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Tempo
No Rio e em Niterói, nublado, com possíveis pancadas
de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. Visibilidade moderada. Temperatura estável. Máxima e
mínima de ontem: 36,4° em
Bangu e 21,5° em Jacarepaguá. Foto do satélite, mapa
e tempo no mundo, Cidade,
página 4.
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Conversão
Os trabalhadores que participam da negociação do
pacto social pedirão na
reunião de hoje que o governo divulgue os documentos de que dispõe,
mostrando o impacto da
conversão de dívida na formação do déficit público.
(Página 13)
Férias

do

vertical

O Centro Cândido Mendes,
edifício de 46 andares, tem
mais habitantes do que muitos municípios do interior
fluminense e vive as tensões
de uma cidade, mas não foi
cenário de nenhum crime.
(Cidade, página 6)
Kremlin

recua

O Soviete Supremo da
URSS cede a protestos nacionalistas das repúblicas
bálticas e reformula três
itens do projeto de reforma
constitucional que reforçariam o poder central de
Moscou. (Página 9)
Disputa
O grupo Disco investiu US$
3,5 milhões numa fábrica
de frios e passará a produzir de salsichas a lombinho
canadense para vender nas
58 lojas do Rio. O objetivo é
concorrer com a Sadia e a
Perdigão, líderes desse
mercado. (Página 15)
Música

do

Milionários
Três italianos acertaram os
13 pontos do Totocalcio e
cada um receberá US$
3,250 milhões, o correspondente a Cz$ 2,8 bilhões, suao maior prêmio da
ena, que foi de Cz$ 2,3
Serior
bilhões. (Página 20)
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o

Os petroleiros voltaram ontem ao
trabalho, depois de 10 dias de greve,
mas só a partir de amanhã as refinarias
de petróleo do país estarão operando a
plena carga. O abastecimento de combustível está garantido, segundo a Petrobrás, mas poderá faltar gás de cozinha em cidades do interior de São Paulo
e Mato Grosso do Sul.
O ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves, sugeriu que o governo estenda aos metalúrgicos da Companhia Siderúrgica
Nacional, em greve há 15 dias, o reajuste de 15% concedido aos petroleiros. Ontem, 12 mil pessoas, de mãos
dadas, abraçaram por 45 minutos a
usina da CSN, em Volta Redonda.
Depois, saíram em passeata. (Página 5)
Brasília — Orlando Brito

frente à sede, no Rio, funcionários da Petrobrás encerraram a greve cantando o Hino Nacional

Governo

libera

importação

de

1.25®

produtos
A Cacex (Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil) liberou a
importação de 1.250 produtos que não
podiam entrar legalmente no país. Entre os itens, estão peixes, moluscos,
especiarias, perfumarias, produtos químicos e matérias utilizadas na fabricação de papel.
O governo, que pretende liberar
gradualmente as compras no exterior,
mantém suspensa a importação de outros 1.206 produtos, como caviar, refrigerantes, cervejas, pérolas e bens de
consumo com similar nacional. Namyr
Salek, diretor da Cacex, anunciou a
liberação da importação de automóveis
de valor superior a US$ 20 mil, mas
eles permanecem vetados. (Página 14)

Congresso

fórmula
ajudar

tem

para
estados

O percentual da amortização das
dívidas interna e externa dos estados e municípios, avalizadas pela
União, poderá ser reduzido. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso
tem uma fórmula que exige o pagamento de 15% dos débitos, e não 25%
como quer o governo federal. Os governadores e prefeitos querem pagar apenas 10%.
A divergência seria resolvida com
uma emenda à lei orçamentária para
1989, apresentada pelo deputado Israel
Pinheiro (PMDB-MG). Segundo ela, o
governo fica liberado para utilizar recursos
destinados a subsídios e com eles recomporia a receita perdida com a redução do
pagamento dos endividados. (Página 7)

Argentina
libera
de

não

corpo

Onassis

A Justiça argentina só vai liberar o
corpo da bilionária Cristina Onassis depois que ficarem esclarecidas as causas
de sua morte, sábado, no banheiro de
um clube de campo nos arredores de
Buenos Aires. O juiz Juan Cardinale
confirmou a necropsia oficial dc morte
por edema pulmonar agudo mas insiste
em saber o que o provocou.
O industrial francês Thierry Roussei, último marido de Cristina e pai de
sua única filha, Athena, chegou a Buenos Aires para acompanhar o traslado
do corpo - velado no arcebispado da
Igreja Ortodoxa Grega-para a ilha grega
de Skorpios, onde será enterrada junto
ao pai, Aristóteles Onassis. Athena,
filha e herdeira, está na Suíça. (Pág. 8)
Luiz !

Polícia

sobe

corpo

O corpo humano pode ser
uma orquestra: americanos criaram aparelho que
capta os sinais elétricos
naturais dos órgãos e passaos a um computador. Este,
por sua vez, os transforma
em música num sintetizador.
(Página 12)

Crime

garante

futebol

Nove representantes dos
times cariocas se reuniram
com a diretoria do Sindicato dos Jogadores Profissionais do Rio e decidiram
entrar mesmo em férias no
dia 12. (Página 20)
Cidade

diz

abastecimento

Sena
Ninguém acertou a sena
principal do teste 38. A anterior saiu para um apostador de Pernambuco, e a
posterior, para cinco acertadores. As dezenas sorteadas foram 09,10,24,40,46 e
50. (Cidade, página 4)

Preço para o Rio: Cz$ 200
Rei/ter

Iraque

O presidente do Iraque,
Saddam Hussein, mandou
a Justiça processar seu filho Uday por ter matado
um assessor do governo durante discussão. No Iraque,
o homicídio premeditado
está sujeito a pena de morte. (Página 9)
Choque x exercícios
A estimulação elétrica dos
músculos — por meio de
choques de baixa voltagem, indolores — está sendo adotada nos Estados
Unidos por pessoas que
pretendem manter a forma
SSVn fazer exercícios físicos. (Página 12)
Cotações
Dólar oficial: Cz$ 546,21
(compra), Cz$ 548,94 (venda). Dólar paralelo (taxas
médias): Cz$ 820 (compra),
Çz$ 870 (venda). Unif: Cz$
3.733 para IPTU. Unif para
ISS e Alvará: Cz$ 6.929; taxa de expediente: Cz$
692,90. Uferj: Cz$ 6.929.
OTN: Cz$ 3.774,73. OTN fiscal: Cz$ 4.409,33. UPC: Cz$
3.206,96. MVR: Cz$ 9.952.
Salário mínimo de referência: Cz$ 20.476. Piso salarial: Cz$ 30.800. URP:
21,39%.

PROCURADOS Vidros,
Gallé, Daum, Laliqua, etc.
Jóias dos Anos 1920 a
1950. Só de pessoas idôneas. SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO - 3o andar — loja 333 — Tel. 5210945 — Estacionamento
próprio.
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Tijuca

Quatrocentos e oitenta policiais, numa operação que durou 11 horas, invadiram os morros do Borel, Chácara do Céu,
Casa Branca e Cruz, na Tijuca, e prenderam 77 pessoas, 18 menores. Um dos
presos é o traficante Alemão, chefe de
boca-de-fumo, que diz ter 16 anos mas
que a polícia acredita ter bem mais.
Foram apreendidos livros de contabilidade do tráfico, pacotes de ácido
bórico, balanças, cartuchos de fuzil
FAL 762 (privativo das Forças Armadas), bombas de gás lacrimogêneo, gravadores e uma filmadora. Os morros
foram cercados de madrugada, segundo
esquema acertado semana passada, no
Palácio Guanabara. (Cidade, página 5)
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PDT

arma-se

espionado
Por causa de um "barulho" suspeito
que detetou na semana passada em suas
linhas, o governador Moreira Franco determinou que um misturador de palavras
fosse aplicado nos telefones de seu gabinete, de modo a livrá-los da espionagem
eletrônica. Além disso, o governador
afastou funcionários do setor de telecomunicações do estado. "Tudo foi resolvido", diz Moreira.
O governador diz ter certeza de que
pelo menos três conversas suas foram
gravadas — uma com o governador
paulista Orestes OAiércia e as outras
duas com o jornalista Luiz Alberto
Bittencourt. A partir de agora, haverá
periódicas varreduras — identificação
de possíveis infiltrações — nas linhas do
Palácio Laranjeiras. (Cidade, página 1)
PATEK PHILIPPE —
ROLEX — CARTIER —
LANGE — SONHE —
Compro só de pessoas
idôneas. SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO
3o and. Lj. 333. Tel. 5210945 de seg. a sábado
estacionamento próprio.

tem

melhor

desempenho

ser

Estado

mais

COMPRO JÓIAS ANTIGAS E MODERNAS —
Cartier — V. Cleef — Bulgari — Tiffany — Boucheron e outros. Só de pessoas idôneas. SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO
Lj. 333 Tal. 521-0945 estacionamento próprio.
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? À medida que o mandato vai chegando ao fim, mais penosa se torna
para os presidentes a principal cadeira da República. Atanazado por diversos tipos de dores, o presidente
João Figueiredo chegou a recorrer a
um arsenal de aimofadas e encostos
que lhe aliviassem o ato de sentar.
Agora é a vez do presidente José
Sarney. Contra seus problemas de
coluna, ele adotou uma esteira de
contas de madeira de origem árabe,
muito usada por motoristas de táxi em
Paris, que segundo o ministro Ronaldo Costa Couto —- autor da idéia —
"transmitir energia e
serve para
facilitar o relaxamento muscular". O médico da presidência, coronel Messias
de Araújo, não vê essas virtudes
uPode
terapêuticas.
funcionar do ponto de vista psicológico", concede ele.

Os presos foram levados para a Delegacia de Entorpecentes

do

do

Rio

O PDT foi o partido que mais cresceu no Estado do Rio, embora tenha>
perdido para o PMDB por 21 a 19 em
número de prefeituras. Os pedetistas
venceram nas maiores cidades — Rio,.
Niterói, São Gonçalo, Volta Redonda e
Nova Iguaçu — e tornaram-se a segunda
força no interior, tomando do PMDB as
prefeituras de Campos e Resende.
A direção nacional do PT começou a
preparar em São Paulo um plano para os
100 primeiros dias de gestão dos 34
prefeitos que, segundo os últimos boletins de apuração, o partido elegeu em todo
o país. "Queremos ter um plano padrão de
atuação, com medidas que deverão ser
aplicadas em todos os casos", disse o
dirigente Cézar Alvarez. (Páginas 2 e 3)
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coluna do casteiio
Congresso não pode
atender os Estados
normas constiPelas
tucionais de elaboração orçamentária o
Congresso não pode suprimir da proposta orçamentária do governo o
dispositivo que determina o pagamento pelos
Estados de 25% dos seus
débitos externos em 1989. Qualquer coisa
nesse sentido somente poderia ser feita com
a concordândia do Poder Executivo. Essa é
a doutrina dominante no Palácio do Planaito na véspera da reunião dos governadores
do PMDB com Ulysses Guimarães, marcada para amanhã. O Congresso pode suprimir dotações ou criar novas desde que
defina fonte de receita, mas não pode mexer
no capítulo da dívida.
Como se sabe, o Presidente tentou
reunir governadores no dia 17 último e,
apesar da concordância deles ainda que
advertindo do clima desfavorável, o encontro foi cancelado em respeito às emoções
pós-eleitorais. O dia 18 seria o último no
qual o governo poderia alterar sua proposta.
Já agora nada pode fazer a não ser que em
função de entendimento político. O presidente da Câmara deve estar ciente dessa
realidade constitucional e será com base
nela que tentará encaminhar atendimento à
reivindicação dos governadores. A dívida
externa é problema principalmente de São
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Em escala menor, do Rio de Janeiro. São os
grandes devedores.
O ministro João Batista de Abreu, que,
ontem pela manhã, no Palácio da Alvorada,
transmitiu ao presidente José Sarney seus
dados e suas impressões sobre o problema,
comunicou ao Palácio do Planalto que o
esforço do governo para recuperar a arrecadação beneficiará os estados e municípios a
tal ponto que superará de muito os ônus
com o pagamento dos 25% da dívida. A
transferência de receita federal para os
governos locais receberá o bafejo do grande
crescimento da arrecadação esperado pelo
Planejamento e a Fazenda. Essa avaliação
será transmitida aos interessados que procurarem o governo com propostas de revisão do projeto de Orçamento que está
entregue ao Congresso. Alguns governadores, como Álvaro Dias, que ontem esteve
com Sarney, deverão ter recebido já as
referidas informações.

O PMDB e a ventania

Os três cadáveres plantados pelos militares em Volta Redonda influíram no resultado do pleito, contribuindo para acentuar o
caracter plebiscitário que teria de qualquer
jeito env função da inflação. Se o drama dos
operários siderúrgicos carreou votos para o
PT não afetou em substância a posição do
PMDB, identificado pelos eleitores com o
governo federal e responsabilizado também
pela inflação. Os ventos que sopraram contra o partido de Ulysses foram, com sinal
invertido, os mesmos que em 1986 sopraram
do Plano Cruzado para eleger 22 governadores pemedebistas.
Se a ventania impulsionou os cândidatos do PT em Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e São Paulo, por exemplo,
não mudaram a situação nessas cidades dos
candidatos do PMDB. Brito já caía em sua
cidade, primeiro para o PDS, depois para o
PDT. Este último é que pode ter sido
prejudicado pelos cadáveres, que não mudaram sequer o voto de Volta Redonda, já
compro_;>etido com o PDT. Em São Paulo,
Leiva já tinha perdido. Maluf foi quem
sofreu. Em Belo Horizonte o candidato
pemedebista já sumira no horizonte e o
PSDB é que se viu às voltas com o tufão. No
Rio, Colagrossi já estava fora de pauta.
O PMDB já tinha perdido a eleição
antes da violência militar em Volta Redonda. Essa é uma realidade irremovível que o
PMDB deverá examinar nas suas reuniões
de análise e avaliação. Onde o partido ia
ganhar, como em Teresina, onde o ulyssista
Heráclito Fortes dominava, e na Bahia,
onde Ulysses cuidadosamente não foi, tal
como aconteceu também em São Luís (não
era do seu interesse estimular uma reação
do candidato de Cafeteira), ganhou. O
PN DB ganhou também nas cidades de
Goiânia e Fortaleza, apesar das dificuldades
criadas pelo PDT e pelo PT, no primeiro
caso previstas, mas em ambas sem o estímulo da oposição a Sarney.
Em Pernambuco o sentimento antisarneista beneficiou mais o candidato do PFL,
por sua militància ostensiva contra o Presidente da República, do que o de Miguel
Arrais, que, sem abdicar da sua atitude
crítica em relação à política federal, não
chega a radicalilzar a luta contra Brasília, tal
como o faz Waldir Pires, da Bahia, e
Fernando Collor, de Alagoas, nem por isso
vitoriosos nos seus Estados. O Norte e
Nordeste foram, aliás, imunes à tempestade
lavrou no sul. Ás decisões eleitorais
everam-se a fatores gerais.como a inflação,
3ue
mas dominantemente, a fatores locais. A
política da região é sabidamente pouco
sofisticada.

Governo levanta dados

Informa o ministro Ronaldo Costa
Couto que o governo está colhendo todas as
informações sobre a eleição para realizar
sua própria avaliação dos resutados. O ponto de partida, por enquanto, é a massificação do eleitorado que, sendo de pouco mais
de 11 milhões de eleitores em 1960, é agora
superior a 70 milhões. O eleitor, diz o
ministro, tem um código, emite e recebe
sinais. Esse código tem de ser decifrado
para orientar o que acontece como reação a
uma inflação alta e o que pode decorrer de
uma inflação sob controle. Ó çoverno pensa
obviamente na sucessão presidencial.
Carlos Castello Branco
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PDT passa a dividir interior c
Com o final das apurações na maioria dos municípios e a
totalização, nos que ainda computam votos, suficiente para
definir os eleitos nas eleições majoritárias do último dia 15, o
PMDB conquistou 21 das 67 prefeituras fluminenses que
estiveram em jogo, o PDT 19, o PFL 12, o PL 4, o PSB 3, o PTR
3, o PTB 2, o PDC 2, o PDS 1 e o PT 1.
O grande balanço da eleição no Estado do Rio nâo deve
ser feito, no entanto, pelo número de prefeituras conquistadas.
O PDT, embora elegendo dois prefeitos a menos do que o
PMDB, foi o grande vencedor, porque ficou, além da capital,
com mais um conjunto de cidades de grande porte ou de
importância política estratégica, a saber: Nova Iguaçu, Niterói,
São Gonçalo, Campos, Volta Redonda, Magé e Resende.
A presença do ex-governador Leonel Brizola na campanha
foi importante para definir algumas vitórias do PDT. Um
exemplo: em São Fidélis, quando se dirigia para Campos,
faltando 20 dias para a eleição, Brizola parou na rodoviária do
município de 22 mil 175 eleitores, o que foi suficiente para levar
o candidato pedetista, Benedito Passarinho, a ganhar do médico
benemérito Marcones Teixeira, por 40 votos. Os resultados do
interior criam um problema para o dono do grupo Manchete,
Adolfo Bloch, que fica sem o seu chefe de cozinha de muitos
anos, Severino Dias, que se elegeu, pelo PFL, prefeito de
Vassouras, derrotando a liderança tradicional de Pedro Ivo.

Os prefeitos do interior
Angra dos Reis
Araruama
Arraial do Cabo
Barra Mansa
Barra do Piraí
Bom Jardim
llabapoana
Cabo Frio
Cachoeiras de Macacu
Cambuci
Campos
Cantagalo
Carmo
Casimiro de Abreu
Conceição dc Macabu
Cordeiro
Duas Barras
Duque de Caxias
Itaboraí
Itaguaí
Italva
haocara
Itaperuna
Laje de Muriaé
Macaé
Magé
Mangaratiba
Maricá
Mendes
Miguel Pereira
Miracema
Niterói
Nova Iguaçu
Nilópolis
Nova Friburgo
Nalividade
Parati
Pati do Alferes
Paulo de Frontin
Petrópolis
Paraíba do Sul
Porciúncula
Piraí
Paracambi
Resende
Rio Bonito
Rio das Flores
Rio Claro
Sio Gonçalo
São João da Barra
S. José do Rio Preto
São Pedro de Aldeia
São Sebastião do Alto
S. Antônio de Pádua
Silva Jardim
Sumidouro
Saquarema
Sio João de Meriti
Sapucaia
Santa Maria Madalena
São Fidélis
Três Rios
Teresópolis
Trajano de Morais
Valença
Vassouras
Volta Redonda

Neirobes Nagael (PT)
Allevir Pinto Barreto (PMDB)
Hermes Barcellos (PDT)
Ismael Alves de Souza (PDC)
Mário Sérgio Nascimento (PSB)
Álvaro Guimarães (PL)
Carlos Garcia (PDS)
Ivo Saldanha (PFL)
Ubirajara Muniz (PDT)
Agnaldo Peres (PTR)
Anlhony Garolinho (PDT)
Geraldo Guimarães (PMDB)
José Carlos Soares (PFL)
Célio Sarzedas (PDT)
Leopoldo César da Silva (PDT)
Leonardo Caldas Vieilas (PMDB)
Jorge Araújo (PFL)
Hidekcl Freitas (PFL)
Sérgio Soares (PMDB)
Abeilard Goulart (PFL)
Eliel Almeida (PDT)
Robério da Silva (PL)
Périclcs Olivier (PMDB)
Eliezer Pinto (PFL)
Sílvio Lopes (PL)
José Barbosa Porto (PDT)
Emil dc Castro (PDT)
Odcnir de Almeida (PDT)
Waldir Mcxias (PTB)
Roberto de Almeida (PFL)
Jairo Tostes (PMDB)
Jorge Roberto Silveira (PDT)
Aloisio Gama (PDT)
Jorge David (PFL)
Paulo Azevedo (PMDB)
Márcio Ribeiro (PMDB)
Alufsio de Castro (PDT)
Eurico Júnior (PMDB)
Jurandir Paixão (PTR)
Paulo Gratacós (PSB)
Ronaldo Santos (PTB)
Antônio Jogaib (PMDB)
Aureliano Barbosa (PTB)
Evandro Sandembcrg (PMDB)
Noel dc Carvalho (PDT)
Ayrcs Abdala (PMDB)
Elias Retum (PMDB)
Raul Machado (PFL)
Edson Ezequiel (PDT)
Gcncci Mendonça (PMDB)
Bianor Estêves (PL)
Iédio Barbosa (PMDB)
Antônio Segaloti (PMDB)
Renato Padilha(PMDB)
Antônio Carlos Lacerda (PFL)
Manoel José Araújo (PMDB)
Carlos Campos (PMDB)
José de Amorim (PDC)
Osmar Vieira (PFL)
Gerdau Signorelli (PDT)
Benedito Passarinho (PDT)
Alberto Lavinas (PDT)
Mário Tricano (PSB)
Eduardo Galil (PMDB)
Fernando Graça (PMDB)
Severino Dias (PFL)
Juarez Antunes (PDT)

¦_M________!_MiMMWBBMMMBMMaM|

Votos para prefeito do Rio

Marcello Alencar (PDT)
232.055
Jorge Bittar (PT)
167.793
Álvaro Valle (PL)
125 781
Artur da Távola (PSDB-PC do B)
50! 173
José Colagrossi (PMDB-PFL)
32)965
Roberto Jefferson (PTB)
16.502:
Paulo Ramos (PMN)
&890
Wagner Cavalcanti (PDC)
,',' 4)38$
Aurizete Menezes (PSD)
,
2^612
Lincoln Sobral (PH)
,"
2 '996
469
OlindoMaia (PNA)
.'.'.'.'."
Antônio Vilardo(PJ)
."..•961
Luís Carlos de Oliveira (PMC)
,_._
876
Antônio Bezerra (PSB)
„„
g02
Votosem branco
Votos nulos
Total de votos apurados
Total de eleitores do Rio
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Os mais votados para vereador do Rio
PV

PDT
TitoRyff
4.241
Regina Gordilho
3.078
Maurício Azedo
2.576
Carlos Alberto Torres
2.561
WilmarPalis
2.398
Nestor Rocha
2.238
Carlos Menezes de Melo
2.202
Sami Jorge
2.112
Fernando William Ferreira
1.995
Paulo EmflioC.de Oliveira
1)955
Dilsa Terra
1.747
Ricardo Rotenberg
1,742
Jorge Miguel Felippe
'.
1724
Fernando Antônio Bandeira
1.695
EmirAmed
1 519
ManecoMüller
...
))) 1^5
Ruben Quaresma
1)577
Rivadávia Maia
)).
'559
Otávio Leite
).)))))))))))
1)545
Murilo Asfora
1)490
MáriodelRei
1)476
Antônio Pereira(Pereirinha)
1)468
Alexandre Farah
1)455
Antônio de Oliveira Lima
1.441
Jorge Lupércio Ligeiro
)))),
1)355
Mário Alencar
1)354
Higino Resende
1)335
MarçalDuque
L287
José Nunes da Costa
))
1)172
Clemir Ramos
))
1)115
Álvaro Leal
1)097
Cláudio de Moraes
] 084
Alberto Pontes Garcia
1)054
Itamar Dorigo
1
060
RobertoCid
1.052
Kleber Borba
1
034

PT
Chico Alencar
6.132
EliomarCoelho
3.542
Carlos Guilherme Haeser
2.882
Cid de Queiroz Benjamin
2.536
Adilson Nogueira Pires
2.507
Gilson Cardoso
1.631
Hildézia Alves de Medeiros
1.478
Jurema da Silva Batista
1,386
JairoCoutinho
1.155
José Alexandre Borges Pedrosa
1.143

Alfredo Sirkis

16.513

PPL
Túlio Simões
Bernard Rajzman
Luiz Orlando CadornaCervo
Josemar de Abreu
Paulo César de Almeida
José Guilherme Godinho Ferreira.
Fleming Furtado

3.557
3.542
2.495
2.351
1.807
1.802
1.058

PTB
Celso Macedo Bezerra
Thiers Vianna Montebello.
Waldir Abrão
Carlos de Carvalho
Francisco Feijão
Cidinho
Mário Kroeff Júnior

5.820
1.860
1.624
1.177
1.152
1.114
1.057

PMDB
BambinaBucci
Leleco Barbosa
Augusto Moreira Paz
Hiltonde Moura Faria
Raimundo Moreira de Oliveira .
Dirceu Amaro
Romualdo Carrasco
Vicente Barreto

3.059
2.373
2.055
1.649
1.542
1.119
1.110
1.070

PSDB
José Carlos Serra
Laura Carneiro
Hélio Fernandes Filho.
CarlosBacelar
Vicente Sábato
Edison Teixeira
CarlosDuque

3.242
2.937
2.125
2.006
1.152
1.145
1.035

PTR
JoaquimJóia
Wagner Huckleberry Siqueira..

2.190
2.069

PDC

PL
Neuza Amaral
6.370
RonaldoGomlevsky
5.608
José Richard DonayWaichel
2.520
Sérgio Roberto Veiga de Brito
2.256
Américo Camargo
2.034
Ludmila Mayrinck
1.918
Amando da Fonseca
1.823
RobertoBlanco
1.375

JairBolsonaro
Ivanir Martins de Mello.
João Dourado Rogers...
João Gonçalves Xavier.
Chico Aguiar

3.046
1.713
1.564
1.309
1.046

PMB
Nelson Merru

PDS
Wilson Leite Passos

13.467

Pasart
Aarão Steinbruch
Jorge Pereira de Souza
Carlos Alberto Bartkevihi

10.311
1.586
1.058

PCdoB
Edson Santos de Souza
Márcia Rosa de Araújo

2.494
2.001

PCB
Francisco Milani
LfciaMariaM.Canine(Ruça)

8.582
6.154

PSB
SérgioCabral
LeonelTrotta Dallalana
Miguel Bahury Júnior
GelsonOrtiz Sampaio
Jorge Picciani
Nireu Cavalcanti

4.403
2.964
1.793
1.633
1.214
1.129

1.409

Os votos de cada partido
PDT
Aliança Liberal Social (PL-PDS).
Frente Rio (PCB-PSB-PV)
PT
PTB
PDC
Rio Amanhã Melhor (PSDB-PCdo B)..
PMDB
PFL
PTR
Pasart
U. Progressista(PS-PCN-PTN-PNAB)...
SOSRio(PMN-PRP)
Rio Livre (PJ-PMB)
Compromisso Democrático (PMC-PPB).
PSD
PSC
PH
PNA

154.525
. 85.923
. 72.715
. 67.996
. 38.865
. 35.317
. 33.962
. 32.006
. 31.965
. 29.725
. 26.830
. 26.108
, 14.498
. 12.260
,. 7.978
.. 4.680
.. 3.339
... 1.786
976

.... 53.484
.. 110.905
. 681.454
3.436.802

Votosembranco
Votosnulos
Total de votos apurados..
Total de eleitores do Rio..
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118.397
80.185
647.261
3.436.802

EMBRATUR
Pedro Grossi Jr., Presidente da EMBRATUR, falará, com exclusividade,
ao programa RÁDIO TURISMO, hoie,
às 22:30 hs na RÁDIO BANDÉIRANTES/AM — 1.360 KHZ.
Tel.: 220-1360

Domingo Programa
Os seus programas da semana.
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Esta semana, na sede do CM1 - Consórcio Mercantil de Imóveis, foi assinado o contrato para um
dos mais sofisticados lançamentos imobiliários do Rio de Janeiro: Edifício S. M. BOTNER. Uma
realização da MCH - Empreendimentos Imobiliários e Participações, localizado no Leblon à Rua
Jerônimo Monteiro, 35, junto à praia. Trata-se de uma construção muito especial, em ritmo acelerado com apenas seis amplos apartamentos de quatro quartos, sendo um por andar.
Na foto, da direita para aesquerda os diretores do MCH Dr. Ronaldo Fucei e Dr. Evandro Werneck,
e os diretores do CMI Dr. José Henrique Albuquerque e o Dr. Luiz Cláudio Ziegler. O CMI colocará
para informações .antecipadas o telefone exclusivo: 287-5999.
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Hospedagem em Hotéis 4 e 5 estrelas. ¦ City tour, Night tour, café da manhã e refeições incluídas no preço.

BUENOS AIRES EM
5 DIAS
Saldas semanais.

A fascinante capital portenha e seus
atraentes magazines.
City tour e jantar em La Boca.
4 cafés da manhã e 2 refeições.

LAGOS ANDINOS EM
13 DIAS
Saldas semanais.
O belíssimo Chile, com suas
montanhas, lagos e a Cordilheira dos
Andes.
Buenos Aires, Bariloche, Santiago,
Valparaiso, Vina dei Mar etc.
10 cafés da manha e 7 refeições.

BUENOS AIRES E
BARILOCHE EM 9 DIA!
Saídas semanais.
A mais notável estância climática da
Argentina.
City tour em B. Aires, tours Circuito
Chico e Cerro Catedral em Bariloche.
8 cafés da manhã e 7 refeições.
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VIAGEM PARA BUENOS AIRES PELO BOEING (JUMBO) 747 DA^Sb%7,%iss
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EM TURISMO A N? 1
EMBRATUR N? 00942.00.41.3
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CENTRO: Quitanda, 20 - Sobreloja - Tel.: 221-4499
TIJUCA: Saens Perta, 45 - Loja 10 I - (Shopping 45) • Tel.: 264-4893
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OptGR
MAIOR OPERADORA
DA ARGENTINA

IPANEMA: Visconde de Pirajá, 351 - Li 105 - Ed. Fórum
Tel.: 521-1188
BARRA: Armando Lombardi, 800 • Loja N - Cond.
Cascais Tel.: 399-0309
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Brasil

JORNAL DO BRASIL

Filho de Tuma é o 2o mais votado
Ariovaldo Santos — 13/8/88

Embora seja do PL
ele promete apoiar
a prefeita do PT
PAULO — Quando ele tinha
SÃO
12 anos gostava de xeretar no
gabinete de trabalho do pai, um delegado de polícia e lá, entre abril e maio de
1980, ouviu falar num tal de PT, cujo
criador — o sindicalista Lula — estava
preso por liderar uma greve de metalúrgicos. Hoje, aos 20 anos de idade, longe
daquele prédio do DOPS paulista,
aquele garoto é o segundo candidato
mais votado a veredor da capital paulista — pelo Partido Liberal — e novamente vê cruzar o PT pela sua frente,
mas hoje tão politicamente robusto que
até elegeu uma prefeita para São Paulo.
Robson Tuma, estudante do segundo ano de Direito, confessa que o
sobrenome do pai — o delegado Romeu Tuma, que fez carreira no setor de
informações antes e durante os anos do
regime militar, chefiou o DOPS e,
hoje, respeitado como profissional
competente e correto, dirige a Polícia
Federal — ajudou muito. Mas garante
veio de todos os segque sua votação
mentos: "Foi de gente que acredita no
ideal de decência e honestidade de
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Robson Tuma
minha família", destaca ele. Com metade das urnas de São Paulo apuradas,
Robson Tuma tinha 22.198 votos, sendo o segundo mais votado da capital.

Votos da polícia — Um das

coisas que Robson mais gosta de destacar é a boa coexistência mantida no
passado entre o delegado Romeu Tuma
e Lula, a principal liderança do PT, aos
tempos de um prisão de quase 30 dias
no DOPS, que seu pai dirigia. "Meu pai
sempre foi decente e o próprio Lula e
outros sindicalistas presos naquela epoca confirmam isso", lembrou ele, numa
referência à permissão para visitas de

PT faz 15 vereadores
na Câmara paulistana

SÃO paulo — Com 50% dos
votos computados oficialmente
pelo Tribunal Regional Eleitoral,
as eleições em São Paulo registram um grande avanço na Câmara Municipal, para o Partido
dos Trabalhadores (PT), que das
atuais cinco cadeiras deverá eleger no mínimo 15 veradores,
mais dois pelos partidos da sua
coligação, o Partido Comunista
Brasileiro (PCB) e Partido Comunista do Brasil (PC do B),
com uma vaga cada um. O PDS
do derrotado candidato à Prefeitura, Paulo Maluf, também se
sairá bem: das atuais duas cadeiras, garantirá nove na próxima
legislatura.
Os dois candidatos mais votados são uma confirmação de expectativas, com Eduardo Suplicy,

ex-deputado federal pelo PT,
candidato a governador em 1986
e um dos mais destacados politicos petista, e uma surpresa, com
Robson Tuma, 20 anos, filho do
diretor-geral da Polícia Federal,
delegado Romeu Tuma, que largou na esteira do seu sobrenome
famoso e estava em segundo lugar na votação geral. Ele abrigou
sua candidatura na pequena legenda do partido Liberal (PL).
O TRE paulista divulgou ontem à noite a computação oficial
dos votos relativos à 80% das
urnas do dia 15. Uma projeção
feita ontem à tarde indicava uma
composição de 17 cadeiras para o
PT-PCB-PC do B; nove para o
PFL; quatro para PL e uma para
o PDT.

Livro reúne textos e
fotos sobre nova Carta
Brasília — Passo a passo,
os 18 meses da Constituinte foram reunidos, com fotos e textos,
no livro O Processo Constituinte
1987 - 1988 — um trabalho do
Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte da
Universidade de Brasília e da
empresa Ágil de Fotojornalismo.
Amanhã, às 18h, o livro será
lançado no Congresso Nacional.

Além de 154 fotos, que registram os momentos mais importantes da Constituinte, como a
votação do mandato de cinco
anos para o presidente José Sarney e a festa da promulgação, a
de 5 de outubro, o livro reúne
textos de professores da Universidade, dos cientistas políticos
David Fleischer e João Gilberto
Lucas Coelho, e a íntegra da
Constituição em vigor.

famílias e até as refeições feitas em
restaurantes que vinham à mesa dos
presos.
Prudente, Robson Tuma ainda não
se considera eleito e recusa-se até a
falar nisso, num comportamento contido, semelhante ao do pai. "Se eu for
mesmo eleito, aprovarei todo e qualquer projeto da nova prefeita Luiza
Erundina que for em benefício do povo", adianta ele, que fez da seguraça o
principal mote de sua campanha. O
candidato, no entanto, não gosta de
admitir que o grosso de sua votação
deu-se na área policial.
O filho do delegado Tuma, agora,
pretende conciliar as aulas de Direito
com o mandato de vereador. Filmes ou
vídeo não são seu passatempo, não tem
namorada, sequer se lembra de quando
comprou algum disco. O último livro
que leu foi Fernão Capelo Gaivota, de
Richard Bach, um texto com pretensão
filosófica de distante sucesso — início
dos anos 70 — cujo personagem principai é uma gaivota.
Robson Tuma informa que, ao contrário do que se afirmou, não fez campanha para Paulo Maluf (PDS) e sua
candidatura a prefeito. "Votei no candidato João Mellão, de meu partido",
garante ele.

Guterres diz
que perdeu
para inflação
SÃO LUÍS — O fracasso do governo
federal no combate à inflação e à alta do
custo de vida, apontado pela oposição na
campanha em São Luís, foi considerado
por Carlos Guterres, candidato da aliança PMDB-PFL, como a causa de sua
derrota para o candidato do PDT, Jackson Lago, na disputa pela Prefeitura.
Guterres reconheceu em entrevista que
perdeu a eleição.
Apoiado pela família do presidente
José Sarney e pelo governador Epitácio
Cafeteira, Guterres reconheceu que "o
povo soube captar bem" as críticas do
candidato do PDT à ineficácia da política
contra a inflação "responsável pelo sofrimento do povo brasileiro". Acrescentou
"crise
que a oposição foi beneficiada pela
social que estamos atravessando".
Durante toda a campanha, Guterres
tentou apresentar-se como único capaz
de governar São Luís. Pelo fato de ter
apoio do governo federal e do governo
estadual. Ontem, na entrevista, ele reafirmou essa posição, mas ressaltou: "O
povo de São Luís também sofre com a
crise social, e desse modo aqui não poderia ser diferente do que está acontecendo
em outras capitais, com a vitória de
partidos de esquerda".
Carlos Guterres disse que sai da
campanha magoado com as críticas de
enriquecimento ilícito, ecom as ameaças
de morte, que só agora revela, sofridas
por seus parentes através de telefonemas
anônimos. Previu dificuldades para o prefeito eleito Jackson Lago, que herdará da
prefeita Gardênia Gonçalves (PDS) uma
dívida e milhões de dólares e uma folha
dc pagamento aumentada em 30%. Depois de ter passado quase três anos sem
dar reajuste ao funcionalismo municipal,
Gardênia assinou um reajuste que triplicou os vencimentos.

'Caciques' capixabas
perdem voto
e prestígio com ascensão de Buaiz

VITÓRIA — Os caciques da política
capixaba estão feridos de morte. O governador Max Mauro abdicou de participar das eleições na capital e foi encontrar
a derrota em Vila Velha, onde o irmão
Arnaldo Mauro, do PMDB, foi derrotado por Jorge Anders, do PSDB. O senador Gérson Camata, desafeto de Mauro,
arriscou em Vitória e perdeu. Como se
, não bastasse, viu ainda sucumbir a candidatura do irmão Rogério à Prefeitura de
Rio Bananal, conquistada por José Cioves Capeline, do PMDB. O exgovernador Élcio Álvares, derradeira liderança do PFL, desceu quase todos os
degraus na escala de prestígio, com a
derrota de Nilton Gomes, para Vítor
Buaiz, do PT.
O mapa político do Espirito Santo
repete o do país. É um mosaico de siglas
cobrindo 66 municípios. Camata colhe
retalhos de vitórias do PTB (partido ao
qual pretende filiar-se), do PMDB, do
PFL, e do PDC. Embora insinue que as
vitórias do PTB em municípios impôrtantes como Serra e Cachoeiro do Itapemirim reforçam sua presença no quadro
político do estado, o senador não pode
vangloriar-se de ter algum tipo de controle sobre o caráter impulsivo e independente dos novos prefeitos: José Maria
Feu Rosa e Teodorico Ferraço. O mesmo
se dá em relação ao novo prefeito de
Cariacica, o deputado Vasco Alves, que
recebeu o apoio de Camata.
Mudanças — Eleito com mais de
50% dos votos, Vasco Alves é um caso
singular na política capixaba. Em apenas
quatro anos ele acumulou três mandatos
diversos. Em 1986, quando ganhou uma
vaga na Câmara dos Deputados, Alves
cumpria o segundo ano de mandato como

prefeito de Vila Velha e em janeiro, ao
assumir a Prefeitura de Cariacica, deixará
para o suplente dois anos de mandato no
Congresso Nacional.
Os votos que Vasco soma na Grande
Vitória, onde se concentra 63% do colegio eleitoral do estado, credenciam-no
para preencher espaços desocupados com
a eleição do dia 15. Se ele mantiver o
perfil que revelou na Constituinte, onde
ganhou nota 10 do Diap - Departamento
Intersindical de Ação Parlamentar -, por
votar infalivelmente com as teses de esquerda, o Espírito Santo ganhará mais
uma liderança progressista, a ombrear-se
com o governador Max Mauro e com o
novo prefeito de Vitória, Vítor Buaiz.
Os conservadores, por enquanto, não
têm outro nome a apoiar a não ser
Camata. O senador subiu em quase todos
os palanques d?. UDR durante a campanha e mesmo não tendo vitórias substantivas - o único feudo mantido foi o de
Itapemirim, onde elegeu Valei Ferreira
(PTB) - deverá continuar sendo a opção
dos produtores rurais para o governo do
estado em 1990.
Ambição — No Espírito Santo,
porém, a UDR sai derrotada. O projeto
do presidente da entidade, Ronaldo
Caiado, de conquistar 70% do eleitorado
capixava através de candidatos apoiados
pelos produtores rurais ficou só no papel.
Além de Itapemirim, a União Democrática Ruralista contabiliza apenas Prefeitura de Serra e possivelmente Linhares ainda sem a totalizaçáo dos votos. Um
colégio que não soma mais que 13% dos
votos do estado.
A entidade chora a perda da eleição
em Colatina, onde tirou da aposentadoria

o ex-prefeito Syro Teodoldi, para fazê-lo
candidato pela improvisada legenda do
PDC. Teodoldi é caso único de candidato
talhado pela UDR para tentar conquistar
o poder numa das cidades mais conservadoras do estado. A receita não deu resultado: ele amarga o quarto lugar de uma
disputa ainda não decidida entre o candidato do PFL, Dilo Binda e do PMDB,
Odilon Nichio.
O governador Max Mauro, além de
cair em Vila Velha, sofreu derrota importante em Itapemirim, onde seu exsecretário de Saúde, Gilson Caroni, mesmo com o apoio do Palácio Anchieta, não
conseguiu superar Teodorico Ferraço nas
urnas. O PMDB sai destas eleições com
menos da metade dos 38 prefeitos que fez
em 1985. A maioria deste grupo ainda é
fiel ao governador, mas constitui base
insuficiente para conter o desgaste de um
governo lento na ação administrativa prejudicada pelo centralismo do governador e pelo congelamento das transferências de recursos do governo federal - e
sob denúncia de prática do nepotismo.
O PT, por sua vez, ainda é uma
incógnita. Além de Vitória, o partido fez
o prefeito do pequeno município de Jaguaré, no extremo norte capixaba. A
capital reúne 11% dos votos do estado e é
base de lançamento para os quatro municípios vizinhos, oue somam 50% do contingente eleitoral. A conquista deste espaço dependerá do êxito da administração Buaiz. Hoje, pelo menos o município
de Vila Velha não quer saber do PT.
Após 10 meses de uma administração
sem resultados visíveis, o prefeito petista
Magno Pires assistiu a seu candidato,
Cláudio Vereza, ficar em quarto lugar,
batido até pelos votos em branco.

Domingo Progra
Os seus programas da semana
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terá plano para primeiros
dos seus prefe'

SÃO PAULO — Com 34 prefeitos eleitos até ontem em todo o
país, segundo as contas de sua
direção nacional, o PT quer vê-los
nos
primeiros 100 dias de gestão
atuando em torno ds linhas
gerais de um mesmo plano. Uma
comissão, escolhida durante a reunião da Executiva Nacional do partido, no último fim de semana, já
está elaborando este documento,
que será discutido pelos prefeitos
eleitos nos dias 11, 12 e 13 de
dezembro, em São Paulo.
"As
características de cada município serão levadas em consideração, mas queremos ter um planopadrão de atuação, com medidas
que deverão ser aplicadas em todos
os casos", disse um dos coordenadores da campanhas municipais do
PT, Cézar Alvarez, da Comissão
Executiva Nacional do Partido.

