afastados da competição que começa
amanhã, dia 18. Segundo o americano, a equipe da Alemanha
Oriental não passará na inspeção técnica porque há irregulari-
dades nos aros. 9H
Graf — Foi um tumulto a chegada da tenista alemã-
ocidental Steffi Graf ao aeroporto de Kimpo, em Se'iil.
Número um do mundo e vencedora do Grand Slam, Steffi teve
uma recepção que a levou às lágrimas. Foi grande a confusão
dos jornalistas. Hans Hansen, presidente da Associação
Desportiva Alemã, classificou o fato como "loucura". -O
próprio Hansen. depois do vendaval, lembrou aos jornalistas
que Graf doou 113 mil dólares para a preparação da delega-
ção. Este dinheiro foi uma parte da cota que coube a Steffi nas
vendas de moedas de ouro, prata e bronze cunhadas com o
perfil da supercampeá.
Líbia — Os organizadores dos Jogos Olímpicos telegra-
faram para o líder líbio, Muammar Caddafi, pedindo para
liberar a equipe de atletas que está inscrita na competição ."A
equipe líbia deveria ter chegado a Seul no dia 12 e os
organizadores têm informações de que os atletas líbios estão
prontos, receberam o material para competir (roupas e
equipamentos) mas foram mandados de volta para casa .
Caddafi mandou a equipe retornar dias antes da cerimônia de
abertura dos Jogos de Los Angeles, em 1984, em protesto pela
recusa dos organizadores norte-americanos de emitir visto
para três líbios que se inscreveram como jornalistas.
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MORRER DE INVEJA.

Os I Jogos Publicitários vão ter abertura oficial no mesmo dia das Olimpíadas de Seul.

Com direito a acendimento de pira e desfile dos atletas. De quebra, um joguinho de

futebol de salão pra já dar o clima. Participe. Equipe completa não entrega os pontos.

«ija nrnOJt, ORGANIZAÇÃONAO PERCA: secretaria

DIA 16109188, ÀS 19H 30MIN, NO esportes 
°E

GINÁSIO DE ESPORTES DA UERJ. E LAZER
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Associação Brasileira
de Propaganda
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Olimpíada começa às 21li30 com hino e TV
JL Seul'Reuter

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos
terá a duração de três horas — das 10h30m às
13h30m de amanhã em Seul, que correspondem, às
21h30 de hoje e 0h30 de sábado em Brasília. É a
primeira vez que os Jogos são abertos pela manhã,
em obediência ao acordo com a rede de televisão
americana NBC, que adquiriu os direitos de trans-
missão.

O programa será iniciado com um festival
aquático no Rio Han e terá o hino dos Jogos, Hand
in hand, Aperto de mão, de autoria de Giorgio
Moroder, cantado pelos 6 mil atletas, de mãos
dadas, acompanhados de um coro coreano. A
cerimônia será transmitida para todo o Brasil pelas
Redes Bandeirantes, Manchete, Globo e STB.
A programação
21h30 (horário de Brasília) — Festival aquático.
Uma frota de barcos, simbolizando a chegada dos
atletas, sairá do Rio Han até o estádio, acompanha-
do ao fundo por coros coreanos. Duração — 10
minutos.
21h40 — 1.248 integrantes de tradicional fanfarra
se colocarão em volta do campo para formar um
leque e 1.600 bailarinos modernos entrarão no
estádio com balões de gás para criar uma harmonia
de contrastes. Duração — 6 minutos.
21h46 — Saudação ao Sol. Oitenta e oito bailari-
nos coreanos e gregos dançarão juntos e 48 mil
pequenos globos serão lançados ao ar. Duração —
14 minutos.
22h — Fanfarra Olímpica. Oitenta trompetistas
acompanharão a Fanfarra Olímpica e o mestre de
cerimônias apresentará os convidados de honra.
Duração — 2 minutos.
22h02 — Boas-vindas — Os bailarinos modernos
darão as boas-vindas às autoridades, formando
sobre o terreno a palavra Welcome e o símbolo da
Olimpíada de Seul. Duração — 5 minutos.
22h07 — Entrada dos atletas. As delegações
entram no estádio seguindo o porta-bandeira e a •
moça vestida com trajes típicos e exibindo o nome
do país que representa. (A entrada é por ordem
alfabética e, por tradição, aberta pela Grécia e
encerrada pelo país patrocinador, a Coréia do Sul).
Duração — 1 hora.
23h07 — Saudação do presidente do Comitê
Organizador. Breve discurso em coreano de Park
Seh-Jik, representando o presidente do Comitê
Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch.
Duração — 2 minutos.
23h09 — Boas-vindas do presidente do COI.
Saudação de Juan Antonio Samaranch e convite ao
presidente da Coréia do Sul para que declare
abertos os Jogos Olímpicos. Duração — 2 minutos.
23hll — Abertura. Roh, presidente da Coréia do
Sul, declarará abertos os Jogos. Duração — 2
minutos.
23hl3 — Hasteamento da bandeira olímpica. Ao
mesmo tempo haverá a revoada de 2.400 pombos.
Duração — 8 minutos.
23h21 — Entrada da Tocha Olímpica — O último
atleta a conduzir a tocha entra no estádio, dá uma
volta na pista e acende a pira olímpica. Aviões
desenham no céu os cinco elos olímpicos. Duração

i — 5 minutos.
23h26 —Juramento. Um atleta coreano, acompa-
nhado de um porta-estandarte. presta juramento
em nome de todos os atletas participantes. Em
seguida o juramento é feito por um juiz. Duração —
5 minutos.
23h31 — Execução do hino coreano. Todos os
espectadores são convidados a por-se de pé e cantar
o hino. Duração — 2 minutos.
23h33 — Saída dos atletas — Todas as delegações
deixam o estádio pelos portões Norte' e Sul. Dura-
ção — 15 minutos.
23h48 — Boa sorte. Setenta e seis pára-quedistas
fazem demonstração der lançamento com as cores
olímpicas, enquanto 800 pessoas cantam o Cha-il.
Duração — 2 minutos.
Oh — Confusão. Em volta dos totens tradicionais,
no centro do campo, um grupo vestindo trajes
internacionais se exibirá em desordenado carnaval.
Duração — 5 minutos.
0h05 — Atletas de taekwon-do — 1.008 — simboli-
zando a queda das barreiras, quebrarão bastões de
madeira. Duração — 5 minutos.
OhlO — Silêncio. Um menino entrará atravessará o
campo e conduzindo um anel de prata em direção
ao tripé colocado na arquibancada. Duração — 1
minuto.
Ohll — Nova esperança. Centenas de crianças
participarão de um jogo típico coreano, simbolizam
do a inocência da infância. Duração — 5 minutos.
0hl6 — Harmonia. Exibição do konori, o jogomais popular do país. Duração — 7 minutos.
0h23 — Hanrnadang. Seis mil mascotes dos Jogos
anteriores se reúnem no centro do campo e, de
mãos dadas, cantam o hino da Olimpíada de 1988
juntamente com um coro coreano. Duração — 6
minutos.
0h30 — Fim. Conclusão da cerimonia e saída do
campo de todos os participantes.

mwm. >>mim} * i
Policial coreano vistoria o Estádio Olímpico com cão treinado para detectar explosivo

Contusão não

afastou Wilander
SEUL — Talvez não tenha sido bem a

periostite a tirar o sueco Mats Wilander do
torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Seul.
Pelo menos para a agencia francesa de notí-
cias AFP. Segundo ela, o tenista número um
do mundo teve três razões para decepcionar
os organizadores da competição: a nacionali-
dade sul-africana da mulher Sonja, a presen-
ça em Seul de Phillip Chatrier (presidente da
Federação Internacional de Tênis) e o medo
de pôr em jogo sua reputação, ampliada após
a sensacional vitória no Aberto aos Estados
Unidos domingo passado.

A desistência anunciada quarta-feira foi
seguida da desculpa médica de uma periosti-
te no pé direito, adquirida há cinco semanas.
Mas o que surpreendeu a imprensa francesa
foi a prova de força técnica, mas sobretudo
física, que Mats deu em Flushing Meadows,
domingo passado. Ele venceu o tcheco Ivan
Lendl - até então líder do ranking - por 3 a 2
numa maratona de 4h53. Sem sentir o pé
direito em nenhum momento. Daí para as
especulações foi um passo.

A AFP acha que o casal não foi em
função de ter recebido ameaças de morte
quando estavam na residência americana de
Greenwich, estado de Connecticut. Isso por
causa da nacionalidade sul-africana da bela
Sonja - o fato concreto mesmo é que o
governo sul-coreano impediu a entrada de
cidadãos daquele país.A segunda razão é
político-esportiva. Wilander não quereria re-
forçr- i figura de Chatrier nos Jogos em
funç da briga entre a ATP, que querorganizar seu próprio calendário em 1990 e a
Federação Internacional.

r~l O americano Carl Lewis, derrotado
pelo jamaicano naturalizado cana-

dense Ben Johnson nos 100 metros do
Mundial de Roma em 19S7, não perde a
pose, muito menos quando a guerra
psicológica entre ele e Johnson esauen-
ta já em solo sul-coreano. Depois de um
estágio no Japão, Lewis disse aos repor-
teres em Seul, que já sabe o resultado
dos lOOm: "A medalha de ouro já é
minha e eu nunca voltarei a perder para

Johnson"

Kiraly aponta

quatro favoritos
SEUL — Desde os Jogos de Los Ange-

les, em 84, que o americano Karch Kiraly é
considerado o melhor jogador de vôlei do
mundo. A fama, no entanto, não alterou o
comportamento de Kiraly. Quando começa a
falar sobre as possibilidades da Seleção dos
Estados Unidos, ele demonstra humildade,
colocando outras equipes, como União So-
viética, Argentina e o Brasil entre os possí-
veis candidatos à medalha de ouro.

Há quatro anos a Seleção dos Estados
Unidos vence as mais importantes competi-
ções de vôlei. O domínio começou com a
vitória de 3 a 0 sobre o Brasil na final
olímpica de Los Angeles, prosseguiu com o
primeiro lugar na Copa do Mundo, em 85,
passou pelo título mundial, em 86. e fechou
com o Pan-Americano de Indianápolis, em
87. Assim como ganhar títulos passou a ser
rotina, receber o prêmio de melhor jogador,
em todos estes Campeonatos, transformou-
se também em hábito para Kiraly.

Escorado na condição de melhor jogador
do mundo há quatro anos, Karch Kiraly ( 27
anos, 1,91 m ) coloca algumas outras seleções
no mesmo nível da americana. " O vôlei tem
evoluído muito ", reconhece Kiraly, " e esta
Olimpíada será bem diferente da disputada
em Los Angeles, porque não há boicote ".

A exceção de Cuba, as grandes potências
do vôlei masculino estarão competindo nos
Jogos de Seul. Além de colocar a União
Soviética na relação de favoritos, Kiraly
destaca a Argentina e o Brasil.

Em tese, 
judô 

é um dos 
favoritos

Psicóloga traça

perfil vitorioso

dos lutadores

Emotividade 
e extroversão são

suas principais características,
mas o controle interno e a facilidade
de adaptar-se ao stress são as princi-
pais armas para decidir as lutas. E é
com elas que a Seleção Brasileira de
Judô contará Seul para conseguir suas
medalhas. Este novo perfil dos judo-
cas, que contraria a idéia de atletas
violentos e introvertidos, faz parte da
tese defendida — e que será publica-
da no Brasil — pela psicóloga e
professora de Educação Física, Cristi-
na Bortoni Versari, na Universidade
Internacional de San Diego, na Cali-
fórnia.

Comparados aos judocas ameri-
canos, que também foram analisados
na tese, os brasileiros revelaram ou-
tra característica marcante: a impulsi-
vidade, reflexo da cultura brasileira,
segundo Cristina Versari (única pós-
graduada em Psicologia do Esporte,
no Brasil). Há cinco anos nos Estados
Unidos, a psicóloga escolheu o judô
para desenvolver a tese devido ao
grande interesse por este esporte e
pelo fato de o seu marido, Eurico
Versari, ter sido técnico da equipe
principal durante alguns anos.

Cristina Bortoni descobriu
novas qualidades nos
judocas

O acompanhamento de competi-
ções, como a de Colorado Springs,
ano passado, e os últimos dias passa-
dos no Centro de Treinamento, em
Santa Cruz, auxiliaram a psicóloga a
traçar o perfil do atleta de elite brasi-
leiro como flexível e com boa capaci-
dade para improvisar. Uma diferença
básica em relação aos americanos,
acredita a psicóloga. 

"Os americanos
e europeus são semelhantes porque
vêem o esporte como trabalho e sua
meta é vencer", explicou. "Os brasi-
leiros, ao contrário, têm prazer cm
praticar o judô e são sensíveis às
interferências externas".

A dedicação é outra característica
marcante nos judocas brasileiros, em-
bora não combine com a impulsivida-
de. "Eles não seguiram regras, troca-
ram horários e se dedicaram com
interesse ao judô durante tanto tem-
po", falou. "Sei que estão muito bem
psicologicamente devido às conversas
que tive com a equipe antes do em-
barque para Seul". A principal expli-
cação de Cristina Versari para o entu-

^siasmo e confiança dos judocas é o
tempo — cerca de dois meses — que
passaram juntos em Santa Cruz. "
Até as meninas estão bem e tenho
certeza de que vão trazer alguma
medalha de Seul disse.

1
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Só um milagre pode 
manter Xandó na Seleção

JL Seul — Evandro Teixeira . .. .

Vicente Senna

SEUL — A chegada de Bocão
deve apressar uma decisão, que tem
de ser tomada imediatamente, por-
que o prazo está se esgotando. Mas
só mesmo um milagre de última
hora, uma mudança radical em seu
estado clínico, permitirá que o ata-
cante Xândó continue na Seleção
Brasileira de vôlei e dispute alguma
partida na Olimpíada. E a convica-
ção de todos, inclusive do médico, já
que não houve progresso no trata-
mento de Xandó.

Xandó, que sofreu estiramento
no músculo da panturilha direita,
mas também vinha se queixando an-
tes de dores no cotovelo, permenece
todo o tempo em seu alojamento,
sob cnstante tratamento, mas não
houve evolução do estiramento, ra-

João Cerqueira — 12/07/83
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jogará a Olimpíada

zão principal de que se apressasse a
viagem de Bocão. A decisão de espe-
rar o máximo possível pelo seu resta-
belecimento é porque sem ele o
técnico Bebeto sabe muito bem que
a equipe brasileira perderá impor-
tante jogada de ponta e que não
dispõe, no momento, de ninguém à
altura de Xandó para essa missão.

A primeira opção de Bebeto pa-
ra completar a equipe titular seria
Domingos Maracanã, que não deve,
porém, entrar no jogo de estréia,

porque não está ainda em condições
ideais. Domingos se contundiu no
treino com a Argentina, vem melho-
rando bem, mas talvez só entre no
segundo jogo. Nesse caso, o técnico
Bebeto deverá optar pela escalação
de Pampa, embora não tenha a mes-

ma regularidade de Mara-
canã. O treinador também
pode variar Pampa com
Carlão, como fez no treino
de ontem.

Agora é esperar, por-
que não depende só da gen-
te, lamentava Bebeto, que
vinha elogiando ultima-
mente o crescimento da
equipe, desde os jogos no
Japão, que o deixaram mais
animado com a possibilida-
de de o time crescer mais
ainda durante a competição
e fazer um bom papel.
Agora ele sabe que até o
quarto lugar, que era a me-
ta, pode ser prejudicado.

General confia
Seul — O comandante da força

militar dos Estados Unidos na Co-
réia do Sul, General Louis Mene-
trey, está confiante na eficiência da
segurança dos Jogos Olímpicos, que
começam hoje. Para e'e>
indicação de que atividades terrons-
tas possam acontecer durante a com-
petição ."Estou confiante em que as
Olimpíadas serão seguras", disse o
General Menetrey. "Não vejo evi-
dências de nenhuma atividade ou
atos impeditivos dos Jogos que pos-
sam me levar a ficar apreensivo,
embora, é claro, possa estar er-
rado"' •

Nos Jogos Olímpicos de Muni-
que, em 1972, aconteceu um grande
ataque terrorista à equipe de Israel.
Em Seul a maior ameaça viria de
algum possível ataque dos comunis-
tas da Coréia do Norte, que tem
relações hostis com a Coréia do Sul
(a fronteira entre os dois países é
vigiada com auxilio de armamentos
pesados e fica apenas a 30 quilôme-

na segurança
tros de Seul). Um estudo da firma
Control Risks Ltd, que faz consulto-
ria de segurança internacional, con-
cluiu que a Coréia do Norte quer
sabotar os Jogos de Seul_, "porque o
regime de Kim II Sung não tem nada
a ganhar, e muito a perder, com o
sucesso da Olimpíada'.

A situação em Seul é calma, as
vesperas da abertura dos Jogos, e
Shin Hyon Ung, diretor geral de
imprensa estrangeira do Comitê Or-
ganizador, classificou de "absoluta-

mente insignificantes" as manifesta-
ções de estudantes nos últimos dias.

O esquema de segurança, po-
rém, não e infalível, o que foi prova-
do, sem querer, por um corredor
africano. Por engano, ele entrou por
uma porta de acesso proibido aos
atletas. Não havia vigilancia no mo-
mento. Agentes de segurança de
outros postos tentaram deter o afri-
cano, mas um soldado armado que o
perseguiu acabou por voltar exausto,
sem sequer ter conseguido aproxi-
mar-se ao corredor

EUA se cercam de cuidados

SEUL — Eles não devem tomar
água local, comer refeições de Seul,
não sair da Vila Olímpica até o fim das
competições de seus esportes e ingerir
pílulas nacionais em caso de diarréia.
Eis aí a equipe americana que disputa,
a partir de hoje, os Jogos Olímpicos de
Seul - cidade que fica a 14 zonas
horárias de distância de Nova Iorque e
a 12 horas de vôo de São Francisco.
Esta é, para 611 atletas americanos, a
mais estranha das Olimpíadas que
disputaram ou disputarão.

Um bom exemplo do cuidado dos
esportistas dos Estados Unidos estão
tomando numa cidade de 10 milhões
de habitantes onde o prato favorito é
carne de cachorro foi dado pelo nada-
dor Matt Biondi, recordista mundial
dos 100 metros livre (48s42). Ao rece-
ber um copo de água durante a entre-
vista coletiva de terça-feira, ele reagiu
assim:

"É água engarrafada?".
Não era, responderam. Ele espe-

rou pela garrata e certificou-se que o
selo não havia sido trocado. Aí bebeu
tudo.
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Oscar, mesmo marcado, foi o cestinha brasileiro no jogo-treino com a lugoslavia

Erros não abalam o basquete

SEUL — O treino entre si que fize-
ram ontem as seleções de basquete mas-
culino do Brasil e Iugoslávia, duas equi-
pes com tradição no esporte, mostrou
que se os brasileiros pretendem de íato
brigar pelo terceiro lugar terão que estar
muito atentos nos rebotes, numa possível
decisão da medalha de bronze entre as
duas equipes. Foi esse o principal defeito
no jogo treino, que terminou com a
vitória dos iugoslavos por 114 a 105,
depois de empate de 56 pontos no primei-
ro tempo. O técnico da equipe brasileira,
Ari Vidal, considerou o resultado nor-
mal, por se tratar de um simples treina-
mento, que acabou se prolongando por
mais 20 minutos além do tempo normal,
apenas para que os treinadores exercitas-
sem seus times, até completar um marca-
dor de 176 a 138 para a Iugoslávia.

Como o Brasil encerrou seus treinos
— só volta à quadra sábado para enfren-
tar o Canada, no jogo de estréia na
Olimpíada —, o técnico Ari Vidal consi-
dera sua equipe pronta e está tranqüilo,
apesar do resultado no jogo treino de
ontem. " Não temos muito o que mexer
na equipe, que só precisa agora começar

mesmo a jogar para valer. Por isso pedi
esse treino com os iugoslavos, que só
ganharam da gente porque erraram me-
nos. Mas todos nós sabemos que o time
brasileiro é qutro quando entra numa
competição. É capaz de coisas fantásti-
cas, como fez ao denotar os Estados
Unidos no Pan-Americano

Embora diga que os iugoslavos erra-
ram menos, Ari nao quer justificar ape-
nas com isso a derrota de sua equipe. Os
iugoslavos se destacaram também pela
velocidade, às vezes surpreendendo os
brasileiros. "De fato, eles têm um time
muito veloz e quem quiser dificultar as
coisas para eles não poderá deixar que se
movimentem à vontade".

Mesmo estilo — O ala Oscar,
principal jogador brasileiro, até pela dis-
posição — não gosta de perder nem em
treino —, também achou que o exercício
foi muito importante antes da estréia
oficial na Olimpíada, porque permitiu
aos treinadores das duas equipes com
tradição olímpica — o Brasil tem três
medalhas de bronze e a Iugoslávia duas
de prata e uma de ouro em 80 — observa-
ções importantes.

"Apesar do resultado, acho que o
treino valeu muito para os dois técnicos,
porque depois de ganharmos o Pan-
Americano, derrotando os Estados Uni-
dos, favoritos para a medalha de ouro em
Seul, eles também sabem que tém alguma
coisa a aprender com a gente.

Mesmo tendo reclamado de dores no
pé direito, depois da treino, conseqüén-
cia de uma tendinite, Oscar está tranqiii-
lo, porque o médico garantiu não ser
nada demais.

No treino de ontem, o melhor mo-
mento foi registrado no primeiro tempo,
quando as duas equipes de fato mostra-
ram mais disposição, daí o empate de 56
pontos. No segundo, foram feitas muitas
modificações e o padrão caiu um pouco.
O terceiro, de apenas 10 minutos, foi
jogado apenas porque a equipe seguinte,
com direito a treinar na quadra, não
havia aparecido ainda. Jogaram e marca-
ram para o Brasil: Oscar (39), Mar-
cel(25), Paulinho( 16), Rolando(lO), Is-
rael (12), Pipoca (8), Guerrinha (8),
Gérson (10), Luís Felipe (9) e Mauri (4).
(V.S.)

íeul-Reuter

A questão parece mesquinha, mas
não é. Afinal, tudo conta contra um
atleta que, por um décimo de segundo,
pode ganhar o ouro ou ficar em quar-
to. O corredor Carl Lewis, por exem-
pio, levou quatro medalhas de ouro em
Los Angeles (1984) num universo mui-
to comum a si próprio. Dormia, comia
e treinava em casa, num ambiente bem
diferente do de Seul, onde o ar é
poluído e abafado.

Não é só isso que assusta gente
como Jeff Dimond, porta-voz da equi-
pe de natação. Os cuidados são funda-
mentais e valem não só para água ou
alimentação. O mesmo Biondi foi proi-
bido de circular de táxi pela capital sul-
coreana porque os motoristas lá têm a
regularíssima mania de andarem a uma
velocidade de quase 150km/h.

Criar uma atmosfera caseira foi,
assim, a principal preocupação do Co-
mitê Olímpico dos Estados Unidos
(USOC). A ordem foi clara: o apetite
americano por medalhas não pode en-
contrar pedras no caminho.
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Tudo indefinido

no revezamento
Os técnicos Luís Alberto de Olivei-

ra, que dirige Joaquim Cruz, Zequinha
Barbosa e Gérson Andrade, e Carlos
Alberto Cavalheiro, responsável pelo
treinamento do vclocista Robson Cae-
tano, ainda não decidiram de que reve-
zamento masculino o atletismo brasilei-
ro participará na Olimpíada, embora
esteja inscrito tanto no 4 x 100 melros
como no 4 x 400. A confirmação de que
Zequinha Barbosa correrá os 1.500 me-
tros não acabou com a dúvida, como se
esperava, embora tudo sinalize na ten-
déncia de disputar as duas provas. E os
argumentos são variados.

Primeiro, os técnicos diziam que a
tendência seria cancelar o 4 x 400 m,
que tem final no mesmo dia da dos
1.500, embora logo depois desta. On-
tem, foi a vez de se falar no cancela-
mento do 4 x 100, cuja final também é
no último dia do atletismo. I" de outu-
bro. No entanto, não disputar o 4 x 100
seria transformar o velocista Jaílton
Bonfim num mero turista olímpico,
porque cie foi trazido apenas para par-
ticipar dessa modalidade, abrindo o
revezamento. Pior do que transforma-
lo em mero visitante, segundo Carlos
Alberto Cavalheiro, seria não dar a ele
a oportunidade de correr uma Olimpía-
da, sonho de qualquer atleta:

É horrível para um atleta vir a uma
Olimpíada e não entrar na pista. Se for
por um problema de contusão, ele la-
mentará mas aceitará. Mas não correr
mesmo estando bem é triste, explicou
Cavalheiro, deixando antever a possibi-
lidade de haver 4 x 100 do Brasil na
pista.

É possível que os técnicos joguem
com os resultados para irem esclarecen-
tio a situação dos dois revezamentos.
Robson Caetano, por exemplo, que
participa dos dois, já estaria liberado
para correr cm caso de uma dessas
equipes chegar à finai. Como a mais
cotada para isso é a do 4 x 100, este
fator também deve pesar a favor. As
finais das provas de Robson são antes
do início das disputas dos revezamen-
los, o mesmo acontecendo com Gérson
Andrade, que também está nas duas
equipes e ainda nos 400m, cuja final
será dia 28, quando os revezamentos
começam dia 30.

Os dois técnicos não revelam, mas
eles jogam também com o resultado de
Zequinha, este sim podendo determi-
nar novas orientações. Com os 800
metros. Zequinha não terá problemas,
pois a final é dia 26. Ele está inscrito
também nos 1,500m, que começa dia 29
e cuja final será depois da dos 4 x 400m.
fato que deve determinar, em caso de
opção, a preferência pela permanência
do revezamento, que poderia competir
completo.

r—| Pela segundn vez, o Bra-
sil participará do nado
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IS sincronizado numa Olimpía-
P* da. Em Los Angeles, há

quatro anos, as irmãs Paula
e Tessa Gonçalves ficaram
em 12° lugar. Agora em
Seul, o Brasil será represen-
tado pelo dueto formado por
Erika McDavid(na foto à es-

querda) e Eva Riera. que
ontem treinaram vários mo-
vimentos. Além delas, o país
terá Paula Gonçalves no so-
lo. O nado sincronizado será
disputado entre 26 a 28 e 30
a 1 de outubro. As três atle-
tas desembarcaram em Seul
com a esperança de ficar
entre as 10 primeiras. O au-

ge da preparação a Seul foi
uma competição internado-
nal, também na Coréia, há
dois meses, quando elas fica-

ram em 11° lugar

Valdo e Ricardo —O Benfica Várias toneladas do pó especial que, mis-
avisou ontem que Valdo e Ricardo vão turado a água fria, compõe o Sjmrt ,
ficar treinando normalmente no clube e refrigerante que os atletas vão consumir
não s''rão liberados para viajar a Seul se a durante os Jogos Olímpicos. OSpori e
CBF não enviar o comprovante do seguro fabricado por uma industria da Estônia e
e os salários dos jogadores. sua fórmula tem um componente secre-

to" como o refrigerante norte-americano.
Edwin Moses — O bicampeão Os elementos conhecidos da bebida
olímpico e mundial dos 400 metros com segundo a agência soviética de notícias
barreiras fez 33 anos há 15 dias e mandou Novosti. são: proteínas de soro, suco
aviso aos concorrentes mais jovens: "Há natural de frutas e ácidos orgânicos,
quem diga que devo me preocupar com a
idade, mas não vejo diferenças em relação NâtílÇâO — Recordista mundial
a meus treinos e competições há cinco dos 50 metros nado livre — prova que não
anos. Estou na melhor forma de minha era incluída no programa olímpico desde
vlcla 1904 — o norte-americano Tom Jagersó
Asilo — O Governo sul-coreano lamenta não poder enfrentar o nadador
enviou carta aos consulados e embaixadas sul-africano Peter Williams nestes Jogos
sediados em Seul pedindo para não dar Olímpicos. Williams não vai a Seul porque
ajuda a atletas ou dirigentes que peçam a AfrjCa do Sul não é aceita pela comuni-
asilo político durante os Jogos Olímpicos. . . . ,7 . l i dade esportiva internacional, como pro-As autoridades coreanas nao querem en- r.
frentar de novo o problema surgido em testo pelo sistema de apartheid. Os maio-
1986, quando foram disputados em Seul res adversários de Jager serão seu compa-
os Jogos Olímpicos Asiáticos : dois luta- nheiro de equipe Matt Biondi, o suíço
dores iranianos se refugiaram no consula- Dano Halsall e Peng-Siong Ang. de Singa-
do do Iraque e só depois de muita nego- pura q torneio de natação dos Jogos de
ciação puderam deixar a Coréia do Sul gcu| ser;j jos majs concorridos das últimas
para se estabelecer no Iraque. olimpíadas, com a presença de nadadores
Sport — Os soviéticos já têm sua alemães orientais e soviéticos, ausentes

própria Coca-Cola e enviaram a Seul em Los Angeles.

Sesc abre espaço à história dos Jogos

De Atenas até

hoje através

da fotografia

SÀO 
PAULO — Sob o título

de O sonho de Coubertin —
de Atenas a Seul , o Sesc (
Serviço Social do Comércio )
inaugurou ontem, em sua uni-
dade"da Rua Dr. Vila Nova, no
centro da cidade, um espaço
destinado a tornar mais próxi-
mo o, clima dos Jogos Olímpi-
cos. É uma proposta tjue come-
ça com uma exposição com
mais de uma centena de fotos
que levam o visitante a acompa-
nhar a evolução e as influências
que os Jogos sofreram a cada
quatro anos, como a primeira
manifestação política em Los
Angeles (1932), o gigantismo
dos Jogos de Berlim (1936) e a
contestação dos negros ameri-
canos no México (1%8)

Tudo isso em painéis colo-
cados em seqüência cronológica
distribuídos em dois patamares
e apoiados numa decoração on-
de se destacam antigas colunas
gregas. A viagem pelo mundo
olímpico começa através de
uma réplica do portal do está-
dio de Olímpia, onde se realiza-
ram as primeiras competicões.
Há também um painel específi-
co para Pierre de Freddi, o
Barão de Coubertin, criador
dos jogos da era moderna. O
primeiro patarçiar abrange o pe-
ríodo de 1896 até 1936 e o
segundo de 1948 ( após o inter-
valo da 11 Grande Guerra ) até
hoje. É nessa segunda fase que
o Brasil começa a aparecer.

Arquivo — " Nosso maior
problema foi conseguir as fotos

— conta a pesquisadora Ma-
ria Teresa LaMacchia, destaca-
da pelo Sesc para participar da
comissão organizadora do

evento - " 
porque os jornais e

revistas brasileiros têm pouco
material próprio e as fotos de
agências internacionais não po-
dem ser reproduzidas " Maria
Teresa também foi aos consula-
dos estrangeiros e não teve
maior sorte. Sua salvação foi o
professor Padro Barros Silva,
membro do COB e que está na
subchefia da delegação brasilei-
ra em Seul.

Com o propósito de aumen-
tar o interesse do público ( pelo
menos duas mil pessoas passam
diariamente pelo local em razão
dos cursos e das atividades de
lazer proporcionadas pelo Sesc
), a exposição será complemen-
tada por promoções paralelas.
Hoje, na abertura, estarão pre-
sentes vários atletas de antigas
e da nova gerações, como Rô-
mulo Arantes, João do Pulo,
Rosa Branca, Vânia Hernan-
dez, Suely dos Santos e Cario-
quinha. Além disso, a atualida-

de será representada por um
trabalho de imaginática, insta-
lação de vídeo com uma dezena
de aparelhos de tevê onde a
imagem e a imaginação serão
mixadas tendo a Olímpiada co-
mo tema. Os filmes vão desde o
16 milímetros intitulado De
Atenas a Berlim, documentário
do Instituto Hans Staden dubla-
do em português, até o vídeo
Vision of S. em que oito dos
mais conhecidos cineastas em-
prestam seu talento a temas
olímpicos.

Para completar a programa-
ção, serão mostrados todos os
boletins apresentados pela tele-
visão brasileira durante os Jo-
gos de Seul, sempre com o
acompanhamento de um atleta
fazendo comentários técnicos
para facilitar a compreensão do
público, e exibiçõs de algumas
modalidades olímpicas como
esgrima, ginástica olímpica e
artística e arco e flecha.
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Sesc abre espaço à história dos Jogos

De Atenas até

hoje através

da fotografia

(2 Ao PAULO — Sob o título
^ de 0 sonho de Coubertin —
de Atenas a Seul , o Sesc (
Serviço Social do Comércio )
inaugurou ontem, em sua uni-
dade da Rua Dr. Vila Nova, no
centro da cidade, um espaço
destinado a tornar mais próxi-
mo o clima dos Jogos Olímpi-
cos. E uma proposta que come-
ça com uma exposição com
mais de uma centena de fotos
que levam o visitante a acompa-
nhar a evolução e as influências
que os Jogos sofreram a cada
quatro anos, como a primeira
manifestação política em Los
Angeles (1932). o gigantismo
dos Jogos de Berlim (1936) e a
contestação dos negros ameri-
canos no México (1%S)

Tudo isso em painéis colo-
cados em seqüência cronológica
distribuídos em dois patamares
e apoiados numa decoração on-
de se destacam antigas colunas
gregas. A viagem pelo mundo
olímpico começa através de
uma réplica do portal do está-
dio de Olímpia, onde se realiza-
ram as primeiras competicões.
Há também um painel específi-
co para Pierre de Freddi, o
Barão de Coubertin, criador
dos jogos da era moderna. O
primeiro patamar abrange o pe-
ríodo de 1896 até 1936 e o
segundo de 1948 ( após o inter-
valo da II Grande Guerra ) até
hoje. É nessa segunda fase que
o Brasil começa a aparecer.

Arquivo — " Nosso maior
problema foi conseguir as fotos' — conta a pesquisadora Ma-
ria Teresa La Macchia. destaca-
da pelo Sesc para participar da
comissão organizadora do

evento - porque os jornais e
revistas brasileiros têm pouco
material próprio e as fotos de
agências internacionais não po-
dem ser reproduzidas Maria
Teresa também foi aos consula-
dos estrangeiros e não teve
maior sorte. Sua salvação foi o
professor Padro Barros Silva,
membro do COB e que está na
subchefia da delegação brasilei-
ra em Seul.

Com o propósito de aumen-
tar o interesse do público ( pelo
menos duas mil pessoas passam
diariamente pelo local em razão
dos cursos e das atividades de
lazer proporcionadas pelo Sesc
), a exposição será complemen-
tada por promoções paralelas.
Hoje, na abertura, estarão pre-
sentes vários atletas de antigas
e da nova gerações, como Rô-
mulo Arantes, João do Pulo,
Rosa Branca, Vânia Hernan-
dez, Suely dos Santos e Cario-
quinha. Além disso, a atualida

de será representada por um
trabalho de imaginática, insta-
lação de vídeo com uma dezena
de aparelhos de tevê onde a
imagem e a imaginação serão
mixadas tendo a Olímpiada co-
mo tema. Os filmes vão desde o
16 milímetros intitulado De
Atenas a Berlim, documentário
do Instituto Hans Staden dubla-
do em português, até o vídeo
Vision of 8. em que oito dos
mais conhecidos cineastas em-
prestam seu talento a temas
olímpicos.

Para completar a programa-
ção. serão mostrados todos os
boletins apresentados pela tele-
visão brasileira durante os Jo-
gos de Seul, sempre com o
acompanhamento de um atleta
fazendo comentários técnicos
para facilitar a compreensão do
público, c exibiçõs de algumas
modalidades olímpicas como
esgrima, ginástica olímpica e
artística e arco e flecha.

Seleção

Tudo indefinido

no revezamento
Os técnicos Luís Alberto dc Olivei-

ra, que dirige Joaquim Cruz. Zequinha
Barbosa e Gérson Andrade, e Carlos
Alberto Cavalheiro, responsável pelo
treinamento do velocista Robson C ae-
tano, ainda não decidiram de que reve-
zamento masculino o atletismo brasilei-
ro participará na Olimpíada, embora
esteja inscrito tanto no 4 x 1(1(1 metros
como no 4 x 400. A confirmação dc que
Zequinha Barbosa correrá os 1.5(10 me-
tros não acabou com a dúvida, como se
esperava, embora tudo sinali/e na ten-
dência de disputar as duas provas. L os
argumentos são variados.

Primeiro, os técnicos diziam que a
tendência seria cancelar o 4 x 4IH) m,
que tem final no mesmo dia da dos
1.500, embora logo depois desta. On-
tem, foi a vez de se falar no cancela-
mento do 4 x 100, cuja final também é
no último dia do atletismo, I" de outu-
bro. No entanto, não disputar o 4 x 100
seria transformar o velocista Jaílton
Bonfim num mero turista olímpico,
porque ele foi trazido apenas para pai-
ticipar dessa modalidade, abrindo o
revezamento. Pior do que transforma-
Io em mero visitante, segundo Carlos
Alberto Cavalheiro, seria não dar a ele
a oportunidade de correr uma Olimpía-
da, sonho de qualquer atleta:

É horrível para um atleta vir a uma
Olimpíada e não entrar na pista. Se for
por um problema de contusão, ele la;
mentará mas aceitará. Mus não correr
mesmo estando bem é triste, explicou
Cavalheiro, deixando antever a possibi-
lidade de haver 4 x 100 do Brasil na
pista.

É possível que os técnicos joguem
com os resultados para irem esclareceu-
do a situação dos dois revezamentos:
Robson Caetano, por exemplo, que
participa dos dois, já estaria liberado
para correr em caso de uma dessas
equipes chegar á final. Como a mais
cotada para isso é a do 4 x 100, este
fator também deve pesar a favor. Aá
finais das provas de Robson são antes
do início das disputas dos revezamen-
tos, o mesmo acontecendo com Gérson
Andrade, que também está nas duas
equipes e ainda nos 400m. cuja final
será dia 28, quando os revezamentos
começam dia 30. q

Os dois técnicos não revelam, mas
eles jogam também com o resultado de
Zequinha, este sim podendo determi-
nar novas orientações. Com os 800
metros, Zequinha não terá problemas;
pois a final é dia 26. Ele está inscrito
também nos 1,500m, que começa dia 29
e cuja final será depois da dos 4 x 400m,
fato que deve determinar, em caso de
opção, a preferência pela permanência
do revezamento, que poderia competir
completo.

EUA se cercam de cuidados
SEUL — Eles não devem tomar

água local, comer refeições de Seul,
não sair da Vila Olímpica até o fim das
competições de seus esportes e ingerir
pílulas nacionais em caso de diarréia.
Eis aí a equipe americana que disputa,
a partir de hoje, os Jogos Olímpicos de
Seul - cidade que fica a 14 zonas
horárias de distância de Nova Iorque e
a 12 horas dc vôo de São Francisco.
Esta é. para 611 atletas americanos, a
mais estranha das Olimpíadas que
disputaram ou disputarão.

Um bom exemplo do cuidado dos
esportistas dos Estados Unidos estão
tomando numa cidade de 10 milhões
de habitantes onde o prato favorito é
carne de cachorro foi dado pelo nada-
dor Matt Biondi, recordista mundial
dos 100 metros livre (48s42). Ao rece-
ber um copo de água durante a entre-
vista coletiva de terça-feira, ele reagiu
assim:

"É água engarrafada?"
Não era, responderam. Ele espe-

rou pela garrafa e certificou-se que o
selo não havia sido trocado. Aí bebeu
tudo.

A questão parece mesquinha, mas
não é. Afinal, tudo conta contra um
atleta que, por um décimo de segundo,
pode ganhar o ouro ou ficar em quar-
to. O corredor Carl Lewis, por exem-
pio, levou quatro medalhas de ouro em
Los Angeles (1984) num universo mui-
to comum a si próprio. Dormia, comia
e treinava em casa, num ambiente bem
diferente do de Seul, onde o ar é
poluído e abafado.

Não é só isso que assusta gente
como Jeff Dimond, porta-voz da equi-
pe de natação. Os cuidados são funda-
mentais e valem não só para água ou
alimentação. O mesmo Biondi foi proi-
bido de circular de táxi pela capital sul-
coreana porque os motoristas lá têm a
regularíssima mania de andarem a uma
velocidade de quase 150km/h.

Criar uma atmosfera caseira foi,
assim, a principal preocupação do Co-
mitê Olímpico dos Estados Unidos
(USOC). A ordem foi clara: o apetite
americano por medalhas não pode en-
contrar pedras no caminho.

[—I Pela segunda vez, o Bra-
sil participará do nado

sincronizado numa Olimpía-
da. Em Los Angeles, há

quatro anos, as irmãs Paula
e Tessa Gonçalves ficaram
em 120 lugar. Agora em
Seul, o Brasil será represen-
tado pelo dueto formado por
Erika McDavid(na foto à es-:

querda) » Eva Riera, que5
ontem treinaram vários mo-
vimentos. Além delas, o país;
terá Paula Gonçalves no soj
lo. O nado sincronizado será:
disputado entre 26 a 28 e 30;
a 1 de outubro. As três atle-'
tas desembarcaram em Seul
com a esperança de ficar
entre as 10 primeiras. O au'<

ge da preparação a Seul foi,;
uma competição internado-
nal, também na Coréia, há,
dois meses, quando elas fica*,

ram em 11° lugar

General confia
Seul — O comandante da força

militar dos Estados Unidos na Co-
réia do Sul, General Louis Mene-
trey, está confiante na eficiência da
segurança dos Jogos Olímpicos, que
começam hoje. Para ele, não há
indicação de que atividades terroris-
tas possam acontecer durante a com-
petição ."Estou confiante em que as
Olimpíadas serão seguras", disse o
General Menetrey. "Não vejo evi-
dências de nenhuma atividade ou
atos impeditivos dos Jogos que pos-
sam me levar a ficar apreensivo,
embora, é claro, possa estar cr-
rado".

Nos Jogos Olímpicos de Muni-
que, em 1972, aconteceu um grande
ataque terrorista à equipe de Israel.
Em Seul a maior ameaça viria de
algum possível ataque dos comunis-
tas da Coréia do Norte, que tem
relações hostis com a Coréia do Sul
(a fronteira entre os dois países é
vigiada com auxilio de armamentos
pesados e fica apenas a 30 quilôme-

na segurança
tros de Seul). Um estudo da firma
Control Risks Ltd, que faz consulto-
ria de segurança internacional, con-
cluiu que a Coréia do Norte quer
sabotar os Jogos de Seul, "porque o
regime de Kim 11 Sung não tem nada
a ganhar, e muito a perder, com o
sucesso da Olimpíada".

A situação em Seul é calma, às
vesperas da abertura dos Jogos, e
Shin Hyon Ung, diretor geral de
imprensa estrangeira do Comitê Or-
ganizador, classificou de "absoluta-
mente insignificantes" as manifesta-
ções de estudantes nos últimos dias.

O esquema de segurança, po-
rém, não e infalível, o que foi prova-
do, sem querer, por um corredor
africano. Por engano, ele entrou por
uma porta de acesso proibido aos
atletas. Não havia vigilancia no mo-
mento. Agentes de segurança de
outros postos tentaram deter o afri-
cano, mas um soldado armado que o
perseguiu acabou por voltar exausto,
sem sequer ter conseguido aproxi-
mar-se do corredor.

Erros não

SEUL — O treino entre si que fize-
ram ontem as seleções de basquete mas-
culino do Brasil e Iugoslávia, duas equi-
pes com tradição no esporte, mostrou
que se os brasileiros pretendem de fato
brigar pelo terceiro lugar terão que estar
muito atentos nos rebotes, numa possível
decisão da medalha de bronze entre as
duas equipes. Foi esse o principal defeito
no jogo treino, que terminou com a
vitória dos iugoslavos por 114 a 105,
depois de empate de 56 pontos no primei-
ro tempo. O técnico da equipe brasileira,
Ari Vidal, considerou o resultado nor-
mal, por se tratar de um simples treina-
mento, que acabou se prolongando por
mais 20 minutos além do tempo normal,
apenas para que os treinadores exercitas-
sem seus times, até completar um marca-
dor de 176 a 138 para a Iugoslávia.

Como o Brasil encerrou seus treinos
— só volta à quadra sábado para enfren-
tar o Canada, no jogo de estréia na
Olimpíada —, o técnico Ari Vidal consi-
dera sua equipe pronta e está tranqüilo,
apesar do resultado no jogo treino de
ontem. " Não temos muito o que mexer
na equipe, que só precisa agora começar

abalam o

mesmo a jogar para valer. Por isso pedi
esse treino com os iugoslavos, que só
ganharam da gente porque erraram me-
nos. Mas todos nós sabemos que o time
brasileiro é qutro quando entra numa
competição. É capaz de coisas fantásti-
cas, como fez ao derrotar os Estados
Unidos no Pan-Americano ".

Embora diga que os iugoslavos erra-
ram menos, Ari nao quer justificar ape-
nas com isso a derrota de sua equipe. Os
iugoslavos se destacaram também pela
velocidade, às vezes surpreendendo os
brasileiros. "De fato, eles têm um time
muito veloz e quem quiser dificultar as
coisas para eles não poderá deixar que se
movimentem à vontade"

Mesmo estilo — O ala Oscar,
principal jogador brasileiro, até pela dis-
posiçáo — não gosta de perder nem em
treino —, também achou que o exercício
foi muito importante antes da estréia
oficial na Olimpíada, porque permitiu
aos treinadores das duas equipes com
tradição olímpica — o Brasil tem três
medalhas de bronze e a Iugoslávia duas
de prata e uma de ouro em 80 — observa-
ções importantes.

basquete
"Apesar do resultado, acho que o

treino valeu muito para os dois técnicos,
porque depois de ganharmos o Pan-
Americano, derrotando os Estados Uni-
dos, favoritos para a medalha de ouro em
Seul, eles também sabem que têm alguma
coisa a aprender com a gente.

Mesmo tendo reclamado de dores no
pé direito, depois da treino, conseqúên-
cia de uma tendinite, Oscar está tranqüi-
lo, porque o médico garantiu não ser
nada demais.

No treino de ontem, o melhor mo-
mento foi registrado no primeiro tempo,
quando as duas equipes de fato mostra-
ram mais disposição, daí o empate de 56
pontos. No segundo, foram feitas muitas
modificações e o padrão caiu um pouco.
O terceiro, de apenas 10 minutos, foi
jogado apenas porque a equipe seguinte,
com direito a treinar na quadra, não
havia aparecido ainda. Jogaram e marca-
ram para o Brasil: Oscar (39), Mar-
cel(25), Paulinho( 16), Rolando(lO), Is-
rael (12), Pipoca (o), Guerrinha (8),
Gérson (10), Luís Felipe (9) e Mauri (4).
(V.S.)

Só um

Vicente Senna
SEUL — A chegada de Bocão

deve apressar uma decisão, que tem
de ser tomada imediatamente, por-
que o prazo está se esgotando. Mas
só mesmo um milagre de última
hora, uma mudança radical em seu
èstado clínico, permitirá que o ata-
cante Xandó continue na Seleção
Brasileira de vôlei e dispute alguma
partida na olimpíada. E a convicção
de todos, inclusive do médico, já que
não houve progresso no tratamento
de Xandó. O técnico Bebeto de
Freitas está tentando junto ao COI a
inscrição de Bocão, no lugar de Xan-
dÕ, mas vem encontrando difieul-
dades.