Sugestões — O PT espera
reunir, entre 11 e 13 de dezembro,
pelo menos 120 políticos. Estão
sendo convocados, além dos prefeitos eleitos, os vice-prefeitos e os
presidentes dos diretórios muncipais de onde o partido venceu as
eleições. Os dirigentes nacionais do
PT pretendem ser informados, na
reunião, sobre os principais problemas de cada município, transmitir
aos novos prefeitos uma avaliação
sobre o desempenho global do PT
nas eleições, e tratar da unificação
dos planos de governo.
No próximo fim de semana, o
Diretório Municipal do PT de São
Paulo reunirá seus 45 integrantes.
Discutirão o plano de emergência
para os primeiros 100 dias da administraçáo de Luiza Erundina. A
composição do futuro secretariado

municipal estará em pauta. O Diretório Municipal está encarregado
de formalizar uma proposta completa de secretariado para apreciada pela nova prefeita. Erundina já
se comprometeu, em diversas ocasiões, a acatar as sugestões do partido.
Integrantes do grupo Articulação, ligado ao deputado Luís Ignácio Lula da Silva, que detém metade dos votos no Diretório paulistano, estão empenhados em formar
um secretariado em que figurem os
chamados quadros técnicos do partido, em detrimento dos acadêmicos e dos teóricos. Também é preocupaçáo desse grupo inserir no futuro secretariado nomes ligados ao
PDT, ao PCB e ao PC DO B, e
pessoas sem filiação partidária,
com o objetivo de aumentar a base
de sustenção política da prefeita.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

NOTA OFICIAL
A má fé e a irresponsabilidade administrativa, que durante anos presidiram a gerência
da coisa pública alagoana, conduziram o Estado de Alagoas à inédita situação de
desmandos, cuja gravidade foi diretamente proporcional à veemência do "basta!" com
que o povo encerrou o caos, elegendo em 1986 um governo que se comprometeu
entregar-se à tarefa de moralizar a prática da administração pública e, a um só tempo,
promover a exigida recuperação dos diversos órgãos debilitados pela corrupção e pela
incompetência.
A situação do Banco do Estado de Alagoas (Produban) precisa ser vista a partir desse
prisma. Afinal, por sua condição de agente captador e repassador de recursos, o Produban
foi a instituição mais duramente atingida pela irresponsabilidade dos administradores e
governantes que se sucederam durante anos, em Alagoas.
Devendo favores pessoais, devendo seus próprios mandatos e, portanto, devendo
obediência cega a um grupo de usineiros com o qual mantinham pacto de poder, alguns
governantes passados foram pródigos na utilização do Produban de forma até criminosa,
em favor desse grupo que integra o setor mais poderoso da economia alagoana.
Em março de 1987, o Governo do Estado encontrou um Produban que canalizava
96% dos seus negócios para o setor sucroalcooleiro, marginalizando todos os demais
setores produtivos do estado e inviabilizando o banco como agente de desenvolvimento
global, na medida em que negava o financiamento a pequenas e médias empresas e a
mini, pequenos e médios produtores rurais, fechando portas à produção de alimentos,
numa opção clara e injusta pela aristocracia que de Alagoas, oligarquia açucareira, em
detrimento de toda a sociedade.
A mudança da orientação, de forma radical, levou o Produban, já em 1987, a uma
situação privilegiada no ranking dos bancos estaduais brasileiros, rivalizando com os
grandes, em desempenho operacional, em empréstimos e no crescimento de depósitos.
Mas a pendência dos usineiros, estimada em mais de 100 milhões de dólares, debilitara o
Produban de forma devastadora.
Esta é a verdade.
O governo do Estado de Alagoas decidiu voltar ao assunto porque dois dos principais
responsáveis por essa situação, os ex-governadores Divaldo Surugy e Guilherme
Palmeira, fizeram publicare "nota de esclarecimento" em diversos jornais, que, eivada de
mentiras grosseiras só contém verdade na sua essência, porque afinal constitui autentica
confissão de culpa dos crimes que cometeram em suas administrações.
Em nome da verdade, o Governo de Alagoas considera indispensável informar:
1. O tesouro do Estado não "devolveu" aos "mutuários do Produban" a quantia de
60 milhões de dólares, como afirma a aludida "nota". Convém recordar que em represália
à vitória dos candidatos que não apoiaram para o governo de Alagoas, alguns usineiros
arguiram, ainda no final de novembro de 1986, mal havia sido proclamado o resultado das
urnas, a inconstítucionalidade da cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias
"cana
(ICM) da chamada
própria", ou seja, a cana-de-açúcar que os usineiros produzem
em suas terras. Beneficiadas por legislação federal, as usinas, assim, deixaram de
recolher parte expressiva dos tributos que pagavam aos cofres estaduais. A justiça deu
"cana
ganho de causa a esses usineiros, no caso particular da
própria", e determinou a
devolução do ICM pago nos últimos cinco anos. Mediante acordo recente na Justiça, o
estado foi obrigado a cumprir a decisão judicial, o que se comprometeu a fazer no prazo de
dez anos. Um eventual "encontro de contas" entre o estado e as usinas resolveria o
problema destas últimas, mas não resolveria o problema do Produban, que, para ser salvo,
exigia capitalização imediata, a curtíssimo prazo. A afirmação dos ex-governadores, por
isso, é leviana, revela constrangedora desinformação e ofende a dignidade do povo e do
Governo de Alagoas.
2. Os ex-governadores mentem também ao afirmar, na nota, que a Companhia de
Desenvolvimento do Estado de Alagoas (Codeal) "está com seus bens penhorados,
portanto à beira da Falência". Para a informação de todos, é necessário esclarecer que a
Codeal é um desses órgãos recuperados de administrações desastrosas e cujas finanças,
hoje absolutamente em ordem, possibilitam até mesmo a execução de serviços com
recursos próprios, como a recuperação viária do distrito industrial Luiz Cavalcante.
3. A Companhia Energética de Alagoas (Ceai) é outra empresa seriamente
comprometida pela irresponsabilidade administrativa que antecedeu o atual governo, que
adotou as medidas necessárias à sua recuperação. Nada ameaça a Ceai, hoje, senão a
ação nefasta do governo federal (que tem o apoio desses ex-governadores) contra o povo
e o Governo de Alagoas.
4. O Sistema unificado de desenvolvimento de saúde, que os ex-governadores —
certamente por ignorá-lo — denominam de "a Suds", é na verdade uma grande conquista
da sociedade brasileira e dos profissionas da saúde, implantado pioneiramente em
Alagoas. O Suds tem desburocratizado o setor e democratizado o acesso aos serviços de
saúde à população mais carente. Somente a crueldade ou a má fé se colocam contra o
sistema. Agora libertado da politiquice que atrasou durante décadas a assistência médica
governamental. Idealizado pelos profissionais que responsavelmente defendem a reforma
sanitária, o Suds só encontra oposição nos setores mais atrasados da política nacional e
naqueles que, mal intencionados, desejam a progressiva privatização do setor. A alegação
contra o Suds, contida na nota dos ex-governadores, não é menos mentirosa que as
demais, e mal disfarça o mesquinho descontentamento pela perda do controle políticoeleitoral de um órgão da administração federal do estado, o Inamps, que foi absorvido pela
unificação dos serviços de saúde.
5. O Governo do Estado de Alagoas está atento a todos os problemas enfrentados
pelos diversos organismos de sua adminitração, decorrentes dos motivos de pleno
conhecimento público e aqui expostos em parte, e a todos vem oferecendo a necessária
solução, inclusive quanto à liquidação extrajudicial do Banco do Estado de Alagoas,
tentando reverter mais esse ato de vandalismo contra Alagoas em simples intervenção,
com o objetivo de recuperar para os alagoanos um patrimônio que lhes pertence.
6. O povo e o Governo de Alagoas reiteram a exigência e o propósito de conduzir à
cadeia os administradores e ex-governadores responsáveis pelos negócios que levaram o
Produban à liquidação ex-judicial.
Maceió, 21 de novembro de 1988.
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M_edinílrevida Moreira diz que Nelson
no
Rio
vereador
um
de
Eleição
I
acusações
exige 60 mil votos de partido de Dornelles não pode atirar pedra
O quociente eleitoral — divisão do
número de votantes pelo número de
cadeiras em jogo, com a eliminação a
seguir dos nulos e brancos — para que
cada um dos partidos ou alianças, que
disputam a eleição, faça o seu primeiro
vereador, vai oscilar este ano, no Rio, em
tomo de 60 mil votos.
A estimativa é do deputado federal
César Maia, do PDT, um especialista em
projeções eleitorais. Técnicos do TRE,
com larga experiência nesse tipo de equação eleitoral, a confirmam. Com a totalização oficial do TRE, que chegou a
27,31%, abrangendo a 2 mil 47 urnas, o
PDT, com 154 mil votos de legenda, já
garantiu, matematicamente, duas cadeiras; a aliança PL-PDS, com 85 mil votos,
uma; a Frente Rio (PSB-PCB-PV), com
72 mil votos, uma; e o PT, com 67 mil
votos, também uma.
Os demais partidos e alianças ainda
não haviam atingido ontem, o percentual
necessário à eleição de uma cadeira. O
PTB, que é o quarto mais votado, só
tinha 38 mil votos de legenda.

A marcha da apuração (27,31% das urnas)
Zona
Eleitoral
1»
2»
3a
4"
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a

Bairros

Urnas
apuradas

Urnas
a apurar

Zona
Umas
apuradas
Elelloral Balrros

14"
Caxambl
Centro 73
65
Santo Cristo
Todos os Santos
Bento Ribeiro
15"
Cidade Nova 90
66
Magalhães Bastos
Catete 200
72
Cosme Velho
Flamengo
16*
Botafogo
Santa Teresa
17a
Gávea
Urca 185
93
Jardim Botânico
Copacabana 239
92
Ipanema
Tljuca
18'
Vila Isabel
19a
Maracanã 211
85
Tljuca
Tljuca
Água Santa
20"
Maracanã 254
59
Rocha
Méier
Bonsucesso
21a
Jacaré 182
62
São Cristóvão
Brás de Pina
22*
Acarl
Benfica 119
31
Abolição
Vigário Geral
Acarl
23*
Tomaz Coelho 215
74
Bonsucesso
Anchieta
Bangu
24a
Ramos 346
54
Kennedy
Bento Ribeiro
Vila
Campo Grande
25a
V. de Carvalho 340
56
Barra
Guaratiba
117a
Ilha
Jacarepaguà 749
150

Umas
a apurar

225

68

199

56

168

101

268
232

136
156

275

98

219

g7

361

57

562

53

374

95

515

67

642
253

30
67

Procurador ameaça com inquérito
gráficas que assustaram o TRE
O procurador da Justiça Eleitoral, Samuel Buzagglo, informou que
poderá determinar a abertura de
inquérito na Polícia Federal para
investigar se as quatro empresas gráficas que participaram da concorrencia para a confecção dos boletins de
urna da apuração praticaram crime
contra a administração pública ao
cobrarem preços exagerados.
As empresas Continac S. A.,
Cyrus Impresso Contínuo, Moore
Formulários e IBF (Indústria Brasileira de Formulários) deixaram os
desembargadores e juizes do Tribunal Regional Eleitoral estarrecidos
ao apresentarem propostas em torno
de Cz$ 920 milhões para a confecção
dos 25 mil boletins destinados à
transcrição dos votos de cada urna.
Isso significava Cz$ 40 mil por boletim.
O TRE levantou a suspeita de
que o preço tinha sido combinado
entre as empresas. A concorrência
foi anulada e, faltando apenas um
mês para a eleição, o TRE recorreu
à Imprensa Naval, que cobrou apenas Cz$ 67 milhões — ou seja, menos de Cz$ 3 mil por boletim. Mas a
Imprensa Naval, diante da exiguida-

de de tempo, exigiu que os boletins
fossem uniformes, contendo todos os
números previstos para candidatos a
vereador (centenas de 601 a 699) e
não apenas os dos candidatos registrados por partido.
Intenção — Para o presidente
do TRE, desembargador Fonseca
Passos, esta é uma das causas do
atraso da apuração do Rio. Como
foram poucos os partidos que registraram o número máximo (99) de
candidatos a vereador, os boletins
continham muito espaço em branco,
dando margem a erros nas juntas
apuradbras.
O procurador Samuel Buzagglo
afirmou ser "evidente que as empresas tentaram obter superfaturamento, aproveitando a preocupação do
Tribunal em cumprir o calendário
eleitoral." Para ele, "a intenção está
clara." Buzagglo acrescentou que as
empresas poderão ser proibidas de
prestar serviços aos órgãos públicos.
Não vou deixar passar essa história
em branco. Se for aberto inquérito,
durante a investigação policial, haverá maiores esclarecimentos sobre o
episódio, e a pena será decidida."
O presidente da Continac S. A.,

Victor Bouças, disse que o preço
na concorrência foi conapresentado
"conveniente
siderado
para a execuque a
ção desse tipo de produto", e "é
da
decisão de aceitá-lo ou não
conveniência do usuário". Ele não
soube explicar, entretanto, a razão
de uma diferença tão grande entre os
preços apresentados na concorrência
rese o da Imprensa Naval. Numa
"muitas
disse
que
posta genérica,
vezes não se avaliam as dificuldades
de certos processos de produção".
"perfeitamente norLembrando ser
mal" o TRE ter procurado outra
fonte, após ter achado o preço alto,
a propôsBouças procurou justificar
"As
ta de sua empresa:
pessoas pensam aue alguns preços são coisas
absurdas e procuram outros serviços,
que às vezes são baratos mas não
funcionam".
Sobre o processo aberto pelo
TRE, o presidente da Continac desconversa: "Em vez de punição, o
TRE teria que nos agradecer pelas
vezes que fizemos bons trabalhos".
A IBF prometeu publicar uma nota
nos jornais sobre o assunto. Já na
Cyrus a na Moore alegou-se que os
diretores que poderiam falar sobre o
caso não estavam presentes.

Filho de Tuma é o 2o mais votado
Embora seja do PL
ele promete apoiar
a prefeita do PT
PAULO — Quando ele tinha
SÁO
12 anos gostava de xeretar no
gabinete de trabalho do pai, um delegado de polícia e lá, entre abril e maio de
1980, ouviu falar num tal de PT, cujo
criador — o sindicalista Lula — estava
preso por liderar uma greve de metalúrgicos. Hoje, aos 20 anos de idade, longe
daquele prédio do DOPS paulista,
aquele garoto é o segundo candidato
mais votado a veredor da capital paulista — pelo Partido Liberal — e novamente vê cruzar o PT pela sua frente,
mas hoje tão politicamente robusto que
até elegeu uma prefeita para São Paulo.
Robson Tuma, estudante do segundo ano de Direito, confessa que o
sobrenome do pai — o delegado Romeu Tuma, que fez carreira no setor de
informações antes e durante os anos do
regime militar, chefiou o DOPS e,
hoje, respeitado como profissional
competente e correto, dirige a Polícia
Federal — ajudou muito. Mas garante
veio de todos os segque sua votação
mentos: "Foi de gente que acredita no
ideal de decência e honestidade de
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Robson Tuma
minha família", destaca ele. Com metade das urnas de São Paulo apuradas,
Robson Tuma tinha 22.198 votos, sendo o segundo mais votado da capital.

Votos da polícia — Um das

coisas que Robson mais gosta de destacar é a boa coexistência mantida no
passado entre o delegado Romeu Tuma
e Lula, a principal liderança do PT, aos
tempos de um prisão de quase 30 dias
no DOPS, que seu pai dirigia. "Meu pai
sempre foi decente e o próprio Lula e
outros sindicalistas presos naquela epoca confirmam isso", lembrou ele, numa
referência à permissão para visitas de

famílias e até as refeições feitas em
restaurantes que vinham à mesa dos
presos.
Prudente, Robson Tuma ainda não
se considera eleito e recusa-se até a
falar nisso, num comportamento contido, semelhante ao do pai. "Se eu for
mesmo eleito, aprovarei todo e qualquer projeto da nova prefeita Luiza
Érundina que for em benefício do povo", adianta ele, que fez da seguraça o
principal mote de sua campanha. O
candidato, no entanto, não gosta de
admitir que o grosso de sua votação
deu-se na área policial.
O filho do delegado Tuma, agora,
pretende conciliar as aulas de Direito
com o mandato de vereador. Filmes ou
vídeo não são seu passatempo, não tem
namorada, sequer se lembra de quando
comprou algum disco. O último livro
que leu foi Fernão Capelo Gaivota, de
Richard Bach, um texto com pretensão
filosófica de distante sucesso — início
dos anos 70 — cujo personagem principai é uma gaivota.
Robson Tuma informa que, ao contrário do que se afirmou, não fez campanha para Paulo Maluf (PDS) e sua
candidatura a prefeito. "Votei no candidato João Mellão, de meu partido",
garante ele.

PT terá plano para primeiros
100 dias dos seus prefeitos
SÀO PAULO — Com 34 prefeitos eleitos até ontem em todo o país,
segundo as contas de sua direção
nacional, o PT quer vê-los — nos
primeiros 100 dias de gestão —
atuando em torno ds linhas gerais de
um mesmo plano. Uma comissão,
escolhida durante a reunião da Executiva Nacional do partido, no último fim de semana, já está elaborando este documento, que será discutido pelos prefeitos eleitos nos dias 11,
12 e 13 de dezembro, em São Paulo.
"As características
de cada município serão levadas em consideração, mas queremos ter um planopadrão de atuação, com medidas que
deverão ser aplicadas em todos os
casos", disse um dos coordenadores
da campanhas municipais do PT,
Cézar Alvarez, da Comissão Executiva Nacional do Partido.

Sugestões — O PT espera
reunir, entre 11 e 13 de dezembro,
pelo menos 120 políticos. Estão sendo convocados, além dos prefeitos
eleitos, os vice-prefeitos e os presidentes dos diretórios muncipais de
onde o partido venceu as eleições.
Os dirigentes nacionais do PT pretendem ser informados, na reunião,
sobre os principais problemas de
cada município, transmitir aos novos
prefeitos uma avaliação sobre o desempenho global do PT nas eleições,
e tratar da unificação dos planos de
governo.
No próximo fim de semana, o
Diretório Municipal do PT de São
Paulo reunirá seus 45 integrantes.
Discutirão o plano de emergência
para os primeiros 100 dias da administração de Luiza Érundina. A composição do futuro secretariado muni-

cipal estará em pauta. O Diretório
Municipal está encarregado de formalizar uma proposta completa de
secretariado para apreciada peiá nova prefeita. Eruri/Jiná"já se comprometeu, em-diversas ocasiões, a acatar as"sügestões do partido.
Integrantes do grupo Articulação, ligado ao deputado Luís Ignácio
Lula da Silva, que detém metade dos
votos no Diretório paulistano, estão
empenhados em formar um secretariado em que figurem os chamados
quadros técnicos do partido, em detrimento dos acadêmicos e dos teóricos. Também é preocupação desse
grupo inserir no futuro secretariado
nomes ligados ao PDT, ao PCB e ao
PC DO B, e pessoas sem filiação
partidária, com o objetivo de aumentar a base de sustenção política
da prefeita.

O presidente regional do PFL, deputado Rubem Medina, considerou "levianas" as declarações do vice-presidente do
partido, Francisco Dornelles, que o responsabilizou pelo insucesso eleitoral da
legenda. O PFL disputou as eleições para
a Prefeitura coligado ao PMDB, em chapa encabeçada pelo candidato José Colagrossi. De acordo com o contra-ataque de
Medina, Dornelles desconhece que o partido, se foi infeliz na capital, fez 15
"Nos
pegamos o
prefeituras no interior.
partido com oito diretórios e o organizamos no estado", disse, lembrando que é
presidente do PFL pela vontade unânime
da Executiva.
Dornelles defendeu a renúncia de
Rubem Medina da presidência regional
do PFL e a expulsão do empresário Hélio
Paulo Ferraz, que foi o vice na chapa de
Colagrossi, tendo em vista o resultado
nas eleições. Medina atribui "a desinformação" de Dornelles ao fato dc ele ter, a
seu ver, passado muito tempo "a serviço
de governos fortes" e de ter tido "maior
trato com a moeda do que com o voto".
A escolha do candidato do partido à
Prefeitura, recorda, "foi feita cm convenção, c não por interferência dc uma
pessoa".

O governador Moreira Franco fugiu
outem aos seus hábitos de não alimentar
polêmicas com correligionários e reagiu,
de maneira violenta, às acusações do
senador Nelson Carneiro de aue foi o
único responsável pela derrota ao PMDB
nas eleições do Rio e Niterói, por ter se
omitido na campanha eleitoral.
"Quem abandonou o
partido, como
seu presidente, para apoiar outros candidatos, desrespeitando a convenção partidaria, não tem autoridade política para
jogar pedra em ninguém. O senador
Nelson Carneiro tem o hábito de não
cumprir as decisões partidárias. Já fez
isso mais de uma vez. E se hoje ele critica
os quadros do PMDB no governo, é por
esquecer aue tal composição foi, em
parte, resultado da sua militância", disse
o governador em resposta ao senador.
Nelson renunciou à presidência regional do PMDB, dois meses antes das
eleições do último dia 15, para se engajar
na campanha da sua filha, Laura, que
concorreu a vereador pelo PSDB do Rio,
apoiando ainda a campanha do candidato
tucano Artur da Távola a prefeito. A
insinuação de Moreira quanto à participação do senador na composição do governo tem um endereço certo: o vicegovernador Francisco Amaral. A indicação de Amaral, hoje interventor em Nova Iguaçu — e derrotado na eleição do

último dia 15 com a candidatura do
suplente da bancada federal pemedebista, Ernâni Boldrin — coube a Nelson.
Avaliação — O governador Moreira Franco decidiu assumir pessoalmente a coordenação política da sua administração, tendo anunciado essa decisão, no
final da tarde de ontem, para um grupo
de auxiliares e dirigentes do PMDB,
entre eles o seu secretário-particular, Rogério Monteiro, o prefeito de Petrópolis,
Paulo Rattes, e o secretário-geral da
Executiva Regional pemedebista, José
Augusto Guimarães. Eu sou político e
ninguém melhor do que eu mesmo para
ordenar a parte política do governo",
disse Moreira.
Em uma grande reunião que vai
realizar sábado, com líderes e dirigentes
do PMDB, provavelmente no Palácio
Laranjeiras, para avaliar o novo quadro
político aue emergiu das urnas do último
dia 15, Moreira pretende revelar as bases
da integração governo-partido que pretende promover no curso de uma série de
negociações. O governo será "instrumentahzado, via partido", informou um influente assessor de Moreira.
Para a politização do governo, a
reforma do secretariado náo será necessariamente radical. A administração, em
si, será enquadrada e passará a funcionar,
de acordo com os novos tempos.
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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

NOTA OFICIAL
A má fé e a irresponsabilidade administrativa, que durante anos presidiram a gerência
da coisa pública alagoana, conduziram o Estado de Alagoas à inédita situação de
desmandos, cuja gravidade foi diretamente proporcional à veemência do "basta!" com
que o povo encerrou o caos, elegendo em 1986 um governo que se comprometeu
entregar-se à tarefa de moralizar a prática da administração pública e, a um só tempo,
promover a exigida recuperação dos diversos órgãos debilitados pela corrupção e pela
incompetência.
A situação do Banco do Estado de Alagoas (Produban) precisa ser vista a partir desse
prisma. Afinal, por sua condição de agente captador e repassador de recursos, o Produban
foi a instituição mais duramente atingida pela irresponsabilidade dos administradores e
governantes que se sucederam durante anos, em Alagoas.
Devendo favores pessoais, devendo seus próprios mandatos e, portanto, devendo
obediência cega a um grupo de usineiros com o qual mantinham pacto de poder, alguns
governantes passados foram pródigos na utilização do Produban de forma até criminosa,
em favor desse grupo que integra o setor mais poderoso da economia alagoana.
Em março de 1987, o Governo do Estado encontrou um Produban que canalizava
96% dos seus negócios para o setor sucroalcooleiro, marginalizando todos os demais
setores produtivos do estado e inviabilizando o banco como agente de desenvolvimento
global, na medida em que negava o financiamento a pequenas e médias empresas e a
mini, pequenos e médios produtores rurais, fechando portas à produção de alimentos,
numa opção clara e injusta pela aristocracia que de Alagoas, oligarquia açucareira, em
detrimento de toda a sociedade.
A mudança da orientação, de forma radical, levou o Produban, já em 1987, a uma
situação privilegiada no ranking dos bancos estaduais brasileiros, rivalizando com os
grandes, em desempenho operacional, em empréstimos e no crescimento de depósitos.
Mas a pendência dos usineiros, estimada em mais de 100 milhões de dólares, debilitara o
Produban de forma devastadora.
Esta é a verdade.
O governo do Estado de Alagoas decidiu voltar ao assunto porque dois dos principais
responsáveis por essa situação, os ex-governadores Divaldo Suruagy e Guilherme
"nota
Palmeira, fizeram publicar
de esclarecimento" em diversos jornais, que, eivada de
mentiras grosseiras só contém verdade na sua essência, porque afinal constitui autêntica
confissão de culpa dos crimes que cometeram em suas administrações.
Em nome da verdade, o Governo de Alagoas considera indispensável informar:
"devolveu"
"mutuários
1. O tesouro do Estado não
aos
do Produban" a quantia de
"nota". Convém recordar
60 milhões de dólares, como afirma a aludida
que em represália
à vitória dos candidatos que não apoiaram para o governo de Alagoas, alguns usineiros
arguiram, ainda no final de novembro de 1986, mal havia sido proclamado o resultado das
urnas, a inconstitucionalidade da cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias
"cana
(ICM) da chamada
própria", ou seja, a cana-de-açúcar que os usineiros produzem
em suas terras. Beneficiadas por legislação federal, as usinas, assim, deixaram de
recolher parte expressiva dos tributos que pagavam aos cofres estaduais. A justiça deu
"cana
ganho de causa a esses usineiros, no caso particular da
própria", e determinou a
devolução do ICM pago nos últimos cinco anos. Mediante acordo recente na Justiça, o
estado foi obrigado a cumprir a decisão judicial, o que se comprometeu a fazer no prazo de
"encontro
dez anos. Um eventual
de contas" entre o estado e as usinas resolveria o
problema destas últimas, mas não resolveria o problema do Produban, que, para ser salvo,
exigia capitalização imediata, a curtíssimo prazo. A afirmação dos ex-governadores, por
isso, é leviana, revela constrangedora desinformação e ofende a dignidade do povo e do
Governo de Alagoas.
2. Os ex-governadores mentem também ao afirmar, na nota, que a Companhia de
Desenvolvimento do Estado de Alagoas (Codeal) "está com seus bens penhorados,
portanto à beira da Falência". Para a informação de todos, é necessário esclarecer que a
Codeal é um desses órgãos recuperados de administrações desastrosas e cujas finanças,
hoje absolutamente em ordem, possibilitam até mesmo a execução de serviços com
recursos próprios, como a recuperação viária do distrito industrial Luiz Cavalcante.
3. A Companhia Energética de Alagoas (Ceai) é outra empresa seriamente
comprometida pela irresponsabilidade administrativa que antecedeu o atual governo, que
adotou as medidas necessárias à sua recuperação. Nada ameaça a Ceai, hoje, senão a
ação nefasta do governo federal (que tem o apoio desses ex-governadores) contra o povo
e o Governo de Alagoas.
4. O Sistema unificado de desenvolvimento de saúde, que os ex-governadores —
certamente por ignorá-lo — denominam de "a Suds", é na verdade uma grande conquista
da sociedade brasileira e dos profissionas da saúde. Implantado pioneiramente em
Alagoas. O Suds tem desburocratizado o setor e democratizado o acesso aos serviços de
saúde à população mais carente. Somente a crueldade ou a má fé se colocam contra o
sistema. Agora libertado da politiquice que atrasou durante décadas a assistência médica
governamental. Idealizado pelos profissionais que responsavelmente defendem a reforma
sanitária, o Suds só encontra oposição nos setores mais atrasados da política nacional e
naqueles que, mal intencionados, desejam a progressiva privatização do setor. A alegação
contra o Suds, contida na nota dos ex-governadores, não é menos mentirosa que as
demais, e mal disfarça o mesquinho descontentamento pela perda do controle políticoeleitoral de um órgão da administração federal do estado, o Inamps, que foi absorvido pela
unificação dos serviços de saúde.
5. O Governo do Estado de Alagoas está atento a todos os problemas enfrentados
pelos diversos organismos de sua adminitração, decorrentes dos motivos de pleno
conhecimento público e aqui expostos em parte, e a todos vem oferecendo a necessária
solução, inclusive quanto à liquidação extrajudicial do Banco do Estado de Alagoas,
tentando reverter mais esse ato de vandalismo contra Alagoas em simples intervenção,
com o objetivo de recuperar para os alagoanos um patrimônio que lhes pertence.
6. O povo e o Governo de Alagoas reiteram a exigência e o propósito de conduzir à
cadeia os administradores e ex-governadores responsáveis pelos negócios que levaram o
Produban à liquidação ex-judicial.
Maceió, 21 de novembro de 1988.
(a.)Fernando Affonso Collor de Mello
Governador de Alagoas
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Vida Nova
Casamento gratuito
"Recentemente
paguei seis mil cruzados por minha habilitação para casar. A
Constituição não determina a gratuidade?" SUva (Rio)
A disposição
constitucional está
no Art. 226, parágrafo 1°:"0 casamento
é civil e gratuita a
celebração . Recentemente, em reunião
nacional sobre os direitos da criança, este colunista teve oportunidade de ouvir reclamações
generalizadas de que tal gratuidade não vem sendo
aplicada.
Em favor deles próprios, os responsáveis estão
interpretando que a celebração é gratuita; a habilitação não é. A diferença em termos formais e
jurídicos existe. O espírito da Constituição parece
ser outro: o da gratuidade do casamento.
Essa questão está a reclamar uma decisão do
Judiciário ou uma legislação para resolver o impasse.
O constituinte quis facilitar o casamento, torná-lo acessível como direito dos cidadãos. Determinou a gratuidade. Foi equivocado ou incompleto na
linguagem jurídica. Se for considerado o aspecto
formal, existe a diferença entre o processo de
habilitação e o ato da celebração. Há de se considerar gastos, por exemplo, com a publicação de
proclamas em jornais, como é feito em algumas
cidades.
A realidade é que a norma constitucional não
está produzindo o necessário efeito. Quem sabe
recorrer à Justiça? Ou lembrar aos congressistas que
esta é uma pendência que, no papel de constituintes, deixaram por uma imprecisão de termos. Seria
de todo oportuno que a lei ordinária esclarecesse,
alterasse o processo de habilitação para torná-lo
gratuito ou prever apenas a indenização de despesas
necessárias/
Está criado um problema em torno deste
dispositivo constitucional e da sua nobre intenção
não implementada na prática e com aspectos a
serem resolvidos.

Constituição
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JORNAL DO BRASIL

ívio promete náo
pOÜCia COntra piqueteiros
PORTO ALEGRE
— O prefeito eleito
Olívio Dutra prometeu nâo chamar a policia para reprimir os
piquetes que impedirem o acesso à Prefei-, fH»P«!i_:.
tura dos servidores ^Hf™_í£_:_:::
r^Bl
municipais que quiserem trabalhar. Segundo ele, "não cabe ao
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prefeito ir contra decisão da assembléia de
Olivio Dutra
sua categoria. Quem vai contra a decisão, para
mim, é pelego".
O apoio de Olívio aos piquetes, "que são
um dos instrumentos da greve", mesmo que
sejam para parar as atividades da Prefeitura
que vai dirigir, contrasta com as posições
assumidas por Collares na recente greve de
mais de 15 dias dos funcionários municipais.
Estes bloquearam a frente da Prefeitura, ocorrendo vários incidentes entre os grevistas, de
um lado, e Collares e os servidores que
queriam trabalhar, de outro. Num dos episódios, Collares chegou a denunciar a existência
de um homem armado no prédio da Prefeitura, mas nem a polícia nem a guarda municipal
conseguiram localizar ou identificar essa
pessoa.
Para Olívio, a hipótese de uma greve dos
17 mil servidores ativos é encarada "com
naturalidade, pois é um direito essencial do
trabalhador ter melhores salários e melhores
condições de vida e de trabalho". Ele pretende
respeitar as decisões da categoria, evitará
depredações ao patrimônio público, dialogará
com os grevistas, mas principalmente procurará se antecipar às reivindicações, conversando com o sindicato e a categoria, como, por
exemplo, sobre o projeto do quadro de carreira unificado.

Parque do Guaíba — Para alegria

dos ecologistas e frustração do prefeito
Collares o projeto Praia do Guaíba, que
a construção de restaurantes, edifícios,
de gasolina etc. ao longo da praia, será
tuído pelo Parque do Guaíba, "com

Alceu
previa
postos
substimuita

flor, área de lazer e cultura". E a Avenida
Beira-Rio, já construída, será fechada sempre
aos domingos para evitar atropelamentos dos
freqüentadores do Parque Marinha do Brasil.
A medida foi anunciada por Olívio Dutra
na madrugada de ontem, no final do programa
E agora prefeito!, da RBS TV, em resposta a
uma pergunta do próprio Collares, sobre se ele
prosseguiria com o projeto e o que faria com a
Avenida Beira-Rio, já construída e que liga a
área central da cidade a parte da Zona Sul
"O Collanuma extensão de seis quilômetros.
vamos
não
res não precisa ficar angustiado,
dinamitar a avenida, mas vamos reformular
todo o projeto e a avenida ficará fechada nos
domingos", garantiu Olívio.
O Projeto Praia do Guaíba foi a mais
polêmica obra de Collares, por cortar parte
dos parques Harmonia e Marinha do Brasil,
junto ao rio, e prever a construção de uma
avenida (concluída poucos dias antes da eleição), ao longo da qual seriam instalados postos
de gasolina, restaurantes e alguns edifícios de
apartamentos, contra o que se mobilizaram os
ecologistas, que criticaram a atitude de Collares, por destruir parte dos dois parques para
fazer a ligação rodoviária.
Apesar da resistência dos ecologistas, que
chegaram a fazer uma manifestação denominada Abrace o Rio Guaíba, a avenida foi
concluída e apontada por Collares como sua
maior obra no setor viário. Mas pelo anúncio
de Olívio, o projeto inicial será alterado, para
"nenhuma
parcela da área seja transferida
que
para a propriedade privada", o que torna uma
incógnita o futuro de todos os acordos já
assinados pelo prefeito Collares com a iniciativa privada, como a cessão de uma área para a
sede da Associação dos Dirigentes de Vendas
do Brasil (ADVB), entre outras.
Olívio entende que esses acordos ou contratos podem ser revistos e que se for necessário construir algo ao longo da avenida "a
prioridade será para pequenos empreendimentos e pequenos empresários. Vamos revisar
todo o projeto para transformar a área num
grande jardim".

Liquidação de dívidas

Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção Cartas —
Vida Nova — Avenida Brasil 500, 6° andar, Cep.2Q.949.

RECIFE — O
candidato do PFL a
prefeito do Recife,
Joaquim Francisco
Cavalcanti, teve
49,5% dos votos validos da capital, vencer___¦_¦_
do a eleição com uma
WÊÊÊ
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diferença de
votos para o segundo
colocado, o candidato
do PMDB, Marcus
Cunha, que conseguiu Joaquim Francisco
28,51%. Além de vencer o pleito majoritário,
ele conseguiu fazer maioria na Câmara de
Vereadores: a frente das oposições que o
apoiou (PFL e PTB) elegeu 13 vereadores,
contra 10 da Frente Popular, capitaneada pelo
PMDB.
A Câmara dos Vereadores, que na eleição
de 1982 ficou composta de apenas dois partidos (PMDB PFL), tem agora representantes
de dez partidos. O PDT, ficou em terceiro
lugar na eleição para a Prefeitura (13,88%),
elegeu cinco vereadores. O PT elegeu apenas
um vereador: o líder metalúrgico João Paulo
Lima e Silva e seu candidato a prefeito,
Humberto Costa, teve 7,52% dos votos, quase
quatro vezes mais que os conseguidos pelo seu
partido nas eleições de 1985 e 1986. Já o
candidato do PH, José Augusto Lins e Silva,
que fez campanha contra os políticos, só teve
0,56%.
Além de uma grande renovação — só nove
dos 33 atuais vereadores conseguiram se reeleger — a Câmara de Recife terá agora um
vereador comunista, Byron Sarinho, do PCB
— e um vereador do PSDB, João Braga. A
composição das bancadas ficou assim: PFL —
nove vereadores; PMDB — sete; PDT —
cinco; PTB — quatro; PDC — dois; e PL, PT,
PCB, PSB, PMB e PSDB, um vereador cada.

Ruralista diz que
entidade ganhou em
Mato Grosso do Sul

Não se trata de assunto que tenha sofrido
qualquer alteração em face da nova Constituição. Já
estava regulado anteriormente.
A Previdência Social há bastante tempo deixou
instruções neste campo admitindo o seguinte: quando o segurado é separado da esposa e tem companheira a situação é resolvida com duas alternativas.
Se a ex-esposa não depende dele economicamente,
a dependente é a companheira. Se a ex-esposa dele
depende econôomicamente, ambas são dependêntes para a Previdência e a pensão é dividida entre
elas. Leve-se em conta a possibilidade de existirem
outros dependentes, como filhos menores.
No caso, a pensão alimentícia judicial é um
bom instrumento para comprovação da dependéncia.
Esta é a situação vigente no momento. As leis
da Previdência e até o tratamento legal novo a
respeito das pensões alimentícias entre casais
que se
divorciam poderá no futuro alterar esses critérios.

João Gilberto Lucas Coelho

NATAL — O trabalho de contagem dos
votos executado pelas quatro juntas apuradoras da capital terminou no início da noite de
domingo, mas os partidários de Vilma Maia, a
prefeita eleita pela coligação PDT-PDS-PFLPCB, comemoraram até as 8h de ontem. Só
foram para casa depois de ouvirem Vilma
discursar em um palanque armado na Praia do
Meio.
Era o final de uma maratona iniciada 24
horas antes, em bairros diversos e das formas
mais variadas, com muita animação e humor,
duas características que fazem as campanhas
políticas em Natal se incluírem entre as mais
movimentadas.
Os tipos ganharam as ruas logo cedo. Uns,
mais comedidos, optaram pela rosa vermelha,
símbolo do PDT, na antena do carro, ou o
retrato da candidata no vidro traseiro, ou»
ainda uma camiseta. Outros quiseram ter mais
trabalho e chegaram a amarrar uma bicicleta
de cabeça para baixo sobre a carroceria de
camionetes, uma forma de gozar os seguidores
de Henrique Alves (PMDB), o candidato
derrotado que promoveu passeios ciclísticos
durante a campanha, para passar uma imagem
de jovem saudável.
Mas o grande espetáculo foi proporcionado por dezenas dc bugres. Imensas bandeiras
brancas e vermelhas coloriram a cidade durante todo o domingo de sol. Com largada na
Zona Norte, uma gigantesca passeata cortou a
cidade, anoiteceu nas ruas, madrugou nas
praças e amanheceu no mar, depois de percorrer dezenas dc quilômetros.
Já os partidários do deputado federal Henrique Alves preferiram o refúgio nas praias.
Não convinha o confronto. O melhor, segundo
eles, era desaparecer. O próprio candidato foi,
dirigindo seu bugre, para a Praia de Genipabu,
onde parentes e o governador Geraldo Melo
têm casas de veraneio.
A vitória de Vilma Maia foi apertada e por
isso mesmo tão comemorada. A futura prefeita terminou a apuração com uma vantagem de
menos dc 3% dos votos, o que lhe assegurou
uma maioria inferior a 7 mil. Além de Vilma,
em Natal, o PDT elegeu Rosalba Ciarline
Rosado, prefeita de Mossoró, o segundo
maior município do estado.

UDR leva 60% dos votos

"No caso do falecimento do ex-marido,
que
tinha uma companheira, a mulher dele divorciada,
que recebia pensão alimentícia judicial, terá direito a
pensão do INPS?" Márcia Monteiro (Rio).

Mais uma carta sobre o discutido assunto da
isenção da correção monetária sobre débitos decorrentes de empréstimos durante o Plano Cruzado,
para micro e pequenas empresas e certos produtores
rurais.
Uma das condições para esta isenção da corre"a liquidação
do débito
ção monetária é a de que
inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais,
vier a ser efetivada no prazo de noventa dias, a
contar da data da promulgação da Constituição".
Leitores têm escrito sobre o que seriam "taxas
judiciais". Certamente que serão aquelas originarias do fato do débito estar sendo cobrado
judicialmente quando a Constituição foi promulgada.
Estas
despesas não estão isentas.
E o que seria a liquidação? Seria o pagamento
do débito inicial, acrescido de juros legais e taxas
judiciais. Quanto a estas deve se entender se
existirem. Empréstimo que não esteja sendo cobrado judicialmente, não terá taxas judiciais.
E o que fazer se o credor não anuir a receber,
no prazo de noventa dias, a importância devida para
caracterizar a liquidação? Parece ao colunista haver
uma solução: deposita-se judicialmente a importancia devida — debito inicial mais juros e as taxas.
O depósito judicial é forma de acautelar esta e
outras situações quando um credor nega-se a receber importância que lhe é devida ou não concorda
com o valor que o devedor considera ser o justo.
O noticiário tem sido amplo sobre manobras de
certas instituições financeiras para retardar o recebimento dos débitos "anistiados" e com isto, presumivelmente, prejudicar os devedores, que poderão
perder o prazo.
Existem, por outro lado, algumas dúvidas e
pendências que podem realmente atrazar o processo
de cumprimento da regra constitucional. Por isto é
recomendável o procedimento de depositar a importância devida em tempo hábil para garantir o
benefício da isenção, mesmo que haja controvérsia
a respeito do valor total devido.
O assunto referente a este tipo de anistia
concedida a certos tipos de devedores de empréstimos contraídos no Brasil sem inflação e sem corremonetária do tempo do Plano de Estabilização
g'o.onômica foi abordado nas edições de Io e 10 de
outubro. Novas situações estão sendo levantadas
pelos leitores como a referida na carta do Pelágio, o
que faz com que não seja esta a última vez que se
tratará do tema por aqui.
A opinião, no problema apresentado pelo
missivista, é de que a "liquidação" poderá ser
satisfeita pelo depósito judicial do débito inicial,
acrescido de juros legais e taxas judiciais. Estas,
devidas no caso de ter sido ajuizada ação de
cobrança.

grande cortejo

Joaquim ganhou
em Recife com
49,5% dos votos

Porto Alegre

Pensão de ex-marido

"Gostaria de esclarecimento sobre sentido
o
da
palavra liquidação constante no Art.47, parágrafo
3o, inciso I das Disposições Transitórias". Pelágio
Nobre Caetano da Costa (Goiânia — GO)

Vilma comemora
vitória com

Salles, índio aculturado, acusa brancos de comprar votos

índio caingangue vira vereador
PORTO ALEGRE — Dos oito cândidatos índios que concorriam a uma vaga em
câmaras de vereadores no Rio Grande do Sul,
apenas um conseguiu se eleger, tornando-se,
assim, o primeiro indígena gaúcho a obter um
mandato legislativo. É Antônio Salles, 32
anos, que teve 172 votos, pela legenda do
PFL. Salles é caingangue da Reserva de São
João do Irapuá, em Miraguaí, a 448 quilômetros da capital.
Ao tomar posse, sua primeira providência
será solicitar à Justiça Eleitoral que instale
seções dentro das duas reservas do município
para evitar o que ocorreu durante esta eleição:
a concorrência forte dos brancos que, segundo
acusa, compraram votos dos índios por Cz$ 5
mil, enfiados em modelos de cédulas. Segundo
Antônio Salles, quatro outros candidatos indigenas poderiam ter sido eleitos, caso essa
prática fosse evitada com maior presença da
Justiça Eleitoral dentro da reserva.
Lavoura — Mesmo vestido como os
brancos e morando em casa de madeira na
reserva, Salles já tem vários projetos redigidos. Em reunião com as lideranças indígenas
disse que tentará apresentar as reivindicações
de seus companheiros, salientando que não
será como o cacique Mário Junina, do PDT,
primeiro índio eieito para a Câmara dos Deputados, em 1982, e que não conseguiu nada em
favor de sua raça durante seus quatro anos de

mandato. O caingangue se propõe a fiscalizar
tudo o que estiver sendo feito na Prefeitura de
Miraguaí.
— Nós formamos a população deste município e pouco recebemos do prefeito. Não
adianta esperar muito da Funai, que fica cm
Brasília. Temos é que buscar nossas soluções
aqui em Miraguaí mesmo — ressaltou o vereador índio.
Antônio Salles, que só tem o curso ginasial, disse que suas prioridades seráo em
relação a estradas, telefones, ambulâncias e
assistência rural para a comunidade indígena.
Em Miraguaí, as reservas de São João de
Irapuá e de Guarita somam mais de 24 mil
hectares, com 880 famílias de caingangues e
guaranis. Os guaranis mantêm-se afastados
dos brancos, sobrevivendo da caça e de pequena lavoura de milho e mandioca, enquanto os
caingangues praticamente se aculturaram: vestem-se como brancos, alfabetizaram-se e moram na periferia da reserva, vivendo principalmente do arrendamento de suas terras.
Atualmente 11 mil hectares são alugados
aos colonos brancos e os caingangues limitamse a criar porcos e galinhas, além das plantações. Eles alegam que arrendam a terra porque a Funai os proibiu de obter financiamento
bancário necessário para a implantação de
novas lavouras de milho, soja e trigo.

AMPO GRANDE — A União De£|
^^ mocrática Ruralista
(UDR) elegeu
mais de 60% dos prefeitos e vereadores em
Mato Grosso do Sul, anunciou ontem o
presidente da Regional da UDR desta
capital, Fernando Junqueira, para quem o
meio rural já aponta uma conscientização
"o voto de
políticA capaz de eliminar
compadre" e transferir o apoio àqueles
políticos, independentemente da sigla partidária — exceto PT e PCB —, que defendem a livre iniciativa e o direito da propriedade. Junqueira confirmou o apoio da
entidade ao fazendeiro Ludio Martins Coelho (PTB), eleito prefeito de Campo Grande com 65% dos votos.
Embora considere "um sucesso" a participação da UDR nas últimas eleições,
financiando ou oferecendo estrutura de
mobilização para os candidatos, o presidente da regional reconhece que a derrota
do petebista e deputado federal José Elias
Moreira, em Dourados, segundo maior
colégio eleitoral do estado, foi "um erro de
estratégia". Ex-prefeito da cidade, José
Elias, amigo do presidente José Sarney,
perdeu a prefeitura por uma diferença de
42 votos para o pemedebista Braz Mello,
com a "máquina" do governo
que contou "Podemos
do estado.
considerar que em
Dourados pecamos pela falta de experiência. Somos uma entidade jovem e, em
algumas regiões, ainda atuamos com amadorismo", disse Junqueira.
A UDR conheceu uma segunda derrota, que atribui à participação da igreja: em
Amambai, na fronteira com o Paraguai,
onde o prefeito eleito, Anilson Prego, é do
PT. Nesse município, o candidato do
PMDB, Dejacir Cespedes, ligado à regional local, contou ainda com o apoio'financeiro do líder do governo Sarney, pecuarista e senador Rachid Saldanha Derzi
(PMDB), que também saiu politicamente
enfraquecido em seu reduto. Junqueira
alega que a diocese de Dourados (110 km
de Amambai), cujo bispo, dom Teodardo
Leitz, é considerado progressista, assumiu
a campanha do PT e influenciou o meio
rural, base do eleitorado local.
Pelos cálculos da UDR, 44 dos 72

novos prefeitos de Mato Grosso do Sul
foram eleitos graças ao poder econômico
da classe ruralista, além de 2.600 dos 4 mil
vereadores. Em Campo Grande, a presença da UDR na campanha do latifundiário
Ludio Coelho foi aberta. No dia 15, alguns
números da própria diretoria da regional
atuaram como fiscais do PTB nas seções ou
nas juntas apuradoras dos votos. Junqueira
nega, mas funcionários da própria entidade
confirmaram, na época, um leilão próludio realizado em outubro na estância
Santa Maria, onde foram comercializados
mais de mil cabeças de gado, além de
produtos agrícolas.
Dos 21 vereadores eleitos na capital, a
UDR apostou em Giordano Neto, Francisco Maia, José Bandeira, Licinio Moreira
de Almeida (delegado do Grupo de Operações Especiais da Secretaria Estadual de
Segurança Pública), Paulo Pedra e Antonio Braga, do PTB, e Flávio Renato, do
PFL. A entidade posicionou-se pela candidatura do jovem Alberto Rondon de Oliveira, do PFL, filho de um associado da
regional de Campo Grande, mas, embora
terceiro mais votado, acabou excluído da
Câmara Municipal pela legenda. O maior
peso político foi obtido no interior, onde,
segundo Junqueira, "é mais fácil trabalhar
porque todo mundo se conhece e grande
parte da população fica no campo".
A grande maioria dos prefeitos eleitos
no interior com o apoio da UDR pertence
ao PFL e ao PTB — partido controlado no
estado por tradicionais pecuaristas, como o
ex-governador e ex-senador Pedro Pedrossian. O novo prefeito de Três Lagoas, uma
das principais cidades interioranas, Miguel
Tabox, é do PTB e vice-presidente da
UDR local. Também no município o vereador mais votado, Carlos Nunes (PTB),
é associado da entidade, o mesmo ocorrendo com Naldemir Azambuja (PFL), eleito
prefeito de Bonito. Em Aquidauana, foi
eleito outro "udenista": Fernando Luis
Ribeiro (Tico), do PTB, filho do presidente da UDR local, Fernando Ribeiro. Tico é
cunhado do secretário estadual de Justiça,
Roberto Orro (PMDB) e sobrinho do exsenador José Fragelli.
— Conseguimos colocar gente nossa
em quase todos os municípios, pois só
existe uma maneira de consertamos esse
país: através das bases e não trocando o
presidente — diz Fernando Junqueira, que
ainda aponta outro prefeito eleito, Fada
Gattass (PMDB), de Corumbá, como "extremamentejigado" à UDR.

Candidato derrotado por 26 Virgílio diz que PT fará
votos tenta anular eleição
oposição firme a Pimenta
PORTO ALEGRE — O candidato do
PDS a prefeito de Cerro Largo (20 mil
habitantes, a 517 quilômetros de Porto
Alegre), Roque Reinaldo Nedel, pediu a
anufação do pleito ao denunciar que, dias
antes, a Prefeitura procurara aliciar eleitores com a distribuição de lotes de terras
financiados pela Secretaria Especial de
Ação Comunitária (Seac). Roque perdeu
por apenas 26 votos para Renê José Nedel,
do PMDB, que é seu irmão.
Renê e o prefeito Elemar Kuhn, também do PMDB, dizem que a Prefeitura
limitou-se a cumprir determinação da Seac,
para liberação de recursos destinados à
construção de casas
populares, através da
formação de uma sociedade civil que administraria o projeto. Kuhn explica ainda oue
a Câmara de Vereadores autorizou a Prefeitura a constituir a Sociedade Comunitária
de Habitação Popular de Cerro Largo,
que
no último dia 3 recebeu 77 lotes do mumcí-

pio, para a construção de casas populares
em regime de mutirão.
Segundo Renê — também irmão do
deputado federal Rui Nedel (PMDB), e de
Renato Nedel, novo prefeito do município
vizinho de Roque Gonzales — seu relacio"só depende dele", e
namento com Roque
"O
PDS de Cerro Largo é
acrescenta:
muito fanático e não aceita que não tenha
conseguido nos vencer, mesmo com o poderio econômico que possui na região.'
No município de Alvorada, na Grande
Porto Alegre, apesar de duas urnas, totalizando 760 votos, terem sido impugnadas
por estarem sem lacre e sem chave, a
apuração deverá confirmar hoje à tarde,
quando forem divulgados os resultados oficiais, a vitória do candidato a prefeito do
PMDB, Pedro Antônio, sobre Mário Ferreira, do PDT. A impugnaçáo, porém,
poderá alterar a composição da Câmara de
Vereadores.

BELO HORIZONTEO deputado Virgílio Guimarães, candidato derrotado do PT à
Prefeitura de Belo Horizonte, disse que a
bancada de seu partido deverá ser a maior da
Câmara Municipal, com nove vereadores, e
fará "oposição, cobrança e fiscalização". Afirmou que o (PSDB), prefeito eleito Pimenta da
Veiga, preferiu se aliar à direita, a reacionários e conservadores", o que impede que o PT
venha a aceitar qualquer cargo na administramunicipal.
çáo "Vamos
trabalhar junto aos movimentos
popular e sindical, na tentativa de que esta
tendência conservadora dos que se coligaram
ao PSDB não se expresse na gestão da Prefeitura", disse Virgílio, "mas apoiaremos as
propostas que coincidirem com as do PT."
Afirmando que o PT também saiu vitorioso nestas eleições, pela expressiva votação
para prefeito que obteve e pela provável
eleição da maior bancada na Câmara Munici"o
pai, Virgílio Guimarães acha que
grande
recado trazido pelas urnas foi o repúdio ao

governador Newton Cardoso", que perdeu na
capital, em Contagem.
"Isto demonstra
que ele não tem condições políticas de continuar governando", afirmou Virgílio, confirmando que o PT levará
amanhã à Assembléia Legislativa a proposta
de impeachment do governador.
O PT considera já eleitos para a Câmara o
líder dos servidores estaduais, Roberto Carvalho; o presidente do Diretório Municipal do
partido, Thomaz Mata Machado; o padre
Lage; a vereadora Helena Grego; os líderes
dos professores, Rogério Corrêa e Fernando
Cabral; e o advogado Patrus Ananias.
Além das prefeituras de três cidades im— Ipatinga (depuportantes do Vale do Aço
tado estadual Francisco Carlos Delfino, o
Chico Ferramenta); João Monlevade (líder
metalúrgico Leonardo Diniz); e Timóteo (Geraldo Nascimento) — o PT considera garantida a eleição de seus candidatos nas pequenas
Elicínia, Santa de Manhuaçu, Santana do
Jacaré e Dionísio.

Brasil

JORNAL DO BRASIL

defende

M

do princípio da isonomia no serviço
público.
Depois de conversar com o presidente Sarney ontem à tarde, o ministro da Indústria e do Comércio disse
aos jornalistas que o procedimento
adotado pelo governo, em relação
aos petroleiros, impõe uma mudança
geral no tratamento do Executivo às
reivindicações de outras categorias
de trabalhadores no serviço público.
— Se antes do acordo com os
petroleiros oferecemos 6% a outros,
devemos dar 15% agora. Da mesma
forma, se antes acenamos com reajuste de 26%, como na Açominas,
não deveríamos agora ir além de
15% — alegou o ministro.
Cardoso Alves manifestava a ex-

pectativa de que na reunião marcada
para o fim da tarde, na Justiça do
trabalho, entre os operários e a direção da Companhia Siderúrgica Nacional, os trabalhadores aceitassem o
reajuste de 15%. O ministro calculou que, em 14 dias de greve, a CSN
deixou de faturar cerca de USS 60
milhões.
Cardoso Alves disse que não tem
informações sobre o andamento do
inquérito que a Polícia Federal realiza para identificar os responsáveis
pelo assassinato de três operários da
CSN, quando tropas do Exército
tomaram a usina de Volta Redonda,
dez dias atrás.
— Pergunte ao Rumeu Tuma —
esquivou-se.
Volta Redonda, RJ — Tasso Marcelo
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; Cerca de 12 mil pessoas, de mãos dadas, abraçaram a CSN e fizeram uma passeata

Refinarias já
estão operando
Todas as unidades da Petrobrás voltaram a operar ontem, com o fim da mais
longa greve dos petroleiros, que durou 10
dias. Hoje à noite, as refinarias estarão
processando cerca de 1 milhão de barris,
mas o refino só estará normalizado amanhã, quando se voltará ao nível de 1,24
milhão de barris diários, volume processado na véspera da greve. Amanhã à
noite, a produção de 100 mil barris diários de gás liqüefeito de petróleo (GLP,
gás engarrafado de cozinha) deverá estar
restabelecida. O abastecimento de combustíveis está garantido, exceto o de
GLP, que poderá faltar em alguns poucos
locais no interior do país atendidos pelas
refinarias paulistas, ou seja, interior de
São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O superintendente comercial da Petrobrás, Arthur de Carvalho, explicou
que a região atendida por São Paulo tem
uma demanda elevada (5 mil toneladas
diárias, enquanto o país inteiro consome
13 mil toneladas/dia) e os estoques estão
baixos. As refinarias já começaram a
operar, mas a produção leva uns três dias
para ser normalizada. Até que os estoquês sejam totalmente restabelecidos, o
país ainda passará por um período de
reservas apertadas. A Petrobrás normalmente trabalha com um volume armazenado de GLP suficiente para atender ao
consumo de 10 dias, devendo levar um
¦ mês para recompor os estoques.
Exportações — A suspensão
das exportações de 1,8 milhão de barris
diários de derivados de petróleo durante
a greve acarretou uma perda para a
; Petrobrás de USS 28,8 milhões, conside[ rando-se o preço médio de US$ 16 o
' barril. Somente as exportações sob contrato, que representam cerca da metade
I deste volume, poderão ser recuperadas,
: perdendo-se os carregamentos programados no mercado spot (paralelo). As exportações envolviam gasolina e óleo combustível para os Estados Unidos e óleo
diesel para o Zaire.
As importações adicionais de derivados devido à greve somaram US$ 65
milhões referentes a 568 mil toneladas de
produtos: 110 mil de GLP, 153 mil de
óleo diesel, 60 mil de querosene de
aviação, 60 mil de nafta petroquímica e
185 mil de óleo combustível. Um dos
itens que compõem o prejuízo dessas
operações é a diferença entre os preços
dos derivados de petróleo e do petróleo
bruto. Normalmente, a empresa importa
100 mil toneladas mensais de GLP para
atender ao consumo, volume que equivale a 25% da demanda nacional.
O volume de petróleo processado
ontem nas refinarias ficou em 174 mil
barris, mas hoje à noite este volume
chegará a 1 milhão de barris, de acordo
com a expectativa do superintendente
industrial da Petrobrás, Roberto Villa,
que acredita que amanhã a situação estará normalizada. O processo de retomada
de produção nas refinarias obedece a
uma série de etapas até chegar a plena
carga, daí a demora de dois a três dias
para que o volume de petróleo refinado
volte ao nível anterior ao da greve. As
unidades de craqueamento, que produzera o GLP, são as últimas a entrar em
operação, depois das unidades de destilaçáo.
Os funcionários que trabalham na
sede da empresa realizaram assembléia
na hora da entrada e acataram a decisão
de retornar ao trabalho, o que só ocorreu
depois das 8h30. Cerca de 1.000 dos 8 mil
funcionários da sedeparticiparam da manifestação, cantando o Hino Nacional e
entrando no prédio gritando "Petroleiro
unido jamais será vencido". Alguns chefes foram destituídos dos cargos por terem participado da greve, mas a empresa
não se manifestou sobre as punições.

Volta Redonda abraça CSN
VOLTA REDONDA — Às 18h25
de ontem, a população de Volta Redonda
atendeu ao chamado dos metalúrgicos em
greve e de seu sindicato e abraçoira usina
da Companhia Siderúrgica Nacional.
Cerca de 12 mil pessoas de mãos dadas
fecharam o cerco era torno dos 12 quilometros do perímetro da usina. O abraço
durou até por volta das 19 horas, quando
os manifestantes se dirigiram em passeata
para a Praça Macedo Soares, em frente
ao prédio de 16 andares, onde fica o
escntório central da empresa.
O abraço começou a se concretizar
ura pouco antes das 17 horas, quando as
pessoas começaram a se reunir em quatro
pontos de concentração, nas quatro entradas da usina: Ponte Castelo Branco (a
Ponte Alta, como é conhecida), nos bairros do Retiro e de Jardim Paraíba, e na
passagem superior, onde fica a entrada
principal da CSN. Não foram só os trabalhadores em greve que participaram do
ato. Havia igual número de mulheres e
crianças. "É uma demonstração de que a
população está nos dando apoio", exultou Wagner Barcelos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda.
Ele e outros líderes sindicais incentivavam os manifestantes, durante todo o
evento.
Até as 18 horas, ainda havia alguns
claros, principalmente nos bairros do Jardim Belmonte e Conforto. Mas, se nesses
locais faltavam pessoas, em outros, sobravam. Ao longo da Avenida Independência, que passa em frente ao portão
da CSN, o cordão era duplo e,
principal
as vezes, triplo. A concentração era mais
compacta ainda no bairro do Retiro.
Durante a manifestação, motoqueiros deram voltas em torno da usina.
De todas as pessoas que participaram
do abraço, o maior feito foi do motorista
de ambulância aposentado, Oséias Alves
da Silva, de 55 anos. Ele jura que deu um
abraço sozinho na usina: deu a volta
correndo — a trote, ele explica — nos 12
quilômetros. Saiu às 17hl5, da frente da
CSN, e chegou ao mesmo local às 19hl0.
A manifestação correu tranqüila, sem
incidentes, nem intervenção da polícia ou
do Exército.
Impasse— A greve completou
ontem duas semanas sem sair do impasse.
As duas partes se mostraram irredutíveis.
Mas aqui e ali começam a surgir sinais de
que possa haver uma solução ainda esta
semana. O presidente do Sindicato dos
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General usou estratégia do sumiço

de 15% para metalúrgicos
BRASÍLIA — O ministro da Ini'¦-: dústria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves, defendeu ontem que o
governo deve dar reajuste de 15%
; também para os metalúrgicos da
s Companhia Siderúrgica Nacional e
¦ outros servidores
públicos em greve.
Na opinião do ministro, todos os
, reajustes devem ser equiparados ao
que foi concedido por acordo aos
petroleiros.
— Se os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional reivindicarem 15%, virei ao Palácio do
Planalto dizer ao presidente que
apoio a reivindicação — afirmou
Cardoso Alves. Para tomar essa atitude, o ministro lembra a existência

terça-feira, 22/11/88

Metalúrgicos e prefeito eleito de Volta
Redonda, Juarez Antunes, disse no domingo que acreditava numa solução até
quarta-feira. Ele baseia sua previsão na
proposta do governo aos petroleiros, que
é de 15% de reajuste. Depois de amanhã,
o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
julgará a proposta apresentada aos funcionários da Petrobrás e Juarez disse
acreditar que o governo estenderia aos
metalúrgicos da CSN o mesmo benefício,
"talvez chegando aos 20%".
O movimento da categoria aparentemente continua coeso e a usina, com
exceção dos altos-fornos, está parada.
Apesar da mobilização, o número de
trabalhadores que participam das assembléias já não é o mesmo do começo da
greve, quando o sindicato chegava a
reunir 20 mil pessoas, na sua própria
avaliação, ou 10 mil, na avaliação da PM.
Na assembléia da manhã de ontem, havia
cerca de 3 mil pessoas.
Wagner Barcelos, um dos diretores
do sindicato, informou que os grevistas
vão tentar abafar novamente o alto-fomo
3, pois ele já estaria fora de perigo.
Quanto ao alto-forno 1, Wagner disse
que são necessárias mais 24 horas de
funcionamento para avaliar se é viável ou
não o novo abafamento. Ele garantiu que
os poços de emergência, que estão recebendo o gusa de baixa qualidade produzido pelos dois altos-fornos recentemente
desabafados, têm capacidade para armazenar a produção dc mais dois dias.

Diretor industrial
da Petrobrás não
apareceu na greve
Tereza Cristina Lobo
fato curioso marcou a greUMve dos petroleiros na semana
Enquanto os dirigentes da
?assada.
etrobrás viravam noites procurando uma solução para reverter
o movimento grevista e desenvolviam estratégias para garantir o
fornecimento de combustíveis, não
se teve notícias do diretor industrial, o general Albérico Barroso
Alves, responsável pelo nevrálgico
setor de refino. Em nenhum momento o general se pronunciou sobre a paralisação dos petroleiros
nem falou aos funcionários, muito
menos para a imprensa. Náo veio a
público defender o monopólio, como seus colegas de diretoria, nem
fez apelos para que os empregados
garantissem o abastecimento de
combustíveis do país, o que seria de
se esperar de um diretor industrial.
Sem se pronunciar, ele não se
expôs, a não ser pela sua ausência.
E pouco apareceu na empresa,
conroortamento atribuído a um resfriado que o deixara em casa. Os
jornalistas que o procuravam eram
atendidos pelo seu chefe de gabinete, coronel Idyno Sardemberg, que
por sua vez os encaminhava para o
superintendente industrial, Roberto" Villa.
Tal estratégia já era utilizada
pelo general Barroso, que só dá
entrevistas acompanhado de seu superintendente, um funcionário de
carreira na empresa. Ele sempre
argumenta que ainda não domma
as questões de uma companhia do
porte da Petrobrás, a maior do país.
Mas nem por isso deixou de ser
indicado pêlo presidente José Sarney — seu "compadre", como faz
questão de lembrar em qualquer
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General Albérico Barroso
conversa. Na verdade, é compadre
duplamente — Barroso é padrinho
de casamento do deputado José
Sarney Filho e o presidente Sarney
de sua filha, Vera Lúcia.
O general, também amigo de
grandes empresários e do advogado
e lobista Jorge Serpa, era um dos
nomes cotados para assumir a presidência da Petrobrás com a saída de
Ozires Silva. Mas o diretor industrial, Armando Guedes Coelho,
ficou interinamente na presi3ue
ência, recebeu definitivamente o
cargo, sendo o primeiro funcionário
de carreira dentro da empresa a
subir para o comando.
No final de agosto o general
Barroso ganhou a diretoria industrial, que este ano responde por um
orçamento de investimentos de

US$ 270 milhões. Com os investimentos da área de perfuração, também sob sua responsabilidade, este
valor eleva-se a cerca de US$ 700
milhões. Ficou também com a presidência da Petrobrás Distribuídora, a segunda empresa do país, que
no ano passado obteve uma receita
de US$ 5,1 bilhões.
O general Barroso assumiu a
diretoria sem o apoio do corpo
técnico da companhia que, através
da Associação dos Engenheiros da
Petrobrás (Aepet), com 4 mil associados, disse considerar lamentável
à nomeação. A Aepet, que encarna
e institucionaliza o notório espírito
corporativo da empresa, manifestou publicamente a necessidade de
que a diretoria industrial fosse entregue a um técnico. A estas acusações, o general retruca que seu
cargo é político.
O general Barroso se dedica
principalmente a receber em seu
gabinete empreiteiros e fornecedo- '
res, que ocupam um bom espaço
em sua agenda, discutindo reajustes
de preços, entre outros assuntos.
Por isso, foi acusado de interferir
nas negociações de todos os contratos dos departamentos industrial e
de perfuração. Ele reagiu dizendo
"é uma
que
grande mentira e uma
grande armação", como consta no
Boletim da Aepet, assegurando que
não abdicará do direito de acompanhar os contratos que se encontram
dentro dos limites de sua competência de diretor.
Ocorre que os contratos da Petrobrás sãopadronizadospeloserviço
jurídico da empresa, que fixa o
limite de competência das negociações pelo valor do contrato. Assim,
as negociações que envolvem quantias mais baixas são entregues aos
chefes de divisão, subindo na hierarquia da empresa de acordo com
a elevação dos valores, até chegar
ao diretor da área e, se for o caso de
um grande contrato, à diretoria
executiva.

Barroso trouxe auxiliar de Portugal
Para o general Barroso é muito
importante para aquele que comanda
ter a seu lado pessoas de sua confiança e indicação. Conforme"o afirmou
grande
para a diretoria da Aepet,
mal do presidente Sarney foi não ter
colocado desde o início a gente dele,
pois quis preservar o pessoal do presidente Tancredo que julgava lhe dever
obediência. É muito importante para
o homem saber a quem deve o
cargo".
Para a chefia de seu gabinete, o
general Barroso trouxe o coronel Idyno Sardemberg, que há dois anos
estava em Portugal, onde era sócio de
uma tradinç que, entre outros produtos, negocia armamentos. Sardemberg contou no dia da posse do diretor
que aceitou o cargo por ser muito
amigo do general Barroso, pois ganhava mais em Portugal, onde tinha
uma bela casa no Estoril. Nos dois
anos em que esteve fora do país ele

I—I A greve da Companhia Siderúrgica
'—' Nacional — CSN, pode acabar hoje. Pelo menos essa é a esperança do
Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, José Viana Teófilo Clementino. Sua avaliação se deve a reunião que
teve ontem à tarde cora o presidente —
licenciado — do Sindicato dos Metalúrgleos de Volta Redonda, Juarez Antunes
e representantes da empresa na sede do
TRT.
"Nosso encontro foi informal e as negociaçóes, entre eles, prosseguiram durante à noite. Se tudo estiver acertado eu
serei avisado por volta do melo dia e
marco uma reunião definitiva de conciIlação para hoje a tarde", explicou
Clementino. Segundo o presidente do
TRT, para o acordo ser concretizado só
faltava uma sinalização positiva de Brasília.

ganhou muito mais do que em toda a
sua vida de militar e de professor no
Brasil, conforme comenta com funcionários da empresa. O general criou
ainda o cargo de assistente da presidência da Petrobrás Distribuidora,
entregando-o a outro amigo, Geraldo
Magela, conhecido do meio financeiro.
Além de promover um trocatroca de funcionários em sua área, o
diretor já acumula algumas histórias
dentro da empresa, como o pedido
para ter dois carros à sua disposição,
um para ele e outro para a família.
Ele não ganhou o segundo carro,
embora tivesse usado o argumento
que tinha direito aos dois veículos, um
como diretor e outro como presidente
da Petrobrás Distribuidora.
Bem humorado, o general tem
um livro de memórias. "O Romance
da Revolução", editado em 1965 pela
O Cruzeiro e depois pela Artenova
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(de outro amigo de Sarney, o empresário Álvaro Pacheco). Sergipano de
57 anos, Barroso era ajudante de
ordens do então coronel Orlando Geisei em 1964, época em que foi um
importande articulador do movimento militar, conforme relato de seu
amigo Álvaro Pacheco. Enquanto coronel, foi também um dos fundadores
da Indústria de Material Bélico, fabricante de armamentos. Fez muitos
amigos que ocuparam importantes
cargos no governo como oficial de
gabinete dos ex-ministros do exército
Odylio Denys e Orlando Geisel. Depois foi chefe de gabinete da vicepresidência da ReDública e assessor
especial do presidente Sarney. Na
Petrobrás, ele reencontrou amigos comuns do presidente Sarney, o diretor
Edilson Távora, responável pela área
de administração e engenharia, também compadre do presidente da República. (T.C.L.)
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Aureliano adia sua saída
BRASÍLIA — O ministro Aureliano
Chaves, que nos últimos dias ameaçou
deixar o governo, adiou qualquer decisão
a respeito pelo menos até sexta-feira,
quando conversará com o presidente do
PFL, senador Marco Maciel. Ele dirá a
Maciel que quer o apoio do comando
pefelista para a realização de prévias
eleitorais que escolherão o candidato do
partido à presidência da República, situando-se como a opção a ser trabalhada
pelo partido. Aureliano espera, com isso,
afastar as candidaturas de nomes sem
vínculos com o PFL — mas que têm sido
examinados — como os do empresário
Sílvio Santos e do prefeito Jânio Quadros.
Por diversas vezes adiada, a saída de
Aureliano do governo Sarney está agora,
segundo definição de um político de sua
confiança, praticamente consolidada.
Com os amigos que conversou ao longo
do dia de ontem, o ministro deixou claro
que, embora o caso dos petroleiros tenha
sido definido a contento, sua decisão de
sair do governo é irreversível, devendo se
concretizar nos próximos dias, após a
conversa com Marco Maciel.
Aureliano, informou um de seus in-

terlocutores, está convicto de que sua
situação no ministério está cada vez mais
insustentável, na medida que têm sido
constantes os atritos com a área econômica do governo e com o próprio presidênte. Considera, porém, que é necessária
uma aglutinação do PFL em torno do seu
nome, como provável candidato à sucessáo presidencial.
I I Os 6.200 metalúrgicos da Açominas (Aço Minas Gerais), em greve
bá quatro dias para garantir o pagamento do resíduo de 26,06% do Plano
Bresser, tinham reduzido ontem ao nível
mínimo de segurança a operação dos
equipamentos essenciais da siderúrgica,
com o alto-forno produzindo 3.500 t/dla
de gusa, contra a média de 9.800 t/dia,
informou o presidente do sindicato dos
metalúrigcos dc Ouro Branco, Adoflson
dos Santos. Hoje, às lOh, ele será recebido, em Brasília, pelo ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Cardoso
Alves. No dia 28, quando estará sendo
eleito o novo presidente da empresa, o
estoque de matérias-primas da Açominas se esgota.

]
Agora, todas as administradoras estão solicitando aedenciados junto à entidade.
desta
credenciado,
corretor
portador
à ABAQSINAC o credenciamento de seus corretores. Isso significa que
j
E se responsabilizam por todos aqueles que estiverem carteira, é garantido. Você pode confiar.
>

4

Se você ainda tiver qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consorciado da ABAOSINAC. Discagem Direta Gratuita: (011) 800.8352 j
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Associação Brasileira
de Administradoras de Consórcios
Sindicato Nacional
dos Administradores de Consórcio

Nesta associação você prode confiar

25 ANOS
SISTEMA DE CONSÓRCIO
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Ihforme JB
ioso da pureza e coerência dos
seus auadros, o PT aparentemente quebrou a cara ao eleger o
fazendeiro Moacir Lacerda para
prefeito de Guapo, a 40 quilome„tros de Goiânia.
Ele declarou-se contra a reforma agrária, contra o direito de
greve para empregados e contra
qualquer outro tipo de agitação,
\'•_. como passeata e essas coisas".
Segundo o prefeito, a reforma
agrária é um absurdo, porque não
tirar terra de quem tem
;se oode
¦para "dar de
graça" a quem não
.em.
* Moacir Lacerda também espera
ifázer um governo bem justo, ajudando ricos e pobres igualmente. E
sapecou um exemplo:
— Se eu construir um posto de
..'saúde
e um peão de um fazendeiro
.rico quebrar a perna, o fazendeiro
pode trazê-lo aqui sem ter que gastar seu combustível e seu tempo se
deslocando até Goiânia. Nesse caso, então, estarei ajudando o rico e
o pobre.

D

O médico Ronaldo Caiado, presidente da UDR, não diria melhor.

Filosofando
£ Do ministro da Justiça, Paulo Brosf-sard, no seu artigo semanal no jornal
\Zero Hora, sobre as eleições munici¦pais:

Não me recordo de pleito mais
livre do que o último. Tão livre que até
as minorias ganharam o pleito, como se
a democracia não fosse o governo da
maioria.

Nota social
Luiza Erundina, a prefeita eleita de
São Paulo, não festejará seu aniversário
na cidade que vai administrar.
No próximo dia 30, ela soprará 54
velinhas de seu bolo de aniversário em
liiraúna, no interior da Paraíba, onde
íiasceu.

Carga pesada
Reação do ex-ministro de Desenvol-.mento Urbano Deni Schwartz toda
Vez que o chamam de ministro:
Por favor, me chamem de Deni.
Ser lembrado como ministro do Sarney
ê uma carga pesada demais.
f

Reflexão
Do vitorioso governador Tasso Jereissati, depois de passar um sufoco na
eleição de Fortaleza:
¦ — A elite brasileira e os políticos,
em particular, não souberam operar a
transição política. Temos que fazer uma
profunda reflexão sobre esta eleição.

Queda de braço
O ministro Roberto Cardoso Alves
não deve conhecer bem o presidente do
Tribunal Ssuperior do Trabalho, Marceio Pimentel.
Nos últimos dias ele soltou farpas dizendo que quem está insuflando a greve nas
estatais não é mais a CUT, mas o TST.
Há algum tempo o ex-ministro Bresser
Pereira, ainda na direção dos destinos
econômicos do país, alfinetou Pimentel
por três vezes e deu no que deu.
Na terceira do Robertão, Pimentel
não perdoa: já avisou que bota a boca
no trombone.

Agenda
A primeira viagem oficial do presidente José Sarney depois das eleições
deverá ser no próximo dia 10 ao Rio de
Janeiro.
Virá para a solenidade de formatura
da Academia Militar das Agulhas Negras. Da Base Aérea do Galeão fará
baldeaçáo para Resende.

Choradeira
Do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ao lamentar que a população recifense não tenha entendido que o
governo do estado sempre se opôs à
política econômica do governo Sarney,
que, para ele, em geral foi tolerada pelo
PMDB:

— O meu PMDB nunca foi o de
Tancredo nem do presidente Sarney.
Mas, infelizmente, o povo não entendeu assim...

?

Foi Tancredo Neves quem disse,
quando se preparava para embarcar na
canoa furada do PP, que o seu PMDB
não era o de Arraes.
Posteriormente, nos tempos de vacas gordas, os três — Tancredo, Sarney
e Arraes — se abrigaram confortávelmente sob o manto protetor do PMDB.

Com a corda toda
O entusiasmo petista com as últimas
eleições é indisfarçável. Em São Bernardo do Campo, quando as urnas ainda não haviam definido a vitória do
advogado Maurício Soares, o telefone
do Diretório Municipal do partido na
cidade era atendido com uma verdadeira declaração de independência:
"Aqui é da República Popular Socialista de São Bernardo do Campo",
quase berrava um dirigente do PT local.

Consolo
O deputado Ulysses Guimarães dcverá representar o governo brasileiro na
posse do novo presidente do México,
Carlos Salinas de Gortari, no próximo
dia Io.
A viagem soa como uma oportunidade para o presidente do PMDB descansar um pouco, depois que seu partido tomou uma sova em todo o país.

A voz das urnas
Entre os quinze candidatos mais
votados para vereador do Rio não há
nenhunr do PMDB.
Pelo lento andar da apuração, o
partido deverá fazer apenas dois vereadores (Bambina Bucci e Leleco Barbosa).
Em 1982, o PMDB elegeu cinco
representantes na Câmara Municipal
(Ivo da Silva, Gelson Ortiz Sampaio,
Bambina Bucci, Sérgio Cabral e Paulo
César de Almeida).

Barra limpa
Prognóstico do presidente de um
dos quatro maiores bancos privados do
país sobre a vitória da candidata Luiza
Erundina, do PT, na eleição para prefeito de São Paulo:
—Vai ser absorvida sem problemas.

Mais um
O PDT ganhou um deputado federal na bancada de Pernambuco: é o
empresário Artur Lima Cavalcanti.
Eleito pelo PMDB, Lima passou para o
PDT e agora assumirá a vaga do deputado federal Luís Freire (PMDB), eleito
prefeito da cidade de Olinda, vizinha a
Recife.

Solidão
O prefeito Saturnino Braga não deverá eleger nenhum vereador ligado a
sua liderança.

Já
Em São Paulo o PDT também não
conseguiu eleger um único vereador.

TV
A TV Globo gravou domingo o
videoclipe que servirá de vinheta para o
Carnaval 89.
Os mestres-salas e as portabandeiras de todas as escolas de samba
do primeiro grupo participaram puxando um samba-jingle, enquanto Roxinho
e Vilma empunhavam a bandeira da
Globo.

Militares decidiram até os reajustes
Arquivo

Leônidas endureceu com
grevistas e Ivan Mendes
deu 15% para petroleiros

A União Fabril Exportadora resolveu participar à sua maneira da recuperação do Rio de Janeiro, aproveitando
para unir o útil ao útil.
Para o Natal, a UFE já se ofereceu
para limpar um dos túneis da cidade e
está preparando uma campanha institucional para incentivar a limpeza da
cidade.
E vai pagar a confecção de novos
uniformes das 465 garis da Comlurb,
que terão no logotipo a marca do sabão
Cristal, novo produto lançado pela empresa.

para discutir a regulamentação de vários itens da Constituição.
O prefeito eleito de Curitiba, Jaime Lerner, do PDT,
é o entrevistado de hoje do
Encontro com a Imprensa, às
13h, na Rádio JORNAL DO
BRASIL.
O deputado e ex-ministro
Luis Henrique da Silveira
também saiu arranhado das
eleições. Perdeu em casa, em
Joinville, que é o maior colegio eleitoral catarinense, e
Blumenau.
Uma delegação de 11 soviéticos chegou ontem ao Rio
para uma série de atividades
culturais, entre elas a préestréia do filme RioLeningrado, de Luiz Carlos
Ribeiro Prestes, hoje, à
meia-noite, no Roxy.
A Associação dos Correspondentes Estrangeiros no
Brasil, que reúne 130 profissionais, aguarda somente o
resultado oficial do TRE para
convidar o prefeito eleito do
Rio, Marcello Alencar, para
o primeiro contato entre eles.

Jacques Kalbourian inaugurou ontem sua exposição
de pinturas na Galeria de
Artes do Centro de Cultura
Cândido Mendes.
O prefeito eleito de Porto
Alegre, Olívio Dutra, do PT,
está curioso para ver o filme
A última tentação de Cristo.
Formado em Letras e exprofessor de inglês, disse que
já leu várias obras e assistiu a
filmes sobre Jesus Cristo. No
cinema, o filme que mais o
comoveu foi Evangelho segundo São Mateus, de Pier
Paolo Pasolini.
Do presidente da General
Motors em seu livro Roger
Smith — o empresário mais
poderoso do mundo: gênio ou
irresponsável?, que será lanEdiçado em dezembro pela"Cada
tora Espaço e Tempo:
vez que se pede um outro
dólar em salário, milhares dc
robôs começam a parecer
mais práticos."
O povo brasileiro está preparado para votar. Mas o
TRE náo está preparado para
apurar.

AncelniO Gois, com sucursais

Pressão foi ao ponto
de pregar demissões
Tânia Monteiro

Cleber Praxedes
— Quem endureceu dentro do governo contra os
BRASÍLIA
movimentos grevistas foi o ministro do Exército, general
Leônidas Pires Gonçalves. Na concessão do reajuste abaixo do
— 26,06% — e do que o ministro das
que os petroleiros queriam
Minas e Energia, Aureliano Chaves, pretendia dar — 20% — ,
quem decidiu foi o ministro-chefe do SNI, general Ivan de Souza
Mendes, depois de ouvir o ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, que lhe disse qual era a disponibilidade financeira do
governo. Leônidas e Ivan de Souza Mendes foram os dois elos de
ligação direta com o presidente José Sarney nas negociações e na
repressão às greves dos petroleiros e dos metalúrgicos de Volta
Redonda.
O maior perdedor nas negociações, na análise de políticos e
assessores do presidente José Sarney, foi o ministro das Minas e
Energia, Aureliano Chaves, que, apesar de ter recebido representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do comando
de greve dos petroleiros, não conseguiu dar o reajuste que
prometera aos trabalhadores e ainda assistiu à demissão de dois
amigos que, indicados por ele, ocupavam cargos de confiança: os
presidentes da Açominas, Manoel Braga, e da Usiminas, Paulino
Cícero. Os dois foram exonerados por Sarney por terem concedido uma reposição salarial de 26,06%, referente às perdas do
Plano Bresser, sem qualquer consulta ao Governo.
Aureliano não conseguiu cumprir a promessa feita ao
comando de greve dos petroleiros semana passada. Ele informara
ao comando que o governo não poderia dar os 26,06%, mas que o
índice que seria submetido à apreciação do presidente José
Samey chegaria perto disso. O ministro levou ao presidente uma
proposta em torno dos 20%. Sarney não aceitou e, primeiro, fez
uma contraproposta por intermédio do ministro-chefe do Gabine"Nessa altura,
te Civil, Ronaldo Costa Couto, na faixa dos 13%.
o governo já havia decidido pelos 15%, mas primeiramente
resolveu anunciar os 13%, para ver a reação dos grevistas",
explicou um assessor do Gabinete Civil da Presidência da
República.
Negociações — Apesar de ter passado o fim de semana
em Brasília, na tentativa dc obter um acordo entre os grevistas e o
governo, Aureliano Chaves não teve nem mesmo participação no
aumento do percentual que o governo resolvera dar aos petroleiros. Foi o ministro-chefe do SNI, general Ivan de Souza Mendes,
que, em telefonema ao presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, ministro Marcelo Pimentel, quando este realizava, no
sábado, a sessão de conciliação entre a Petrobrás e os petroleiros,
informou sobre a disposição do governo de conceder 15% e não
os 20% sugeridos por Aureliano nem os 26,06% reivindicados
pelos grevistas.
No Palácio do Planalto, o ministro-chefe do SNI foi o
articulador, junto com o ministro do Exército, general Leônidas
Pires Gonçalves, da repressão aos grevistas da Companhia
Siderúrgica Nacional. Foi ele também quem acertou com o
ministro do Exército, em nome do presidente José Sarney, a
retomada das negociações com os petroleiros. O general Ivan de
Souza Mendes conseguiu fazer com que o ministro do Exército
retrocedesse em sua posição de não negociar com os grevistas.
Com a decisão da voltar à negociações e com o índice de
reajuste definido — 15% —, o ministro-chefe do SNI partiu para
o convencimento dos grevistas. Antes de telefonar a Marcelo
Pimentel, ele recebeu no Palácio do Planalto, no sábado, o
presidente do Sindicato dos Petroleieros de Cubatão, Geraldo
Silvino de Oliveira, 61 anos, ex-militante do PCB, e o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio
Medeiros. Oliveira e Medeiros tiveram o privilégio de serem
informados, antes mesmo do ministro Aureliano Chaves, que o
governo decidira voltar a negociar com os grevistas.

J:.:H:

BRASÍLIA — A volta às negociações com os
petroleiros, aliada à concessão de um abono salarial à
categoria, desagradou profundamente a área militar,
que defendia o endurecimento com os grevistas para
evitar o incentivo aos movimentos reivindicatórios. A
maior resistência às conversações veio do Ministério do
Exército — e não do Serviço Nacional de Informações
— que pregava a demissão de
petroleiros e de metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional, como forma
de diminuir a mobilização e trazer uma parte do grupo
de volta ao trabalho, o que esvaziaria o movimento.
Os militares se aborreceram muito também com a
posição adotada pelo ministro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, que se chocou frontalmente com o
governo e, seguidamente, tem descumprido determinações, concedendo aumentos acima dos estabelecidos
pela área econômica. Entendem os militares que um
ministro pode até discordar da política adotada pelo
governo, mas tem que cumpri-la cegamente a partir do
momento em que ela foi determinada.
O ministro Aureliano Chaves, lembram eles, náo
só não aceitava as regras do jogo como criticava as
posições do governo de que faz parte. — Para um
homem como esse, não há lugar no ministério —
aconselhou, por diversas vezes, um ministro militar ao
presidente José Sarney, acrescentando que o presidente estava"criando uma cobra dentro de sua própria
casa". Mais cauteloso, Sarney ponderou com esse
ministro que politicamente não era viável demitir
Aureliano Chaves àquela altura, porque ele sairia
como vítima e poderia lançar mais farpas contra todos,
desgastando ainda mais o governo, já tão massacrado,
sobretudo com o resultado das últimas eleições.
O mais duro — O ministro do Exército,
general Leônidas Pires Gonçalves, em todo esse episódio foi o mais duro de todos, defendendo medidas
enérgicas do governo contra os grevistas. Chegou até a
intervenção no movimento, inviabilizando as
¦ propor
ações dos seus responsáveis.
— Se continuarmos deixando o barco correr
frouxo, daqui a pouco o país vira uma baderna e aí não
há quem segure — disse o ministro Leônidas ao
presidente. O endurecimento em relação aos grevistas
só não foi maior porque os ministros da Marinha,
almirante Henrique Sabóia, e da Aeronáutica, brigadeiro Moreira Lima — e particularmente o primeiro —,
puseram panos quentes. O ministro do SNI, general
Ivan Mendes, queria também a negociação com os
grevistas. Só que, ante as ponderações do ministro
Leônidas, preferia uma ação mais enérgica por parte do
presidente.
Com isso, o eixo de decisão na questão das greves
dos petroleiros e da Companhia Siderúrgica Nacional
se deslocou da Praça dos Três Podcres, onde fica o
Palácio do Planalto, para o Setor Militar Urbano, onde
fica o Quartel-Genegal do Exército. Mas, após os
incidentes de Volta Redonda e o desgaste do governo
nas eleições, o presidente Sarney chegou à conclusão
de que o melhor caminho era o diálogo, cedendo um
pouco aos grevistas, o que desagradou profundamente
à área militar.
O governo já estava até disposto a dar um abono
aos petroleiros — apesar de considerar alta a reivindicação de 26,06% — e só não o fez logo por pressão
militar.

:.

Leônidas Pires
articulou a
repressão com
o chefe do SNI

Ivan Mendes, do
SNI, disse ao
TST que 15%
era o máximo
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CLUBE DE AERONÁUTICA

IMPOSTO DE RENDA/FÓRUM EMPRESARIAL
Ficam convidados os Diretores, membros
dos Conselhos e integrantes de órgãos de
estudos empresariais da FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, do CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE
JANEIRO e da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO
RIO DE JANEIRO para participarem do Fórum
programado pelas referidas entidades para:
examinar, debater e formular alterações ao
Projeto de lei de iniciativa do Presidente da
República, que altera a legislação do IMPOSTO
DE RENDA, especialmente aplicável às pessoas físicas, atingindo, contudo, interesses
empresariais, pois que, alcança ganhos de
capital, reduz alíquotas, alarga a base tributável
e elimina abatimentos e deduções.
Local do Fórum:
- Auditório da FIRJAN/CIRJ
Av. Calógeras, 15 — 9o andar

Se liga, Rio

Lance-LivreResponda rápido. Quem é
o presidente do Gallup? Carlos Matheus ou Orestes
Quércia?
Para estimular o setor das
pequenas empresas, o goverlio do Estado do Rio decidiu
que o ICM de todas as vendas
realizadas durante a Feira
Rio Negócios, de 7 a 18 de
dezembro, no Riocentro, será
cobrado somente seis meses
após o evento.
O candidato do PT à Presidência da República, Luís
Inácio Lula da Silva, já começou a montar o seu staff
qüe vai acompanhá-lo durante a campanha. Um dos prioleiros nomes c o do jornalista Ricardo Kotscho, um dos
mais cobiçados repórteres do
país, dono dc um prêmio Esso de Reportagem, em 1977,
e que viu o nascimento do PT
desde a cobertura das greves
metalúrgicas do ABC paulista.
• O deputado Francisco Dornelles almoça hoje com empresários da Abrasca, no Rio,

JORNAL DO BRASIL

Data:
Horário:
— Das 15 às 19 horas
— 24 de novembro de 1988 (51 feira)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

3 horas porta-a-porta
Serviço inédito para
encomendas urgentes
paraS. Paulo.
Disque 262-4058 STAR

O Presidente do Clube de Aeronáutica,
usando da atribuição que lhe confere a letra
"a"
do Art 38 do Estatuto do Clube, convoca os
senhores Sócios Efetivos, em condições de
votar, a comparecerem à Sede Administrativa
do Clube, à Praça Marechal Âncora n° 15, no
próximo dia 14 de dezembro de 1988, a fim de
procederem à eleição dos membros do Corpo
do Conselho Deliberativo,
para o biênio
1989/1990.
"c"
do Art 39, a
Ainda nos termos da letra
Assembléia instalar-se-á às 10:00 horas, em 1a
convocação, com a presença de mais da metade dos associados e, às 10:30 horas, em 2a
convocação, com qualquer número, encerrando-se a votação às 17:00 horas do mesmo dia.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 1988.
(a.) Ten Brig do Ar — HUMBERTO ZIGNAGO
FIÚZA
Presidente

im/m 89
PROVA DE SELEÇÃO
DIA 29/11

PRINCESA
ISABEL
VABAS LIMITADAS
INSCRIÇÕES GRATUITAS

EM BOTAFOGO
Rua das Palmeiras, 46
T_l-.l021) 288-4993

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1988.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEIRO
Arthur João Donato
Presidente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO
Amaury Temporal
Presidente
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Classificados
Negócios de ocasião no lugar certo.

JORNAL DO BRASIL
Diretor • MAURO GUIMARÃES

Diretor-financeiro • CARLOS VILLAR
Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Vendas:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Superintendente Comercial iSáo Paulo)
Sylvian Mifano
Superintendente Comercial (Brasília)
Fernando Vasconcelos
Cerenle de Classificados:
Saulo Ornelas

Sucursais
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) — Quadra |,
Bloco K. Edifício Denasa. 2o andar — CEP 70302
telefone: (061) 22--58S- — tele»: (061) I 011
Sào Paulo —Avenida Paulista. 1 294.17° andar —
CLP 01310 — S. Paulo. SP — telefone: (0111 2848133 (PBX) — telex: (011) 21 061. (011) 23 038
Minai Gerais — Av Afonso Pena. I 500,7° andar
CEP 30130 — B Horizonte. MG — telefone:
(031) 273-2955 — telex: (031) 1 262
R. G. do Sul — Rua Tenentc-Coronel Correia
Lima. 1 960Morro Sta Teresa — CLP 90640 —
Pono Alegre. RS — telefone: (0512) 33-3711
(PBX) — telex: (0512} 1 017
Batüa — Rua Conde Pereira Carneiro. 226 —
Salvador — Bahia — CEP 41100 - Tcl (071)
244-3133 — Telex: 1 095

Pernambuco — Rua Aurora. 325 — 4Ü and. s418 420 — Boa Vi. ia — Recife — Pernambuco —
CLP 50050 — Tcl.: (081) 231-5060 — Telex: (081)
1 247

Ceará—Rua Desembargador Leite Albuquerque.
832 — s202 — Edifício Harbour Villagc —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60151) — Tel.: (085)
244.4766 — Telex: (085) 1 655
Correspondentes nacionalAcre. Alagoas. Amazonas. Lspirito Sanio. Goiás.
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará, Paraná.
Piauí. Rondônia. Sant;. Catarina.
Corresponde o tes no exterior
Buenos Aires. Paris. Roma. Washington. DC
Serviços noticiosos
AfT. Tass. Ansa. AP. APTJo» Jones. DPA.
LFE. Reulcrs. Sport Press. UPI.
Serviços especiais
BVRJ. The New York Times. Washington Post.U»
Angeles Times. Le Monde. El Pais. LExpiess.

Atendimento a Assinantes
Supervisão. Luciana Sarcinelli Paes
De segunda a sexta, das 7h às l°h
Sábados e domingos, das 7h às llh
Telefone: (021) 585-4183

Mensal

Trimestral
Semestral

Brasília
Mensal

10.700

CzS

Trimestral

CzS

28.900

Semestral

CzS

54.600

Trimestral (sábado e domingo) OS °.000
Semestral (sábadoe domingo! CzS 18.000
Goiânia — Salvador — Maceió — Curitiba — P.
Alegre — Culabi — C. Grande
10 700
Mensal
CzS

Trimestral
CzS 28 91»
Semestral
CzS 54 600
Recife — Fortaleza — Natal — J. Pessoa —
Terts.ni — São Luís
12 200
Mensal
CzS
Trimestral
CzS 32.950
Semestral
CzS 62.250
Camaçari — BA
Semestral
CzS 74.000

Atendimento a Bancas e Agentes
Telefone: (021) 585-4127

Rio de Janeiro
Mensal

7.800
21.000
39.700

Rn trega postal em todo o território nacional
Trimestral
CzS 37 000
Semestral
CzS 69 900

Preços das Assinaturas
Trimestral
Semestral
Minas Gerais — E. Santo

Sio Paulo
Mensal
CzS
Trimestral
CzS
Semestral
CzS

CzS

6 400

CzS
CzS

17.300
32 650

CzS

7.000

CzS
CzS

18.900
35.700

Preços de Venda Avulsa em Banca
Rio de Janeiro
Diasúteis
Domingos

Minas Gerais Diasúteis

CzS
CzS

21X1
300

E. Santo
..CzS

220

Domingos
São Paulo

..CzS

320

Diasúteis

..CzS
..CzS

250
320

Domingos

DP. GO, SE, AL, BA, MT, MS, PR. SC. RS
350
Diasúteis
CzS
400
Domingos
CzS
MA. CE, Pl, RN. PB. PE
Diasúteis
Domingos

CzS
CzS

400
450

Demais Estados
Diasúteis

CzS

450

CzS

500

Domingos
Com Classificados
DF, MT, MS
Diasúteis

Domingos

..CzS
..CzS

450
«0

Pernambuco
Diasúteis
Domingos....

..CzS
..CzS

600

Para
CzS
Diasúte.
Domingos
CzS
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Comissão tem fór mula para reduzir divida de estados

BRASÍLIA — "O Israel descobriu
um buraco na cerca e nós vamos passar
por ele". A frase é do presidente da
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, deputado Cid Carvalho
(PMDB-MA), ao revelar que o Legislativo já possui a fórmula para encaminhar o
pleito dos governadores de reduzir o
comprometimento dos estados com o
pagamento das dívidas interna e externa
avalizadas pela União.
A proposta está consolidada numa
emenda apresentada ao projeto de Orçamento pelo deputado Israel Pinheiro
(PMDB-MG) e prevê a inclusão no texto
da lei orçamentária de critérios a serem
seguidos pela União para promover o
refinanciamento da dívida de estados e
municípios.
Pressões — A proposta orçamentária da União obriga estados e municípios a quitarem no próximo ano 25%
de suas dívidas contratadas com aval da
União. Normalmente o Tesouro Nacional não cobrava mais de 10% destes
débitos, refinanciando o restante. Há
dois meses os governadores vêm pressionando o governo federal pela retomada
do padrão tradicional de rolagem do
débito. Do contrário, alegavam eles,
ocorreria a debacle financeira dos endividados.