Xandó, que sofreu estiramento
no músculo da panturilha direita,
mas também vinha se queixando an-
tes de dores no cotovelo, permenece

milagre

todo o tempo em seu alojamento,
sob cnstante tratamento, mas não
houve evolução do estiramento, ra-
zão principal de que se apressasse a
viagem de Bocão. A decisão de espe-
rar o máximo possível pelo seu resta-
belecimento é porque sem ele o
técnico Bebeto sabe muito bem que
a equipe brasileira perderá impor-
tante jogada de ponta e que não
dispõe, no momento, de ninguém à
altura de Xandó para essa missão.

A primeira opção de Bebeto pa-
ra completar a equipe titular seria
Domingos Maracanã, que não deve,
porém, entrar no jogo de estréia,
porque não está ainda em condições
ideais. Domingos se contundiu no
treino com a Argentina, vem melho-
rando bem, mas talvez só entre no
segundo jogo. Nesse caso, o técnico
Bebeto cíeverá optar pela escalação
de Pampa, embora não tenha a mes-

ma regularidade de Mara-
canã. O treinador também
pode variar Pampa com
Carlão, como fez no treino
de ontem.

Agora é esperar, por-
que não depende só da gen-
te, lamentava Bebeto, que
vinha elogiando ultima-
mente o crescimento da
equipe, desde os jogos no
Japão, que o deixaram mais
animado com a possibilida-
de de o time crescer mais
ainda durante a competição
e fazer um bom papel.
Agora ele sabe que até o
quarto lugar, que era a me-
ta, pode ser prejudicado.

manter Xandó na
Seul — Evandro Teixeira

Oscar, mesmo marcado, foi o cestinha brasileiro no jogo-treino com a Iugoslávia

SÓ Andrade — Cansado e preo-
cupado por não ter encontrado Ricardo e
Valdo para viajarem juntos, Andrade che-
gou a Seul e foi direto para o hotel. Hoje à
tarde vai para Taejon se apresentar ao
técnico Carlos Alberto Silva. Sobre Ricar-
do e Valdo o Benfica avisou que os
jogadores vão ficar treinando no clube e
não serão liberados para viajar a Seul
enquanto a CBF não enviar os compro-
vantes do seguro e os salários dos joga-
dores.
Edwin Moses — O bicam-
peão olímpico e mundial dos 400 me-
trôs com barreiras fez 33 anos há 15
dias e mandou aviso aos concorrentes
mais jovens: "Há quem diga que devo
me preocupar com a idade, mas não
vejo diterenças cm relação a nteus
treinos e competições há cinco anos.
Estou na melhor forma de minha
vida".
Asilo — O Governo sul-coreano
enviou carta aos consulados e embai-
xad.is sediados em Seul pedindo para
hão dar ajuda a atletas ou dirigentes
que peçam asilo político durante os
Jogos Olímpicos. As autoridades co-
reanas não querem enfrentai de novo o
problema surgido em 1986, quando
foram disputados em Seul os Jogos
Olímpicos Asiáticos : dois lutadores
iranianos se refuuiaram no consulado

do Iraque e só depois de muita nego-
ciação puderam deixar a Coréia do Sul
para se estabelecer no Iraque.

Sport — Os soviéticos já têm sua
própria Coca-Cola e enviaram a Seul
várias toneladas do pó especial que,
misturado à água fria, compõe o Sport
. refrigerante que os atletas vão consu-
mir durante os Jogos Olímpicos. O
Sport é fabricado por uma indústria da
Estônia e sua fórmula tem um compo-
nente "secreto", como o refrigerante
norte-americano. Os elementos conhe-
cidos da bebida , segundo a agência
soviética de notícias Novosti, são: pro-
teínas de soro, suco natural de frutas.
e ácidos orgânicos.
Natação — Recordista mundial
dos 50 metros nado livre — prova que
não era incluída no programa olímpico
desde 1904 — o norte-americano Tom
Jagersó lamenta não poder enfrentar o
nadador sul-africano Peter Williams
nestes Jogos Olímpicos. Williams não
vai a Seul porque a África do Sul não e
aceita pela comunidade esportiva in-
ternacional, como protesto pelo siste-
ma de apariheid. ()s maiores adversa-
rios de Jager serão seu companheiro de
equipe Matt Biondi. o suíço Dano
Halsall e Peng-Siong Ang, de Singapu
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O METRO QUADRADO I

PARA

RENOVAR

SEU

GUARDA-ROUPA
No interior do seu
armário Celina, -- —
você só vai pagar pelas gravatas, calças, camisas, cintos, sapatos,
saias, vestidos, meias e tudo mais que se pode guardar num
armário. As gavetas, prateleiras, calceiros, cinteiros e cabideiros
são uma oferta da Celina para ficar mais fácil você renovar seu
guarda-roupa. ,
Celina: qualidade e garantia de 15 anos de quem fabrica.

CEUN^

CASASHOPPING: 325-0855 • IPANEMA: T. de Melo, 37 - 267-1642 •COPA:
B Ribeiro, 797 - 236-1508 • SHOPPING DA GÁVEA: 3.° andar - 294-2193

• TIJUCA: C. Bonfim, 488 - 268-8479 e H. Lobo, 373-B - 234-0124
• SALVADOR: A. Magalhães, 2 -247-6151 • S. PAULO: Brig. R Lima, 534

conj. 802 - 280-6189 • BRASÍLIA: CIS 204 bl. B loja 10 - 226-2204
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Camisa Manga Longa (lisa)
20 cores  Oz$ 3.980,
Camisa Pólo (listrada)  Cz$ 2.380,
Camiseta  Cz$ 2.380,
Calça de Pregas  Cz$ 7.580,
Cinto Lona cl Bordado  Cz$ 2.480,
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CentTÔ • Rua da Quitanda, 49/2? andar - "Tel.: 252-2523

Tijuca - Rua St? Afonso, 445/ Lj-J ^Ipanema - forum de Ipanema, si. 503 - Têi.: 287-1840
Salvador - Shopping Ccnter Ipinicmi. pi»
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A MAIOR VARIEDADE
DE MEIAS DO RIO

j5|

<i>-\

mM^SSr \j/\ a r&t\

f 

/ ,

eSSm'' 
"¦' 
JP^'; ^

% i 

'*' * 
"

Lolypop 1.131 (natural) Drastosa (natural) £mk 
' 
Jr 111

CzS 599,00 Cz5 599,00 J-W

T:\-til europeu 633!
CzS 599,00

REVENDEDOR AUTORIZADO
DU LOREN • JEAN FABIAN • DE MILLUS
IRIUNPH • SHANADU • LOVABLE
VAUSÉRE • DEL RIO • HOPPE • MARCYN
ZORBA • LUPO • CRUZEIRO • WEST POINT
MEIANYL • ALERT • DIJON • MONIZAC • LOLY POP
DRASTOSA • TRI-FIl

COrACABANA: A* N S. Copocooana. 807 síloja 2011202 • Tel.:235 -6737

LAQGO DO t/ACHADO: n° 29 iloja 253 ¦ Tel.. 245-9841 IPANEMA: R. Visconde de Pirojâ. 55Cs.solo 117 Tel 239-4345
CENTRO- R da AssemD.éia 101| D - Tel.: 231-1714 CENTRO- R Senador Dantas, 117 slloja 217 -Tel.: 240-0757

\-WG: Rua Ibípu. 78 ¦ Tel 299 NITERÓI SHOPPING: Loja 319-A• Tel: 717-9893

Domingo Prog*rama
Os seus programas da semana. JB
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1960 21,42%

1970 25,41%

1980 22,45%

Passeio Público

A 
fumaça envolvendo a ins-
crição JESUS no fundo

do palco do Canecão não pa-
rou de subir durante todo o
tempo em que o Rebanhão
sustentou o show de terça-
feira, na apresentação única
do espetáculo Novo Dia. O
templo que serve de barôme-
tro para medir e sacramentar a
popularidade do artista brasi-
leiro estava cheio. Marcada
para as 21h30m, a apresenta-
ção começou, no máximo,
com 10 inevitáveis minutos de
atraso, tempo em que a expec-
tativa da platéia não foi além
de alguns aplausos e palavras
diversas. Platéia comportada
estava ali. Segundo a diretora
Liane Mühlenberg, eram 2 mil
715 pagantes, mesas centrais e
laterais todas vendidas, em
duas horas não sobrou nenhu-
ma, mais a colocação de 24
mesas extras. Típica noite de
sucesso lotai. O Canecão não
brinca em serviço.

Antecedendo a aparição
do grupo evangélico, anuncia-
do como "de sensível tendên-
cia nacional da volta ao espiri-
tual" o Rebanhão estava ali
para apresentar sua "música

engajada no barato de Jesus".
E o barato de Jesus, a julgar
pela noitada combinando pai-
co e platéia, estava pra cá de
Marraquesh. A começar pelos
2 mil 715 pagantes, que co-
briam o sacrossanto reduto de
Botafogo, Zona Sul do Rio.
Um certo disse-me-disse podia

ser ouvido no escurinho da
casa, especulando sobre o tipo
de tiete por ali, e até mesmo a
possibilidade de uma nova
casta, a tietagem evangélica.

Mas a seqüência da noite
provou que a banda de Jesus
estava ali para tocar e cantar
como qualquer banda, e a pia-
téia para se divertir. Verdade
que, pelo desenrolar do show,
era difícil não acreditar que a

platéia evangélica era predo-
minante. Idade média de 20
anos. Sabiam - e cantavam - as
letras de cor, e acompanha-
vam com os braços o balanço
das canções, numa gesticula-
ção coletiva que costuma
acontecer durante as concen-
trações que envolvem a pala-
vra dos pastores.

Foi quando entraram os
meninos: Carlinhos Félix, 30,
cantor e guitarrista. Pedro
Bracanot, 26, tecladista, "sol-

teiro quase-casado". Tutuca,
20, baterista. E Beno, 24, bai-
xista. No vocal, quatro meni-
nas vestidas de branco e de
molejos discretos. Luzes colo-
ridas, poucos efeitos visuais,
um repertório de 20 músicas e
a participação da platéia ao
longo do show tornaram a noi-
te histórica para o Rebanhão,
que exibiu intimidade com rit-
mos diversos, e letras que
trouxeram Jesus para quem
quisesse ouvir. No final, feli-
zes, ficou a sentença de Carli-
nhos Félix: "Se fôsse sexta-
feira a gente ia arrebentar".

h Antes que o galo
cante, os morado-
res da rua das La-
ranjeiras, próximo
à filial do Disco, ao
lado da Igreja do
Cristo Redentor, já
estão de pé. Não se
trata, absolutamen-
te, deinsõnia cole-
tiva. É que o baru-
lho do caminhão
que retira o lixo do
supermercado, por
volta da 4h da ma-
drugada, não deixa
ninguém dormir.
a Comerciantes,
comerciários e
clientes da Saara,
na rua da Alfânde-
ga, andam apavora-
das com o aumento
súbito de assaltos na
área. Os roubos
crescem na mesina
medida em que a
polícia desaparece.
n Foi para inglês

| ver a tentativa do
Canecão de barrar
a ação dos cambis-
tas. Para comprar
ingressos para o

Olho da rua

show de Lobão, a
casa chegou a exigir
dos fãs do roqueiro
a apresentação de
carteira de identi-
dade. Nada aconte-
ceu e a polícia con-
tinua fazendo vista
grossa para os cor-
retores do talento
alheio.
e O legítimo trem
da alegria desfila
hoje pelas ruas do
Centro. Conduzido
pelo candidato a ve-
reador pelo PT Chi-
co Alencar, o trem
recolhe a opinião
popular sobre os
grevistas permanen-
les da Câmara, que
também atendem
pelo título de verea-
dores. No final da
tarde, o trem estará
no Palácio Pedro
Ernesto informan-
do, a quem interes-
sar, os resultados da
pesquisa.
b Anda complica-
do caminhar na cal-
çada da rua Joana

Angélica, em Ipa-
nema, próximo à
butique Fiorucci.
Não satisfeitos em
lavar roupa e es-
quentar comida por
ali mesmo, os men-
digos que há anos
ocuparam parte da-
quele passeio públi-
co agora dedicam à
jogatina os momen-
tos de lazer. Monta-
rain um cassino mo-
desto com apostas
nem tanto,
as Um momento
triste no dia em que
o Parque Nacional
do Itatiaia ficou

.mais feliz. O bom-
beiro Marcelino,
que ainda ontem
trabalhava no par-
que, sofreu à noite
uma queda de uma
altura de três me-
tros. Ele bateu com
o rosto numa pedra,
comprometendo a
visão.
¦ Ei, você aí, me
dá um dinheiro aí,
me dá um dinheiro
aí.

Os mais

completos floshes

de informações.

Informe JB
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Ambiente tem fundo especial

Multas e royalties'

de petróleo vão

para a preservação

Cláudia Boêchat

A preservação da natureza do
estado do Rio acaba de ganhar, ao
menos oficialmente, uma injeção de
recursos que são o dobro do atual
investimento do governo na área de
meio ambiente. Dez por cento dos
royalties do petróleo fluminense são
a fatia mais gorda do Fecam (Fundo
Especial de Controle Ambiental),
que, existente há anos, começa a sair
do papel com a nomeação do conse-
lho que vai geri-lo. Com os royalties,
mais o dinheiro das multas aplicadas
pela Comissão Estadual de Controle
Ambiental (Ceca) e o das indeniza-
ções por danos ambientais pagas na
Justiça, o fundo terá, esse ano, no
mínimo, Cz$ 1 bilhão.

O fundo foi criado no âmbito
federal por lei aprovada em 1985,

que visava destinar o montante das
ações indenizatórias exclusivamente
à recuperação dos bens lesados. No
Estado do Rio, lei semelhanta foi

promulgada em 1986, pelo então
presidente da Assembléia Legislati-
va Eduardo Chuay, autorizando o
Executivo a criar o fundo incluindo,
porém, os royalties petrolíferos e as
multas. Nada de prático aconteceu,
porém, até fevereiro deste ano,
quando o governador Moreira Fran-
co regulamentou o Fecam. Que con-
tinuou, no entanto,só no papel. No
último dia 2, finalmente, os conse-

lheiros foram nomeados e hoje vo-
tam o estatuto e o regimento in-
terno.

Em cerca de 15 dias. segundo o
secretário estadual de Meio Ambien-
te, Carlos Henrique de Abreu Men-
des, presidente do conselho, os re-
cursos, que até agora permaneceram
depositados na caixa única do go-
venrno, ganharão a própria conta
bancária. Isso marcará o início do
funcionamento do fundo. Mas, pelo
menos no começo, todo o dinheiro
será aplicado na criação da infraes-
trutura do sistema estadual de meio
ambiente.

Os integrantes do conselho são
Carlos Alberto Muniz, presidente da
Feema, que substituirá eventual-
mente Abreu Mendes, Nicolino
Crispino. (pela Secretaria Estadual
de Fazenda) Luiz Sérgio Migdero-
witz ( representando a Procuradoria
Geral de Justiça), José Mário de
Oliveira Ramos (da Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Ja-
neiro) e Marcelo Ipanema (da Fede-
ração das Associações Fluminenses
de Meio Ambiente).

Muniz acha que a cifra será
maior que o CzSl bilhão calculado
por Abreu Mendes. Pelas contas do
secretário de Meio Ambiente, 80%
virão dos royalties (cerca de CzS 800
milhões) e os outros CzS 200 milhões
são das multas da Ceca. Quanto às
indenizações pagas à Justiça por em-

presas que causaram danos ambien-
tais. não se conta com nada. Nenhu-
ma das 22 ações civis públicas impe-
tradas pelo curador do Meio Am-
biente, João Batista Petersen, che-

gou à sentença, quanto mais à con-
denaçào.

Luís Antônio Prado, ex-
presidente da Feema, lamenta que o
dinheiro do fundo "não tenha sido
depositado, desde o começo, em
estabelecimento de crédito oficial,
como reza a lei federal, que deu
origem a estadual'. Ele expressa
também a preocupação de que 

"não

sejam utilizados artifícios contábeis,
ou seja, que o dinheiro seja aplicado
em pesquisas de universidades, por
exemplo, e não usado para cobrir
despesas que devem ser de responsa-
bilidade exclusiva do governo esta-
dual".

Segundo Abreu Mendes, os pri-
meiros projetos a serem financiados
pelo Fecam, e que ainda dependem
da aprovação do Conselho, são des-
tinados a facilitar o funcionamento
do próprio Fecam. CzS 400 milhões,
40% dos recursos, irão para as obras
de infraestrutura. Desses, CzS 200
milhões serão empregados na des-
centralização do sistema de meio
ambiente do governo do estado. A
Seria (Superintendência Estadual de
Rios e Lagoas) poderá ganhar nova
sede na Baixada Fluminense, a Re-
serva Biológica de Araras um labo-
ratório e o Parque da Ilha Grande
uma sede para pesquisadores. Pre-
tende-se, ainda, iniciar obras no la-
boratório da Feema. em Jacarepa-

guá, e ampliar o Centro de Educação
Ambiental, na Gávea. Os outros CzS
200 milhões serão usados para a
realização de drenagens em rios e
canais.
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MANSUR ENTREVISTA COM

MUITO APETITE NO OUADRO
"SALADA MISTA", DO

PROGRAMA 
"BOM DIA,

ALEGRIA", QUE VAI, AO AR DE 2a

A 6a-FEIRA, DAS 8 AS 12 HORAS.

NÃO DEIXE DE OOVIR.

De bem com a vida.

Com
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Dom Eugênio

recebe peões

em Palácio
O cardeal-arcebispo tio Rio, Dom

Eugênio Salles, recebeu ontem no
Paíacio São Joaquim um grupo de
operários ila construção civil, repre-
sentantes do movimento de oposição
à diretoria do sindicato, no poder lia
38 anos. Depois de meia hora de
conversa a portas fechadas, o cardeal
declarou-se solidário aos trabalhado-
res que acusaram a atual diretoria de"fazer manobras políticas e conchavos
com os patrões".

Entre as acusações, a principal e a
de que presidente do sindicato, Ar-
naldo Coelho, 76. estaria dificultando
a sindicalizarão dos operários que
votariam contra ele. nas próximas
eleições, marcadas para o inicio do
ano que vem. Segundo um dos líderes
da oposição. Leônidas Cardoso, "só
consegue se sindicalizar quem garante
o voto a Arnaldo Coelho, cuja maio-
ria dos eleitores e de aposentados que
recebem privilégios por conta dos
votos".

Dos 250 mil operários do Rio. só
três mil são sindicalizados. Como a
maioria dos trabalhadores da constru-
ção civil é de nordestinos, a exigência
do título de eleitor, que obriga a
transferência do documento para o
estado do Rio, é um dos fatores que
dificultam a sindicalizaçáo. Depois da
reunião não foi encontrado no sindi-
cato nenhum representante da direto-
ria que pudesse comentar as acusa-
ções da oposição.

Justiça pára

construção na

Sernambetiba
"É lamentável que o próprio

prefeito desrespeite um decreto as-
sinado pelo Executivo . Com uma
ponta de indignação quem fala é o
advogado Mauro Fishtner Pereira
que moveu açao popular contra o
ato do prefeito Saturnino Braga
que autorizou a construção de qua-
tro prédios de 27 andares cada um
na Avenida Sernambetiba. na Bar-
ra da Tijuca, num flagrante desres-
peito ao decreto 3046, de 19Sl. que
estabelece gabarito de cinco an-
dares.

O juiz da 2" Vara de Fazenda,
Geraldo Magella. concedeu liminar
à ação popular, quarta-feira, inter-
ditando as obras das construtoras
Pinto de Almeida e Servcnco nos
números ?(^(>2 e 3604 respectiva-
mente da Avenida Sernambetiba,
na Barra da Tijuca. Atendendo a
solicitação dos engenheiros da
construtora Pinto de Almeida, o
juiz permitiu que as obras conti-
nuassem por dez dias para que fosse
construída completamente a lage
do quarto piso.

A ação foi iniciada no dia 16 de
março, mas o juiz achou por bem
esperar a defesa se manifestar para
depois conceder a liminar, o que
ocorreu quarta-feira. A ação tem
como réus a Servenco Engenharia,
Pinto de Almeida, Roberto Satur-
nino Braga e o município do Rio de
Janeiro. No final da tarde de on-
tem, um dos assessores da Comuni-
cação Social da Prefeitura informou
que o prefeito não atenderia a im-
prensa. O advogado Eduardo Sea-
bra Fagundes não foi encontrado
no escritório te às 19h30.0 decre-
to 3046. de l^Sl. estabelece para
área uso residencial multifamiliar.

Electra desce

no Galeão sem

trem de pouso
A experiência do piloto evi-

tou sério acidente com um Elec-
tra que diariamente opera na
Ponte Aérea Rio—São Paulo. O
avião saiu de São Paulo as I9h30
de quarta-feira e deveria aterris-
sar no Aeroporto Santos Dumont
uma hora depois, mas não pôde
fazê-lo porque o trem de pouso
não baixou. O clima ficou tenso
entre os passageiros quando a
aeromoça pediu aos que estavam
nos bancos da frente que fossem
para os fundos do avião. Como o
Santos Dumont não tem pista
para pousos de emergência, o
piloto foi obrigado a aterrissar no
Aeroporto Internacional muito
tempo depois, às 22h30. O pouso
foi um sucesso e ninguém saiu
ferido. A informação do passagei-
roGuillermo Daniel foi confirma-
da por funcionários da Ponte
Aérea.

Guillermo Daniel e os outros
91 passageiros, na maioria execu-
tivos, ficaram desesperados quan-
do a aeromoça informou que o
piloto teria que ficar sobrevoando
durante uma hora e meia o Aero-
porto Internacional até que o
combustível fosse totalmente con-
sumido, para que no momento do
pouso não houvesse perigo de
explosão. A aeromoça, de acordo
com alguns passageiros, era a
mais nervosa. Alguns passageiros
tiveram que se sentar no colo dos
outros, devido ao pouco espaço
na parte traseira do avião.

Logo após a aterrissagem,
contou Daniel, o avião foi direto
para o hangar da Varig. Quinze
carros de bombeiros e ambulân-
cias aguardavam o pouso e. como
não foi preciso que nenhum deles
entrasse em ação, todo o pessoal
de socorro procurou acalmar os
passageiros, abraçando-os e elo-
giando a habilidade do piloto.

*
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Rubens Monteiro

No terreno da Avenida Sernambetiba, é grande o movimento dos caminhões que apanham areia

0 crime contra a lagoa

Empresa retira de

Marapendi por dia

toneladas de areia

Todos os dias, ao passar para o traba-
lho, um fotógrafo free-lanccr observa in-
tensa movimentação de caminhões no ter-
reno da Avenida Sernambetiba, 8.140. O
terreno pertence à Esta S/A, de proprie-
dade de Tjong Hiong Oei. um dos grandes
latifundiários da Barra da Tijuca, onde é

. conhecido como o chinês. Desconfiado de
que na área existe algo mais que uma
construção, o fotógrafo documentou o
que considera "um crime contra a nature-
za": a retirada diária de cerca de 10
caminhões de areia da Lagoa de Marapen-
di. O que ele não sabe é que a empresa
pretende extrair, em 10 meses, 180 mil
metros cúbicos de areia. Exatamente 15
mil caminhões.

O diretor de operação e conservação
da Seria (Superintendência Estadual de
Rios e Lagoas), Luís Armando de Matos,
alega que a exploração na área é regula-
mentada por contratos entre as empresas
e a superintendência, que exige, além de
fiscalização rígida, o pagamento de algu-
mas taxas. A Esta S/A (Empresa Sanea-
dora e Territorial Agrícola) tinha contrato
dessa natureza, que expirou há "aproxi-
madamente um ano, para a retirada de
areia quartzonizada da lagoa", conta Ma-
tos. Dessa época, restou-lhe um estoque

de cerca de 30 mil metros cúbicos (estima-
tiva de Matos), que está sendo vendido,
no momento.

Ele afirmou também que, apesar de
haver em frente ao terreno uma draga,
"ela está sob fiscalização do distrito da
Seria da Barra da Tijuca constantemen-
te". E revelou que a Esta S/A entrou há
30 dias com novo pedido de liberação para
explorar a areia, mas a proposta foi enca-
minhada à Feema, onde está no momen-
to, para ser estudada do ponto de vista
ambiental.

Na sede da empresa — ao lado do
Barrashopping, na Avenida das Américas
— o superintendente financeiro, Osvaldo
Ludwig, tem outra versão. Ele admite que
o grupo, conforme denúncia do fotógrafo,
tem retirado areia enquanto espera a
liberação pela Seria. "Apenas em caráter
experimental, para calcularmos o preço
que vamos pedir ao cliente e ver se é
viável.E se vale ou não a pena voltarmos à
atividade". Ele contou que o terreno
pertence à firma Esta S/A, sócia da incor-
poradora Plarcon, e que possuiu também
a Mineração Indústria e Comércio Mara-
pendi e tem a Sandraga Saneamento e
Dragagem Ltda., responsável pela retira-
da de areia e conchas calcárias, vendidas
para alimentação de aves.

Às 18h sai o último caminhão do
terreno da Esta S/A, no Km 8 da Sernam-
betiba, vigiado por Aluísio de Melo, 25, e
sua mulher Marilene, 18, que moram no

local há um ano e três meses. Nos fundos
dois tratores e uma draga são indícios da
exploração de areia. Tímida e desconfia-
da, Marilene conta que os caminhões
transportam a areia "para um aterro lá
embaixo", diz apontando em direção ao
Recreio dos Bandeirantes. Quanto aos
dois montes de cimento e brita, "é para
fazer uma pista para os caminhões saírem
melhor". Aluísio se aproxima. Não menos
desconfiado que a mulher, mas demons-
trando mais segurança, nega que esteja
havendo extração. "Quando me mudei
para cá, primeiro quis saber para que
servia o terreno. Nunca tiraram areia".
Apesar de vigia, ele não sabe dizer qual a
metragem do terreno e se existe licença
para as atividades desenvolvidas. "Minha
função aqui é só não deixar levantar
barracos. Do resto eu não sei".

A administradora regional da Barra,
Vera Chevalier, apesar de reconhecer que
os contratos de exploração são legais,
contesta a desculpa dada pelo engenheiro
Antônio João, da Esta S/A, de que o
trabalho de retirada de areia acaba por
dragar a lagoa. "A lagoa precisa é ser
dragada no meio e nos canais de acesso,
não nos pontos de onde eles tiram areia,
próximo à margem. Se isso fosse verdade,
ela estaria ótima e não está. É só lembrar
a última mortandade de peixes, há uma
semana", comenta. Para o fotógrafo que
documentou a extração de areia
"há prejuízo ecológico, modificação da
paisagem e depredação de patrimônio
público. O sistema da lagoa é alterado".

José Roberto Serra

A Virgem dos intelectuais
r4r\ \/ir\lo

Igreja celebra as

festas de Nossa

Senhora da Penna
Eliane Rabelo

Uma 
das mais antigas igrejas dn

Rio, em estilo colonial, que fica a
170 metros de altura, circundada pelos
maciços da Tijuca. da Gávea e pelas
serranas de Guaratiba, comemora du-
rante o mês, de setembro 327 anos de
existência. É a Igreja de Nossa Senhora
da Penna, na Freguesia, Baixada de
Jacarepaguá. padroeira das Artes,
Ciências e da Imprensa. Por ter um
caminho de acesso difícil e íngreme, ela
é pouco conhecida fora do bairro. Esse
mês, no entanto, barraquinhas de sorte,
leilão de prendas e fogos de artifício
vão trazer milhares de fiéis antigos e
novos para conhecer sua história e
estrutura arquitetônica.

Por ter sido construída no alto de
um penhasco, a paisagem para quem
chega lá em cima é surpreendente. O
verde escuro das montanhas se contras-
ta com os enormes edifícios erguidos lá
embaixo. Os oito bancos de imbuía que
servem de assento aos fiéis, assim como
os paraventos com vitrais, caracterizam
uma época mais recente. Na sacristia,
vasos de porcelana e serpentinas fazem
parte do patrimônio da igreja. Penden-
tes nas paredes inúmeros quadros com
fotos, cartões postais e placas de már-
mores, agradecem graças alcançadas
nos tempos mais remotos. A imagem,
iluminada com lâmpadas, carrega no
lado esquerdo o Menino Jesus e no
direito uma pena de ouro.

Uma das versões da história de
Nossa Senhora da Penna é de que no
dia 8 de setembro de 1661, um menino
escravo perdeu uma vaca de seu senhor
e foi ameaçado de surra, caso não a
encontrasse. Aflito, ele teria pedido
ajuda a Virgem, que depois de algum
tempo apareceu para o menino vestida
de branco e azul mostrando-lhe o ani-
mal. O milagre, conta a história, foi
presenciado também pelo fazendeiro,
que em reconhecimento mandou cons-
truir uma ermida e alforriou o escravo
(que foi o primeiro registro de alforria
no Brasil-colónia).

Outra versão, conta que a imagem
que foi trazida pelo padre Manuel de
Araújo de Portugual, como parte de
uma promessa feita por ele enquanto
viajava por caminhos difíceis. Pensando
numa igreja que existe em Leiria, cida-
de européia, padre Manoel teria cons-
truído uma capela com o mesmo nome.

Geraldo Viola
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Nossa Senhora domina o altar da Igreja construída há 327 anos

Para os fiéis, entretanto, não im-
porta a procedência, basta que N.S. da
Penna, padroeira dos intelectuais, con-
tinue fazendo milagres, ajudando assim
a quem lhe confia segredos e promes-
sas. As pernas, braços, mortalhas de
cera trazidos para o interior da igreja,
traduzem bem o sentimento de quem
diz que viveu uma experiência dife-
rente.

"Talvez ele seja mais uma santa,
mas é especial",explica a pediatra Ma-
ria Luíza Santos,33, moradora de Jaca-
repaguá que já contou a hostória de N.
Senhora da Penna até para seus cinco
filhos. "Apenas o caminho é difícl, mas
se pensarmos que no passado . os fiéis
iam a pé ou de cavalo fica mais fácil, faz
parte do caminho até ela, acho eu".

Todos os anos, a irmandade organi-
za durante o mês de setembro, em
referência ao dia 8 (dia em que ela
apareceu para o menino escravo,segun-
do a história), as festividades do aniver-
sário da sua construção. Nos próximos
domingos, ate o dia 25 quando se
encerra os festejos, serão celebradas
missas. Uma Missa às 11 e às 18h por
intenção dos Artistas. Cientistas e Jor-
nalistas encerra os festejos no dia 25.

A igreja fica aberta durante a sema-
na das 8 às 17h e é localizada na Rua da
Ladeira,s/n°. Freguesia. Apesar da dis-
tância e do camninho virtuoso. N.S. da
Penna celebra casamentos, batizados
quase que na mesma proporção que as
igrejas locailizadas em lugares mais
simples.

? Como se não bastasse confusão
formada por feira livre em dia de

chuva, um sinal luminoso caiu no
meio dc barracas, feirantes e compra-
dores, na esquina da Rua Viveiros de
Castro com a Belfort Roxo, a da
feira, em Copacabana, um sinal lumi-
noso com o poste corroído pela ferru-
gem caiu bem no meio do cruzamen-
to. Apesar do susto, ninguém saiu
ferido e até mesmo o Alfa Romeo
ouro metálico XT—0812, atingido.

não ficou muito danificado. O prejuí-
zo acabou se resumindo a alguns
mamões amassados. O feirante Lu-
ciano Henrique, 17, que os vendia,
teve tempo de escapar, atirando-se
no chão quando, conta, viu "o poste
começar a cair. por sorte bem deva-
garzinho, até parar no capò do Alfa ".

O proprietário do veículo, Said Nas-
ser. que mora na própria Belford
Roxo. nem saiu dc casa ao saber do
acidente. Ciente que o carro não

tinha sido danificado, passou as cha-
ves para os policiais do 19" BPM
(Copacabana) para ser retirado do
local. Enquanto isso a Rua Viveiro dc
Castro ficou inderditada na altura da
Rua Prado Júnior, aumentando o
congestionamento na área. Uma
equipe da Liglit compareceu ao local
para desligar a luz. enquanto a Enge-
nharia de Trânsito do Detran era
acionada pelos PMs. para remover o
poste.
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Roteiro turístico
pelos restaurantes

Mirson Murad

SYLVIO ALEIXO NO ONE-
TWENTY-ONE —Até o dia 1o de outu-
bro. na intimidade do bar do Rio Sheraton
Hotel, o "show man" se apresenta com"Opção. Parece que foi ontem".. ? A
exemplo de todos os anos, a excelente Chur-
rascaria Palace, dos irmãos Saraiva, ofereceu
no "Dia da Imprensa" sensacional almoço aos
jornalistas ...? Aberta oficialmente a empresa
do eficiente profissional James Anderson. É
dedicada a divulgação e relações publicas a
JAMES PRESS. A coté. sua irmã e sócia.
Margaret. * A qualquer momento poderáser noticiado oficialmente a venda da podero-sa cadeia de hotéis Intercontinental. Com a
decisão o Morgan Stanley
QUEIXAS & RECLAMAÇÕES
Dó sua opinião Fale com o colunista 263-7138

FESTIVAL DE CAMARÕES
Após o retumbante sucesso de seu festival de peixada, Ângelo Neroni ataca

novamente. Desta feita, Ângelo promove o "Festival de Camarões", iniciado ontem no
Scafandro Restaurante, onde promete fazer furor com inúmeras maneiras de apresentar os
camarões para deleite dos mais exigentes gourmets. Desde camarões na brasa, com arroz
de açafrão, até os deliciosos camarões refogados na panela de barro com espaguete. Um
mundo de camarões preparados de maneira especial pelo Ângelo, com seus famosos
temperos, cujos pratos foram criados exclusivamente para o evento. Como prevíamos, o
festival anterior repetiu o sucesso dos outros apresentados porêsse incrível restauranteu-
r. É por isso mesmo que não perdi tempo e fui um dos primeiros a chegar ao Scafandro
para saborear seus apetitosos camarões. A mais nova casa do grupo encabeçado pelo
Ângelo tem, a exemplo das outras (Grottammare, II Gambero Rosso, etc.) decoração das
mais categorizadas com seus motivos voltados aos frutos do mar, especialidade cujos
pratos Ângelo se dedica e faz como ninguém. Sua localização é das mais privilegiadas. O
Scafandro tem manobreiros à porta para maior conforto e tranqüilidade dos fregueses. O
Festival de Camarões irá até domingo. O restaurante abre para jantar de segunda a sábado
e aos domingos para almoço e jantar. Sua carta de bebidas é das mais completas. Rua
Henrique Dumont, 62 — Ipanema. Reservas 239-2898.
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Os mais completos
flashes de informações.
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O
prefeito Saturnino Braga finalmente anunciou o que há muito se

esperava e que desde anteontem já se sabia: empurrado pelo peso
de uma dívida de US$ 150 milhões e um déficit orçamentário de

Cz$ 60 bilhões, o Rio bateu no fundo do poço. A falência, que obrigou a

suspensão do pagamento do funcionalismo, transformou em caloteiros

os 104 mil servidores municipais, sem dinheiro para pagar suas contas. A

rede de serviços do município começa a se preparar para o pior. as

escolas têm encontrado dificuldades junto aos fornecedores para

conseguir alimentos e só garantem a merenda ate^ a semana que vem,

nos hospitais controlados pelo município, os médicos estudam uma

maneira de remanejar seus estoques de remédios para disciplinar o

consumo. No final da noite, Brasília abriu seus cofres para tirar o Rio do

cadafalso. O presidente Sarney autorizou a Prefeitura a contrair um

empréstimo de Cz$ 18, 5 bilhões. Para Saturnino um honrado

economista que sonhava em fazer seu sucessor na Prefeitura, a crise

financeira apontou-lhe o fim do caminho.
Beatriz

vmwtoiu&mkvAbmxMJBi

Os números da falência

A falência

política de

um projeto

Aos 
57 anos e vendo frustrado

o sonho de alguns assessores
de fazê-lo vice-presidente da Re-
pública. Saturnino Braga chega
ao final de sua gestão na Prefeitu-
ra do Rio - e possivelmente de sua
carreira - falido também política-
mente. Por falta de planejamen-
to, o ex-chefe do departamento
de planejamento do BNDES aca-
bou decretando para o seu proje-
to o que tantas vezes previu para
os modelos que combateu.
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Divida com credores externos 54,7 bilhoes

Divida com credores internos 20 bilhdes

Di'vida com o Banco do Brasil 2,5 bilhoes

Divida com o Banerj 5 bilhoes

Deficit previsto para este ano 60 bilhoes

Total 142,2 bilhoes

Brasília abre

o cofre na

hora da morte

a

Marceu Vieira *

Metido na mais grave crise econômica
de sua história, sob a ameaça de colapso
em todos os seus serviços, o Rio foi salvo
pelo gongo. No início da noite de ontem,
pouco antes do prefeito Saturnino Braga
falar em cadeia regional de rádio e TV, o
presidente José Sarney enviou mensagem
ao Senado autorizando a prefeitura a con-
tratar empréstimo junto à Caixa Econômi-
cáTederal no valor de £z$ 18,5 bilhões. Na
mesma mensagem, o presidente autorizou
empréstimo da CEF ao estado, da ordem
de Cz$ 24,5 bilhões. Aprovados em tempo
recorde, os empréstimos serão aplicados
na reconstrução das áreas atingidas pelas
enchentes de fevereiro.

O destino Rio estava exclusivamente
nas mãos do governo federal. Segundo
economistas como César Maia e presiden-
tes de bancos como Jorge Hilário Gouveia
Vieira (Banerj), a única saída para evitar a
quebra de todos os serviços do município
seria conseguir — e já — o socorro de
Brasília. Só assim, escolas e hospitais pú-
blicos, por exemplo, estariam a salvo do
risco do fechamento. "Sem a ajuda fede-
ral, o Rio estará bem próximo do colapso",
avisava Jorge Hilário, no início da tarde.
Mais incisivo César Maia dizia que Satur-
nino era "o grande culpado" da catástrofe
que se arruinava as contas municipais.

Saturnino estava pronto para anunciar
a falência do Rio, quando Sarney autori-
zou o empréstimo. No bojo das boas
notícias, veio também a permissão para
emitir 1 milhão 700 mil Obrigações do
Tesouro Municipal (carioquinhas). A
emissão vai render ao Rio Cz$ 2 bilhões
717 milhões. Entretanto, o socorro de
Sarney ainda não é suficiente para cobrir o
rombo do caixa carioca. A dívida do Rio
chega hoje a ( /$ 142.2 bilhões. Os princi-
pais credores sao o Montreal Bank (170
milhões de dólares — ou Cz$ 54,7 bilhões),
n Banerj (Cz$ 5 bilhões), Banco do Brasil
(C/$ 2.5 bilhões) e uma vetie de institui-
ções privadas nacionais liileradai pelo
BMG."O Baniu do Brasil tem toda a boa
vontade com o Rio", disse em Brasília o
vice presidente do Banco, Paulo Mandari-
no Mas se o que fizemos até .«B.na é
rn>U' > isso é )ur.» pr +>lrsna A**ia
BtMâM ?nrfc'-fcrat fc> MWMWW

da Fazenda, Paulo Ximenes, fugiu de co-
mentários a respeito. "Se o prefeito vai
anunciar a falência da cidade pela televi-
são, isso é com ele", rechaçou Ximenes,
que é carioca. O secretário-geral da Fazen-

a informou que Sarney autorizou a rola-
gem de 100% da dívida externa do municí-
pio, que venceria em dezembro deste ano.

Professor da Fundação Getúlio Vargas
e ex-secretário de Planejamento de Satur-
nino, o economista Tito Ryff diz que a
falência da prefeitura não se deve somente
às dívidas contraídas. Ryff acusa o prefeito
de ter preterido várias propostas suas de
aumento de impostos, com o objetivo de
preservar a candidatura Jó Resende. "Pas-
sei 70% de meu tempo na Secretaria de
Planejamento me ocupando de assuntos
fazendários", lembra o economista. "Che-

guei a apresentar uma nova proposta de
política tributária, mas não tive sucesso".

O presidente de um grande banco
carioca diz que o maior erro do prefeito foi
não acreditar no ganho real dos salários já
no primeiro impacto do plano cruzado. Ele
afirma que, na tentativa de provar que o
plano significava arroxo, Saturnino conce-
deu aumento real a seu funcionalismo,
sobrecarregando a folha do município. No
mesmo raciocínio, César Maia garante que
a bancarrota começou a se desenhar com a
contratação "pouco criteriosa" de funcio-
nários. "No momento em que todas as
grande prefeituras economizavam receita e
vinculavam seus gastos à arrecadação, Sa-
turnino contratou 40 mil novos servido-
res", investe Maia, ex-secretário de Fazen-
da no governo Leonel Brizola e deputado
constituinte pelo PDT."Não há outra explicação para a falên-
cia do Rio senão a má administração",
continua Maia. "Respeito Saturnino como
homem público, como parlamentar e de-
fensor dos interesses nacionais. Mas como
executivo e economista, ele fracassou".
Evitando críticas ao prefeito, Jorge Hilário
assegura que o Banerj torce pela recupera-
ção do município, embora não possa fazer
mais nada para ajudá-lo. "Sou amigo de
Saturnino e, sinceramente, fico triste de
vê-lo nesta situação", comenta.

A história da morte econômica do Rio
não se inicia com a posse de Saturnino. Ela
começa em 1960, ano em que a cidade
perdeu a condição de Distrito Federal.
Quatorze anos depois, ao ser rebaixado de
estado para município, o Rio ficou em
situação ainda pior — perdeu receita e
continuou com os mesmos encargos. Nessa
época, o prefeito Israel Klabin foi a Brasí-
lia e diante do então ministro da Fazenda,
Mano Henrique Simonsen. previu a falên-
.'ia da í idade

Para escolas e

hospitais a

hora é difícil

Bruno Tliys
"O 

problema do Rio não é de direito,
mas de dinheiro", afirma o advogado
Sérgio Bermudes sobre as especulações
em torno das conseqüências jurídicas da
situação do município, que por definição
é pessoa jurídica de direito público, não
sujeita a falência. Pela Constituição Fe-
deral ainda em vigor, a Prefeitura pode-
ria sofrer intervenção do Estado, em caso
de impontualidade no pagamento de em-
préstimos garantido pelo próprio Estado,
o que, entretanto, não se verifica. Dessa
forma, segundo Bermudes, a Prefeitura
pode perfeitamente atrasar pagamentos e
adiar compromissos, praticamente sem
sanções jurídicas.

O advogado sustenta que,"mesmo
sem receber, o servidor não pode parar
de trabalhar, porque o serviço público é
regido por normas que levam em conside-
ração os relevantes interesses públicos
que estão em jogo". Contudo, o mesmo
princípio não se aplica aos fornecedores,
que podem interromper entregas, caso
não sejam pagos. Uma hipótese, aliás,
que começa a ser levantada pelos credo-

res e a preocupar principalmente as áreas
de saúde e educação, sem meios de
enfrentar problemas de abastecimento
por período superior a 15 dias.

Na área da educação os efeitos dos
atrasos de pagamentos aos fornecedores
começam a ser sentidos. As escolas, que
atendem a 618 mil alunos da rede muniei-
pai, têm encontrado dificuldades para
conseguir gêneros, como carne e peixe, e
só garantem a merenda até o início da
próxima semana. As 53 empresas forne-
cedoras de alimentos estão sem receber
desde agosto e alertaram a Secretaria de
Educação sobre a necessidade do paga-
mento para repor estoques."Nosso fòle-
go vai no máximo até quarta-feira", ad-
verte o proprietário da Compex Alimen-
tos Ltda, Antônio Areai de Oliveira,
credor de Cz$220 milhões. Manuel Gon-
çalves, dono da Ultramar Produtos Agrí-
colas Ltda. — empresa que com a Com-

ex responde por 50% da merenda das
87 escolas da Prefeitura —. também vai

suspender as entregas.
Nos colégios, a saída tem sido impro-

visar nos cardápios. Algumas diretoras,
como Madalena Fontes, da escola Morro
Catumbi (Catumbi, na Zona Norte do
Rio), têm lançado mão da carne-seca, do
frango e dos ovos para atender aos 250
alunos. "Mesmo assim, só dá para servir
merenda até a próxima semana", diz,
preocupada. Os hospitais também foram
alertados pelos fornecedores e a ameaça
preocupa lvã Matias, responsável pelo
Departamento-Geral de Assistência aos

S

Hospitais, que centraliza as compras.
Matias pensa até em alternativas para ;
suprir cie gêneros e medicamentos os
grandes hospitais, como Miguel Couto e
Sousa Aguiar. "A saída imediata seria ;
recorrer a empresas do governo, como a
Cobal, e remanejar o material de consu-
mo médico dos hospitais menores para os
maiores, ou ainda lançar mão dos esto-
ques do Estado ou do Inamps", revela.
Embora preparado para uma crise no
fornecimento, lvã Matias garante que
não haverá falta de remédios nos 16
hospitais da rede, pelo menos nos próxi-
mos 15 dias. Os principais recebem medi-
camentos toda semana e, segundo Paulo
Pinheiro, diretor do Miguel Couto, "o
estoque é suficiente para atender à popu-
lação até terça-feira"

A interrupção das obras de reforma e
ampliação nos hospitais também preocu-
pa médicos e diretores. Os três grandes
—- Miguel Couto, Sousa Aguiar e Salgado
Filho — estão sob ameaça de terem
reduzido o ritmo dos trabalhos nos próxi-
mos dias, porque as empreiteiras se recu-
sam a prosseguir sem receber. O secretá-
rio de Obras, Luís Edmundo da Costa
Leite, informou aos donos de empresas
de construção, credores de Cz$3 bilhões,
que vão demorar a receber e propôs um
plano de paralização organizada das
obras. Os empreiteiros, em princípio,
parecem ter concordado.

Com Rodrigo França Taves, Adriana Castelo Bran-
co. Aurélio Gimenez e Mareia Penna Firme

Dia de poucos

sorrisos e

muito choro

Cristiane Costa e
Giselle Vitória 

O prato principal do almoço marcado
há um mês — e quase adiado por conta
dos problemas financeiros da prefeitura
— com a Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiliário e As-
sociaçáo das Empreiteiras, no reatauran-
te Sol e Mar, em Botafogo, não foi
exatamente o que estava no cardápio: o
anúncio da falência do município do Rio
de Janeiro. As declarações do prefeito
Saturnino Braga de que os governos
federal e estadual são os culpados pela
crise Que 3 economia da cidadc atravessa
e de que adiará por " dia* o pagamento

do funcionalismo serviram apenas de
entrada para o seu vice Jó Resende, que
roubou a festa. Num exaltado discurso.
Jó renunciou a sua candidatura a prefeito
pelo PSB. "Eu digo não. Não aceito. Não
sou candidato ã prefeitura. Fim de
papo."