A Comissão de Orçamento sempre
esteve sensível ao problema, mas não
havia ainda encontrado uma fórmula
constitucional de solucioná-lo, já que a
lei proíbe o Legislativo de anular receitas
do Executivo. A emenda do deputado
Israel Pinheiro, ao propor porém apenas
uma ação normatizadora, desfez o impasse.
Pela emenda, o texto da lei orçamentária receberá três novos artigos, autorizando a União a promover o refinanciamento dos débitos de estados e municipios, fixando critérios para esta operação
e liberando o governo para utilizar recursos destinados a subsídios para recompor
a receita danificada pela redução do pagamento feito pelos endividados.
Até amanhã, quando os governadores se reunirão em Brasília com as lideranças do Congresso Nacional para deliberar sobre o assunto, ficará definido o
novo limite mínimo dos pagamentos a
serem executados. A proposta predominante até agora é pelo percentual de
15%, que atrai por ser uma cifra intermediária entre a meta da União e o pleito
dos governadores e por não comprometer
demasiadamente a política de contenção
do déficit público.
Má fé — O governo trabalha hoje

Brasília — Gilberto Alves

com uma meta de 0,56% do PIB (incluindo as empresas estatais) para o déficit de
1989. A proposta de Israel Pinheiro para
a rolagem da dívida comprometeria pouco este objetivo, segundo Cid Carvalho,
"com uma
que concebe o novo déficit
cifra ainda inferior a 1%.
O relator da Comissão de Orçamento, senador Almyr Gabriel, ganhou ontem mais cinco dias para apresentar seu
parecer sobre o projeto orçamentário. A
dilatação do prazo foi autorizada pela
Comissão para que o senador possa analisar detalhadamente a proposta de revisão
da versão original do orçamento, encaminhada pelo governo ao Congresso na
sexta-feira.

Gabriel reclamou do corte linear de
20% sobre o orçamento de todos os
ministérios, "comprometendo particularmente àqueles envolvidos com a promo"um tipo
ção social" e revoltou-se contra
de programação orçamentária que coloca
90% dos recursos em aplicações que não
podem sofrer a interferência do Congresso, como pagamento de pessoal, pagamento de dívidas e transferência para
estados e municípios". O senador amearejeição do
çou com a promoção da "má
fé" do
projeto, caso conclua pela
Executivo na sua elaboração.

*Mf^
. - W-z' • *iy jjBffjáj^^KJB^ ¦__9__________p^^ " ' ^M-^ttáMKfcPWlHMffSP^
-.' *$*' ' *£á*m¥üj3wi
"** ¦* ¦'fl-PwPPJR'
¦'•* i
^KgTaP^T'
?T___ffim!l_flpl!lk-tt
-

hf__%__t_E

„

.

.

~™

Wilson

Pedrosa—16/5/85

4to

_J£É* ÂW& vi
;:':.. JBBiH_____B_Kw-?

?

&mM3fê9rt_aÍMd

íiiiifiNi-f ¦?É9__9_______Hf_@El
j-ii^i____@_m__n
_Klte_^âí,íl__S^^..'fâl&ffiBWB_S___ffl___M
_Í5^___|w*I_?^ít ¦¦, ^¦i^SaS^SsS^ff^^^&

Gadelha: medo de Brizola
nizada em âmbito nacional, no momento, é a UDR. A entidade que
congrega os produtores do setor agropecuário que pretende lançar a candidatura de seu presidente, Ronaldo
Caiado, para a Presidência da República.
Segundo um assessor do Planalto,
a UDR financiou a campanha de 400
prefeitos ern todo o país e tentará
atrair a direita nas cidades usando o
fantasma do crescimento do PT nas
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RASÍLIA — Não parecia um
encontro de ilustres parlamentares. Houve quem comparasse o clima
ao do vestiário de um time de futebol
derrotado por goleada — mais precisamente o do Botafogo, que já viveu
grandes glórias mas não ganha um campeonato há 20 anos. Foi assim que se
encontraram ontem à tarde, no Salão
Verde da Câmara, deputados e senadores do PMDB que tentaram se eleger
prefeito no último dia 15. Muitas explicações e piadas escondiam o verdadeiro
sentimento dos perdedores — a frustra"Nâo faça de seu
ção.
partido um
monstro. A vítima pode ser você",
disse o deputado Maurício Fruet, derratado em Curitiba.
Primeiro chegaram Fruet e o deputado José Tavares, que perdeu a eleição
em Maringá por apenas 600 votos.
"Estou de cabeça inchada, mas tudo
bem. Perdi para o Jaime Lerner. Agora, perder para um ilustre desconhecido
é demais", provocou Fruet. "É verdade, perdi nas quatro últimas urnas, de
um total de 656 votos. E perdi para um
ladrão e incompetente", afirmou Tavares. A essa altura, o líder do PMDB na
Câmara, Ibsen Pinheiro, que já engrossava a roda, não perdeu a chance de
uma brincadeira: "Mas é muita incompetência perder por 600 votos. Você
devia ter malufado estes votos."
Novo poder — Outros derrotados foram chegando. "Alô, Alô, Wedekin, como vai o Amin", gritaram para o
senador Nelson Wedekin, que disputou
e perdeu Florianópolis, como candidato
a vice-prefeito. "Mas você já está até
ficando careca", ironizou Fruet, passando a mão na cabeça dele e comparando-a com a do prefeito eleito Espêri-
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O Congresso, que ontem esteve vazio, vai fazer esforço concentrado para discutir diversos projetos, entre os quais regulamentação do direito de greve nos serviços essenciais
Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica e de
Práticos de Portos da Marinha Mercante

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO
Serão realizadas na Sede desta entidade, e por correspondência. eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados — representantes, devendo o registro de chapas ser
apresentado à Secretaria, no horário de 11:00 às 17:00 horas, a
partir de 22 de Novembro de 1988 e pelo pazo de 15 dias. Edital de
Convocação das eleições, completo, com datas dos eventos,
encontra-se afixado na Sede deste Sindicato.
Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 1988
(a.) RÓMULO AUGUSTUS PEREIRA DE SOUZA
Presidente

t.

eleições da semana passada.De acordo
com o assessor, Caiado espera capitalizar o medo inspirado pelas esquerdas,
repetindo no meio urbano estratégia
que usou para formar a UDR no
campo.
O senador Marcondes Gadelha salienta que o crescimento do PT nas
eleições municipais deve assustar ainda
mais a direita nos próximos dias, até
porque o partido deve crescer ainda
mais na medida em que votos de protestos devem se transformar em apoio
ideológico ao verem a sigla como alternativa viável de poder.
"A
Igreja vai aumentar sua militância em favor do PT; a mídia dará
mais espaço ao partido; o PT terá
instrumentos institucionais para eme financiar militantes e náo
pregar
haverá tempo para se desgastar até a
eleição", ressaltou. Para o líder do
PFL, a transformação do PT em nicho
da esquerda radical e revolucionária,
será bom para a imagem do candidato
do PDT, Leonel Brizola. "O mercado
de esquerda não vai dar para Brizola e
ele vai aproveitar para maquiar sua
imagem e se aliar ao centro", previu,
"a
menos que se reconstrua rápidamente uma liderança de centro como
Aureliano Chaves."

O mais fino e requintado nome em frutos do mar.
Wmba saborear, de frente para a praia, os melhores
\-& peixes e mariscos selecionados diariamente aM
Aberto para almoço e jantar.
rfK^
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PLANEJAMENTO FISCAL
| E SOCIETÁRIO
CUIE-APOS ^medídasnè^

RIO DE JANEIRO, 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 1988, DE 18:15 AS 20:45 HS.
"O evento objetiva a análise e discussão dos
problemas e peculiaridades da legislação tributária,
visando uma redução lícita da carga de impostos."

• DR. IVAN STORINO BRAGA - Contador Auditor, pôí^raduado em
Administração Tributária paio ICJ/RJ, assessor fiscal de inúmeras empresas. Professor titular da Esad.

PROGRAMA

Brasília — Gilberto Alves

_

^BBHBfK*.

'jfcHI^BpjjgSBjBB

r_B_lwV-mT_n_m

_ã_HH____HlÍ_âdÍÍK&y8

PARTE ADMINISTRATIVA:

m

mm TWSSBm
mm
.'¦-,

Estrutura proposta para um departamento de Impostos.
A operacionalidade de um departamento fiscal e
societário.
Definição das atribuições do gerente de impostos.
Prioridades e pontos de atenção na área fiscal.
Funções e responsabilidades da gerência e equipe
da área fiscal.
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Objetivo principal do planejamento tributário.
Exclusões do lalur oom geração de lucros não tributáveis.
Lei Sarney — Benefícios fiscais e outras vantagens,
dependendo da situação patrimonial da empresa.
Depreciações: acelerada, incentivada e outros métodos.
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Contribuições e doações.
Rendimentos de participações societárias.
Ganho patrimonial — venda de imáveis.
Ganho patrimonial — venda de participações societárias.
Reavaliação de ativos.
Reserva de capital — contribuição de subscritores
de valores mobiliários.
Redução de capital social.
Incorporação, fusão e cisão.
Capitalização da controlaria da área agropecuária
para coligadas e interligadas.
Lease back, como acabar oom o lucro inflacionário.
Royalties.
Sociedade de capital de risco.
Conclusões e debates.
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Ulysses e Fruet: parabéns e bom humor
diáo Amin. Meio sem jeito, Wedekin
reagiu: "Agora vamos nos juntar e dar
um pau nos poderosos... os do PT, que
são o novo poder".
Não demorou muito, chegou mais
um derrotado, o deputado Virgildásio
Sena, que saiu do PMDB para disputar
a eleição pelo PSDB em Salvador.
Tavares o saudou: "Oi, Virgildásio,
acabou de passar por aqui o Antônio
Carlos Magalhães e te deixou um abraço." Virgildásio, circunspecto, ouviu e
foi em frente. Logo depois apareceu o
deputado Irajá Rodrigues, perdedor
em Pelotas, Rio Grande do Sul. "Há
dez dias da eleição", comentou, "o
senador José Fogaça me disse que a
eleição estava ganha e que eu podia ir
para casa. Eu achava que estava realmente bem, mas continuei em campanha. Deu no que deu". Irajá terminou
em terceiro lugar.

Ótimo

candidato

—

O

deputado Paulo Macarini (PMDB-SC),
que concorrera a nada, ficou na turma
da gozação. Seu alvo preferido foi José
Tavares. "Olha, você tem que ser como
o Fruet, que perdeu por mais de cem

mil votos. Perder por 600 votes não dá,
é ridículo."
O consolo de Fruet e Tavares foi
que, além da eleição, perderam peso,
afinaram a barriga. O primeiro emagreceu 13 quilos e o outro, 7. "Estou igual
a cabrito em pasto verde", disse Fruet.
Conhecido como um dos mais bem
humorados deputados federais, ele pretende continuar fazendo as suas famosas gozações em plenário. "Eu perco a
eleição, mas náo o humor", garantiu.
Fruet e os demais perdedores cruzaram com o presidente do PMDB,
Ulysses Guimarães-, e lhe deram um
abraço frio. Ulysses disse sempre a
mesma coisa: "Parabéns, você mostrou
que tem muito prestígio lá". Todos
acham que foram vítimas da atual onda
antipemedebista. "O sujeito era traído
pela mulher, e colocava a culpa no
PMDB. Tudo era culpa do PMDB",
comentou Fruet. Nos planos de todos
está a adoção de uma posição mais
radical contra o governo Sarney, visando a melhores chances nas eleições
presidenciais. Só"Onão têm ainda candidato escolhido.
Ulysses é um ótimo
candidato", opinou Fruet, concluindo:
"Mas
para o quinto lugar."

FAÇA LOGO A RESERVA
PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO
DA SUA EMPRESA NO
V
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Fruet acredita que
até marido traído
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Gadelha teme debandada se não
for lançado já nome de centro

BRASÍLIA — O líder do PFL no
Senado, Marcondes Gadelha, disse
"se não surgir, nos
próximos dois
que
meses, uma candidatura de centro com
alguma consistência, haverá uma debandada louca para a direita, de um
lado, e para a esquerda, de outro". Se
não houver um candidato capaz de
aglutinar o centro e a direita, Gadelha
não tem dúvida: "É Leonel Brizola
quem levará a maior fatia."
O presidente do PDS, senador Jarbas Passarinho, acredita que a primeira
arrancada no trabalho de arregimentação do centro deverá ocorrer durante o
esforço concentrado que o Congresso
realiza esta semana. Como seu nome
está posto como alternativa para a
Presidência da República, ele prefere
não patrocinar a mobilização para não
ser acusado de trabalhar em causa
própria.
Passarinho advertiu, porém, que o
tempo é pouco: "Temos no máximo
dois meses para conscientizar as forças
do centro da necessidade de união.
Tirando os festejos de fim de ano e o
carnaval, restam seis meses para a
eleição presidencial."
UDR x PT — Para o presidente
do PDS, a única força de direita orga-
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A MELHOR CARNE. O MELHOR SERVIÇO
ern três espaçosos salões com capacidade para
atender até 250 pessoas cada um.

Rua Dias Ferreira. 57 - Leblon - RJ - Tels: 294-2297 - 294-5972
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Rua São José, 40 - 9? andar - Cep 20010 - Telex (21) 38690 - Tel.: (021) 221-7080

^

1
I!

_<£_f_r

^^Epann

mim i-MUi iHiüTii ___^*fe__ r"

_£ííí^JjlIJLI I
A festa social I
e política do leitor. I

WÊ^t^Sms^^^BS^^ÊOÊSBBHIBBml^BSBBHmÊSÍBS^S^BBSBBÊi^^ _____¦___

______

J—t

Brasil

JORNAL DO BRASIL

2a Edição

a

terça-feira, 22/11/88

?

?

Io caderno

7<

Comissão tem fórmula para re duzir dívida de estados
~i>
"0 Israel descobriu
BRASÍLIA —
um buraco na cerca e nós vamos passar
por ele". A frase é do presidente da
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, deputado Cid Carvalho
(PMDB-MA), ao revelar que o Legislativo já possui a fórmula para encaminhar o
pleito dos governadores de reduzir o
comprometimento dos estados com o
pagamento das dívidas interna e externa
avalizadas pela União.
A proposta está consolidada numa
emenda apresentada ao projeto de Orçamento pelo deputado Israel Pinheiro
(PMDB-MG) e prevê a inclusão no texto
da lei orçamentária de critérios a serem
seguidos pela União para promover o
refinanciamento da dívida de estados e
municípios.
Pressões — A proposta orçamentária da União obriga estados e municípios a quitarem no próximo ano 25%
de suas dívidas contratadas com aval da
União. Normalmente o Tesouro Nacional não cobrava mais de 10% destes
débitos, refinanciando o restante. Há
dois meses os governadores vêm pressionando o governo federal pela retomada
do padrão tradicional de rolagem do
débito. Do contrário, alegavam eles,
ocorreria a debacle financeira dos endividados.

A Comissão de Orçamento sempre
esteve sensível ao problema, mas não
havia ainda encontrado uma fórmula
constitucional de solucioná-lo, já que a
lei proíbe o Legislativo de anular receitas
do Executivo. A emenda do deputado
Israel Pinheiro, ao propor porém apenas
uma ação normatizadora, desfez o impasse.
Pela emenda, o texto da lei orçamentária receberá três novos artigos, autorizando a União a promover o refinanciamento dos débitos de estados e municípios, fixando critérios para esta operação
e liberando o governo para utilizar recursos destinados a subsídios para recompor
a receita danificada pela redução do pagamento feito pelos endividados.
Até amanhã, quando os governadores se reunirão em Brasília com as lideranças do Congresso Nacional para deliberar sobre o assunto, ficará definido o
novo limite mínimo dos pagamentos a
serem executados. A proposta predominante até agora é pelo percentual de
15%, que atrai por ser uma cifra intermediária entre a meta da União e o pleito
dos governadores e por não comprometer
demasiadamente a política de contenção
do déficit público.
Má fé — O governo trabalha hoje

com uma meta de 0,56% do PIB (incluindo as empresas estatais) para o déficit de
1989. A proposta de Israel Pinheiro para
a rolagem da dívida comprometeria pouco este objetivo, segundo Cid Carvalho,
"com uma
que concebe o novo déficit
cifra ainda inferior a 1%.
O relator da Comissão de Orçamento, senador Almyr Gabriel, ganhou ontem mais cinco dias para apresentar seu
parecer sobre o projeto orçamentário. A
dilatação do prazo foi autorizada pela
Comissão para que o senador possa analisar detalhadamente a proposta de revisão
da versão original do orçamento, encaminhada pelo governo ao Congresso na
sexta-feira.
Gabriel reclamou do corte linear de
20% sobre o orçamento de todos os
"comprometendo
ministérios,
particularmente àqueles envolvidos com a promo"um tipo
ção social" e revoltou-se contra
de programação orçamentária que coloca
90% dos recursos em aplicações que não
podem sofrer a interferência do Congresso, como pagamento de pessoal, pagamento de dívidas e transferência para
estados e municípios". O senador amearejeição do
çou com a promoção da "má
fé" do
projeto, caso conclua pela
Executivo na sua elaboração.

'festa'
Derrotados fazem sua
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Fruet acredita que
até marido traído
se vingou do PMDB
mmW

Rodolfo Fernandes
Wm RASÍLIA — Não parecia um
•" encontro de ilustres parlamentares. Houve quem comparasse o clima
ao do vestiário de um time de futebol'
derrotado por goleada — mais precisamente o do Botafogo, que já viveu
grandes glórias mas não ganha um campeonato há 20 anos. Foi assim que se
encontraram ontem à tarde, no Salão
Verde da Câmara, deputados e senadores do PMDB que tentaram se eleger
prefeito no último dia 15. Muitas explicações e piadas escondiam o verdadeiro
sentimento dos perdedores — a frustra"Não faça de seu
ção.
partido um
monstro. A vítima pode ser você",
disse o deputado Maurício Fruet, derrotado em Curitiba.
Primeiro chegaram Fruet e o deputado José Tavares, que perdeu a eleição
em Maringá por apenas 600 votos.
"Estou de cabeça inchada, mas tudo
bem. Perdi para o Jaime Lerner. Agora, perder para um ilustre desconhecido
é demais", provocou Fruet. "É verdade, perdi nas quatro últimas urnas, de
um total de 656 votos. E perdi para um
ladrão e incompetente", afirmou Tavares. A essa altura, o líder do PMDB na
Câmara, Ibsen Pinheiro, que já engrossava a roda, não perdeu a chance de
uma brincadeira: "Mas é muita incompetência perder por 600 votos. Você
devia ter malufado estes votos."
Novo poder — Outros derrotados foram chegando. "Alô, Alô, Wedekin, como vai o Amin", gritaram para o
senador Nelson Wedekin, que disputou
e perdeu Florianópolis, como candidato
a vice-prefeito. "Mas você iá está até
ficando careca", ironizou Fruet, passando a mão na cabeça dele e comparando-a com a do prefeito eleito Esperi-
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Ulysses e Fruet: parabéns e bom humor
dião Amin. Meio sem jeito, Wedekin
reagiu: "Agora vamos nos juntar e dar
um pau nos poderosos... os do PT, que
são o novo poder".
Náo demorou muito, chegou mais
um derrotado, o deputado Virgildásio
Sena, que saiu do PMDB para disputar
a eleição pelo PSDB em Salvador.
Tavares o saudou: "Oi, Virgildásio,
acabou de passar por aqui o Antônio
Carlos Magalhães e te deixou um abraço." Virgildásio, circunspecto, ouviu e
foi em frente. Logo depois apareceu o
deputado Irajá Rodrigues, perdedor
em Pelotas, Rio Grande do Sul. "Há
dez dias da eleição", comentou, "o
senador José Fogaça me disse que a
eleição estava ganha e que eu podia ir
para casa. Eu achava que estava realmente bem, mas continuei em campanha. Deu no que deu". Irajá terminou
em terceiro lugar.
Ótimo candidato —
O
deputado Paulo Macarini (PMDB-SC),
que concorrera a nada, ficou na turma
da gozação. Seu alvo preferido foi José
Tavares. "Olha, você tem que ser como
o Fruet, que perdeu por mais de cem

mil votos. Perder por 600 votes não dá,
é ridículo."
O consolo de Fruet e Tavares foi
que, além da eleição, perderam peso,
afinaram a barriga. O primeiro emagre"Estou igual
ceu 13 quilos e o outro, 7.
a cabrito em pasto verde", disse Fruet.
Conhecido como um dos mais bem
humorados deputados federais, ele pretende continuar fazendo as suas famosas gozações em plenário. "Eu perco a
eleição, mas não o humor", garantiu.
Fruet e os demais perdedores cruzaram com o presidente do PMDB,
Ulysses Guimarães, e lhe deram um
abraço frio. Ulysses disse sempre a
mesma coisa: "Parabéns, você mostrou
que tem muito prestígio lá". Todos
acham que foram vítimas da atual onda
antipemedebista. "O sujeito era traído
pela mulher, e colocava a culpa no
PMDB. Tudo era culpa do PMDB",
comentou Fruet. Nos planos de todos
está a adoção de uma posição mais
radical contra o governo Sarney, visando a melhores chances nas eleições
presidenciais. Só"Onão têm ainda candidato escolhido.
Ulysses é um ótimo
candidato", opinou Fruet, concluindo:
"Mas
para o quinto lugar."
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Embora apenas 30 parlamenta[—I
res tenham comparecido ontem
ao Congresso Nacional, o presidente
da Câmara dos Deputados, Ulysses
Guimarães, acredita que hoje se podera iniciar o esforço concentrado —
sessões marcadas com o endosso dos
líderes partidários, que mobilizam
suas bancadas para que haja quorum
de votação. "Vai haver quorum",
disse Ulysses. "É claro que não poderemos votar até o final do ano as
mais de 200 leis necessárias para a
regulamentação da Constituição,
mas eu gostaria de aprovar a lei de
greve, a do salário mínimo e, quem
sabe, até a regulamentação do tabelamento dos juros. Primeiro, serão
votados os novos regimentos da Cãmara e do Senado, a proposta de
orçamento do governo e as principais leis exigidas pela Constituição
de 5 de outubro.

Urnas queimadas — Cem

soldados da Polícia Militar foram mandados de Ilhéus e Santo Antônio de Jesus
para Gandu (288 km de Salvador). Na
noite de domingo, partidários do cândidato derrotado a prefeito, Pedro Antônio
(PMDB), depredaram a Prefeitura e incéndiaram a sede do sindicato rural, onde
estavam guardadas as urnas de Gandu e
parte das urnas de Wenceslau Guimarães.
Durante o tumulto, os pemedebistas trocaram tiros com a polícia e duas pessoas
foram feridas. Os seguidores de Pedro
Antônio acusaram o candidato vencedor,
Nelson Leal (PFL), de ter fraudado a
apuração. O incidente poderá alterar o
resultado da eleição em Gandu, porque
ainda não haviam sido enviados para o
Tribunal Regional Eleitoral, em Salvador,
os mapas de 17 das 58 urnas do município.
A contagem dos votos de Wenceslau Guimaráes não foi prejudicada, pois os mapas
das 28 urnas que estavam em Gandu já
haviam sido remetidos.
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Empresário busca nome
para disputar com PT
SÁO PAULO — Procura-se: "Uma
cara nova, com passado impoluto e que
tenha capacidade. Ainda não tenho nenhum nome, vocês poderiam descobrir
alguém assim". O recado, dado com
todas as letras ontem pelo presidente da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Mário Amato, destina-se a um candidato de centro à Presidência da República, que esteja disposto
a abraçar um programa de reerguimento
econômico e político do estado e capaz de
fazer com que o eleitorado, ao mesmo
tempo, esqueça a performance do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições
municipais e se anime com uma nova
proposta, mais à direita, para governar o
país.
O assunto foi debatido ontem longamente na reunião do Fórum de Empresarios — entidade que reúne dirigentes da
indústria, do comércio e das finanças e
que, no momento, prepara seus estatutos
e escolhe os componentes do seu conselho.
Confronto — Enquanto o presidente da Fiesp, Mário Amato, repudia os
extremismos, o presidente da Bolsa de
Valores do Estado de São Paulo (Bovespa), Eduardo da Rocha Azevedo, não
esconde suas posições e alimenta até a
"Não
possibilidade de um confronto:
acredito que a ala vitoriosa do PT nessas
eleições não seja radical. Se for para
discutir proposta nova, em torno do combate à inflação, vamos negociar; se for
para confrontar, vamos para o confronto."
Rocha Azevedo defende a idéia de
que qualquer proposta tem que incluir,
necessariamente, a redução do tamanho
do estado. E vai além o presidente da
Bovespa: "Dá para negociar, se eles (do
PT) quiserem aceitar a idéia de pacto;
porque o único jeito de se chegar às
eleições presidenciais é via pacto."
O presidente da Fiesp diz que o
Brasil não é "nenhuma republiqueta de
esquerda e nem de direita" e acrescenta
"o PT vai
precisar da colaboração de
que

I

todos para governar". Já o presidente da
Sociedade Rural Brasileira, Flávio Teíles
de Menezes, exibe o discurso mais bem
acabado. Para ele, o programa a ser
elaborado para sustentar uma nova candidatura terá de contemplar a idéia de
"capitalismo
que o Brasil deve assumir o
de risco".
Menezes critica a quase total dependência do setor privado às decisões oficiais e dispara: "A eleição do ano que
vem é séria e esperamos que não seja
plebiscito do passado, mas sim a antevisão do futuro." Se náo houver o clima
necessário para que cada corrente discuta
seus programas de governo, já que ele,
Menezes, defende um programa à direita, então deve-se costurar uma coalizão
nacional em torno de uma única cândidatura e chegar-se às eleições.
O líder do PFL no Senado,
Marcondes Gadelha, disse
quc"se não surgir, nos próximos
dois meses, uma candidatura de
centro com alguma consistência,
haverá uma debandada louca para a direita, de um lado, e para a
|—í

esquerda, de outro". Se não houver um candidato capaz de aglutinar o centro e a direita, Gadelha
não tem dúvida: "É Leonel Brizola quem levará a maior fatia". O
presidente òo PDS, senador Jarbas Passarinho, acredita que a primeira arrancada no trabalho de
arregimentação do centro deverá
ocorrer durante o esforço concentrado que o Congresso realiza esta
semana. Passarinho advertiu, porém, que o tempo é pouco: "Temos
no máximo dois meses para conscientizar as forças do centro da
necessidade de união. Tirando os
festejos de fim de ano e o carnaval,
restam seis meses para a eleição
presidencial".

Porto Alegre — Jurandlr Silveira

Ao receber à tarde o seu sucessor
na Prefeitura de Porto Alegre,
Olívio Dutra (D), do PT, o prefeito
Alceu Collares, do PDT, disse que
deixará poucas dívidas e que as obras
iniciadas em sua gestão serão concluídas. Olívio se mostrou preocupado,
sobretudo, com o orçamento de 1989,
a ser votado até 15 de dezembro e que,
segundo proposta de alguns vereadores, pode ser otenizado. Collares acha
que a otenização criaria um desgaste
político para Olívio. Ao perguntar sobre o aumento do funcionalismo, o
prefeito eleito soube que já existe um
plano de carreira com reajustes de
acordo com o índice bimestral da inflação. Durante todo o encontro prevaleceu o clima de cordialidade, e Collares
contou a piada mais ouvida na cidade:
Olívio já é acusado de nepotismo, pois
levou o genro — Tarso Genro, este o
nome do novo vice-prefeito — para a
Prefeitura.
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PLANEJAMENTO FISCAL

I^^D^OTE^ip^S NECESSÁRIAS A REDUÇÃO DA CARGA.fRÍBU.TARÍÃ

RIO DE JANEIRO, 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 1988, DE 18:15 AS 20:45 HS.
"O evento objetive a análise e discussão dos
problemas e peculiaridades da legislação tributária,
visando uma redução lícita da carga de impostos."
PROFESSOR
• DR, IVAN STORINO BRAGA - Contador Auditor, pós-graduado em
Administração Tributária peto ICJ/RJ, assassor fiscal de inúmeras empresas. Professor titular da Esad.

Sindicato Nacional dos Oficiais do Náutica e de
Práticos de Portos da Marinha Mercante
ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO
Serão realizadas na Sede desta entidade, e por correspondência. eleições para composição da Diretoria. Conselho Fiscal e
Delegados — representantes, devendo o registro de chapas ser
apresentado à Secretaria, no horário de 11:00 às 17:00 horas, a
partir de 22 de Novembro de 1988 e pelo pazo de 15 dias. Edital de
Convocação das eleições, completo, com datas dos eventos,
encontra-se afixado na Sede deste Sindicato.
Rio de Janeiro. 21 de Novembro de 1988
(a.) ROMULO AUGUSTUS PEREIRA DE SOUZA
Presidente

.

PARTE ADMINISTRATIVA:

O mais fino e requintado nome em frutos do mar.
Venha saborear, de frente para a praia, os melhores
peixes e mariscos selecionados diariamente, d
Aberto para almoço e jantar.
<<(K-/
^2"*<7_~,,

v,Ol^

"__/¦"

>^,600. Térreo ào_^ff

?ZZ2Zl
FAÇA LOGO A RESERVA
PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO
DA SUA EMPRESA NO

raNHO»S FldEíò
A MELHOR CARNE. O MELHOR SERVIÇO
em três espaçosos salões com capacidade para
atender até 250 pessoas cada um.

_.

Rua Dias Ferreira. 57 - Leblon - RJ - Tels: 294-2297 - 294-5972

Estrutura proposta para um departamento de impostos.
A operacionalldade de um departamento fiscal e
societário.
Definição das atribuições do gerente de impostos.
Prioridades e pontos de atenção na área fiscal.
Funções e responsabilidades da gerência e equipe
da área fiscal.

PARTE TÉCNICA:
Objetivo principal do planejamento tributário.
Exclusões do lalur oom geração de lucros não tributáveis.
Lei Sarney — Benefícios fiscais e outras vantagens,
dependendo da situação patrimonial da empresa.
Depreciações: acelerada, incentivada e outros métodos.
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Contribuições e doações.
Rendimentos de participações societárias.
Ganho patrimonial — venda de imóveis.
Ganho patrimonial — venda de participações societárias.
Reavaliação de ativos.
Reserva de capital — contribuição de subscritores
de valores mobiliários.
Redução de capital social.
Inoorporação, fusão e cisão.
Capitalização de controlada da área agropecuária
para coligadas e interligadas.
Lease back, como acabar com o lucro inflacionário.
Royalties.
Sociedade de capital de risco.

Conclusões e debates.
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£S3Ú ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
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Canadá vota em massa
'americanização
sobre
*-

OTTAWA — Com maciço comparecimento às urnas, mais de 17 milhões de
eleitores canadenses votaram para decidir se mantêm no governo o primeiroministro conservador Brian Mulroney,
em disputa eleitoral centrada num acordo
de livre comércio com os Estados Unidos
que é a menina-dos-olhos de Mulroney e
que a oposição ataca como uma ameaça
ao país. As últimas pesquisas davam
vantagem ao Partido Progressista Conservador (PPC) do atual premier, mas os
12% de indecisos podiam dar uma vitória
apertada ao Partido Liberal (PL) de John
Turner.
Estão em jogo as 295 cadeiras da
Câmara dos Comuns, onde o PPC detém
desde 1984 confortável maioria de 203
deputados. No comício de encerramento
de sua campanha, no Quebec, Mulroney
disse na noite de domingo que se conside-

JORNAL. DO BRASIL
Buenos Aires — AP

Buenos Aires — AFI
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rava com "boas chances de formar um
governo de maioria". Em Vancouver,
"manter
o
Turner fez um apelo"Ajudem-me
para
a derCanadá canadense":
rotar o acordo comercial", pediu.
O PPC fechou a campanha em torno
de 41% a 43% das intenções de voto,
contra aproximadamente 35% para o PL
e 22% para o Partido da Nova Democracia de Ed Broadbent.
Mulroney quer que o acordo entre
em vigor em janeiro de 1989, derrubando
progressivamente, durante 10 anos, as
barreiras alfandegárias entre os dois paises. Ele garante que o acordo permitirá
criar empregos e estimulará o crescimento econômico. A oposição insiste em que
o país ficafá sujeito a pressões americanas que incidirão sobretudo sobre os
programas de assistência social do governo.
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Thierry Roussel, último marido de Cristina, chega para o velório na Argentina

Bale Comeau, Canadá — Reuters

Argentina acha suspeita morte
de Onassis e não libera corpo
Maurício Cardoso
Correspondente
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Mulroney votou confiante em que terá um 2o mandato

China abre o primeiro
centro para drogados

PEQUIM — Trinta e seis anos depois de anunciar que a China estava livre
de viciados em drogas, o governo chinês
abrirá no mês que vem o primeiro Centro
Nacional de Tratamento de Drogados de
um país comunista. Inicialmente, o centro acolherá os viciados em drogas permitidas legalmente, como os narcóticos,
hipnóticos e soníferos, mas será equipado
também para tratar de viciados em ópio
— droga que praticamente paralisou o
país durante o século 19 e início deste
século e foi o estopim de duas guerras
entre a China e a Inglaterra.
Ao inaugurar a clínica, o governo
admite a volta de um problema que era
considerado extinto desde 1952. Jiang
Zuoning, diretor do hospital Anding de
Pequim, onde ficará o centro, não descarta a hipótese de o país ter novamente que
lidar com viciados em ópio. "Espero que
não. Mas pode ser que mais tarde estes
pacientes venham de outras partes do
país", afirmou. Segundo Jiang, os viciados em drogas permitidas legalmente são,
na maioria das vezes, vítimas de má
conduta médica no tratamento de doenças longas.
A dependência ao ópio já foi considerada o maior problema social na China
pré-comunista, auando o país tinha mais
de 20 milhões de viciados e o ópio era
plantado em um milhão de hectares. Por
duas vezes — em 1839 e 1860 — a China
entrou em guerra com a Inglaterra para

tentar coibir a importação de ópio. O
problema só foi resolvido na segunda
metade deste século depois que os comunistas chegaram ao poder, em 1949, e
iniciaram um intenso combate às drogas,
impondo punições severas a consumidores e execução de traficantes.
Mas a China está localizada no chamado triângulo de ouro, composto pelo
Laos, Birmânia e Tailândia, ao qual se
atribui a maior produção mundial de
heroína, que é extraída da morfina encontrada na planta de ópio. Há anos,
autoridades chinesas vêm se queixando
de que a droga destes três países está
entrando em seu território pela província
fronteiriça de Yunnan para depois ser
exportada, principalmente através de
Hong-Kong.
Dois chineses morreram e vários
turistas ficaram feridos com a explosão de uma bomba ontem à tarde na
Muralha da China, perto de Pequim.
Uma mulher da Nova Zelândia ficou
gravemente ferida na cabeça e foi operada num hospital da capital chinesa. A
bomba explodiu quando um grupo de 24
turistas visitava o local e a maioria teve
ferimentos leves. A polícia não quis
fazer comentários mas há especulações
de que o casal de jovens chineses tenha
cometido suicídio com a bomba de fabricação caseira.

D

BUENOS AIRES — O industrial
francês Thierry Roussel, último marido
de Cristina Onassis, que morreu sábado
na Argentina, e pai da única filha dela,
Athena, chegou a Buenos Aires para
acompanhar o traslado do corpo para
funeral na ilha grega de Skorpios. Apesar
de o juiz Juan Carlos Cardinale ter confirmado o resultado da necropsia que
atestou morte por edema pulmonar agudo, a Justiça argentina continua a considerar suspeita a morte da bilionária e não
permitirá que o corpo seja levado do país
antes que tudo fique esclarecido.
Cardinale ordenou a ampliação do
exame das vísceras para determinar o que
provocou o edema. O juiz permitiu que o
corpo fosse embalsamado e ordenou trâmites legais, como a coleta de impressões
digitais para identificação da morta.
Presume-se que, no mais tardar quarta-feira, as providências estarão concluídas e o corpo será levado para a ilha de
Skorpios, na Grécia, propriedade da fa-
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Crise fez
império
encolher
r i s t i n a
Onassis náo \
"'mm
participava da administraçâo do j
império deixado
pelo pai, Aristóteles, morto em l
março de 1975, e L
• 'Am
valia
entre
que
J
250 milhões e 1 \
bilhão de dólares. Aristóteles Onaêiis
Nos primeiros
anos ela bem que tentou dar uma de
executiva. Em 1976 esteve até no Brasil para tentar (sem sucesso) alugar
parte de sua frota à Petrobràs. Na
época, Cristina tinha um affair com o
russo SergeiKossov, que ia se desenrolar numa tumultuada relação bem ao
estilo dos outros três casamentos dela.
Cristina logo mostrou que náo tinha queda para os negócios, mergulhando no estereótipo depobre menina
rica às voltas com a impossibilidade de
ser feliz no amor apesar de fer todo o
dinheiro do mundo. A herança de
Aristóteles Onassis foi dividida entre a
Alexander Onassis Foundation, uma
homenagem ao filho, morto num acidente aéreo em 1973, e o Grupo Onassis, presidido por Cristina. Ela acabou

Comunicamos aos senhores acionistas quo em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 18
de novembro de 1988, deliberou-se o seguinte:
- Desdobrar as ações representativas do capital social na proporção de 900% (novecentos por cento) do lorma que o acionista, mantida a mesma espécie, passará a possuir 10 (dez) ações para cada
uma atualmonte possuída;
- Aumentar o capital social em CzS 14.444.620.000,00 (quatorze bilhões, quatrocentos e quarenta e
quatro milhões e seiscentos e vinte mil cruzados) mediante a subscrição pública, em dinheiro, a visla,
de 7.222.310 (sete milhões, duzentos e vinle e dois mil, trezentos e dez) ações, sendo 2.407.880
(dois milhões, quatrocentos e sete mil, oitocenlos e oitenta) ações ordinárias e 4.814.430 (quatro milhões, oitocentos e quatorze mil o quatrocentos e trinta) ações prelerenciais, todas sem valor nominal,
nominativas ou ao portador, a critério do acionista, aumento esle que terá as seguintes características:
a) Preço de emissáo: CzS 2.000,00 (dois mil cruzados) por ação ordinária ou prelerencial;
b) Prazo de exercício do direito de preferência: 30 dias, iniciando no dia 19.11.88 e terminando no dia
18.12.88;
c) Proporção: os acionistas possuidores de ações ordinárias e/ou preferenciais, mantida a mesma espécie, terão direito a subscrever 30% (trinta por cento) da quantidade possuída após o desdobramenlo;
d) A inlegralização far-se-á no ato da subscrição, existindo ainda a possibilidade do os sonhores
acionistas utilizarem, para ossa dualidade, o linanciarnonlo do PfTlOCAP - Programa de Apoio a Capitalização da Empresa Privada Nacional, em lase de aprovação na Gerência de Mercado de Capitais
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
e) As novas ações resultantes desle aumento de capital participarão dos dividendos e bonificações
que porventura venham a ser distribuídos, exceto os dividendos referentes ao exercício que se encerra
em 31.12.88;
0 Locais do atendimento
Rio do Janeiro
Rua do Passeio. 42 - 11' andar
Rua 24 do Mnio, 141 - fí1 andar
Sâo Paulo
Corto Alogro
Praça da Allnndoga, 12- 12'-'andar
Belo Horizonte
Rua Rio Grande do Sul, 54/114 - 3" andar
Recile
Av. Conde da Boa Visla, 691 - 4' andar
Rua Frederico Pontes, 102/104
Salvador
Belém
Travessa Sáo Pedro, 616
Pelotas
Rua Andrade Novos, 1849
I oilalcza
Av. Washirinlon Soaros, 85 - lo|.i O
M.wllm
Hun9(.o Julliu, 1001
Vitória
Av. Prlncosa Isabel, 478
q) Horái ío: do segunda a sexta - loira, das 09:00 às 16:00 horas;
n) Documentos necessários: cédula de identidade, idonlilicaçao de contribuinte (CrC para pessoa llsica, CGC para pessoa jurídica). Os acionistas possuidores de ações ao portador deverão apresentar o
cupão n9 02 para o dosdobramento e o cupâo n9 03 para subscrição. Os possuidores de ações nominativas licam dispensados da apresentação dos respectivos certificados.
Rio de Janeiro, 19 do novembro do 1988.
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dade homossexual de San Francisco não
pode mais rezar missa própria aos domin-''
gos numa igreja local como vinha fazendo
há 15 anos. O arcebispo da cidade, John
Quinn, reuniu ontem os líderes do grupo •
Dignity (Dignidade), composto por 350
gays c lésbicas, para comunicar que a
missa de sábado fora a última rezada na'
igreja de São Bonifácio.
Encontro — A dívida externa e a
última reunião de presidentes latinoamericanos em Punta dei Este foram os.
temas centrais da conversa privada que"-1
mantiveram ontem no Vaticano o papa
João Paulo II e o presidente argentino
Raul Alfonsín, em visita de dois dias à"
Itália para receber o título de doutor'
honoris causa da Universidade de Bo-lonha.
',
Cessar-fogfO — Cuba negou on-"
tem que tivesse concordado informalmen-'-!
te com um cessar-fogo entre tropas cuba-'
nas e os rebeldes pró-ocidente da Unita'
(União Nacional para a Independência
Total de Angola). Citando um porta-voz ¦
do Ministério do Exterior, o jornal oficial'
cubano, Granma, desmentiu a informação'
publicada pelo Sunday Star, de Johannesburgo, de que fora acertado um acordo'
com uma delegação cubana durante conversações secretas realizadas em agosto na-'
Costa do Marfim.
!'j
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combustível barato e apolítico. Acabou
sobrando para empresários como
Onassis: dos 47 navios da frota dele,
apenas 16 eram cargueiros que podiam
ser usados para outras finalidades que
não carregar petróleo.
Cristina tomou a decisão que parecia mais acertada. Iniciou uma política
de desativação de navios, baixando a
frota para os atuais 35 navios de diversas classes e diversificou seus investimentos em imóveis na Europa, Estados Unidos e América Latina.
Isso não impediu que a fortuna da
família diminuísse ou estagnasse. É
muito difícil saber números ao certo.
Quando Aristóteles morreu, dizia-se
que sua fortuna era avaliada em 1
bilhão de dólares mas um levantamento da revista Fortune afirmou, em
setembro de 1975, que Onassis controlava ativos de apenas 250 milhões de
dólares nos últimos meses de vida. O
baque foi causado pela crise do petróleo e pela desastrosa decisão de construir superpetroleiros.
Quando Cristina Onassis morreu,
domingo, o número mágico de 1 bilhão
de dólares foi novamente agitado nas
primeiras páginas dos jornais mas um
deles, The Washington Post, lembrou
de um levantamento feito em outubro
pela revista Forbes, que avaliou a fortuna em 250 milhões de dólares, o
mesmo que Onassis teria deixado segundo outra publicação econômica, a
Fortune. A verdade está nos livros
contábeis da Fundação Onassis mas o
público jamais saberá a soma exata.
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Campanha — Os muçulmanos
conservadores estão decididos a impedir
"por todos os meios"
que Benazir Bhutto
(foto), líder do Partido do Povo Paquistanês, chefie o governo do Paquistão, e
ameaçaram lançar uma campanha de agitação maciça em escala nacional. O chefe
da Aliança Democrática Islâmica, frente
conservadora que agrupa nove partidos,
disse que vai recorrer à corte da Charia, a
lei islâmica, para determinar se uma mulher pode ocupar o posto de primeiroministro numa república muçulmana.

Reagan e Hitler — a fé do
presidente Ronald Reagan em sistemas de
alta tecnologia como Guerra nas Estrelas
e armas futuristas como o bombardeiro
invisível recorda a obsessão de Hitler
pelas armas secretas, declarou ontem o
anuário da editora inglesa Jane's, especializada em questões de defesa.

S.Exa., o Doutor Geraldo Magela Martins da Rocha, Juiz de Direito
da 1a Vara da Fazenda Pública, em exercício, faz saber aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que. nos
autos da AÇÀO CAUTELAR INOMINADA requerida perante esse
Juízo por BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. —
BANERJ. com a assistência do ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
contra GERALDO CERDEIRA (processo n° 2.054/88), foi DECRETADA LIMINARMENTE A INDISPONIBILIDADE dos bens do Réu,
ató ulterior decisão, e que seguem adiante discriminados:
Imóvel à Rua Francisco Sá n° 105. apt° 403;
Imóvel à Rua Projetada 4 (PA 36123) n° 65. apt0 804. Mirante Sul;
Terreno situado na Avenida Petrobràs, na cidade de Três Rios, RJ;
Imóvel á RüãTvianoelTerreira n° 112. apt0 504, Gávea;
Casa à Rua Fruto do Mato n° 294;
Saldo em conta-corrente Banerj S.A;
Letras de Câmbio (CZS 240.000.00)
E. para que chegue ao conhecimento de todos, fez expedir o
presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da lei, cientes de que este Juízo funciona à Av. Erasmo
Braga n° 115. 1o, sala D-107, d.is 11:00 às 17:30hs. Dado e
passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do
mês de novembro de 1988. Eu, Joelcio M. Branda, o datilografei e
subscrevi (Ass.), Dr Geraldo Magela Martins da Rocha. Juiz de
Direito (Ass.)

AVISO AOS ACIONISTAS
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1. A SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E
ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL — IAPAS, leva
ao conhecimento "dè
dos interessados até às 13:00h do dia
2í de dezembro
1b'b8. em sua sede situada na Av.
Presidente Wilson, 198 — 7o andar, a Comissão de
Alienação receberá propostas para aquisição do imóvel
situado na Rua Ministro Viveiros de Castro 38, Copacabana — Rio de Janeiro/RJ, registrado, no 5° Ofício, livro
3-AG, às fls. 3, sob o n° 16.135, em 10.08.1939.
2. A venda será realizada à vista tendo como valor
mínimo o correspondente a 53.115,06 OTN, equivalente, nesta data, a CzS 200.495.010,43 (Duzentos milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e dez
cruzados e quarenta e três centavos).
3. O Edital de Concorrência, contendo as condições de habilitação e demais exigências, bem como,
outros esclarecimentos serão obtidos no mesmo endereco no horário das 12:00 às 16:00h.
4. Como garantia de manutenção da proposta, o
licitante deverá recolher, até às 16:00h., do dia
20/12/88, à Tesouraria do Instituto, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor básico
estabelecido para o imóvel, previsto no item 2 acima. A
Guia de Recolhimento deverá ser solicitada até às
14:00h, do dia 19/12/88, no endereço acima citado.
Brasília-DF. 17 de novembro de 1988
Altamiro Fiel D'Oliveira
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
DESIMOBILIZAÇÃO

entregando a administração de tudo
para a fundação e praticamente não se
metia em nada, segundo o presidente
da entidade, Stelios Papadimitriou,
que se confessou muito grato a ela por
isso numa entrevista ao jornal The
New York Times.
Nos 15 anos em que esteve teóricamente à frente dos negócios, o império
da família encolheu, segundo algumas
estimativas, ou ficou na mesma, segundo outras. A culpa não foi inteiramente
dela ou de seus eficientes executivos
mas ficou no ar a suspeita de que a
determinação do pai seria capaz de
vencer os reveses que assolavam os
donos de frotas quando o velho morreu
em março de 1975. Há muitos anos
Aristóteles vinha investindo em petroleiros de tonelagem pesada e deixou 15
desses gigantes de 214 mil a 273 mil
toneladas na frota de 47 navios da
família.
Onassis apostava num progressivo
aumento dos negócios mas a crise do
petróleo acabou revertendo as expectativas e Cristina Onassis se viu com um
flutuante elefante branco nas mãos:
80% de seus ativos eram navios, totalizando 5 milhões 222 mil toneladas com
2.600 tripulantes espalhados em vários
portos do mundo. Os 20% restantes
eram imóveis como a Olympic Tower,
de 51 andares, em Nova Iorque, e a
empresa Olympic Airways.
Quando os árabes unificaram sua
política de preços na Opep e usaram o
petróleo como arma política, o mundo
começou a se adaptar ao fim da era do
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Iório, Mary e Anabelia Onassis, primas
de Cristina residentes em Buenos Aires.
Por volta de 11 h da manhã de ontem,
chegou a Buenos Aires, Thierry Roussel,
o empresário francês com quem Cristina
Onassis esteve casada até 1985. Roussel
chegou num vôo da Swissair, procedente
de Genebra. Thierry, o quarlo marido de
Cristina, é o pai de Athena, 3 anos, a
única filha e herdeira universal da fortuna
deixada pela mãe (Athena ficou na Suíça). Com a chegada de Roussel pode se
confirmar que Cristina será enterrada na
ilha de Skorpios, na Grécia, propriedade
da família Onassis.
No momento em que Roussel chegava a Buenos Aires, o jornal Clarín, o de
maior circulação na Argentina, exibia em
manchete de capa que Cristina estava se
preparando para casar com um argentino. Segundo o jornal, que cita uma fonte
da colônia grega de Buenos Aires, o
casamento de Cristina com Jorge Tchomlekdjoglou, irmão de sua amiga e anfitriã na Argentina, Marina Dodero, estava marcado para dali a 15 dias.

Homossexuais — A comuni-^

Karachi — AP

tkéh. 4. a.
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CONCORRÊNCIA N° RJ 13/88

milia Onassis, onde será sepultado.Ao
mesmo tempo em que se divulgava o
laudo oficial, reduziam-se as suspeitas de
que Cristina pudesse ter se suicidado ou
que tivesse sido vítima de uma overdose
de drogas. A polícia desmentiu a apreensão de um frasco com pílulas que estaria
no piso do banheiro junto ao corpo de
Cristina no momento em que ela foi
encontrada sem vida, por volta de 11 h da
manhã de sábado no banheiro de um
clube de campo nos arredores de Buenos
Aires. Agora trata-se de confirmar a
existência ou não deste frasco de pílulas.
Sabe-se que Cristina Onassis consumia,
sob prescrição médica, drogas para emagrecer e estimulantes anti-depressivos.
O corpo de Cristina Onassis continua
sendo velado na capela do arcebispado da
Igreja Ortodoxa Grega em Buenos Aires.
A capela, chegam membros da comunidade grega que sempre recebeu o gêneroso apoio da Fundação Onassis e que
estimava muito Cristina.Ela era americana e o pai, Aristóteles, era turco mas
ambos adotaram a Grécia como sua pátria. Estiveram também presentes ao ve-

Atentado — Três altas autoridades do movimento pró-iraniano Hizbollah
(Partido de Deus) escaparam ontem de
morrer no leste do Líbano quando um
carro-bomba explodiu à passagem de uma
caravana motorizada pela aldeia de
Khodr, a 20 quilômetros de Baalbeck. Os»
sheikhs Subhi Tufeili, Abas Musawi e
"j
Hassan Nasrallah escaparam ilesos.
Denúncia — A detenção dc 11.300;
filipinos por motivos de segurança interna, a execução sumária de 507 pessoas,
149 seqüestros e 159 assassínios, de feve-i!
reiro de 1986, quando Corazón Aquino.subiu ao poder, até junho, foram denunciados ontem por um grupo católico espe-cializado na ajuda a detidos. Falando em,
cadeia de râdio-televisão pela passagem,
dos mil dias de seu governo, Aquino disse'
ontem que colocou as relações com os
EUA em bases mais equitativas, reativou '
a economia e infringiu um grave golpe aos ¦
comunistas do país.
Libertação — Um juiz espanhol';
libertou ontem 29 dos 69 membros de uma
seita religiosa internacional — Igreja de
Cientologia, especializada na reabililita-'
ção de drogados — que foram dctidOS"
domingo durante congresso num hotel de'
Madri sob suspeita de fraude e evasão'
fiscal.
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VENTILADORES

Ventiladores coluna (pé) ou suporte de parede.
Modelos possantes e silenciosos p/grandes ambientes
Exaustores comerciaLIndustnal
Venda, manutenção e aluguei
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270-4286 (PABX)

Av. Teixeira Castro, 540 — °
RJ

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Tradição 34 anos em preço e qualidade
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João Saldanha
O bate-papo sobre o toque de bola.
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terça-feira, 22/11/88

Presidente do Iraque manda
uno por crime
processai
¦f

BAGDÁ —
O presidente do
Iraque, Saddam
Hussein, determinou que seu filho mais velho,
Uday, 24 anos,
seja processado
criminalmente
pela morte de
um assessor presidencial no dia
18 de outubro.
Saddan Hussein
Uday, que foi
preso a 21 de outubro, tentou três vezes
suicidar-se depois do crime. No Iraque, a
condenação por homicídio premeditado
implica pena de morte.
Transmitida ao ministro da Justiça, a
decisão de Hussein foi relatada por ele
mesmo através da Rádio Bagdá, com
detalhes sobre as circunstâncias do crime
e a atual situação de Uday, engenheiro
que desde o crime perdeu seus cargos de
presidente do Comitê Olímpico iraquianp, da Associação de Futebol e de editor
do jornal esportivo Al Baath Al Riyadhi.
Segundo o presidente iraquiano, seu
assessor Kamel Hanna Jajjo convidara
parentes a uma ilha turística no rio Tigre,

LONDRES — O convite não foi
feito mas a simples hipótese de uma
viagem da rainha Elizabeth da Inglaterra a Moscou está provocando uma
enorme controvérsia no país. Por um
lado, os conservadores, encabeçados
pela primeira-ministra Margaret Thatcher, não querem ouvir falar na possibilidade pois acreditam que a visita
significaria o aval da rainha ao líder
Mikhail Gorbachev. De outro lado, os
setores liberais aprovam em massa a
idéia.
A polêmica, lançada por um jornal
na semana passada, tomou conta da
imprensa londrina e chegou aos círculos oficiais. Uma pesquisa telefônica
feita ontem pela tevê Independent mostrou que 90% dos ingleses acham que a
rainha deveria visitar Moscou e esquecer o massacre feito pela Revolução
Russa à família do Czar, formada por
parentes dos ancestrais da rainha Elizabeth. A curiosidade geral só será satisfeita no mês que vem quando Gorbachev visitará Londres.
Por antecipação, Margaret Thatcher e a imprensa conservadora querem evitar o que consideram um indesejado endosso real ao programa de
reformas de Gorbachev. A primeiraministra já deixou vazar a informação
de que, se o convite for feito, vetará a
viagem. "Ele (Gorbachev) terá que
esperar até que tenha uma Rússia genuinamente nova para mostrar à Sua

a
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perto da casa de veraneio do governo
onde estava Uday. O assessor, segundo
relatos de seus parentes e do guardacosta de Uday mencionados por Hussein,
estava bêbado e dando tiros para o alto
com seu revólver.
Uday enviou seu guarda-costa para
exigir que os tiros parassem, mas 15
minutos depois eles recomeçaram. O próprio Uday foi então interpelar o assessor,
que admitiu ter recebido a ordem de
parar. Uday perguntou-lhe então por que
recomeçou a atirar e bateu-lhe na cabeça
com um bastão uma única vez, segundo o
relato do presidente, o que causou a
morte de Jajjo.
Logo depois, Uday cometeu uma
primeira tentativa de suicídio. Recuperado num hospital, foi, três dias depois do
crime, enviado para uma prisão, onde
tentou matar-se mais duas vezes.
Os iraquianos já haviam percebido
que alguma coisa não ia bem na família
presidencial, antes mesmo de os jornais
noticiarem a 6 de novembro a renúncia de
Uday Hussein aos cargos que ocupava. O
crime coincidiu com a visita ao país da
mulher do presidente egípcio, Hosni Mubarak. Ela foi recebida na chegada pela
primeira-dama iraquiana, Saida Kheirul-

lah, sem o marido; no flia seguinte, os
telespectadores viram Hussein por sua
vez fazer as honras à convidada desacompanhado da mulher. E no dia 22 de
outubro, quando a primeira-dama egípcia
deixou Bagdá, nem o presidente iraquiano nem sua mulher a acompanharam ao
aeroporto, e foram representados pelo
vice-presidente Taha Mohieddin Maarouf.
Vários dias depois do crime, Hussein
proibiu o tradicional hábito iraquiano de
celebrar grandes acontecimentos com tiros para o alto. A TV iraquiana mostrou
recentemente duas pessoas — uma deles
um empregado do palácio presidencial —
sendo detidas para serem processadas por
descumprimento da nova ordem. Centenas de pessoas morreram ou ficaram
feridas durante os três dias de comemorações, com tiros de armas de fogo, que se
seguiram ao anúncio do cessar-fogo na
guerra com o Irã, a 8 de agosto.
Em sua mensagem ao ministro da
Justiça, Saddam Hussein, que tem um
outro filho e três filhas explicou: "Peço
que ele seja processado de acordo com as
leis, e que Deus inspire aqueles que
Vossa Excelência escolher para levar a
cabo a investigação."

jeto de reforma constitucional o item que
permitiria ao novo Congresso rejeitar
legislação aprovada pelos Sovietes das
diferentes repúblicas. Isto será aparentemente decidido por um novo Comitê de
Supervisão da Constituição — uma espécie de tribunal constitucional cuja composição também é alterada, para passar a
integrar representantes de todas as repúblicas.
A terceira modificação proposta pela
comissão, e que deverá ser aprovada pelo
Presidium do Soviete Supremo ainda esta
semana, diz respeito à quota mínima de
representantes do PCUS e de outras
organizações governamentais de Moscou
no novo Congresso de Deputados do
Povo. Também considerada um privilégio que enfraqueceria o poder das repúblicas individualmente, esta quota não
figurará mais no texto constitucional, mas
na legislação eleitoral que também está
sendo reformada.
Soberania — "A comissão acredita que estes e outros aperfeiçoamentos
contribuirão para o desenvolvimento dos
direitos soberanos das repúblicas", comentou o Pravda. A comissão deixou
claro, no entanto, que têm poucas chan-

ces de sucesso as reformas constitucionais
locais já adotadas pela Estônia. Além de
rejeitar np dia 16 os itens da reforma
constitucional da União, o Soviete estoniano decidiu que a legislação soviética só
entraria em vigor nesta república uma vez
aprovada localmente, e declarou sua própria soberania, exceto para efeito de
política externa e defesa.
A Lituânia também rejeitou os itens
controversos da reforma constitucional,
dois dias depois, mas aprovou a reforma
eleitoral e encarregou uma comissão de
estudar a reforma da Constituição local,
sem declarar soberania, o que levou ontem a protestos de rua promovidos na
capital, Vilnius, e na cidade de Kaunas
pelo Sajudis, o movimento nacionalista
de apoio crítico à perestroika similar das
Frentes Populares recém-fundadas na Estônia e na Letônia. Nas duas cidades,
motoristas pararam seus carros no centro, interrompendo o trânsito durante 10
minutos, segundo fontes independentes.
Toda esta movimentação reformista
tem em vista a votação que o Soviete
Supremo da URSS levará a efeito no dia
29, em Moscou.

A polêmica visita da rainha a Moscou
Ingleses discutem
sobre o convite
que ainda não veio

Io caderno

Bruno Liberati

Moscou cede aos protestos das
reft
repu
MOSCOU — Uma comissão parlamentar do Soviete Supremo da União
Soviética reformulou três itens do projeto
de reforma da Constituição, cedendo a
pressões de movimentos populares e dos
Sovietes (Parlamentos) das repúblicas
bálticas da Estônia e da Lituânia. A nova
redação das cláusulas, divulgada pelo
Pravda, diminui a interferência do poder
central de Moscou nas diferentes repúblicas, principal queixa de um movimento
nacionalista que levou a Estônia a proclamar sua soberania.
Os nacionalistas bálticos resistem sobretudo à cláusula do projeto de reforma
constitucional da União que dá ao novo
Congresso de Deputados do Povo, a ser
eleito em abril, o direito de "adotar
resoluções sobre questões de composição
da URSS". Isto era encarado como o fim
do direito pelo menos formal, hoje existente, de as repúblicas declararem secessão. A comissão parlamentar contornou
o problema acrescentando algumas palavras àquela cláusula: "Adotar resoluções
sobre questões de composição da URSS,
quando consideradas da autoridade da
União."
A comissão também eliminou do pro-
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Rainha e Gorbachev: 'trapalhada diplomática'
Majestade", afirmou o jomal conservador Daily Telegraph. Nos últimos
dias, jornais chegaram a estampar
manchetes como: "Thatcher: Não, Sua
Majestade" e "Nyet, Maggie dirá à
rainha".

rainha seria vista como um selo de
aprovação à era Gorbachev", acrescentou. "Além do mais", continuou,
"se houvesse
qualquer fundamento na
notícia do convite, a esta altura Gorbachev já teria mudado de idéia."

Como de costume, o Palácio de
Buckingham ignorou a controvérsia,
dizendo apenas que a rainha seguirá a
orientação da primeira-ministra. Mas a
definição menos sectária de toda a
polêmica foi dada pelo jornal Independent. Segundo ele, a rainha foi metida
numa "trapalhada diplomática" tanto
pelo Kremlin quanto"Parece
pelo gabinete da
um tanto
primeira-ministra.
limitado argumentar que a a visita da

i—i A rainha Elizabeth II abre hoje a
nova sessão do Parlamento britanico com discurso onde serão traçadas
as linhas mestras do plano de governo
para o próximo ano. O ritual pouco
mudou desde que Henrique III foi ao
Palácio de Westminster, em 1242,
pedir dinheiro para a guerra contra a
França.

Namoro por computador dá em casamento
Casal americano
curtia Truffaut
e quadrinhos

— Eles se desWASHINGTON
cobriram um ao outro através
de um programa de aproximação de
pessoas por computador. Foi em maio
de 1984. Ele tinha 27 anos e ela, 26.
Alguma coisa, náo sabem bem o quê,
deu o clique. Os dois gostavam de
histórias em quadrinhos, de computadores, das lendas do rei Arthur e dos
cavaleiros da Távola Redonda e dos
filmes de François Truffaut.
Chuq von Rospach e Laurie Sefton

Wajda filma
debate de
Walesa na TV
VARSÓVIA —
O cineasta Andrzej Wajda, diretor de O Homem
de Ferro, vai filmar em vídeo o
debate entre o
presidente do
sindicato oficial
da Polônia, Alfred Miodowicz,
com o dirigente
do sindicato independente Solidariedade.
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Andrzej Wajda

A idéia original do Solidariedade é
uma transmissão ao vivo do debate no dia
30 de novembro, no que seria a primeira
presença de Walesa na TV polonesa
desde 1981. O porta-voz do Solidariedade, Janusz Onyszkiewicz, afirmou que,
mesmo que seja feito um debate ao vivo,
o sindicato insistirá no registro em vídeo
por Wajda para assegurar que as autoridades mostrem tudo de maneira correta.
O cenário proposto pelo Solidariedade é
o estaleiro Lênin, em Gdansk, onde nasceu o movimento sindical independente.

CEE se recusa
a reconhecer
palestino
país
BRUXELAS — A Comunidade
Econômica Européia declarou que as
decisões aprovadas pelo Conselho Nacional Palestino (CNP - Parlamento no exilio) na última semana significam um passo positivo em direção a um acordo para
o conflito árabe-israelense, mas se recusou a reconhecer de imediato a criação do
Estado palestino. Os 12 países represem
tados na CEE aprovaram a aceitação por
parte do CNP das resoluções 242 e 338,
do Conselho de Segurança da ONU,
ressaltando que isto implica a aceitação
do direito dc existência e da garantia de
segurança de todos os Estados da área,
inclusive Israel.
O ministro das Relações Exteriores
da Grécia e atual presidente do conselho
de chanceleres da CEE, Karolos Papoulias, assegurou que os 12 primeirosministros não chegaram a uma conclusão
quanto à possibilidade de convidar o líder
da OLP, Yasser Arafat, para explicarlhes pessoalmente sua posição.
Segundo Papoulias, a Grécia - que
dos 12 países da CEE c o que mantém
relações mais estreitas com o mundo
árabe - não rejeitou a possibilidade de
reconhecer o Estado palestino e ao mesmo tempo estabelecer relações diplomáticas com Israel até o fim do ano. Uma
fonte ligada ao Ministério das Relações
Exteriores de Israel sugeriu que o governo israelense poderia protestar não autorizando a permanência de um embaixador grego no Estado judeu.
Em resposta à posição do Egito, que
reconheceu o Estado palestino (formado
pela Cisjordânia e a Faixa de Gaza), o'
governo israelense se dirigiu ao embaixador egípcio Mohamed Bassiouny para
protestar contra a decisão que, segundo
Israel, viola os acordos de paz de Camp
David, firmados em 1978.

começaram a compartilhar seus interesses e segredos, a amizade foi-se transformando em amor, mas eles ainda não
se haviam visto. Três meses depois, em
agosto, ouviram pela primeira vez a voz
do outro. Nesta primeira fase do namoro, eles trocavam mensagens a cerca de
2.000 km de distância: ele, operando
seu computador na National Semiconduetor Corporation em Sunnyvale, Califórnia; ela, respondendo através do
centro de computação da Universidade
Purdue em West Lafayette, Indiana.
Mas eles não demorariam a cair
fora do esquema do programa Internet
para solteiros, onde as mensagens trocadas podiam ser lidas por muitos intrusos. Passaram para as cartas comuns: o
conteúdo tornava-se cada vez mais pes-

soai, e até romântico. "Eu dizia o que
estava sentindo", comenta Laurie, e ele
respondia: "Já me senti assim
também."
O volume de correspondência crescia a um ritmo digno dos bons velhos
romances de amor do século passado,
até que a expectativa e a curiosidade
foram maiores, e os dois marcaram um
encontro em Chicago, em novembro
daquele ano. "Ele era muito parecido
com o que eu esperava", disse Laurie:
"Eu
já sabia que nesses programas as
pessoas dividem-se em altas e magras e
baixas e cheinhas. Ele era baixo e
cheinho."
O casamento foi há um ano, na
Califórnia.

Vietnã proíbe a casal
ter mais de 2 filhos

BANGCOC — O governo do Vietnã
decretou ontem medidas mais severas
para controlar a natalidade em seu país.
O anúncio foi publicado no jornal oficial
do Partido Comunista vietnamita, Nhan
Dan, especificando o número máximo de
filhos que cada casal pode ter e o intervalo mínimo entre uma e outra criança. A
partir de agora, o governo pretende punir
com maior rigor os casais que tiverem
mais de dois filhos.
As medidas são parte do plano de
controle de natalidade imposto pelo governo do Vietnã, um país assolado pelo
desemprego, por constantes racionamentos de alimentos e outras comodidades
básicas. Os conselho de ministros do
Vietnã está disposto a reduzir o índice de
crescimento de 2.3% ao ano para 1.7%,
em 1990. O Vietnã importa cerca de
400.000 toneladas de alimentos apenas
para manter o nível de abastecimento.
Estima-se que 1.3 milhão de bebes nasçam todos os anos, aumentando cada vez
mais a pobre população de 65 milhões de
vietnamitas.
Apesar de ter adotado punições para
diminuir o crescimento populacional desde 1984, o Vietnã não obteve sucesso. As
ameaças de que os pais com mais de duas

crianças perderiam as chances de se tornarem trabalhadores de elite, de ganharem bônus e serem promovidos nem
sempre foram cumpridas. O esforço do
governo vem fracassando em parte porque o povo (80% da população vive em
áreas agrícolas) não confia nos governantes para gerir seu futuro, optando por ter •
muitos filhos para assegurarem seu sustento.
O governo planeja distribuir contraceptivos à população, realizar abortos e
encorajar com prêmios as famílias que
recorrerem à vasectomia ou esterilização.
As novas medidas incluem limitação
máxima de dois filhos também aos inte-.;
grantes do governo, do partido comunis- i
ta, das forças militares, e todos os residentes nas províncias litorâneas centrais
ou no interior. Mesmo assim, uma segunda criança de um casal só poderá ser
gerada decorridos três anos do primeiro
parto. Para ser mãe, as mulheres terão
que ter, no mínimo, 22 anos e os homens
24. O governo vem pressionando a população dizendo que o número de filhos
será um dos critérios considerados pelo
governo na distribuição de terras para a
construção de casas ou na distribuição de
apartamentos.

O difícil
controle
da família
aumento da natalidade sempre
foi um problema sério enfrentado pelos países do Terceiro Mundo.
Nu China, depois de proibir durante
anos que os casais tivessem apenas um
filho, o governo finalmente resolveu
liberar um segundo filho no caso do
primeiro ser uma mulher. A medida
visa a diminuir o infanticídio de mulheres, prática comum nas regiões
rurais onde o homem é visto como
superior e mais apto ao trabalho. A
China já admite que não deverá
cumprir sua meta de chegar ao ano
2000 com 1,2 bilháo de habitantes.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, Europa e União Soviética, a
preocupação dos governos é em incentivar a população a ter cada vez
mais filhos. Em alguns países da Europa a taxa de crescimento vem sendo
negativa há muitos anos. Mas na
América Latina, África e Ásia dezenas de países enfrentam uma série de
dificuldades para implantar programas de planejamento familiar.A
maior delas ainda esbarra na fé religiosa e na tradição milenar de que ter
muitos filhos significa um presente de
Deus.
O governo do Quênia, por exempio, país com a maior taxa de natalidade do mundo, (4.1%) vive em constante atrito com a Igreja Católica
Romana. Apesar de ter se tornado o
primeiro país africano a adotar uma
política favorável à redução do cresci-

mento populacional há 20 anos, as
estatísticas mostram que os esforços
pouco adiantaram. Cerca de 80% da
população vive em área rural, onde as
técnicas contraceptivas dificilmente
chegam.
A ministra da Saúde e Bem-Estar
Social da índia. Saroj Kharpade, advertiu que o país está caminhando
"não havepara uma situação cm que
rá casas, escolas, água e instalações
sanitárias para esse número crescente
de pessoas." Apesar do incentivo governamental provendo preservativos
e oferecendo esterilização gratuita, a
população continua tendo mais do
que o número ideal de dois filhos
recomendados pelo governo. Se continuar crescendo na base de 2,13% ao
ano, é possível que no próximo século
a população indiana (atualmente de
S00 milhões) alcance a chinesa.

I
1
*
VERA (de Sérgio Toledo) — Com Ana Beatriz Nogueira, Raul
Cortez, Aida Leiner, Carlos Kroeber e Imara Reis.
FESTIVAL DE BERLIM (Alemanha/1987) — Urso de Prata/Melhor
Atriz.
FESTRIO—Melhor Filme Brasileiro (Assoc. dos Críticos do Rio de
Janeiro).

"...um dos
mais intrigantes retratos de uma
construção e desestruturação masculina jamais
vistas na tela." — Village Voice.
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Passo de Tartaruga
essoas que acompanham o desenrolar da eleição
brasileira através dos jornais estrangeiros notam
dentro das notícias sempre há menção às
que
"intermináveis apurações"...
Salta aos olhos, aqui
ou no exterior, em qualquer lugar, que o primitivismo do processo de apuração eleitoral no Brasil
acaba gerando a suspeita de que por trás desta
lentidão toda existe a marca de um retrocesso
democrático.
Não é preciso ir longe na história brasileira para
perceber que a apuração manual, desde o tempo da
velha República, era o instrumento das oligarquias
para se perpetuar no poder. Nos últimos decênios
houve uma evolução espetacular nos costumes, na
política e na economia, mas o velho processo de
contagem dos votos continua imperando no sistema
eleitoral brasileiro, como se estivéssemos condenados a carregar c> estigma da suspeita e das mais do
que batidas fraudes de boca de urna.
A única novüdade, depois da adoção da cédula
única, foi o surgimento da pesquisa eleitoral, que
forneceu aos eleitores um parâmetro do andamento
da campanha e, ao mesmo tempo, passou a impedir
que os resultados saíssem demais fora da moldura.
Ainda assim, nos dias derradeiros qualquer campanha pode sair fora da expectativa, pois a decisão
soberana dos eleitores permite as surpresas de
última hora.
Mas a própria emoção da campanha se frustra
nos dias seguintes quando a apuração marcha a
passo de tartaruga. Não é pequeno o sofrimento dos
candidatos a cargos proporcionais. Estando a maioria deles fora do raio das pesquisas (que se centram
mais sobre os cargos majoritários), o remédio é
padecer a longa agonia da apuração que progride
aos trancos e barrancos, deixando no ar a impressão
de que muitos votos não são colocados nos boletins

certos e de que sempre existe uma possibilidade de
química eleitoral imprevisível.
O presidente do TRE fluminense, desembargador Fonseca Passos, sofreu as agruras da armadilha
das empresas que confeccionam o boletim das urnas
que exigiram um pagamento descomunal, obrigando
à ultima hora à contratação de outra. Nos cinco
primeiros dias só foram apurados 20% dos votos,
por causa do elevadíssimo índice de rejeição dos
boletins no computador e dos erros primários de
soma.
Sobre a apuração paira a sombra da Proconsult,
que há seis anos se tornou suspeita de tentar se
aproveitar de um sistema eleitoral ingênuo para
fraudar a verdade eleitoral. Estamos a um ano da
próxima eleição, desta vez para presidente, e não há
notícia de qualquer movimento que envolva a justiça
eleitoral, os partidos políticos e a própria sociedade
para tirar o atraso de um século no sistema de
apuração eleitoral vigente.
Nos Estados Unidos, no mesmo dia da eleição,
o candidato perdedor já pode saudar o candidato
vencedor. Trata-se de uma providência que, além de
testemunhar amadurecimento democrático, poupa
aos candidatos e às máquinas partidárias a cansativa
e custosa providência de vigiar a apuração lenta,
suscetível de desvios. No Brasil, nem os perdedores
e nem os vencedores podem começar a tratar de suas
vidas após a eleição.
Ainda está para ser desvendado o mistério que
impede o Brasil de ter eleições automatizadas —
como são as loterias e como começa a ser o próprio
jogo do bicho, capazes de apontar o resultado no
mesmo dia, sem margem (ou com margens muitíssimo reduzidas) para fraudes. Durante muito tempo
se disse que o brasileiro não sabia votar. Pois o
brasileiro demonstrou que sabe fazer ouvir sua voz
nas urnas. O que se constata agora é que o brasileiro
não sabe é apurar.

Eterno Espetáculo
ministro das Minas è Energia saiu do Planalto
O sem esclarecer se estava ou não demissionário.
Na condição de intermediário entre o governo e o
movimento de paralisação das refinarias de petróleo, defendeu a volta dos grevistas ao trabalho na
segunda-feira e a concessão do aumento de 19% a
título de reposição. Os funcionários da Petrobrás
voltaram ontem ao trabalho aceitando, no entanto,
os 15% oferecidos pelo governo.
Mais uma vez, o ministro transforma um ato
pessoal num episódio de muitos. Qualquer ocupante
de um cargo que não dependa do voto dos cidadãos
é livre para sair sem consultar o partido a que
pertence. Ninguém é nomeado senão em caráter
pessoal: é da índole do presidencialismo, que deixa
também ao presidente da República a liberdade de
demitir ministros quando bem entender.
O ministro Aureliano Chaves, no governo de
transição desde o primeiro dia, com preocupação
ética periodicamente suscita a hipótese de sair. A
cada discrepância de orientação, faz um cavalo de
batalha mas não vai a lugar algum. Como ministro
não tem mandato eletivo, pode abreviar a solução
com a prerrogativa de demitir-se quando o desconforto for insuportável, sem difundir a impressão de
que ficou reforçado por não sair.
Durante os trabalhos da Constituinte, o ministro das Minas e Energia reiterou a disposição de
deixar o governo assim que se encerrassem os
trabalhos. Não havia, entretanto, relação entre a
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Constituinte e o cargo, porque ele não foi eleito
constituinte nem ministro. Um mês e meio depois de
promulgada a Constituição, ele continua.
Demissão é ato de consciência política,-exigência moral ou conveniência pessoal. O verbo pedir é
impróprio: os pedidos de demissão entregam-se, e
implicam a aceitação automática. Mesmo porque, se
forem recusados, fortalecem o demissionário. No
presidencialismo, a entrega do pedido de demissão
liquida o assunto. Quem anuncia que pretende
pedir, em geral quer ser mantido.
Desde que o presidente Jânio Quadros renunciou em 1961 o Brasil ficou traumatizado: não há
eleito que considere a hipótese de renunciar. Entende-sé o problema para os que se elegem, mas não
para os ocupantes de cargos que se preenchem por
escolha pessoal do presidente. O ministro Aureliano
Chaves tem preocupação ética, mas a entrada ou
saída de um ministério se esgota no plano político.
Toda vez que a questão vem dos bastidores
para o palco, a opinião pública tem a impressão de
que é platéia do teatro kabúki: o espetáculo não tem
enredo e dá uma infinita idéia de repetição ritual dos
mesmos gestos. Os espectadores estrangeiros nada
entendem do simbolismo do kabúki e raramente
metade dos japoneses chega ao fim do espetáculo.
Já é tempo de se restabelecer o peso específico
da demissão, que é para ser pedida e aceita — e não
negociada, ainda que as razões que a suscitem sejam
de natureza ética particular.

Falta de Base
greve do gás engarrafado, que durou 13 dias,
A foi uma das muitas a afetar, ultimamente, os
chamados "serviços essenciais". Fica-se sabendo,
agora, que ela perturbou a vida de 5 milhões de
"cambistas"
de um novo tipo
pessoas, e permitiu a
auferirem bons lucros. Esses "cambistas" confessam, muito candidamente, que podiam multiplicar
por 20 o preço do produto se o comprador aparecesse, por exemplo, ao volante de um Monza — caindo
o preço para a terça parte se se tratasse de um Fusca,
e outro tanto se o comprador chegasse de bicicleta.
São aspectos aparentemente folclóricos da vida
de uma "megacidade" Mas quando se examina a
extensão do problema, o que salta aos olhos, mais
uma vez, é a brutal carência de estruturas de base no
Rio de Janeiro. Chegaram a virtual rebelião contra a
"crise
do gás" moradores de Ramos, Bangu, Deodoro, Padre Miguel, Vila Kennedy, Vila Isabel,
Grajaú, etc. Em Benfica, ameaçou-se construir
barricadas para obstruir o trânsito, e apressar uma
solução. Moradores de Irajá, pelo mesmo motivo,
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queriam fechar a Av. Brasil — numa forma de
protesto que vai-se generalizando, mas que é o
cúmulo do desrespeito pela vida dos outros.
O que esse panorama revela é que o fornecimento do gás encanado em pouco ou nada se
modificou desde os tempos em que o serviço era
prestado pela Société Anonyme du Gaz. O Rio de
Janeiro, sob esse aspecto, continua a ser um projeto
de cidade, uma cidade que não ficou pronta. As
obras de infra-estrutura e de saneamento básico, a
partir de' um certo ponto, simplesmente se interrome o
a crescer desordenadamente é a
pem;
"cidade que passa—
a cidade que não paga imposto
paralela"
e que, com isto, sangra os recursos da administração.
Termina-se por cair num autêntico círculo vicioso: não se paga pelos serviços; e os serviços não
avançam um centímetro no tempo e no espaço.
Junte-se a isso uma administração inapetente, talentosa apenas em aumentar despesas, e chega-se ao
quadro desanimador de agora.

Transições
O mundo vai chegando ao fim de
1988 sob o signo da transição: nos
EUA, governo novo; no Oriente Médio, proclamação de um Estado
palestino que ainda não se sabe o que significa
de fato; na África, entendimentos entre
cubanos e sul-africanos para a independéncia da Namíbia e retirada dos cubanos; no bloco soviético, propostas de
autonomia lançadas ao ar sem muita
cerimônia pelo que possa estar pensando Moscou; na Europa, avanços na
consolidação de um gigantesco mercado que põe na sombra velhos conceitos
nacionalistas; na Ásia, desenvolvimen-

to vertiginoso de pequenos países que
procuram seguir o exemplo do Japão.
Um dos maiores enigmas em curso,
entretanto, é o de qual seja o verdadeiro rosto da perestroika. Esse enigma
pode ser exemplificado no destino de
algumas personalidades ilustres. Andrei Sakharov, dissidente-paradigma da
ortodoxia soviética, foi retirado do seu
longo confinamento em Gorki pelo próprio Mikhail Gorbachev. É um sinal de
respeito a um grande cientista e a uma
grande figura humana; o que é um
ponto certo a favor da perestroika.
Mais que isso: Sakharov tem-se
pronunciado com bastante liberdade
sobre o novo cenário do seu país.

Elogia e defende a perestroika; mas
censura o regime por sua postura ainda
insuficiente no que toca aos direitos
humanos. Com esse discurso polivalente, Sakharov pôde sair da URSS, e
encontrar-se com o presidente Reagan
nos EUA.
Gorbachev tem o crédito de tornar
tudo isso possível. Ao mesmo tempo, o
próprio Sakharov mostrou preocupação
quanto ao resultado final da perestroika; o que significa que ele não está
confiante em relação ao destino de
tantas transformações, ou ao seu destino individual. É uma dúvida que o resto
do mundo também alimenta, até prova
cm contrário.
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Direito de voto I
Venho protestar por ter sido impedido
dc exercer meu direito de voto. Embora
meu título eleitoral estivesse correto, tanto que votei nas eleições de 198(5, a folha
dc votação trazia a data de meu nascimento errada. Mandaram-me então à 6a zona
eleitoral, que confirmou o erro deles.
Disseram-mc que cu não poderia votar e
que voltasse cm janeiro para a correção.
Coisa semelhante aconteceu com muitos outros cidadãos. (...) Teria sido mais
justo e razoável que o juiz eleitoral tivesse
emanado um documento para tais casos
permitindo que o eleitor exercesse seu
direito. (...) Edson de Castro Homem —
Rio de Janeiro.

a CPRM tenha o monopólio da pesquisa.
Com efeito, pelo texto dos decretos
89.404 de 24/2/84 e 92.107 de 10/12/85,
que criaram a reserva, a CPRM detém a
exclusividade apenas para trabalhos de
pesquisa destinados à delimitação de jazidas de cobre e seus associados. Cumpre
lembrar que, até o presente, os indícios
referentes à presença dos bens minerais
mencionados são escassos e pouco consistentes naquela área.
Em todo o território da Reserva Nacional do Cobre, que corresponde a
45.00()knr, a CPRM só dispõe atualmente
de seis áreas livres, representadas por
igual número dc requerimentos de pesquiSlzenando

Direito de voto II
(...) Às 91)30 dirigi-me à seção 255,
Rua Ubelizc s/n. Escola Municipal Leonor Posada. Quando chegou a minha vez,
fui informada de que meu nome constava
de uma lista como impedida de votar.
Como estava dc posse do título dc eleitora
c do comprovante dc que votei cm 1986,
não poderia deixar dc pedir explicação
para o fato. Fui à 23a ZE, Rua João
Vicente, cm Marechal Hermes e depois dc
algum tempo na fila fui informada de que
deveria voltarem janeiro para regularizar
a situação. Telefonei para a sede do TRE
(Rua 1" de Março) c o funcionário disseme para ir até lá. O computador não
acusou irregularidade e mandaram-me
voltar à 23a ZE. Cheguei às 16h30 mas o
funcionário informou-me que o juiz tinha
acabado dc sair, reclamou que eu estava
atrapalhando o atendimento. (...) Voltei à
seção 255 às 16h50 c na listagem dos
impedidos (...) o meu nome aparecia duas
vezes com números de títulos diferindo
nos algarismos finais.
Por que não fui avisada sobre exigência quanto ao meu título? Sei que cm
agosto terminou o prazo para correção de
títulos eleitorais. (...) Yara Reis F. Neves
— Rio de Janeiro.

Perfil
Agradeço a objetividade do perfil publicado na edição de 13/11/88, mas peço
uma retificação: tenho três filhos, e não
dois, como constou da matéria. Maurício
Azedo — Rio de Janeiro.

Banco do Brasil
No decorrer deste ano, já tivemos
algumas greves dos funcionários do Banco
do Brasil. Náo se discute o direito de os
assalariados, em geral, recorrerem à greve
para assegurar os outros direitos que lhes
são garantidos por lei. O que não se pode
entender, nem admitir, são os argumentos
a favor e contra essa greve, apresentadas,
dc um lado, pelo governo, de outro pelos
grevistas. (...)
O bom senso aconselharia que as duas
partes viessem a público dar esclarecimentos tais como: 1- qual o salário das diversas categorias de funcionários do BB (desde o gerente, até o caixa ou ao contínuo);
2- quais us vantagens (reposição, equiparação etc) pleiteados pelos funcionários e
a quanto subiriam os salários daquelas
categorias, caso suas reivindicações fossem atendidas; 3- baseados em que dispositivo legal pleiteiam os funcionários aumentos; 4- baseado em que dispositivos
legais o governo nega esses aumentos; 5qual o percentual que as despesas com
pessoal representam em relação à receita
bruta e à receita líquida do banco; 6- quais
e em que época foram concedidas melhorias salariais aos funcionários do BB R.
Barreto — Rio de Janeiro.

Minerais
Em entrevista ao JB, dia 18/11/88,
procurei esclarecer algumas questões que
foram objeto de recente divulgação neste
jornal, a respeito da área denominada
Reserva Nacional do Cobre.
Apesar do destaque e bom tratamento
editorial conferidos à matéria, permaneceram algumas manchas dc sombra que
poderão dificultar o entendimento completo do assumo.(...)
Não há, nem nunca houve, no tempo
da atual administração, confronto dc posições entre a diretoria da CPRM — ou o
seu presidente — e o corpo de geólogos da
companhia, a respeito da Reserva Nacional do Cobre ou de qualquer oulro tema
de natureza técnica Vale ressaltar, a
propósito, que tanto o presidente como o
diretor da área de operações da CPRM
são geólogos profissionais.
As prioridades da CPRM, no que se
refere à pesquisa mineral, são estabelecidas pela superintendência de patrimônio
mineral da companhia (Supami), cm consonância com os setores técnicos correspondentes das diversas unidades regionais
e através de critérios rigorosamente empresariais.
A chamada Reserva Nacional do Cobre
não constitui uma área bloqueada na qual

sem imediatamente interrogados. Quando
tal aconteceu, a Dra. Juiza lhes concedeu
o relaxamento da prisão, pelo excesso dc
prazo (já havia nos autos dois pedidos
nesse sentido), proibindo-os porem dc
deixar o país, a meu requerimento. Náo
havia mais como segurá-los.
Se atraso houve deveu-se à burocracia
na remessa dos aulos da Justiça federal
para a Justiça estadual e à exigúidade dos
prazos da lei de tóxicos. Ressalte-se que,
embora discordasse da competência da
Justiça estadual preferi não me manifestar
nesse sentido justamente para evitar que,
indo o processo para o Tribunal de Justiça
para dirimir o conflito fossem os acusados
soltos pelo excesso de prazo, o que certamente ocorreria. (...) Claudia Maria Oliveira dos Santos, promotora dc Justiça —
Rio de Janeiro.

Extravio

sas em tramitação 110 DNPM. Estas áreas'
representam aproximadamente 600knr
(apenas 1,3% da área total da reserva), e,
mesmo a respeito delas, a companhia nào
tem garantia firme da titularidade, pois os
respectivos alvarás de pesquisa ainda não
foram concedidos pelo órgão federal competente.
Ainda que recursos adicionais sejam
sempre bem-vindos, deve-se assinalar, por
outro lado, que o desencadeamento de
ações políticas desprovidas de suporte em
trabalhos técnicos adequados configura
atitude profissional de extrema irresponsabilidade. Uma imediata analogia logo se
estabelece entre o tratamento leviano que
alguns procuram dar ao caso presente c o
fiasco de grandes proporções vivido por
esta casa no Programa Ouro do Tapajós
— desastradamente conduzido por administração precedente e ao qual a CPRM
sobreviveu com enorme desgaste em sua
imagem anterior de credibilidade. José
Carlos Bôa Nova, presidente, Companhia
dc Pesquisa de Recursos Minerais — Rio
de Janeiro.

"Impunidade"
Com relação à carta publicada em
12/11/88, sob o título Impunidade manifesto-me por ter sido nominalmente citada.
(...) Baseado tão-somente em notícia de
jornal, segundo a qual traficantes de cocaína, presos cm flagrante, teriam sido
postos em liberdade porque o promotor
de Justiça (no caso, eu) havia excedido o
prazo para oferecer a denúncia, o missivista arvorou-se no direito de tecer comentarios desairosos à minha atuação funcional,
falando sobre o que não sabe. Caso tenha
ele formação jurídica, terá errado duplamente, pois deveria saber que, para se
manifestar em um caso concreto, é preciso
examinar os autos do processo detidamente sob pena de dizer bobagens e mentiras
de forma leviana.
No dia 3/10/88 policiais federais prenderam em flagrante nove pessoas sob
acusação de tráfico de tóxicos. Distribuídos os autos a uma Vara Federal, foi logo
oferecida a denúncia pelo promotor, que
não era eu. Logo, erraram o JB e o Sr
Astrogildo da Motta ao dizerem que a
denúncia era minha. Por achar que não se
tratava de tráfico internacional, o juiz
federal declarou-se incompetente e enviou
os autos à Justiça estadual, sem ter recebido a denúncia e interrogado 05 acusados,
L. Brígldo

No dia 24/8/88, em viagem de retorno
Paris/Miami, no vôo 135 da Panam, minha
bagagem desapareceu misteriosamente
dentro do Aeroporto Internacional dc
Miami. (...) Protestei junto ao encarregado da Panam, Sr. Wolf, mas sem conseqüências práticas.
Continuei reclamando o desaparecimento da mala em todas as inslàncias
administrativas da Panam/Miami e do Rio
de Janeiro c recebia pedidos de desculpas,
explicações de que estavam investigando o
caso, pediam-me que tivesse paciência,
como se isso bastasse diante do vexame de
ficar sem roupas e objetos pessoais no
hotel, obrigando-me a novos gastos, além
do transtorno - que não tem preço - pela
perda de todo meu material profissional
(fotos e documentação jornalística). Dados referente à ocorrência: bilhete Panam
n" 026 44695498588; cartão de bagagem n"
516290; registro no computador n" Mia
3212. (...) Wilson Silveira — Rio de Janeiro.

Evasão
A matéria Europa teme invasão de
brasileiros após 1992 merece alguns esclarecimentos.
A igualdade de direitos civis e políticos
só confere privilégios aos cidadãos de
Portugal c do Brasil nesses países. Não se
deve confundir naturalidade com nacionalidade. Só os nacionais de Portugal terão
acesso à Europa de 1992.
Quando o primeiro-ministro português
Cavaco Silva disse que '"os brasileiros
precisam entender que Porlugal não é o
Eldorado" quis desaconselhar os brasileiros a trocar seu país por Portugal sem
primeiro assegurarem que ali encontrariam trabalho adequado. Apesar de ser o
mais baixo da Europa comunitária, Portugal tem um índice de desemprego de
6,5%. (...) E também útil saber que o
mercado de trabalho português é altamente competitivo em termos de qualificações
profissionais.
(...) Portanto, esta é uma matéria que
deverá ser analisada com a razão e não
com o coração para não correr o risco de
tornar-se desinformação. Antônio Abraços
Rio de Janeiro.

Renegados
(...) A carta País de renegados (JB,
29/10/88) representa o brado de um patriota, querendo ver levantar-se quem está
"deitado eternamente em berço esplêntido". Cabe, entretanto, uma observação
sobre o emprego do termo burro em lugar
de imbecil. Está provado que o burro ou a
besta são os híbridos melhor criados pelo
homem. Excelentes para montaria ou tração. Animais de piso cauteloso e seguro,
até em plena escuridão. Como híbridos,
defendidos do perigo da reprodução. Extremamente saudáveis, empacam diante
de perigos invisíveis para os humanos.
Não se justifica, portanto, seu uso pejorativo. Fábio Penna da Veiga — Rio de
Janeiro.

Estradas

quando podia tê-lo feito para só então
declarar-se incompetente (manobra
processual perfeitamente válida), a fim de
os
não
se expirassem e os
que
prazos
acusados não fossem soltos embora, é
claro, não estivesse obrigado a assim agir.
Quando os autos chegaram às minhas
mãos, apenas no dia 25/10/88, já com a
denúncia, levei-os para casa (eram dois
volumes e mais um apenso de documentos), estudei-os e os devolvi no dia seguinte, 26/10/88, com a única promoção
possivel no estado em que já se encontrava o
processo, qual seja a re-ratificação da
denúncia, o requerimento para que fosse
ela recebida e para que os acusados fos-

(...) Com o objetivo de aumentar a
cooperação entre protegido e pretetor nas
estradas, gostaria de sugerir algumas modificações nas rotinas de blitz para salientar os seus fins benéficos: 1) deveriam ser
planejadas cuidadosamente com pessoal
suficiente para efetuar o trabalho necessário, sem criar engarrafamentos monstruosos; 2) um pequeno panfleto deveria ser
distribuído aos motoristas durante a blitz,
esclarecendo os seus objetivos: 3) como o
objetivo principal da blitz é detectar carros e motoristas em situações perigosas, o
panfleto deveria enumerar as situações
perigosas que têm sido verificadas, tais
como: pneus carecas, falta de sinalização,
falta de freios, reboques ou cargas mal
dimensionadas etc. (...). William Koelsch
Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou om parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permita confirmação
prévia.
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de

Medicina?