Deprimido durante seu discurso —

que terminou com lágrimas nos olhos — e
cabisbaixo na maior parte do pronuncia-
mento do vice. Saturnino só sorriu duas
vezes. Uma nessa hora. O prefeito se
levantou e abraçou alegremente o ex-
candidato Outra, quando Jó deu um
ataque de montorite (doença de que sofre
o ex-governador de São Paulo. Franco
Montoro, de trocar o nome das pessoas)
e chamou o ministro da Fazenda de
Mailson das Neves. "Ou esse Mailson sei
lá do quê" completou.

O lamento de Saturnino foi uma
espécie de deixa para a renúncia de Jó.
Ele preparou o terreno para o vice com
uma retrospectiva de seu governo, em
que falou da crise apontou o bloqueio do
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^Saturnino abre os
bragos e dispara ""TO
suas acusagoes: a

falencia do Rio e
culpa das enchentes
c do governo
federal

Banco Central aos empréstimos da pre-
feitura, a inflação e as chuvas de feverei-
ro como responsáveis pela dificuldade
atual; e descreveu os investimentos que
fez em sua gestão. 

"Se um destes fatores
não ocorressem, estaríamos rolando a
dívida. A inflação arrasou a receita do
1PTU e elevou os custos financeiros que
estão no mesmo patamar que a folha de
pagamentos" afirmou Saturnino. Atual-
mente esses valores giram em torno de
CzS 8 bilhões.

Indiretamente, o prefeito atacou o
presidente José Sarney e sua política
econômica. "Quem é responsável pela
inflação? É a prefeitura?", ironizou.
"Como está sendo enfrentado o combate
do déficit público do governo federal?
Ele emite títulos e não se sufoca. Que
critério de justiça é esse?", questionou.
Saturnino reclamou que até agora o mu-
nicípio não recebeu a verba das chuvas.
"Nada entrou. Reconheço a burocracia
das tramitações. Mas. caramba e a popu-
lação e a prefeitura?
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é o fim do caminho

íntegro, honesto, "expressão
láxima cm ciência econômica",
jmo em 75 o classificou o seu
dversário Virgílio Távora, Satur-
ino demonstra, com o seu fra-
isso, que de um administrador
úblico se exige mais do que boas
itenções."A 

grande descoberta que fiz
a Prefeitura", diz o economista
ito Ryff, secretário municipal de
lanejamento de 86 a 87, "foi 

que
overnar é um ato de vontade, de
eterminação". E isso foi justa-
lente o que faltou a Saturnino,
cgundo Ryff, a crise da Prefeitu-
i é fruto, entre outras coisas, do
:mperamento do prefeito. 

"A
reteitura se tornou uma grande
imília: Saturnino estabeleceu
,*mpre uma relação de amizade
om os secretários, o que acabou
rejudicando a relação de traba-

r to. Ele tem muito cuidado com a
:nsibilidade dos outros e uma
.mfiança cega nos secretários:
unca coloca em dúvida a palavra
eles."

O chefe dessa "família" é,
orno se sabe, o vice Jó Resende,
or quem Saturnino tem uma fi-
elidade que data de 1985, quan-
o brigava dentro do PDT para
ízcr do partido uma organização
icnos brizolista e um pouco mais
;)cialista. Nesse esquema, ele
poiava a candidatura Jó Resen-
e, por fora. O apoio foi desfeito
or Brizola, convidando o pró-
rio Saturnino para seu candidato
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a prefeito. Para levar a notícia de
volta a Jó, Saturnino, cheio de
natural constrangimento, ofere-
ceu-lhe duas compensações: a vi-
ce em 85 e a chapa na sucessão
em 88.

Nada de mais, portanto, que o
vice tivesse assumido como dono
do prefeito e que este, amarrado
desde o primeiro dia a um suces-
sor previamente escolhido, tives-
se perdido espaço para manobra.

O temperamento de Saturni-
no permitiu que, além de Jó, se
unisse a seu redor um grupo de
conselheiros e militantes do quila-
te do cientista político Pedro Cel-
so Uchoa Cavalcanti e do falecido
engenheiro Ailton Costa, que so-
nhavam em fazer de Saturnino,
na próxima sucessão, o vice da
chapa de Mário Covas, o guru do
prefeito. A idéia surgiu na cabeça
de Pedro Celso no começo de 87,
quando Covas saiu líder do
PMDB na Constituinte e era tido
como sucessor de Sarney. Numa
reunião na casa da mãe do prefei-
to, em Copacabana, Saturnino
ouvia calado as críticas a Brizola,
em final de governo, até que
alguém se referiu à ascenção de
Covas. Ele então disse: "Se Co-
vas sair pelo PMDB, vou ficar em
posição difícil." Pedro Celso, que
estava presente, não teve difieul-
dades em traduzir a frase por algo
equivalente a: "ele é meu candi-
dato". A partir daquele momen-
to, começou a armar o rompi-
mento, que seria inevitável, mas
foi trabalhado para render proje-
ção nacional. Até o pretexto para
a ruptura — as demissões na
fábrica de escolas herdada de Bri-
zola - não foi casual. Saturnino
andava então fascinado com a
figura do governador alagoano
Collor de Mello, o caça-marajás,
de quem se aproximou, e estava
convencido de que o palco estava
armado no país para um político
fazer carreira montado no elefan-
te dos marajás - ou seja, com uma
plataforma moralizadora.

Isolado no palácio e cercado
por seus gurus — Pedro Celso
tem uma secretária para anotar
quem entra e sai do gabinete do
prefeito — Saturnino tem assim o
seu expediente controlado. Regu-
larmcntc, almoça no gabinete
com Jó Resende e Pedro Celso.
Chega à prefeitura pelo meio da
manhã e dizem que, para se dis-
trair, voltou a tomar aulas de
canto com uma professora, no
palácio da Cidade, ao cair da
tarde.

Sem quadros no PSB para
substituir os do PDT, Saturnino
foi aos poucos cedendo ao vice o
controle de suas decisões, inclusi-
ve a de atrair novos nomes. A
tentativa de atrair Jaime Lerner
para sua equipe, por exemplo, foi
naturalmente abortada por Jó,
assim como foi cortada pela raiz a
tentativa de lançamento de Nilo
Batista como candidato a ve-
reador.

Para agravar a situação de
Saturnino, a burocracia que fun-
ciona mais ou menos bem, políti-
ca à parte, se concentra apenas
nas secretarias de Planejamento,
da Fazenda, na PlanRio e na
secretaria de desenvolvimento. O
resto, ou caiu nas mãos dos vários
candidatos aninhados na máquina
municipal, como Luiz Edmundo,
ou simplesmente ficou no muro
até ver que ele ia cair e, com a
fraqueza evidente de Jó, ban-
deou-se ostensivamente de volta
ao brizolismo. A Comlurb talvez
seja o caso mais notório. Ela
trabalha de vassoura nas mãos
pela candidatura Marcello
Alencar.

Isso sem falar nas besteiras
administrativas, que resultaram
da candidatura Jó armada na pre-
feitura. A atuação municipal am-
pliou as áreas em que suas atri-
buições tangenciam ou se sobre-
põem à competência estadual. O
saneamento básico, por exemplo,
é do estado, mas a prefeitura, já
originalmente sobrecarregada,

pegou uma fatia desse encargo via
programa Mutirão em Favelas, da
Secretaria de Desenvolvimento
Social, que, de Secretaria destina-
da a captar recursos, passou a
fazer obras - logo, a gastar.
Criou-se também a Riocop, uma
fábrica municipal dc equipamen-
tos urbanos para o mesmo fim, já

3ue 
o mutirão usa a mão de obra

a própria comunidade, remune-
rando-a, e fornece material.

Todas essas tarefas não eram
da conta da prefeitura, mas da
plataforma eleitoral de Jó Resen-
de - que, como se sabe, constrói
seu ninho político na casa dos
outros. Quando, nas enchentes
de fevereiro, ele prometeu casas
para os flagelados, estava tirando
das costas de Moreira um ônus
exclusivo do governo do estado.

A falta de planejamento e dc
vontade de Saturnino produziram
outros desastres, como o da pro-
posta orçamentária do município.
Apresentada em setembro de 87,
a proposta estimava uma receita
dc Cz$ 88 bilhões, com gastos de
apenas 61,5% com a folha de
pessoal e os encargos sociais, um
percentual que englobava as des-
pesas da área da Câmarado de
Vereadores. Hoje, os gastos su-
peram 100% da receita tributária,
o que totalizará, se não incidirem
sobre eles o reajustamente dos
servidores, a cifra de Cz$ 106
bilhões 600 milhões.

Um outro exemplo: a taxa de
lixo, cobrada do contribuinte,
não cobre 20% das despesas ge-
rais da Comlurb. Mas é importan-
te não esquecer que Saturnino
não estava só nesses desmandos.
Um acordo de cavalheiros feito
pelo vice-prefeito impôs a todo
vereador que requisitava um fun-
cionário da prefeitura para servir
junto ao seu gabinete, a absorção
de outros nove, cujos salários
passavam à responsabilidade da
Câmara, como se a fonte de re-
cursos não fosse a mesma.

A falência, como se vê, não
foi um acidente.

Calote municipal

põe 
na praça 104

mil caloteiros

Anabela Paiva e
Aydano André Motta *

Os CzS 26 mil que a copeira da Secretaria
Municipal de Saúde, Glória dos Santos Xavier,
33, receberia no dia 26 tinham destino certo. O
pagamento dos dois crediários nas lojas Charm e
Cherri, cada um de CzS 7 mil, e a mensalidade de
agosto do Colégio Integração, também de CzS 7
mil, lhe comeriam CzS 21 mil. Ficaria com apenas
CzS 5 mil para sobreviver - tudo para não dar o
calote. Gloria só não contava que levaria o calote
do próprio Município. "Vou ter de pagar tudo
com juros", preocupa-se, pensando em aumentar
o número de faxinas que faz para completar o
minguado vencimento.

Dramas como o de Glória espalhavam-se
pelos corredores e salas do Centro Administrati-
vo São Sebastião — o Piranhão. A falência da
cidade era discutida e chorada no cafezinho ou
em frente aos quadros de avisos, onde a ironia
carioca zombava do desespero: "Se você não
adotou um animal do zoológico ou uma praça da
cidade, adote um funcionário. Trabalhou, dan-
çou ", dizia um cartaz. "Funcionalismo munici-
pai em outubro", previa outro, apontando para
toto de esqueléticos sudaneses. Ainda atônitos, a
maioria dos 104 mil servidores municipais não
sabia o que fazer para honrar os débitos coti-
dianos."Não vou pagar nada. O dinheiro aue tenho
em casa é para a comida e a passagem 

', avisava
Márcia Malafaia da Preza, 43, casada com Vai-
dir, que também ficou na mão — como a mulher,
ele é servente da Secretaria de Educação. A sorte
do casal é que a renda mensal de CzS 54 mil é
engordada pelo salário de CzS 125 mil que Valdir
recebe como vigia da Uerj. "Só não posso
permitir que minha filha pare de estudar. Se for
preciso, fico em casa para poupar a passagem",
dizia Márcia.

Para auem decretou a moratória, o advoga-
do Sérgio Bermudes acena com uma solução"Existe um princípio universal do Direito que
reza que no caso de brusca e imprevista alteração
na situação de um contrato, o devedor (os
empregados da Prefeitura) pode se eximir de
cumprir seus compromissos' , ensina ele. Isso
significa que os servidores têm que garantir o não
pagamento de suas dívidas através de medida
cautelar na Justiça. "É o princípio Rebus Sic
Estantibus (assim como estão as coisas), que foi
usado na França do pós-guerra" acrescenta
Bermudes, sem lembrar quafquer caso semelhan
te no Brasil

Mauro Nascimento
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O Curador de Defesa dos Consumidores,
Hélio Gama, vai mais além. "É a teoria do
infortúnio. Quem vendeu ou confiou crédito a
consumidor confiando em seu contracheque de
servidor municipal pode ter de reescalonar os
débitos. Essa teoria diz que, quando as coisas
correm bem, todos ganham. Quando correm
mal. o prejuízo deve ser rateado", explica Gama."O dono de um imóvel, por exemplo, podeentrar com ação de despejo. Mas se o inquilino
provar que um imprevisto o impediu de pagar o
aluguel, poderá obter uma prorrogação no prazo
de pagamento"

Resta saber se a palavra da Justiça vai virar
realidade. Até agora, a Light, Cedae, Telerj,
Cetel e Ceg não aprovaram qualquer anistia e
informam que as contas de luz, água, telefone e
gás continuarão sendo cobradas normalmente.

Pelo menos não preciso pagar aluguel", diz
aliviada a copeira Glória dos Santos, moradora
de um barraco no Morro do Catumbi, "lá onde o
bicho pega\ Ela vai ter problemas com o gerente
da Cherri Calçados, Rooerto da Silva. Implacá-
vel, ele trata o crediário de CzS 7 mil da servente
como outro qualquer — "Vou dar os cinco dias
de tolerância habituais e depois começar a cobrar
os juros de mora", avisa. Por via das dúvidas,
antecipa que, enquanto o drama da Prefeitura
não se resolver, estão vetados os crediários para
os servidores."O 

governo vai aliviar a dívida dele e nós é
que vamos ficar enforcados", resume a professo-
ra Helena Trevisan, 35, que ganha CzS 120 mil."Mas acho que não é uma calamidade, perto da
situação, de gente muito mais pobre. Se eu não
puder pagar a minha empregada, por exemplo,
vai ser terrível"

* Com Heloisa Tolipan

Jó foi vaiado na assembléia

Servidor vaia

Jó mas negocia
Apesar das vaias que recebeu ao entrar no

ginásio do Clube Municipal, na Tijuca, o vice-
prefeito Jó Resende conseguiu convencer os
funcionários municipais a formar comissão para
discutir hoje no Palácio da Cidade o pagamento
dos salários de setembro, adiado para 14 de
outubro. Essa foi a primeira questão a ser votada
na tumultuada assembléia, que começou com 500
servidores mas na hora das votações estava
reduzida a 200 pessoas. Jó falou sobre a falência
da Prefeitura e conclamou os funcionários: "Va-
mos juntos exigir verbas do governo federal."
Recebeu mais vaias e bolinhas de papel da
arquibancada.

Foi decidida uma paralisação dos 120 mil
funcionários na quarta-feira, dia 21, quando
farão passeata no Centro para protestar contra o
não-pagamento da reposição salarial de 150%
prometida pela Prefeitura para 10 de setembro.
Exigem o cumprimento da Lei 1 016, resultado
de um acordo coletivo entre servidores, vereado-
res e o prefeito Saturnino Braga, que em troca do
gatilho salarial determinou a concessão de rea-
Justes em março e setembro com base na varia-
ção do IPC acumulado nos seis meses anteriores.
A Prefeitura já anunciou que não dispõe de
recursos nem para cobrir a folha de setembro,
que é de CzS 8,3 bilhões.

Nélio Sampaio de Faria, presidente da As-
sociaçáo dos Servidores da Comissão Municipal
de Energia, reclamou do piso salarial de Cz S 14
700: "Estamos vivendo sem direito a URP, o
reajuste semestral não é pago e. ainda por cima.,
o salário de setembro so sairá em outubro "

As fórmulas

de quem quer
ser prefeito

Israel Tabak
Se o Rio está mesmo falido,

os candidatos a prefeito não
parecem muito assustados. Mar-
ceio Alencar e Álvaro Vale
acham que a incompetência pre-
cedeu a falência e Jorge Bittar
tem esquemas aparentemente
simples para tapar o rombo.
Artur da Távola, mais comedi-
do, considera injusto "por a
culpa em Saturnino, por razões
eleitorais'. E José Colagrossi,
através do seu assessor de im-
prensa, sugeriu apenas que as
empresas de comunicação fa-
çam uma campanha para ajudar
a cidade a obter dinheiro "onde

puder".
As receitas para sair da crise

convergem em pontos essen-
ciais. Enxugar e modernizar a
máquina administrativa é um
lugar comum em todas as decla-
rações, assim como a melhoria
da máquina arrecadadora. Mar-
ceio vai ser "austero e enérgi-
co", para remendar a situação"mesmo 

porque funcionário
não gosta de prefeito fouxo".
Álvaro promete um choque libe-
ral, "porque tudo isso é fruto da
filosofia estatizante". Bittar de-
mitiria todos os funcionários
fantasmas e Artur da Távola
quer uma nova política 

"no rela-
cionamento do município com o
Estado e a União".

Se não assusta, pelo menos
preocupa os candidatos o tama-
nho da rede de ensino que re-
presenta mais da metade dos
servidores municipais e também
mais de 50% do orçamento,
como acentua Artur da Távola.
O candidato do PSDB quer que
o Estado ajude o município a
custear o ensino primário. Já
Marcelo e Bittar pretendem ras-
trear o que andam fazendo os 13
mil professores que não dão
aulas.

O tamanho do funcionalismo
também preocupa. O candidato
do PT é o mais radical: "Se
eleito, vou fazer um censo rigo-
roso do funcionalismo e por na
rua todos os fantasmas". E,
curiosamente, a posição mais
branda vem do candidato priva-
tista, liberal. "Não vou demitir
ninguém para criar problemas
sociais. Vou, sim, fazer com que
as pessoas trabalhem", garante
Vale. Marcelo não poupa Satur-
nino: "Êle dobrou o número de
secretarias e empregou 28 mil
pessoas, onerando a folha em
30%. Vale é mais abrangente:"Marcos Tamoyo deixou B0 mil
funcionários, sete secretarias e

duas empresas. As administra-
çóes populistas de Marcelo e
Saturnino vão deixar 115 mil fun-
cionários, quase 20 secretarias e
uma estrutura ineficiente que
desperdiça recursos públicos".

Artur da Távola vê, na ori-
gem da crise, razões estruturais:
"A contratação de pessoal, nos
últimos anos, esteve ligada à
expansão de serviços, sempre na
esperança da entrada de recur-
sos internos e externos que aca-
baram não chegando,. Os invés-
timentos correspondiam a uma
expectativa de receita que não
se concretizou. Gastou-se di-
nheiro para manter os serviços
funcionando, mas a longo pra-
zo, a falta de investimentos na
manutenção e expansão desses
setores gerou uma deterioração
na qualidade dos serviços pres-
tados e o acúmulo de déficits
que redundaram na crise atual".
A saída, para Távola, além de
melhorar a arrecadação, é inter-
ligar as questões urbana e so-
ciai, com a gestão municipal e a
recuperação econômica: "Uma
cidade limpa e não violenta atrai
o capital", exemplifica.

A reforma tributária, aprova-
da pela nova Constituição, que
vai injetar mais recursos para os
municípios anima os candidatos.
Só que o dinheiro -como lem-
bram Vale e Bittar- só deverá
aparecer no segundo ano da
nova administração. Por isso
mesmo os postulantes à Prefei-
tura convergem na idéia de que
o prioritário é enxugar a máqui-
na e melhorar a receita. Pelas
contas de Bittar, só de verbas
devidas e ainda não liberadas
pelo Governo Federal, elém de
empréstimos externos e internos
já aprovados "é possível tapar o
rombo de curto prazo, que é de
CzS 60 bilhões, e ainda sobram
CzS 26 bilhões para investimen-
tos". Vale quer privatizar tudo
o que for possível, incluindo a
Comlurb "pois lixo nos países
adiantados, dá lucro"

Artur da Távola concorda em
passar à iniciativa privada servi-
ços como a Marina da Glória e o
Riocentro. Já Marcelo Alencar
diz que, em princípio, não se
oporia à privatização, em deter-
minados situações, "mas não
vou praticar nenhum privatismo
cartorial, como costuma ocorrer
nesses casos. Não faremos doa-
ções nem favorecimentos. Se a
iniciativa privada quiser algum
serviço terá de pagar o justo
preço e assumir os riscos" Bit-
tar não concorda em privatizar
nada: "Não aceito o dogma de
que a empresa pública, por na-
tureza. é ineficiente"

A renúncia de Jó Resende está
na página 2 do Primeiro Caderno
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Farmácias — Zona Sul — Farmácia
Flamengo (Praia do Flamengo,
224); Leme — Farmácia do Leme
(Rua Ministro Viveiros de Castro,
32); Leblon — Farmácia Piauí (Av.
Ataulfo de Paiva, 1283); Copacaba-
na — 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-
ria (Praça das Nações, 160); Méier

Farmácia Mackenzie (Rua Dias
da Cruz, 616); Campo Grande —
Drogaria Chega Mais (Rua Aurélio

¦ de Figueiredo, 15); Drogaria Chega
Mais (Rua Barcelos Domingos, 14);
Farmacia 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 — Dtogaria
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 (Edifí-
cio da Central 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. Fernan-
do Matos, 162). Botafogo — Eletro-
cor — 246-8036 (Rua São João Ba-
tista, 80); Barra da Tijuca — Centro
Ortopédico e Traumatológico —
399-7920 e 399-3455 (Rua Rodolfo
Amoedo, 140); Prontos Socorros
Dentários — Leblon — Dentário
Rollin — 259-2647 (Rua Cupertino
Durão, 81); Copacabana — Figuei-
redo Magalhães, 286 — 236-5795; N.
S. Copacabana, 195 •— 275-
1246;Barra da Tijuca — Clínica
Odontológica Infantil — 399-4552
(Rua Armando Coelho de Freitas,
46); Prontos Socorros Infantis —

• Jardim Botânico — Psil — 266-1287
(Rua Jardim Botânico, 448); Orto-
pedia — Leblon — Cotrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva,
355); Cortrel - 274-9595 (Av.
Ataulfo de Paiva, 734); Otorrino —
Copacabana — Cota — 236-0333
(Rua Tonelero, 152); Policlínicas
Urgências —Barra da Tijuca —
Mandala Clinicas — 327-4747 (Rua
Dr. Potv Medeiros, 60 — Centro
Comercial Mandala — Av. das Amé-
ricas, Km 6,5); Psiquiatria — Bota-
fogo — Serviço de Urgência Psi-
quiátrica 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 — Clínica Radiológica
24 horas Ltda. - 237-7226 (Av.
Nossa Senhora de Copacabana,
4921202); Reumatologia — Botafo-
go — Centro de Reumatologia Bota-
fogo - 266-5998, 226-7651 e 246-
5443 (Rua Voluntários da Pátria,
445, grupos 130617).
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
Qünto aos Arcos) com serviços de
mecânico, eletricista e reboque. Te-
lefone 224-2446.
Reboques — Auto-Socorro Botelho

Rua Sá Freire, 127 — São Cristó-
vão — 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 c 285-7443.
Baby-sitter — Atividade Coordena-
da Psicologia e Educação — Av.
Nossa Senhora de Copacabana, 897

sala 1006 —Copacabana —Tel.:
.255.-8141 e 255-6858. (O pedido de
baby-sitter deve ser feito das 8h às

,'19Jj). Paulina (nível universitário)
Tel.: 711-5743.

Aluguel de carros — Aeroporto
internacional do Rio de Janeiro —
Ilha do Governador.
Supermercados — Casas da Banha

Rua Siqueira Campos, 69 —
Copacabana.
Igreja — Paróquia Nossa Senhora
de Copacabana — Rua Hilário de
Gouveia, 36 — Tel.: 255-5095.
Táxi — Free táxi — 325-2122 (tarifa
comum, motoristas autonomos e ca-
dastrados no Freeway — contratos
para viagens e excursões).
Restaurante —Botafogo — Cochra-
ne — Rua Palmeira, 66, Tel.: 226-
8844: Gosto bom — Rua Tereza
Guimarães, 62, Tel.: 542-4098.

Carro eMotoPoroda obrigcrtóno no JB.

JB

Lazer

Ecologia — Domingo é o dia de
abertura da Semana da Arvore e uma
programação variada comemora a data.
No Jardim Botânico, o objetivo é sensibi-
lizar a criança, através do lazer, para uma
convivência mais estreita com a natureza.
As atividades começam às lOh, no Lago
Frei Leandro, e constam de uma Manhã
Ecológica, com o lançamento dos livros A
árvore da alegria, de Pedro Macário, e
Mistérios e assombrações, de Paula Salda-
nha, além de visitas guiadas ao arboreto.
Pintura —O Departamento Geral
de Parques e Jardins também preparou
um bom programa domingo para abrir as
comemorações da semana. Primeiro, um
concurso de pintura no Passeio Público,
no Centro, o mais antigo jardim da cida-
de, tombado pela Secretaria do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional
(Sphan). Os participantes deverão desen-
volver o tema O Passeio e suas adjacên-
cias. Os melhores colocados receberão
medalhas e brindes.
Passeio — A Fundação Brasileira
Para a Conservação da Natureza comemo-
ra a Semana da Árvore com a 5a Jornada
Ecológica no Pico da Tijuca no Parque
Nacional da Tijuca, no domingo. Serão

plantadas 200 mudas de árvores nas encos-
tas queimadas pelos incêndios de 87. No
pico, foram plantadas 250 mudas em duas
jornadas anteriores com bons resultados.
Plante uma muda de verde no Pico da
Tijuca e receba os agradecimentos dr.
natureza, é um slogan da jornada que terá
seu ponto de encontro na Praça Afonso
Viseu (pracinha do Alto), no Alto da Boa
Vista, às 8h e os participantes devem levar
comida e água. A atividade é franqueada
ao público que esteja em boas condições
físicas para uma boa subida em montanha.
Exposição — Um dos mais ex-
pressivos arquitetos do mundo, Antoni
Gaudí y Cornet, terá seu trabalho exposto
no Paço Imperial (Praça 15). São painéis
fotográficos, maquetes e reproduções de
elementos arquitetônicos e decorativos. A
exposição Gaudí está no primeiro piso do
Paço, aberta de llh às 18h30, com ingres-
sos a CzS 300. Crianças com até 14 anos
não pagam.
Rali — Passando pela Costa Verde,
região usada pelos piratas franceses na
época do Império, acontece no sábado o
Rali Rota dos Piratas, realizado pelo Rali
Club do Rio de Janeiro, valendo pela 4a
etapa do Campeonato Estadual, com
apoio da Rádio Cidade. A largada é no

Tempo

Jjgj O serviço de meteorologia
prevê para hoje tempo enco-

berto e ainda sujeito a chuvas,
cora períodos de melhoria. Tem-
peratura mínima de 14 graus e
máxima de 26 graus. Ontem a
máxima foi de 27 graus em Ban-
gu e a mínima de 15,4 graus no
alto da Boa Vista. Mas os surfís-
tas e pilotos de asa delta têm
esperança de que nos próximos
dias o sol apareça. Casemiro
Klonowski acredita que essa
ponta de frente fria que chegou
ao Rio não é muito forte: "se ela
não estacionar, deve fazer bom
tempo". O surfista e piloto de
asa delta Cacau Figueiredo con-
corda com Casemiro ? acha que
há 40 por cento de probabilidade
do sol aparecer.

sábado, às 9h em frente à Loja Pneu
Back, na Rua Tirol, 441, em Jacarepaguá.
Os pilotos seguirão pela Rio-Santos e a
chegada é em Parati.
Teatro — Os fãs de Glauber Rocha
terão a oportunidade de relembrar sua
obra no espetáculo Glauber a grandeza do
dragão, que está em cartaz no Teatro
Dulcina (Rua Alcindo Guanabara 17-
Cinelándia) até 2 de outubro. Produzido
por Sylvio Dufrayer, o espetáculo destaca-
rá os principais personagens e temas cria-
dos pelo cineasta, recriando o universo
neo-realístico que ele transpôs para o
cinema. Ingressos a CzS 800, sextas e
sábados, e CzS 600 aos domingos.
Criança — Os Bobos da corte,
grupo musical folclórico, alegrará o fim de
desmana da garotada, no anfiteatro do
Morro da Urca. Canções, contos e brinca-
deiras compõem o espetáculo, dividido
em três histórias: O rei e a marquesa. O
bicho curututu, e A nau catarineta. No
final, as crianças são convidadas a subir ao
palco para participar das brincadeiras. O
espetáculo vai até 25 de setembro, aos
sábados e domingos, às 16h, com ingres-
sos a CzS 660. Para chegar ao morro,
pega-se o bondinho até a primeira estação

(crianças de 4 a 10 anos pagam a metade e
até 4 não pagam nada).
Bonecos — Com entrada franca,
adultos e crianças poderão conhecer a
antiga arte de fazer bonecos e o encanto
do teatro de marionetes. Um dos mais
famosos bonequeiros italianos, Otello
Sarzi, apresenta no sábado e no domingo,
às 21h. no Tetro Glauce Rocha (Avenida
Rio Branco. 179), o seu espetáculo Sátira
a la ribalta, com o grupo Setaccio Buratti-
ni e Marionette. Otelo tem mais de três
mil bonecos criados. Filho e neto de
bonequeiros. vem buscando uma maneira
de desvincular os bonecos do teatro infan-
til sem, no entanto, descuidar dele.
Montanhismo — No domingo,
a caminhada é no Alto Mourão, ou como
é mais conhecida. Pedra do Elefante,
montanha que fica entre a Praia de Itacoa-
tiara e Itaipuaçu. É também uma cami-
nhada leve e na maior parte do percurso
pode-se apreciar as praias de Itaipuaçu,
Itaipu e até Maricá e Ponta Negra. O
encontro é às 8h em frente às barcas na
Praça 15. Quem mora em Niterói, pode
encontrar o grupo às 9h na Praça do
Araribóia, logo na saída das barcas. Maio-
res informações e confirmação com o
Grupo Ar Livre pelo telefone 208-3029.

Queixas do Povo

Vila isabel
Depois de diversas reclamações a Ce-
dae deslocou uma equipe no sábado
para consertar a rêde de esgoto que
estava rompida na altura do n° 66 da
rua Maxuel, em Vila Isabel (Zona
Norte do Rio). Sò que agora os mora-
dores estão reclamando novamente,
porque o esgoto foi desviado para as
águas pluviais e, na rua, um enorme
boeiro continua destampado, causan-
do trepidações nas casas vizinhas
quando por ali passam veículos pesa-
dos, como ônibus e caminhões.
a A assessoria de comunicação da Ce-
dae já tomou conhecimento do proble-
ma e prometeu deslocar outra equipe a
rua Maxuel ainda hoje.

Marechal Hermes
Uma questão que aflige esta comuni-
dade da Zona Norte é a poluição
causada pela fábrica de cimento Cimi-
nas. O presidente da Associação de
Moradores, Miguel Santos, diz que o
problema é grave. "O pó do cimento
entra nas casas de 30 em 30 minutos,
trazendo sérios problemas respirató-
rios, além de de obrigar as pessoas a
manterem as casas fechadas durante o
dia inteiro", comenta. Miguel Santos
está recolhendo laudos médicos, cha-
pas e radiografias da população do
bairro, para confirmar os danos à
saúde causados pela respiração do pó
de cimento. Ele acrescenta que o
responsável pela firma, J. Miranda,
demonstrou preocupação com a situa-
ção. mas não resolveu o problema.
¦ A Feema já foi comunicada e pro-

meteu averiguar a situação da fábrica
de cimentos Ciminas.

Flamengo
A Associação de moradores do Fia-
mengo (Zona Sul do Rio) tem recebi-
do diversas reclamações a respeito de
inúmeros assaltos, que vem ocorren-
do na rua Jornalista Orlando Dantas,
que fica atrás da estação do Metrô. Os
moradores contam que apesar de exis-
tir uma cabine da PM na esquina das
ruas Clarice índio do Brasil e Barão
de Itambí, os assaltantes têm liberda-
de para agir porque os policiais não
circulam pelas ruas do bairro. Outro
problema é o lixo acumulado nos
bueiros das ruas Marquês de Abraan-
tes e Senador Vergueiro. Quando
chove, essas ruas enchem e o trânsito
fica totalmente engarrafado.
a O 2° Batalhão, que é responsável
pela segurança no Flamengo, prome-
teu intensificar o patrulhamento no
local, embora tenha negado que os
policiais deixam de fazer ronda na rua
Jornalista Orlando Dantas. Quanto ao
problema do lixo, a assessoria de co-
municaçáo da Comlurb informou que
dois caminhões realizam coletas diá-
rias nas ruas Senador Vergueiro e
Marques de Abraantes. O problema,
segundo a Comlurb, não c falta de
limpeza e sim falta de cooperação dos
próprios moradores, que jogam lixo
das janelas e dos automóveis, difícul-
tando o trabalho dos garis. Os carros
estacionados irregularmente nas calça-
das também impedem a limpesa dos
bueiros.

B Na qualidade de
morador da Rua
Prof. Júlio Lohman,
na Joatinga, e pon-
tual contribuinte de
impostos municipais,
não tenho há mais de
três anos luz no poste
(n° 19643/17) em
frente de minha casa.

As sucessivas re-
clamações ao telefo-
ne 190 não surtem
efeito, já que a Light
alega que este tipo de
poste está sob res-
ponsabilidade da
CME - Comissão
Municipal de Ener-
gia, cabendo àquela
empresa apenas re-
passar a reclamação.

Meg-afone
No entanto, o caso se
agrava, visto que os
postes de n° 19643/19
e 19643/21 também
ficaram sem luz e a
CME, através de re-
clamações feitas à
Light não providen-
ciou nenhuma manu-
tençáo. Estamos no
mais completo black-
out. (...) Homero Pa-
checo Fernandes Jr. -
Rio.
a Na Rua Silva Ra-
belo, no Aleier, um
restaurante comprou
duas casas e construiu
em cima do calça-
mento sem obedecer

o recuo obrigatório
de três metros. Ao la-
de, está sendo cons-
truída uma casa de
festas com o mesmo
artificio, e instalaram
uma chaminé de
exaustão com saída
para a rua. Mais
adiante, um edifício-
garagem foi transfor-
mado numa grande
loja de móveis, (Ma-
gazin Usai) com os
onze andares total-
mente tomados, sem
a necessária infraes-
trutura preceituada
pelo Código de Pos-
tura Municipal. (...)
Bertoldo de Souza
Pires - Rio.
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Ei Em 13/ 08/ 89 o JORNAL DO
BRASIL publicava: 

"chamamos
a attenção do dr. chefe de polícia
para o espetáculo triste que offe-
rece a estação da estrada de ferro
por occasiáo da checada de passa-
geiros dos trens do interior. Gru-

po enorme de indivíduos, cara de
suspeitos, invadem o recinto, e a
título de agenciadores, arrancam
malas dos passageiros, levando-os
a enganos que dão em resultado
redondos contos do vigário. Há
dias. informam-nos, houve uma
scena de sangue, em que foi vícti-
ma a proprietária de um hotel e
agressor um conhecido desordei-
ro e vagabundo, sob o título de
agenciaâor".

Telefones uteis
Aeroporto Internacional 398-6060
Aeroporlo Santos Dumont 210-2457
Ambulancia'Bombeiros 193
Barcas. Niterbi e Paquetci 224-0001
Bombeiros 232-1234
Cedae 296-0025
Comlurb 234-2000
CuradoriadoConsumidor 231-1309
CuradoriaMeioAmbiente 252-1739
DetesadoConsumidor Niterbi 7174343
Defesa Civil Estadual 293-1444
Defesa Civil Municipal 234-9038
PER Estradas esladuais 2337569
Pet ran 1_94
PNER Estradas lederais 233-1745
Feema 204-0099
Fiscalizapao Sanitaria Cidade 293-4595
Gas 284-2819
HoraCerta 130
Light 196
Metro 296-6116 ramal 800
PrevisAo do tempo 232-3451
Radio patrulha 190
Servico Despertador 134
Socorro Maritimo 275-7444
Sunab 210-1226(ramal719)
Trens 233-4090
Telegramafonado 195
Help LinoUERJ (consultas portugues
ingISs alemao) 284-8322 (ramal 2143)
VigilSncia Sanitaria Estado 240-2980
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Dicas do fim de semana

De trem, n

Eliane Amaral e
Regina Ferreira

Sair do burburinho da cidade é o
desejo de muitos ao chegar o fim de
semana. Buscar o caminho da serra é
uma opção agradável e para quem
quer curtir o terceiro melhor clima do
mundo, na opinião de ecologistas de
diversos países, basta ir à Miguel Pe-
reiia. Entre suas melhores atrações
está o Trem da Serra, uma velha Maria
Fumaça, que faz um percurso de 20
quilômetros até Avelar, pontilhado
por fazendas e vales, acompanhando o
curso do Rio Sant'anna. O rio corre
por vales profundos, formando açudes
de águas esverdeadas e corredeiras
rasas.

A cidade de Miguel Pereira está a
duas horas do Rio, a uma distância de
117 quilômetros. Conhecida pela quali-
dade de seu ar, era recomendada pelo
médico Miguel Pereira para pessoas
que sofriam de doenças pulmonares. O
acesso até a cidade custa menos de CzS
1 mil para os que preferem ir de
ônibus, saindo da Rodoviária Novo
Rio, mas para os que não dispensam
uma viagem de carro, o custo aumenta
para CzS 4 mil (ida e volta, de gasoli-
na). A passagem do trem só pode ser
adquirida na estação ferroviária da
cidade, a CzS 1.810 (adultos) e CzS
1.100 (estudantes e crianças de 5 a 14
anos — menores de 5 não pagam). A
Maria Fumaça funciona aos domingos,
sai às 9h de Miguel chegando às 1 Oh em
Avelar e parte nesie mesmo horário
voltando à cidade às llh30m.

Quem faz a viagem no Trem da
Serra, com capacidade para 180 pes-
soas, sente-se como que transportado
ao passado por três carros de madeira,
tracionados por uma locomotiva Maria
Fumaça, que corre a 25 km por hora.
Antes mesmo da viagem pode-se co-
nhecer a história da ferrovia local no
Núcleo Histórico Ferroviário, na esta-
ção de Miguel Pereira. O trem parece
de brinquedo com tantos detalhes e
pequenas peças. A locomotiva passa
por Pati de Alferes, a cidade das
flores, seguindo em direção a Arcoze-
lo, região tomada por belas fazendas.
A paisagem muda a todo instante.
Chegando a Avelar, o trem para meia
hora para manobras, e aí todos têm a

caminho
iRFFSA

da serra

oportunidade de tirar uma foto perto
da Maria Fumaça. Se o maquinista for
camarada deixa até dar uma olhadinha
no interior da locomotiva para ver a
caldeira.

Muitos podem achar o preço do
passeio caro, mas segundo a assessoria
de imprensa da RFFSA, ele cobre
apenas o custo operacional, na manu-
tençaõ e compra de carvão e lenha.
Mesmo com esse preço, todos os do-
mingos o trem segue cheio. Há outro
passeio, também de trem, muito boni-
to, até Conrado, a 30 km de Miguel
Pereira, subindo serras, passando poi
cachoeiras e montanhas. A linha está
temporariamente desativada para
obras mas será.reativada dentro de 40
dias.

Para se chegar a Miguel Pereira de

carro o percurso é o seguinte: saindo
da Av. Brasil entra-se na estrada Rio-
São Paulo até o antigo km 43, hoje
206. A cem metros do primeiro pedá-
gio, vira-se à direita. Passando por
Japeri e depois Conrado, já se está em
Miguel Pereira. De Conrado, passando
pelo bairro de Santa Branca, chega-se
a Arcádia (perto da serra). Neste pori-
to está a loja Arcádia, parada obriga-
tória, onde vende-se de produtos casei-
ros à artesanato local. Começa-se en-
tão a subir a serra seguindo em direção
a Governador Portela. Passando pelo
bairro Barão de Javari faltam apenas
dois quilômetros para Miguel Pereira.

O município oferece aos visitantes
muitas opções de lazer. O Lago Barão
de Javari, a 1 km do centro da cidade,
tem atracado em suas margens uma

A velha 'Maria

Fumaça' ainda circula
pela serra de Miguel

Pereira, entre vales
que descortinam

belas e calmas
paisagens, longe da

tensão da cidade
grande

barca-restaurante com uma cerveja
bem geladinha para ninguém botar
defeito. Além disso pode-se andar de
charrete (CzS 300 a hora), de pedali-
nho (CzS 600 a hora) e ainda pescar no
lago. Na cidade há nove colônias de
férias que oferecem diversas atrações.
A entrada é gratuita e só se paga uma
taxa para utilizar as instalações. A
Colônia dos Aeroviários de Vera Cruz
(na estrada da Piedade, a 4km do
centro) tem enorme área de lazer, com
muitas cachoeiras e peixes nos lagos. É
permitido pescar. A Colônia Asa Rio,
dos funcionários do estado (Rua Tor-
res Homem 230). a 1 km do centro,
oferece esportes simples e ligeiros: no
salão de jogos há pingue-pongue, totó
e sinuca. Há também o futebol, a
piscina e a sauna.

O forte dessa cidade pacata são os
hotéis-fazenda e as pousadas. A co-

queluche de Miguel Pereira, segundo o
assessor do secretário de Turismo, Re-
nato Moreira, é a Pousada Miguel
Pereira (Av. Laurita 630), ponto de
encontro nas tardes da cidade. A ape-
nas 1 km do centro, oferece todos os
tipos de esporte e fica lotada nos fins
de semana. A diária para casal é de
CzS 11.900 mais 10% com taxa de
serviço (standart); CzS 13.900 (aparta-
mento de luxo) e CzS 16.900 (suíte).
Para solteiro é de CzS 8.300 (standart);
CzS 9.700 (apartamento de luxo) e CzS
11. 800 (suíte). Há passeios a cavalo e
de charrete (CzS 400 a hora).

No Hotel Sumerville (Rua Bruno
Lucci 286) a comida caseira é o forte.
Há quadras de esporte, sinuca, piscina
e sauna. O passeio à cavalo fica por
CzS 300 a hora. Diária de casal está a
CzS 7.500 (suíte sem televisão), crian-
ças até 7 anos pagam CzS 2.000 e com
mais idade CzS 2.760. Na suíte com TV
e frigo-bar a diária custa CzS 9.400,
crianças até 7 anos pagam CzS 2.490 e
os maiores, CzS 3.470.

1
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Gilson Barreto

Rio e Niterói
Encoberto, ainda sujeito a chuvas, com perío-
dos de melhoria. Visibilidade moderada. Vcn*
tos ilii quadram: Sul. Inicos a moderados.
Temperatura estável. Máxima e mínima de
ontem: 27" cm Bangu c 15.4° no Alto da Boa
Vista.

¦ A frente fria que se
encontra sobre o sudeste
mantém o tempo nos es-
tados desta região com
chuva e a temperatura em
declínio.

No sul do país, ainda
existe possibilidade de-
chuva no Paraná e forma-
ção de geada no Rio
Grande do Sul.

Nas demais regiões o
tempo será nublado com
chuvas isoladas.

Çftsásc viát•Ai*UÍM » ÍJ ç. í$jã]

Ocaso:
17h47min

Nascente:
05h48min

Marés
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Quem 
se habilita a ser sócio de um

cassino na Barra da Tijuca ou a
alugar uma área de 16 mil metros
quadrados para montar uma casa de
jogo? Os interessados devem procurar
Percy Cully dos Santos pelo telefone
541-7773 e marcar entrevista para tratar
do contrato. 0 arrendatário ou sócio
terá que pagar comissão sobre o fatura-
mento e, no segundo caso, Percy pode-
rá até dividir as despesas de montagem
do empreendimento, embora sua idéia
seja a de entrar na sociedade apenas
com o imóvel. Detalhe: Percy já foi
processado quatro vezes por contraban-
do, agressão e estelionato.

A decisão de instalar um cassino é
anunciada por Percy em uma placa no
muro da sua propriedade na Avenida
das Américas, 13 750, na confluência da
Via 9, que dá acesso ao Riocentro:"Cassino Via 9. Aluga-se ou aceita-se
sócio". É uma construção luxuosa com
quatro suítes no andar superior, três
quartos no térreo, amplos salões, copa,
cozinha, duas despensas, sauna, varan-
das em toda a volta nos dois pavimen-
tos, aquecimento central, reservatório
para 25 mil litros de água, terraço
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Aliedo

Despachante acusa

Ciretran de ajudar

candidatos'amigos'

A Diretoria de Habilitação do Detran
prometeu apurar denúncia de irregulari-
dades na obtenção de carteira de motoris-
ta na 5' Ciretran (Circunscrição de Trânsi-
to) em Petrópolis, região serrana do Esta-
do. De acordo com a denúncia, feita ao
JORNAL DO BRASIL pelo despachante
João Afonso, que tem escritório de legali-
zação de veículos no município — o De-
tran o considera um zangão (não cadastra-
do para esse tipo de serviço) —, cerca de
400 pessoas por mês obtêm a carteira só
com pagamento do Darj (CzS3.733) e
exame teórico.
João Afonso disse que a inscrição no
Detran se faz por intermédio de auto-
escola fantasma, cujo registro não existe,
e a carteira é entregue ao interessado por
influência do ex-diretor da 5a Ciretran,
Fernando Fortes, candidato a vereador
pelo PMDB. As irregularidades, acres-
centa ele, ocorrem desde junho, quando
Fortes deixou a direção, e até agora
"centenas de peixinhos seus se valeram do
beneficio". O denunciante alega que o
município de Petrópolis só tem 25 auto-
escolas e que os beneficiados se inscrevem
através na inexistente DH—100.
Em seu gabinete na Rua do Resende
(Centro do Rio), a diretora de Habilita-
ção, Sandra Jouan, afirmou que é "quase
impossível que as irregularidades aponta-
das pelo zangão ocorram". Alegou que a
diretoria é responsável pela política de

PEANUTS
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CHICLETE COM BANANA
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funcionários com políticos ou pessoas in-
fluentes fica difícil", garante ela.
O último exame teórico em Petrópolis foi
quarta-feira, no Clube Palmeiras (bairro
Itamarati), e quase 700 pessoas estavam
aptas a realizá-lo. Muitas admitiram haver
feito inscrição diante da promessa de que
em poucos dias receberiam a carteira, sçjn
exame prático. O candidato a vereador
Fernando Fortes não compareceu e o
autor da denúncia disse que, ao contrário
de outras vezes, ele inscreveu "seus peixi-
nhos" em auto-escola existente, a Jóia, do
bairro da Posse. Sandra Jouan afirma que
João Afonso não apresentou na denúncia
"absolutamente nada de concreto, que
possa comprovar as irregularidades".

Joào Cerqueira

habilitação e que toda a documentação do
candidato fica presa no Detran, a partir do
momento em que são marcados os primei-
ros exames (teórico, médico e psicotécni-
co) através das auto-escolas em que eles se
matricularam. "Toda a documentação",
ressalta a diretora, "é conferida e, além
disso, há controle muito rígido sobre exa-
mes e emissão de carteiras".

Para a diretora é difícil pensar em
fraude até mesmo na parte prática dos
exames, pois 

"as bancas de examinadores,
enviadas regularmente do Rio para as oito
circunscrições de trânsito, sáo rotativas,
mudam a cada mês. "Nunca mandamos a
mesma equipe duas vezes seguidas para o
mesmo lugar; assim, a articulação desses
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Atravessa a

baía o golpe

do telefone
¦ SAGITÁRIO — 22 do no-
vembro a 21 de dezembro
Uma decisão sua. relacionada a
trabalho, poderá ho|e encontrar
pontos mais sólidos para desen-
volver-se. Há no quadro astrolò-
gico indicações de mudanças

É 

que irão se acentuar no final do
5! dia. com a proximidade da entra-
n da da lua em seu domicilio zodia-

t jí cal. Instabilidade afetiva.
'#)» ¦ CAPRICÓRNIO — 22 de
J_  dezembro a 20 de |aneiro

vVSu Suas exigências no tocante a
trabalho poderão encontrar algu-

ma resistência no passar do dia.
MAURÍCIO DE SOUSA Por isso veja por onde nâo exa-

;,}t*.u4uo— gerar reações e se dô um pouco
mais ao diálogo. Quadro de exce-"\ leme condicionamento pessoal e

Intimo, no final do dia. Evite ex-
cessos.
¦ AQUÁRIO — 21 de janeiro a
19 de fevereiro
O aquariano deve manter, ainda

m nesta sexta-feira, maior prudôn-
\ _9rp cia para os seus interesses e

negócios. Tudo há de compen-
sar-lhe. em lermos pessoais, na
segunda metade do dia. Presen-
ça de bom significado, de pessoa
do sexo oposto, em relação aos
seus sentimentos.

Novas vítimas da Televendas — em-
presa fantasma que fazia negócios ilegais
com telefones e que lesou 200 pessoas no
Rio — levam a policia ao encontro de
outra firma, especializada no mesmo gol-
pe, agora em Niterói. O casal Geraldo
Alves Teixeira e Jaire de Sousa Teixeira
comprou, em 14 de junho último, um
telefone na Televendas. Com a demora da
instalação do aparelho procurou a firma
para reaver o dinheiro. Lá, o encarregado
Luís Alexandre mandou que Jaire se diri-
gisse à Nitelfone (Rua da Conceição, 101
sala 1225. galeria Gold Star, centro de
Niterói), onde receberia o dinheiro de
volta.

O casal foi a Niterói e obteve parte do
pagamento do plano. Só que o dinheiro
foi devolvido com um cheque do Banerj,
sustado pela ex-cliente Neli Terezinha
Machado, no valor de Cz$200 mil. Geral-
do e Jaire procuraram o titular da delega-
cia de Defraudaçòes de Niterói, Joner
Leal. Jaire contou ao delegado que "no
último dia 14 de junho assinou contrato
para a compra de um telefone com Cz$140
mil de entrada c 12 parcelas, divididas em
seis de 26 mil cruzados e as restantes em
prestações lambem fixas de CZS 32 mil,
com promessa de instalação imediata .

Abílio Roque de Menezes Filho, 37,
sócio da Nitelfone, que está desaparecido,
foi indiciado por estelionato e o delegado
Joner Leal acredita que o golpe renda aos
estelionatários mais de CzS 2 milhões por
semana.
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história negra comemorativo do
centenário da Abolição), também
"manifestar aplauso à atuação da
Policia Federal na Operação Mo-
saico". Depois das fotos, a droga
— avaliada em Cz$650 milhões e
apreendida pela Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes durante
todo o ano passa — seguiu para a
usina de incineração da Comlurbi
em Bangu, Zona Oeste, em cariii-
nhão escoltado por seis carros
com 25 agentes federais. Parte da
maconha era das latas jogadas ao
mar pelos tripulantes do navio de
bandeira panamenha Solana Sfar

Posar, na Superintendência de
Polícia Federal, ao lado de parte
da carga de 4,5t de maconha e
200kg de cocaína prestes a ser
incinerada foi um dos objetivos
da vinda ao Rio do ministro da
Justiça Paulo Brossard e do dire-
tor geral da Polícia Federal (fo-
to). Segundo Brossard, "dar es-
pecial publicidade ã quantidade
significativa de material tóxico
destruído" era um dos topicos da
pauta de sua visita aos cariocas,
que incluía, além de presenciar o
lançamento, no Arquivo Nacio-
nal, do Guia de Fontes da Histó-
ria da África (levantamento da

L.F.VERÍSSIMO E MIGUEL PAIVAEDMORT
SO HA UM clE.ITO OE

CURAR ESSA. BEBEDEIRA. o PEIXES — 20 de fevereiro a
20 de março
Consolidam-se hoje as influén-
ctas que dizem de progresso ma-
terial e crescimento para seus
ganhos futuros. Boa convivência
com pessoas mais idosas. Atou-
vãmente seria importante maior
participação Você poderá en-
contrar dificuldades no relaciona-
mento mais íntimo.
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Estiasem e queimadas mudam a paisagem 
do Rio e prejudicam 

lavouras e produção 
deleite

Ò * , . . . s nilp ni„lirK t^rnirns chamam de "do- estiagem anormal, mas prevê uma Quanto às florestas fluminenses,
:—r—:  nnpnnc incêndios de beiras de estra- que causa sérios transtornos à econo- q . ....  mmHa donifirativa Ha nmHurãn Hp as mais atineidas Delo foco alimenta-

João Baptista de Freitas

s chuvas vindas do Sul do
país ainda não podem ser
consideradas o prenúncio
de fim da estiagem que,

neste fim de inverno, contribui para
gerar preocupações e desconforto
em muitas cidades do Estado do Rio.
E também são insuficientes para ex-
tinguir alguns elementos que, desde
o início do mês, passaram a integrar
a paisagem fluminense, como os pe-

quenos incêndios de beiras de estra
das, as pastagens dominadas pelo
tom triste das cinzas e o riachos com
leitos à mostra. Só às margens da Via
Dutra, no trecho entre Duque de
Caxias, Baixada Fluminense, e En-
genheiro Passos, município na divisa
com São Paulo, podem ser contados
mais de 150 pontos marcados pelo
fogo, o que dá à rodovia um aspecto
de aridez pouco agradável aos olhos
de quem viaja por ela.

Ainda não castigado pela seca

que causa sérios transtornos à econo-
mia rural de outros estados, o Esta-
do do Rio acusa, por enquanto, uma
queda de 30% de sua produção de
leite — o que não é considerado
muito significativo — e vai adiando o
início do plantio de lavouras de mi-
lho, feijão e arroz. Até aqui, confor-
me revela o Secretário de Agricultu-
ra, Élcio Costa Couto, a estiagem,
regada pelas fracas chuvas dos últi-
mos três dias, não é pior do que as
registradas nos anos anteriores. O

que alguns técnicos chamam de "do-
bradinha infernal", isto é, a estiagem
e as queimadas, vai afetando o visual
ao longo de estradas e sítios e, acima
de tudo, destruindo matas e amea-
çando os parques nacionais existen-
tes no Estado.

José Naegle, assessor da presi-
dência da CCPL, entidade que reúne
13 cooperativas de leite do Estado
do Rio e cerca de quatro mil associa-
dos, também não considera a atual

estiagem anormal, mas prevê uma
queda significativa da produção de
leite se não chover mais forte nos
próximos dias. Em algumas regiões
do estado, como a Noroeste, este
período do ano tem sempre mais
conseqüências negativas do que em
outras. A Secretaria de Agricultura
diz, no entanto, que até o momento
nem mesmo nessa região a situação é
tão. grave como a observada em
outros estados, como o Rio Grande
do Sul, por exemplo.

Quanto às florestas fluminenses,
as mais atingidas pelo fogo alimenta-
do pela estiagem são as dos parques
nacionais da Serra dos Órgãos e de
Itatiaia. As vincunladas ao Instituto
Estadual de Floresta, não sofreram
danos . Os parques estaduais são
quatros — Desengano (interior), Pe-
dra Branca, Ilha Grande e Grajaú
(Rio). Somam 40 mil 600 hectares.
Felizmente, para essas áreas verdes,
o perigo do fogo está longe.

Tempo chuvoso

complica busca

a desaparecido

José C.arlos Pelosi

ITATIAIA — A mesma chuva que
acabou com o fogo responsável pela de-
vastação, em seis dias, de 60 quilômetros
quadrados do Parque Nacional de Itatiaia
é agora o maior obstáculo para se resga-
tar o agente florestal Marcos Monteiro.
23, o único desaparecido entre mais de
600 homens que tomaram parte na opera-
ção de combate ao incêndio, correspon-
dentes a 10% do efetivo do Corpo de
Bombeiros no estado. O mau tempo
impede a atuação de helicópteros e a
única tentativa que resta é a caminhada
através de trilhas perigosas. Dos 600
homens, 140 permanecem na região ao
parque na operação de busca.

Três grupos de busca tentaram du-
rante todo o dia encontrar o agente
florestal, em pontos diferentes da reserva
floretasl e confirmaram que não existem
mais focos de incêndio na região. A
reportagem do JORNAL DO BRASIL
acompanhou um desses grupos e pôde
ver de perto o quadro de destruição e
descobrir animais que, teimosamente,
voltaram à área carbonizada em busca de
água e comida. Um sapo flamenguinho
(chamado assim por causa da barriga

vermelha e preta) foi visto pulando num
charco praticamente ressecado pelo in-
cêndio.

Deixado na floresta segunda-feira,
quando foi apagar, sozinho, um dos focos
do incêndio a 2.350 metros de altitude e
não voltou. Marcos Monteiro será dado
como perdido se não for encontrado até
amanhã. À noite, a noiva do agente,
Zenilda Abreu Castelo, e a irmã dele.
Marlene Monteiro, que estão em Itatiaia,
disseram ter esperanças de encontrá-lo.
O grupo de busca, comandado pelo ins-
trutor do curso de salvamento em monta-
nhas do Corpo de Bombeiros, o alpinista
Juratan Leite da Câmara, 36, caminhou
mais de 15 quilômetros durante cinco
horas e chegou à conclusão de que são
péssimas as condições de sobrevivência
na região.

Durante a busca, o grupo observou
que, no trecho entre a base do Abrigo
Rebouças e o pé da Pedra do Leão, na
tentativa de fugir do fogo, em desespero,
é perfeitamente possível um pulo fatal,
em falso, para um dos muitos buracos
entre as pedras. Durante a caminhada, o
grupo só teve esperanças de encontrar o
agente uma vez, quando uma voz foi
ouvida, longe, por volta de 14h40. Mas o
instrutor acabou descobrindo, pelo rádio-
transmissor, que eram integrantes de ou-
tra equipe de busca. A expedição foi
interrompida por causa da neblina e da
ameaça de novas chuvas e continua hoje
pelas duas únicas trilhas pelas quais Mar-
cos pode ter seguido.

Mauá comemora

mas telefones

ficaram mudos

Francisco Luís Noel
O susto passou. Os focos de incêndio

que crepitavam nas matas há uma semana
foram apagados pela chuva miúda que
caiu desde a madrugada em Visconde de
Mauá, Maringá e Maromba, no limite
dos municípios de Resende e Itatiaia, a
200 quilômetros do Rio, para alívio dos 5
mil moradores da região, vizinha ao Par-
que Nacional de Itatiaia. Mas, além de
vastas áreas de pastos e arvoredos calci-
nadas, o rastro de destruição deixado
pelo fogo mantém mudos cinco dos seis
telefones do local e alimenta a denúncia

de que pelo menos um dos incêndios foi
criminoso.

Gerentes e donos dos 35 hotéis e
pousadas da região não acreditam em
queda da freqüência dos turistas. "O pior
já passou e, agora, não há mais nada que
afete a vinda deles", disse em Maringá, a
três quilômetros de Mauá, o gerente do
Hotel Chalé Planalto, Lázaro Ezequiel
Rodrigues, 56. Na véspera ele havia par-
ticipado do combate ao fogo nos fundos
do terreno do hotel. O incêndio, iniciado
numa fazenda, teria sido provocado por
um desconhecido, denunciou o trabalha-
dor rural Afonso Leandro da Silva, 30.

A chuva foi comemorada desde a
manhã, sobretudo pelos chamados mora-
dores de fora. Foram eles os que mais se
assustaram com a sucessão de incêndios."Fiquei apavorada com tanta fumaça e
fuligem poluindo o ar", contou a catari-
nense Samarpita Ristow, 32, três filhos,
há apenas dois meses em Maromba, a

cinco quilômetros de Mauá. Na vila, até
crianças que saíam das aulas, na tarde de
quarta-feira, tomaram a iniciativa de
combater o fogo.

Mesmo com o noticiário sobre incên-
dios na região e no Parque Nacional de
Itatiaia, não faltaram turistas que desafia-
ram a preocupação inicial e subiram a
serra, como o analista de sistemas Mauro
Lima, 32, carioca, que chegou quarta-
feira à noite. "Quando vi o fogo ao longo
da estrada entre Mauá e Maromba fiquei
assustado", relatou. Depois, brincou:
"agora o que está chateando é a chuva".
Com ela chegou o frio, típico na região,
levando moradores e turistas a usarem
agasalhos e calçados fechados.

Embora as queimadas em pastos e
pequenos incêndios ocorram todos os
anos na região, moradores antigos recla-
maram que o problema foi maior este
ano. facilitado pela longa estiagem. "Foi
muito pior, pois desta vez havia muitos

focos", afirmou o vereador peemedebista
Francisco Quirino Diniz, 56, que repre-
senta a Prefeitura de Resende na região.
À frente de trabalhadores da Prefeitura,
Chico Quirino vinha recebendo todos os
dias denúncias de novos incêndios. Os
maiores, além dos morros calcinados ao
longo da estrada, devastaram áreas nos
vales do Pavão e da Cruz.

Moradores e turistas não pouparam
críticas ao Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal (IBDF), que man-
tém apenas um guarda na região - incluí-
da na Área de Preservação Ambiental da
Serra da Mantiqueira, criada em 85 - sem
sequer um automóvel para percorrê-la. A
atividade pecuária dentro do Parque Na-
cional de Itatiaia também foi condenada.
"Aqui o IBDF não deixa cortar um
pedaço de pau, e está certo. Mas por que
deixa botarem gado lá na serra?", ques-
tionou o construtor Narciso de Souza, 43,
de Maromba.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E REGIONAL

Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeira CEHAB
COMUNICAÇÃO

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO — CEHAB-RJ. torna publico que adiou o prazo para
recebimento de propostas para aquisição de empreendinnen-
tos habitacionais constituídos de habitações e/ ou lotes
urbanizados, prontos, em execução ou por executar, de
acordo com as condições estabelecidas no Edital. Caderno de
Encargos e seus anexos, até o dia 31 de outubro de 1988

Comunicamos outrossim que o Caderno de Encargos
anteriormente adquirido por firmas sofreu modificações, ra-
zão pela qual. colocamos a disposição das mesmas, no
endereço abaixo, a nova versão sem ônus para os antigos
adquirentes

Enfatizamos que. nos casos dos municípios atingidos
pelas últimas chuvas, a CEHAB-RJ. estará recebendo propos-
tas a nível simplificado de forma a possibilitar o imediato
atendimento aos desabrigados

O novo Caderno de Encargos e demais elementos e
informações necessárias à apresentação das propostas, po-
derão ser adquiridas no Serviço de Licitações e Compras da
CEHAB-RJ, à Praia de Botafogo. n° 480. sala 107. Bloco "A",
na Cidade do Rio de Janeiro, até o dia 28 de outubro de 1988.
no horário de 9 00 às 12 00 e de 14 00 às 17 30 horas

Rio de Janeiro. 15 de setembro de 11988

Fotos de Silvio Viegas
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Fotos de Silvio Vlegas

que saem^Tànmteparacombater as chamas

Therezmha Machado da Silva, a direita, a nova presidente. recebeu o cargo de Anaita Cardoso

A União de Professores Públicos Estaduais do Rio de Janeiro comemorou 43
anos neste mês de setembro culminando com a posse da nova diretoria eleita
para o próximo período. Na solenidade a presidente da UPPE/RJ. Anaita
Custódio Cardoso, fez um caloroso discurso falando da difícil trajetória
oercorrida pela entidade, destacando alguns nomes que contribuíram para
esta chegada vitoriosa, "que só foi possível porque muitos compreenderam
que VIVER E LUTAR".

UPPE faz 43 anos e dá posse

à nova diretoria

1—i Rafael Luís de Sousa, o ho-
— mem que confessou ter inicia-
do um incêndio que destruiu, en 1
Passa Quatro, cidade de Minas
Gerais distante 60 quilômetros do
Parque Nacional de Itatiaia. 1 mil
200 alqueires de vegetação em oito
fazendas e ameaçou atingir uma
floresta federal, deverá ser ouvido
na próxima semana, no inquérito
que apurará os danos causados à
natureza pelo fogo que ateou, não
intencionalmente, numa serra on-
de há extração de granito. O cabo
Raimundo Marques, comandante

do Urupo oe roncut riuiowi ac-
diado em Itamonte. cidade vizinha
a Passa Quatro, procurou Rafael
na área onde trabalha e mais uma
vez ouviu dele a confirmação de

que. ao tentar livrar "do mato"
uma enorme pedra onde cortaria
blocos de granito. fez uma peque-
na fogueira que. em poucos minu-
tos. se alastrou, alimentada pela
vento e pela vegetação castigada
pela estiagem. Rafael tem 64 anos.
seis filhos e extrai pedras na região

desde meados da década de 60
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A herdeira do 
playboy

Depois de colocar a casa em ordem,

Christie Hefner assume a presidência

dos negócios da 
'Playboy'

TAL 

pai, tal filha. A contar por este
ditado famoso, ninguém menos filha
de Hugh Hefner do que Christie, que

desde o início da semana substituiu o pai na
presidência da Playboy Enterprise. Aos 62
anos, Hefner continua se esforçando ao má-
ximo para manter a imagem de volúvel bon
vivant. Nos últimos dois meses, ele freqúen-
tou as colunas de fofocas como nunca. Aban-
donou Carrie Leigh, 25, ex-playmate e sua
namorada fixa por quase um ano, manteve
um escandaloso flerte com Jessica Hahn, 29,
uma secretária que se tornou famosa por
virar a cabeça de um pregador protestante
americano, e ainda teve tempo de encontrar
um novo amor, Kimberly Conrad, 24, sua
mais nova aquisição para o time de playma-
tes. Sobre a vida particular de Christie, po-
rém, pouco se sabe. Aos 33 anos, sua maior
referência é o incrível faro editorial.

Há cinco anos, ela se tornou o braço
direito do pai e lentamente, à medida que se
familiarizava com o poder, foi mudando os
rumos da revista. Ao invés de se dedicar à
boa vida, como o pai, Chrls espantou os
negócios. Quando começou, a Playboy ame-
ricana amargava séria crise. Havia despen-
cado da marca histórica de sete milhões de
exemplares para uma circulação que mal
chegava aos 3,5 milhões, amarrada ao merca-
do de porno shop e videos pornôs. Chris,
diante dos executivos incrédulos, capita-
neou a reviravolta. Ao fim de 1986, Hefner
acumulava dívidas de 60 milhões de dólares,
e chegou a motivar uma matéria da News-
week com o título de A festa terminou. Chris
inverteu este quadro desesperador em me-
nos de um ano, alterando por completo o
perfil da revista. Dedicou páginas à moda,
turismo, esporte e até literatura, mantendo,
na página central, ninfetas de cara inocente
e ângulos sinuosos. Playboy se tornou assim
uma revista mensal, a meio caminho entre a
Esquire 6 3. Vogue, misto de jornalismo,
vaidade, resenhas, muitas fotos de carros e
poucos anúncios do mercado pornô. Em fins
de 1987, a Playboy já registrava um ativo de
US$ 16 milhões e suas ações duplicavam a
cotação na Bolsa de Valores nova-iorquina.
Resultado: Hugh começou a alimentar os
sonhos de aposentadoria que agora se con-
cretizam. "Tenho paixão pelos bons negó-
cios", gosta de repetir Chris. E o mais curioso
é quê ela tem um irmão, que se dedica à
modesta profissão de consultor de compu-
tadores.

It ¦ ¦ -v
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Um império de

US$ 130 milhões

O 
império cia Playboy Enterprise
Incorporation "surgiu cio nada",

na avaliação de seu próprio criador
Hugh Hefner. Empregado da revista
Esquire, Hefner teve um pedido de
aumento negado (cinco dólares a
mais por semana) e, com algumas
centenas de dólares, lançou em de-
zembro de 1953 a primeira revista de
nus do munclo. "Quem náo vê o sexo
como fonte de prazer e a coisa mais

importante da vida
humana é certamente
um débil mental",
costumava dizer o mi-
lionário que, no auge
do sucesso, em 1972.
sobrevoava os Esta-
dos Unidos 110 seu
DC-9 negro, com a
cauda marcada por
um dos 14 logotipos
mais vendidos naque-
le pais — o coelhinho
da Playboy, simbolo
escolhido por ser o
coelho, segundo Hef-
ner. "o mais sexy dos
animais". A revista,
que se multiplicou em
editora, clubes privés,
cassinos, hotéis, uma
agência de modelos,
tinha açóes cotadas
em 24 dólares, vendia
6,5 milhões de exem-
plares da revista
Playboy e administra-
va um patrimônio
avaliado em US$ 190
milhões em 1972. fora
a circulação mundial
de 85 produtos com a
marca Playboy, Ga-
mes ou Playmate.

Ainda nos anos 70,
a imprensa anunciava
visíveis sinais de de-

cadência, provocada por prejuízos da
Playboy Productions, uma produtora
de fracassos cinematográficos, entre
eles, A macaca nua, de David Morris, e
Macbeth, de Roman Polanski. Outros
incidentes abalaram a imagem da em-
presa: a morte por uma overdose da
coelhinha Adrienne Pollack em 1973 e
da secretária e coelha de confiança de

Hefner, Bobbie Arnstein, pelo mesmo
motivo, em 1975. Os jornais começa-
vam a anunciar que a revista caia em
vendas para 4 milhões de exemplares,
acumulava prejuízo e suas ações rram
cotadas a 4 dólares em 1975. O próprio
Hefner reconhecia que sua ótima idéia
envelhecia. O avião, conhecido como
Big Bunny (o coelháol, foi vendido em
197G por US$ 4 milhões. A revista sofria
pressões moralistas e jã náo era mais
vendida nos grandes magazines. Co-
meçavam as vendas dos clubes e ho-
téis — o cassino Atlantic City foi vendi-
do por US$ 53 milhões — e a mansão de
Hefner <65 cômodos. 28 empregados. 25
coelhinhasi passou a ser encarada co-
mo uma casa de fantásticas orgias. A
revista, porém, sempre tomou posições
políticas: contra a guerra do Vietnam,
a favor do ingresso da China na ONU,
da liberação do aborto, do uso de pílu-
ias e de um consumo responsável de
drogas.

Já no início dos anos 80, a filha de
Hefner. Christie, assumiu o controle da
cadeia, sempre subordinada ao pai,
para lançar uma nova linha: investi-
mento em novas publicações e em
vídeos, uma decisão tomada após dois
anos deficitários. Havia expectativa de
novo crescimento nas vendas, mas em
1986 Christie reconheceu a queda de
177, na circulação: cie quatro milhões
de exemplares, a revista pasou para 3,5
milhões.. Os quatro cassinos fechados
de surpresa em Londres registraram
um prejuízo de US$ 52 milhões ainda
em 1986. Os clubes, que em 1972 soma-
vam 22 casas espalhadas pelo mundo
com um milhão de sócios, reduziram-
se, em 1986, a oito — no oeste das
Estados Unidos, no Japào e em Manila.
A TV a cabo, que tinha 750.000 assi-
nantes, perdeu 100.000 em 1985. As
páginas de anúncios caíram de 1.452
para 912 e. neste mesmo ano de 1985.
Hugh Hefner teve um enfarte. Agora,
este ano. Christie Hefner Já disse que"as coisas voltam ao seu lugar". O
Value Line Investiment Survey estima
um faturamento de US$ 130 milhões
em 88, com lucros operacionais de US$
16 milhões e a renda pela venda de
vídeos. O último clube Playboy. po-
rém, foi fechado este ano em Michigan.
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FLORERJ
Asíocíocõo dos Floricultorci
do Eitado do Rio dt? Janeiro

Venha ver de perto o verde que te quer ver.

É setembro e a primavera está em flor no

Casashopping.
Um clima de natureza com o que há

de mais belo e exótico na flora brasileira.

São plantas e flores além da imaginação

num jardim muito além dos 600mz. É verde

pra ninguém botar defeito!
Visite a 2? Primavera em Flor no

Casashopping.

OE17 DE SETEMBRO*2 DE OUTUBRO.

Cosa
Av. Alvorada (Via 11), 2150 - Barra

Õmmemet

shopping
1 F)0 - Rarra ¦ ü

Sii^MKTEATRO MUNICIPAL. , , JflB

;ij||| '. Reservas prioritárias para o espetáculo sera*o aceitas pelo telefone

l||f 
" 
262-3935, dia12 e13, com entrega dos ingressos no dia 16 09.

Ingressos V venda na bilheteria do teatro a partir de 17 09..,— g

Apoio Cultural . • . L "'¦ia r 
V . jornal do brasil
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Sinhozinho

Malta luta

em Angola

Maria Luiza Jakobson

BRASÍLIA 

— Conhecido em Angola por
suas Interpretações como Zeca Diabo (O
bem amado) e Sinhozinho Malta (Roque

Santeiro), o ator Lima Duarte foi convidado
para fazer a apresentação de um videolivro
sobre a vida e a obra do ex-presidente Agosti-
nho Neto, encomendado pela embaixada de
Angola. Ao ser apresentado ao ator, ontem, o
embaixador angolano, Francisco Romão de
Oliveira e Silva, emocionou-se: "O senhor não
imagina como ajudou a aliviar a nossa vida!"

O embaixador explicou que, quando passa
em Angola alguma novela interpretada por ele,
as reuniões governamentais, em qualquer nivel,
seja ministerial ou mesmo presidencial, são
interrompidas para que todos possam assisti-
la, voltando depois à reunião. O principal mer-
cado de Luanda, capital do pais, recebeu o
nome de Roque Santeiro.

Lima Duarte, também emocionado, falou
da profunda admiração que sente pelo povo
angolano: "Sofreram muito. Foram escraviza-
dos, massacrados e, apesar de tudo, cantaram.
Sobretudo cantaram."

Embora não conheça Angola, Lima disse
que vem de lá a maior parte da correspondên-

í cia que recebe, principalmente das cidades de
Benguela e Luanda. "Alguns já se tornaram
amigos, de tanto que escrevem", contou.

Escritor, poeta, médico, revolucionário, e
humanista, líder da independência de Angola e
seu primeiro presidente, Antonio Agostinho
Neto é cultuado ainda em seu país como "o
maior dos angolanos". Vitorioso na luta pela
independência quando, mesmo das prisões, in-
centivava o povo com seus poemas, Agostinho
Neto dedicou-se à pacificação de todo o conti-
nente africano até sua morte, causada pelo
câncer, durante uma visita a Moscou, em 1979.

Contratada pela embaixada, a empresa
brasiliense Apoio Marketing e Editora Ltda
convidou quatro conhecidos artistas negros
para interpretarem alguns de seus poemas:
Zezé Mota, Ruth de Souza, Antonio Pitanga e
Milton Gonçalves, além da atriz brasiliense
Dora Wainer. Uma equipe irá.a Angola nos
próximos dias, colher o depoimento da viúva de
Agostinho Neto, dona Maria Eugênia, e filmar
cenas locais, que serão apresentadas como pa-
no de fundo durante a declamação dos poemas.
O vídeo será apresentado pela primeira vez no
dia 11 de novembro, data do 13° aniversário da
independência de Angola, na embaixada em
Brasília. Futuramente, será comercializado em
vários países, além de ser apresentado nas
universidades e instituições angolanas.

BrasNia — Sonja Rego

Lima Duarte lê poemas de Agostinho
Neto para a televisão angolana
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Filme de Tetê Moraes ganhou três

prêmios na jornada baiana

Jornada

premia 

*Terra

para 
Rose'

SALVADOR 

— Terra para Rose, um do-
cumentário de Tetê Moraes sobre a refor-
ma agrária no Brasil, que conquistou

troféus nos festivais de Havana e de Brasília,
prosseguiu com sua carreira vitoriosa na 17a
Jornada Internacional de Cinema da Bahia,
ficando ao mesmo tempo com os prêmios Glau-
ber Rocha, dois Tatus de Ouro e um Tatu de
Bronze, correspondentes ao melhor filme do
concurso, melhor filme na preferência popular,
melhor documentário em longa-metragem e
ainda melhor música. Foi o grande vencedor de
um festival que teve como tema central este
ano O Cinema e os Direitos Humanos no Ter-
ceiro Mundo.

Reunindo na Bahia personalidades como o
cineasta cubano Santiago Alvarez, Joáo Batis-
ta de Andrade, Orlando Senna e Fernando Coni
Campos, a 17" Jornada conferiu ainda o Prêmio
Olney São Paulo a Memória de sangue, de
Conceição Senna, como melhor filme nordesti-
no, e o Prêmio Walter da Silveira a Saúde —
direção coletiva —, um documentário em vídeo
sobre as relações sociais na vida do trabalhador
das camadas populares. Outros prêmios foram
concedidos a Memória viva, de Octavio Bezer-
ra, A los companeros, la libertad dos argenti-
nos Marcelo Cespedes e Carmen Guarani e
também P.S.W. — uma crônica subversiva, de
Paulo Halm e Arnaldo Campos.

José Celso Martinez Corrêa está na montagem paulista de Theatro Musical Brazileiro

Ator Zé Celso de volta

m

Rosangela Petta

SÀO 
PAULO — A última vez

que o diretor teatral, anima-
dor cultural e protestador de

plantão José Celso Martinez Corrêa
pisou num palco como ator foi há 15
anos, na peça As três irmãs, de
Tchecov. Por isso, entrar em cena
nesta sexta-feira, no mesmo papel
interpretado pelo seu irmão Luís
Antônio — autor do premiadíssimo
Theatro musical brazileiro, que es-
tréia agora sua temporada paulista
no Teatro Itália —, tem para Zé
Celso um duplo sentido. Sob o cha-
péu amassado do arquetípico Ébrio
cantado por Vicente Celestino, ele
homenageia mediunicamente o ir-
mâo, assassinado no ano passado
no Rio de Janeiro, e volta a fazer o
que chama de "teatro explicito", já
que nos últimos anos se especiali-
zou como figura dramática do cho-
ra-Oficina, tentando de tudo (até
Paulo Maluf) para salvar seu céle-
bre teatro."Nào tô nada-enferrujado", avi-
sa Zé Celso, que todo mundo se
acostumou a ver e ouvir na TV, nos
jornais, nas ruas — fosse no estar-
dalhaço sobre seu filme O rei da
vela, fosse adiando infinitamente a
montagem das suas Bacantes, fosse
esperneando pelas freqüentes ame-
ças de despejo do Teatro OQcina,
encravado no bairro do Bixiga. O
filme jamais entrou em circuito co-
mercial, o clássico de Euripedes te-
ve apresentações "especiais", e o

Ele retornou

para mostrar

nos palcos o

último trabalho

do irm,âo Luiz

Antônio

teatro pode ser salvo se o seu proje-
to — sete volumes batendo à porta
de possível patrocinadores, como o
Banco do Brasil — for aprovado até
o ano que vem. "Nào me desliguei
um segundo do teatro", jura Zé
Celso, "embora não tivesse condi-
ções de fazer o teatro que eu queria.
Mas agora posso me dar ao luxo de
jogar esta energia e espero quebrar
o encanto, quero a luz do sol, sair do
subterrâneo". Segundo o "decano
do ócio", como é conhecido nas
rodas mais maliciosas, a oportuni-
dade de participar do espetáculo
veio a calhar porque, no geral, em
sua opinião, "ou se é empregado ou
se cai num desemprego criminoso".
Zé Celso desabafa: "Eu já estava
começando a odiar falar e escrever
bem, sem poder concentrar minha
energia. Fico chocado com a misé-
ria da cultura brasileira, e a gente
morre disso."

Há menos de um mês, Zé Celso
passou ao piano o hit de Vicente

Celestino com o parceiro de Luís
Antônio, Marshall Netherland ("mi-
nha voz saiu como em filme ameri-
cano", garante) e ficou decidida a
sua atuação no palco nas duas pri-
meiras semanas da temporada. Zé
Celso diz que só não vai assumir o
papel até o fim por causa dos com-
promissos com a campanha do Ofi-
cina. Mas Marshall também lembra
que, afinal, já havia um ator esco-
lhido para substituir Luiz Antônio
— Luiz Carlos Buruca — e que,
desta forma, fica ainda mais marca-
da a homenagem. "Eu havia dado
ao Zé Celso uma foto do irmão dele
com o peito aberto, que não quis
usar na divulgação para não asso-
ciar com o peito esfaqueado naque-
le crime, e o Zé deu um grito selva-
gem", conta Marshall. "Logo de-
pois, ele me pediu para fazer O
ébrio."

Zé, no entanto, diz que o "convi-
te" de Marshall pintou como "a
única proposta séria que recebi" —
já que não obteve apoio algum
quando, após a morte do irmão,
quis assumir o que seria seu novo
projeto, a montagem de Lulu, do
dramaturgo alemão Frank Wede-
kind, com Fernanda Torres, e mui-
to menos endosso ao happening
indignado que promoveu na missa
de sétimo dia de Luís Antônio. "A
classe ficou chocada", registra Zé
Celso.

Independentemente de quem
partiu a idéia de sua inclusão no
elenco do Theatro musical brazi-
leiro, a verdade é que este trabalho

acabou deixando o leão mais man-
so e feliz — embora não tivesse
ainda feito um ensaio geral até trés
dias antes da estréia. O antes inte-
pestivo Zé Celso é hoje um calmo
senhor de 51 anos que pede suges-
tôes a todos sobre como deve ser o
cachecol do seu personagem, ba-
seando-se numa foto de Vicente Ce-
lestino a caráter na capa de um
disco antigo."Não que lhe faltem apetitosas
oportunidades para mais um dis-
curso inflamado: ele e o radialista
Afanásio Jazadji, deputado esta-
dual pelo PDS paulista, estão se
processando mutuamente desde o
assassinato de Luís Antônio (Afa-
nãsio é acusado de atentado à hon-
ra graças aos pouco louváveis co-
mentários que fez sobre o crime no
rádio: Zé Celso é réu por difamação
pelas respostas que lhe deu pela
imprensa), e o diretor confessa que
nào sentiu medo nas audiências."Enquanto esperava minha vez no
tribunal, eu fiquei lendo o texto e
isso me deixou em paz, relaxado",
conta. Para surpresa da produção,
Zé Celso tem sido pontual às entre-
vistas e ensaios, veste-se e maquila
rapidamente um rosto cheio de sor-
risos simpáticos, posa comportado
para as fotografias. Ainda assim,
Marshall garante que o ébrio de Zé
Celso é dele, é dionisíaco. Para o
próprio ator, é isso mesmo, só que
um pouquinho mais mundano, re-
sumindo sua expectativa como
qualquer mortal: "Eu quero marcar
um gol", diz, muito sério.

'Videographics' 

no MAM

Ovideota 
brasileiro pode nào sa-

ber, mas é um privilegiado. A
qualquer momento do dia ou da

noite, basta ligar a televisão e pronto:
passa-se imediatamente a assistir ao
que há de mais avançado no mundo em
arte computadorizada, graças às vinhe-
tas mágicas que abrem e intercalam
quase todos os programas da Rede Glo-
bo. Uma seleção dessas vinhetas, mui-
tas delas responsáveis pela transforma-
çào da telinha em uma galeria de design
ultra-vanguardista, está na exposição
Vídeo-graphics, que leva ao foyer cio
MAM, até 16 de outubro, as apresenta-
ções do Esporte espetacular, do Fantás-
tico, e outras criações do alemão Hans
Donner produzidas pela Globo Compu-
taçào Gráfica.

A principal novidade da mostra, que
é inédita no Rio e já esteve cm São
Paulo, Paris, Cannes, Nova Iorque, Ro-
ma, Milão e Edimburgo, é o fato de estar
organizada de modo a elucidar os misté-
rios que envolvem a produção de cada
vinheta. De Alagados até a Favela da
Maré, toda a população brasileira co-
nhece a abertura do Jornal nacional ou
os triângulos voadores do "a seguir,
mais um campeão de audiência", mas
ninguém sabe direito como é possível
que símbolos girem no espaço, dese-
nlios evoluam com rapidez e alto efeito
estético e que partículas dispersas for-
mem, de repente, um logotipo. O pulo
do gato, a criatividade de Donner para
fazer da TV um caleidoscópio eletrônico
com imagens (às vezes inspiradas em
cenas cláslcas do cinema ou em signos
da própria realidade) possuidoras de
um alto índice de informações estéticas,
não pode ser ensinada. Mas as diversas
fases da produção das vinhetas estão
descritas em painéis com fotos das gra-
vaçóes dos resultados parciais e da ope-
raçào do computador, expostos ao lado
de 39 monitores de vídeo que exibem
simultaneamente as vinhetas e do-
cumentários sobre a criação de imagens
cm trés dimensões.

Hans Donner
(abaixo) está
mostrando
no museu
vinhetas
como as que
fez para o
Esporte
espetacular
(ao lado) da
Rede Globo
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Hans Donner é reconhecido como
uma das cabeças mais Inventivas do
videografismo. Suas bolaçôes, porém,
dependem de computadores munidos
com softs gráficos de alta complexida-
de, que podem viabilizar sonhos unldi-
mensionais. bidimensionais e tridimen-
sionais. A tecnologia a serviço da arte
aplicada é caríssima: cada vinheta, que
leva dias para ser realizada, custa cerca
de USS 400.000. A Globo, no entanto,
não se impressiona pelo custo e investe
alto em seu visual. "Hoje tenho à minha

disposição condições de trabalho difí-
ceis de serem equiparadas", diz ele. "Is-

so garante a ausência de limites para a
fantasia e total liberdade de criação." O
segredo é a incorporação do processo
digital à TV analógica: no computador,
cada ponto de luz é numerado e memo-
rizado. podendo ser manipulado de to-
das as formas possíveis e imagináveis.
Ao designer cabe escolher se vai lidar
com imagens tomadas por câmeras. sin-
tetizadas no computador ou mistas O
resto fica por conta da imaginação.
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Eureka!

o Agora que saiu o Jó, por que não lançar o Jô?
® Seria o candidato ideal para o Rio.
a Sabe como ninguém empurrar com a barriga. Zózimo

0 E3 E3

Agenda
ciieia

Gal Costa cantará no
fim de semana em Sal-
vador.

Depois, fará uma
temporada em Portu-
gal, seguindo de lá para
Nova Iorque.
o Vai estrelar no dia 14
de outubro um show no
Avery Fisher Hall, no
Lincoln Center.
« E quase o roteiro Eu-
ropa, França e Bahia.

g i i

Sete
chaves

Rita Lee es cá tranca-
da no estúdio da Som
Livre gravando seu pró-
ximo LP, que tem como
título Independência e
Vida.

Além de um punhado
de músicas novas, co-
mo a que dá nome ao
disco, a cantora veste
com roupa nova velhos
sucessos, como, por
exemplo, C'est si bon.

Um barato.
E B H

Bom humor
® O ex-governador Leonel Brizola anda num período de
grande bom humor.
• Sua última boutade tem como alvo a candidatura à
presidência da República do deputado Ulysses Guiroa-
rães:

— Agora que o doutor Ulysses é candidato são capa-
zes de dizer que eu *ainda não tenho idade suficiente
para candidatar-me.

EB EB ES

Novidade
o Os vidros dos carros de
dezenas de moradores da
Barra da Tijuca passam a
exibir a partir de hoje um
novo adesivo:
"A prefeitura faliu. O Mc-
dina c que tinha razão".

Quem nasce
* Beatrizinha Monteiro de
Carvalho e Manuel Bayard
Lucas de Lima sao avós
pela primeira vez.
e Nasceu em Sáo Paulo
Letícia, filha de Betina e
Alfredo Rheingantz.

¦ ¦ a

Alerta
O candidato tucano à

prefeitura paulistana,
deputado José Serra, in-
terrompeu ontem a cam-
panha e voou às pressas
para Brasília.

Da mesma forma, o
deputado Francisco Dor-
nelles interrompeu sua
temporada de descanso
para encontrar Serra em
Brasília.

Os dois foram avisados
de que há gente aprovei-
tando a revisão gráfica do
texto da Constituição para
fazer alterações no capítu-
lo da reforma tributária.

É a menina dos olhos de
Serra e Dornelles.

Rada-Viva.
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O gentleman Jorge Guinle ladeado pela escritora Toni Tucci e
Lisa Salomon, anfitriã anteontem de um movimentado coquetel

Faturada
O jornal inglês Financial Ti-

mes acaba de dar uma tremenda
faturada.

Publicou na edição de ontem,
uma caderno inteiro dedicado
ao State of Sáo Paulo.

Com direito a perfis de Jânio
Quadros, Sílvio Santos, etc, e,
obviamente, uma profusão de
anúncios, a maior parte deles de
bancos e do governo Orestes
Quércia.

A mil

u a b

Dose dupla

o O jornalista Luis Guttemberg coleciona em Brasília
dois endereços.
® No edifício Jessé Freire, exerce o cargo de diretor-geral
da TV Bandeirantes na Capital.
o No segundo andar do Palácio do Planalto, escreve os
discursos do presidente José Sarney.

O governo desconversa mas
está fazendo o possível e o im-
possível para que o acordo da
divida externa seja assinado até
o final da próxima semana.

Tanto é assim que o presiden-
te do Banco Central, Elmo Ca-
mòes, que parte hoje para as
reuniões de bancos centrais na
Espanha, França e Alemanha,
tem prontinho um esquema pa-
ra decolar a qualquer momento
da Europa rumo a Nova Iorque,
só para estar presente à assina-
tura do acordo.

A pressa se justifica.
Saindo antes da Constituição,

o acordo não precisaria ser apro-
vado pela Câmara.

o Um grande jantar na Fundação Oscar
Americano festejou em São Paulo os 20 anos
da revista Veja. Sem a presença de qualquer
político, do plano federal ou estadual, mas
com a participação em peso do empresaria-
do paulista. ...A brasileira Isabel Seabra, primeira bai-
larina do Scala dc Milão, receberá amanhã
o prêmio Positano, entregue anualmente à
melhor profissional da temporada.

Fátima e Mauro Junqueira Schmidt. ele
aniversariando, recebem amanhã para jau-
tar um grupo de amigos.

A atriz Pepita Rodrigues lança hoje em
São Paulo com um grande coquetel no
Mofarrej Sheraton seu novo vídeo Pepita,
lua e mel, um guia turístico e culinário para
casais cm lua dc mel.

Amanhece domingo no Rio para uma tem-
porada de férias o embaixador no Vaticano e
sra. Afonso Arinos de MeLlo Franco Filho.

Um jantar inaugurará na segunda-feira o
Barraeuda da Barra.

Elegante de verdade estava a recepção
oferecida anteontem por Kiki e João Carlos
de Almeida Braga, que reuniram em casa o
chamado tout Rio.

O programa da orquestra e coro do Tea
tro Municipal no Museu de Arte Moderna,
domingo à tarde, terá a participação espe-
ciai de Fernando Teixeira — o brilhante
Flgaro do Barbeiro de Sevilha.

O empresário Donald Stewart lançará dia
19 na Sociedade Hípica Brasileira, às 19h,
seu livro O que é o liberalismo.

O novo embaixador em Dacar — a embai-
xada brasileira ali é uma obra-prima de
Affonso Eduardo Reidy — será o diplomata
Lindolfo Collor.
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RIO JAZZ CLUB

Tudo pronto
O deputado Ulysses Guimarães mandou

imprimir, na gráfica da Manchete, uma car-
tilha escrita em linguagem bem popular que
terá milhões de exemplares distribuídos em
todo o país.

Mostra a contribuição do PMDB na elabo-
ração da nova Carta.

* * *
A cartilha é a segunda peça mais impor-

tante da campanha à presidência da Repú-
blica de Ulysses Guimarães que terá. como
carro-chefe, um filme publicitáxo mostrando
o candidato em pleno ato de comemorar o
encerramento dos trabalhos no segundo tur-
no da Constituinte.

¦ ¦

AntiPV
• Sugestão de
um adesivo apos-
to no vidro de um
táxi que rolava
ontem no centro
da cidade:
"Se você gosta de
baleia crie uma
na sua banheira".

Recorde
• Justiça seja feita
ao PDT.
® Conseguiu falir o
Rio de Janeiro,
a Levou para tanto,
nomeando e elegen-
do sucessivamente
todos os prefeitos
desde o dia 15 de
março de 83, exatos
cinco anos e meio.

n a a

Definição
• De urn convidado do movimentado coque-
tel oferecido por Lisa Salomon, filosolica-
mente, contemplando de copo na mão a
paisagem social que se expunha diante de
seus olhos:
— Quem tinha razão é o saudoso Gilberto
Amado. Definia o chato como aquele sujeito
que não nos faz companhia e nos rouba a
solidão.

Para breve
Já como coordenador de marketing nacio-

nal e internacional da Embratur, Ricardo
Amaral cumprirá em novembro a sua pri-
meira missão oficial vestindo a camisa da
empresa.

Irá a Venezuela para o lançamento, lá, do
projeto Passaporte Sulamericano.

Vem a ser um pacote turístico a preços
especiais englobando os países da América
do Sul.

Pode ser o primeiro passo para a criaçao
da Cucarachatur.

¦ ¦ ¦

Bons amigos
O candidato a prefeito do Rio pelo PDT,

Marcello Alencar, e o deputado Miro Teixei-
ra, do PMDB, deyem apreciar bastante a
boa, tradicional e copiosa culinária árabe.

Nos últimos dias, cs dois foram vistos
nada menos do que cinco vezes almoçando
juntos num restaurante arabe do centro da
cidade.

O tema de tantos encontros tem sido,
naturalmente, o possível apoio de Miro ao
candidato do PDT.

Até o momento, contudo, eles são apenas
bons amigos.

Só uma
« O ex-governador Leonel
Brizola já decidiu.
« No dia 30 de outubro,
visitará as comunidades
da Rocinha e do Vidigal.
» Será a única aparição
pública do ex-governador
a favor de seu candidato à
prefeitura do Rio, Mareei-
lo Alencar.
o No mais, ficará nas trin-
cheiras da televisão e dos
comícios.

a h ta
'Special'

Jô Soares tem quase
pronto, em fase de edição,
para colocar no ar semana
que vem, um capitulo de
seu programa diário de en-
trevistas dedicado inte-
gralmente ao diretor Ro-
man Polanski.

São 35 minutos de bate-
papo, gravados ao longo
de um almoço que reuniu
os dois numa suite do
Maksoud Plaza, em São
Paulo.

Os dois e suas gatinhas,
Flávia Soares e Emma-
nuelle Seigner.

Jô tem 50 e Flávia, 24;
Polanski tem 55 e Emma-
nuelle, 22.

® ¦ n

Expansão
o A companhia aérea so-
viética Aeroflot, que já voa
regularmente para Hava-
na e Buenos Aires, está
tentando ampliar suas li-
nhas para a América La-
tina.

Pretende iniciar a ex-
pansào passando a operar
para a Costa Rica, sem que
isso implique em reciproci-
dade, ou seja, a Lacsa cos-
tariquenha não voaria pa-
ra Moscou.