Clementino Fraga Filho e Alice Reis Rosa
este ano, dois cursos médicos: um cm Presidenle Prudente, São Paulo, outro em Maringá, no estado do
Inauguraram-se,
Paraná, com 100 e 20 matrículas iniciais, respectivamente. Chegouse, assim, ao total, no país, de 78 desses cursos, dos quais 58, ou
sejam, 7&%, localizados nas regiões Sul e Sudeste. Anuncia-se a
iminente abertura de outros. Identifica-se, portanto, na área médica, o movimento de expansão do ensino superior, que já se tem
denunciado. Transitam pelo Conselho Federal de Educação e pelo
Congresso projetos nesse sentido. Ainda recentemente, em 21 de
outubro, o deputado Ulysses Guimarães, no exercício da presidência da República, assinou decreto instituindo a Fundação Universidade de Cruz Alta, de personalidade jurídica de direito privado,
assegurando-lhe "dotações consignadas nos orçamentos da União,
do estado do Rio Grande do Sul e dos municípios". Note-se que a
respectiva lei autorizativa havia sido parcialmente vetada pelo
presidente Sarncy apenas 15 dias antes. Tais projetos, na maioria
das vezes, contam com forte apadrinhamento político, exacerbado
cm época eleitoral, quando não decorrem de interesses financeiros,
ou de pessoas e grupos ambiciosos de titulação acadêmica.
No caso do ensino médico, tenderia a reproduzir-se a expansão
ocorrida no período de 1965 a 1971, quando se criaram 37 cursos c se
ampliou o número de vagas nos existentes, como resultado da ação
do próprio governo, para absorver os chamados excedentes. O
processo foi sustado pelo MEC e pelo Conselho Federal de
Educação, que acolheram as ponderações da Comissão de Ensino
Médico do Ministério à época, e, somente na segunda metade da
década de 70, se permitiu a implantação de mais três cursos.
Em 1970, o número global de médicos era de 45 mil; cm 1980,
atingiu 100 mil, e, cm 1990, deverá alcançar cerca de 145 mil. A
relação habitantes por médico evoluiu positivamente, embora
persistam os desequilíbrios flagrantes quando se comparam as
diversas regiões do país. Saliente-se que as propostas de criação tem
origem naquelas regiões em que há maior concentração de médicos.
Se não forem tomadas medidas adequadas, os problemas continuarão a ser o da distribuição geográfica desigual e o do aproveitamento
insatisfatório do trabalho médico.
Acresce que aspectos de ordem qualitativa igualmente desaconselham novos cursos. Característica marcante da expansão de 60
foi o predomínio da autorização para funcionamento de escolas
privadas, e, muitas vezes, sem análise rigorosa das condições
exigidas para esse fim. Essas escolas se confrontam, hoje, com a
insuficiência de recursos para sua sobrevivência. A viabilidade de
muitas é apenas aparente, c decorre do uso de expedientes diversos:
cursos teóricos; corpo docente reduzido, com inaceitáveis regimes
de trabalho de 12, 8 e, até mesmo, 4 horas semanais; falta de
investimento em instalações, renovação e manutenção de equipamentos; escassez de material de consumo; precariedade da biblioteca; deficiência de pessoal técnico e administrativo; e, ainda, a
inadmissível permissão (quando não estímulo) para que os alunos da
última série estagiem em hospitais de sua preferência, sem qualquer
obrigação da escola à qual, entretanto, prosseguem pagando suas
mensalidades. Considerando o alto custo da graduação cm Medieina, parece impossível admitir que a principal, ou única fonte de seu
financiamento, sejam as anuidades e taxas escolares. Por isso
mesmo, é surpreendente que haja, no Rio de Janeiro, curso de
Medicina superavitário, cujo saldo "pôde cobrir o déficit dos demais
cursos". Explica-se, assim, em tantas escolas médicas privadas, a
existência de alunos em número ostensivamente superior a suas
disponibilidades.
Denúncias como as anteriores têm sido consideradas, pelas
escolas atingidas, como manifestações de corporativismo e de
tendência à estatização. Encontram-se, todavia, documentadas em
submetidos à apreciação do Conselho Federal de Eduprocessos
cação.
Das críticas, aliás, não devem ser excluídas escolas oficiais,
algumas até com número excessivo de alunos. Verbas para reequipaniento e custeio foram progressivamente reduzidas, consumindose 90% dos orçamentos com despesas de pessoal. Textos legais
inadequados desmereceram a carreira do magistério e as sucessivas
paralisações do trabalho, por professores e/ou funcionários, causam
prejuízos irreparáveis ao ensino.
Por tudo isso, a Comissão de Ensino Médico do MEC, afinal
reunida pelo ministro, após um ano de desativação, manifestou-se
contrariamente à abertura, no momento, de novos cursos de
Medicina. Considera a comissão injustificável a criação de cursos,
sem quaisquer características inovadoras cm educação médica,
quando não se solucionam os graves problemas dos que estão em
funcionamento. Note-se que a comissão não foi ouvida a respeito do
assunto, nem se tem notícia da audiência de outros órgãos e
instituições interessados, como a Associação Brasileira de Educação
Médica, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de
Medicina, o Conselho Nacional de Saúde e a Academia Nacional de
Medicina.
O processo de formação de médicos é de duração longa, e deve
visar ao equilíbrio entre oferta e demanda do mercado de trabalho
em Medicina, de vez que os desajustes têm alto custo econômico e
social. O número de admissões às escolas médicas deve ser
estabelecido, conjuntamente, pelas instituições que formam e as que
absorvem médicos, com participação de sociedades científicas e
outras organizações profissionais, tendo por base exaustiva análise
do panorama nacional, quer dos1 dados atuais, quer de suas
projeções. Por sua importância, esta diretriz foi, inclusive, incorporada à Declaração de Edimburgo, aprovada na Conferência Mundial de Educação Médica, em agosto, a qual encarece aos países
"assegurar
políticas de admissão que harmonizem a quantidade de
estudantes com as necessidades nacionais de médicos".
Resta saber que providências tomar para impedir a expansão
que se prenuncia. Do próprio governo, nos dois últimos anos,
baixaram decretos, sustando a criação de cursos de graduação, por
admitir a necessidade de ordenar a expansão do ensino superior e
melhorar a qualidade da preparação profissional. É urgente prorrogar essa proibição, cuja vigência cessa em 31 de dezembro.
Argumenta-se que as universidades não são atingidas por tal norma,
em vista da prerrogativa que lhes é assegurada pela
Lei 5540.
Impõem-se, pois. revogar esse dispositivo legal, ou garantir meios
de corrigir seus efeitos.
Esperam-se do Conselho Federal de Educação rigor e agilidade
em resoluções e parecercs de sua competência. Não faltam a esse
colegiado dados relativos ao declínio da qualidade dos cursos de
Medicina. As graves deficiências apontadas, antes de se multiplica,rem. precisam de correção.
Do ministro da Educação, confia-se na determinação
cm conformidade com o que lhe expressou, cm audiência depolítica,
25 de
outubro, a Comissão de Ensino Médico.
Do Congresso, aguardam-se atitude de vigilância e infiexibilicx'®®nc'a
Parcccrcs técnicos para fudamentar suas
dcc^ões
Clementino Fraga Filho e Alice Reis Rosa são membros da Comissão
de Ensino Módico do MEC

Eugênio
Ei

Barros

Josué Montello
tempo, quando nos poupa, dando-nos a idade da serenidade e
O da indulgência, cobra-nos o mais terrível dos tributos — levanos alguns de nossos melhores amigos, que vão ficando pelo
caminho.
Medeiros e Albuquerque, grande jornalista de que ninguém
mais fala, não acreditava em Deus, mas acreditava nos amigos. Por
isso, na sua mesa de cabeceira, tinha à mão, para a releiturade todas
as noites, uma relação de amigos mortos. Morria o amigo, e ele o
punha na lista.
Antes de dormir, em vez de rezar e encomendar-se à indulgência divina, pelos pecados que sempre cometia, Medeiros repassava a
fila dos amigos que o tinham precedido no grande mistério, avivava
a lembrança de um, a lembrança de outro, e com isto distraía a
cabeça fatigada de estudar e escrever, e adormecia.
Eu levo, sobre o velho jornalista, meu confrade da Academia
Brasileira, a imensa vantagem de acreditar em Deus e também nos
amigos. De noite, quando me recolho, recordo-os, e rezo por eles e
por mim, já que sou também filho de Deus.
À minha lista de amigos desaparecidos, acabo de incluir mais
um, e dos mais queridos: o senador Eugênio Barros, meu conterrâneo.
Quer no meu Diário da Manhã, quer no meu Diário da Tarde,
lá está seu nome, no registro de fatos capitais da vida dele e da
minha.
Hei de ter sido decisivo, segundo suponho, numa hora capital
da vida de Eugênio Barros — quando ele, eleito governador do
Maranhão, em pleito renhido de que foi competidor Saturnino Belo,
teve a sua eleição contestada de modo aguerrido, com uma
insurreição de rua, na capital maranhense. Eugênio, hospedado no
Hotel Serrador, no Rio de Janeiro, deveria embarcar para São Luís,
em meio da insurreição, para assumir o seu cargo. Iria? Não iria? Os
medrosos e os prudentes diziam-lhe: não vá. Os impulsivos, com o
gosto da luta: vá, Eugênio.
Quando fui visitá-lo no seu quarto de hotel, ele me levou para
uma janela, voltada para o Passeio Público, e me fez a pergunta de
sua natural perplexidade:
Que é que você acha: devo ir, ou não?
E eu, sem me incluir entre os prudentes e os medrosos, e não
me considerando também um impulsivo, dei a resposta adequada,
que se ajustava ao temperamento de Eugênio Barros:
Se você está certo de que ganhou a eleição, lisamente,
limpamente, vá assumir o seu cargo. Não é uma temeridade — é um
dever.
E ele, decidindo-se:
É o que vou fazer. •
E foi. Recebido por uma saraivada de balas, de que resultou a
morte de um de seus amigos, monsenhor Dourado, Eugênio Barros
chegou ao Palácio dos Leões, tomou posse, e fez mais: saiu do
palácio, já empossado, e foi a pé, sem qualquer guarda-costa, tomar
o seu café num boteco, no centro da cidade. Foi recebido por uma
salva de palmas.
Tempos depois, morava eu no Peru, em Lima, quando
Eugênio Barros me consulta sobre a indicação do meu nome para
compor, com Assis Chateaubriand, a chapa que disputaria a eleição
para o preenchimento de uma cadeira no Senado da República.
Declinei do convite. Eu tinha, na época, outro projeto, que pude
levar a bom termo.
Eleito para a Academia Brasileira, na cadeira que um de meus
conterrâneos, Artur Azevedo, havia aii fundado, logo me entra pela
casa o telegrama de Eugênio Barros, como governador do Maranhão. com a notícia de ter encaminhado à Assembléia do Estado o
projeto de lei que me daria o fardáo, o colar e a espada da
instituição.
Como sempre guardei comigo a memória das atenções — só
comparável, dentro de mim, à memória dos agravos — pude incluir
Eugênio Barros, desde cedo, entre minhas afeições mais enraizadas.
Lá está, no meu Diário da Tarde, com a data de 10 de outubro
de 1959, o registro de um de nossos encontros: "Encontro com
Eugênio Barros na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na
esquina da Rua Santa Clara. Ele vem, eu vou. Paramos na borda da
calçada, junto à banca de jornais. Eugênio está forte, bem-disposto,
o rosto rosado de quem convive com o sol matinal. O governo do
Maranhão e o Senado da República não alteraram nele o homem
simples e prestativo, que sempre me distinguiu com o seu apreço e
as suas atenções."
Não pertencia à estirpe dos derramados e farfalhantes, a que
aludiu, certa vez, Augusto Meyer, louvado num reparo de Pio
Baroja, para definir os tipos extrovertidos que têm o gosto das
palavras excessivas. Comedido. Polido. Atencioso. Mas sabendo
chegar na hora certa, quando era oportuna e decisiva a sua
presença.
Era um homem de empresa, atraído pelo gosto e o jogo da luta
política, sem se desprender da singeleza de sua condição. Não
queria ficar só no meio do palco. Gostava do convívio, mais para
ouvir do que para falar. Preferindo o bom senso, em voz baixa, ao
argumento contundente, aos gritos. Dava conselhos. Não passava
caráo. Preferia louvar a censurar. E aplaudia por gosto, sabendo
compartir o triunfo alheio, como se o vitorioso fosse ele.
Sei que vou carregar comigo, pelo resto da vida, a saudade
dele que hoje mora comigo. Faz parte do meu acervo de amigos. No
entanto, quase não convivemos. Nossos encontros, o mais das vezes,
eram fortuitos. Cinco minutos. Dez minutos. Meia hora. Depois:
Até logo, Eugênio.
Até outra vez.
Mas, na brevidade desses encontros, quanta lição de vida
digna, quanto exemplo de correção pessoal, sem falar mal de
ninguém. Sorria. Como que estava compenetrado de que viera a
este mundo, não para julgar ou premiar, mas para compreender.
No dia em que Eugênio Barros ia tomar o avião para São Luís,
com a responsabilidade de assumir o governo do estado, fui buscá-lo
no hotel e o levei no meu carro. Somente ele e eu. Mais ninguém. O
embarque ocorreu sem transtornos. Acompanhei-o até à pista, vi-o
subir a escada do aparelho, lá de cima me acenou.
Ao nos despedirmos, ele me havia perguntado:
Você sabia que eu estava ameaçado de ser morto, aqui no
aeroporto?
E eu, ao abraçá-lo:
Soube, ontem, pelo dr. Orlando Leite. Foi por isso que vim
buscá-lo. Eu, às vezes, cometo dessas distrações.
É natural que, ao saber da morte de Eugênio Barros, nas
poucas linhas de uma breve notícia de jornal, eu me tenha
emocionado. Parece que foi ele próprio que desejou que fosse
assim. Saiu da vida em silêncio, na ponta dos pés.
Seu nome está agora na minha lista de velhos amigos. Hei de
chamar por ele, nas horas da melhor saudade.

Lições
Antonio Carlos Peixoto
vitória obtida pela coligação oposicionista no plebiscito de 5
A de outubro passado constitui um momento decisivo da luta
pela reconquista da democracia no Chile, mostrando que o país não
está à margem do processo democrático que transformou a fisionomia do Cone Sul nos últimos anos. Esta vitória é tanto mais
expressiva na medida em que ditaduras não costumam convocar
eleições para perder, a derrota estando a priori excluída do cálculo
político dos círculos governamentais. O resultado final das urnas
desarticulou, assim, o projeto da coligação dominante, que pretendeu obter um mandato popular capaz de legitimar a permanência de
Pinochet no poder por mais oito anos. A ditadura chilena, a partir
de 5 de outubro, tornou-se inequivocamente minoritária, diante
do
país e da opinião pública internacional, que acompanhou atentamente o processo eleitoral, ajudando a garantir a honestidade das
apurações e evitando a fraude.
Diante da utilização de todos os recursos da máquina oficial,
desde a propaganda ilimitada até a intimidação dos eleitores nas
áreas de concentração potencialmente oposicionista, o resultado
final foi mais do que expressivo. De pouco serviu a Pinochet basear
sua campanha na denúncia do passado, assimilando o governo da
Unidade Popular, durante o período presidencial de Allende, ao
apocalipse, da qual o país teria sido salvo pelo golpe militar redentor
que restabeleceu a ordem e a tranqüilidade, através de um governo
unipessoal, no qual o ditador se transformou no bicho-papão dos
maus chilenos. Visivelmente, a maioria da população não acreditou
nestas tolices e votou, não pelo restabelecimento do passado, mas
pela construção de um futuro associado à existência de uma ordem
democrática plena e efetiva.
A análise dos dados eleitorais disponíveis — recolhidos dos
jornais El Mercúrio e La Época — revela algumas tendências que
são extremamente importantes para a compreensão do processo
político chileno. Quatro pontos merecem ser analisados com maior
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O International Labour Office não tem dúvidas — estamos andando mais depressa.
Portanto, leitor, devemos apressar o passo pra alcançar os novos tempos: "Em 1967
andávamos a uma média de aproximadamente 5 quilômetros por hora — em 1979 já
estávamos fazendo 6.4 quilômetros." Não é brincadeira, um quilômetro e quatrocentos
metros em apenas 12 anos! A continuar assim atingiremos facilmente 10 quilômetros e no
ano 2000 poderemos dispensar o táxi pra cidade.
Mas, pra saber a que velocidade você está andando é preciso, antes de mais nada,
saber o que é andando. Primeiro o International diz o que é movimento do pé. É
"pequeno movimento do
pé ou pé e perna, sua intenção de mover o corpo. Começa com
o pé em descanso; inclui um movimento não maior do que 30 cms, com movimento do
joelho ou quadris, e termina com o pé em outra posição". Já o passo — coisa em que os
leitores que passe iam possivelmente nunca pensaram — é "um movimento da perna
destinado a mover o corpo, ou qualquer movimento da perna maior de 30 cms". O passo
"com a
"um
começa
movimento da perna com intenção de
perna em descanso", e inclui
colocá-la em outra posição". Que bem pode ser nos fundilhos dos ergonomistas que
inventam essas explicações.
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de
Maluf
peito
convenção do PMDB que vai escolher um candidato à
Ricardo A. Setti
presidência. Agora, com a tunda eleitoral sofrida pelos
governadores Orestes Quércia em São Paulo e Newton
Cardoso em Minas Gerais — este tendo na bagagem, além
surpreendente forno eleitoral
O está terminando de despejar
do mais, o peso de ter-se curvado a uma insurreição da
cúpula da Polícia Militar —, corre o risco de ter que sair
vereadores novos em folha eleitos no
candidato de qualquer jeito, não estando excluída a hipótese
dia 15 e, embora se conheçam os :k~
jt
de ser peneirado pelo eleitorado antes de chegar ao segundo
prefeitos da maioria das principais
turno.
cidades brasileiras, não se pode dizer
Os tucanos: as vitórias em uma capital, Belo Horizonque o dia 15 já seja pão dormido.
te, e centros de importância média como Bauru, em São
Assim sendo, ainda é tempo de se
Paulo, não mascaram o fato de que eles não alçaram o vôo
alinhavarem considerações em torno
do que, junto com prefeitos, vereaque imaginavam. Surrados impiedosamente pela polarizadores e percentagens de votos branção direita-esquerda em São Paulo, e com um resultado
cos e nulos, as urnas fizeram jorrar, sobretudo em São
eleitoral pífio no Rio, sem contar a derrota fora dos planos
Paulo. Algumas delas poderiam girar em torno dos seguinna maior cidade do interior paulista, Campinas, os tucanos
dificilmente serão, como imaginavam antes do dia 15, o
tes itens:
desaguauouro de quadros "bons" que deverão debandar do
Paulo Maluf: viu confirmada pelas urnas, uma vez
PMDB. Começa-se a se cogitar de um novo partido, unindo
mais, sua incoercível vocação para morrer na praia. Como
uns e outros.
sempre, saiu na frente, passou a adotar postura de eleito,
/4s previas eleitorais: dessa vez, acertaram em cheio.
pôs em andamento planos de governo e, apurados os votos,
Sustos terríveis como o de 1985, na cidade de São Paulo —
tinha sido rejeitado. Embora detentor de respeitável continquando se previu a vitória do senador Fernando Henrique
gente de votos, não soma, não consegue ampliar sua base de
Cardoso, então pelo PMDB, e quem ganhou foi Jânio —,
apoio e, sobretudo num regime de eleições em dois turnos, é
certamente concorreram para aperfeiçoamento e rigor de
carta fora do baralho como aspirante a cargos executivos. O
métodos. Na campanha que passou, vencida na Justiça a
PT, tal como ocorre com os vampiros na lenda secular, pode
barreira da proibição de divulgação de prévias até um mês
ter-lhe cravado ao peito a estaca de madeira que, com
antes do dia 15, funcionaram como substituto ao primeiro
Tancredo em 1985 e Orestes Quércia em 1986, o PMDB não
turno da eleição: o eleitorado expressou inicialmente sua
chegou a martelar até o fundo.
vontade via Gallups e Ibopes, e depois se polarizou entre
Jânio Quadros: fez uma administração-vitrine em São
dois candidatos perto da hora de votar.
Paulo, gastando dinheiro no centro, por onde passa a
A Rede Globo: aprendendo com o passado, sobretudo
maioria da população diariamente, e nos bairros ricos, onde
com a grotesca tentativa de esconder em 1984 a campanha
vivem os multiplicadores de opinião. Equilibrou-se como
das diretas de um povo que dela sabia, porque era ele
um profissional de circo durante a campanha eleitoral:
começou fingindo que não iria apoiar ninguém, embora
próprio quem estava indo para as ruas, fez uma cobertura
irrepreensível, objetiva e utilíssima das eleições.
sugerisse o voto em seu ex-colaborador João Mellão Neto,
O marketing político: ficou provado que vale pouco,
do PL, passou depois a freqüentar os programas de televisão
de João Leiva, do PMDB, enquanto seus próprios secretáquando existe um animus determinado no eleitorado. Maluf
investiu pesado na especialidade, ouviu técnicos americarios se atiravam nos braços de Paulo Maluf, do PDS, e
nos, mudou de imagem, não atacou os adversários na
desapareceu da televisão com a mesma velocidade com que
campanha e morreu na praia.
Leiva despencava nas pesquisas. No próprio dia 15, vestiu o
O horário do TRE: foi o mito que talvez tenha
figurino de um candidato conservador à presidência, oferedesabado mais fragorosamente no dia 15. Até então, tinha
cendo-se como eventual baluarte anticaos e, logo em
status de verdade absoluta a afirmativa, segundo a qual,
seguida, na mesma linha, lançou mão de contorcionismos
legais e conseguiu truculentamente interditar vários cinemas
quanto maior o tempo disponível por um candidato no
horário gratuito, maiores seriam suas chances. João Leiva,
que exibiam o polêmico A última tentação de Cristo. No
em São Paulo, tinha seis vezes mais tempo do que Luiza
plano pessoal, foi deselegante com a candidata eleita Luiza
Erundina, e ficou em terceiro lugar. No Rio e em Porto
Erundina, do PT, sobre quem produziu comentários grosseiAlegre, a situação de José Colagrossi e Antonio Britto foi
ros. No plano administrativo, parece estar torcendo para
semelhante,
e a derrota, ainda pior.
o
caos
comece
logo:
deixa
ao
PT
uma
dívida
monstruoque
O PT: Erundina conseguiu defender um "direito" à
sa, virtualmente impagável, e parece inclinado a segurar as
ocupação de terrenos em determinados casos, mas afirma
tarifas de ônibus, de forma a obrigar a nova prefeita à
concessão de um grande aumento logo nos primeiros dias de
que não governará para os petistas, e sim para toda a
seu governo.
população de São Paulo. O deputado Plínio de Arruda
Sampaio garantiu a empresários que o PT governará com a
Os conservadores: a partir sobretudo dos resultados de
lei e a Constituição. Se o partido souber colocar os pés no
São Paulo, precisam pensar bem na vida. Se no primeiro
chão, negociar como fez durante os trabalhos da Constituinturno das eleições presidenciais do ano que vem saírem,
te, aceitar as regras do jogo em vigor e abandonar o
como já se esboça, divididos entre diversas candidaturas —
radicalismo de atitudes infantis do passado recente, como a
Jânio Quadros, Jarbas Passarinho, Ronaldo Caiado, Guiidéia de não assinar a Constituição, tem meio caminho
lherme Afif Domingos —, estarão jogando para perder e em
andado para o sucesso político. Se conseguir mostrar ao
direção a um segundo turno em que poderão sobrar Lula e
eleitorado a má herança que recebeu em São Paulo;
Brizola. Têm que decidir se saem com um só candidato
administrar com competência a sua mudança de prioridades
se
correm
o
risco
da
ou
se
apoiam
uma
próprio,
pulverização
e contiver descabelamentos, chegará a 15 de novembro na
candidatura de centro ou centro-esquerda, talvez do
PMDB. Apesar da derrota que sofreu, Maluf saiu à frente
ponta dos cascos — e terá dado fundamental contribuição à
democracia que muitos de seus militantes ainda desprezam
com a idéia de unir o que chama de "centro".
como "burguesa".
O doutor Ulysses: corria o risco, antes da eleição, de
enfrentar o difícil desafio de um governador poderoso na
Ricardo A. Setti é editor regional do JORNAL DO BRASIL em São Paulo

um

destaque. Em primeiro lugar, a distribuição espacial do voto
oposicionista demonstra sua implantação praticamente em todo o
país. Das 13 regiões em que se divide o Chile, o "sim" a Pinochet só
conseguiu a vitória em duas — numa delas, a região de Aysen, por
0,17% de vantagem, e na outra, Araucania, por 8% dos votos. Nas
demais regiões o "não" à ditadura ganhou por margens variáveis:
em seis destas regiões a margem de vitória oscilou entre 10% e 15%
(Tarapaca, Atacama, Valparaíso, 0'Híggins, Bio Bio e Magallanes), o que corresponde aproximadamente à média nacional de
vitória do "não", cerca de 11,5%. Em três regiões o "não" venceu
por margens inferiores a 10%: Coquimbo (7,7%), Maule (2,3%) e
Los Lagos (0,2%). Em Antofagasta e na Região Metropolitana, ou
seja, Santiago, o "não" ganhou por margens elevadas: 20% e 18%,
respectivamente.
Em segundo lugar, o "não" foi urbano. Nas três maiores
cidades do país, Santiago, Valparaíso e Concepción, a margem de
vitória oposicionista foi bastante elevada: 58% a 40% em Santiago,
diminuindo ligeiramente em Valparaíso — 14,10% de vantagem —
e chegando à-vitória esmagadora de 63,5% contra 34,2% em
Concepción.
Em terceiro lugar, o "não" foi mais expressivo nas regiões de
maior concentração operária e dos setores de baixa renda. Em
Antofagasta, onde se localiza uma parte significativa da produção
mineral do Chile — a mina de Chuquicamata encontra-se aí —, a
margem de vitória foi de 20%. Em Concepción, onde se situa a
indústria do carvão, a derrota de Pinochet foi mais do
significativa. Na Grande Santiago o "sim" só foi vitorioso que
nas
comunas de Las Condes e Providencia — áreas de alta renda e,
segundo o jornal El Mercúrio, "observa-se que avançando em
direção ao Oeste e aos setores periféricos o "não" vai subindo, até
nas comunas onde houve uma especial preocupação do governo
para melhorar o nível de vida da população" (edição de 16/10/88).
Em quarto lugar (perdoem-me as feministas), o "não" foi
principalmente masculino, excetuando-se a região metropolitana de
Santiago e a região de Valparaíso, onde a distribuição do voto por

plebiscito
sexo revela maior igualdade. No total, os dados mostram que 55,6%
do eleitorado feminino votaram favoravelmente a Pinochet.
As conclusões são claras: o Chile não se dividiu regionalmente,
o que significa que a ditadura não conta com apoio mais solidamente
localizado em algumas partes do território do que em outras. O
conjunto do país disse "não" a Pinochet. As clivagens sócioprofissionais e por sexo se acentuaram, por razões que não cabem
discutir nos limites deste artigo. O índice de participação eleitoral
foi extremamente elevado, o maior da história chilena: 97,5% do
eleitorado compareceram às urnas, e o percentual de votos nulos e
brancos situou-se em torno de 2% do total de votantes, o que
demonstra uma extraordinária mobilização da sociedade chilena
diante da despolitização que o regime ditatorial procurou criar ao
longo do tempo.
Nestas condições, uma vez proclamados os resultados finais,
três cenários pareciam possíveis para o futuro imediato do Chile. O
primeiro deles implicava o desconhecimento puro e simples do
resultado da votação, provocando um endurecimento do regime,
que teria que se apoiar nos setores mais intransigentes das Forças
Armadas. É bom recordar que o almirante Toribio Merino,
comandante em chefe da Armada chilena e membro da junta de
opinião sobre o plebiscito, poucos
governo, expressou a seguinte "Trata-se
dias antes de sua realização:
de escolher entre Deus e
Satanás", atribuindo ao general Pinochet um elemento de divindade
absolutamente estranho aos princípios de solidariedade humana que
constituem uma das pedras de toque do cristianismo. O cenário
oposto poderia, também, ter ocorrido: a vitória oposicionista, neste
caso, teria produzido uma rapida desintegração da base de sustentação política e militar do regime, criando no primeiro momento um
vácuo de poder e propiciando a formação de um governo de
transição, do qual participassem setores da oposição.
Ambos os cenários eram, entretanto, de difícil realização. No
primeiro caso, o regime não podia transformar sua própria iniciativa
numa brincadeira de crianças — do tipo só vale se eu ganhar. Não se
brinca impunemente com os resultados de uma eleição. No segundo

caso, o mundo assistiu, estarrecido, à persistência senil de um
ditador que se tenta agarrar ao poder de todas as formas e meios
possíveis, mesmo depois de ter sido desautorizado pela maioria da
população de seu país.
O cenário mais provável, assim, é o da negociação longa,
penosa e difícil, em que os resultados do plebiscito terão que ser
defendidos, em alguns momentos, pela participação popular e pela
presença do povo nas ruas, já que Pinochet, se pudesse, não tomaria
conhecimento do que ocorreu no dia 5 de outubro.
Em que condições se desenvolve esta negociação? Um plebiscito desta natureza é, obviamente, um fato político que altera a
correlação de forças existentes no país. Pinochet e os setores mais
radicais da coligação governamental escolheram interpretar o resultado do plebiscito como um fato puramente jurídico, que determina
simplesmente a realização de eleições em dezembro de 1989. Desta
forma, ele procura bloquear as negociações com a oposição ao
mesmo tempo que reunifica suas áreas de apoio, abaladas pela
derrota e que apresentam o risco de divisão. O cálculo de Pinochet
passa, assim, pelos seguintes pontos: fechadas as negociações em
torno da revisão da Constituição — tema central em qualquer
negociação que ocorra —, a frente oposicionista poderá desagregarse, vítima da sua inércia, ou poderá lançar-se em ações desesperadas, anulando desta forma o ganho político representado pela
vitória no plebiscito. A desintegração da oposição é condição sine
qua non para a reunificação da frente ditatorial.
Não é provável que as coisas ocorram desta forma. A frente
oposicionista chilena vem demonstrando equilíbrio e maturidade na
condução da luta contra Pinochet e as tendências desagregadoras
poderão ser contidas desde que os objetivos fixados não se afastem
da questão central que se coloca hoje no Chile: o restabelecimento
da democracia, nas condições que o processo político, envolvendo
ao mesmo tempo a negociação e a mobilização popular, puder
determinar.
Antonio Carlos Peixoto ô protessor da UERJ
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Transplante no
cérebro causa
controvérsias

f Uma sinfônica no corpo
Aparelho converte
sinais elétricos
humanos em música
Robert Cooke
Los Angeles Times

om um feixe de eletrodos, um
supercomputador e um sintetizador de música, cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford projetaram um
sistema que transforma o corpo
humano numa orquestra sinfônica.
Ligando diversas partes dele ao
sistema, torna-se possível um tipo
inteiramente novo de música — a
música metabólica.
O fisiologista Hugh S. Lusted e
o estudante R. Benjamin Knapp,
de Stanford, comunicaram sua invenção numa reunião da Sociedade
Acústica da América, em Honolulu. Descreverem-na como um novo
tipo de instrumento eletrônico, que transforma
diretamente em música os
sinais elétricos normais
encontrados dentro do
corpo humano. Controlando-se os sinais, podese tocar a música.
Eletrodos no couro cabeludo, por exemplo, lêem
a atividade elétrica do cérebro, depois o computador escolhe padrões e
dá ordens a um sintetizaI \
dor para emitir sons em
resposta. Do mesmo modo, eletrodos ligados perto do coração, nas pálpebras ou nas rótulas transformam impulsos nervosos em sons sintetizados.
Em seu comunicado à
Sociedade Acústica, Lusted e Knapp escreveram
que o sistema, ao qual

"permite
chamaram de Biomuse, 'maquiao músico usar sua própria
naria interna' para gerar sons" através dos sintetizadores. Em conseqüência, sinais das ondas cerebrais
ou das batidas cardíacas, por exempio, podem ser usados para complementar música feita por meios tradicionais.
Eles também acham que se pofios em dançarinos para
colocar
de
música diretamente do
criem
que
movimento de seus músculos, produzindo sons que acompanhem a
"Também
música.
prevemos o uso
dessa técnica numa esfera diferente: para devolver o prazer de tocar
música aos paralíticos. Uma vez
que podem usar a eletricidade de
qualquer nervo ou músculo como
controle de sinal, uma pessoa paralitica pode aprender a fazer música,
mesmo usando apenas as pálpebras", escreveram os cientistas.

TORONTO — Há menos de 15
dias, Curt Freed, neurobiólogo do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Colorado, chefiou uma
equipe que implantou células cerebrais
de um feto abortado no cérebro de
uma vítima de 52 anos do mal de
Parkinson, na esperança de melhorar
sua condição. Foi a primeira vez que se
realizou uma tal operação nos Estados
Unidos.
Mas, apesar do entusiasmo com a
técnica em si, a maioria dos colegas de
Freed, reunidos em Toronto para a
reunião anual da Sociedade para a
Neurociência, não está satisfeita com
ele. Não é que Freed tenha sido o
primeiro a tentar a operação, já realizada cerca de 35 vezes em outros
países, mais notadamente no México,
Cuba e Espanha.O problema é o momento em que a operação foi feita.
Em maio, o Instituto Nacional de
Saúde americano impôs uma moratória a todas as pesquisas, feitas com
verbas federais, com tecidos fetais, e
reuniu uma comissão para examinar as
questões éticas envolvidas no uso de
material cuja origem são abortos voluntários.
Esse painel, dirigido pelo juiz federal distrital aposentado Arlin Adams,
de Filadélfia, devia apresentar seu parecer ao Instituto em meados deste
mês.
O ato de Freed intensificou um
debate já existente sobre a eficácia da
cirurgia como terapia para o mal de
Parkinson, o papel do governo na
determinação da eficiência desse processo e o uso de tecidos fetais em
pesquisas. Parece haver poucas probabilidades de que essas questões tenham
pronta solução.
E por baixo do debate há o temor
bastante concreto de que o governo
possa baixar leis, e não diretivas voluntárias, sobre o uso de fetos, ou até
mesmo proibir o seu uso.
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TOMADA DE PREÇOS H°- 015-STU-RJ/88
A Superintendência de Trens Urbanos do Rio de
Janeiro da Companhia Brasileira de Trens Urbanos,
torna público que serão recebidas às 9:00 horas do dia
12/12/88, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Cristiano Ottoni s/n9 - sala 709 - T1 Andar do Edifício da Estação de D. Pedro II, propostas
para:
"Cadastramento
e Projeto de Desapropriação do
Trecho Campos Elíseos - Saracuruna"
O Edital poderá ser obtido até o dia 01/12/88, na
Comissão Permanente de Licitação, no horário das
,.14:00 às 17:00 horas, ao preço de Cz$ 1.000,00 (hum
mil cruzados).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GOVERNO FEDERAL - TUDO PELO SOCIAL

JORNAL DO BRASIL

Ca

A CENTRAL DE MEDICAMENTOS — CEME torna público,
para ciência dos interessados, que a Comissão de Licitação
constituída pela Portaria n° 132 de 16 de novembro de
1988, nos termos do Decreto-lei n° 2300, de novembro de
1986, e suas alterações, estará reunida no Auditório de sua
sede, em Brasília-DF (SAS, Quadra 2, Bloco "O", 9° andar,
sala 901) no dia 19 de dezembro de 1988, às 9:00h, para
receber a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, e no dia
21 de dezembro de 1988, às 9:00h, para receber as
PROPOSTAS das empresas interessadas no fornecimento
de medicamentos, relativos ao exercício de 1989, objeto do
Edital de Licitação n° 007/88 — Concorrência 002/88.
O Edital acha-se afixado no quadro de avisos, localizado no
saguão do 8o andar de sua sede, e poderá ser obtido pelos
interessados, na sala 821 no mesmo andar, onde serão
prestadas as informações complementares.
Brasília-DF, 16 de novembro de 1988.
ROBERTO DA COSTA PEREIRA
Presidente da Comissão
de Licitação.

Academias USani choques Cocaína também
provoca vício
1
i
para modelar músculos de calmantes
Sizenando

BOSTON — Choques elétricos fracos podem substituir os exercícios físicos
— musculação, corrida, natação — na
modelagem do corpo humano? Embora
os especialistas torçam o nariz, a novidade vem ganhando adeptos entre pessoas
que querem entrar em forma sem fazer
sacrifícios: os salões de saúde oferecem
aos seus clientes sessões, de 35 minutos
cada, em que 20 eletrodos descarregam
corrente elétrica sobre os nervos que
controlam os músculos do tórax, abdome
e braços.
As contrações repetidas não produzem dor, segundo os usuários. "A sensaçáo é de um choque elétrico leve", afirma
o editor de literatura infantil Richard
Haney, 24 anos, que segue a rotina da
estimulação elétrica muscular três vezes
por semana. A estimulação é semelhante
ao tratamento usado por fisioterapeutas
para exercitar os músculos de pacientes
cora paralisia ou lesões que impeçam a
realização de exercícios normais.
Segundo Dinah Simonini, diretora do
Centro Impulse de Modelagem Física,
uma cadeia de salões de saúde em Massachusetts, os choques elétricos atuam sobre áreas difíceis, como os punhos dos
homens e os quadris das mulheres, em
que os resultados custam mais a aparecer.
A argumentação, contudo, não covence a
especialistas em treinamento físico, como
o professor de Fisioterapia Dean Currier,
da Universidade de Kentucky, para quem
"é impossível entrar em forma sem trabalho".
O diretor do Centro de Pesquisas

M

-\__/^>w^

Wl ii ir
Neuromusculares da Universidade de
Boston, Cario DeLuca, mostra-se
apreensivo. "A estimulação não reduz a
gordura. E não se sabe o que acontece
quando se coloca toda essa corrente elética no organismo", assinala. Ao invés de
perder tempo para ir"asao salão, ficar lá
meia hora e voltar,
pessoas ganhariam mais se passassem 20 minutos fazendo exercícios na própria casa".

Bando Ciência
Válvula cardíaca — Pesquisadores italianos construíram uma válvula
cardíaca artificial inteiramente de carbono
pirolítico, material desenvolvido há 20
anos para projetos nucleares e que se
revelou compatível com os tecidos orgânicos c capaz de reduzir ao mínimos os
riscos de coágulos. A válvula artificial,
projetada e construída pela empresa italiana Sorin Biomcdica, foi apresentada em
um congresso da União de Jornalistas
Científicos da Itália. A possibilidade de
embolias nas atuais válvulas artificiais,
que é de 3% até três anos após suas
colocação, será reduzida com a nova válvula, segundo os fabricantes. Ela já começou a ser testada e terá resultados definitivos em 1989.
Chernobyl — "Altos níveis de
radiação encontrados em aninrais selvagens depois do acidente de Chernobyl têm
inibido caçadores e aumentado os acidentes de trânsito na Suécia. Segundo o
Departamento de Trânsito da Suécia, nos
últimos 10 meses, 14.340 acidentes foram
provocados por animais selvagens, cervos
na maioria, perambulando em estradas —
um aumento de 10% cm relação ao mesmo período em 1987. A contaminação dos
animais pela nuvem radioativa de Chcrnobyl fez os caçadores abandonarem a caça.

O codatno qw foz parto I 9
'
da eufeura da paá. I

O resultado é que uma grande número de
cervos perambula pelas estradas, especialmente no norte do país.

Carro limpo — Dois engenhei-

ros dc Tula, na Rússia, inventaram um
dispositivo que transforma os automóveis
em meios de transporte ecologicamente
limpos. Evgueni Zakhvatov e Mikhail Dubosonov desenvolveram um conjunto de
pequenos aparelhos que, montados junto
ao motor, saturam o combustível de ozônio, enriquecendo-o de hidrogênio e outrás substâncias combustíveis e eliminando os gases tóxicos de escapamento. O
automóvel soviético Lada, por exemplo,
equipado com o sistema, aumenta sua
potência em 9 CV e reduz em 14% o
consumo de gasolina, à velocidade de 80
km/h. Os aparelhos servem também para
ônibus e caminhões, incluindo os movidos
a diesel.

Ciência juvenil — Começa

hoje em Blumenau, Santa Catarina, a 3a
Feira Internacional Juvenil de Ciência e
Tecnologia, com 400 trabalhos inscritos e
mais de 3 mil participantes. Tomam parte
no evento, que acaba no sábado, estudantes brasileiros, argentinos, uruguaios e
chilenos. A feira tem o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, secretarias de Educação do estado e do município
e patrocínio da Hoescht do Brasil.

NOVA IORQUE — A epidemia de
cocaína nos Estados Unidos criou um
novo tipo de abuso de drogas: o consumo
de calmantes, como o Valium, para controlar a ansiedade de altas doses de
cocaína, vem subindo a proporções inimaginadas no país. "Tranqüilizantes à
base de benzodiazepina estão virando
droga dc rua", adverte o Dr. Stanley
Yancovitz, chefe da Divisão de Dependència Química do Centro Médico Beth
Israel.
A escalada acompanha a da cocaína
e, particularmente, a forma mais potente
da droga, o crack. Os tranqüilizantes vêm
logo após o álcool c a cocaína, como a
droga que mais causa vício nos EUA.
Lançado no mercado há 25 anos
como antídoto para a ansiedade, o Valium rapidamente passou a ser a droga
americana mais receitada, virando até
tema de uma música dos Rolling Stones,
Molher's Liltle Helpcr. Em 1987, o calmante Xanax passou à sua frente. Mas
uma nova pesquisa realizada pela Clínica
Livre dc Haight-Asbury, em São Francisco, indica que o uso de cocaína está
aumentando ainda mais, com o crescimento paralelo do consumo de benzodiazepínicos como Valium, Xanaz e Halcion.
"O
problema aqui é subir c descer;
estimulantes e calmantes", diz o Dr.
David Smith, fundador da clínica de
Haight-Asbury. "A droga estimulante
básica de hoje é a cocaína. Quando as
pessoas a usam, ficam paranóicas e ansiosas, e usam calmantes para descer. Na
clínica vemos dia a dia um uso cada vez
maior de cocaína para decolar e álcool c
bcnzodiazepínicos para descer, duplicam
do a situação de abuso químico."
Perigo — Smith adverte que a
situação é potencialmente explosiva, porque o recurso a doses cada vez maiores de
calmantes para controlar doses cada vez
maiores de cocaína produz efeitos colaterais sérios. "Esse ciclo sedativodestrutivo faz com que um cocainômano
tolere enormes doses de calmantes que
podem afetar seu comportamento, seu
sistema psíquico e sua sensibilidade."
O cocainismo é um dos problemas de
abuso de droga mais difíceis de resolver.
"O viciado médio internado num centro
de reabilitação é uma pessoa de cerca de
40 anos, que abusa pelo menos de duas
substâncias. Há 10 anos, era apenas uma
substância. A cocaína mudou o padrão".
Para Smith, os médicos devem estar alertas para a prescrição de calmantes que
podem estar sendo usados como drogas
acessórias e sustentadoras de dependências tóxicas.
Nos Estados Unidos, a cocaína é um
dos principais fatores causadores de acidentes de trânsito, e acidentes e absenteísmo no trabalho. "Combinada com os
bcnzediazepínicos, o efeito é pior. Temos
visto blecautes benzediazepínicos totais,
amnésia, distúrbios de percepção e reações bizarras. Doses altas podem provocar paradoxais crises raivosas", adverte o
médico.

UTILIZAÇÃO EFICIENTE
DA CALCULADORA
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RIO DE JANEIRO, 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 1988
18:15 AS 20:45 HS.
"Este

evento destina-se a demonstrar a melhor utilização
possível deste equipamento no desenvolvimento das
funções diárias."

• EDSON CHI LL NOBRE - Pós-graduado em Engenharia Econômica, Chefe do
Setor de Estudos Econômicos do Departamento Industrial da Petrobrás e Professor da Esad.
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De bem com a vida.
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GOVERNO FEDERAL - TUDO PELO SOCIAL
MINISTÉRIO DASMIMUE CNCR01A

Eletrobrás *} Centrais Elétricas Brasileiras SA
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Light
Serviços de Eletricidade SA
CGC 60M4 4J. ...,'

COMPANMIAABERTA

AVISO AOS FORNECEDORES
$j
-LIGHT -

SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A torna público
que devido a paralização em suas atividades ocorrida no
período de 04 a 17/11/88, as licitações (encerramento e
.abertura) para fornecimentos de material e serviço, previstas para este período ficam reprogramadas conforme
"abaixo:

Propostas com entregas encerradas

DE 04 A 09/11/88
ENCERRAMENTOS REPROGRAMADOS PARA 22/11/88
ABERTURAS EM 23/11/88 A PARTIR DE 09:00 HS
DE 10 A 14/11/88
ENCERRAMENTOS REPROGRAMADOS PARA 23/11/88
ABERTURAS EM 24/11/88 A PARTIR DE 09:00 HS
DE 16 A 18/11/88
ENCERRAMENTOS REPROGRAMADOS PARA 24/11/88
ABERTURAS EM 25/11/88 A PARTIR DE 09:00 HS
IMPORTANTE: AS DEMAIS LICITAÇÕES COM PROGRAMAÇAO DE ENCERRAMENTO. A PARTIR DE. 21/11/88
PERMANECEM INALTERADAS.

-¦*-

Testes com a máquina, iniciação geral (notação brasileira, teclas
f e g, número de casas decimais, etc.) Pilha operacional, teclas de
percentagem, memória de armazenamento e memória para cálculos. Função de calendário, teclas diversas (PREFIX, FRAC, INTG,
RND, LST X, etc). Cálculos estatísticos, memória financeira, cálculos de taxas equivalentes, teclas de fluxo de caixa "amort".
Noções preliminares de programação. "
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rent&car

MAIS BARATO E MAIS FÁCIL DO QUE VOCÊ PENSA. AV. BRASIL 2332 - FONE: 580-1335

CSUCl ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
Rua SSo José, 40 - 9° andar - Cep 20010
Telex (21) 38680-Tel.: (021) 221-7080
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Vá ser convencional assim lá no Primus!
No Hotel Primus vale a pena ser convencional.
E as empresas que escolhem o Primus para suas convenções sabem disso.
Com um Centro de Convenções totalmente equipado e um hotel 4 estrelas
com todos os seus serviços à sua disposição, os convencionais do Primus
têm o conforto e a tranqüilidade que precisam.
São 4 salões refrigerados, e um deles tem o tamanho ideal para sua
convenção. Esó escolher entre 400, 100, 60 ou 20 lugares.
Todos os salões dispõem de sala de secretaria, hall de exposições e o que há

de mais moderno em equipamentos de som e de apoio.
Na tranqüilidade de São Lourenço os índices de dispersão são mínimos, e
opcionalmente o Primus coloca à disposição de seus convencionais um
programa de saúde e beleza cientificamente elaborado para dará seus corpos
e as suas mentes um relax total.
Na sua próxima convenção, escolha o Centro de Convenções do Hotel Primus.
Ligue para nossa Central de Informações e faça sua reserva.
Não há nada mais moderno que ser convencional no Primus.