Negócio
Pouco antes de embarcar

para Roma, no inicio da se-
mana, o empresário Jair Co-
ser engordou seu império na
área de exportação de café.

Comprou a participação
acionária do irmão Gersino
Coser na Unicafé, que vem a
ser a primeira no ranking
brasileiro dos exportadores
do produto.O negócio girou em torno
dos 40 milhões de dólares.

Zózimo Barrozo do Amaral, com sucursais
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Festival Gastronômico de PAEILA oom mais de 14 variedades (Paeila
de Lula. Polvo, Crustáceo, à Valenciana, Mista à Ia Marinara...) para
vocô escolher e saborear. Preço de CZ$ 1.400,00 pl pessoa
Além de paellas, El pescador está promovendo um Cozido a
Madrtolefta p/ 2 pmhm a CxS 3 mil

Praça Sao Conrado 20 — Fones 322-3133 e 322-0851

0 puc você não viu no Free Jazz, vai ver no RIO JAZZ .
HOJE: Duo GILSOS PERANZZETA, teclados, SEBASTIAO TAPAJÓS, violão.

Av. Atlântica, 1020 — subsolo — Hotel Meridien
Tel: 541-9046 a partir das 22:00 horas.

é A MAIOR INTÉRPRETE DE "EVITA"
DE TODOS OS TEMPOS..

Ristoran t e^NtW^O N«ClON*t 01 *«m.S CÊNICAS - MI».'STtPIO Q> CUlTfP*
DE 4.' A SÁBADO AS 23:30 H.

R. BARAO DA TORRt. 3(iH.
-RESERVAS: 521-1460.
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E assim que 
um bilhão de

chineses se divertem

¦
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Teatro dc Fantoches.
Os bonecos que parecem persona-

, gens vivos.
• ¦ \- íw Seus movimentos faciais e suas e_x-

pressões são tão humanas, que você
acaba se esquecendo de que se trata" apenas de bonecos manipulados.

De 15 a 18 de setembro, no Teatro
gll João Caetano.

Ingressos à venda no local.

J8È
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DEPT? CRIAÇÃO

Estamos procurando profissionais na

área de estilo, para fazer parte de

nossa equipe de criação.

Exige-se

I Experiência mínima de 2 anos

I Curriculum
B Pretensão salarial e foto.

Enviar para R. Tapirapé n? 118 • Jacaré

sob o título DEPT

CRIAÇÃO.

jl " 
i

JoAo Saldanlxa !
O bota-pop" jot** o toqoe d« bola.

JA ENCANTARAM 70 000 PESSOAS
MIGUEL t GUILHERME

FALABELLA KARAM
TEATRO CLARA NUNES 274-9696

Iniciativa: Lukr Eventos
Patrocínio exclusivo:

sroi&sireaaa3
Evento incentivado pela Lei 7.505/86

Ip COMEDIA IRRESPONSÁVEL

TEATRO CASA GRANDE
CENSURA 10 ÁNÒS • INGRESSOS A DOMICÍIÍO • TEL 539 40«6,

JORNAL t>0»l»ASILUNi\t(lK)D«(UIIUIA fUNDACAOHAílOHM Ot AfUSCtNKAS- r-M'
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MaSHOPPINGS
ART-CASASHOPPING-1 — Tal, pai. tal filho de ?'
a 69. às 17h Sábado e domingo, às 15h. 17h
(Livre) Olhos negros 19h. 21 h (14 anos) Curta
Faz mal II. de StHI
ART-CASASHOPPING-2 — Big Easy — Um aceno
de contas de 2a a 6a. às 17h, 19h. 21 h Sábado e
domingo, a partir das 15h (14 anos) Curta Sertão
do Conselheiro, de Agnaldo Siri Azevedo
ART-CASHOPPING-3 — Feliz ano velho de 2a a
6a. às 17h. 19h, 21h Sábado e domingo, a partir das
15h. (14 anos)
ART-FASHION MALl-1 — Kangaroo de 2" a 6a às
16h. 18h. 20h. 22h Sábado e domingo, a partir das
14h. (14 anos) Curta O muro— O filme, de Sérgio
Péo
ART-FASHION MALL-2 — Big easy — Um acerto
de contas de 2a a 6a. às 16h. 18h. 20h. 22h
Sábado e domingo, a partir das 14h (14 anos)
Curla Melodrama, de Jorge Mansur
ART-FASHION MALL-3 — Feia ano velho de 2a a
6a. às 16h, 18h. 20h. 22h Sábado e domingo, a
partir das 14h. (Livre)
ART-FASHION MALL-4 — Terra de bravos de 2a a
6a. às 16h30min. 18h20min. 20h10mm. 22h Sába-
do e domingo, a partir das 14h40mm (Livre) Curta
Pa/ác/o Monroe, uma época em ruínas, de Côlio
Gonçalves
BARRA-1 — A dama do One Sanghai 15h.
17h10mm. 19h20mm. 21h30min (14 anos)
BARRA-2 — Prece para um condenado 15h,
17h10min. 19h20mm. 21h30min (14 anos) CurtaMercadores de São José de Sani Lafon Pádua
BARRA-3 — Busca frenética 14h30min,
16h50min. 19hl0min. 21h30min (10 anos) CurtaLivio Abramo, Gravuras, de Fernando Com CamposRIO-SUL — Busca frenética 14h30mm, 16h50mm.

LEBLON-2 — A farsa 14h10mm. 16h. 17h50min.
19h40min. 21h30min (16 anos) Curta Nem tudo
sào flores, de Paulo Maurício Caldas
STAR-IPANEMA — Big easy — O aceno de —__
contas 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (14 anos) Curta ÍSaCENTRO

STUDIO-CATETE — A farsa 14h10min. 16h.
17h50min. 19h40min. 21h30min (16 anos) Curta
Morangos mofados, de Rubem Corveto

19h10min. 21h30mm (10 anos) Curta Livio Abra-
mo. Gravuras, de Fernando Com Campos
ÊSÍCOPACABANA 

~

ART-COPACABANA — Fe/// ano velho 14h. 16h.
18h. 20h. 22h (14 anos)
BRUNI-COPACABANA — Tal pai. tal filho 14h.
16h. IBh. 20h. 2?h (Livro) Curta. Beco sem mime-
ro. de Octávio Bezerra
CINEMA-1 — A família 14h. 16h30min. 19h.
21h30min (Livre) Curla' Senão do conselheiro, de
Agnaldo Siri Azevedo
CONDOR COPACABANA — De dó Mamata
14h30min. 16h20mrn, 18h10min. 2üh. 21h50min
(14 anos)
COPACABANA — Prece para uni condenado 15h,
17M0min. 19h20min. 21h30min (14 anos) Curla
V'am pra Disneylândia. de Nelson Xavier
JÓIA — A farsa 14h10min. IBh. 17hD0min,
19h40mm, 21h30min (16 anos) Curta Tempo de
ensaio, de Eunice Gutman
RICAMAR — Và e veja. 14h. 16h30min, 19h.
21h30min
ROXV — Busca frenética 14h30min. 16h50min.
19h10min. 21h30mm. (10 anos) Curta Frio na
barriga, de Nilson Villas-Boas
STUCMO-COP AC ABANA — Kangaroo 15h.
I7h10min. 19h20min. 21h30min (14 anos) Curta
Passageiros, de Carlos Gerbase e Glén»o Póvoas
Bipanema e leblon
CÂNDIDO MENDES — Eternamente Pagu 14h.
16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos)
LAGOA DRIVE-IN — B/ade Runner — Caçador de
andróides 20h15min. 22h30min (18 anos) Curta
Peno de Clarice, de João Carlos Horta
LEBLON-1 — Prece para um condenado 15h.
17h10min. 19h20min. 21h30min (14 anos) Curta
Pedido Pax. de Alba Liberato

Melodrama, de Jorge Mansur

BBOTAFOGO
BOTAFOGO — Império do sexo 13h30min.
16h20min. 19h15min (18 anos)
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Jovens
sem rumo 17h, 18h40min. 20h20min. 22h (18
anos)
ÔPERA-1 — Busca frenética 14h30min,
16h50min. 19hl0min. 21h30min (10 anos) Curta
Violurb. de Cleumo Segond
ÔPERA-2 — Prece para um condenado 15h.
17hl0min. 19h20min. 21h30min (14 anos) Curta
A voz da felicidade, de Nelson Nadotti
VENEZA — A dama do One Shanghai 15h.
17h10mm, 19h20mm. 21h30min (14 anos)

Bcatete e flamengo
LARGO DO MACHADO-1 — Dedé Mamata
14h30min. 16h20mm. 18h10min. 20h. 21h50min
(14 anos)
LARGO DO MACHADO-2 — Crocodilo Dundee II
15h, 17h10min, 19h20mm. 21h30m.n. (10 anos)
LIDO-1 — Atirando para matar de 2a a sábado, às
15h, 17hl0mm, 19h20mm. 21h30min Domingo, a
partir das 17h10mm 116 anos) Curta Ismael Nery
UDO-2 — Colors — As cores da violência: I4h,
16h20mm. 1Bh40mm. 21h. 116 anos) Cuna: Tempo
de ensaio, de Eunice Gutman
PAISSANDU — Big easy — O aceno de contas
14h, 16h. 18h. 20h, 22h (14 anosl Curta Dedo de
Deus. de Cnstiano Requiào
SÀO LUIZ-1 — Prece para um condenado 15h.
17h10min, 19h20mm. 21h30mm (14 anos) Curta
Canta Diamantina, de Moacir de Oliveira
SÀO LUIZ-2 — Busca frenética 14h30min.
16h50min. 19h10min. 21h30min (10 anos) Curta
Violurb, de Cleumo Seaond

METRO BOAVISTA — Dedê Mamata 14h.
15h50min. 17h40min, 19h30min. 21h20min (14

ODEON  Busca frenética 14h. 16h20min.
18h40min. 21h (10 anosl Curt3 Violurb. de Cleu-
mo Segond
PALÁCIO-1  Prece para um condenado I4h.
16h10min. 18h20min. 20h30min (14 anos) Curta
A voz da felicidade, do Nelson Nadotti
PALÁCIO-2 — O império aos sentidos 13h30mm.
15h30min 17n30min. 19h30min. 21h30min (18
anos! Cinta Nem tudo sáo flores, de Paulo Maurl-
cio Caldas
PATHÉ — Feliz ano velho de 2a a 6® às 12h, 14h.
16h. 18h. 20h. 22h Sábado e domingo, a partir das
14h (14 anos)
REX — Show de garotas de 2 a 6 . às 12h.
14h50min. 17h45min, 19h15min Sábado e domin-
go. às 13h30min. 16h20m:n. 19h15mm (18 anos)
VITÓRIA — Cleôpatra — Sua arma era o sexo
13h30min 15h. 16h30min. 18h. 19h30min. 21 h
(18 anos) Curta Tempo de ensaio, de Eunice
Gutman

Mtijuca
AMÉRICA — Busca frenética 14h. 16h20mm.
18h40m>n, 21n (10 anos) Curta Violurb. de Ciou-
mo Segond
ART-TIJUCA — Feliz ano velho 15h. 17h. 19h.
21h (14 anosi
BRUNI-T1JUCA — Big easy — O aceno de contas
15h, 17h. 19h, 21 h (Livre) Curta Sertão do conse-
Iheiro. de Agnaldo Siri Azevedo
CARIOCA — Prece para um condenado 15h.
17hl0min, 19h?0min ?1h30min (14 anos) Curta
Pedido Pax. de Alba Liberato
COMODORO — Cleôpatra Sua arma era o sexo
15h30mm, I7h. 18h30min. 20h (18 anos)

TIJUCA-1 — A dama do One Shanghai 14h30mm,
16h40min. 18h50min. 21 h (14 anos)
TIJUCA-2 — A farsa 14h10mm. 16h, 17h50min,
19h40min. 21h30mn (16 anos) Curta Mercadores
de Sào José. de Sara Lafon Pâdua
TIJUCA-PALACE-1 — Kangaroo de 2a a sábado,
às 14h30min. 16h40min. 18h50mm. 21 h Domingo,
a partir das 16h40mm (14 anos) Curta Ismael Nery
TUUCA-PALACE-2 — 912 Semanas de amor
14h, 16h20min. 18h40min, 21h (16 anos) Curta
Frio na barriga. de Nilson Villas-Boas
Umeier
ART-MEIER — Piece para um condenado
14h30min. 16h40min. 18h50min, 21 h (14 anos)
Curta Violurb. de Cleumo Segond
BRUNI-MÉIER — Dedé Mamata 15h. 17h. 19h.
21 h (14 anosl
PARATODOS — Feliz ano velho 15h. 17h, 19h.
21h (14 anos)

BRAMOS E OLARIA
RAMOS — Bambo 3 15h. 17h. 19h, 21 h (14 anos)
OLARIA — Dedé Mamata 15h30mm. 17h20min.
19h10mm. 21h (14 anosl

Jmadureira e
jacarepaguá

ART-MADUREIRA-1 — Big easy — O aceno de
contas 15h. 17h. 19h, 21 h (14 anos) Curta
Nifrapo. de Ricardo Villas-Boas Bravo
ART-MADUREIRA-2 — Feliz ano velho 15h. 17h.
;9h. 21 h (14 anosl
BARONESA — A farsa 15h30mm. 17h20mm.
19h10min, 21 h 06 anos)
BRISTOL — Rambo 3 15h. 17h. 19h. 21 h (14
anos) Curta Resistência da lua. de Octávio Bezerra
MADUREIRA-1 — A dama do One Shanghai
14h30min. 16h40mm. 18h50min, 21h. (14 anos)
MADUREIRA-2 — Busca frenética 14h.
16h20mm, 18h40min. 21 h (10 anos) Curta Merca-
dores de Sáo José de Sani Lafon Pâdua

MADUREIRA-3 — Prece para um condenado
14h30min. 16h40min. 18h50min. 21h (14 anes!
Curta Passageiros de Caries Gerbase e Glênio
Póvoas
BICAMPO GRANDE
PALÁCIO — Colors — As cores da v iolência 15h.
I7h10min, 19h20mm (16 anos) Curta Melodrama.
de Jorge Mansur
BNITERÓI
ARTE-UFF — Mosfa O tempo é uma ilusào Hoie
Morangos Silvestres, às 16h 17h50mm, 19h40m n.
21h30min (14 anos) Amanhã Era uma vez na
América, às 16h30min. 20h30min (18 anos) Do-
mingo Aconteceu amanhã, às 15h30mm.
17h20min. 19h10min. 21 h (Livre) Hoje. à meia-
noite Arizona nunca mais
CENTER — Prece para um condenado 14h30mm.
16h40min. 18h50min, 21 h (14 anos) Curta Capiba.
ontem. ho\e. sempre, de Fernando Spencer
CENTRAL — A dama do Cine Shanghai 14h30min,
16h40mm, 18h50mm. 21 h (14 anos)
CINEMA-1 — Saigon — Império da violência 14h.
16h, 18h. 20h. 22h (16 anosl Curta Arte nas
cidades, de Carmem Pereira Gomes
ICARAÍ  Busca frenética: 14h, 16h20min.
IDMOmtn, 2lh. ;'0 anos) Curta: Frio na barriga, de
Nilson Villas-Boas
NITERÓI — Um amor fatal 14h10mm. 16h.
17h50min. 19h40min. 21h30min (14 anos) Cuaa
A voz da felicidade, de Nelson Nadotti
NITERÓI SHOPPING-1 — Tal pai. tal filho 15h,
17h. 19h. 21 h (Livre) Curta A superfície domada,
partida, dobrada, de Newton Silva
NITERÓI SHOPPING-2 — Rambo 3:15h. 17h. 19h.
21 h (14 anos) Curta Dedo de Deus. de Cnstiano
Requiâo
WINDSOR — Fehz ano velho 15h, 17h. 19h. 21 n
(14 anos)
TAMOIO (Sáo Gonçalo) — Saigon — Impêno da
violência: 16h30min. 18h30min, 20h30mm (16
anos) Curta Ba/ado. um amsta de Olinda, de Sara
Lafon Pâdua
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Achados e Perdidos

Yí*RECOMENDA

A DAMA DO CINE SHANGHAI IBraslleiro). de
Guilherme de Almeida Prado Com Maitô Proen-
ça Antônio Fagundes. Paulo Villaça e Miguel
Faiabella. ferra- 7 (Av das Américas. 4 666 —
325-6487), Veneza (Av Pasteur, 184 — 295-
8349): 15K 17h10min, 19h20min. 21h30min
Tijuca-1 (Rua Condo de Bonfim. 422 — 264-
5246), Maduretra-1 (RujDagmarda Fonseca. 54
— 390-23381 14h30rPin. 16h40min, 18h50min,
21 h (14 anos) Continuação
Corretor de imóveis encontra no cinema miste-
riosa mulher muito parecida com a estrela do
filme. A partir dai envolve-se numa aventura
cheia de intrigas e suspense Produçào de 1987
FELIZ ANO VELHO (Braslheiro). de Roberto
Gervitz Com Marcos Bieda. Malu Mader. Eva
Wilma e Marco Nanmi. Art-Copacabana (Av
Copacabana. 759 — 235-4895) 14h. 16h. 18h.
20h. 22h Art-Fashion Mall-3 (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258)- de 2a a 6a. às 16h, 18h. 20h,
22h. sábado e domingo, a partir oas 14h. Art-
Casashopmg-3 (Av Alvorada. Via 11. 2.150
325-0746) de 2a a 6a. às 17h. 19h. 21 h Sábado
e domingo, a partir das 15h. Pathé (Praça
Flonano. 45 - 220-3135) de 2a a 6". às 12h.
14h. 16h, 18h, 20h. 22h Sábado e domingo, a
partir das 14h An Ti/uca (Flua Conde de Bonfim.
406 — 254-9578). An-Madureira-2 (Shopping
Center de Maduretra — 390-1827), Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-3628) 15h.
17h, 19n, 21 h 114 anos) Continuação
Jovem fica tetraplégico ao chocar-se com uma
pedra no fu.xlo de um lago Mergulhando no
cassado ele descobre novas forças para encarar
a tragica situaçáo e dar um rumo à vida Baseado
no livro autobiográfico de Marcuio Paiva Produ-
çào de 1987
DEDÉ MAMATA (Brasileiro), de Rodolfo Bran
oáo Com Guilherme Fontes. Malu Mader. Mar-
cos Palmeira e Iara Jamra Metro Boavista (Rua
do Passeio. 62 - 240-1291) 14h. 15h50mm
17h40m.n, 19h30mm. 21 h20mm Condor Copa
cabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 255-
2610), Largo dc Machado 1 (Largo ao Machado
29 — 205-6842) 14h30min. 16h.20m.n
18h10mm. 20h. 21h50mm Bruni-Méter (Av
Amaro Cava'cante. 105 — 591-2746) 15h. 17h,
19h, 21 h Oisr.a (Rua Uranos, 1 474 — 230
2666) 15h30min. 17h20mm. 19hl0min, 21h
(14 anosl Continuação
A goraçáo de adolescentes esmagada e oprim
da durante a década de 70 e seu envolvimento
com a política e as drogas Baseado no livro
homônimo de Vinícius Vianna Proouçáo oe
1987
A FAMÍLIA ILa tamiglia). oe Ettore Scola Com
Vittorio Gassman. Stefania Sandrelli, Fanny Ar-
dant " Ottavia Piccoto CVwro ' (Av Prado
Júnior. ;S1 - 295-28891 14h. 16h30mm. 19h.
21 h30mtn (Livre) Continuação
A história oe uma família, abrangendo o período
que vai de 1907 o 1987. tendo como cenário
principal a casa. onde loocs se reúnem
ltá(ia 1987
OLHOS NEGROS lOae ciormel. de Nit-ita M
fchalkov Com Maicello Mastroianni. Silvana
Mangano. Marthe Ke'ler e Elena Sofonova Art
Casashoppmg-1 (Av Alvorada. Via 11. 2 150 -
325-07461 19h. 21 h (14 anosl Continuação
Na virada do sécuio. 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

B&estréias
BUSCA FRENÉTICA (Frantic). de Roman Poianski
Com Harnson Ford. Betty Buckley. Emmanuelte
Setgner e John Mahoney Odeon (Praça Mahatma
Gandhi. 7 — 220-3835) América (Rua Conde de
Bonfim. 334 — 264-42461. MaOureira-2 (Rua Dag-
mar da Fonseca. 54 — 390-2338) 14h. 16h20min.
18h40mjn, 21 h Roj/IAv Copacabana. 945 — 236-
62451. Sáo Luiz-2 (Rua do Calote. 307 — 285-2296).
Opera-1 I Praia do Bolafogo. 340 — 552^1945). Rio-
Sul (Rua Marquês de Sào Vicente, 52 — 274-1532).
Barra-3 (Av. das Américas. 4 666 — 325-6487)
14h30rnm. 16h50min. 19hl0min. 21h30min (10
anos).
Cirurgião vai até Paris, com a mulher, para passar
fênas. Ela desaparece misteriosamente do hotel e
ele começa uma busca desesperada que o leva ao
submundo do crime EUA/1988
BIG EASY — O ACERTO DE CONTAS (The big
easyl. do Jim McBnde Com Denms Quaid. Ellen
Barkin. Ned Beatty e Ebpe Roe Smith Sor-
Ipanema (Rua Visconde ae Piraiá, 371 — 521-4690).
Paissandu |Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-
4653) 14h. 16h, 18i, 20h, 22h An-Fashion Mall-2
(Estrada da Gávea. Ü39 — 322-1258) de 2a a 6". às
16h, 18h. 20h. 22h Sábado e domingo, a partir das
14h Art-Casashoppmg 2 (Av Alvorada, Via 11.
2 150 — 325-07461 oe 2d a 6". às 17h. 19h. 21 h
Sábado e domingo, a partir das 15h An-Madureira

I (Shopping Center de Madureira — 390-1827),
Bruni-Ti/uco (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-
8975) 15h. 171-1. 19h, 21h (14 anos)
Dois grupos de traficantes de drogas lutam para
manter seus espaços em Nova Orleans Para
estabelecer a ordem, um tenente da policia nascido
e criado na cioado. Que descobre a ligação estreita
entro os bandidos, as famílias e a policia
EUA 1986
PRECE PARA UM CONDENADO IA prayer for the
dymgl. de Mike Hodges Com Mickey Rourke. Alan
Bates. Bob Hoskins e Sammi Davis Palácio-1 (Rua
do Passeio. 40 — 240-6541). 14h. 16h10min,
18h20min. 20h30min São Luiz-I (Rua do Catete.
307 — 285-2296). Úpera-2 (Praia do Botafogo, 340
— 552-49451. Copacabana (Av Copacabana. 801 —
255-09531. Leblon-1 (Av Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048). Barra-2 (Av das Américas, 4 666 —
325-6487) 15h, 17hl0min, 19h20min. 21h30min
Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178).
Madureira-3 (Rua Joào Vicente. 15 — 593-2146i.
Art-Méier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544)
14h30min. 16b40min. 18h50min. 21 h (14 anos)
A história de trôs homens — um assassino, um
mafioso e um padre — cuias vidas se encontram
num momento de vingança, traição e violência
Inglaterra'1987

KANGAROO IKangarool. de Tim Burstall Com
Colin Friels. Judy Davis. John Walton e Julie NihiH.
Art-Fashion MaU-1 (Estrada da Gávea. 899 — 322-
1258): de 2a a 6a. às 16h. 18h. 20h, 22h. Sábados e
domingos, a partir das 14h. Studio-Copacabana
(Rua Raul Pompéia. 102 — 247-8900): 15h.
17h10min. 19h20min. 21h30min. Tijuca-Palace 1
(Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610): de 2a a
sábado, às 14h30min. 16h40min. 18h50min. 21 h
Domingo, a partir das 16h40min (14 anos)
Baseado na vida real do escritor D H. Lawrence
durante sua passagem pela Austrália, para onde foi
com a mulher, fugindo da repressão da Inglaterra
eduardiana Austrália/1986
DEUS É UM FOGO ^Brasileiro), documentário de
Geraldo Sarno Sala 16 (Rua Voluntários da Pátria.
88 — 286-6149) 18h. 19h30min. 21 h. Até quarta
O filmo documenta a incorporação da igreja à luta
dos oprimidos, no continente latino-americano, per-
correndo países como a Nicarágua, Cuba. Equador.
México. Peru e Brasil Produção de 1987

CONTINUAÇÕES
TERFIA DE BRAVOS IHome of the brave). de
Laurie Anderson. Com Laurie Anderson e sua
banda. An-Fashion MaU 4 (Estrada da Gávea, 899

 322-1258) de 2a a 6a. às 16h30min. 18h20min.
20hl0mm. 22h Sáoado e domingo, a partir das
14h40min. (Livre).
Musical apocalíptico concebido e interpretado pela
compositora, violinista, poeta e dramaturga amen-
cana EUA/ 1986
VÁ E VEJA — De Elem Klimov Com Alexy
Kravchenko o Olga Mironova Ricamar (Av Copaca-
bana. 360 - 237-9932) 14h. 16h30min, 19h.
21 h30min Até quarta
A guerra vista por um menino sobrevivente de um
massacre na2ista numa aldeia russa Grande prô-
mio no Festival de Moscou URSS/1984
A FARSA IMasquerade). de Bob Swaim Com Rob
Lowe. Meg Tilly. Kim Cattrall e Doug Savant
Studio-Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194).
Jóia (Av Copacabana. 680 — 255-7121). Leblon-2
(Av Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048), Tijuca-2
(Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-5246)
14hl0min. 16h. 17h50min. 19h40min. 21h30min
Baronesa IRua Cândido Benicio. 1 747 — 390-
5745) 15h30min. 17b20mia 19h10min. 21 h (16
anos)
Drama de amor e mistério Rica herdeira e latista
bon vivant começam um romance que termina mal
depois que o padrasto da moça é assassinado
acidentalmente pelo rapaz. ELW1987
COLORS — AS CORES DA VIOLÊNCIA (Colore),
oe Dennis Hopper Com Sean Penn. Robert Duvall.
Mana Conchita Alonso e Randv Brooks Lido-2
(Praia do Flamengo. 72 — 285-0642) 14h30min,
16h50min 19hl0min. 21h30mm Palácio (Campo
Grande): 15h, 17h10min. 19h20min (16 anos)
Or, confrontos r.ntre dois policiais de Los Angeles e
as gangues de adolescentes que disputam o domí-
mo das ruas onde imperam a violência o as drogas.
EUA/1987
TAL PAI. TAL FILHO ILike father hke sonI. de Rod
Daniel Com Dudley Moore. Kirk Cameron. Marga-
ret Colin e Catherme Hicks. Art-Casashopping-1
(Av Alvorada. Via 11. 2 150 - 325-0746) de 2" a
6a. às 17h. Sábado o domingo 15h. 17h. Brurv-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 — 256^1588)
14h. 16h. 18h, 20h. 22h (Livre)
Comédia Por acidente, cardiologista famoso troca
oe corpo com o filho, aluno do curso secundário, no
dia em que o filho tinha um encontro com a
namorada EUA/1987
ATIRANDO PARA MATAR IDeadly pursurt). do
Roger Spottiswoode. Com Sidney Poitier. Tom
Berenger, Kirstie Alley Udo-i (Praia do Flamengo.
72 285-0642) de 2a a sábado, às 15h. 17h10min.
19h20mm. 21h30mm Domingo, a partir das
17hl0min (16 anos)
Agente do FBI requisita a ajuda de um expert em
triiharpara prender um assassino escondido numa
remota área montanhosa do Pacífico EUA/1987
CROCODILO DUNDEE II ICrocodile Dundee II). de
John Cornell Com Paul Hogan. Linda Kozlowski.
John Meiilon e Ernie Dingo. Largo do Machado 2
(Largo ao Machado. 29 — 205-6842) 15h,
17hÍ0min. 19h20mm. 21h30min. (10 anos).
Continuação das aventuras do herói australiano em
Nova Iorque Desta vez. ele está sendo procurado
por perigosos traficantes e, para náo arriscar a vida
da namorada, resolve fugir com ela para a Austrália.
EUA/1987
RAMBO III (Rambo III). de Peter MacDonald. Com
Syivester Staltone. Richard Crenna. Marc de Jonge

e Kurtwood Smitt" Bristol (Av Ministro Edgar
Romero 460 — 391-4822) Ramos (Rua Leopoldma
Rego, 52-230-1889) 15h. 17h. 19h. 21 h. (14 anos)
Nesta terceira aventura. Rambo deixa o mosteiro
budista onde estava meditando para libertar o
amigo, preso como refém no Afeganistão
EUA 1987

83 RE APRESENTAÇÕES
BLADE RUNNER — CAÇADOR DE ANDRÓIDES
(Blade runner). de Ridley Scott Com Harrison Ford.
Rutger Hauer o Sean Young Lagoa Drive-ln (Av
Borges de Medeiros. 1 426 — 274-7999)
20hl 5min e 22h30min Até domingo (18 anos)
Ficçào científica no ano 2020 A ciência genética |á
é capaz de produzir cópias humanas que sào
chamadas replicantes. Alguns destes seres se
rebelam e sào caçados por policiais. EUA'1982
JOVENS SEM RUMO (Recriess). do James Foley
Com Aidan Qumn. Daryl Hannah o Kenneth McMil-
lan Cmeclube Estação Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria. e8 — 286-6149) 17h, 18h40min,
20h20mm. 22h 118 anosi
Adolescente rebelde procura excitaçâo e perigo,
trocando a Vida pacata em família para viver entro
as gangues de rua EUA/1984.
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Ai no corrida), de
Nagisa Osroma. Com Eiko Katusa o Tatsuya Fu|i
Paiacio-2 (Rua do Passeio. 40 - 240-6541)
13h30min. 15h30min. 17h30min. 19h30min.
21 hSOmm (18 anos)
História real ocorrida no Japáo. em 1935 Jovem
prostituta e seu amante entregam-se a uma p3ixào
intensa que termina num ritual trágico e belo
Japào/1976
9 SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1 2 weeks). de
Adrian Lyne Com Mickey Rourke e Kim Basinger
Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonf.m, 214 — 223-
4610i 14h. 16h20min, 18h40min. 21 h (16 anos)
Mulher desquuada encontra homem rico e estra-

<0'Neill

em debate

Quem quiser saber um
pouco mais sobre o
dramaturgo
norte-americano Eugene
0'Neill tem uma
oportunidade única hoje,
às 17h, no Teatro Glauce
Rocha. George C. White,
fundador e presidente do
Eugene 0'Neill Theater
Center, que fica em
Connecticut, falará sobre o
patrono do centro que
preside e que este ano
registra o centenário de
seu nascimento. Além de
analisar a obra e a vida
atormentadas do autor de
A mais sólida mansão,
White abrirá debates ao
final. Qualquer dúvida,
portanto, é só perguntar.

nho. e os dois passam a viver uma paixão alucinarv
te num curto espaço de tempo. EUA/1985.
ETERNAMENTE PAGU (Brasileiro), de Norma
Bengell. Com Carla Camurati. Nina de Pádua.
Antônio Fagundes e Ester Góes. Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica. 63 — 267-7098) 14h. 16h,
18h. 20h. 22h (14 anos)
A verdadeira história da revolucionária Patrícia Gal-
vào. a Pagu. que escandalizava os conservadores
da época com suas posições políticas e libertado-
ras Produçào de 1987
BJPRE-ESTREIAS

A FESTA DE BABETTE (Babette's feastlúe Gabriel
Axel Com Stéphane Audran, Bibi Andersson. Bir-
gitte Federspiel e Bodil Kier Amanhã, à meia-noite.

no Art-Fashion Mall 4, Estrada da Gávea. 899
(Livro).
Jovem francesa vive como empregada na casa de
duas irmãs solteironas. num vilarejo da Dinamarca.
Ela recebe um pròmid do loteria e gasta toda a
fortuna preparando um banquete sofisticado para
todos os habitantes da aldeia Vencedor do Oscar
de Melhor Filme Estrangeiro. Dinamarca. 1988
PERIGO NA NOÍTE (Someone to watch over mel.
do Ridloy Scott Com Tom Borenger. Mimi Rogors.
Lorraine Bracco o John Rubinstein. Amanhã, à
meia-noite, no Art-Copacabana. Av Copacabana.
801 o An-Fashion Mall 3. Estrada da Gávea. 899
(16 anos)
Detetive da policia, casado o com um filho, tom sua

vida totalmente modificada quando ó destacado
para proteger jovem milionária, testemunha do um
crime. EUAM987.
METIDO EM ENCRENCA (Biloxi. bluesl, do Mike
Nichols. Com Matthew Broderick. Christopher Wal-
kon. Matt Mulhern o Corey Parker Amanhà. à
meia-noite, no Largo do Machado 2. Largo do
Machado. 29 o Rio-Sul. Rua Marquês do São
Vicente. 52. (10 anos)
Jovem sonha em ser escritor mas tom que deixar
sua casa no Brooklyn para viver a dura experiência
de sobreviver num campo de treinamento militar,
duranto a 2a Guerra Mundial Baseado na poça de
Neil Simon. EUA/1987
QUERO SER GFIANDE (Big). do Ponny Marshall
Com Tonn Hanks. Ehzabeth Perkins e Robert Log-

gia. Amanhã, à meia-noite, no Leblon-1. Av Ataulfo
de Paiva. 391. (Livre).
Garoto de 12 anos transforma-se num homem de
35 anos. depois de fazer o pedido a uma máquina
mágica, mas logo começa a ter medo do enfrentar
o mundo adulto. EUAM988.
0 MISTÉRIO DO COLÉGIO BRASIL (Brasileiro), de
José Frazáo. Com André Barros. Sílvia Buarque.
Danielle Daumerie e Beth Goulart. Amanhà. à meia-
noite, no Leblon-2. Av Ataulfo de Paiva, 391 (14
anos)
Fatos estranhos e desaparecimentos de pessoas
perturbam a calma de um grupo de adolescentes
que ensaiam para um show de rock no auditório do
colégio Produçào de 1987
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Leonardo Aversa
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<Olhares

por trás

da lente

Um é sócio efetivo
da Magnum Photos,
tem vários ensaios pu-
blicados e é um dos
expoentes máximos
do fotojornalismo bra-
sileiro. O outro, um jo-
vem e talentoso fotó-
grafo autônomo. En-
tre Sebastião Salgado
e Leonardo Aversa,
porém, há algo em co-

mum: o olhar, que pri-
vilegia o homem e seu
sofrimento diante das
injustiças sociais.
Imagens dos loucos
do Pinei e dos flagela-
dos das enchentes, co-
lhidas por Aversa, es-
tão expostas na Bi-
blioteca Estadual.
Salgado, que exibe
flagrantes da fome na
Ásia e América Lati-
na, na Funarte, fala
hoje, às 18h, no Palá-
cio Gustavo Capane-
ma, sobre o conjunto
da sua obra. Aversa
estará lá — na primei-
ra fila.
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BJORNAL DO BRASIL
AM 940 KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a dorfl . às
7h30min. 12h30min, 18h30min e 0h30mm
Repórter JB — de 2a a dom Informativo às horas
certas
JB Notícias — De 2a a 6a Informativo às meias horas
Alóm da Noticia»— Com Sônia Carneiro, às 7h55min. de
2a a 6a
Momento Econômico — Com Arnaldo César Ricci. às
8h10mm. de 2a a 6a
No Mundo — Com William Waack. de 2a a 6a às
8h25mm
Nas Entrelinhas — Com Joào Máximo, de 2a a 6a às
8h35minPanorama Econômico — Informativo econômico, de 2a
a 6a. às 8h45min
Via Preferencial — Celso Francc. de 2a a 6a às
9h10mm.
Correspondente em Paris — Reale Jr de 2a a 6a
9h30min às 12h30min
Os Rumos da Política — Com Rogério Coelho Neto. do
2a a 6a, às 9h40min
Encontro com a Imprensa — de 2a a 6a às 13h

Arte-Fmal — Variedades — Cem Luiz Carlos Saroldi. de
2a a 6a. às 22h
Som Latino — Produção e apresentação de Márcia
Rodrigues, sáb. às 21 h
Arte-Fmal Jazz — Produção Célio Alzer e J Carlos
Apresentação de Maurício Figueiredo, dom., às 22h
BFM ESTÉREO 99,7 MHz

HOJE:
20h — CDs a raio laser Sinfonia Fúnebre e Triunfal, op
15. de Berhoz (OS Londres. Davis — 35 00), 7 5 Inven¦
çòes lSinfonias) a trós vozes, de Bach IDreyfus -
26 29). Smfonia n° 4, em Si bemol maior, op 60. de
Beethoven (Org Phil Klemperer — Grav 1960 —
35 20), Sonata em sol menor, para trompete e ôrgào. do
Boismortier (Maurice Andrô. Bilgram — 8 35). Nuvens

Noturno para orquestra n° I. oe Debussy (Tilson
Thomas — 08 40), Andante spianato e Grande Polonai-
se brilhante em Mi bemol maior, para piano e orquestra,
op 22. de Chopm (Arrau, Pil Londres. Inbal — 15 20),
Variações sobre um tema de Fiank Bndge. op W. do
Benjamin Britten (OS Londres, o autor — Grav 1968 —
26 43). Concerto em Dó maior, para flauta doce. cordas
e contínuo, op 3, n° 1. de William Babel (Michala Petri

6 54)
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RECOMENDA
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HENRI MATISSE — E<posição do 20 peçasdo Livro Jazz. Museu da Chácara do Céu. Rua
Murtinho Nobre. 93 De 3a a sáb , das 14h às
17h, dom das 13h às 17h. Até dia 30
Litografias e pochoirs realizados a partir de
colagens que Matisse realizou no final da vida
e reuniu em um livro. Jazz. publicado no Paris
do pós-Guerra. Sem ligação direta com a
música norte-americana. Jazz é um constante
fluir de cores, formas e ritmos de tal mtensida-
de que é considerado, com toda a justiça, uma
das obras-primas das artes gráficas do século

Completando 60 anos no dia do concerto, o
maestro e compositor Mário Tavares rege este
domingo, no Museu de Arte Moderna, a orques-
tra e coro do Teatro Municipal em coros famo-
sos de ópera (ao ar livre, com entrada franca).
Mas o programa também tem peças sinfônicas
como a Festa das Igrejas, de Francisco Migno-
ne e termina com a 4a Suíte do Descobrimento
do Brasil, de Villa-Lobos, autor em que o maes-
tro é especialista. Participação especial de Fer-
nando Teixeira, que acaba de fazer o Fígaro em
O barbeiro de Sevilha. Às 16h30min.

I

m .

Festa para>

o paladar
A festa de Babette, Oscar de me-
lhor filme estrangeiro este ano,
tem pré-estréia amanhã no Art
Fashion Mall-4. Um conselho: fa-
ça uma boquinha antes de assis-
tir a um dos filmes mais delica-
dos e sutis das últimas têmpora-
das, e que exibe um cardápio de
humilhar as mais orgulhosas
confrarias de gastrônomos. O di-
retor Gabriel Axel inspirou-se
em um conto da compatriota
Isak Dinesen (a autora de Out of
África — Entre dois amores) e
fala de uma micro-comunidade
dinamarquesa do final do sécu-
lo, invadida por uma misteriosa
francesa (Stephane Audran, im-
pagável), que procura abrigo na
casa de duas irmãs solteironas,
filhas de um pastor. A trama
pode parecer estranha, mas é
tecida com raro talento. Confira.

MIRÓ — Pinturas, esculturas, cerâmicas, cartazes
e tapeçarias. 1o pavimento do Paço Imperial. Pça.
15 De 3a a dom. às 11 h às 18h30min. Ingressos a
Cz$ 300.00 (crianças até 14 anos nào pagam) Até
dia 9 de outubro. Inauguração hoje. às 18h30min.
GAUDÍ — Painéis fotográficos, maquetes e repro-
duçóes de elementos arquitetônicos e decorativos.
10 pavimento do Paço Imperial. Pça. 15. De 3a a
dom. das 11 h às 18h30min. Ingressos a Cz$ 300.00
(crianças até 14 anos nào pagam). Até dia 9 de
outubro. Inauguração hoje. às 18h30min
VIDEOGRAPHICS — Imagens computadorizadas e
painéis fotográficos Foyer do Museu de Arte
Moderna. Av Infante D Henrique. 85 De 3a a dom.
das 12h às 19h Até dia 16 de outubro
RACHEL MAGALHÃES — Pinturas Galeria Ma-
cunaíma, Rua México esquina de Araúio Porto
Alegre De 2a a 6a. das 10h30min às 18h30min Até
dia 30 do setembro
VERÔNICA ACCETTA — Pinturas Museu Antônio
Parreiras. Ingá. Niterói Até dia 12 de outubro.
11 EXPOSIÇÃO DE PLANTAS E FLORES/PRIMA-VERA EM FLOR — Stands de 11 floriculturas com
plantas ornamentais e flores Pça do Casashoppmg,Av Alvorada. 2150, Barra. Diariamente, das lOh às22h Até dia 2 de outubro Inauguração amanhã.
0 RIO EM FOTOS: PRIMEIRA VISÀO, REVELA-
ÇÔES 88 — Fotografias. Halldo Centro Administra-
tivo Sào Sebastião. Rua Afonso Cavalcanti. 455. De
2a a 6a. das 9h às 18h Último dia.
FORA DO QUADRO — Obras de Ronald Duarte.
Franco Cistaro e Lia do Rio. Caixa Econômica

...federal, Av Rio Branco. 174. De 2a a 6a. das 10h às
16h. Último dia.