• • • •

= IM-.JII
CONVENÇÕES

HOTEL
PRIMUS lll—i

Central de Reservas: (035) 331-1244

R. Cel. José Justino, 681 Centro. Sâo Lourenço, MG. §k

Economia
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¦¦¦--¦--------¦¦¦¦k^iaWMBB

iít >FHie Econômico
mbora alguns jornais econômicos internacionais tenham exagerado no colorido vermelho no noticiário sobre as eleições
brasileiras, os banqueiros não parecem impressionados. De tato, o preço dos papéis
da dívida externa brasileira não se alterou
na semana passada, depois de conhecidas as
importantes vitórias ao PT. Esses títulos
continuam sendo negociados com um desconto médio de 61% — isto é, uma promissória brasileira de um milhão de dólares
estava sendo vendida, no mercado bancário
norte-americano, por 390 mil dólares, um
poucminho mais ou menos.
Esse preço é estável há cerca de um
mês. É baixo, mas esse preço baixo resulta
da estratégia de pequenos bancos que estão
tentando se livrar dos títulos brasileiros
antes do final do ano. Querem fechar o
balanço já registrando o prejuízo com os
papéis brasileiros — afinal estão passando
adiante com descontos de 61% — para
obter algumas vantagens no imposto de
renda. Reduzem seu lucro e, assim, seus
impostos. Essas vendas é que depreciaram
os papéis, não as eleições. Como disse um
operador desse mercado, "os banqueiros
ainda estão em cima do muro".

União X estados
A Secretaria do Tesouro fez algumas contas
e chegou à conclusão de que a proposta de
Orçamento de União acabou prevendo uma
economia no pagamento da dívida externa dos
estados e municípios. Pelo Orçamento, em exame no Congresso Nacional, estados e municípios,
incluindo suas estatais, devem pagar no ano que
vem USS 3,095 bilhões de juros da sua dívida
externa. Entretanto, se aplicado com rigor o
critério de pagamento de 25% dos juros, os
estados e municípios teriam que pagar ÚS$ 3,258
bilhões, contado aí juros atrasados e os que
vencem em 1989. Dá uma diferença, a favor de
estados e municípios, de quase 200 milhões de
dólares.
É difícil, porém, que esse números sensibilizem governadores e prefeitos, sobretudo estes,
os recém-eleitos. Eles querem rolar toda a dívida
ou
pendurar a conta no governo federal.

Conjuntura
Já na praça o relatório Trevisan!Conjuntura,
edição de novembro, editado pela empresa de
auditoria Trevisan & Associados. Traz um estudo especial sobre a indústria de alimentação,
além das costumeiras dicas sobre assuntos tributários e de administração financeira. Inclui ainda
análises de conjuntura. A edição de dezembro
vai trazer um estudo setorial da indústria eletroeletrônica.

Recuperação parcial
Os supermercados contam com um aumento de vendas em dezembro, estimulado por uma
URP maior que a inflação (se realizado o que
está previsto no pacto social) além do 13° salário.
Mesmo assim, o ano de 1988 deverá terminar
com um movimento de vendas 10% inferior ao
de 1987. A previsão é do presidente da Associa. ção Brasileira de Supermercados, Arthur Sendas, proprietário do 4o maior grupo do setor. O
resultado negativo se explicará pelo que aconteceu no início deste ano, quando o faturamento
chegou a cair 12%.

Banco múltiplo
Depois de deixarem a Cotia Trading, os
irmãos Roberto e Marcos Giannetti da Fonseca,
este último ex-secretário da Fazenda de São
Paulo, estão criando uma nova empresa, a Silex
corretora de títulos, trading, consultoria e
administração financeira. Também entraram
com pedido no Banco Central para a operação
como banco múltiplo. Silex é uma composição
das últimas letras de Brasil com cr de exterior. É
também o nome de uma pedra resistente, explica, animado, Marcos Fonseca.

Continua demorando
A empresa que desejar automatizar seu
escritório vai continuar tendo de esperar pelo
menos oito meses para que a Embratel instale os
necessários terminais de transmissão de dados.
Para empresários da Associação Brasileira de
Automação de Escritórios, esse prazo é absurdamente longo. Já para o presidente da estatal
Embratel, José Eugênio Guizard Ferraz, não
está tão ruim. Afinal, há dois anos, esse prazo
era de 12 meses.
Esse comentário, feito ontem o III Congresso Nacional de Automação de Escritórios, desanimou os participantes. Eles entenderam: o presidente da Embratel estava dizendo que, com o
regime de pão-e-água que o Ministério da Fazenda pretende impor, a empresa não terá orçamento para melhorar seus serviços. Oito meses e olhe
lá.

Jogo pesado
Empresários de ônibus urbanos de São
Paulo pretendem jogar pesado nesta semana
para obter do prefeito Jânio Quadros um aumento imediato nas tarifas, que custam CzS 80 desde
26 de setembro. Primeiro, vão levar seus argumentos ao prefeito, no
que poderão contar com a
intermediação do vereador Brasil Vita, do PT. Se
Jânio não aceitá-los, há empresários que, embora
preocupados, propõem saída radical: a greve do
. patrão, um locaute, isto é, tirar os ônibus de
circulação por um dia.
Os ônibus carregam 5,3 milhões de passageiros por dia, na cidade de São Paulo. Arrecadam, portanto, CzS 424 milhões ao dia, dinheiro
vivo, à vista, para imediata aplicação no mercado
financeiro.
Compreende-se que os empresários fiquem com
o coração aos saltos diante de indicada disposição
de Jânio Quadros de não conceder mais nenhum
aumento de tarifa até o final de seu mandato, a
31 de dezembro. Seu objetivo seria deixar o
pesadíssimo ônus para a prefeita eleita Luiza
Erundina, do PT, que, como se sabe, não morre
de amores pelos empresários de ônibus.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

terça-feira, 22/11/88
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Trabalhador quer sabe r números da

Os trabalhadores que participam das negociações para conter o aumento da inflação,
conhecidas como pacto social, vão propor hoje
que o governo divulgue aos negociadores todos os estudos que tem dimensionando o
impacto da conversão de dívida e do relending
no déficit público. A informação foi prestada
pelo diretor do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese), Walter Barelli, explicando que na
última reunião do pacto o próprio ministro
Maílson da Nóbrega revelou que todos estes
negócios com a dívida acabam influindo diretamente no déficit, porque ao emitir mais
cruzados para liberar as conversões, o governo
tem também que emitir títulos para enxugar o
excesso de liquidez. O relending, que ainda
não foi iniciado, é o reempréstimo do dinheiro
recolhido ao Banco Central para pagamento
do principal da dívida, e que não foi repassado
aos bancos, já que o principal será pago em 20
anos.
"Foi dito na reunião
que o governo tem
estudos mostrando o impacto destas medidas
no déficit, então nós queremos ver estes estudos" disse Barelli, acrescentando que não faz
sentido o pacto examinar o orçamento sem ver
estes números porque os assuntos estão" intimamente ligados. "Nós recebemos uma caixa
preta. Queremos abrir esta caixa" disse o
economista.
Na reunião de hoje também, as confederações vão propor em conjunto que haja uma
gestão tripartite dos recursos do PlS/Pasep. A
redução do total do recolhimento para o
PIS/Pasep não agradou os trabalhadores, mas
não se sabe exatamente como os representantes dos diversos setores vão influir nestas
questões já que o orçamento já está no Con-

João Cerqueira — 28.09.88

Empresários acham que o
governo nao cumpre pacto

SAO PAULO — Os empresários decidiram fazer uma cuidadosa avaliação do plano
de ajuste entregue pelo governo ao Congresso
Nacional, após receber novas informações técnicas em reunião, hoje, em Brasília, e só
depois é que tomarão posição sobre o projeto.
Eles acham, a princípio, que o governo não
está cumprindo sua parte no pacto social,
articulação entre empresários, trabalhadores e
governo para conter a explosão inflacionária.
Desde já, porém, identificaram um perdedor nas negociações: o empresariado. Segundo
sua análise, os trabalhadores nada perderam,
porque a política salarial não foi alterada, mas
os empresários tiveram que diminuir sua margem de lucro, contendo a remarcação em um
limite de no máximo 26,5%, enquanto o
governo não reduziu o tamanho do déficit do
Estado, como prometera.
Aumento brutal — E concluíram que houve um "brutal" aumento de impostos, com a
redução dos prazos de recolhimento de praticamente todos os tributos federais (IPI, PIS,
Finsocial, IR e outros) com a decisão de se
aplicar a correção monetária sobre todos eles a
partir do sétimo dia do vencimento.
Os empresários paulistas reuniram-se ontem no Fórum Informal, organização que
abriga dirigentes da indústria, do comércio e
do mercado financeiro, e que pretende ser
uma organização formal de abrangência nacional. Ontem mesmo discutiram os estatutos da

Barelli quer saber de tudo
"O
gresso.
governo tinha prazos para enviar o
orçamento", compreendeu Barelli. Ele acha
agora que para mudar algumas das decisões
previstas nas contas do governo, os representantes do pacto terão que tentar influir nas
votações do Legislativo.
Um técnico da Fazenda disse que o governo está preparado para os questionamentos
dos negociadores do pacto social a respeito do
impacto da conversão de dívida e do relending
na expansão do déficit e do dinheiro em
circulação na economia.

Longo prazo não se altera
Arquivo — 30.06.83
BRASÍLIA — O

governo não pretende
alterar a cláusula do acordo de longo prazo
da dívida externa que prevê a conversão,
sem deságio (desconto), de USS 1,8 bilhão,
em setembro do próximo ano. A informação foi dada ontem pelo secretário de
Assuntos Internacionais do Ministério da
Fazenda, Sérgio Amaral, garantindo que,
até o momento, o governo não cogita de
alterar o acordo da dívida externa, apesar
deste ser bastante flexível e permitir mudanças em suas cláusulas, enquanto estiver
em vigor.
A alteração na cláusula de conversão de
USS 1,8 bilhão sem deságio foi levantada
durante as discussões do pacto social, quando os trabalhadores alegaram que o país
teria prejuízos, já que os títulos da dívida
externa brasileira estão sendo negociados
no mercado secundário com descontos que
chegam a 60%. Por este acerto feito entre o
governo e os credores, o Brasil pagará pelos
títulos da dívida brasileira seu valor de face,
apesar do mercado estar pagando menos da
metade por estes papéis.
Amaral negou que esta conversão de
USS 1,8 bilhão esteja produzindo algum
impacto sobre a base monetária (dinheiro
em circulação mais os depósitos no Banco
Central). É que essas operações ainda não
começaram a ser feitas e, portanto, ao
contrário do que chegou a ser anunciado,
não são responsáveis pelo impacto monetário na economia. O diplomata explicou
também que a conversão de USS 1,8 bilhão
prevista para o próximo ano é compatível
com a meta de expansão monetária.
Quanto à conversão da dívida externa
em investimento, feita através da Resolução
1.460 do Conselho Monetário Nacional,
Amaral disse que é possível fazer alterações, caso se constate que esse tipo de
operação está tendo impacto monetário.
Ele informou, no entanto, que o governo

Abia ameaça romper acordo
BRASÍLIA — A Associação Brasileira
das Indústrias de Alimentação (Abia) ameaça
sair do pacto social — acordo entre governo,
empresários e trabalhadores para conter a
inflação — se o governo não concordar com a
concessão de aumentos automáticos dos produtos do setor sujeitos ao controle do Conselho Interministerial de Preços (CIP). Dirigentes da entidade solicitaram ontem ao governo
a inclusão do assunto na pauta da reunião de
hoje do Comitê Técnico do pacto, que a
princípio deveria tratar apenas do plano de
saneamento das finanças públicas.
Reclamam as indústrias de alimentação
que os reajustes dos preços do setor sujeitos ao
controle do CIP continuam sendo liberados
com atraso, só que, agora, com o agravante de
que são limitados ao índice máximo de 26,5%
fixado pelo pacto. Em agitada reunião realizada sexta-feira pasada na sede da Abia, em Sáo
Paulo, dirigentes de diversas indústrias advertiram que deixarão de vender seus produtos,
repetindo o "desabastecimento" verificado na
época do Plano Cruzado, se não houver uma
solução favorável às suas reivindicações.
A reunião de sexta-feira da Abia foi realizada "num clima de guerra", segundo descriçáo de um dos participantes do encontro,
devido ao elevado ônus que as indústrias de
alimentação alegara estar sofrendo cora o
"Por enquanto,
o pacto social se
pacto social.
restringe à prefixação de alguns preços e a
grande maioria dos preços fixados refere-se à
indústria de alimentação e artigos de limpeza e
perfumaria, que assim estão arcando quase
inteiramente com o ônus do pacto", protestou
na reunião um dos dirigentes das 200 grandes
indústrias de alimentação que integram a
Abia.
Houve também muitas referências na reunião à posição de outros segmentos industriais
no pacto, por não terem preços de seus
produtos incluídos na lista de preços sujeitos
ao limite máximo de 26,5% de aumento."0
vagão do Luís Eulálio não entrou na lista. O
navio do Donato também não entrou", queixou-se um dos participantes. Luís Eulálio de
Bueno Vidigal Filho, um dos representantes
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Amaral: acordo sem alteração
também náo está pensando em alterar as
regras da conversão através de leilão.
Atualmente, as conversões da dívida
vencida depositada no Banco Central são
feitas através de leilões mensais até o limite
de USS 150 milhões. O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, já admitiu, contudo, que estas regras poderão ser alteradas,
aumentando-se o prazo entre os leilões ou
reduzindo-se o valor a ser convertido mensalmente.
Sérgio Amaral esclareceu também que,
ao contrário do que chegou a ser divulgado,
os bancos credores já estivessem fazendo
operação de relending (reempréstimo dos
créditos não recebidos ao mercado interno).
O secretário explicou que "não há hipótese
dos bancos fazerem essa operação sem
autorização do Banco Central e, até agora,
não houve permissão neste sentido".

País vê saídas para dívida

BRASÍLIA — O Brasil já estuda três
alternativas para a redução da dívida externa
da América Latina, que serão discutidas na
reunião nos dias 11 e 12 de dezembro entre os
sete ministros da Fazenda dos países que
compõem o Grupo dos Oito (o ministro do
Panamá não irá participar em função do golpe
militar que depôs o presidente constitucionalmente eleito). As propostas, segundo o secretário de Relações Internacionais do Ministério
da Fazenda, Sérgio Amaral, visam encontrar
uma solução de mercado viável para a redução
da dívida da América Latina, que está em
torno de USS 450 bilhões.
As alternativas em discussão pelo governo
brasileiro não trazem muita inovação. Uma
delas seria a redução da dívida via emissão de
bônus de saída, que já está prevista no acordo
da dívida brasileira, e da conversão da dívida
externa em investimento, também em vigor e
que, neste ano, chegou a USS 5 bilhões entre
as operações formais (USS 3 bilhões) e informais (USS 2 bilhões). Já os bônus de saída,
segundo Amaral, tiveram adesão de mais de
cem bancos e reduziu a dívida em USS 1
bilhão.

entidade e nomes para um Conselho. Mas
decidiram deixar toda a responsabilidade sobre os destinos do país e controle da inflação
com o Congresso Nacional. Em documento,
após a reunião, consideram a primeira
parte'
do pacto econômico cumprida, com a interrupção do processo de hiperinflação, e pediram
apoio aos governadores.
Esquerda — Criticaram o aumento de
tributação, que deverá atingir não só o contribuinte, mas também os trabalhadores. Eduardo da Rocha Azevedo, presidente da Bolsa de
Valores de São Paulo, chega a pensar na
existência de uma "ala da esquerda" na Receita Federal, conspirando contra o empresariado. Flávio Telles de Menezes, presidente da
Sociedade Rural Brasileira, acha que o processo de ajuste será recessivo, porque "náo há
controle da inflação sem dor", e que o povo
precisa saber disso, com toda a clareza.
Os empresários reclamaram da insistência
dos trabalhadores em exigir uma listas de
referência de preços e produtos: "O pacto não'
é uma lista de preços, é um estado de espírito", disse Menezes. Abraham Szajman, presi-]
dente da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo e anfitrião da reunião de ontem,
considera que os trabalhadores devem diminuir as pressões e que suas reivindicações têm
"só os
que ser atenuadas. Até agora, disse,
empresários deram sua contribuição." Ele
mesmo previu que, a continuar assim, "o
pacto irá por água abaixo"

da Confederação Nacional da Indústria no
pacto social, é principal acionista da Cobrasma, fabricante de vagões de trem, enquanto
Artur João Donato, que também participa do.
pacto na condição de vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, é,
ligado à indústria naval.
A reunião da Abia terminou tarde da noite,
de sexta-feira e no dia seguinte o presidente da'
associação, Edmundo Klotz, viajou para a
Europa, onde permanece até o final da semana. Antes de embarcar, porém, Klotz deixou
instruções aos seus assessores para que enca-"
minhassem ao governo a insatisfação do setor'
com a situação e iniciassem negociações para'
mudar os atuais critérios de concessão de;
aumentos de preços para as indústrias de,
alimentos.
Com a realização do pacto social, no dia 3
passado, as indústrias de alimentos, cujos'
preços estavam excessivamente defasados —
de acordo com as alegações dos representantes,
do setor —, ficaram impedidas de recuperar a
diferença nos reajustes previstos para novem-.
bro, devido ao limite máximo de 26,5%.Segundo os empresários, a demora do CIP
agravou a situação.
I l A inflação de novembro atingirá, no
máximo, 26,5%, podendo até ficar um pouco abaixo desse índice, segundo estimou
ontem o empresário Arthur Sendas, presi-,
dente da Associação Brasileira dos Super-*
mercados (Abras), convencido de que opacto social — entendimento antiinflaçáo*
firmado entre governo, empresários e tr_-J
balhadores — será cumprido integralmen-!
te."Pelo menos 50% dos produtos não >
atingirão o limite máximo, acertado no»
âmbito do pacto social, de 26,5%", anali-"
sou Sendas, para quem um dos principais
pontos de pendência — o preço do óleo de
soja — deverá ser acertado até o fim do
mês, após as reuniões entre os integrantes
da comissão que acompanha o cumprimen- '
to do pacto.
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Esta alternativa, que será discutida na
reunião dos sete ministros dos principais devedores da América Latina — Brasil, Peru,
Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador e
México —, prevê também o lançamento de
novos bônus de saída e a securitização da
dívida (transformação da dívida em bônus).
Ainda nesta proposta está a idéia de se converter a dívida por um novo título, com a fixação
de um desconto prévio. Os bancos credores
teriam a opção de receber o pagamento em
mercadoria, mas no valor do título com desconto.
A segunda alternativa prevê a compra da
dívida dos países da América Latina por
organismos internacionais, como Banco Mundial (Bird) Fundo Monetário Internacional
(FMI). Por esta proposta, estes organismos
comprariam as dívida latino-americana no
mercado secundário, com desconto, e as revenderiam aos países devedores, repassando
este desconto. Esta idéia, segundo Amaral, "é
o centro da proposta do presidente da França,
François Mitterrand", e é bem aceita pelo
governo japonês e pelo Congresso dos Estados
Unidos.
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Processador 8086-2, dobro de
formance do XT turbo com
compatibilidade, placa EGA alto
padrão gráfico, monitor fósforo
branco, Chip GAC 30 que substitui 40 circuitos integrados da
CPU.Redator(processadorde te.
eCalctecfplanilha eletrônica)
Português sem ônus adicional..
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ECNOLOG SISTEMAS LTDA
H'Av
Franklin Roosevelt. 115- Gr 403
Tels. 262-2661 e 533-0644

CURSO
MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA
AO MERCADO DE CAPITAIS
Objetivos
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O Curso é dirigido para executivos financeiros,
profissionais e investidores que desejem aprimorar
os seus conhecimentos de Matemática Financeira
Básica e utilizar este instrumental na avaliação de
alternativas de investimento.

Tudo o que você sempre quis
não passa de uma mirage.

Programa
Juros Simples e Compostos. Taxas de Juros. Série
Uniforme. Comparação entre Alternativas de
Investimento. Equivalência de Fluxo de Caixa. Planos
de Financiamento. Títulos Privados e da Divida
Pública Federal. Aplicações no Open-Market.
Investimento de Renda Variável e Considerações
sobre Inflação nas Decisões de Investimento.
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Se você sempre quis uma impressora com 700 cps de
velocidade, 136 colunas, 8 k de buffer e 5 densidades horizontais,
seu sonho se tornou realidade. Chegou a nova. MRACE-W
Versátil, veloz e de alta resolução gráfica. Não perca tempo.
Vá correndo conhecê-la na Compumicro.

DOTS COTPMinn©
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.

INFORMÁTICA EMPRESARIAL

RJ: R. Sete de Setembro, 99/8. andar
Tel.: (021) 224-7007 - Telex: (21) 33848 PUMI
SP: R. Haddock Lobo, 337/7.° andar
Tel.: (011) 231-0799
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JA. DIZ TUDO
CANETAS CONTINENTAL
Av. Rio Branco. 156
Tel.: (021) 262-2597
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Realiza çáo
28 de novembro a 15 de dezembro de 1988, das
18:30 às 21:00 horas, de 2" a 5"-feira.
Taxa de Inscrição
42 OTN's
Informações e Reservas
Centro de Formação e Treinamento
Av. Rio Branco, 108 — 2o Andar

Tels.: 232-1614; 242-6646 e 242-6653
Rio de Janeiro

IBMEC

Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais
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Cacex libera importação de cerca de
Marcelo Carnaval

A Cacex (Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil) liberou a
importação de cerca de 1.250 produtos,
mantendo suspensas as importações de
apenas 1.206, entre os quais os automóveis. A decisão, publicada na edição de
ontem do Diário Oficial, faz parte de
uma estratégia do governo de liberar
gradualmente as compras externas.
Entre os 1.250 produtos liberados
os seguintes
para importação constame moluscos,
seitens: peixes, crustáceos
mentes de anis, coentro e alcaravia (cominho armênio), cereais, alimentos industrializados, produtos de perfumaria e
cosméticos, matérias utilizadas na fabricação de papel, roupas usadas, trapos e
farrapos, chapéus e artigos semelhantes.
Armas e munições, que também foram
liberadas, necessitam, contudo, de autorização do Ministério do Exército. Todos
os produtos liberados estão sujeitos ao
pagamento do Imposto de Importação,
que pode chegar até a 85% do valor do
bem, além de todos os tributos pagos
pelas indústrias brasileiras para vender
seus produtos no mercado interno.
Caviar — Muitos outros produtos
que fazem parte de itens que continuam
com importação suspensa também foram
liberados. Este é o caso das sementes e
frutos oleaginosos. Agora, apenas as sementes e farinhas de sementes de cânhamo continuam com importação suspensa.
Outro exemplo são as preparações de
carnes, peixes, crustáceos e moluscos.
Antes todas elas estavam suspensas.
Agora, apenas extrato de peixe, caviar e
seus sucedâneos e preparações e conservas de atum, bonito e sardinha. No caso
das bebidas, só não se pode importar
agora águas minerais, refrigerantes e cervejas. Mas o fumo e o tabaco permaneceram na lista.
Diversos produtos químicos, como
oxido de zinco e fosfetos de alumínio e de
magnésio, foram liberados, mas o popularmente conhecido bicarbonato de sódio
ficou de fora. Vários produtos de plástico
também foram liberados, o que não aconteceu com bens de consumo conhecidos,
como mamadeiras, artigos de escritório
em geral e para iluminação elétrica.
Praticamente todos os produtos que
ficaram na lista sáo bens de consumo com
similar fabricado no Brasil. Assim, permaneceram com importação suspensa di-

wÊÈm

3à
Wsè

_Ü§k

Reclamação surpreende Receita retém 599.992
EUA se queixam
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Salek: taxação de até 85%
versos tipos de papel, calçados, tecidos,
roupas, peças para banheiro, pérolas naturais em bruto ou trabalhadas e outras
pedras preciosas, quase todos os aparelhos eletrodomésticos, brinquedos e automóveis.
Automóveis — Apesar do diretor da Cacex, Namir Salek, ter chegado a
anunciar a liberação da importação de
automóveis de valor superior a USS 20
mil, esse item acabou permanecendo na
lista dos supensos. Ao comentar ontem a
medida, o presidente da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
(Funcex), Benedicto Moreira, afirmou
que a manutenção dos automóveis na
lista foi uma decisão correta. Pelos seus
cálculos, se os carros de luxo tivessem sua
importação liberada, cerca de 5.000 veículos estrangeiros deveriam entrar no
país em 1989. Considerando um preço
médio de USS 30 mil por unidade, o
Brasil teria de dispender USS 150 milhões
só nessas compras.
"Náo é muito comparado ao volume
negociado no comércio exterior brasileiro, mas daria para instalar algumas fábricas", comentou Benedicto Moreira. Assim, disse ele, é melhor deixar essa medida para 1990. E para quem deseja ter seu
Mercedes importado, brincou, "tem muito diplomata vendendo seus carros, sem
falar no contrabando do Paraguai". Além
disso, "os carros nacionais funcionam
muito bem", acrescentou Moreira, que
tem um Santana.

Maria Luiza Jacobson
RASÍLIA — O governo brasileiro recebeu com surpresa e
preocupação a notícia de aue a indústria de cobre e de latão dos Estados
Unidos pediu ao USTR (United States Trade Representative — o escritorio comercial da Casa Branca) que
abra uma investigação contra o Brasil
por náo estar exportando para os
EUA sucata de cobre e de latão.
As exportações foram suspensas
pela Cacex em 1983, devido à escassez
do produto no mercado interno. Os
12 países da Comunidade Econômica
Européia (CEE) também foram citados na petição. O Japão, citado inicialmente, teve seu nome retirado
posteriormente, com a justificativa de
que já suspendeu as restrições à exportação de sucata de cobre e de
latão.
A surpresa do governo brasileiro
deveu-se ao inusitado da reclamação:
até agora os EUA queixavam-se do
Brasil pelas restrições impostas à importação. É a primeira vez que o país
recebe uma ameaça de investigação
por restringir a exportação de um
produto. A preocupação foi causada
pelos indícios de que pode haver uma
ampliação da utilização da seção 301
da Lei de Comércio americana, com
efeitos desastrosos para as exportações brasileiras.
Segundo a avaliação de um especialista do Itamaraty, este último pedido de investigação mostra que qualquer comerciante americano que se
sentir prejudicado pelo fato de o Brasil exportar ou não exportar um determinado produto a um determinado

Âveso
O Pró-Reitor de administração no uso da competência que lhe foi delegada através da portaria n°
640/88, do Reitor Sebastião Marsicano Ribeiro,
consoante editais publicados no Diário Oficial de 10
de novembro de 1988, torna público que estão
abertas inscrições, até 25 de novembro de 1988,
para concurso público de provas e títulos destinado
ao provimgnto de empregos de Professor Auxiliar
para o departamento de comunicação, nos conjuntos de disciplinas a seguir indicados, sendo 1 (uma)
vaga para cada conjunto: Conjunto de disciplinas 01
— introdução ao radialismo, técnico de seleção de
imagens em TV, laboratório de rádio e TV II e
organização da produção e direção em TV.
02 — Introdução ao jornalismo, jornalismo interpretativo, comunicação comparada e laboratórios de
jornalismo.
Os interessados poderão obter maiores informações no departamento do pessoal, localizado na
reitoria, no horário normal de expediente.
Juiz de Fora, 17 de novembro de 1988
José Geraldo Teixeira
Pró-Reitor de Administração
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BR-800 SAIU
EtEAGORA
E UM PAPEL
D

IAPAS 'INSTITUTO DC ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA t ASSISTÊNCIA SOCIAL
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AVISO
ALIENAÇÃO DE SMÓVEIS
RUA SOROCABA — BOTAFOGO/RJ
A SECRETARIA REGIONAL DE ENGENHARIA E
ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL — IAPAS, leva ao
conhecimento dos interessados que, em sua sede situada
na Av. Presidente Wilson 198 — 7o andar a Comissão de
Alienação receberá propostas para aquisição dos domínios úteis de imóveis na Rua Sorocaba, em Botafogo/RJ,
registrados no 3o Ofício, livro 3-AH, fis. 200, sob o n°
11.201, em 21.05.46, a seguir relacionados:
1.1 — CONCORRÊNCIA N° RJ/15/88 — Rua Sorocaba
lotes 129, 131 145 e 147. PREÇOS: A venda será
efetivada à vista tendo como valor mínimo, para o grupo
de 4 lotes, o correspondente a 62.605,90 OTN equivalentes, nesta data a CzS 236.320.368,90 (duzentos e trinta e
seis milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e
oito cruzados e noventa centavos). PROPOSTA: os licitantes deverão entregar suas propostas até às 14:00 hs do
dia 22/12/88.
1.2 — CONCORRÊNCIA N° RJ/16/88 — Rua Sorocaba
lotes 163, 177, 179, 193. 195 e 203. PREÇOS: A venda
será efetivada à vista tendo como valor mínimo, para o
grupo de 6 lotes o correspondente a 77.849, 37 OTN
equivalentes nesta data, a CzS 293.860.352,42 (duzentos
e noventa e três milhões, oitocentos e sessenta mil.
trezentos e cinqüenta e dois cruzados e quarenta e dois
centavos) PROPOSTA: Os licitantes deverão entregar
suas propostas até às 13:00 hs do dia 22/12/88.
2. Os imóveis são foreiros à Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro.
3. Os imóveis encontram-se ocupados sob o regime de
locação, estando com prazos indeterminados.
4. O Edital de concorrência, contendo as condições de
habilitação e demais exigências, bem como, outros esclarecimentos, serão obtidos no mesmo endereço no horário
das 12:00 às 16:00 horas.
5. Como garantia de manutenção da proposta, o licitante,
deverá recolher, até às 16:00 hs do dia 21/12/88, à
Tesouraria do Instituto, a importância correspondente a
10% (dez por cento) do valor básico estabelecido para o
grupo pretendido, previsto no item 1 acima. A Guia de
Recolhimento deverá seT solicitada até às 14:00 hs do dia
20/12/88, no endereço acima citado.
Brasília-DF
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0 Gurgel BR-800 agora é um carro
de verdade, que você pode conhecer
no Gurgel Trade Center.
E também é uma excelente oportunidade
de investimento.
Imagine o sucesso de vendas de um
automóvel que anda até 24km com
1 litro de gasolina, transporta 4 pessoas
com conforto e custa a metade do carro
mais barato do mercado.
Agora, imagine você sócio da empresa
fabricante. Uma empresa sólida e rentável
que já produziu mais de 20.000
veículos, com um patrimônio inicial de
Cz$ 25 bilhões.
Pois é isso que a Gurgel Motores está
oferecendo. São 10.000 lotes de ações,
cada um por 750 OTNs. Todos os acionistas
têm direito a voto. E têm prioridade na
compra dos primeiros Gurgel BR-800.
Ja imaginou? Então procure logo
a Estructura Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda. ou uma
instituição financeira credenciada pela
Gurgel. Antes que o papel comece a subir.

17 de novembro de 1988

Altamiro Fiel d'Oliveira
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
DESIMOBILIZAÇÃO

VENDA DE AÇÕES:
EM EXPOSIÇÃO:
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As crônicas com sabor especial.
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TRADEL 'CEM.

Campo de Sio Cristóvão. J44
Tels 580-9989. 580-99.19 e
580-2534

Rua Almirante Barroso. 52
21" andar Tel 533 1212

preço, pode pedir a abertura de uma
investigação com base na seção 301 da
Lei de Comércio. Se o USTR concordar em abrir a investigação, e admitir
a existência de "práticas comerciais
desleais e prejudiciais", como tem
sido a praxe ultimamente, pode decidir por retaliar as exportações brasileiras, punindo setores estranhos ao
reclamado. Foi assim no caso da informática — cuja retaliação está provisoriamente suspensa — e no caso do
não recolhimento de patentes de produtos farmacêuticos, cujas retaliações
atingiram a área de papel e de produtos eletrônicos.
O USTR recebeu a petição dia 14
de novembro último e tem um prazo
de 45 dias (até 29 de dezembro) para
decidir se aceita ou não abrir a investigaçáo. O Cooper and Brass Fabricator Council (Conselho dos Fabricantes de Cobre e de Latão) já decidiu
que se o USTR nâo concordar com a
investigação, vai sobretaxar em 100%
as exportações de produtos semimanufaturados de cobre e de latão do
Brasil e da CEE.
A petição americana alega que a
decisão brasileira de restringir as exportações de sucata de cobre e de
latão viola o artigo 11 do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio (Gatt),
que proíbe restrições à exportação
entre as partes contratantes, e que
esta medida tem causado prejuízos da
ordem de USS 150 milhões anuais aos
produtores americanos.
Ainda aturdido com a notícia, um
diplomata brasileiro comentou: "Os
americanos alegam que, ao não exportarmos sucata barata, nós os obrigamos a comprar sucata cara no mercado interno. Quando exportamos a
um preço competitivo, nos acusam de
estar fazendo dumping; quando não
exportamos a um preço competitivo
(e por escassez de matéria-prima),
alegam que estamos manipulando o
mercado internacional do produto."

i—I O presidente eleito dos Estados
'—' Unidos, George Bush (no centro, a esquerda), anunciou ontem o
nome de três colaboradores do governo Reagan para compor seu ministério: o controle do orçamento
público ficará com Richard Darman
(ao microfone), ex-subsecretário do
Tesouro de Reagan; Richard Thornburgh (D) permanece no Departamento de Justiça; e Lauro Cavazos
(E) também será mantido na pasta
da Educação. Na cerimônia, Bush
anunciou que reduzirá o déficit sem
aumentar impostos, uma proposta
batizada de congelamento flexível,
que combina rigor nos gastos públicos com cortes em programas de
governo, mas não convence os economistas
Dólar — O dólar subiu ontem em
relação ao iene japonês, mas voltou a cair
em comparação às principais moedas européias. Em Tóquio, a moeda americana
fechou a 122,52 ienes, uma alta de 0,12
iene em relação à cotação de sexta-feira,
quando houve nova intervenção dos bancos centrais dos principais países industrializados. Analistas londrinos acreditam
que as intervenções conseguiram segurar
o dólar apenas temporariamente, c que é
preciso manter a cautela. Em Frankfurt, a
moeda americana foi cotada a 1,7370
marcos contra 1,7410 na sexta. Em Paris,
passou de 5,9460 para 5,9350 francos, e
em Milão de 1,295.10 para 1,290.50 liras.
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Barber Conablej elogio
Dívida — A proposta do presidente
francês, François Mitterrand, sobre a dívida dos paises de renda média é construtiva, declarou o presidente do Banco Mundial, Barber Conable, ao jornal parisiense
Liberation. Mitterrand havia proposto,
em setembro, na ONU, a criação de um
fundo multilateral, no âmbito do Fundo
Monetário Internacional (FMI), para "garantir o pagamento dos juros de dívidas
comerciais convertidas em obrigações".
NabiSCO — A RJR Nabisco Inc.
prorrogou até o próximo dia 29 o prazo
para oferta de compra de ações da companhia em um grande leilão e ficou surpresa
com a proposta feita por um grupo liderado pelo First Boston Corp. O grupo
ofereceu USS 15,75 bilhões, mas pode
pagar aos acionistas USS 98 a USS 110 por
ação, num negócio que pode chegar a USS
25 bilhões.
Opep — O presidente da Organização dos Países Produtores dc Petróleo
(Opep), o nigeriano Rilwanu Lukman,
advertiu que se os países membros do
cartel petrolífero não chegarem a um
acordo para limitar a produção, poderá
haver uma queda acentuada nos preços.
Ele fez o alerta na abertura da conferência
da OPEP, em Viena, considerada uma das
mais difíceis dos últimos 28 anos, que luta
por reconciliar posições divergentes do Irã
c Iraque.

BRASÍLIA — Estão retidas nas malhas da Receita Federal 599.992 declarações de renda de contribuintes com direito à restituição e a maior parte delas,
segundo o coordenador do sistema de
informações econômico-fiscais da Receita, José Sotero Telles de Menezes, estão
na malha cadastro. Nessa malha ficam as
declarações que contêm erros na identificação do contribuinte — como CPF errado ou falta de etiqueta fornecida pela
Receita.
"Estamos tentando liberar o maior
número possível de declarações", garante
Telles, que promete concluir a entrega
das restituições até 31 de dezembro.
Hoje, a Receita envia o 19° lote de

devoluções aos bancos, com 20.360 chequês, num valor total de 436.376 OTNs:
CzS 1,65 bilhão. Cada contribuinte receberá, em média, 21,4 OTNs (CzS
80.882,60), até 30 de novembro, quando
a OTN será corrigida pela inflação do
mês.
Dos contribuintes com imposto a pagar, a Receita Federal já processou
1.398.770 declarações, mas ainda estão
nas malhas 282.875 formulários. A maior
parte dessas declarações está nas malhas
fonte e consistência: a,primeira analisa as
informações dos contribuintes e das empresas pagadoras e a segunda, é a malha
fina, que avalia a consistência das declarações.

Poupança da CEF perde
Cz$ 51 bilhões no mês
BRASÍLIA — Os depósitos em caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal (CEF) continuam caindo. Até
o dia 16 de novembro, a captação líquida
negativa (depósitos menos saques) era de
CzS 51 bilhões. O mês de novembro
iniciou com poupança em queda, somente nos três primeiros dias, quando os
saques superaram os depósitos em CzS 25
bilhões.
O saldo da caderneta da Caixa atingiu CzS 5,9 trilhões e, apesar de os
últimos três meses (setembro, outubro e
novembro) terem encerrado com captação líquida negativa, a instituição apresenta uma captação líquida positiva nos
onze meses de 88 (de janeiro a novembro), que chega a CzS 92 bilhões.
O presidente da Associação Brasilei-

ra de Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança (Abecip), Anésio Abdalla,
acredita que o movimento dos depósitos
de poupança chegue ao final do ano em
equilíbrio. Observou que, desde agosto,
os depósitos começaram a cair e o saldo
da poupança está crescendo apenas o
equivalente à correção monetária. A queda dos depósitos na Caixa é proporcional
nas instituições de poupança privada, que
representam 64% do sistema.
Os saques da caderneta de poupança
estão relacionados diretamente com a
fuga de investimentos para as aplicações
em ativos reais (imóveis e ouro) e principalmente com a transferência das aplicações para o dólar no mercado paralelo,
que apresentou rendimento superior nos
últimos três meses.
AP — LaserPhoto
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Inflação anual de 68%
dá em pacote no Uruguai
Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS
AIRES — Espremido entre o
Brasil, com uma
inflação
que
ameaça os quatro dígitos ÊêÈêSÈÈx^
anuais, e a Argentina, que está
nos
tocando
400% nos últimos doze meses,
o Uruguai deveria estar festejando os 68,42% soJúlio SanguineUi
mados em igual
Mas não
novembro.
em
fechado
período,
está. Numa reunião do gabinete ministerial, presidida pelo presidente Júlio Maria SanguineUi, na manhã de ontem, no
Palácio Libertad, em Montevidéu, o governo deu os últimos retoques num plano
de austeridade para combater a — no seu
ponto de vista — disparada inflacionária.
O aumento do custo de vida uruguaio no
ano passado foi de 57,29%, mas o Ministério de Economia tinha se proposto a
reduzi-la para 45% neste exercício. Confirmando uma tendência altista iniciada
em iunho, o aumento dos preços em
outubro chegou a 7,11%. E acelerou o
embrulho do pacote finalizado ontem.
As medidas anunciadas prevêem uma
revisão da previsão dos gastos e investimentos públicos para conter o déficit
fiscal, que neste ano deverá chegar a
4,1% do Produto Interno Bruto. Com a
apertada de cinto anunciada ontem, o
governo pretende reduzir o déficit a 3,5%
no ano que vem. As medidas prevêem
restrições ao crédito interno e possíveis

modificações da tabela de tributação ]
aduaneira para baratear o preço dos
alimentos importados.
Recuperação — A economia
uruguaia vem dando mostras de uma |
constante recuperação nos últimos três
anos. Nesse período o poder aquisitivo
dos salários recuperaram 35% do seu
poder de compra, as exportações cresceram a um ritmo de 20% ao ano e apenas !
em 87 o aumento da atividade industrial ;
chegou a 11%. O Uruguai, no entanto, ¦]
um país de menos de 3 milhões de
habitantes e PIB de USS 6 bilhões, de-'
pende umbilicalmente de seus gigantescos vizinhos. Assim, com a euforia do
Plano Cruzado e do Austral em 1986, a
economia deu um salto. Agora, com a_3
crise instalada em suas duas fronteiras^ <T"|{
país sofre as conseqüências negativas.
É mais barato para qualquer motoris- ¦'•
ta de Montevidéu percorrer 300 quilôme—-ij
tros, cruzar a fronteira do Brasil e com- -^
prar os pneus do seu carro do que adqui- l»
rí-los na capital", exemplifica um funcio- ^
nário do governo uruguaio,"Haque dá tam- -tJ
j£
dois anos "í|
bém o caso do açúcar:
Uruguai
50% do açúcar consumido no
era contrabandeado do Brasil." * i_*
A redução do déficit anunciada pelo j
ministro de economia, Ricardo Zerbino, »
uma
na tarde de ontem, deve significar
"As medieconomia de USS 50 milhões.
das não implicam numa mudança de
política, mas ampliação e aprofundamento da política adotada até agora", disse o
ministro ao final da reunião de gabinete, .
que durou 3 horas.
Cortes — Entre os cortes anuncia/.. :
dos nos gastos do governo, estão a su$,-VIJ|
pensão do preenchimento de 1.500 enxv.,í»
pregos públicos que ficarão vagos no ana_,.5
""^f
que vem.

Peru conterá inflação
com pacote econômico

LIMA — O presidente do Peru,
Alan Garcia, deverá anunciar nos próximos dias um pacote econômico visando
reduzir a inflação que atingiu, em outubro último, 1.100% ao ano. Acredita-se
que o governo peruano vai criar medidas
que estimulem as exportações e cortem
subsídios em vários setores da indústria
local. Economistas prevêem também que
a moeda peruana, o inti, será depreciada
em relação ao dólar, aumentando a competitividade, no mercado internacional,
dos produtos feitos no pafs.

O Peru anunciou, em setembro último, um outro pacote econômico, que
cortou subsídios de comida importada,
provocando alta escalada dos preços nos
supermercados. Esta medida contribuiu
para a queda na popularidade do presidente Alan Garcia. Com o atual pacote,
Garcia assegurou que o custo social será
bem menor."Cerca de 60% da população
peruana não têm emprego, portanto, a
saída é cortar progressivamente subsídios
de comida e mercadorias importadas",
afirmou o presidente.

Economia
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Vinícola Aurora assina coni os
EUA contr ato de USS 5 milhões
Jurandir Silveira

Marcelo Auler
A Vinícola Aurora, de
Bento Gonçalves (RS), fechou, na semana passada, um
novo contrato de exporTação
de vinhos Cabernet Suvignon
(tinto) e Chardonnay (branco),
com os Estados Unidos, através do qual durante os próximos dois anos ela vai comercializar 227.00. -.aixas a um preço
total aproxii. 'do de USS 5
milhões. Em junho a mesma
empresa já havia fechado a
venda, ao mercado norteamericano, da marca Marcus
James (6 variedades diferentes), com um total de 2.740.000
caixas, a um preço de USS 42
milhões, por um período de
três anos.
Maior empresa vinícola do
país, a Aurora, uma cooperativa com 1.500 associados produtores de uva, que plantam
toparreiras em uma extensão
tal de 4.000 hectares na região
de Bento Gonçalves, fechou o
exercício de julho de 1987 a
junho de 1988 com um faturamento no mercado interno de
USS 38 milhões. As exportaAlberice: Keep Cooler é sucesso
ções no período, antes dos dois
grandes contratos, corresponOny White Merlot e Ony White Cabernet
deram a USS 7,2 milhões com o suco de
Sauvignon; e dois blush — White Caberdo
litros
600.000
os
e
uva concentrado
net Sauvignon e White Merlot.
bastante
vinho popular Sangue de Boi,
A venda foi fechada em junho deste
consumido por uma colônia de pescadoe o contrato prevê o fornecimento de
ano
leste
costa
na
localizada
res portugueses
de 2,74 milhões de caixas, por
total
um
norte-americana.
um período de três anos, a um preço total
Início — O primeiro grande conde USS 42 milhões. Nos planos da vinícotrato firmado este ano pela empresa com
Ia Aurora, explicou José Alberici Filho,
os Estados Unidos foi em torno da marca
diretor presidente da empresa, a partir do
sendo
Marcus James, um vinho que a Aurora
próximo ano a marca deverá estar
não comercializa no mercado interno,
oferecida também ao mercado interno.
mas.que tem tido grande aceitação nos
O melhor — Já o novo contrato,
Estados Unidos. Ao todo são seis tipos
—
firmado na semana passada, prevê a
de variedades diferentes: dois tintos
—
venda de apenas duas variedades: o
brancos
dois
Franc;
Cabernet
Merlot e

Kolvnos

JSL

ÃO PAULO — O laboratório
Anakol, fabricante do creme
dental Kolynos, consumido por
80.000.000 de pessoas e líder absoluto do mercado nacional, com 60% de
tudo o que o consumidor estende
sobre sua escova de dentes no país,
está lançando mais um produto: o
Kolynos Anti-Placa. O novo produto, lançado ontem com campanha
publicitária nacional da agência MacCann-Erickson, num investimento de
USS 2,5 milhões, destina-se ao pequeno segmento das pastas medieinais, que respondem no Brasil por
apenas 5% do total do mercado,
contra 30% nos Estados Unidos.
A intenção da empresa, segundo
seu diretor de marketing, Andy Heygate, é ampliar o segmento medicinal
utilizando a força da marca Kolynos.
O laboratório, seguindo sua tradição
de pioneirismo (em 1957 lançou a
pasta com clorofila; em 1962, com
flúor; em 1976, o gel dental e, em
1985, o Flúor 2), já havia colocado no
mercado nacional o primeiro creme
dental anti-placa.
— Sua
Aperfeiçoamento
marca Prevent, anti-placa e antitártaro, mesmo sendo líder no segmento medicinal, com 1,5% de parti-

à venda

está

antiplaca

Anakol investe
US$ 2,5 milhões
no lançamento

Chardonnay (um vinho branco seco) e o
Cabernet Sauvignon (um tinto seco). Os
dois formam no primeiro time dos vinhos,
Brasil pela Aurora que
fabricados no "o
serem
que existe de melhor
garante
não apenas no Brasil", como expüca
Alberici Filho. — ..^
48.000
A venda destes vinhos
caixas no primeiro ano, sendo 38.000 do
cabernet; e 179.000 caixas no segundo
ano, das quais 131.000 do Chardonnay —
foi fechada com a empresa Canandaigua
Wine Companny, a terceira empresa norte-americana no setor, que conta com
oito empresas vinícolas associadas e tem 717 distribuidoras e 35 mil vendedores
em todo o território norte-americano. A
um preço de USS 22,00 a caixa, a Aurora
vai faturar, com esta exportação, USS
4,992 milhões, no período de dois anos.
Meroado Interno — Todo o
setor de vinho, segundo Alberice, experimentou uma queda nas vendas, após o
Plano Cruzado, de cerca de 30%. Naquele ano as vendas totalizaram USS 285
milhões e no ano seguinte cairam para
USS 205 milhões. Este ano deverá haver
um pequeno aumento, com o faturamento de todo o setor fixando-se em USS 230
milhões.
Já a Vinícola Aurora, que em 1980
faturou USS 36 milhões, também teve
uma queda dc 20% nas vendas no mercado interno no setor de vinhos. Mas seu
faturamento, em 1987, permaneceu igual
ao do ano anterior, graças ao lançamento
do Keep Cooler, uma mistura de vinho
branco com suco de frutas. A expectativa
inicial era de serem comercializadas
200.000 caixas, mas a empresa fechou o
exercício com uma venda total de 1,070
milhão de caixas. Este ano ela espera
vender 2 milhões de caixas, o que fará
com que o seu faturamento situe-se na
casa dos USS 38 milhões
Segundo Alberice Filho a queda do
consumo foi maioR nos chamados vinhos
médios, ou seja, as marcas Cios de Nobres, Johannesberg, Katz Wein, etc. Os
mais baratos — como Sangue de Boi —
ou os mais caros, os chamados Varietais,
sempre tiveram mercado garantido.