AMOSTRAS
O TEATRO BRASILEIRO NO CINEMA — Hoio. Os
sete gatínhos (Brasileiro), de Neville D'Almeida.
Com Antônio Fagundes. Ana Maria Magalhães e
Lima Duarte. Casa de Cultura Laura Alvim (Av.
Vieira Souto, 176): 20h30min. (18 anos).
O processo de desintegração do uma família che-
fiada por um pobre contínuo, que acredita piamente
na virgindade da filha mais nova. enquanto a mulher
e as filhas mais velhas escapam completamente ao
seu controle
O TEATRO BRASILEIRO NO CINEMA — Amanhã
o beijo no asfalto (Brasileiro), de Bruno Barreto
Com Tarcísio Meira. Ney Latorraca. Lídia Brondi e
Christiane Torloni Casa de cultura Laura Alvim lAv
Vieira Souto. 176) 20h30min (16 anos)
Homem é atropelado e beijado por um transeunte
Este gesto provoca uma série de reações precon-
ceituosas depois que o assunto vira manchete de
um jornal sensacionahsta.
O TEATRO BRASILEIRO NO CINEMA — Domin-
go O cavalinho azul (Brasileiro), de Eduardo Esco-
rei. Com Pedro de Brito, Ana Cecília e Alby Ramos.
Casa de Cultura Laura Alvim (Av Vieira Souto, 176)
18h. (Livre)
Na fantasia de uma criança, seu pobre cavalo era
um belo cavalinho azul e ela sai em sua busca
quando o pai precisa vendé-lo para pagar as dividas
Baseado na peça de Maria Clara Machado
ANTES DE HOLLYWOOD (IV — VIDA DOMÊSTI-
CA) — Hoio filme americanos do inicio do século,
incluindo The old actor. The water Nymph, One is
business the other is crime e A house divided
Cinemateca do MAM (Av Beira-Mar. s/n°)
16h30min
EXTRA — Hoie sua única saída (Pursucd). de
Raoul Wash Com Teresa Wright. Robert Mitcnum
e Judith Anderson Cinemateca do MAM (Av Beira-
Mar. s/n°) 18h30min
Western O tema da vingança pessoal na história
de um cowboy que sai em busca dos assassinos de
seu pai EUA/1947

ANTES DE HOLLYWOOD (V — O ESPIRITO DA
FRONTEIRA) — amanhã: filmes americanos do
inicio do século, incluindo The ruse, The girl of the
golden west e Senhoritas e homens. Cinemateca
do MAM (Av Beira-Mar, s/n0)" 16h30min
HOMENAGEM A JOSHUA LOGAN — Amanhã
Nunca fui santa (Bus stop), de Joshua Logan. Com
Marilyn Monroe, Don Murray e Arthur 0'Connel
Cinemateca do MAM (Av Beira-Mar, s/n°)
18h30min
Marilyn num papel dramático com o qual foi indica-
da para o Oscar de melhor atriz EUA/I 956
DUAS VEZES BUNUEL II) — Amanhã A (ilha do
engano (La híja dei engano), de Luís Bunuel Com
Fernando Soler, Ruben Rojo e Alice Caro Cinema
do MAM (Av Beira-Mar, s/n°) 20h30mm
Melodrama com toques de humor e ironia, envol-
vendo o relacionamento possessivo entre uma
pobre garota abandonada e seu pai adotivo e
dominador México/1951
ANTES DE HOLLYWOOD (VI — AMOR E INFOR-
TÚNIO) — Domingo, filmes do início do século
incluindo Dreamy Dud: He resolves not to smoke,
Who pays? e Berlin Express. Cinemateca do MAM
(Av Beira-Mar. s/n°) 16h30min.
EXTRA — Domingo Expresso para Berlin (Berlin
Express), de Jacques Tourneur Com Merle Obe-
ron. Robert Ryan e Paul Lukas Cinemateca do
MAM (Av Beira-Mar. s/n°) 18h30min
Suspense político Agentes internacionais sào aler-
tados do provável atentado à vida de um pacifista
que viaja para Berlim a fim de fazer um discurso
EUA 1948
DUAS VEZES BUNUEL (II) — Domingo A ilusão
viaja de bonde (La ilusion viaja en tranvia), de Luís
Bunuel Com Lilia Prado, Carlos Navarro e Augustin
Unsunza Cinemateca do MAM (Av Beira-Mar.
s n°) 20n30min VersSo original, sem legendas
Comédia picaresca Os empregados de uma linha
de bondes decidem empreender a última viagem
antes do bonde ser desativado, numa aventura
cheia de imprevistos México/1953

fflEXTRA
HOTEL MUITO LOUCO (Hotel New Hampshire),
de Tony Richardson. Com Jodie Foster, Nastassja
Kinski e Rob Lowe. Hoje e amanhã, à meia-noite,
no Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (18anos).
Comédia dramática sobre uma família americana
protagonista de toda a sorte de confusões raptos,
incestos e mortes, tendo como cenário o velho
hotel de luxo onde o pai trabalhara na juventude e
conhecera a mulher Baseado no romance de John
Irving EUA-1984
SÀO BERNARDO (Brasileiro), de Leon Hirszman
Com Othon Bastos. Isabel Ribeiro e Nildo Parente
Hoje. às 11 h30min e 20h, no Auditório da Faculda-
de de Direito da UERJ. Av São Francisco Xavier,
52"! — 1° andar Entrada franca (14 anos)
Baseado no romance homônimo de Graciliano
Ramos A história de um homem obcecado pela
idéia de comprar as terras de uma fazenda e que,
depois de conseguir seu objetivo, casa-se. mas vive
torturado pelo ciúme. Produção de 1972
MENINO DE ENGENHO (Brasileiro), de Walter
Lima Jr Com Geraldo Del Rey, Sávio Rolim e
Rodolfo Arena. Amanhã, às 18h. e domingo, às
16h30min e 18h30min. no Museu de Astronomia e
Ciências Afins. Rua General Bruce, 586. (14 anos)
Órfão vai para a engenho Santa Rosa, no interior da
Paraíba, onde será criado pelo avô. Lá passa a ter
contato com a vida dura e conhecer seus persona-
gens e conflitos sociais e existenciais Produção de
1965.
BRASIL ANO 2000 (Brasileiro), de Walter Lima Jr
Com Anecy Rocha. Ènio Gonçalves e Hélio Fernan-
do Domingo, às 18h, na Escola de Artes Visuais.
Rua Jardim Botânico, 414
Fábula tropicalista que mistura chanchada, realismo
e ficção cientifica. Produção de 1968
CAMINHOS VIOLENTOS (At close range), de
James Foley Com Sean Penn, Christopher Walken.
Marv Stuart Masterson e Christopher Penn. Ama-

nhâ, à meia-noite, no Star-lpanema, Rua Visconde
de Piralá. 371. (14 anos).
Baseado em latos reais ocorridos na Pensilvánia.
no verào de 1978, narra a história de pai e filho
unidos na criminalidade até que o Tribunal do Júri
os separe. EU AI 1985.
A TRAIÇÃO DO FALCÃO (The Falcon and the
Snowman), de John Schlesinger Com Timothy
Hutton e Sean Penn. Hoje. à meia-noite, no Star-
Ipanema, Rua Visconde de Piraiâ. 371 (14 anos)
Filme de espionagem. Um ex-seminarista e um
viciado em heroina começam a trabalhar juntos
vendendo informações aos russos. EUA11985
CRIMES DO CORAÇÃO (Crimes ol the heart), de
Bruce Beresford. Com Diane Keaton, Jessica Lan-
ge, Sissy Spacek e Sam Shepard HojS e amanhã, à
meia-noite, no Cmeclube Estação Botafogo, Rua
Voluntários da Pátria, 88 (14 anos)
Três irmãs reencontram-se após longo período de
separação, para o julgamento da irmã mais nova,
que tentou assassinar o marido. EUA 1986
ZERO EM COMPORTAMENTO (Zero de conduit).
de Jean Vigo. Com Robert Blond e Jean Daste
Domingo, às 17h, no Cmeclube Jean Renoir. Rua
Jacinto, 7 Apôs a sessão haverá debates Entrada
franca
As aventuras dos meninos de um internato de
província e suas lutas contra a ordem estabelecida.
França/1983
CURTAS — Exibição de Humberto Mauro, de
David Neves, O aleijadinho. de Joaquim Pedro de
Andrade, e O incrível Sr Blois. de Nuno César de
Abreu Domingo, às 16h, na Escola de Artes
Visuais. Rua Jardim Botânico. 414
HISTÓRIAS DO COTIDIANO — De Regina Abreu e
Noilton Nunes Com Henriqueta Brieba e Maria de
Moraes Hoje. às 10h e 15h. na Creche-Escola
Nossa Senhora das Vitórias, Rua Dona Mariana.
143

FORMA E FORMAÇÕES II — Pinturas de Raimun-
do Castelo, João Carlos Favoretto e Paulo Nunan.
Espaço Cultural Petrobrás. Av Chile, 65. De 2a a 6a.
das 9h às 17h. Último dia.
GRUPO PANORAMA — Coletiva de pinturas e
esculturas. Hall do Centro Administrativo Sáo Se-
bastião. Rua Afonso Cavalcanti, 455. De 2a a 6a. das
9h às 19h. Às 19h Último dia.
IVAN SERPA — Pinturas. Tríade Galeria de Arte.
Av Epitácio Pessoa. 1.264, De 2a a sábado, das 14h
às 22h. Até amanhã.
CYBÉLE VARELA — Pinturas Galeria Bonino. Rua
Barata Ribeiro, 578. De 2a a 6a, das 10h às 12h e
das 16 às 21h. Sábados, das 10h às 17h. Até
amanhã.
SUZANA QUEIROGA — Pinturas Galeria Artespa-
ço. Rua Conde Bernadotte, 26/loja 116. De 2a a 6a.
das 14h às 21 h. Sábados, das 16h às 20h. Até
amanhà.
ALICE CAVALCANTI, BIA AMARAL E NENA
BALTHAR — Gravuras. Galeria Contemporânea.
Rua General Urquiza, 67/loja 5. De 2a a 6a. das 19h
às 18h. Sábados, das 9h às 13h. Até amanhã.
ERNI — Pinturas. Hebraica. Rua das Laranieiras.
346/4° andar De 3a a domingo, das 14h às 21 h Até
domingo.
ENSAIO POÉTICO — Fotografias de Ana Lontra
Jobim para o livro Ensaio Poôtico. 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 domingo.
ORQUÍDEA COLLECTION 88 — Exposçào do
orquídeas e fotografias de Adhemar Mananni e
Júlio Sabag Rio Design Center. Av Ataulfo de
Paiva. 270. Do 2a a sábado, das lOh às 22h
Domingo, das 12h às 20h Até domingo
ABSTRAÇÃO GEOMÉTRICA — Coletiva reunindo
25 trabalhos em papel de 16 artistas. Galeria
Edifício Gilberto Chateaubriand. Rua General Arti-
gas, 419 De 2a a 6", das 17h às 22h Sábados e
domingos e feriados, das 13h às 18h Até domingo.
65 ANOS DE COPACABANA PALACE — Coletiva
com obras de Manabu Mabe, Tomie Otate. Fayga
Ostrower. Cícero Dias e outros Place des Arts. Av
Copacabana, 313 Diariamente, das 10h às 22h Até
domingo
MOSTRA DE ARTES NA LONA DA CULTURA -
Coletiva Lona da Cultura. Aterro do Cocotá, s n° —
Ilha do Governador Diariamente, das 12h à meia-
noite Até domingo
FEIRA DE ANTIQUÃRIOS — Barracas auo ex-
põem obras de arte como cristais, porcelanas a

quaaros. Sábados, das 9h às 18h, na Praça Mare-
chal Âncora e aos domingos, das 10h às 19h, no
Casashopmg.
SEMANA DA VENEZUELA — Pinturas co Hugo
Baptista e caricaturas de Ruben Lôpez Galeria
Venezuela. Praia de Botafogo. 242/5° andar De 2a a
6a. das 10h às 18h Até dia 21
RUBENS GERCHMAN — Pinturas o -íe-e-"- s
Pequena Galeria. Rua da Assembléia. 10'ss De 2a a
6a. das 11 h às 19h. Até dia 23.
LOUCO FILHO — Esculturas Sala do Artista Popu-
lar. Rua do Catete, 179. De 23 a 6a. das 10h ás 18h
Até dia 23.
AUGUSTO RODRIGUES — Pinturas e serigrafias
Sala de Exposições Cândido Portman— UERJ. Rua
São Francisco Xavier, 542 De 2a a 6a. das 9h às
22h Até dia 23
RUTH LAGE — Pinturas. Galeria Sào Conrado
Studio Ane. Av Bartolomeu Mitre. 325/lj. 106. De
2a a 6a. das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 17h.
Até dia 23.
MANASSÉS E MIRIAN D'ARC — Pinturas Espaço
de Arte do Banco Central, Av Presidente Vargas.
730 — ss. De 2a a 6a. das 10h às 16h30min Até dia
23
RAKU — Exposição de cerâmicas japonesas Clube
dos Decoradores. Av Copacabana. 1 100 — 2°
andar. De 2a a 6a. das 10h às 19h Sábado, das 14h
às 18h. Até dia 23 Dia 22. às 15h30min. palestrasobre a técnica do Raku.
TINA NUNEZ — Tapeçarias guajiras. Instituto Bra-
sileiro de Cultura Hispânica. Rua das Marrecas. 31
De 2' a 6>. das 12h as 131 Ato d,a 24
RAIMUNDO RODRIGUES — Pr" jras Galera fi v
berro Alves. Av. Princesa Isabel, 186-lj. E. De 3a a
sábado, das 15h às 21 h Até dia 24.
ARQUITETURA CATALÀ — Coletiva com projetos
arquitetônicos da regiào da Catalunha. IAB. Rua ao
Pinheiro, 10. De 2a a 6a. das 10h às 22h Ate dia 24
ROBERTO LACERDA — Pinturas Pecple R i
Bartolomeu Mitre, 370. Diariamente, a partir aas
21 h. Até dia 25.
LUIZ SÁ — Desenhos Casino Icarahy. Rua Miguel
de Frias. 9 — Niterói De 2a a 6a. das 9h às 18h Ató
dia 25
68 X 83/NC BALANÇO DOS ANOS — Expôs ,5o
com obras do período tropicalista. painéis de pubH-
cidade da .época, fotos dos Domingos da Criação.
primeira páginas dos jornais da época e fantasias do
Chacrinha. Escola de Anes Visuais. Rua Jardim
Botânico. 414 De 2a a 6a, das 9h às 22h Sábados e
domingos, das 10h às 19h. Até dia 25.
GERAÇÃO 80 PENSANDO 68 — Cole! va : •
artistas da geração 80. Espaço Cultural Sórg<c
Porto. Rua Humaitá. 163 De 2a a 6a. das 10h as
18h. Sábados e domingos, das 12h às 15h Até c a
25.
NÃO É UM RETRATO — Coletiva com - jtro
pintoras e três gravadoras. Galeria de Arte da UFF.
Rua Miguel de Frias, 9 — Niterói. De 2d a domingo,
das 14h às 20h Até dia 25.
VISTA DE NITERÓI — Coletiva oe sete artistas
Museu do Ingá. Rua Presidente Pedreira, 78 —
Niterói De 3a a 6a. das 11 n às 18h Sábados,
domingos e feriados, das 14h às 18h Até dia 25
MADRUGA — Pinturas Centro Cultural Paschcal
Carlos Magno. Campo de São Bento — Icarai. De
2' a 6a. das 13h às 22" Até dia 26

HENRIQUE RAIZLER — Fotograf is Espaço
Cultural Sérgio Porto Rua Humaitá 163 Diaria
mente, das 12h às 22h. Até dia 27
V SALÃO BRASILEIRO DE ARTE — Ceie- . a com
175 quadros de artistas plásticos premiados em
salões. Decor Art Center. Rua Conde de Bonfim.
475 De 2a a 6a. das lOh às 18n Até dia 2"
ALOYSIO JANSEN — -S/b otcca Popular
do Leblon. Rua Dias Ferreira. 417 De 2a a 6a. das
9h às 18h. Até dia 28.
O SOL NASCENTE EM SANTA CRUZ — CIN-
QUENTENÁRIO DA COLÔNIA JAPONESA -
Coletiva reunindo fotografias e documentos. Sede
do NOPH. Praça Dom Romualdo, 11 — Santa Cruz
De 2J a 6J. das 9h ás 17n Ate dia 28
IVENS MACHADO — Esculturas Galeria Sérgio
Milhet, Rua AraUjo Porto Alegre. 80 De 23 a 6a. das
10h30min às 18h30mm Até .1 a 29
RUTH DO COUTO CORRÊA — D nturas Biblioteca
Popular de Botafogo. Rua Farani. 53 De 2a a 6a, das
10h às 17h Sábados, das 8h as 12h Até dia 29
ALFREDO FONTES -- Esculturas Atei cr do Ams-
ra. Rua Marechal Bittencourt. 9 — Riachuelo
Diariamente, das 15h ás 21 h. Até dia 30
LEA SOIBELMAN — Gravuras Galeria CEF. Rua
Marquês de São Vicente. 52 De 2a a 6a. das 10h às
16h30 Até dia 30
ISA NISSENBAUM — Esculturas 184.
Rua Visconde de Caravelas. 184 Diariamente, a
partir das 11 h Até dia 30
DEBORAH COSTA — Pinturas Grande Gae-a.
Rua 1® de Março. 101 Dc 2a a 6». cas " - is
Até dia 30

SOLISTAS DA ESCOLA DE MÚSICA - Recital
com Noel Devos (fagote) e Soma Maria Vieira
(piano) No programa, peças de Telemann, Lacerda,
Mignone. Escobar Nelson de Macedo e Ancelin
Hoje. às 18h30mm. no Salão Leopoldo Miguez. Rua
do Passeio, 98
RECITAL — Apresentação do pianista vienense
Hans Graf e sua filha Clarissa Graf Costa No
programa, peças de Mozart, Schubert e Ravel
Hoie às 16h. no Museu de Ane Moderna. Av Beira
Mar s/n° Ingressos a Cz$ 6 000,00. em beneficio a
Obra do Sol
ORQUESTRA E CORO DO MUNICIPAL - Con-

certo da Orquestra e Coro do Teatro Municipal
Dom, às 16h30min. ao ar livre, no Museu de Arte
Moderna. Av Beira Mar s n° Entrada franca
CALEIDOSCÓPIO ARTE — Apresentação o,~ j
po No programa, músicas medievais e renascentis-
tas brasileiras. Amanhà e dom. às 18h. na Casa de
Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto. 176 Ingres-
sos a CzS 500.00
ORQUESTRA DE CÂMARA DA RADIO MEC E
CORO DA RADIO MEC — Concerto sob a regência
do maestro Nelson Nilo Hach. No programa, peças
de Gemimani. Telemann. Carlos Gomes. Haendel.
Solista Murillo Barquetti Dom, às 21h. na Sa'a
Cecília Meireles Largo da Lapa. 47 Entrada franca
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TV PIRATA — Exibição de vídeos com Kiss (Crazymghts live), Iron Maiden (Rock pop Festival 84). Dio
(Hear Náid) e Black Sabbath com Ozzy (Live Paris
71) Domingo, às 19h, no TV Pirata. Rua Bento
Lisboa. 64
VÍDEOS NO CREPUSCULO — Hoje. à meia-noite
clips com S'Express. Fat Boys. L L Cool J . Teren-
ce T DÁrby e outros Amanhã, à meia-noite Non-
Stop video clips comemorando o aniversário do
programa Novas Tendências No Crepúsculo de
Cubatào. Rua Barata Ribeiro. 543
VÍDEOS NO GIG — Hoie The song remains the
same. com Led Zeppelin Amanhã Save Rollmg
Stones e Steve Miller Band Domingo Cream
Farewell Concert A partir das 21 h. no GIG Restau-
rant Video-Bar Av General San Martin, 629

VIDEO-ÓPERA Exibição de A torça do destino
com Leontyne Price. Giacomini e Isola Jones.
gravado no Metropolitan 1984 hoje. às 15h e 19h
no Centro Cultural Giacomo Puccini. Rua Siqueira
Campos. 43/lj 1010
VIDEO-CABINE — Instalação de Sandra Kogut que
sô pode ser assistida por um telespectador de cada
vez De 2a a 6a. das 9h às 12h e das 14h à meia-
noite Sábado e domingo, a partir das 18h Na Sala II
do Graal. Rua Visconde Silva 55
VÍDEOS NA TULLULA — Hoie. às 20h tcho and
Bunnymen IPictures on my vvall) e The Cult (Live in
London e clips) Amanhã, às 16h e 18h30mm Black
Sabbath (Paris 71) B'ack Sabbath (Rock concert
75). Iron Maiden (Live m London) e Motor Head
(Iron Fist) Domingo, às 14h. 16h30mme 19h Led

/eppelm (The song remains the samo) Na Sala do
Vídeo Tullula Av Nilo Peçanha. 398 - Duque de
Caxias
VlDEO-SHOW — Exibição do vídeo com show do
Levei 42 De 2a a domingo, às 14h. 16h. 18h. 22h
6a e sábado, sessões à meia-noite, na Sala de Vídeo
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63
SEMANA DA MUSICA CLÃSSICA — Exibição do
video Horowitz m London Hoje. às 12h15min,
14h15min. 16h15min, 18h15min. no Cândido Men-
des. Rua Io de Março. 101
VIDEO NO TELÃO — As 9h30mm e 16h Contos
de verão, de Gianni Franciolini. Às 12h e 18h30mm
A ira de Aquiles, de Marino Girolami. Hoie. na
Videoteca da BPEDRJ. Av Presidente Vargas.
I 261 Entrada fraca

OJOS QUE MIRAN — Video de Mana Thereza
Azevedo Hoje e domingo, às 18h e 20h sábado às
18h e 19h30min Na Casa de Cultura Laura Alvim,
Av Vieira Souto. 176
EWARTUNG (ESPERA) — Vídeo de Maysa Braga
baseado no conto A dor, do Marguerite Duras e em
Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland
Barthes Sábados e domingos, às 17h30 e 18h30.
na Aliança Francesa de Botafogo. Rua Mariz Barre-
to. 730 Narração em portupuôs Entrada franca
VÍDEO-CIÈNCIA — Vídeos relacionados com as
pesquisas brasileiras na área de Ciências Biológicas
e Médicas Tema de hoje Hematologia Hoje. em
sessões contínuas, das 10h às 18h. no Museu de
Astronomia e Ciências Afins. Rua General Bruce,
586 Entrada franca

A programação publicada no Roteiro está suieita a alterações de ultima hora É aconselhável confirmar horários e programas por telefone

CISNE NEGRO CIA DE DANÇA — Apresentação
da companhia sob a direção de Hulda Bittencourt
Convidada especial Ana Mana Botafogo Teatro
Villa-Lobos. Av Princesa Isabel. 440 (275-6695) De
5a a sáb, às 21 h e dom. às 19h Ingressos 5a e dom
a CzS 800.00 e 6a e sáb a CzS 500.00 Até domingo
PROCURA — Espetáculo de dança com o grupo
Vacilou Dançou Direção de Carlota Portella Coreo-
grafias e concepção de Carlota Portella e Ciro
Barcelos De 4a a 6a às 21h15min, sáb. às
19h30min e 22h. e dom. às 20h. no Teatro Nelson
Rodrigues Av Chile. 230 (262-0942) Ingressos 4a
e 5a a CzS 850.00 e de 6a a dom. a CzS 1 000.00 e a
CzS 850,00. estudante Até dia 2 de outubro
GLAUBER. A GRANDEZA DO DRAGÃO — Adap-
taçào livre dos roteiros de Glauber por Gilda Rebello
e Sylvio Dufrayer Direção e coreografia de Sylvio
Dufrayer Com a Cia de Dança Sylvio Dufrayer De
4a a sàb, às 21 h e dom. às 19h e vesperal de 5a, às
18h30min. no Teatro Dulcma Rua Alcindo Guana-

bara. 17 (240-4879) Ingressos a CzS 600,00 (4a. 5a
e dom), a CzS 800.00 (6a e sàb) e a CzS 400,00
(vesperal de 5a) Até dia 2 de outubro.
IV MOVIMENTO FORMAS DE DANÇA — Progra-
maçào sàb . apresentação do Bailet Officina do R»o
de Janeiro e da Assccação de Dança do Ro de
Janeiro Dom . grupo Livre, grupo Independente
Nery Filho. Ecole de Danse le Soleil D'or. Uniarte e
Studio 229 Sempre às 19h, no Teatro Armando
Gonzaga. Av Gal Osvaldo Cordeiro de Farias. 511
Ingressos a CzS 500.00
JOHNNY FRANKLIN — Apresentação ca Acade-
m a de Ba et Tea:ro da UFF 'i_a '.' .j-e de Fr as
9 De 6a a dom , às 21 n Ingressos a CzS 500.00
Até domingo
VENTO LIVRE — Apre.--:-"
Direção de Eiizabeth Sern
16h. no Teatro Suam F
Ingressos a CzS 600 00

:açá« ' ' - UK> CCTuSnhâ e domingo às
das Nações 88
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RIO JAZZ ORCHESTRA - Concnrio comemorai.-
vo dos 15 anos d.) Oiquestra No programa, v.nto
musicas passando por Garola de Ipanema, Mateca.
Embracablo vou. Carinho. Take the a ttain Amanhã,
às 21 h na Sa/a Cecília Mendes Largo da Lapa 47
Ingressos a CzS 1 600.00. poltrona, e a CzS
1 000,00 balcão
CUIDADO — Show do cantor e compositor lobão,
acompanhado de banda 5». às 22h. 6a e sáb. às 23h
e dom, às 18h, no Canecào. Av Venceslau Braz.
215 1295-30441 Ingressos a CzS 1 300,00, p.sla e
arquibancada, a CzS 1 600,00, lugar em mesa
lateral, e a CzS 2 000 00, lugar em mesa central
Até domingo
LEILA PINHEIRO — Show da cantora De 4a a dom,
às 21h30rnin. no Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Mciraes. 324 1247-97941 Ingressos 4a e 5a. a CzS 1
000,00 e de 6a a dom, a CzS 1 200,00 Até dia 25
SOZINHA — Show da cantora Fafá de Belém
acompanhada de banda. 5a, às 22h, 6a e sáb. às
22h30min e dom, às 21 h. no Scala 7, Av Afràmo
de Melo F.anco, 296 (239^)4481 Ingressos 5a e
dom, a CzS 1 800,00 e 6a e sáb, a CzS 2 000,00 Até
dia 15 de outubro
NITERÓI JAZZ — Show do baixista Nico Assump-
ção acompanhado de Luiz Avelar (teclados). Jurim
Moreira (bateria) e Ricardo Silveira (guitarra) Ho|e e
amanhã às 21h30min. no Teatro Gay-Lussac. Rua
CeT João Brandão. 87 (711-5547) Ingressos a CzS
1 200,00
ROCK QUE ROLA — Show de bandas de rock
Amanhã Achados e Perdidos, Roma, Daniel D.
Dani, A Mosca, Quarto Crescente e Xaka Xaka
Domingo Fantasmas de Guerra. Chasta, Legítima
Defesa, Ana. Alta Resolução e Zènit Hoie o ama-
nhâ. as 22h, no Circo Voador. Atcos da Lapa
Ingressos a CzS 500.00
SEIS E MEIA — Show dos grupos Época de Ouro e
Garganta Profunda De 2a a 6a. às 18h30m.n, no
Teatro João Caetano. Praça Tiradentes. s'n° In-
gressos a CzS 400,00 Último dia
SEXTAS MUSICAIS — Show do cantor e composi-
tor Cláudio Nucci Hoje, às 22h30, no Espaço
Cultural Chico Buarque. Rua Mun.z Barreto. 51
Ingréssos a CzS 200,00
MÚSICA NAS RUAS — Apresentação do O Bando
da-Rua, no Largo da Carioca, do Duo de Violões —
Célio de Souza e Ja.ro Botelho, nos Arcos dos
reles, e do Som de Cordas, na Rua da Quitanda
(perto do Bar Monteiro) Todas as sextas, às
12hj0min Entrada (rança
TECA CALAZANS E VICENTE BARRETO — Show
da cantora e do cantor e violonista De 3a a sáb, às
18h30m.n, na Sala Funarte. Rua Araújo Porto Ale-
qre, 80 1297-6116) Ingressos a CzS 400,00 Até dia
24 

'

ARTHUR KAMPELA - Show do compositor o
violonista H0|e e amanhã, às 22h, e dom. às 21 h.
",i Casa de Cultura Lauia Alvim. Av Vieira Souto,
176 Ingressos a CzS 500,00
JAZZ NO GRAAL — Show de Claudia Tantinge
ivozl Sheila Zaguiy (teclados! e Ruy Alv.m (cla.me-
tel Hoie o amanhã, ás 21h30m.n, no Graai. Rua
Visconde Silva. 55 1226-74151 Ingressos a CzS

I 000.00
BANDA Ó — Show e lançamento do disco do
a.uno Hoie amanhã e dom. às 21h30mm no
Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Huma.tá, 163
Ingressos a CzS 500.00
SERIE INSTRUMENTAL — Show do guitarrista
Hàvio Goulart acompanhado de Daniel Garcia (sax e
flautai David Gane (sax e flauta). Elcio Càfaio
(bateria). Papito (baixo) e João Braga (teclados) De
ja a sàb às 21 h. na Sala Funarte Sidnev Miller. Rua
•Vaüio Polo Alegre, 80 Ingressos a CzS 400,00
Até'-amanhã
CARAS & BOCAS — Comédia musical de Juan
Carlos Bcra.d. Com Barbara V.lella, Cláudio Alva-
tez' Daniel Jua.ez, Dcise Costa o Fernando Silveira
enue outros Teatro Alaska. Av Copacabana. 1241
.247-9842) De 4a a 6a, às 21h30min. sáb, às 20h o
22h e don-,. às 19h Ingressos 4' e 5a e dom, a CzS
1 000.00 e 6a e sáb. a CzS 1 200.00
ALCIONE — Show da cantora acompanhada da
Banda do Sul De 3a a dom, às 19h, no Teatro
Suam. Praça das Nações. 88 (270-7082) Ingressos
a CzS 1 000.00 Alô dom.ngo
DELÍRIOS VIOLADOS — Show com Manoel More
no (violão). Renato Piau (viola) e Bill .percussão)
Poesias com Hermes Maciel. Vilma Lisboa e Julia
do Leon Hoie. às 18h30min. na Associação de
Amigos da Biblioteca os Glória. Rua da Glória, 214
2° andar Ingressos a CzS 200,00
CANTO E CANÇÃO — Show de lançamento do
livro de José Maria de Souza Dantas com Raul
Ivioláo). Lúcia Maria ivozl e Vitonno Domenecn
(performance) Amanhã, às 17h, no Sindicato dos
Escritores, Rua Heitor Beltrão. 353-Ti|uca
FLAVIO MIRANDA — Show do sambista o compo
sitor em lançamento de Lp Participação do conjun-
to Copa 7 Amanhã, ás 22h. no Portela o, Madure.ra
Ingressos até 2h da manhã, a CzS 500,00 e depois,
a CzS 600 00
I FESTIVAL DE BANDAS 88 — Show das bandas
Pano Normal, Sal da Terra Seguro de Vida, Rótulo
3 e Eterno e Gravata Hoje. às 21 h, no Bonsucesso.
Rua Teixeira de Castro, 54 Ingressos a CzS 150,00
mulher, e ,1 CzS 300 00 homem

\ ^RECOMENDA

DENISE STOKLOS IN MARY STUART _ Apre-
sentação da atriz e mímica Denise Stoklos. A
atriz d mímica Den.se Stoklos va. buscar na
Inglaterra do século XVI a inspiração para d.scu-
tir a crise moral brasileira da atualidade. Num
espetãcu'0 com extrema economia de recursos.
Denise demonstra com técnica corporal e vocal
impecáveis a sua indignação contra a atual
situação brasileira. Montagem de 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 20h Ingressos 4" e 5". a
CzS' 1 200.00 e de 6a e dom. a CzS 1 500.00 e
sáb. a CzS 2.000.00 (10 anos) Duração
1h15min

SHOW/ CRÍTICA P- Leila Pinheiro

Não foi
Mauro Nascimento
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Paulo Adário

Saudada 

na estréia
para grande público
(Festival dos Festi-

vais, Maracanãzinho, 85)
com uma enxurrada de elo-
gios do gênero 

"nasce uma
estrela", a paraense Leila
Pinheiro, 27, — que abriu
quarta-feira, no Teatro Ipa-
nema, no Rio, temporada
que vai até dia 25 — tem
tudo para explodir. Dizer
isso não é novidade: seus
dois discos lançados pela
PolyGram — Olho nu, de
86, e Alma, de 88 — foram
recebidos pela crítica com
esse "ela tem tudo para...".
Mas ainda não foi desta vez
que os astrônomos de plan-
tão na noite puderam assis-
tir ao esperado big bang.

Sejamos justos: toda es-
tréia é problemática, tensa,
desarrumada. A do Ipane-
ma, por exemplo, puniu
Leila com microfonias e um
som pessimamente equali-
zado, os instrumentos so-
brepondo-se à voz em vá-
rios momentos, brigando
entre si em outros, queren-
do roubar o espetáculo. Re-
ceberam ainda, como refor-
ço. um permanente disse-
me-disse no bar. Houve um
momento em que o show
poderia ser definido como
concerto para murmúrios e
bateria, tão alto ela soava.
Mas sejamos justos, dizia:
Leila tem ritmo, boa pre-
sença de palco — é solta e
fica deliciosa num tubinho
preto curto. A voz, bonita,
semelhante, em timbre, a
de Elis Regina, brilha no
atual cenário da música tu-
piniquim. Tem tudo para,
mas a produção ajudou a
apagar o pavio.

Leila abre o show de ma-
neira muito bonita, ao pia-

vez

Leila Pinheiro à procura do sucesso

no, com Dueto, de Wagner
Tiso, e Tempo perdido, do
legionário urbano Renato
Russo, gravada por ela em
Alma. Aí sai a cavalgar a
banda (João Bosco, tecla-
dos; Fernando Gama, bai-
xo; Fernando Carvalho
(guitarra e violão); Rubens
Moreira (o tal da bateria);
Humberto Araújo, sax e
flauta) por canções de
maior ou menor brilho, co-
mo Marco (Rosa Passos,
Sérgio natureza), Nervos de
aço (Lupicínio Rodrigues),
Da maior importância (só,
ao piano, trabalha a música
de Caetano com a voz sumi-
da, oscila do sussuro ao gri-
to num belo arranjo e ter-
mina blueseiramente ronr-
ronante). Fica sensual em
Besame, um tango abolera-
do de Flávio Venturini e
Murilo Antunes, fica agres- ¦
siva em Que país é esse, a
pergunta-resposta de Re-
nato Russo com que encer-
ra o show. Canta Cartola
(Disfarça e chora, acompa-
nhada por dois violões),
canta Frejat & Cazuza
(Amor amor), canta, claro,
Eduardo Gudim e Costa
Neto (Verde, a música que
defendeu no Festival dos
Festivais), canta a bela
Abandono de Edu Lobo e
Chico Buarque. Mas seu
melhor número é a cappela,
interpretando um poema
de Adélia Prado que Leila
retirou do primeiro livro da
poetisa, Bagagem, e musi-
cou. O show, que tem óti-
mos momentos, cai um
pouco lá pela metade, mas
o público, caloroso, aplau-
de todos os números, exige
bis, faz o modelito comple-
to. Parece não estar nem
um pouco preocupado em
saber se Leila vai explodir
ou não. „ ,Cotaçao: * ?

fflPARA DANÇAR
NABBY CLIFORD — Show de teggae com o artista
acompanhado de banda Hoje e amanha, às 23h. no
Cale Teatro Mágico, Rua das Palme..as. 130 (286
69831 Couvert a C:S 700.00
AFRA SOUND STARS — Reggae merengue,
calipso, lambada e kilapanga Hoie o amanhã, as
23h, no D'África. André Cavalcanti. 58 (242-41391
Couvert a CzS 700.00
L'AMORE — Recordações good times com Fer-
nando Bo>ges Dom a partir das 19h. na Pra.a de
Ica.gi 407 (710-91871 Ingressos a Cil 500,00
homem e a CzS 300,00, mulher
HELP — Discoteca Av Atlântica. "1332 1521-1296)
Diariamente, as 22h, vesp dom. às 16h Ingressos a
CiS 1 300,00 Vesporal. a CzS 500,00
CREPÚSCULO DE CUBATAO — Discoteca e vi-
deos 5a, âs 23h. 6a e sáb. às 2-Jh. na Rua Barata
Ribeiro. 543 1235-20451 Consumação 5a, a CzS
1 000.00 e 6a o sáb. a CzS 1 500.00

VOGUE — Discoteca e música com o conjunto da
casa diretamente, a partir das 22h. â Rua Cuperl.no
Durão. 173 1274^11451 Couvert de 2a a 5a. a CzS
400,00 6a e véspera de feriado, a CzS 700,00 o sáb
a CzS 800,00 Consumação ae 2a a 5a, a CzS
500,00, 6a e véspera de feriado a CzS 700,00, e
sáb, a CzS 800,00 Todos os domingos, às 21h.
show do grupo Hangar 18 Couvert a CzS 700
Consumação a CzS 500,00
COLUMBUS — Discoteca a partir das 22h Rua
Raul Pompô.a, 94 (521-02721 Ingressos 6a o sáb, a
CzS 1 700,00 e do dom a 5a. a CzS 1 300.00
CIRCUS — Discoteca a cargo oe Marcelus o Dav.,
diariamonte. a partir das 21 h Ingressos dom, e de
3* a 5a a CzS 400.00, mulher, e CzS 800,00. homem
e 6a e sáb a CzS 500.00. mulher, e CzS 1 000.00,ho
mem Rua Gal. Urquiza. 102 (274-7895)
SOBRE AS ONDAS — Musica ao vivo para dançar,
diariamente, a partir das 21 h. com o maestro
Miguel Nobre e banda, a cantora Consuelo e o
Quarteto do Joàozinho Couvert de dom a 5a, a CzS
600.00 e 6a e sáb a CzS I 100,00 Av Atlântica,
3432 1521-12961
MISTURA FINA-BARRA — Discoteca com Cacau
e Fernando De 5a a dom. âs 22h. na Estrada da
Barra, 1636 (399-3460) Ingressos a CzS 500.00.
homem e CzS 400,00, mulher
LA DOLCE VITA DISCO CLUB — Discoteca mati-
nê sob o comando de Sergmho Araújo Dom. das
16h âs 20h. na Av Mm.slro Ivan Lins. 80 (399-
0105) Ingressos a CzS 500.00
CARINHOSO — Musica para dançar com a banda
da cantora Dora e Carinhoso, diariamente, a partir
das 22h Couvert de dom a 5' a CzS 700,00 o 6a,
sáb e véspera de feriado a CzS 1 000,00 Rua Vise
de Pirajâ. 22 (287-0302)
ELITE — Baile-show De 6a a dom na Rua Frei
Caneca, 4 (232-32171 Ingressos a CzS 300.00
homem, o a CzS 250,00, mulher
SÓTÀO — Discoteca sob o comando do Ricardo
Lima Diariamente, a partir das 22h, Av N S de
Copacabana. 1241-to|a M (267-6298) Ingressos de
dom a 5a. a CzS 500,00 e 6a, sáb e véspera de
feriado, a CzS 700,00
PRESS — Discoteca e videos com os DJ s Roger

e Marcelo Maia Av Sernambetiba. 4700 (385-
20131 Do 4a a dom. às 22h Consumação 6a. sáb o
véspera do feriado a CzS 2 000.00
BARÀO Discoteca sob o comando do Marcelo
De 3a a dom, às 22h, na Rua Bsrào da Torre, 334
1227-9836) Ingressos a CzS 700.00 idom a 5") e a
CzS 1 000.00 (6a e sáb). Dom, matinô. âs 17h.
Ingressos a CzS 500,00
MARIUZINN PUB — De 5a a sáb. funk, h.p-hop e
.eggae 3a e 4a. musica para iodos os gostos. Dom,
salsateca 3a a 4' e dom, a partir das 22h e 5a e 6" e
sab. a partir das 23h. Rua Raul Pompôia, 102 (247-
8849) Consumação de 3a a 6' e dom a CzS 700,00.
sâb a CzS 1 000,00
ZOOM — Discoteca com Tony D'Carlo. Gustavo de
Cau> e Adào De 4a a dom, às 22h e dom, às 15h,
matinê Lgo de S Conrado, 201322^179) Ingressos
4-' 5" e dom, a CzS 500.00. mulher e a CzS 700,00.
nomem 6J a CzS 600.00. mulher, e a CzS 800,00.
homem sâb a CzS 800,00, mulher e a CzS 1 000.00,
homem Matinô a CzS 250.00
PAPILLON — Discotoca de 3a a sâb. a partir das
22h Ingressos de 3a a 5° a CzS 580,00: 6" a CzS
1 500,00, homem o CzS 1.000,00, mulher; sáb a
CzS 2.000,00 Hotel Intercontinental. Av. Prefeito
Mendes de Morais, 222 (322-2200).
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar, a partir
das 22h, com a Bigband, os cantores Regina
Falcão, Vítor Hugo o Luiâ Carlos Couvert a CzS
600,00 (dom a 5a); CzS 1 000,00 (6a. sáb, véspera
de feriado) Copacabana. 1144(267-1497)

taAg.ldo Ribeiro Do 4a a dom às 23h30mm, no L'n.
Deux. Trois. Rua Dartolomeu Mitre, 123(239-0198)
Couvert 4'' o 5". a CzS 1.800.00 e 6a e sáb . a CzS
2 200 no
O GORDO AO VIVOI — Te,to e d.reçào o apreson-
tsçào de Jô Soares 5a. às 22h, 6a e sâb. às
22h30m.n, o dom. âs 21 h. no Scala II. Av Afrân.o
do Mello Franco, 296 (2394448) Ingressos 5a e
dom, a CzS I 200.00, poltrona, o a CzS 1 500.00,
lugar em mesa, 68 e sâo . a CzS 1 500,00. poltrona,
e a CzS 2 000.00, lugar om mesa
JOÃO KLEBER — Show do humorista D.roçâo de
Chico Anísio Teatro da Cidade. Av Ep.tác.o Pes-
soa. 1664 (247-3292) Do 5a a dom, âs 21h30m.n,
Ingressos 5a. 6a o dom. a CzS 900,00 e sáb. a CzS
1 000,00
OCTÁVIO CÉSAR CANTA A MULHER DOS OU-
TROS — Apresentação do ator e comediante
Teatro do Ibam. Largo ao Ibam. 1 (266-6622), 5a o
6a às 21h30min, sâb, às 22h o dom. às 20h
Ingressos 5a a CzS 600.00. 6a e dom, a CzS 800,00
o sâb , a CzS 1 000,00 Estacionamento propr.o
Até dia 3 de outubro
AGORA SÔ COMO EM CASA — F ow humorlsti-
co de Gugu Oiimecha Com Roberto Roney o Elias
Ponno Teatro ViHa-Lobos Av Princesa Isabel, 440
(275-6695) 5a e 6a. ás 21 hjOmin. sab, âs 20h e 22h,
edom âs 19h Ingressos 5a e dom, a CzS 600.00 e
6a o sâb. a CzS 800,00 (16 anos)

arREVISTAS

BHUMOR
ADEUS AMIGOS — Apresentação da atriz Derc\
Gonçalves com participação do ator Luiz Carlos
Braga Canecào Av Venceslau Braz. 2lb (295-
3044I 5a. âs 20h, e 6a a dom, às 21h Ingressos 5'o
dom. a CzS 1 500,00. mesa centrai por pessoa, a
CzS 1 200 00. mesa latoral por pessoa, e a CzS
1 000.00. arquibancada 6a e sáb, a CzS 2 000.00.
mesa central por pessoa, a CzS 1 600,00. mesa
lateral por pessoa, e a CzS 1 300.00, arquibancada
Duração InlOm.n Até domingo
O CABARÉ DO BARATA — Show cem o humor.s-

TUTI-FRUTI — Texto e direção de Brigitte Blair
Com Maríene Casanova, João Avelino. Diana Fisk.
I nza Garrarei' e Renato Bcmm Termo Brigue
Blair II Rua Sonadc Dantas *3'220-50331 De 4a a
sáb, âs lSh30m,n e 3J às 18'n30m.n 6 21h
Ingressos a CzS 600.00
RIO DE CABO A RABO — Texto de Gugu Olimo-
cha Direção do Silvio F rôes Com E-iana Ovalle.
Alberto. Valóna Frassino. Luisa Gioia. Cleber Bran-
050 o Vítor Vilar. o->tre outros Teatro Rival. Rua
Á'varo Alvim, 33 (240-11351 De 4a a sáb às
18h30min. e 3a as 18h30min e 21 h Ingressos â
CzS 1 000 00
O QUE E QUE ELAS TÊM. QUE EU NÀO TENHO

_ Texto e d.reçào de Brigute Blair Com, Clov s
G.erkens, B.anca 3londe. Walter Costa Teatro
Brigitte Blair II. Rua Senador Dantas, 13 (220-5033)
De 4a a dom, as 21hl5mm Ingresses a CzS 500 00
NOITE DOS LEOPARDOS — Espetáculo de dança
e musica com Eloina e um grupo masculino Sáb .
às 24h e dom , às 21 h30min. no Toatro Alasca Av
Copacabana, 1241 Ingressos a CzS 1 000.00
DEU BOKU NO BAFON — Revista musicai rem
direção e roteiro de Renato Prieto Com Gabriel
Cortes, Ana Karina 8erg. Phernanda Rocha e
outros Teatro da Faculdade Casteio Branco. Av
Santa Cruz. 1631 (331-12071 Sáb às 21 h, e dom,
âs 20h. Ingrossos a CzS 400 00
RIO EM TRAVESTI — Texto e direção oe Brigitte
Blair Com Martene Casanova. Jair Pinheiro. Miia
S.ne.der, Roberta K.m e Oswaldo Ferra Teatro
Brigitte Blair I Rua Miguel Lemos. 51 (521 -2955i
Do 5a a sáb. às 21 h30 e dom âs 19h e 21h30
Ingressos 5a o 6a. a CzS 700.00 e sáb o der- a CzS
800.00

BGAFIEIRAS E PAGODES
DOMINGUEIRA VOADORA — Apresentação da
Orquestra Tabaiara do fvtaest.o Sevenno Araújo Ne
intervalo, apresentação da Academia Baila Comigo
com a professora Sandra Regina Dom, a partir das
22n. no Circo Voador. Arcos da Lapa Ingressos a
CzS 500 00
ESTUDANTINA MUSICAL — Apresentação da
orquestra de Agostinho Silva (58) e orquestra Ba-
clan. soo a regência de Pedrmho 16a e sábl 5', às
22h o 6a e sáb. às 23h Ingressos a CzS 300.00
Mesa a CzS 400 00 Pça Tiradentes. "9 Io '232
11491
AO VIVO — Pagode com Fe^a Moderna. Brasi.
Brasileiro. Marcos Roy o Dom Franguito. Todas as
sextas, âs 20h30min. r.a Pra.a aa Guanabara. 501
(396-7333) Couvert a CzS 350 00
AMANTES DAS ARTES — Gaf eira com a Orques-
tra do maestro Rauí de Barres e o conjunto jumbe
Som Todas as quintas, às 22h e sextas e sábados,
âs 23h, no Clube Alvorada do Rio de Janeiro. Rua da
Passagem. 101 .295-60491 Ingressos a CzS

300.00. mulher, e a CzS 400.00, homem, Mesa a
CzS 400.00
PAGODE DO MANHÀES — Apresentação dos
conjuntos Poder do Samba e Samba ShoW Seis
com Aroldo Melodia. Sara. Elimar Santos. Marcos
Rey e Dmorah da Bahia. Todos os sábados, a partir
das 14h. no Esporte Clube Cocotâ, Rua Ten Cleto
Campeio 497 — .lha do Governador (393-3233)
Ingressos a CzS 1 000,00 Mesa a CzS 2.000.00
SHOW DE PAGODES — Apresentação drvvânos
sambistas, entre eles, Monarco da Porteia. Joôo do
Cavaco o Dilmo, Jurand.r da Manguca, e Cafláo
Elegante Todos os sábados, a partir dasy,|6h^QQ
Museu do Carnaval. Sambódromo
SERESTA NA CASA DE BANHOS - Apresenta
çào de Sergmho. Jorge Turista, Sílvio. Jaime 3rum.
Wilma Brum Verônica, Antenor. José da Póvoa e
outros artistas Amanhã, às 21 h. na Casa de Ba-
nhos de D Joio VI Praia do Caiu, 365 EiWaÍJa
franca

ifcirco 
^

CIRCO D'ITÁUA - Espetáculo tradicional italiano
com animais amestrados, mágico, palhaços e acro-
batas Ao lado da Estação das Barcas, em Niterói.
4a o 6a, às 21 h. 5' âs 16h e 21 h, sâb, as 17h e 2'".
dom âs 15h. 17h30min e 20h Ingressos oe
arquibancada a CzS 600,00 ic-ianças de doisaJO
anosi e CzS 800 00 (adultos), cadeira a CzS 800^0
(criança entre dois e 10 anos) e CzS 1 OOD^OO
(adulto). a CzS 6 000.00. camarote (quatro \jgaresl

ÊÜBARES
ÁFRICA GUMBE - Show de loia boat; m&íica
africana para dançar, com o grupo Hoje e amanhã,
às 23h, no Viro da Ipiranga. Rua Ipiranga, 54,,(225-
4762) Couvert a CzS 600.00
NOCA DA PORTELA — Show do cantn. e çampo-
sitor Hoie eamanhã.âs 23h, no Barbas RuaAI.j-o
Ramos, 408 I541-8396) Couvert a CzS 700,00
ANTONIO ADOLFO — Show do mus.co e
De 4a a sáb. âs 23h no Jaumama Av Rainha
Eiizabeth. 769 (227-2447) Couvert 4a e 5a. a CzS
1 500.00 e 6a e sáb. a CzS 2 000.00 Serviço de
jantar ató as 23h
QUARTETO DE JAZZ - Apresertiçáo de André
Tanoetta (bateria). Tomás improta (piano!-©mar
Cavalheiro (baixo) e Mauro Senise (sax) Do-4-a-a
sàb, às 23n30min o 0n30m>n no Mistura fitlihdq
íparer-a Rua Garcia 0'Avila 15 Cou.e-t 4a_e 5a. a
CzS 1 100.00 e sâb, a CzS 1 400 00
PERANZETTA E TAPAJÓS — Show 30 duoQUscn
Peranzetta e Sebastâc "acaos Do 4' a sâb, as
22h no Rio Jazi Club Av Atlântica 1020,(541-
90461 Couvert 4" e 5a. a CzS 1 500 00 e 61 e sab a
CzS 2 000 00
UM BEIJO NO SEU CORAÇÀO - ShtíWtio
a-çan-en'0 oo Lp da ca-tota e compositora Afio
Brandão acompanhada pela banda Máfia Bot&ccto-
co Av 28 de Setembro, 205 (204-2727) 5a9do~.
ás 22h30min o 6a e sáb. ás 23h30mm Ingressos 5a
e -om a CzS 800.00 e 6a e sâc a CzS 1 mil Ate d a

VERÔNICA SABINO — Snow oa cantora De 4" a
sâb. as 22h30mm. no Peopie. Av Bartolomeu
M t-e 370 .294-0547. Couve". 4" o 5a. a"CtS
1 600,00 e 6a sab, a CzS 2 000,00 A ih da manhã,
snow do duo Shadow Jazz
IDRISS BOUDRIOUA — Show ao mus co Hò'|è e
amanhã, às 23h, no Duerê, Estraoa Caetano Mon-
to-o 1892 - Niterô Couvert a CzS ,'00 00 o
consumação a CzS 400.00
OSMAR MUITO — Apresentação do parastae
parrpaçào ao cantca Ciansse D>r a-o-to, jis
21n30min A casa abre âs 17h30mm Cálice Bar
P.a Das Ferreira 571 Couvert de dom a a'4«. a
CzS 1 000 00 e 5a a síc. a CzS 1 300 00
TERRA MOLHADA — Snow do gr.ro " a
partir das 22h30mm. no People. Av Bartofoméu
Mure 370 i294-0547l Couvei a CzS 1 000 00
CLAUDIA - Snow da : mtca De 4a i sab ás23h
-: A!ó Alô •"-a Baráo da 368 521-1460.
Couved 4a c* 5a, a CzS 2 500 00 e S! e sâb a CzS-• 000 00
NELSON SARGENTO - Show ae sd~fca com -
cantor acompanhado por Pauiáo (violão* e Inès do
Cavaquinho Amanhã as 22h30min no Mjr.j
¦ 1 Rua Baráo do Itamb 73(551-1395) Cc-.o.t a
CzS 600,00
BOSSA A TRÉS — Snow com os maestros H«fO
Brenha e Nelsmho e seus amigos Participação
esoeciaí do cantor Pedrmho Rodrigues Todos os
domingos das 18n â In da manhã no One-TvJtnt, ¦
One Av emever 121.274-1122 Consumaijíc .
CzS 700.00
BLUES E CIA - Show oc grupo Z" 5a a sâtfàs
22n no Gig Vídeo Bar Av Gal San Mart.níS23
(294-35*151 Couvert 5a a CzS 800.00 e 6a e sâfc a
CzS 1 mil
TRILHA — Show aa banda Dom as 2'^ -c l :a
Ipiranga. Rua Ipiranga, 54 (225-4762) Couvert a CzS
400,00
BARALHO A QUATRO — Snow ao grucg.Jle
cno> nhc Dom âs 18h, — . jigàde ro 0 -a T^fira
do Mo.o. 53 '227 7065 Couvert a CzS 500.QQ
DELICIAS DE ICARAI — Mus ca ao v vo de 3aa£a
e düm a partir das 21 h o pianista geralao S^Pf o
o D cantor r'a..: Edmundo Con)unto Toque pe' 1:50 todas H setas e Meados as 2lh30n-ln
Ce ;vnn a Czt 600 00 na P.a a de ica'a O):
51011
ROCK REVIVAL s-cw do grupo 'caos'c
domingos às 22^" no Alô Alô. Rua Baráo da Torre
368 <274-1946» Couvert a CzS 400 00
CALIGOLA — A rei- o ,e amento a dar- ¦ w. 13-
e is 22h ca ir . .0 De • a «ao "o-
Eduarao Prattes, de 3a a sâo, a cantora L'0'a
Drummond e outros Couvert a CzS 1 rrii e CQPSü"-- a ; ~ -• co Vo-a s
(267 71461
GRUPO TERRA _S"ow aa ea-aa H0.ec amanhã

no MadP n B.-az av Armanao . rr-
1000.399-78101 Ccuvel 6a a CzS 800 00 edotf a
CzS 1 000.00
EDUARDO COSTA - SM0vv ao ri-.- e violonata
"Oe as 22n30m - no C" • m R ,a jcuo
Bafsta 57 .286-9190) Couvert a CzS 400 00
Amanhã e dom is 22"30m - no 3eco da Pimenta
Rua Real Grandeza, 176(266-5746) Couvert àáC."a
CzS 400 0n e dom. a CzS 350 00
FATIMA DUBOC Show aa cantora e canoa
Amanhã, às 23h. no Nó na Madeira. Av Almirante
Tamandarê. 810 Consumação a CzS 450;0€'e
couvert a CzS 600.00

TEATRO DE FANTOCHES DE PEQUIM - Ap'C
entação do grupo chinês de 11 atores Diruçát de

Hwo Xianchen Cenários de Parq Yuancheng
Teatro João Caetano Pça Tiradentes. sn" (221
03051 Do 5a a sâb, as 21 h edom, âs 20h Ingressos
a CzS 4 mil. platéia, CzS 3 mil i° balcão, e a CzS
2 500 2o balcão Até domingo (Livrei
O BEIJO DA MULHER ARANHA Texto de
Manuel Puig Tradução de Luiz Otáv.o Ferreira
Barreto Leite Direção de Eduardo Cab js Com'. ton Castro e Antcnio Gonzâiez Teatro Municipal
de Niterói. Rua 15 de Novembro. 35. 6a e sáb. âs
21hiomtn dom. às I9h Ingressos a CzS 800,00
At6 dômingo
OS REIS DO FERRO-VELHO Te»to de And.ò
Ervilha e Walmor Chagas Direção de João A'bano
Còm Walmor Chagas Paulo Viilaça, Ana Rosa.
Oebo.rah Figueiredo. Clara Bec^er Rider Santos,

. lvan'Candido. Nenna Camargo. Tania Dias. Silvia
Arierne e T»-.so Orw Tetro sk. Rua
U-c .-0 22(228-30711 4» e às 20n 5"

as 17h e 20-, sâb âs 20r> e 22n e dom. às I8h
Ingresso a CzS 1 000 00 4a 50% de desconto para
estudantes e comerciârios e vesperal de 5a 50%
de desconto para aposentados
SATIRA A LA RIBALTA Espetáculo apresentado
pelo g.upo Teatro Setacoo Burattini e Marionette
Amanhã e dom. ás 21h no teatro Glauce Rocha
Av Rio Branco 179 1220-0259) Entrada tranca
A PRESIDENTA Comédia de Bncaire e Lasay-
gues Direção de José Renato Com Jorge Dér.a,
Carvalhmho. Benjamim Cattan. Jalusa Barcellos.-G.lesa Sá e Paula Burlamaqui Teatro Vannucci. Rua
Marquês de São Vicente, 52 De 4a a 6a âs
21h30m.n sáb, âs 20h e 22h30min. e dom, às 19h
e21h30min Ingressos 4a e 5a a CzS 1 700,00 6a e
sâo, a CzS 2 300.00 e dom. a CzS 1 900.00
A GERAÇÃO TRIANON Tento de Anamaria
Nunes com ato cômico de Abadie Faria Rosa
Direção de Eduardo Wotizk Com Anldo Figueiredo.
Cr.st na Bethencourt. Daniel Herz e outros Teatro
da '"asa de Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto
176.247-69461 2a e 3a às 21 h. e de 4" a 6a as17h
Ingressos a CzS 1 000,00 Desconto de nc
ingresso com apresentação do cartão do Leitor do
JB Até dia 30
AS GUERREIRAS DO AMOR - D.'eçâo e adapta-
çáo de Domingos Oliveira Com Maitè Proença.
Domingos de Oliveira, Priscila Rosembau- Dedina
Bernade i' outros Teatro Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica. 63 (227-9882) 5a e 6a. às
21h30min, sáb. às 20n e 22h e do- às 20h
Ingressos 5a a Cz$ 1 300.00. 6a e dom a CzS

i 500.00. e sâb, 1' sessão a CzS 1 800 e CzS
1 000.00 lestudantesl e 2J sessão a CzS 1 800.00
Ingressos para a classe artística a CzS 500.00 Nâo
será permitida a entrada apôs o inicio do espetá-
culo
O PREÇO Texto ae Aanur Miiler Tradução de

Ôr Femanaes Direção de Bib. Ferreiia Cor
Pauio Gracmdo. Carlos Zara. Rogéno Froes e Bea-
tnz Lyra Teatro Copacabana. Av h S Copacabana,
231 '257-08811 De 4" a sáb às 2in30min, dom
as 19f e vesce.a de 5a âs I7h lno.essos4a e5a a

CzS 1 300 00. 6a e dom . a CzS 1 600 00 e sâb a
CzS 2 000.00 Apôs o inicio do espetar jlo náo será
permitida a entrada
O REVERSO DA PSICANÁLISE — UMA COME-
DIA IRRESPONSÁVEL — Texto de Charles Lu
dlam tradução de Ricardo Pessoa Adaptação o
direção de Marllia Pera Com Vonâ Magalhães, Luiz
Fernando Guimarães. Arte' Coelho Sandra Pora e
Dinorah Marzullo Teatro Casa Grande. Av Afranio
de Melo franco, 290 (239-4046) De 4a a sâb. as
21h30min e dom , às 19h Ingressos 4a o 5a. a CzS

1 500,00. 6a a CzS 1 700.00 sab. a CzS 2 000 00 e
dom a CzS 1 800.00 com promoção para menores
ate 18 anos a CzS 1 500 00 Duração lh20min(10
a^osi 4a e 5a desconto de 10% no "Q.esso com
apresentação do cartão de leitor do JB Entrega a
domicilio com desconto para grupos pequenos
UMA SUITE PARA DUAS Texto do John Ford
Noonam Tradução e direção de Maria Pompeu
Com lady Franccyscu e Monique l3fond Teatro
Barrasboppmg. Av das Américas. 4666 (325-58441
4a e 6a âs 21 h. 5a às 17n30m.n e 21h. sáb. às 20h
e 22n e dom. às 20h Ingrossos 4a e 5a a CzS
1 000 00, vesperal de 5a. a CzS 800.00. 6a e sáb, a
CzS 1 500 00 e dom, a CzS 1 200 00 Mulheres - i
vesperal pagam CzS 600.00
68 x 08 le.tjra i>- . • ••• a ""dj vwd de
O* B ¦ •' I «s ¦" -¦i - '1
Jardim Botânico 414 Entrada franca

UMA VEZ MAIS Texto .-.u\Aoody A 'en Direção
ue Rubens Corrêa Co-- Joana Fomm, Ruben-,
Co"êa, Felipe Man os. Serat.m Gonza.es e Marcc o
Ol.nto Teat\- da Galeria. Rua .-«nado- Vergueiro.
92 225-88461 De 4a a -- ib. âs 21 h e dom, âs 18h e
21h Ingressos 4a e 5a a CzS 900.00. 6a e dom a
CzS 1 000 00. sâb. a CzS 1 200 00 e a CzS 500.00
estudantes em todas as sessies (10 anosi Atéd .i
25
AS CRIADAS Te*to de Jean Genet Traduçàode
Pontes de Paula Lima Direçá- de Cláudio Rod"
gues Com Andh.ea O-ro a Pirhe-ro e W"mie
Ffiiows Teatro Nelson Rodrigues ler-BNH) Av
Chile 230(262-0942) 2a e 3' às 20n Ingressos ,i
CZS 700 00 e a CZS 500.00 estudantil e classe
te -trai Até dia '8 de - ,t jbro Todc os sábados e
commgcs aat 'Qn ás 14" ve-da de rg-essos, j
Czi lÕOOO no Pc--t '
INFIDELIDADE AO ALCANCE DE TODOS 'ex
to de íauro César Muniz Direção oe Alta»' Uma

Com Manoio Fernandes. Kate Hansen e Altair Lima'ca'-- dn Sesc de Madure.ra. Rua Eubanck da
C ,mara 90 5Jer' as 20n30 sab, âs 19h e 2lhe
aom ,is 18h o 20h Ingressos â CzS 700 00

AS SEREIAS DA ZONA SUL — Texto de V cente
Pereira e Miguel Falabella Direção de Jacquelme
Laurence Com Miguel Falabella e Gu herme Ka
ram '--atro Cara Nunes. Rua Ma-quès de S
V,cento 52 3o (274 3696) De 4a a sab . às
21h30mm. dom. ãs 20h Ingressos 4a e 5a a CzS
i 000.00 fi* e r.i~ a CzS 1 200.00 e sáb a CzS
1 500.00 (10 anos) Desconto de 25% (4a 5a e
dom) no ingresso mediante apresentação do cartão
Leitor do JB
FILUMEN A MARTURANO - Texto de Eduardo de
f ppo D reçêo de Pau'o Mamede Com Jcso
v\ liker. Yara Amaral. Yolanda Cardoso. Arthur Costa
Filho Bia SlOn e o .tros Teatro dos Quatro. Rua
Marquês de São Vicente. 52 — 2o andar (274-9895)
De 4a a 6a, às21h30min. sab. às 20h e 22h30min. e
dom. as 18n e 21 h ingressos 4a e 5a a CzS
1 100.00. 6a e sáb. a CzS 1 500.00 e dom. a CzS
1 30C 00 Ingressos âs sextas para menores de 18
anos e maiores de 55. a CzS 800,00
A ILHA - Te>to de Athol Fugard. John Kani e

v —'.i Direção ieAderir Ferreira Com
o grupo Uhuru Marcus Vinícius e Thiago Justino
Tf rrc Cj ca Fi '.Cf °u.i dc Catete. 338 26b-
9933) De 4' a dom. as 2lh Ingressos a Czi
500,00
O TEATRO MALUCO DE ZE FIDELIS Direção
de Ne:de Veneziano Com Zezé Fascina e Carlos
A-ruaa Tem o Cindido Mendos Rua Joana Angéli-
ca, 63 2a e 3a às 21h30mm e 6a e sâo. às 24h
Ingressos a CzS 800.00
FILHOS DA MÚMIA Comédia de Mongo'
Direção de Paulo Arauio Com Sylvinho e Mongol
Teatro Senac Copacabana Rua Pompeu Loureiro
45 De 4a a sáb. âs 21 h30mm. e dom. às 20r30mm
Ingressos 4a 5a e aom. a CzS 1 000 00 e 6a e sáb a
CzS 1 200 00 (16 anos)
A MALDIÇÃO DO VALE NEGRO Texto de Ca o
Fernando de Abreu e Luiz Artur Nunes Direção de
Lu'Z Artur Nunes Com Mana Esmeralda Angela
\ I e- ;, :va ae- . 3- - S"-mon
Nanmias. Regina Rodrigues AlmirTeiies Narração
ae UD ra.ó'a Va'oez Teaí-o Ber.am n Ccstant

Pasteur 3501295-34481 De 4a a sât às21h30mm
e dom às 20- Ingres 4a e -,a. a CzS 700 00 6a e
dom .1 CzS 900.00 e sâb a CzS 1 000 00 Duração
1h30mm (Livre)
EXTRA-VAGÀNCIA — Te.- oe Dacia Maram
Tradução de Celina Sodré e Mana Pace Cniava-
Direção de Lu z Canos Menoes R'pper Com André
\ aili, B a Nunes, Eduaido Tornaghi. Ivc-e Hc"man
e Már 3 Borges 4a e 5a as 1Sn30m n. 6a e sab, ás
21h dom as 20h Teatro Glauce Rocha. Av R«o
Branco 179 Ingressos 4a e 5a e dom a CzS 800 00
e 6d e sab a CzS 1 000,00 Estudantes pagam Czi
500.00 em toaas as sessies Desconto ae 2v: o no
ingresso meaiante apresentação do cartàc Leitor
do J B
QUEM PROGRAMA AÇAO COMPUTA CONFU-
SÃO — Comédia ae Anthony Marriott e Bob Gran.
Tradução de Mansa D Muray D reçâo de Att.io
R.cco Com Den.se Fraga, José Augusto Branco,
José Caries Sanches. Ned.ra Campos, Apge'a V.e.-
ra. Rogério Cardoso, e outros Teatro Pnncesa
Isabel. Av Princesa Isabel. 186 (275-3346) De * a
6a, às 21h15mm. sâb. ás 20h e 22h30mm e dom^ás
18h e 2lh15mm Ingressos 4a 5a e dom, a CzS
1 300 00. 6a e sâb. a CzS 1 500 00 Desconto ae
5°o no ingresso com apresentação do canáo de
Lenor do J3
SOBRE A DOENÇA DA MORTE UM ESTUDO EM
MARGUERITE DURAS Direção de Ivana Le-
blon Com Ana! Ceige' e Osc•- ^ w*
Aliança Francesa de Botafogo. Rua Mun z Barreto.

• 30 (266 42481 6a e -10 as " e dom. as
20h Ingressos a CzS 500 00 D.raçào
TANTO PRAZER Texto de Mende) G Sc-_nee
Direção de Naldo Alves Com Suzy Qumtella, Ma-co
Razek e Leandro Bini 6a e sab ás 21 ^ e aom. âs
20h. no Teatro do Planetário da Gávea. Av Pe
Leonel Franca 240 Ingressos a CzS 700.00 Prc' s-
s -nais da área de psicologia têm entrada tranca
EM BUSCA DA FAMA Teitc to Ja.r Bnto ae
Casiro Direção ae V. amVita Com Eliser Ratae
j0.ge Ferraz. •-m Vila Mareia Ogg om ...-aa
Madâs e Vàma Soa-e- 'ea'--¦ i*.a Lm-a Rua i-
Redondo 2 Vila Kennedy Sáb às2ih edom ás
20h Ingressos a CzS 400.00 Ate d a 25
o PADRE ASSALTANTE Te»tc e a_-eção de João
Bethencourt Com Milton Carneiro. Gu^nerme Lor-
reta, Alexandre Maraues e^tre outros Teatro da
Pia j ",-••• i«e scc ae Sa 88 26' **43 ae 4a a f'
as 2lh30mm Sab. ás 20h e 22h30mm e dom ás

18h e 21 h Ingressos 4d e bá. a CzS 800,00. 6S e.cJOTj.
a CzS 1 OCO 00 e sâb a CzS 1 200.00 Estudantes 0
pessoas com ma.s de 55 anos de idade tem 50c.SVJê
desec-to ate o final co mês de setembro Desconto
de 20:'o no ingresso cem apresentação do cartàoar
leitor do JB . r. ?
o SASSARICO DA NEGA — Te*to de Marcelo
Caridad, Sérgio Henrique Silva e Milton Have D>re-
çào ae .orge LaMond Com Jorge Latfono Luca
Sa es e C ro Santos Teatro do Sesc ce S João de
Menti. Rua Temente Manoel Alvarenga Ribeiro. 66^
De 4a a dom âs 20h30nnn Ingressos a CzS
600,00 '•'1
GRETA GARBO, QUEM DIRIA. ACABOU NO
IRAJA Texto de Fernando Mello Direção de
Israel Gazela Com Luís Dias, Bruno Batgifiüa,
KinnaraBuenc Teatro América Rua Campos Saies_
118 1234 20681 4a e 5a âs 21 h Ingressos a CzS
5 33.00 Teatro Artur Aie-coo -.a \ tor Alvez. 454
(394 1622) Sáb e dom. às 21 h Ingressos a CzS
300 00 H6 anos)
O NOVIÇO - Comedia de Martins Pena Di.reç4g
oe Claudia Vali. Com Leonardo S.môes Sandra
Valdetaro Marco Neubarth. André D'Souza. Daniélí
Aguiar eo.t-os Saia Paschoa Carlos
Paste .- 436 6a e sâb, as 21h30min e dom a<dUJ
2' e 28 âs 17h L"trada tranca
PERDIDOS NUM ESPAÇO — Textos de Mannra
Cerrone. LO!â Lorraine e N/lafceiio Caridad D^eQáS
i- luo n.>. .> Com nc-ar.0 Vetter e^-Vr---:.
Ca-.caó Tearc uc :'cisc Au rra- Raaíw Av Ata--
•: ae Pai.j 269 *~J8» Ce 4a a 6', às
21 n30mm, sao. ãs 20h e 22h. e dom. ás 20n30rr,n-
inaressos A3 53 e aom. a CzS 800.00 e 6a e sab. a
CzS • 000 00
O BAILE D'SCOLA Texto de Martins Pe'-.
Adaptação de Marca Castanon Evandro Carvalha
Fat.ma Aza-r- e G.seie Sumar D.reçào ae Ansel-
m- Vasconce os Co~ Anton.o Melo, 3 a Crespç,
Ctiristina Rodrigues, V <iar Sascime-to. entre ou-
-os Ei 'da oe Teatro Martins Pena. Rua \ nte de
At-r 14 1232-5596: Sáb e dom, às 20h ingiessbS
a CzS 200 00
O TEATRO BRASILEIRO NO CINEMA - Apretan=.
laçào das peças 6a Os 7 gavnhos de
Rcdflíes S.ib Se o -o as'a/tc de '-esc- >)C:
Oues" P com C : ""O azu d-- '.'a'-a C,ara
\'.i:naao T-3:-- «o Casa oe t3u'i
Alvim Av V;e»ra Souto 176 ingressos 3
250 03
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Zumbi

eletrônico

Rogério Durst

EO 

exterminador do futuro (The
terminator) a mais nova arma da
TV S na guerra contra a Globo.

Uma. emocionante e original ficção-
científica feita com pouca grama e muito
talento por James Cameron. Um jovem
diretor americano — antes conhecido
apenas como o culpado por Piranha II —
que descobriu que Arnold Schwarzeneg-
ger é um grande ator. Em todos os senti-
dos.

O cérebro de Cameron e a musculatu-
ra do grande S provaram ser combinação
imbativel. Junto com Gale Anne Hurd, o
diretor concebeu um roteiro criativo, sim-
ples.e redondinho. Tem aquele enorme
maníaco que sai arrebitando a bala o
nariz de várias donas chamadas Sarah
Connors. Tem aquela garçonete algo sim-
plória chamada Sarah Connors que des-
cobre ser a próxima vítima. Tem aquele
insosso mocinho que salva a jovem na
hora H. Aí vem a explicação. No futuro o
mundo será dominado por máquinas até
que grupo de rebeldes inverterá esta si-
tuação. A revolução será liderada pelo
filho de Sarah Connors. Um filho que
ainda não nasceu. E nem vai, se depender
do ciborgue exterminador que foi envia-
cio do futuro com esta missão.

Esta e a esperta desculpa para James
Cameron montar uma vertiginosa suces-
são de explosões, tiroteios e perseguições.
Ágil, divertido e visualmente elaborado
como um velho desenho do Pernalonga
só que com sangue e crueldade. Providen-
ciados, claro, pelo personagem que
Schwarzenegger interpreta de forma tru-
culenta e inexpressiva, roubando todas
as cenas. Com seu jeito estúpido de ser,
Arnie póe os espectadores torcendo pelo
bandido. O exterminador do futuro há de
perder muito de seu requinte visual na
tela pequena. Mas é imperdivel por seu
roteiro e montagem perfeitos. E, claro,
pela exata composição do astro para o
tempestuoso zumbi eletrônico. Stallone,
mesmo com a face paralisada, não conse-
guirra tão criativa ínexpressividade.

Arnold
Schivar-
zenegger
é um
ciborgue
que vem
do futuro
com a
missão de
matar em
O extermi-
nador do
futuro.
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OS FILMES
KELLY E EU

TV Globo — 14h20
¦ Comédia (Kelly and me) de Ro-
bert Z. Leonard. Com Van Johnson,
Piper Laurie e Martha Hyer. Produ-
ção americana de 56 (86m). Cor.
Showman (Johnson) faz parce-
ria com cão e se torna um gran-
de sucesso. Mas quando seu
parceiro faz a cachorrada de
abandoná-lo o ator entra em
decadência. Comédia médio-
cre que o tempo se encarregou

de destruir. Vista hoje é.um
osso duro de roer.

O TEMPLO DAS
MIL LUZES

TV Corcovado — 21h30
a Aventura (La montagna di luce)
de Umberto Lenzi. Com Richard
Harrison, Luciana Gilli e Andréa
Scotti. Produção Italiana de 64
(89m). Cor.
Assaltante americano vai a ín-
dia tentar roubar inestimável
diamante guardado num tem-
pio. Canhestra adaptaçao para

o cinema de um romance de
aventuras de Emilio Salgari.

O EXTERMINADOR
DO FUTURO
TV S — 21h30

Ficçào-científica iTlic termina-
tori de James Cameron. Com Ar-
nold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton e Michael Biehn. Produção

^americana de 84 (102m). Cor.
Ciborgue (Schwarzenegger) é
enviado do futuro para nossa
época com a missão de elimi-
nar uma jovem (Hamilton) cujo
filho se tornaria um líder rebel-
de quando adulto.

A PISTA
TV E - 0h30

Comédia dramática (La tracei de
Bernard Favre. Com Richard Ber-
ry, Bérangère Bonvoisin e Sophie
Chemlneau. Produção francesa de
83 (103m). Cor.
No reino da Savóia, em 1859,
um vendedor intinerante está
fazendo seu trajeto habitual
quando encontra um tocador
de acordeon. Fica tão fascina-
do com o instrumento que re-
solve sair de sua rota para
comprar um. Mas ao voltar
descobre que seu país foi ane-
xado a França e ele é acusado
de contrabando de acordeon.
Um interessante roteiro conce-
bido pelo diretor Favre em par-
ceria com Bertrand Tavernier.
Inédito e legendado.
CAMINHO DOS ELEFANTES

TV Globo — lh35
Drama (Elephant walk) de Wil-

liam Dieterle. Com Ellzabeth Tay-
lor. Peter Finch e Dana Andrews.
Produção americana de 54 (103m).
Cor.
Jovem inglesa recém-casada
(Taylor) não consegue se adap-
tar a vida rude de uma planta-
ção de chá no Ceiláo. Eis que a
Globo — quem diria — tem seu
dia de Corcovado programan-
do este filme morno e quilome-
trado. O elefante branco aqui é
uma espécie de romance para
moças cinematográfico. Bas-
tante adequado para a madru-
gada.O EXTRAORDINÁRIO

TV S — 2h45
Ficção cientifica (The unearthlyi

de Brooke L. Peters. Com John
Carradine e Allison Hayes. Produ-
çáo americana de 57 (73m).
Em suas experiências a procu-
ra da imortalidade, cientista
louco (Carradine) cria uma sé-
rie de aberrações debilóides.
Por falta de mais letras no alfa-
beto esta mistura barata de
terror e ficção científica pode
ser considerada classe Z. Ex-
traordináriamente ridículo e
bizarro. A interpretação de
Carradine é do outro mundo.
Uma delícia.

r
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São Paulo a chinesa
Divulgação

Rosangela Pctla

AO PAULO — Ir a São
Paulo estes dias significa
viajar para bem mais lon-

ge: foi aberto ontem o Brasteinp
China Festival, um colorido pai-
nel que rola por dois meses em
seis capitais brasileiras, com des-
taque para a delirante Ópera de
Pequim. Na Paulicéia, porém, há
duas programações do evento
que não vão ao Rio e que valem
ser vistas. No Shopping Iguate-
mi acontece a mostra de artesa-
nato, que exibe sedas, cerâmicas
e tapeçarias típicas, além de pe-
ças feitas na hora por artesão
especializados. Já no Museu da
Imagem e do Som. 32 peças do
acervo particular do último im-
perador da China, Pu Yi, brilham
ao lado de guerreiros esculpidos
em terracota (e no tamamnho
natural), um carro de combate e
quatro cavalos de bronze, reli-
quias do século III a.C. desenca-
vadas em 1974, na Mostra de
Arte Milenar. Se as cores abri-
rem o apetite, fica perfeito fechar
o programa com um jantar no
tradicional Sino Brasileiro, res-
taurante que serve a comida típi-
ca do Cantão. de Shangai e de
Sizechuen — por encomenda com
24 horas de antecedência, a casa
também prepara o clebre pato de
Pequim, uma saborosíssima
composição de três pratos que
servem seis pessoas (Cz$ 5 mil
400).

No extremo oposto, do charme
ocidental, a filial da Casa Ricar-
do do Alto de Pinheiros já se
estabeleceu como um dos pontos
onde se concentra o maior núme-
ro de gente bonita por metro
quadrado paulistano. Vale arris-
car pelo menos um copo de vinho
importado nas mesinhas do ter-
raço e experimentar um must do
cardápio: sanduíche de salmão
defumado (Cz$ 360). Dentro, as
mesas estratégicas para os ca-
sais llcam sob os quadros de
Ivald Granato. Mas se o piqueestiver para artes plásticas, são
imperdíveis as exposições da es-
cultora Amélia Toledo e do fotó-
grafo Antonio Saggese. A primei-ra é na Galeria Montessanti, on-
de Amélia exibe quadros e peçasem lâminas de ferro em tons su-
perpostos. A segunda, chamada
Mecânica do desejo, traz 13 foto-
grafias ampliadas e coladas em
chapas metálicas de um ensaio
que Saggese realizou no ano pas-
sado, percorrendo oficinas e bor-
ràcharias que sempre contam
com mulheres nuas nos calendá-

São 32
peças do
acervo
particular
do último
imperador
da China
que
compõem a
exposição
no MIS,
com obras
em bronze
e escultura
em
terracota

rios, num magnífico efeito de
tensão de formas e cores. Um
delírio no Museu da Imagem e do
Som.

Delirar também é possível no
Teatro Itália — especialmente
quando o elenco conta com José
Celso Martinez Corrêa cantando
O ébrio, na montagem paulista
do Theatro musical brazileiro,
de autoria de seu irmão, Luís
Antônio, morto no ano passado
(leia reportagem na página 2). E
delírio mais manso tem no Ta-
lento, onde a cantora Ná Ozzetti
se apresenta ao lado de Elisa
Zein e Dante Ozzetti antes de
embarcar para uma turné na
Alemanha. No repertório, Zé Mi-
guel Wisnik, Roberto Carlos e
Tchaicowsky, no ritmo de uma
Paulicéia subitamente fria, de-
pois de duas semanas de um
terrível calor em pleno fim de
inverno, mas eternamente des-
vairada.

Os endereços: — Museu da
Imagem e do Som — Av. Europa,
158, das 14h às 20h. Shopping
Center Iguatemi — Av. Faria Li-
ma, 1.191, das 9h30min às 18h.
Sino Brasileiro — R. Alberto Tor-
res, 39, Tel: 674-653. Casa Ricar-
do — Av. São Gualter, 903. Tel:
832-1995. Galeria Montessanti —
Av. Europa, 655, Tel: 852-2123.
Teatro Italia — Av. Sào Luiz, 50,
Tel: 257-3138. ingresso de Cz$ 1
mil 500 a Cz$ 2 mil. Talento —
Av. Faria Lima. 743, Tel: 210-
8089, Cz$ 1 mil 500 mais consu-
mação Cz$ 800.

'Bcanal 
2 — TV Educativa

45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 14 30
Integração social 15:00

00 TELECURSO 1" GRAU - Prepara 15 25
ção para os exames

8 15 TELECURSO 2" GRAU Aul;i do 15 30
Matemática

30 REDE BRASIL — MANHÃ - Noti-
ciário 46.00

00 CATAVENTO — Infantil
9:15 SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO

Infantil. Episódio da semana O Bur-
ro Falante 19 00

9:45 CANTA CONTO — Jogos sonoros
Apresentação de Bia Bedran História 19 55
de hoje Uma campainha para o
inimigo 20 00

10:15 CINEMIM — Desenhos animados e
noticiário para crianças

1100 GLOBO CIÊNCIA — Reprise d.- 20 30
Água de beber 21 00

11 30 RIOS DO MUNDO — Documenta
rio: O Kongo 21 15

12 00 REDE BRASIL —TARDE — Nlotn i,i 21 30
rio nacional e internacional

12:45 DIÁRIO DA CONSTITUINTE -Noti- 22 15
ciário do Congresso Nacional

12.50 LANTERNA MÁGICA - Cinema de 22 30
animação

13.15 CABEÇA FEITA - - Debates para -ido- 23 30
lescontes. Apresentação de Bus-
sunda 00 30

13:45 CINEMIM

CANTA CONTO
SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO
DEFESA DO CONSUMIDOR —
Apresentação de Nina Ribeiro
VIVER — Apresentação de Halina
Grynberg Tema de hoje: Aposen-
tado
SEM CENSURA — Debate. Apre-
sentação de Lúcia Leme. Ho|e. as
atletas Isabelle e Marie-Claude De
Loys
ESPECIAL REDE — Documentário
Anestesia Geral (grupo de jazz)DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noti-
ciário do Congresso Nacional
EU SOU O SHOW — Musical o
entrevista com Geraldo Azevedo (5<l
parte)VT DE VANGUARDA — Variedades
TEMPO DE ESPORTE — Noticiário
esportivo,
RIO NOTÍCIAS — Noticiário local
REDE BRASIL NOITE — Noticiário
nacional e internacional
REPÓRTER ECONÔMICO — Infor-
mes sobre economia
SEXTA ESPECIAL — Documentário.
Teatro dos Quatro
1988 — Documentário: Caminhos
da reportagem: Rio Araguaia
MOSTRA DO CINEMA FRANCÊS —
Filme A pista (La trace)

ESCANAL 4 — TV Globo
6.30 TELECURSO 2° GRAU
7:00 BOM-DIA, BRASIL — Entrevistas po-liticas
7 30 BOM-DIA, BRASIL Reprise
8:00 XOU DA XUXA — Infantil Apresen-

tação de Xuxa
12:25 RJ TV - Noticiário local
12:40 GLOBO ESPORTE Noticiário es-

portivo13:00 HOJE — Noticiário, agenda cultural e
entrevistas

13 25 DIÁRIO DA CONSTITUINTE - Noti-
ciário do Congresso Nacional

13.30' VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise da novela Ti ti ti

14 20 SESSÃO DA TARDE - Filme Kelly
e eu

16:20 SESSÃO AVENTURA - Seriados
O pequeno mestre e Ben/i

17:20 SESSÃO COMEDIA Seriado: Su-
per Vick

17:55 FERA RADICAL — Novela de Walter
Negrão. Com Malu Mader, Thales
Pan Chacon. José Mayer e Carla
Camurati

18 50 BEBÊ A BORDO Novela de < ulos

Lombardi Corri Isabela Garcia, Tony
Ramos. Dina Sfat e Maria Zilda

19 40 DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noli-•ciário do Congresso Nacional
19 45 RJ TV Noticiário local
20 U0 JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional
20 30 MOMENTO OLÍMPICO - Boletim

Hoje As cerimônias de abertura
20 3b VALE TUDO — Novela de Gilberto

Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bas-
seres Com Regina Duarte, Antônio
Fagundes. Gloria Pires e Renata
Sorrah

21 30 ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPI-
COS DE SEUL

00 50 RJ TV Noticiário local
1 00 JORNAL DA GLOBO — Noticiário

nacional e internacional Comentários
de Paulo Henrique Amorim e Paulo
Francis

1 30 GLOBO ECONOMIA — Informes
econômicos Apresentação de Lihari
Wite Fibe

1 35 CORUJÃO I — Filme Caminho dos
i •lelantes

BÊCANAL 6 — TV Manchete
7 40 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA

55 VIVA A VIDA Ginastica
00 SÂO PAULO/MANCHETE ECONO-

MIA — Noticiário e informes econô-
micos

8:30 BRASÍLIA — Jornalístico
00 REPÓRTER MANCHETE Jornalis-

tico com informes econômicos
11 50 BOLETIM DA CONSTITUINTE

Noticiário do Congresso Nacional
11 55 MINUTO OLÍMPICO Boletim
12 00 MANCHETE ESPORTIVA — 1o

TEMPO Noticiário esportivo
12 30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-

ÇÁO DA TARDE Noticiário nacio-
nal e internacional

13:00 MULHER 88 Programa lomw«no

Apresentação do Celene Araú|0
15 30 CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.

Apresentação de Angélica
18 00 A ILHA DA FANTASIA — Seriado.

Episódio O qrande show
18 50 BOLETIM DA CONSTITUINTE —

Noticiário do Congresso Nacional
18 55 MINUTO OLÍMPICO - Boletim
19 00 MANCHETE ESPORTIVA — 2o

TEMPO — Noticiário esportivo
19:10 JORNAL LOCAL — Noticiário local
19 30 MANIA DE QUERER - Reprise da

novela
20 30 JORNAL DA MANCHETE — 1e EDI-

ÇÃO Noticiário nacional e interna-
cional

21 30 ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DE
SEUL --

BCANAL 7 — TV Bandeirantes
7.00 BRASIL HOJE — Apresentação de

Tamara Leftel
30 DINHEIRO — 1" EDIÇÃO Infor-

mes sobre economia Apresentação 14 15
Luiz Nassif e Marília Stabile

00 BANDEIRA 1 — Apresentação do 15 30
Nei Gonçalves Dias 17 00

8:55 BOLETIM PREFEITO 88 - Boletim
sobre as próximas eleições 1 7 25

00 FLASH — Reapresentaçáo dos me-
Ihores momentos da noite anterior 17.30

10 00 ELA Variedades. Apresentação de
Edna Savaget

10:55 DIA A DIA — Variedades Apresenta- 19 40
çáo de Baby Garroux, Ney Galvão o
Ofélia Anunciato 19 45

11 55 BOA VONTADE — Religioso 20 00
12 00 DIÁRIO DA CONSTITUINTE No-

ticiário do Congresso Nacional 20 50
12 05 ESPORTE TOTAL — Noticiário es-

portivo Apresentação de Luciano do
Valle 20 55

13:15 EVIDÊNCIA — Programa lovorn
Apresentação Adriana Lsteves Hoie 21 30

canoagem cm Lumiar. entrevista
com Valéria Burgos: musical com
Luni e dicas.
TV FOFÃO — Infantil Apresentação
de Oriva! Pessini
ZYB BOM — Infantil
A FEITICEIRA — Seriado. Episódio:
A pipoca encantada
BOLETIM PREFEITO 88 — Boletim
sobre as próximas eleições
CANAL LIVRE — Debates e entre-
vistas Apresentação de Gilse
Campos
DIÁRIO DA CONSTITUINTE — Noti-
ciário do Congresso Nacional
JORNAL DO RIO — Noticiário local
JORNAL BANDEIRANTES — Noti-
ciario nacional e internacional
DINHEIRO — 2° EDIÇÃO — Infor-
mes econômicos Apresentação de
Celso Ming
BILL COSBY — Seriado Episódio O
aniversário de Chff
OLIMPÍADAS 88 — Direto de Seul

Bcanal 9 — TV Corcovado
9 00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Educativo
9 20 A HORA DA EUCARISTIA Reli-

gioso
35 IGREJA DA GRAÇA — Re  so

10.05 POSSO CRER NO AMANHÃ - Reli-
gioso

10 20 PALAVRAS DE VIDA Religioso
10 30 ASSIM DIZ O SENHOR - Re igioso
10:45 Á MODA DA CASA Culinária com

Ettv Fraser
1 1 00 BOAS NOVAS DE PAZ Reliaioso
11:15 VIVA COM SAÚDE
1 1 30 EM TEMPO — Comentários .sobre

moda. agenda cultural, e entrevistas.
Com Robert Milost

12 00 RECORD EM NOTÍCIAS - Noticia-
rio nacional e internacional

13 00 ANGÉLICA Desenho
13 30 SOM NA CAIXA Musicai Apre-

sentação de Cidinho Cambalhota e
Eloy Decailo

14 30 CACHORRO LOBO Senado
15 00 CISCO KID - Seriado

15 30 RIO TURISMO — Programa bilingüe"
sobre turismo no Rui

18 30 VIBRAÇÃO Musical, entrevistas e
competições esportivas Apresenta-
çáo de Cesinha Chaves

19 00 PROGRAMA DA NOITE Entrevis-
tas com Lea Penteado Hoie: Lulu
Santos

19 45 JORNAL DA BAIXADA — Noticiário
sobre a Baixada Fluminense

20 00 OS GAROTINHOS — Seriado
20 15 ARTE E INVESTIMENTO — Apre-

sentação de Sorava Cais
20 20 INFORME ECONÔMICO — Infor-

mes sobre mercado financeiro. Apre-
sentação de Nelson Priori

20 30 RECADO — Apresentação de Plácido
Ribeiro

21:30 SESSÃO PAQUETA — Filme O
templo das mil luzes

23 30 O RIO E NOSSO — Informativo.
Apresentação de Murillo Neri

0 00 ÚLTIMA PALAVRA — Religioso -
0 05 RIO TURISMO — Programa bilingüe

sobre turismo no Rio —

CANAL 11 — TV S
7 00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —

Educativo
7 15 MÃOS MÁGICAS — Educativo
7 30 ORADUKAPETA — Infantil. Apre-

sentação de Sérgio Malandro
10 30 DO. RÉ, Ml, FA, SOL, LÁ, SIMONY

_ Infantil Apresentação de Siinony
12:30 BOZO — Infantil Apresentação do

palhaço Bo;o
15 25 OLIMPÍADAS 88 — Boletim Duran-

te o Bozo
15:30 SHOW MARAVILHA — Infantil

Apresentação de Mara
18.00 OLIMPÍADAS 88 Boletim Puran-

te o Show Maravilha
18 15 DUCK TALES/OS CAÇADORES DE

AVENTURAS Desenho
18 37 OLIMPÍADAS 88 Boletim
18:40 JORNAL CIDADE 11 Noticiário

local
19:07 ECONOMIA POPULAR PERGUNTE

AO TAMER Informes econõ-
micos

19 10 TJ BRASIL — Noticiário nacional 6"'internacional
19 40 OLIMPÍADAS 88 — Boletim
19 45 CHAVES — Seriado
20 15 SUPERMÁQUINA — Seriado
21 25 JUCA CHAVES — O MENESTREL

DO BRASIL — Musical e sátira poli-
tica

21 28 TOM E JERRY — Desenho
21:30 CINEMA EM CASAFilme O exterminador do futu-

ro. Com flashes da abertura dos
Jogos Olimpicos

23 30 JÓ SOARES ONZE E MEIA — Entre-
vistas com Jô Soares

00:30 NOTÍCIAS DE PRIMEIRA PÁGINADestaques das noticias do dia
00 57 COMPACTO DA CERIMÔNIA DE

ABERTURA DAS OLIMPÍADAS
02-45 CINEMA COMO NO CINEMA —

r ilme O extraordinário (legendado)

J

ÊÊCANAL 13 — TV Rio
1 00 HORÁRIO EVANGÉLICO
7 05 SENAI RIO t ducaçáo e malho
7:20 ESPERANÇA PARA O NOSSO

TEMPO — Religioso
7 25 POSSO CRER NO AMANHÃ — Reli

gioso7 30 INSPIRAÇÃO TOTAL — Relinioso
7:45 CADA DIA - Religioso

55 JUERP ATUALIDADES — Varie-
dade -

00 REENCONTRO Religioso
11 00 RIO MULHER - Programa feminino

Apresent ição de Se ma Vieir i
13 00 RIO URGENTE Debates Apresen-

t.içáo rie Jost1 Messias
17 30 SOM E ENERGIA - Musical. Apre-

sentação rie Adriana Riemer

19 00 RIO HIT PARADE — Parada musical.
Apresentação de Maria Lúcia Priolli

20 00 RIO SHOW — Reportagens, entre-
vistas e agenda cultural. Apresenta-
çáo de Lorena Calábria

2: 00 CINE-RIO — Seriado Além da ima-
ginação22 00 OS REPÓRTERES DO RIO — Jorna-
lístico Apresentação de Francisco
Bareos i

22 15 PLANO GERAL — Jornalístico corri '
entievistas e debates po! ticos.

00 00 OS REPÓRTERES DO RIO Jorna-
lístico Apresentação de Ftjncisco
B irbesa

00 15 RIO-VIP — Agenda cultural e social,.
Apresentação de Gi furto R.&eiro
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Sucesso
A equipe do Globo

repórter, que realizou a
reportagem sobre o rou-
bo de carros e caminhões
além das fronteiras, exi-
bida semana passada, foi
homenageada com um
almoço oferecido por Ro-
berto Marinho, presiden-
te das Organizações Glo-
bo, na terça-feira.

O programa conse-
guiu dar outro banho de
audiência na TVS. Con-
quistou no Rio, entre às
21h30 e ás 22h: 6Ü pontos
contra 7 da TVS, que exi-
biu O homem das estre-
Ias e de 22h às 22h30, 52 a
7. Em São Paulo, no pri-
meiro horário, a Globo
também ganhou: mar-
cou 70 contra 13 da emis-
«ora paulista e, no segun-
do horário, 63 contra 17.

wi ¦»¦¦¦ ——— *"**•*' BUKKUOia

ENA ABERTA

Regina Rito

Especial

A TVS acaba de fechar
com o empresário Manoel
Poladian um contrato de
exclusividade para gra-
var o show do cantor To-
ny Bennett, no Palace, dia
21, em São Paulo, que será
transformado em especial
de fim de ano da emissora.

Além do special, Benett
será entrevistado pelo hu-
jnorista Jô Soares, para o
seu programa Jô Soares
onze e meia.

Seleção
Já foram selecionados os trechos das

sete peças mais significativas do teatro
brasileiro, de 1898 até 1980, que farão
parte de Momentos do teatro brasileiro,
primeiro espetáculo teatral promovido
pela IBM.

Entre elas, Amor por anexins, de Ar-
tur Azevedo; Amor, de Vianinha, Eles
não usam black-tie, de Leon Hirsman e
Greta Garbo, quem diria acabou no Ira-
já, de Fernando Mello, que terá Walmor
Chagas no papel título.

A coletânea de textos selecionada por
Miguel Falabella e Flávio Marinho será
apresentada em novembro, no Rio, de-
pois em Sáo Paulo e Brasília.

Sensação
A grande sensação do próximo Fes-

tRio será a exibição do filme finlandês
Helsinque, Napole, uma longa noite, de
Mika Kaurismak.

No elenco grandes nomes como Wim
Wenders, Samuel Fuller e Jim Jarmush.

Marcelo Carnaval

Tizuka Yamazaki

Mulheres
Maria Carmem Barbosa e Euclydes

Marinho estão empenhados num novo
projeto para a TV Globo.

Trata-se do seriado Mulheres peri-
gosas (título provisório), que tem como
tema uma delegacia de mulheres.

O programa-piloto será entregue no
final do mês, a Daniel Filho, mas a
série só irá ao ar no ano que vem.

Para assinar a direção foi convida-
da Tizuka Yamazaki.

Vaivém
Por onde andam as atri-

zes Maria Cláudia e Djena-
ne Machado?•k Alfredo Dias Gomes
apresenta hoje seu mais no-
vo trabalho no Bar Pitéu,
na Barra. Em outubro, se-
que para o Japão acompa-
nhando Ivan Lins.-*• A atriz Alice de Carli
passará a integrar o elenco
de Veja o gordo, da TVS, na
próxima semana.

Os figurinos de Splish,
.splash levam a assinatura
de Lessa de Lacerda. A du-
pia Frajikie e Amaury assi-
na apenas as jaquetas de
couro.

Sereias da Zona Sul, car-
taz do Teatro Clara Nunes,
completa este domingo 200
apresentações.

Christiane Torloni abriu
os salões de sua casa na
Estrada das Canoas, terça-
feira, para comemorar o
aniversário de seu pai Vi-
eente Matlieus. Ofereceu
um jantar para 100 pes-
soas.

Quem comemora aniver-
sário amanhã ó a cantora
Marina.

Apicius foi ao Alto Xingu
e descobriu uma nova ma-
neira de cozinhar o peixe
tucunare. Aprendeu com o
ator Roberto Bonfim.

Por falar em Xingu,
Claudia Raia foi mordida
por uma abelha, em seu pri-
meiro dia de trabalho cm
Kuarup.

Roberto Talma voou
quarta-feira para Nova Ior-
que. Estará de volta do-
viingo.

Às obras de arte do cenrí-
rio de Evidência, da TV
Bandeirantes, pertencem a
Pietrina Checacci e á GB
Arte.

Cotação
Ja está pronto o roteiro

de Show of force, do inglês
Evan Jone.s, que será dirl-
gido por Bruno Barreto.

O filme terá a produção
da Golden Harvest, produ-
tora americana, e será ro-
dado em dezembro, janei-
ro e fevereiro no Recife.

Para o principal papel
feminino os nomes mais
cotados são os das atrizes
Sigourney Weaver, Michel-
le Pfeiffer, Kim Basinger e
Debra Winger.

Sigourney Weaver

Nas ondas
O passado e o presente estarão'^*

bem representados segunda-feira,
no coquetel de lançamento do pro-*
grama Nas ondas do rádio, na sede
da Rede Manchete.

Novos valores como Lobão,
Eduardo Dusek e o grupo João Pen-í-.
ca e seus Miquinhos Amestrados, já «
confirmaram presença e vão confra-
ternizar com alguns nomes da ve-í~
lha guarda como Marlene. Ida Go-"""
mes, Nora Ney, Jorge Goulart. Ade- -
¦laide Chiozzo. Luis Vieira, Cauby
Peixoto e Zé Trindade.

B,omance I
. rvVO P8X «T° mais novop la

-

"^írr^Herbert Viana; 
~

ei eUemanda Torres.

Quem chega
O ator italiano Gabrielle Tinti ;<iaterrissa hoje no Rio.
Vem para fazer um teste para a ^

próxima novela da TV Globo, das »
18h, com estréia prevista para no- s-
vembro. —

Se tudo der certo, Tinti fara o *
papel de Antonio Sapateiro, na his-
tória de Benedito Rui Barbosa.

Procura
Xuxa continua a procura de um

roteiro de cinema para filmar em
janeiro de 89.

Até agora já leu cinco projetos
mas nenhum a agradou.

Quem estiver interessado é bom
saber que ela quer fazer um filme de
aventuras no melhor estilo à la-In-
diana Joncs.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA
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HORIZONTAIS 1 substância constitui-
d.-i por material ferrornagnético o diversos
ó*i ios. e de elevadíssima resistência elétrica,
utilizada em núcleos de transformadores quetrabalham em circuitos de alta freqüência,
como memória magnética em circuitos de
computadoies. etc , composto constituído
de oxido de forro trivalente e um ou mais
o.\inos de um metal bivalente, 8 — criptôni-
mo do dramaturgo brasileiro Francisco Morei-
m líampaio, 10 — tendência, atitude ou
k:utrina que, em graus e sentidos diversos,'• du/ o ser ao pensamento ou a alguma

entidade de origem subjetiva, considerando
que o espirito, ou a consciência, ou as idéias,
ou ,i vontade, etc . sáo o dado primário a
partir do qual se hão de resolver os proble-mas liiosolicos (pi ), doutrina segundo a quala finalidade da arte é a representação fictícia
(;•* algo que sera mais satisfatório para o
espirito do que a realidade objetiva (pl ), 11 —
sub; tãncia que se deposita nas paredes das
n mu is vegetais, conferindo a estas notável
r iidoz i' e o que da consistência a madeira,
12 nobre egípcio da quinta dinastia, do
qual foi ini encontradas muitas estátuas no
interior de seu túmulo, 13 — osso par queocupa as parles laterais da bacia e se articula
po: ieriormente com o sacio, 14 — sanção
das cortes, concedida a atos do governo,
praticados durante os intervalos das sessões
legislativas, 15 — indígena de uma tribo
i 'asileira das margens do rio Japurá, arauá,
lei — maquina de impressão em tjue a
pressão st; realiza entre duas superfícies
cilíndricas — a que constitui a fôrma e a quecondi:/ o suporte, papel contínuo que se
desenrola das bobinas alirnentadoras — e
que, Inirizont ilmente. se divide em unidades
do impre; ,âo. e verticalmente, em andares,
20 aceitacão. na ordem do conhecimento,
do fatores independentes da experiência, 23

elemento do número atômico 10, perten-conte à família dos gases nobres, mcolor,
existente em pequenina proporção na atmos-
fora, usado especialmente em iluminação, 24

casta do uva minhota (pl), 25 — matéria
superada, adolgaçadá, como a matéria mes-
ma da nossa liberdade, 26 — intervalo de
tempo em que os eclipses se repetem aproxi-
madamente na mesma seqüência, 28
realização da última etapa do sistema loga, na
qual se atinge a suspensão e a compreensão
do curso normal da existência, do que resulta
a comunhão com a mãe universal (pl ), 29 —
unidade de medida do tempo que os co-
proprietários de águas comuns têm o direito
de usá-las.
VERTICAIS — 1 — letreiro ou desenho,
geralmente emblemático, visível por transpa-
réncia numa tolha de papel, produzido por
diferenças de espessura ocasionadas pela
pressão da massa sobre uma composição do
fios metálicos e que representa em geral a
marca do papeleiro, mas também uma efígie,
ás vezes a meio-tom. em papéis destinados a
cédulas, selos, etc. (pl ). 2 — antigo magistra
do romano que se incumbia da inspeção e
conservação dos edifícios públicos, 3 — no
consolo do órgão, o puxador, botão ou tecla
que movimenta uma régua perfurada, a qual
põe em comunicação o ar contido nos foles
com os tubos dispostos sobro o someiro,
para fazer ressoar os tubos; ,4 — ladrão queage a bordo de embarcação; 5 — proibido
pela lei, ilegítimo; 6 — facilidade de andar ás
escuras, 7 — uma das partes da dobradiça
que se une á outra pelo pino, 8 — especie de
sátira dialogada, que os franceses represen-
tavam antigamente como peça teatral, em
que os comediantes faziam o papel do perso-nagens de um povo de doidos, com alusão a
personagens do mundo real, 9 -— indivíduo
de um antigo povo da Líbia, que, segundo
reza a tradição, sabia domesticar as serpen-
tes o conhecia antídotos poderosos contra a
picada destas, 14 — carvão do lenha miúda,
15 — navio pequeno o ligeiro, destinado a
transmitir ordens o mensagens entre os na-
vios de uma força naval (pl); 17 — drama
inteiramente cantado, com acompanhamento
de orquestra, ou intercalado com diâloqos
falados, ou com recitativos acompanhados
por um instrumento de teclado, 18 — pnnci-
pie ético adotado particularmente no jaims-mo, e que consiste na rejeição permanenteda violência o no respeito absoluto a vida de
qualquer dos seres, 19 — membi. 21 —(are)
meu, minha, 22 — qualquer ave, entre os
romanos antigos, cu|0 canto servia de pressa-
gio, 27 - localidade da Arabia mencionada
no Alcorão

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — sintonico, idiomero, mm-
bado, um, toba, inoma, ofo, boirel, ro, ia.anca, incubo, at, zio. ostras, aoristo, olaeira.
VERTICAIS — sinterizar; idiofonio, nimbo,
toba, oma, nedio, ironia, co, amala, umocta,
ornar, babosa, ju, con, oste, toi, so, il
Correspondência para: Rua das Palmeiras,

57 ap. 4 —
Botafogo — CEP 22.270

Três exposições de lone
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Moça sobre
cadeira, óleo
sobre papel
de 1944
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Sérgio Sá Leitão
ONE Saldanha não é uma artista
plástica convencional. Ao longo
de quase cinco décadas de inten-

sa produção, ela marcou a história da
pintura brasileira com sua criativida-
de na escolha dos materiais, sua aver-
são ao formalismo academicista, a
simplicidade das linhas e a predileção
por cores fortes. Essas características
podem ser apreciadas na exposição
Resumo de 45 anos de pintura, titular
de três das cerca de dez galerias de
arte do movimentado Shopping da
Gávea (Paulo Klabin, Saramenha e
Niemeyer), que apresenta ao público,
até primeiro de outubro, uma retrós-
pectiva dos melhores momentos das
diversas fases da pintora.

Pioneira, lone abraçou o modernis-
mo como bandeira artística já na déca-
da de 40, quando contava-se nos dedos
os que ousavam romper os preconcei-
tos contra as correntes mais inventi-
vas da pintura. Desta fase inicial, que
pode ser incluída no rol do modernis-
mo figurativo, poucos quadros resta-
ram: em 49, às vésperas de uma via-
gem ao Velho Continente, ela, revolta-
da com a indiferença da critica e a
desatençáo do público, queimou no
quintal do ateliê quase todas as suas
telas. Sobraram os óleos sobre papel e
uns poucos óleos sobre tela, que dão o
pontapé inicial à exposição. Deles,
destacam-se Modelo (43), com pincela-
das levemente impressionistas, e Lam-
pião (47). Delineou-se, assim, sua ati-
tude em relação ao ato de pintar. O
imprimatur lone Saldanha, porém, só
pode ser conferido, sem possibilidade• de erro. aos quadros que se seguiram.

De fato, seu tema recorrente, a ur-
be, aparece plenamente a partir de
Casas pretas (52) e Casas verdes (53).
Embora ainda figurativos, eles já de-
monstram o apreço pelo uso das cores
como elemento sensibilizador da visão
e a combinação rítmica entre os traços

horizontais e verticais. Continuando
seu processo de evolução, que a expo-
siçâo denota claramente, lone gesta a
primeira de suas várias rupturas com
Casas compridas (54), onde a escolha
de dois retângulos longilíneos'TDara
representar as casas demonstra uma
proximidade muito grande com o
construtivismo. Aparelho no éSpáço
(56) é puro construtivismo: a artista
não representa mais o real ou o real-
imaginário com símbolos extraícíqs da
realidade — agora, ela cria novasrèali-
dades através de relações entre figüràs
geométricas e cores. "A cor, para mim,
é a própria vida", disse ela cerf^Jez.
Sáo as cores, precisamente, que dão
vida ao jogo de linhas da tela,j^3u-
zindo resultados requintados.

O maior salto de lone foi dadOvem
67 com a série Ripas. Antes, ela-se
preocupava em extrapolar dentro das
quatro linhas, mudar as regras perma-
necendo em campo. A mudança mais
radical, no entanto, é rolar a palheta
fora de campo, longe das molduras,
distante da parede. Ela percebeu que
seu universo artístico não tinha que se
limitar ao quadro imposto pelo renas-
cimento e resolveu botar a imaginação
no poder. O contexto, é certo, favore-
ceu a deglutição das suas finas ripas
de madeira, pintadas horizontalmente
com as mais variadas combinações de
cores — o que não retira a sua medalha
de honra ao mérito. O próximo passo
foi a série Bobinas, composta de várias
bobinas grandes e circulares, cedidas
por uma fábrica de pneus, pintadas
com uma cor básica acrescida de sim-
bolos regulares em alto contraste (em
geral, evocando o bom e velho deus
sol). A exposição se completa com a
série Bambus (isso mesmo: bambus de
Maracanã limpos e coloridos) e a mais
recente invenção de lone, o Empilha-
do, uma mezzo-pintura/mezzo-
escultura neoconstrutivista formada
por pequenos cubos de cedro pintados
e colados um sobre os outros.
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SELECIONADIÔÔIMAÔ
A ESCOLHA É SUA

Quem estiver muito bem acompanhado e quiser aumentar
os prazeres ao lado dessa companhia, deve ir dançar ao
som da Bigband e dos cantores Victor Hugo. Regina Falcão
o Roberto San No Vinícius, o gostoso recanto no 1o andar
cia Churrascaria Copacabana, onde as carnes são cuidado-
samonte selecionadas, sempre macias e saborosas. Av
Copacabana, 1122 Tel 267-1497
Mais uma atração n'A Desgarra-
da, o restaurante-show típico por-
tuguès: Franca Fenati, ao lado de
Maria Alcina (f), Hélia Costa e Silva
g Antonio Campos. De 2a a sába-
do. Às 6as, o conjunto folclórico
Guerra Junqueira. Barão da Torre,
667. Tel.: 239-5746.

Em Ipanema não há outro: Cari-
nhoso, o night-club da música
gostosa, da cozinha perfeita e do
atendimento correto. Duas ban-
das e os cantores Dora(f), Leu-
ma, Fernando e Hugo. Visconde
de Pirajá, 22. Tel.: 287-0302.

CASSES PREFERIDAS
Você não deve deixar de conhecer o prazer de
süborear uma boa carne, em local agradável,
descontraído, irrepreensível e tudo o mais: Plata-
forma I, com os sous t-bone steak. picanhas,
maminhas infernais, etc e tal. Ponto de encontro
dos que curtem a vida. No 1o andar, o supermusi-
cíiI folclonco Brasil de Todos os Tempos. Adal-
berto Ferreira, 32. Tel.: 274-4022.

A excelente música ao vivo
para dançar do Sobre as On-
das conta com a presença do
quarteto do maestro Miguel
Nobre (f) e da banda de João
Carlos, revezando-se a partir
das 21 h Cozinha imbativel.
Atlântica. 3432. Tel : 521-1296
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O espetáculo

de todo dia é

apresentado aqui

O JB ESTÁ APOIANDO 15 EVENTOS EM CARTAZ NA CIDADE.

TEATRO
"Sereias da Zona Sul" — Tenro Clara Nunes — Tel: 274-9696
"Reversoda Psicanálise"—Teatro Casa Grande—Censura IO anos — TeT 239-4046
"Uma vez mais" — Teat-o da Caler/a — Rua Senador Vergueiro, 93 — Tel-225-8846
"A Presidenta" - /o-ee Dona — Teairo l ."a a-Snopping Cr ter da Gávea,.? andar • Tel 239-8545
"0 Menor Espetáculo da Terra" — Grupo Cem \! >do> — iwantií às I8h — Teatro
Cândido Mences -Rua /oana Angélica. 6?
"lanjão Anjo Doidáo"—intant/l 7ea:r ti.! ("alerta — >ãóado as l'hedomingo as '6h Tel 255-8846
"Cisne Negro — Cia de Dança" — Teatro Vilh-Lobo> — Av Prmcesi Isabel, 440 — Tel 275-6695

MÚSICA
Sala Cecília Meireles;"Rio |an Orchestra" — dia a> J' hor.<-
"Orquestra de Câmara da Radio MEC" — dia 18, a> 2'i nora»
"Pianista Heitor Alimonda" — dia 20 às 2! horas.
"Coral Canto em Canto" — dia 24, às I7 horas.
"Martha Argerich e Nelson Freire" — a dois pianos, dia 29, às 21 horas Teatro Municipal - Tel 262-3935

CINEMA
"Cinemateca do MAM" — Museu de Arte Mcderna—Av. Infante Don Henrique, 85 — Tel:2IO-2l88r.37
"Feliz Ano Velho" • V: Copacabana - Tel 235-4895

JORNAL DO BRASIL

YARA F I L U M E N A josé
AMARAL

MARTURANn
JL V J&De EDUARDO de FILIPPo\*P

iWILKER

iDe EDUARDO de FILIPPO"
03 Teatro dos 4 - Res.:239-1095 PATÜOCtNIO Sholt

JUNKERS GERAL:
consertos-vendas-instalaçoès

ASSISTÊNCIA TÉCNICA IXCLUSIVA
RÒMULO 224-9393
COSENZA 287-8787

O dólar
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Doiningo Programa
Os seus programas cia semana.
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OS PREFERID&S •

1) Hanna e suas irmãs (0 0)
2) Atração fatal (0/0)
3) Os intocáveis (2/7)
4) Veludo azul (4/30)
5) Platoon (1/4)
6) Krull (0/0)
7) Tira da pesada II (5/5)
8) Ladrão que rouba ladrão (0/0)
9) Viagem insólita (0/0)

O primeiro número entre pa-
rènteses indica a posição do
video na semana anterior O
segundo indica há quantas
semanas consecutivas ele
esta na lista.
Fontes: Oountry Vídeo. Vi-
deo Clube Nacional, Vídeo
Play Club. Ilha Vídeo Clube
e Vídeo Shop.

JORNAL DO BRASIL

Litía de Albuquerque

ÂO PAULO — Os orga-
nlzadores dos diversos
clubinhos de fãs de fil-

mes antigos não estão nem
um pouco temerosos de que a
chegada da Hollywood Cias-
sics, uma distribuidora pau-
listana criada especialmente
para explorar títulos produzi-
dos nas décadas de 20, 30, 40,
e 50, venha esvaziar as con-
corridas sessões semanais on-
de respeitáveis cabeças grisa-
lhas e um número mais redu-
zido de jovens estudiosos de
cinema, ou simplesmente
curiosos, se encontram para
deleitar-se com oldies clássi-
cos, fitas noir, westerns e fil-
mes B.

Ao contrário, esses aficio-
nados do preto-e-branco es-
tão, finalmente, sentindo-se
ftíènSS abandonados. Antes
da Hollywood Classics, que
acíába de lançar três produ-
çoes da prestigiosa indústria
httlfywoodiana da Segunda
Guerra, as locadoras só dis-

punham de poucos oldies se-
lados da Network. Ou de ou-
tros colorlzados da Top Tape.
Agora, com o aparecimento
da Hollywood Classics, que
além de tudo promete nunca
cometer o sacrilégio da colo-
rização, os nostálgicos cinéfi-
los acreditam que os distan-
tes tempos dourados poderão
atrair um público ainda
maior.

Na semana passada, o do-
no da Hollywood Classics,
Gilberto da Silva, ex-diretor
da revista Vídeo Business,
ganhou até mais aplausos do
que um faroeste exibido nu-
ma das sessòes de sábado do
Clube dos Amigos do Western
(que funciona na Rua José
Getúlio, 442, em São Paulo).
Boa parte dos seus 40 asso-
ciados (todos homens) que no
dia 24 de setembro comemo-
rarão, trajados de cowboys o
11° aniversário do clube, ad-
quiriu o mais festejado dos
seus três primeiros lança-
mentos, O Proscrito (The ou-
tlaw (1943), dirigido pelo ex-
céntrico milionário Howard

Hughes — era a primeira vez
que uma mulher sedutora
(Jane Russel) aparecia num
bangue-bangue.

O presidente deste clube,
Diamantino da Silva, 60 anos,
acredita que este filão da Hol-
lywood Classics, o dos wes-
terns, fará com certeza mais
sucesso entre o público mas-
culino. Ele desenvolveu uma
tese de que as mulheres não
apreciam tais filmes porque
os heróis sempre gostam
mais dos cavalos do que delas
e sugere que a nova distribui-
dora não deixe de lançar clãs-
sicos obrigatórios como No
tempo das diligências e Os
Brutos também amam.

Para um dos membros de
outro clube paulistano de fa-
náticos por filmes antigos,
Sylvlo Freitas, 50 anos, os
três primeiros lançamentos
da Hollywood Classics — O
proscrito; Amor da minha vi-
da (Second chorus, 1940), de
H.C.Potter, com Fred Astaire
no papel de um trompetlsta
universitário; e Estrela do

Norte (The North star, 43), de
Lewis Milestorie —, não des-
pertaram tanto interesse. Em
compensação, ele está ansio-
so para rever em vídeo Meu
oficio é matar, de Lewis Al-
len, com Frank Sinatra viven-
do um assassino profissional,
que a distribuidora colocará
nas locadoras no próximo
mês.

O editor da revista Cine-
mim, Fernando Albagli, 49
anos, um dos mais temíveis
concorrentes dos testes de co-
nhecimentos de cinema pro-
movidos semanalmente du-
rante a Ceia dos Veteranos
que todo sábado leva pessoas
como o cineasta e crítico Alex
Vianny para assistir a filmes
antigos no Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro, acre-
dita que "a Hollywood pode-
rá não ter um público enor-
me, mas com certeza terá um
público fiel". A maior difieul-
dade, no entanto, aponta o
proprietário Gilberto, é con-
vencer os donos das locado-
ras de que existe mercado
para estes filmes.

sexta-feira, 16/9/88 o CADERNO B o

¦ Tosca — A nova fase da
Globovídeo tem se caracteri-
zado pela evidente baixa no
nível de seus lançamentos.
Mas ainda é possível encon-
trar coisa boa em seu catálo-
go. Esta versão da ópera de
Puccini é produzida pelo anfi-
teatro da Arena de Verona.
Eva Marton interpreta a Tos-
ca: Ingvar Wixell é Scarpa e
Giacomo Aragall vive Cara-
vadossi. A transposição para
o video é da RAI. Tem legen-
das em português.

b Campeonato de sumò — Na
prateleira das esquisitices,
este vídeo único mostra um
campeonato do esporte japo-nès, realizado em 1986 no Ma-
dison Square Garden. O tal
campeonato durou três dias
seguidos. Na telinha, porém,a exótica atração só demora
63 minutos. O astro do espe-
tacuio é o norte-americano
Konishiki que pesa 223 qui-los. Dizem que o mundo do
sumó vibrou com sua perfor-mance. Distribuição da Top
Tape.

b The hit — Inédito nos cine-
mas brasileiros, este é o pri-
meiro longa-metragem de
Stephen Frears, velho conhe-
cido do FestRio ontem Já
mostrou My beautiful laun-
drette (Tucano de Ouro em
1085), Sammy and Rose get
laid e Prick up your ears. É
um filme de suspense com um
superelenco — Terence
Stamp, John Hurt e Laura
Carmen dei Sol — e trilha
sonora de Paco de Lucla e
Eric Clapton. Distribuição da
Omni Vídeo.

a E DEPOIS

George Michael é
a atração de

sábado à noite no
Rock especial da

Manchete

h AMANHÃ
ROCK ESPECIAL — TV Manchete
De 19h30min às 20h30min

h Uma hora de especial com o galãzi-
nho George Michael, já longe dos tem-
pos da dupla Wham! Ele passou a usar
a barba por fazer, gravou um disco
sozinho — Faith — e não sai das para-
das de sucesso. Aqui serão exibidos
trechos de um programa produzido pe-
la MTV. No repertório, I want your sex,
One more try, Faith e — dos tempos do
Wham! —Wake me up before you go go.
De quebra, apresentações do cantor
com Elton John e Aretha Franklin.

CINE CLUBE — TV E
De 14h30min às 16h30niin

a A atração desta semana é a comédia
Se eu tivesse um milhào (If I had a
million), produção de 1932, em vários
episódios, um deles dirigido por Ernest
Lubitsch. Um milionário à morte resol-
ve distribuir sua fortuna entre diversos

desconhecidos. A reação de cada um ao
saber que está ficando milionário faz a
graça do filme. No elenco, W.C.Fields,
George Raft, Charles Laughton e Gary
Cooper.

OS CLÁSSICOS — TV E
De 21h30min às 23h30min

e O programa é dedicado aos solistas
instrumentais. Os violoncelistas Ber-
nhard Gmelin e Edwin Koch solam o
Concerto em Sol Menor para dois vio-
loncelos e baixo contínuo, de Vivaldi,
com a Orquestra Sinfônica NDR, de
Hamburgo, sob a regência de Wilfried
Boettcher. A pianista Martha Argerich
sola o Concerto n°l em Dó Maior, opus
15 para piano e orquestra, de Beetho-
ven, com a Orquestra Sinfônica Baye-
rischen Rubdfunks, sob a regência de
Seiji Ozawa. A mesma orquestra, sob a
regencia de Colin Davis, acompanha o
violinista Gideon Kremer em Memó-
rias de um anjo, de Alban Berger.

de seus anfitriões terráqueos em À pro-,
cura da sorte. Às 13h20min, Na mira do.
tira — um dos mais divertidos seriados,
da última safra, uma espécie de Agente-
86 dos anos 80 — mostra o episódio-
Cliente especial. Por fim, às 13h50min,
O tesouro é o capítulo de A bela e afera,
um programa para quem acha possível
existir o sonho na Nova Iorque desta
década.

" Elas são do baralho— Esta
pornochanchada é de 1977.
Mostra um casal mineiro quechega em São Paulo onde é
convidado a participar de
uma orgia. O curioso é sua
ficha técnica. A direção é de
Silvio de Abreu; o roteiro, de
Rubens Ewald Filho; e do
elenco fazem parte Antonio
Fagundes, Nuno Leal Maia e
Cristina Pereira. Mais cedo
ou m$is tarde vai passar na
TV S. Se é que já não passou.
Distribuído pela CIC Vídeo.

Alf, na Globo
domingo à tarde,

pode ser visto à
noite por quem

não gosra de
Olimpíadas

TARDE NA GLOBO
De 12h50min às 14h50min
¦ As transmissões noturnas da TV es-
tão dominadas pelos jogos das Olim-
piadas de Seul. Quem não gosta de
esporte pode gravar os seriados vesper-
tinos que a Globo apresenta aos domin-
gos e deixar para assistir à noite. É
diversão garantida. Às 12h50min, o sim-
pático Alf, o E.Teimoso inferniza a vida
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CONTHOLE ME&SOTO)/ Guilherme Araújo

O 
empresário e festeiro Guilherme
Araújo faz questão de experimentar
as novidades que o mercado oferece.

E logo que a febre do videocassete se insta-
lou no Rio de Janeiro ele comprou seu
modelo Panasonic. Uma febre que o consu-
rrüu por pouco tempo pois o que ele gosta
mesmo é de sair de casa.

O que o motivou a comprar o aparelho?
A novidade. Assim

que saiu comprei o
meu rapidinho. Nem
sabia o que iria fazer
com ele mas sabia que
era importante ter.
Mas uso muito pouco.
Aliás, pouquíssimo.Você tem alguma
coleção?Coleção própria-
mente não tenho. Mas
comprei vários filme?
pornográficos, outros
do Walt Disney e al-
guns filmes totalmen-
te diferentes em gê-
nero.

E a que conclusão
você chegou depois
de algum tempo de
uso?

A de que se a gente
não tem tempo de fi-
car em casa vendo te-
levisão, tem muito
menos de ficar vendo
filme. Mas acho im-
portante ter um apa-
relho.para usar às ve-
zes. É importante sa-
ber que tenho um re-
curso que posso utili-
zar a qualquer mo-
mento.

Qual o vídeo que
você mais gosta de
ver?

Sempre revejo o da

minha festa de 25 mais 25 anos no Copacaba-
na Palace e a festa de embaixador do Rio que
também aconteceu por lá. E tenho vários
bailes de carnaval no Pão de Açúcar grava-
dos. Às vezes revejo, é uma delícia.

Você é sócio de algum videoclube?
Já fui de um em Ipanema, mas hoje em dia

não estou vinculado a nenhum. Para ser
sincero, nunca peguei nenhum filme lá, nem

mesmo quando era'
socio.

Qual o filme que
colocaria agora no seu
aparelho?

Ah, eu veria com
prazer qualquer comé-'
dia musicada dos anos
40/50, aquela fase da
ouro da Twenty Cen-
tury Fox, qualquer um
dos filmes da Carmem
Miranda feitos nos Es-
tados Unidos e que
provam como ela foi
revolucionária, van-
guarda, interessante.
Também colocaria os
dois filmes do Andy
Warhol que amo de
paixão: FIcsh
e Trash.

Qual a sua maior
dificuldade com o
aparelho?

Não consigo gravar.Afinal, vale ou não
vale a pena ter um
videocassete?

E claro que vale a
pena. Mas o que acon-
tece é que o vídeo não1
é mais um artigo de
primeira necessidade.
A televisão com conj
trole remoto está apta
a oferecer ao especta^
dor uma programação
muito ampla.

FredÃstaire, que está em Amor da minha vida. será
figurinha fácil nos lançamentos da Hollywood Classics

Wigs',
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|| 

¦ (Teatro Laura Alvim) ? ? ?? ?* *?* ????. , • 
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| Sereias da Zona Sul , , , ,
|S 1 (Teatro Clara Nunes) XXX xx XX "** y

Filmnena Hnrturano
•V (Teatro dos Quatro) 'fr'fr hhbmmhmhibbi
K;W#;;3 Gerasao Trianon , . Cotapoes I ' ' ^

(Teatro Laura Alvim) XXX * * * * Excepcional : ^'*?V
llMpi Extravagaucla , . * * * Otimo ¦';*¦"/}

(Teatro Glauce Rocha) * ??? ** ? Bom ^ iJ'iL *• - —— Razoavel -;p
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A dama do clue Shangai . . . . . -X--X-A- . . !
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Big easy . . .
(Jim McBride)  F •

Ajnedia das^tagoes d^^^^^determina as recomendagoes dos filmes e pegas de teatro em cartaz. (

Ao Vivo e a vontado ^ , . .
Aracy de Almeida (Continental) xx xx "S" r» XX xx ]
Apesar do tempo olaro . ]
Erasmo Carlos (PolyGram) ** '
Big heart (Live in Tokyo) s
The Lounge Lizards (WEA) XXX ??? ^
Maroelo Nova e a Envergadura Moral ,
Marcelo Nova (BMG-Ariola)  ** ~k ,

Boll with it \ _ !
> t 

' Steve Winwood (Virg-in/BMG-Ariola) ?? |
Samantha J'ox
Samantha Fox l Jive'BMG-Ariola) "* S
Shoes of the fisherman's wife , , , ... .

& Charles Mingus (CBS) *** *** *** *** ***' "

The genius of electrio guitar ...
; Charlie Christian (CBS) ??? ?? ??? ??? +++ 1;/;;.^
« UB 40 j-

.4. ' UB 40 (Virgin/BMG-Ariola) ?
Suzanne Vega . . '

Iffili Suzanne Vega (A&M/PolyGram)  ** Xl»- XX xt<  w xxx

A SELEQAO DA SEMANA
Ao vivo e & vontade — Aracy de y'8 " Samantha Fox — Samantha Fox

pcffirj-j Almeida (Continental). Eternamen- • <•; ' (Jive/BMG-Ariola). Segundo LPdes-
te viva no coragao dos fas, Joaquim W!| «|Wj||i" sa inglesinha que estourou nas para-

„ Ferreira dos Santos & frente, a Araca *. ' ' u J^sSfSHfL-jLSI ..•Hr ^as ano passado com Touch me e
esta como gosta neste LP gravado ¦¦J'k-0 StPi'-vyg'if}' 'Wr emplacou duascangoes — aquedeu
em show no extinto Lira Paulistana, o titulo da bolacha e Do ya do ya —,

, ! em 80. Claro, todas as faixas sao de | f\ v abrindo caminho nas paradas de
Noel Rosa. Tem Palpite infeliz, tJlti- ® fc'J *&?v6rios Palses' Prova de coragem ou

Bj&if ino desejo, Conversa de botequim, oportunismo, o novo vlnil abre com'* Tres apitos, Fcitio de ora?ao, As 1®'i8*S Satisfaction, dos Stones, numa boa
Bk. • nastorinhas e outras eemas. liiililllWB— jBSPSHU performance, e esquenta com Nau-r- .. fa mm, ghty girls.

n Apesar do tempo claro — ErasmoWPS. " ¦ Shoes of the fisherman's wife —
•' Carlos (PolyGram). O Erasmo velho pfg§i|. | >1 J 1 | AUr^gj Charles Mingus (CBS). Com sels fai- S®

I • de giierra surpreende com um ^1- *" xas gravadas em 59 e uma em 71 (a» - bum suave como nunca. A voz doce R>.' que trata dos sapatos da mulher do
I de roqueiro domado desfila, num pescador e tem nosso agora intimo ;
j - dos momentos mais radicals do dis- yi fa |j|g| 1| wl Ron Carter no arco), o excentrico> co, pela desesperan$a que inspira o .S « ff ; k««S5S balxista soa mals feroz do que nun-
MSII titulo. 100% de chance de chover BB if u ¦(j pUHHI ^1 ca, relido pelo slstema digital. Ao *;
WmMm abre a bolacha com um boato vindo > ¦ I ' 1 moner, em 79, Mingus deixou o jazz WMSm' do Planalto: "Apesar do tempo cla- %WJm fe. ; - ¦" marcado a fogo por sua criatividade

ro, tem 100% de chance de chover". WlSm lift I /JBflm 1 em ebullcao. * \ ?
|l|t| Deus nos livre. W§*W k.

Big heart (Live in Tokio) — The ** . 1, ¦ The genius of the electric guitar 1HP1«
gfM Lounge Lizards (WEA). Langado em Tiff- %* 1 PHRISTIAWC^ 1 1 - Charlie Christian (CBS). Um dois MMM¦« * plena semana do Free Jazz para ' l*ii\ S pionelros da guitarra ampliflcada no ;
m :<! cobrir lacuna — grave —, o primeiro ' i^a ml I M-F i jazz, o talento de Christian pode ser f

disco em terra brasilis do ator- 4JJK/, XM®)S IV 1 medldo nesta coletanea de grava- l
saxofonista John Down by law Lu- Hf 1 ?6es de 39 a 41, remlxadas em dlgi-

• rie & Cia traz o germe da pollfonia | ¦$ I tal, feitas pelo sexteto e pela orques- > I
do desvario fake que tanto sucesso %1 |1 $ i I tra de Benny Goodman. Um elenco »• ?R.jS
fizeram ao vivo no Rio e em Sampa. f« H M de astros formidSvels — como Count

Hpfer;:.: Big heart foi gravado ao vivo em A~.. J ® Basle e Fletcher Henderson — cir- .
Toquio. em 86. £ imperdivel. {JLM.M cunda o guitarrista.

Marcelo Mova e A Envergadura ¦ UB 40 — UB 40 (Virgin'BMG- r f'%!' V Moral — Marcelo Nova (BMG- Arlola). Primeiro grupo do Ocidente
Ariola). Nem bem esfriaram ns grit.ns   a fazer uma excursao pelo pais de
cle "bota para f*"*" que recepciotra- WM ^F'^l H^L Gorbachev (que deu em disco ao

j vam o precocemente extinto Cami- W& P.Ri S l||bnl vivo), os rapazes do UB 40 — o nome
sa de Venus e o lider da banda ataca Mr WB 101 'vem do cart&o de desemprego inglfes
com nova formagao: o parceiro Gus- n ^ ^ JKMBCwia mmm jmmm gemn ma : — andaram por aqui no Hollywood

* tavo Mulhem na guitarra, Joao Cha- GS kIwIEi Rock. O reggae de Birmingham estfi
,/r i ves nos teclados, Nadinho no baixo, ffl^H ffiwi v°lta n0 d^clmo LP da banda,¦¦% James Muller na bateria. O porno- ISfiw "tESS WSWs V com a delicia da Chrissie Pretenders * ,^brega Genival Lacerda poe pimenta Hynde ajudando numa faixa.

o Roll with it — Steve Winwood 1 "VWS$11$7Cr~> A * Suzanne Vega — Suzanne Vega •
(VirginBMG-Ariola). Aos 36 anos, o | 1 f =? ?• Ml/ VDuA (A&M PolyGram). Depois do suces-
garotao que ftindou o Traffic, pre- F.M|Mso de Solitude standing. LP do ano
cursor da segunda leva de africar.is- ?/• i-'s" passado. a gravadora criou coragem
mos no rock. apru-. e!ta o fftlego re to , e nos da o disco de estrtfa (em 851 da

PV' v mado co:.n Boti- iu the higtit life, • ' ; ) <JL agoniada Suzanne. Na mistura de
que vendeu 3.000.000 de copias em . A ~£S - Bob Dy'an com Astrud Gilberto, a
86. sacode de vez a poeira do iimbo a ftes r I MM cool Suzanne passeia pelo folk urba- .'

IS •'* ; que fora condenado e lanca um belo no com sede de qucm bebe gasolinu. ,
disco, que i& est6 em ouarto higarpfe^SSjjiW'V Destaque para a inspirada The .-'j
em vendas nos Estados Unidos queen and the soldier
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Deulso Stoklos In Mary Stuart
(Teatro Laura Alvim)

•kicfc? ??
Sereias da Zona Sul
(Teatro Clara Nunes) ? ??? ??
Filmnena Hnrturano
(Teatro dos Quatro)
Geração Trianon
(Teatro Laura Alvim)

Cotações
* ? ? Excepcional
? ? Ótimo
? Bom
Razoave!
Ruim

???
Extravagância
(Teatro Glauce Rocha)
O-j) rela do fornk-volho
(Teatro Ziembinski)

Dedé Mamata
(Rodolfo Brandão)
Feliz Ano Velho
(Roberto Gervtz)

? ??????

? ??? ??"A ??
A dama do cine Shangai
(Guilherme de A. Prado)
As cores da violência
(Dennis Hopper)

??? ? ??

Busca frenética
(Roman Polanski)
A família
(Ettore Scola) ? ??? ???
Olhos negros
(Nikita Mikhalkov) ? ???
Vá o veja
(Elem Klimov) ? ?? ? ??

Teri-a de bravos
(Laurie Anderson) ? ??

Big easy
(Jim McBride)

A média das cotações do Júri JB determina as recomendações dos filmes e peças de teatro em cartaz.

Ao Vivo e a vontade
Aracy de Almeida (Continental)
Apesar do tempo olaro
Erasmo Carlos (PolyGram)
Big heart (Live in Tokyo)
The Lounge Lizards (WEA)
Maroelo Nova e a Envergadura Moral
Marcelo Nova (BMG-Ariola)
Roll with it
Steve Winwood (Virgin/BMG-Ariola)
Samantha fox
Samantha Fox (Jive BMG-Ariola)
Shues of the iiHhorman's wife
Charles Mingus (CBS) ? ?? ? ?? ? ??
The genius of electrio guitar
Charlie Christian (CBS) ~k*k-k

UB 40
UB 40 (Virgin/BMG-Ariola)
Suzanne Vega
Suzanne Vega (A&M/PolyGram)

A SELEÇÃO DA SEMANA
¦ Samantha Fox — Samantha Fox
(Jive/BMG-Ariola). Segundo LP des-
sa lnglesinha que estourou nas para-
das ano passado com Touch me e
emplacou duas canções — a que deu
o título da bolacha e Do ya do ya —,
abrindo caminho nas paradas de
vários países. Prova de coragem ou
oportunismo, o novo vinil abre com
Satisfaction, dos Stones, numa boa
performance, e esquenta com Nau-
ghty girls.

¦ Ao vivo e à vontade — Aracy de
Almeida (Continental). Eternamen-
te viva no coração dos fãs, Joaquim
Ferreira dos Santos à frente, a Araca
estã como gosta neste LP gravado
em show no extinto Lira Paulistana,
em 80. Claro, todas as faixas são de
Noel Rosa. Tem Palpite infeliz, Últi-
mo desejo, Conversa de botequim,
Três apitos, Feitio de oração, As
pastorinhas e outras gemas.

h Apesar do tempo claro — Erasmo ?j
Carlos (PolyGram). O Erasmo velho
de guerra surpreende com um ál-1
bum suave como nunca. A voz doce i
de roqueiro domado desfila, num
dos momentos mais radicais do dls-!
co, pela desesperança que inspira o
título. 100% de chance de chover
abre a bolacha com um boato vindo jdo Planalto: "Apesar do tempo cia-
ro, tem 100% de chance de chover".
Deus nos livre.

¦ Shoes of the físherman's wife —
Charles Mingus (CBS). Com seis fai-
xas gravadas em 59 e uma em 71 (a
que trata dos sapatos da mulher do
pescador e tem nosso agora íntimo
Ron Carter no arco), o excêntrico
baixista soa mais feroz do que nun-
ca, relido pelo sistema digital. Ao
morrer, em 79, Mingus deixou o jazzmarcado a fogo por sua criatividade
em ebulição.

¦ The genius of the electric guitar— Charlie Christian (CBS). Um dois
pioneiros da guitarra amplificada no
jazz, o talento de Christian pode ser
medido nesta coletânea de grava-
ções de 39 a 41, remixadas em digi-
tal, feitas pelo sexteto e pela orques-
tra de Benny Goodman. Um elenco
de astros formidáveis — como Count
Basle e Fletcher Henderson — clr-
cunda o guitarrista.

¦ Big heart (Live in Tokio) — The
Lounge Lizards (WEA). Lançado em
plena semana do Free Jazz paracobrir lacuna — grave —, o primeirodisco em terra brasilis do ator-
saxofonista John Down by law Lu-
rie & Cia traz o germe da polifonia e
do desvario fake que tanto sucesso
fizeram ao vivo no Rio e em Sampa.
Big heart foi gravado ao vivo em
Tóquio, em 86. É imperdível.

¦ Marcelo Mova e A Envergadura
Moral — Marcelo Nova (BMG-
Ariola). Nem bem esfriaram os gritosde "bota para f****" que recepciona-
vam o precocemente extinto Cami-
sa de Vênus e o líder da banda ataca
com nova formação: o parceiro Gus-
tavo Mülhem na guitarra, João Cha-
ves nos teclados, Nadinho no baixo,
James Müller na bateria. O pomo-brega Genival Lacerda põe pimentano rock de Marcelo.

¦ UB 40 — UB 40 (Virgin'BMG-
Ariola). Primeiro grupo do Ocidente
a fazer uma excursão pelo país de
Gorbachev (que deu em disco ao
vivo), os rapazes do UB 40 — o nome
vem do cartão de desemprego inglês
— andaram por aqui no Hollywood
Rock. O reggae de Blrmingham está
de volta no décimo LP da banda,
com a delícia da Chrissíe Pretenders
Hynde ajudando numa faixa.

¦ Suzanne Vega — Suzanne Vega
(A&M'PolyGram). Depois do suces-
so de Solitude standing, LP do ano
passado, a gravadora criou coragem
e nos dá o disco de estréia (em 85) da
agoniada Suzanne. Na mistura de
Bob Dylan com Astrud Gilberto, a
cool Suzanne passeia pelo folk urba-
no com sede de quem bebe gasolina.
Destaque para a inspirada The
queen and the soldier.

a Rol! with it — Steve Winwood f ífl
(VirginBMG-Ariola). Aos 36 anos, o Wlg
garotão que fundou o Traffic, pre- >'¦
cursor da segunda leva de africanis
mos no rock, apro-, elta o fôlego reto
mado cg n Bàíl< iu the hight life,
que vendeu 3.000.000 de cópias em ¦
86, sacode de vez a poeira do iimbo a
que fora condenado e lança um beloft#
disco, que já está em quarto lugarfl|Éâ
em vendas nos Estados Unidos. K|

TOM. VEGA

O FILME EM QUESTÃO

Harrison Ford e Emanuelle Seiqner: um mocinho que nao

Divulgação
Busca frenética

RR3WftfBWa(BHHlS3#6l4B®MW#BHWBStWÍSí3SBBC®Rfi(WRWRflíWBfl#>Pr ~
Harrison Ford e Emanuelle Seigner: um mocinho que não

sabe nada e uma garota que sabe um pouco mais

Uma boa

diversão
Há muito tempo o cinema de Ro-

man Polanski não tem a força de A
faca na água e Repulsa ao sexo, seus
primeiros filmes. Na verdade, desde
Piratas — quando o diretor fingiu des-
conhecer algumas regras básicas de
desenvolvimento de narrativa —, ha-
via muito pouco o que esperar do
diretor. Por isso mesmo Busca frenéti-
ca é uma surpresa. Recriando o clima
dos filmes de Hitchcock e tratando
Paris com uma ironia que o cinema
nunca teve coragem de usar, Polanski
fabricou duas horas de entretenimen-
to para quem acredita que na sala
escura ainda se encontra a maior di-
versão. Só. O filme prende a atenção
no início, fica meio arrastado no final,
mas diverte o tempo todo. Para os que
procuram algo mais que isso, fica a
única mensagem captável no último
trabalho de um dos cineastas mais
famosos do mundo: nunca viaje com
malas Sansonite.

Artur Xexéo

O mistério

da calcinha
Falta frenesi em Frantic, novo fil-

me de Roman Polanski. A Busca fre-
nética do título em português é só
promessa. O Dr. Walker não se empe-
nha tanto assim em busca de sua
esposa desaparecida. Ele é o típico
homem errado hitchcockeano. Não co-
nhece a Paris onde está enredado. Não
faz idéia do que seja a intriga interna-
cional em que está envolvido. É o
homem que sabia de menos. Mesmo
assim luta dentro de suas limitações.
Sào muitas. Não as limitações do ho-
mem comum, típicas dos personagens
de Hitchcock, de quem Polanski evi-
dentemente decalca este thriller. Mas
sim as limitações da interpretação de
Harrison Ford e do roteiro de Polanski
e Gerard Brach. O que salva o Dr.
Walker e sua esposa é que Busca Fre-
nética retrata com deliciosa ironia a
Paris moderna. Isto justifica este filme
cujo maior mistério está nas roupas de
baixo de Emmanuelle Seigner. .

Rogério Durst

O ator que sabia demais
Explorando mais uma vez a clássi-

ca situação de um homem comum que
se vê de repente em situação extraor-
dinária e tem que agir, tornando-se
herói, Busca frenética só não é mais
um filme de ação, como tantos outros,
porque Roman Polanski soube muito
bem explorar o ator que tinha. Não se
trata nem de uma questão de talento,
mas de imagem pública: Harrison
Ford é Indiana Jones, é Blade Runner,
é um herói. Mas em Busca frenética,

Ford sofre para subir uma escada, se
atrapalha tropeçando e caindo de um
telhado, apanha na briga. Nào passa
de um médico de meia-idade, pacato,
de férias em Paris. O fato de sua espo-
sa ter sido seqüestrada não faz dele
um super-homem. Essa pequena suti-
leza, jogando com a expecatativa do
espectador, dá um sabor especial a
esse thriller que no resto é apenas
bastante competente.

David França Mendes

O DISCO EM QUESTÃO

DivuIcjcjoDivulgação

Suzcmne Vega: um disco de arranjos si?nples e letras nem
tanto que só agora chega ao Brasil

Menestrel

eletrônico

Dance com

a cabeça

Há três anos, Suzanne Vega pinta-
va como ponta de lança das vozes
femininas que dominaram o circuito
pop internacional a partir de 1987.
Miss Vega se inscreve na tradição de
vozes como a de Joni Mitchell, um tom
doce e agudo cantando temas fortes
sem hesitar em correr perigos, equili-
brando-se no corte de uma faca, na
ponta de uma agulha, na vôo de uma
bala rumo ao alvo, como ela mesmo
diz em Undertow (Ressaca). O resulta-
do não é um maremoto, tipo Sinnead
0'Connor, mas um menestrel eletròni-
co que dobrou os Estados Unidos e o
mundo faturando vários prêmios. O
ouvinte brasileiro pode agora conhe-
cer os primórdios dessa doce e diáfana
figura que, se nada oferece de revolu-
cionário, pelo menos nada tem da pas-
teurização de vozes como a de Saman-
tha Fox.

Jamari França

O folk acústico urbano com seus
paradoxos internos canta na voz de
Suzanne Vega. Filha de Bob Dylan
com Astrud Gilberto (um respeitável
patè cromossômico) La Vega não ficou
em voga à toa. Ela canta suas fabuli-
nhas brancas sem grand finale a servi-
ço de uma postura cool, que não dis-
pensa uma pitada de teatralidade. Sua
música imprime a marca da introverti-
da agressiva que tritura as neuroses ao
violão a bordo de uma voz suspensa.
Induz mais a reflexão que a contra-
dança. Nem por isso os quadris devem
ficar engessados em êxtase ante essa
musa agónica de olhar distante e cabe-
lo mastigado. Além do eventual pique
roqueiro de uma Marlene on the wall
deste 1" Lp lançado agora, a estrela
Vega mexe com a cabeça do ouvinte. E
cada um que trace sua própria coreo-
grafia.

Tárik de Souza

A beleza do simples
Embalado no sucesso inesperado de
Solitude Standing, segundo LP de Su-
zanne, a PolyGram lançou no Brasil o
primeiro e mais1 apetitoso disco da
moça de voz suave e infantil, como a
de Astrud Gilberto, de quem. aliás, ela
admite a influência. De tempos em
tempos, a crítica e o publico redesco-
brem a beleza da simplicidade, uma
das principais características de Su-

zanne Vega que, com seus músicos,
consegue redimir os sintetizadores,
usados no disco com admirável sutile-
za. Sobre a trama de seu violão folk,
guitarras e percussão concisas, Vega
desfila sua poesia, algo amarga, em
um disco bonito, em que se destaca o
belo solo de violino de Darol Angerna
música Some Joumey.

Fábio Rodrigues
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