Luiz

(Em %)

Cercado brasiSe.ro de
creme dental

<C5S
/f/m
mL
z^IÍÍ

caixa

ECONÔMICA
FEDERAI

1987
Anakol 61,6

ül 9 K»,^--^— Colgate 18,2
li I^P*^ Gessy Lever 18,4

^^\\^~^\

Outras

cipação, seguida da Sensodyne, da
Colgate, e da Dentamed, não cativou, porém, os consumidores da Ko"de consumo
lynos. É um produto
pequeno, por um público considerado mais avançado, preocupado com o
aspecto de saúde e tratamento", como define José Chicau, diretor da
conta Kolynos na MacCann — agência que há 40 anos atende a empresa.
O novo anti-placa da Anakol, ao
utilizar a marca Kolynos, deverá atingir os consumidores da marca líder e
assim ampliar o segmento das pastas
medicinais.
Além disso, o novo produto agreé o primeiro
ga um plus especial:
"gosto de creme denmedicinal com
tal", como enfatiza toda a campanha
de propaganda. O produto, segundo
Maurício Telloi, gerente de produtos
do laboratório Anakol, custará 90%
mais do que o Kolynos branco (carrochefe da empresa, que responde por

1,8

48% do total das vendas), mas ficará
40% mais barato do que o principal
concorrente, o Colgate anti-placa.
A marca Kolynos chegou ao Brasil em 1929 como produto importado.
Em 1949, fundando o laboratório
Anakol, começa a produção nacional
e uma trajetória constante de aperfeiçoamento de fórmulas, modernização de embalagens, lançamentos de
novos produtos, e estratégias de comunicação. Foi em 1958, com a primeira reformulação do produto e da
embalagem, que a propaganda comefamosa e ainda atual
çou a usar a "Ah!",
seguida de sioexclamação:
que se tornaram conhecidas cogans "Estão
sorrindo, estão felizes",
mo
"Sabor da
ou, mais recentemente:
vitória." A mesma linha de comunicação continua a ser usada para o
lançamento do anti-placa, disponível
a partir de hoje, em todos os pontos
de venda.

Assessoria e Planejamento de Vendas em Leilão
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Autorizado pela
PREFEITURA DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

EXCELENTES TERRENOS
NA
AV. PRESIDENTE VARGAS

1 lote c/aprox. 2.000 m2 e
2 lotes c/aprox. 800 m2 cada um
Taxa de ocupação de 100% • Completa infraestrutura de transportes • Localização privilegiada com
fácil acesso às zonas Centro, Sul e Norte da Cidade.
Leilão Sexta-feira, 2 de dezembro de 1988, às 14 horas
no Auditório da Procuradoria Geral do Município,
à Rua da Quitanda, 50/23? andar
Maiores informações no escritório do leiloeiro.
irAvTChurchiíl,Í29 slj.204 - Fones: 262-6431 e 262-6007,

mais baratos do que os concorrentes
MZUi': Pndutos"serão vendidos^a preços 20%

Disco diversifica e disp
mercado com Sadia Perdi
cas (Eder, Belprato, Império etc.) estão
mais pulverizadas.
"Mas as concorrentes terão seus esO grupo Disco lançará no final de
mantidos nas lojas do Disco, pois o
Friends.
paços
dezembro a linha de embutidos
objetivo da Friend's é atrair novos consuOs produtos, que serão vEndidos nas 58
midores", ressalta o diretor do grupo. De
lojas do supermercado em todo o estado
um lado, há os produtos mais nobres
o
até
mortadela
do Rio, vão desde a
(salame, lombinho canadense, presunto
lombinho canadense, passando pelo hamtenro etc.) dirigidos para as faixas de
a
e
embalados
tender,
e
burguer presunto
maior poder aquisitivo. E de outro, os
a
disputar
é
granel. O objetivo do grupo
embutidos de menor preço, que comeas
preferência dos— consumidores com— e,
que fogem
çam a atrair os consumidores
Perdigão
e
Sadia
líderes
marcas
da carne bovina. "Esta substituição vem
na
milhões
3,5
USS
para isso, investiu
crescendo", afirma Maia.
fábrica de 2.000 metros quadrados em
A fábrica, em Duque de Caixas,
Duque dc Caxias, Baixada Fluminense.
"Desde o Plano Cruzado, quando houve
emprega 280 funcionários. A produçáo
mensal deverá beirar 800 toneladas em
desabastecimento, começamos a investir
dezembro — metade embalada e metade
na produção", explica Márcio Maia, direa granel —, mas o objetivo é atingir 1.300
tor de Marketing do grupo, que produz
toneladas em junho próximo, mesmo
também frango, charque, café e sabão.
"Como eüminamos o intermediário,
com um mercado retraído em função das
dificuldades gerais por que passa o país, o
venda
e
com
a
arcamos
produção
já que
que se reflete na queda do poder aquisiticerca
serão
aos consumidores, os preços
de 20% menores do que os dos concór- vo da população.
Apesar disso, ele justifica o investirentes", garante Maia. Desde o ano pas"A
mento do grupo na nova marca:
sado, a fábrica vinha produzindo, em
melhor saída para a crise é ser criativo.
pequena escala, alguns embutidos, vendiNão se pode parar." Além dos USS 3,5
dos apenas a granel na rede de supermer"Durante este
milhões já investidos na fábrica, serão
cados Disco.
período, fomos aperfeiçoando a qualidade e agora
gastos mais USS 2 milhões no ano que
vem para expansão da maquinaria e puchegamos a um alto padrão, o que é
blicidade. Para o lançamento, no próxiessencial para se entrar neste competitivo
mo mês, estão previstos anúncios em
mercado", conta Maia. Segundo ele, no
televisão, rádio e jornais, além de pontos
Rio, a Sadia e a Perdigão detêm as
de degustação dentro das lojas do Disco.
maiores fatias, enquanto as demais marCarina Caldas

BRASÍLIA — A partir de hoje, o
consumidor já está pagando 22,4% a
mais no preço do pão francês ou de sal.
O aumento foi autorizado ontem pelo
Ministério da Fazenda e será publicado
hoje no Diário Oficial da União, através da portaria n° 92, da Sunab (Superintendência Nacional de Abastecimento). Este é o décimo segundo reajuste do ano e eleva o acumulo de
janeiro até agora para 899,51%, enquanto a inflação de janeiro a outubro
alcançou 532,34%.
Com o aumento autorizado ontem,
o pãozinho de 50 gramas passa de CzS
24,50 para CzS 30,00; o de 100 gramas
de CzS 49,00 para CzS 60,00; o de 200
gramas de CzS 98,00 para CzS 120,00;

Professor PC DOS, Professor PC Lotus 1.2.3. e Disk Lock.
Os programas que dão uma aula sobre o seu micro. Ensinam,
facilitam, corrigem e descomplicam. Além de aumentar
a produtividade da sua empresa.
Com o Professor PC DOS, você aprende e desenvolve seus
conhecimentos sobre o micro e o sistema operacional. Já
o Professor PC Lotus 1.2.3. é indicado para qualquer
necessidade de treinamento no Lotus 1.2.3.
Mas se você preferir, use o Disk Lock, que através
da criação de senhas de acesso pelo usuário, protege seus
subdiretórios.
Todos estes programas, você encontra na Decision.
Professor PC Lotus

Disk lock

O bate-papo sobre o toque de bola.

O vice-presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Panificação,
Gláucio Melo, disse ontem que o governo não tem nenhuma coerência ao

conceder os reajustes. O mínimo que
os panificadores esperavam obter era o
limite de 26,5% fixado pelo pacto
social para conter a inflação. Gláucio
Melo lembra que para a indústria e os
grandes supermercados, o governo está autorizando aumento de 26,5% na
maioria dos casos. A portaria da Sunab, no entanto, diz que o reajuste
concedido agora autoriza o setor a
recompor as despesas com farinha de
trigo — o último aumento foi de
25,5%, no dia 31 de outubro — mãode-obra, energia elétrica e matériasprimas secundárias.

ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL
PARA COBERTURAS EM GERAL

DESCONTO DE 25% na compra dos 3 programas.
DESCONTO DE 20% na compra de 2 programas.
Promoção por tempo limitado.

iv compuccrrcn
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS
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TECNOSERVIGE.
Toda segurança e proteção do seu microcomputador tem agora
um nome consolidado no mercado. TECNOSERVICE.
A empresa especializada em assistência técnica,
que há 3 anos vem conquistando os clientes
pela rapidez e eficiência de serviços prestados.
A COMPUMICRO garanto.

Temo
266-2410

í
}

mm
20$N'S 20OTN'S 25$
Estamos cadastrando revendas

João Saldanha

o de 300 gramas de CzS 147,00 para
CzS 180,00; o de 500 gramas de CzS
245,00 para CzS 300,00 e o de um quilo
de CzS 490,00 para CzS 600,00. O
reajuste autorizado pelo Ministério da
Fazenda não satisfez os panificadores,
que haviam encaminhado uma planilha
de custos demonstrando que o setor
vem enfrentando uma defasagem entre
os custos de produção e o preço de
venda ao consumidor de 35%.

oje

O

Produtos desenvolvidos pela Tuxon Desenvolvimento de Software.

JB

Em 1987, as 11 empresas do grupo
Disco (entre eLas, uma financeira, uma
trading e fábrica de sabão) faturaram CzS
15 bilhões e a expectativa para este ano é
de se chegar a CzS 150 bilhões.

Pão fica 22,4% mais
e já subiu 899,51%

PROGRAMAS QUE
DÃO UMA AULA PRO
SEU MICRO

Professor PC DOS

— Desde o
Verticalizaçáo
Plano Cruzado, quando o desabastecimento tomou conta das prateleiras dos
supermercados, o grupo Disco resolveu
investir pesado no setor de produçáo de
alimentos. Foram empregados USS 12
milhões na construção de ura complexo
de granjas, em Paraíba do Sul (Vale do
Paraíba), que hoje abastece toda a rede
de supermercados, com 1.000.000 de aves '
"Somos auto-suficientes em
por mês.
frango resfriado". Em fevereiro, o grupo
inaugurará uma fábrica de ração, tam-'
bém em Paraíba do Sul, com produçáo de
40 toneladas por hora. "Um terço será
destinado à nossa granja, o que permitirá
barateamento dos custos. O restante será
vendido no mercado", conta Maia.
Na mesma região, é produzido o café
Ouro Negro e Rio D'Ouro — ambos
também vendidos na rede de supermerca-_
dos. "Desde 86, foram investidos nesta
fazenda USS 7 milhões e a partir do ano
que vem começaremos a exportar café".
Em Minas Gerais, as duas fazendas respondem por 30% de todos os legumes,
verduras e frutas vendidos nas lojas do
Disco. A produçáo diária é de 200 toneladas. No setor de alimentos, o grupo conta
ainda com uma fábrica de charques.

TecnoService
Tecnologia e Serviços em Informática ltda.
Rua Carlos Vasconcelos. 124
Pça Saens Pena • Tijuca - CEP 20521
Riode laneiro-RI

Tek: (021) 264-9393 e 2844889
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A possibilidade dos leilões de conversão de dívida serem suspensos jogou para
baixo as Bolsas de Valores, apesar da
notícia favorável de que a greve da Petrobrás terminou em todo país. No Rio de
Janeiro a queda foi de 2,9% e em São
Paulo foi ainda mais forte, de 3,3%. Os
volumes de negócios, entretanto, não
diminuíram muito, atingindo Cz$ 21 bilhões 840 milhões no mercado paulista e
CzS 20 bilhões 707 milhões no Rio.
O principal motivo para o volume do
mercado carioca não ter sido pequeno
foram algumas operações diretas de peso
(de uma corretora para outra, sem interferência de mercado) com ações da Vale
do Rio Doce preferencial ao portador.
Mas nem mesmo os analistas do mercado
de capitais compreenderam bem o comportamento das bolsas ontem.
Na semana passada, com a greve da

JORNAL DO BRASIL

Economia,

Companhia Siderúrgica Nacional e da
Petrobrás, as ações subiam como se o
país estivesse vivendo dias absolutamente
normais. Ontem, com a confirmação de
•
que a greve da Petrobrás finalmente
terminou, apesar da CSN continuar paralisada, as bolsas despencaram.
— O mercado está muito nervoso —
observa Ricardo Dunshee de Abranches,
gerente de bolsa da corretora Fonte. A
principal explicação encontrada para a
falta de coerência neste sobe e desce do
mercado, segundo os analistas, é que as
ações já tinham subido muito antes, e
ontem foi um dia de venda, ou como se
fala no mercado, de realização de lucro.
As vendas se concentraram nas ações
de maior liquidez, conhecidas como bluechips. Banco do Brasil PP fechou em
tjueda de 3,97% e Vale do Rio Doce PP
desvalorizou 1,31% no mercado carioca.

Barreto

afasta

Ações da IBV

da

BNDES

Osc. Foch.
(%) (Cz$)
Maloroa Aftaa
8,94 12.B0
Luxma PPO
54,00
Pollpropllono PAQ 3,57
VorolmoPPQ 3,11 5,85
1,64 4,52
Montreal PPQ
1,50
22,00
RelrlparPPQ
Maiores baixa*
42,00
Barreto Araújo PBG 11,89
MullorPPG
10,28 3,55
MannossmannOPG 8,60 8,80
CBVInd.Mec. PPG 8,14 10,00
FertoasaPPQ
7,34
350,00

direção da CVM
Carlos Alberto Paes Barreto pediu
demissão ontem do cargo de diretor da
CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Para seu lugar foi designado, pelo
presidente da República, Luiz Henrique
Silva de Oliveira, que vinha ocupando o
cargo de superintendente geral da CVM.
Paes Barreto estava licenciado de sua
função, mas continuava indo à CVM
regularmente. Luiz Henrique Silva de
Oliveira é formado em Ciências Contábeis, com formação também em auditoria, e está na CVM há 10 anos. Antes
disto foi chefe do serviço de auditoria
interna da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro e trabalhou como auditor em
várias empresas. A posse do novo diretor
será na próxima quinta-feira, dia 24, às 11
horas, no auditório da CVM, no Rio de
Janeiro.

os

ativos

Mn(oro8 altac
Moinho Fluminense OPQ 18,28 1.100,00
RacImocPPEG 18,25
20.00
Con3t. A. Llndemb. PPG 13,18 6,00
FertlsulOPG
12,98 3,30
Teler|PNG
7,34 4,60
Maloras baixas
EnqosaPAG
16,85
40,00
Cresal PPQ
14,81
4,60
Docas PNG
11,28
29,00
CcestPPG
11,13 35,15
Maio Gallo PPQ
0,84 2,70

Indicadores

0
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3anco Boavista

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 211-1701. DDD GRATUITO (021) 800-6181.

Banco Boavista
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do
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de

Janeiro
Tftukja Qtd. Abt. Mln. MOd. M4x. Fach. Oac. IL N°
Ano Nog.

Resumo das Operações
Qtde (mil) Vol. (mil)
114.437 18.118.814
Loto:
1.370 17.415
Mercado a Termo:
50.130 2.571.270
Marcado de Opçôes-Opçõos de Compra:
—
Exercício de opções:
—
Futuro c/llberaçáo:
—
Futuro c/retençâo:
165.937 20.707.501
Total Geral
83.792 (-1,9)
IBV Médio
82.336 (— 2,9)
IBV no Fechamento:
Das 76 ações do IBV, 16 subiram, 53 caíram, uma permaneceu estável e quatro não foram
negociadas.
Mercado à vista
Tltuioi Qtd. AW. Mln. MM. Mix. Fach. 0»c. Ano
IL Ntflj
N°
Abe Xtal PA-G- 7.000 100,00 90,00 92,14 100,00 90,00 1,95 2.247.32 3
Acostta PP-G- 46.400 68,00 62,01 69,42 73,80 62,01 -1.99 1.614,42 18
Aco Altona PP-G- 3 000 115,00 110,00 110,50 115,00 110,00 -3,91 1.042.45 3
Aconotte OP-G- 40.500 19,00 19,00 10,00 19,00 19,00
1
Acoa Vlllarea PPEG- 55.400 13.70 13.70 1363 14,40 14.40 -1,29 1.975.71 9
Aduboa Cra PP-G- 20.000 4,90 4,90 4,00 4,90 4,90 *9,78 408,33 2
Aduboa Trevo PP-G- 229.800 2.70 2,48 2,59 2.70 2.55 -3,38 647.50 6
Agrocoroa PP-G- 647.700 19.20 18,00 10,38 19,50 18,00 -0,05 691,43 23
Albarua OP-G- 9.900 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00
2.321,43 1
Aliped PP-G- 130.000 28,00 22.00 25,64 28,00 22,00 1,91 1.972.31 11
Amadeo Rossi PP-G- 517.800 8,00 7.70 8,08 8,50 8,50 -9,34
10
Aquatec PP-G- 3.000 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 EST 1.137,93 2
Aracruz PA-G- 3.200 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.14 1.534,53 2
Aracruz PB-G- 13.300 3.152,00 3.100,00 3.147,19 3.152,00 3.100,00 -0,10 1.488,03 9
466,96 5
A/tax PP-G- 2.400 7.500,00 5.500,00 5.679,17 7.500,00 6.000,00
Arthur Lange PP-G- 39.900 4,50 4.50 4,62 4,70 4,55
660,00 8
Azovodo Travasaoa PP-G- 768.600 21,00 19,10 20,41 21.50 20,78 -3,91 566,94 43
B.amazonla ON-G- 4.200 85,00 83,00 64,90 85,00 83,00 -1,85 8.490,00 2
B.bandelrantea PP-G- 30.000 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
2
B.brasll ON-G- 55.300 485,00 455,00 46632 480,00 455,00 -0,55 1.380.99 38
B braall PP-G- 1.469.500 700,00 655,00 675,28 702,00 664,00 -3,97 1.252,80 227
B.oconomtao PP-G- 185.000 65,00 85,00 85,42 67,00 65,21 1,82 1.677,44 7
B.nordoato PS-G- 8.000 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
981,82 1
Banospa ON-G- 61.400 10,00 9,50 0,88 10,00 9,50 -0,80
8
Barvwpa PP-G- 4.428.100 17,00 15,75 16,14 17,00 15,80 -4,84 1.008,75 184
BfiptJata Sllva PP-G- 12.200 61,00 60,00 81,23 61,50 60,00 -0,07
4
Barbara PP-G- 53.500 70,00 63,00 66,75 70,00 65,00 1,29 2.022.73 14
Banatto Arau)o PB-G- 187.000 49,00 42,00 44,12 49,50 42,00 -11,99 1.026,05 17
Beigo Mlnolra OP-H- 473.300 212,01 195,00 208,06 215,00 200,00 -5,78 2.337,75 56
BelflO Mlnolra PP-H- 45.700 150,00 138,00 144,82 151,00 140,00 -638 1.905.53 12
Biobraa PA-G- 11.000 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 -3,36 380,00 2
¦' BombrtJ
PP-G- 30.000 48,00 47,00 47,33 48,00 47,00 -4,06 1.314,72 3
Bozano.slmonsan OPEG- 2.000 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
1
Bradosco
OSEG- 57.200 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 -4,32 1.309,52 4
' Bradoaco PSEG93.200 118,00 110,10 118,67 118,00 118,00 -1,96 1.405,68 10
Brahma OP-G- 104.200 140,00 137,10 138,05 140,00 138,00 0,09 1.007,68 7
Brahma PP-G- 452.700 128,01 128,00 130,90 134,00 128,01 -2.24 788,55 19
Braulnca PP-G- 173.700 125,00 117,50 122,49 125,50 117,50 0,94 11.135,45 29
Bra*motof PP-G- 20.000 4.025,00 4.025,00 4.050,00 4.075,00 4.075,00 1.089,30 2
Drlnquedos Mlmo PP-G- 50.000 6,50 8,50 8,50 8.50 6,50 -7,28 541,87 1
C.fabrlrH PP-G- 20.000 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
5.000,00 1
C.mlneracao Amapa PP-G- 80.000 180,00 160,00 160,00 160,00 160,00 EST 390,24 4
C.mlnoracao Part. PP-G- 3.500 92,50 92,50 92,50 9230 92,50 1,07 531,81 1
Cafe Brasilia PP-G- 520.000 6,10 5,80 6,17 839 530 0,16 1342,50 20
. Catfat PP-G- 50.000 8,42 6,42 6,42 6,42 8.42 -0.16 602,50 3
Camacarl PA-G- 100 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 -5,06 3.021,78 1
Caaa Mas3on PP-G- 114.600 0,68 0,68 0.71 0,85 0,68
236.67 4
Cataguazoa Loop. PAEG- 182.100 24,00 23,00 23,94 24,00 24,00 -6,45 1.496,25 8
Cbv-Jnd.mocanlca PP-G- 250.100 11,70 10,00 11,20 11,70 10,00 -8,14 940,00 9
Celutoso Irani OP-G- 2.000 8,50 8,50 830 8,50 8 30
2.833,33 1
Comfg ON-G- 2.150.000 2,45 2,30 2,39 2,45 2 34 0,42 2.390,00 6
Cemlg PP-G- 7382.300 5,00 4,40 4,62 5,01 4,48 -5,72 2310,00 119
Clbran PP-G- 55.000 4,90 4,75 4.87 4,95 4,75 -0,41 4.870,00 6
Clca PP-G- 19.900 215,00 200,00 207.46 215,00 200,00 -730 864.42 4
Climax PB-G- 50.000 7.00 8.90 6,98 7,00 6,90 1,16 205,29 2
Cobrasma PP-G- 2.000 3730 37,50 37,50 37,50 37,50
1.339,29 1
Cocst PP-G- 20.100 35,11 35,11 35,55 38,00 35,15
3
Cofap PP-G- 1.000 100,00 10030 100,00 100,00 10030 -8,48 2.083,33 1
CoWex Ftlgor PP-G- 34.000 24,50 243 24,71 2530 25,00 EST 2.471,00 3
Conat.a.llndonborg PP-G- 428.400 8,00 6,00 6,01 8,50 6,00 13,18 1.50230 9
798.67 3
Const.beter PA-G- 114.COO 2,40 2,35 2,39 2,40 2,35
Const.betor PB-G- 331.000 2,60 2.45 2.56 2,70 2.48 -731 1.280,00 9
Copene PA-G- 352300 435,00 415,00 426,94 440.00 41830 -2,67 2.178,27 40
Correa Ribolro PP-G- 1.061.000 4,30 4,00 4,22 4,40 4,00 0,24 4.220,00 18
Coalgua PP-G- 130.800 9,60 9.40 033 9,80 9,50 3,93 953,00 7
Crwal PP-G- 50.000 4,80 4,00 4,60 4,60 4,60
1.533,33 1
Cruzeiro Sul PP-G- 45.800 28,15 28,15 28,99 3030 29,00 2,33 1.03538 3
2.285,71 5
Dhb lnd.com. PP-G- 17.300 84,00 64,00 84,00 84,00 6430
Docaa ON-O- 93.000 39,00 37,00 38,09 40,00 38,00 -0,08 3.809,00 10
Docaa PN-G- 37.700 33,00 29,00 3134 3530 29,00 -11,28 6.388,00 9
PP-G- 1.000 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 -23 740,00 1
v. Dova
Duratex PP-G- 22.000 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
2.173,91 11
Ekibra PP-G- 15.000 50.00 50,00 51,20 53,00 51,00 1,43 3.41333 11
. . Puma OP-G- 2.000 3330 33.00 33,00 33,00 3330 EST 1.222,22 1
PP-G- 498.000 36,50 34,00 35,62 37,00 34,00 -2,55 913,33 28
w »Eluma
Engomlx PP-G- 1.000 70.00 70,00 70,00 70,00 70,00 -3,58 1.272,73 2
...Engosa
PA-G- 14.500 42,00 40,00 40,76 42,00 40,00 -16,85 947,91 3
«.
300 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10
1
^. ^ngevlx PP-GEpoda Simmons PP-G- 400.000 8,01 8,01 0,01 8,01 8,01 630 728,18 3
•£». Eatrata PP-G- 1301.000 12,80 11,00 12,41 13.00 1330 -2,87 620,50 30
.Fabrtca Bangu PP-HE 1.550.000 4,00 4 30 4,31 4,35 4 35
3
952,88 13
„ Fabrica C.ronaux PP-G- 5.080.000 13,30 13,30 13,34 1330 13,50
Forbft3a PP-G- 1.200 380,00 350,00 357,50 380,00 350,00 -73 3.803,19 2
» Farro Ugas PP-G- 372.600 35,00 30,50 32,78 35,00 30,50 -5,99 3.642,22 15
24739 3
w. Fortsul OP-G- 20.500 3,20 3.20 3,22 330 330
ForOsul PP-G- 1.755.900 3,50 3,41 3/49 3,60 3,46 *1,41 1.163,33 39
r Flbam PP-G- 70.000 6,41 6,40 8,41 6,41 6,40 -4,90 1.602,50 8
«• Ftcap PP-G- 18.400 100,00 96,00 99,53 100,00 96,00 4.77 1 327,07 5
Fnv-valculoa PA-G- 2.649.600 4,50 3 3 4,18 435 3,99 -7,32 4.180,00 65
Frangosul PP-G- 100.000 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 -9,74
2
*;• Gu'BOl PP-G- 1 500 340,00 340.00 340,00 340,00 340,00 -3,00 2.207,79 1
Coring
PP-G370.000
240,00
240.00
2483
250,00 2503 3,60 2.995,78 3
H"
250,00 2
Ha ring Brlnquodoa PP-G- 30300 2,00 2.00 230 230 2,00
Inbrac
PP-G- 282.000 4.60 4.50 4,51 430 4,50 -333 1.503,33 9
' Inepar PP-G- 248.500 5,18 5 3 5,18 5,60 5 30 -3,01
Iplranga Dla. PP-G- 40.000 55,00 55,00 55.00 55,00 55,00 -0,62 80832 7
1
Iplranga Pot. OP-G- 1.400 16.00 18.00 1830 18,00 16,00 EST 1.142,88 1
~ fplranga
PP-G332.100
29,00
28.00
28,49
29,20
29,00
EST
1.899,33
20
Pot.
~ tplranga Rof. PP-G- 96.000 75.00 75,00 77,66 7930 78,00 7,22 828,17 7
J haantoa PP-G- 45.700 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 -637 1.400,00 3
J Keplor
Weber PP-G- 20.000 24.01 24,01 24,01 24,01 24.01 -0,83 1.333,89 3
Klbon ON-O- 500 340,00 330,00 334,00 34030 330.00
2
Wabtn
PPEG1.199.99 1.155.00 1.19633 1.199,99 1.155.00 1.657,24 2
J Labra PP-G- 1.300
23.700
2,00
2,00
2,19
230
2.50
438,00
4
V{ Lacosa PP-G- 34.900 2,81 23
2,96 3,00 3,00
197,33 4
tam.nadonal Metala PP-G- 1.614.500 4,81 4,65 4,78 43 4,78 -0,42 682.88 30
16.500 510.00 50530 511,21 515,00 50530 -0,74 1.338.25 8
.* LtxUgttOS-GDa Cunha PP-G- 50.000 36,00 38.00 38,00 38,00 36,00 EST 600,00 1
llama PP-G- 1.010.000 12,60 12.60 12.80 1230 12,80 8,94 984,62 2
MagnoaRa PAEO- 1.427300 33,00 3230 32,99 33,00 33,00 -2,08 4.123,75 7
Mangels PP-G- 37.600 21,10 20,00 20,59 21,10 2030 0,15 1.211.18 5
Mangulnhos ONEG- 24.000 440,00 440,00 440,00 44030
440,00 4,31
1

Mangulnhos PP-G- 108.403 500,00 490,00 495,32 500.00 500.00 5.68 3.348,78 12
Mannoamann OP--R 125.200 8,60 8,60 8,65 8,71 8,65 3,47
11
Manneamann OP-G- 6.519.300 9,90 8 35 8.93 9.90 8.80 -8.60 2.232.50 81
5
Mannosmann PP-R 87.000 7.70 7.60 7.60 7,70 7.60 1.60
Mannoamann PP-G- 1.410.200 7,95 7,78 7.87 8,10 7.88 -2,24 2.823.33 23
Marcopolo PP-G- 371.000 91,00 90.00 90.94 91.00 90.00 1,56 1.299,14 14
832.00 8
Marvin PP-G- 590.200 17.00 10,01 16.64 17.00 16.05
Master PA-G- 1.500.000 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 -0,11 542,88 1
Mendos Junior PA-G- 393.400 19,00 10,00 18,60 19,10 18,50 -6,55 1.2453 38
Mondea Junior PS-G- 990.500 28,00 24,00 28,25 28,05 25,50 -5,68 1.544,12 69
800.00 1
Meridional PP-G- 5.000 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Mottsa PP-G- 66300 26.00 25,50 27,06 27.80 27.80 3.84 2.706,00 10
PP-G44.700
14.00
13.00
13,81
14,00
13,00
3
Micheletto Prt
Mlcrolab PP-G- 20.000 8,55 8,55 8,55 8.55 8,55 0,59 1.710,00 3
Moddata PP-G- 105 000 7.80 7.60 7 3 7.60 7.60 8.57 1.085,71 5
Molnho Flumlnense OP-G- 4.000 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 18,28 1
Montreal PP-G- 1.875.000 5,20 4,50 4,95 5,20 4,52 1,64 1.650.00 43
Motoradlo PP-G- 12.500 8.70 8.70 8.70 8,70 8,70 1,18 217,50 3
Mueller Irmaoa PP-G- 56.100 1.50 130 130 130 1.50 EST 250,00 2
Muller PP-G- 5.954.700 3,99 3,45 3,58 3,99 3.55 -10,28 1.790,00 100
Multltoxtll PP-G- 20.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 EST 714,29 1
NactonaJ ON-G- 900 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 -0,95 1.892,88 1
National PN-G- 312.800 48,50 48,50 48,60 47,50 48,60 -1,81 1.941,87 15
Nakata PP-G- 343.700 16,00 14,00 14,75 18,00 15,00 -3,22 870.45 14
Nogam PB-G- 5.000 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
1.050,00 1
Otvobra PP-G- 42.300 62,00 62.00 62.01 63.00 62,00 -03 2.385,00 4
Pacaembu PP-G- 740.800 6.00 5.00 5,49 6,00 5,50 -4,02 549,00 12
Pape) Simao PP-G- 198.000 87,50 67,00 67,54 70,00 87,00 -2.01 2.936.32 22
Para Do Mlnaa PP-G- 90.800 0,38 0,38 0,40 0,40 0.40 -2.44 400,00 2
Paralbuna PP-R 112.900 5.50 5,15 5,43 5,50 5,50 -4,40
8
Paralbuna PP-G- 474.000 6,01 5.31 5,95 6,20 5,05 -3,10 540.01 23
Pamnapanoma PP-G- 1.675.200 131,50 120,00 128,11 132.50 123,00 -2,91 3.318,68 102
Pelxo PP-G- 21.100 33.00 32.00 32,84 33.00 32.00 -0,12 1.3683
6
Pordlgao PP-G- 2.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
500,00 1
Penflgao AJlmontoa PP-G- 14.000 18,80 18,80 18,80 18,80 16,80 0,60 884,21 1
Porsico PP-G- 1.004.000 9,60 9,20 9,60 9,80 9 3 0,52 960,00 30
Potrobraa ONEG- 35.500 771,00 760.00 - 78339 771.00 780.00 -238 1.78432 6
Potrobras PP-G- 108.200 1.635,00 1.55030 1.617,23 1.645,00 1.590,00 0,51 1.777,18 45
Pottenati PP-G- 200.100 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,67 750,00 2
PlrolD OP-G- 239.200 34,00 32,00 32,53 34,00 32,00 -0,34 1.355,42 11
PIroIR PP-G- 1.300 23,20 23.20 23.20 23,20 23,20 5,02 966,67 1
Pirelli Pneua OP-G- 92.800 27,00 27,00 28,97 29,00 29.00 8,91 180,94 2
PI re IB Pnoua PP-G- 2.100 18.00 18,00 193 2030 20,00 -1,39 110,39 4
Pollpropdono PA-G- 6.000 55,00 54,00 54,83 55,00 54,00 3,57 3.225,29 2
Prometal PP-G- 20.500 40.00 39.50 40,08 41,30 39,50 1,91 2.357,65 8
Radmoc PPEG- 858.000 17,00 17,00 19.83 20.00 20.00
639,88 7
Rocruaul PP-G- 15.700 53.00 53.00 53.96 55.01 55.00
691,79 4
Rofripar PP-G- 280.000 23,00 22,00 22,99 24,00 22,00 1,50 957,92 12
Rheem PP-G- 58.000 38,00 36,00 38,00 30,00 36,00 -5,29 1.638,38 5
Rtograndense PP-G- 35.000 13,00 13,00 13,01 13,30 13,30 1.01 722.78 4
Sado Sul Americana PP-G- 192.800 28,00 25,00 28,12 27,00 26,00 -6,45 1.632,50 10
Samltri OP-G- 27.300 748,00 720,00 743,59 752,00 735,00 -2,45 1.33930 14
Samltrl PP-G- 2.400 630,00 60030 617,88 631,00 600.00 -1,08 416,92 8
Sano PP-G- 15.000 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10
231,43 1
Sergen PP-G- 100.000 10.30 10.00 10,24 10,30 10,30 0,29 1.280,00 9
Sharp PP-G- 481.800 16,40 14.40 16,01 16,52 18,00 -334 533,67 35
Sid InformatJca PP-G- 46.700 27,00 28,00 26,90 27,00 26,90 -3.41 480,38 11
8
SJtco PP-G- 64.000 73,00 65,50 65,83 73,00 66,00 -3,79
Sotorrico PP-G- 200 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
1.792,45 1
Sondotecnlca PA-G- 24.600 8,00 7,80 7.94 8,10 8,10 -0,75 2.648,67 3
Sondotocrtca PS-G- 4.800 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,50 2.668,67 1
Sooza Cruz OP-G- 5.000 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,02 1.325,58 1
Springer PP-G- 2.600 38,00 38,00 38,00 30,00 38,00
2
Staroup PP-G- 190.000 9,50 9,50 10,28 10,50 10,30 8,21 228,44 7
Sultopa PP-G- 1.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,04 113,64 1
Supergaobraa OP-G- 8.000 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
2.068,87 2
Suporgasbraa PP-G- 2.085.300 11,21 10,50 11,15 11,40 10,65 -3,71 2.230,00 48
Suzano PP-G- 20.100 1.455,00 1.410.00 1.410.22 1.455,00 1.410,00 -2.07 1.464,40 2
Taurua PP-G- 1.000 170,00 17030 170.00 170,00 170,00 6,25 498,53 1
Toko PP-G- 3.000 18,60 18,60 18,80 18,60 18,60 -7,00
1
Telerj ON-G- 278.900 3,50 3,50 3,68 3.70 3.65 5.75
6
Toler) PN-G- 13.700 4,40 4.40 4.58 4,60 4,60 9,09
2
Trichea PP-G- 10.000 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 -1,85 1.962,96 2
Trol OP-G- 215.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
-1
Trvfana PP-G- 150.000 1,80 1,80 1,82 1.85 1.85 -2,15
3
2
Unlpar AN-G- 20.900 13.00 12,50 12,74 13.00 12,50
Unlpar BN-G- 85.000 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 EST
1
Unlpar PA-G- 228.800 13,20 12.00 12,98 13,20 12,22 -0,08 3.240,00 5
Unlpar PB-G- 15.053.000 16,00 15,20 15,77 18,50 15.2Q -4,71 3.154,00 149
1.750,00 2
Ualna Costa Pinto PP-G- 2.200 14,00 14,00 14,00 14.00 14,00
Vacchl PP-G- 25.000 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 -5,80 433.33 1
Vale Rto Dcce OP-G- 4.700 980.00 980.00 990.62 999.90 990,00 -0,09 2.606,89 5
Vak) Rk) Doce PP-G- 7.475.000 2.020,00 1.950,00 1.968,18 2.050,00 1.952,00 -1,31 3393.38 135
Vartg PP-G- 27.300 60,00 55,00 60.45 61.00 55,00 1,38 975.00 8
Vorolme PP-G- 2.159.700 5.60 5,30 5,63 5,90 5,85 3,11 938,33 44
Votoc PP-G- 108.600 0,70 0,89 0,70 0.70 0.70
350,00 4
Wembley Roupas PP-G- 1.620.000 10,50 9,00 10,18 10,80 9,75 8,99 1.131,11 24
Whlto Martina OP-G- 8.664.700 13,03 12.75 13,12 13,40 13,10 -0,08 1.457,78 135
650.00 1
Zanlnl PA-G- 700 2,60 2.60 2,60 2.60 2.60
ZN1 PP-GE 1.055.000 1,67 1,50 1 39 1.67 1,52 -4,22 1.590,00 12
4
ZM Prt PP-R 650.000 1.40 1.30 1,35 1,40 1,30 -5,60

Concordatárias
Tttuloi Qtd. Abt. Uln. MM. Mix. F.ch. Otc. Ano
IL Nog.
N°
Bnjmadlnho PP-G- 163.000 19,00 17,20 18,40 19,00 17,25 -2,18 3.680,00 12
J.B.Duarte PP-R 229.800 2,55 2,55 2,65 2,70 2,58 -5
J.B.Duarte PP-O- 1.378.400 3,10 2,70 3,00 3,10 2,94 -4,15 3.000,00 14
Mato Gafkj PP-G- 1.250.000 2,90 237 2,75 3,00 2,70 -9,84 1.375,00 16
Trartsbrasll PP-G- 1.335.000 1,46 1,45 1,49 1,64 1,50 -4.49 745,00 21
TOTAL
1114.425.900
3039

Prazo Quarrt.
(mil)
Cafe Brasília PP-G- 030 200.000
Supergaabraa PP-G- 030 1.170.000
TOTAL 1370.000

7.53
13,58

7,83
13,58

35,86
1,20
18,57
35,87
1,20
18,58

Dólar
Compra
546,21
820,00

Ontem
Oficial
Paralelo

Venda
548.94
870,00

Abr 150,00 Jun 225,00 Ago 385,00 Out 535,00
Mal 185,00 Jul 275,00 8et 490,00 Nov 760,00
Cotação do primeiro dia útil de cada môs
Ouro
(CZ$ gr- lingote por gramas)
compra venda
11.570 11.620
Banco do Brasil (250gra)
11.500 11.600
GokJmlne (250grs)
11.430 11.530
Ourlnvosl (250grs)
11.570 11.820
Safra(IOOOgra)
11.670 11.670
Degusa(1000grs)
11.450 11.590
Reserva (1000gra)
Bozano Slmonson (I.OOOgra) 11.590 11.640
Fundldoras, fornecedoras e custodlantes credenciados nas
Bolsas de Morcadortas e de Futuros.
Indicadores
Jun.

Jul.

Ago.

Set Out.

Nov.

19,53

24,04

—

22,28

23,02

Inflagao
IPC (%>
20,66 24,01 27,25
INPC (%)
20,63 26,93 26,81

—

20,83

21,54

FGV (%)
22,89 25,76 27,58

—

OTN (cz$)
1.337,12 1.598,26 1.982,48 2.392,06 2.966,39 3.774,73
19,53
20,13

Correção Monetária <%)
24,04 20,66 24,01 27,25

—

Caderneta de Poupança (%)
—
24,66 21,26 24,63 27,89

19,73

Correção Cambial (%>
24,20 21,00 24,10 27,65

—

19,52

24,70

Overnight <%)
21,89 24,22 27,46

—

4,46

3,64

Bolsa do Rio (%)
28,78 39,75 24,32

—

14,51

Bolsa de São Paulo (%)
4,29 28,78 45,35 31,84

—

155,67

Aluguei Semestral <%r
167,74 185,04 191,57 211,67

232,50

Aluguel Anual (%r
330,59 336,10 424,92 495,50 598,78
' Fonte: " AFI
~ Abadi
Mercado

714,42

Futuro

BBF
IBV — 12 (portos)
Dezembro
218.520
BMEF
OTN (cz$)
Janeiro
6.120

Opções de Compra

Dezembro
4.788

TBulo V.OC. Pr*?o. OIL
Mid. (Lo«>
Oium. Voiurm
Exarc.
CIK OEZ 900.00 20XX) 20,00 4 000 800 000.00
BANCO BRASIL PP-Q
CLF OEZ 18,00 3.10 3,10 3.000 03-000,00
BANESPA PP-Q
CEMIO PP-Q
CBJ FEV 8,00 1.25 1.18 10.000 118.000.00
CLH OEZ 5,00 1,00 1.10 47.000 519.500.00
830.000AO
VALE RIO DOCE PP-Q
CLH OEZ 2.000,00 360.00 358,10 30.000 100 670.000.00
CLK OEZ 2.300.00 160.00 187.47 2.900.000 558
CLO DEZ 2.600.00 53,00 69.40 2.080.000 1.443.650.000,00
CLT
DEZ 3 000.00 13,00 18,12 2.541.000460^90.000.00
QTDE TOTAL VOLUME TOTAL
59,139.000 2371.270300,00

Bovespa (ponto*)
Dezembro Fevereiro
27.350
50.010
Boi Gordo (CZS.Çr arroba liquida de 15 kg)
nd
OurO (CZ$/gr lingote, de 250 grs.)
Dezembro
Fevereiro
12.700 21.220

nd
O

CHASEffiFOSM

SUPER SAVtNGS

voiordo coto em 21.11.88Cz$ 24.776,58

CHASEINVEST

Valor da cola em 21.11.8b Cz$

FlEXPM

Valor da cola em 18.11.88 Cl$

975,80

naoNvtsr

Vfofor da coto em 21.11.88 Cz$

33,31

3.991,40

Fevereiro
7.950

Frango Resfriado (Cr$)
nd
Dólar (cz$)

BMSP
OurO (CZ$/gr lingote de 250 grs)
Dezembro
Fevereiro
Abril
12.680 21.400 31 610
Algodão (cz$/i5Kg)
Dezembro
Março
Maio
11.000 13.000 14 000
Boi Gordo (CzvisKg)
Dezembro
Fevereiro
Abril
14.070 15.620 20-140
Café (CzS milflO Kg)
Dezembro Março MaJo
49-140 123.490 222.900
nd - Nao Disponível

todos

Cimetal
pais são BNDES, com 40,1% do capital
total e o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais, com 24,2% do capital total
— convertessem seus créditos em investimentos na empresa. A dívida atualmente
está em torno de US$ 135 milhões e
Zendron explicou que os credores perderam 60% do que emprestaram.
O Grupo Gerdau comprou a principai unidade da Cimetal, a Siderúrgica
Barão de Cocais, por Cz$ 9,7 bilhões e
arrematou ainda as fazendas do Gama e
do Rio Pardo por Cz$ 10 bilhões. A usrna
de gusa João Neiva e as fazendas São
Matneus e Mucuri foram compradas pelo
grupo Inonibrás por Cz$ 6,1 bilhões. As
fazendas Clementino e Medeiros, no interior de Minas Gerais, foram arrematadas pelo grupo Orminas por CzS 98
milhões.

Ações
Valor
Rsntib. K*bUIl
Acorn. Acua.
(j cota
*o o*t Ro mo
CiS
Mil
X
Alf«-Unibinco
UHZ?
Am<nc» do SiH Atfw
ARIMtnjtllbnt) (IS) 378.437900 13.56 941.71
kimwj <cBti Hi) 12,267878 14.4? 973,85
18.77 1 129 89
Bimartndui *dm (IS) 84.643690
17.69 1 043 28
Btncocjdfflt (15) 115,595553
23.26 1.132 14
Bandatrcntw Mn (15) 44,725000
14.4J 1.0S7.13
forwtM Ac6» (15) 35.283171
foneitnio Acta (151 7,791251 18.7? _ 1 740 09
21.62 1 028.37
fanortMrtm (15) 11.376176
Bi»que"tH
19,21 1 11178
Binmul CAB (1<) 177.68*800
874,75
FAB
(14)
103,20^600
19.02 1 157 41
Binnsul
BB Acta Ouro (15) 330,728000 17.65 1 257,91
BBI Brxjwco (14) 89,316000 20,98 975.45
15.58 1 075.50
B6M - B Bift<i (14) 157 736000
16,33 1 360.71
BCA Bantn (15) 2.117700
22.23
1 259.74
BCW Acta
16.26
1 129.81
BESC Acta
BfB
21.14
1439 65
14.73 1 141.37
CMC Acta (15) 229.349297
SVO
19.21
1 120,93
13 64 937.06
BMG Acta (15) 29.525875
21.71 1 417 67
BM. Acta (15) 1 689.413168
Bowit» Acta (15) 43,410837 8,85 885.81
Boimti CSA (15) 239,998998 11.68 993.52
Bon-n Sodnl (15) Q.304Q52 18,04 £47,87
Bon no Acta (15) 53.947121 29 55 1 368.72
Boano Cjrtrrt (15) 221.996197 25.19 1 186,67
18.89 1 142.53
Bnflwo Acta (15) 213.939260
BRB Acta (151 3 072.856000 19.40 203,38
CC; - Acta 19.53 739 03
Chut Rq Pr (15) 937.766122 14,04 1 584,61
Crti^nt (1$) 8,938000 25.16 1 091.41
Crti (15)
6 483,389000 13 51 1 097,33
Crpd'tuftco FBI 28.808117 ?3.88 1.260 01
Crediml (15)
12.88 994,72
WTIUI Blm Chip (15) 3 131678 17 96 1 136.49
17 39 1,129 37
Crrtiul Mm Acta (15) 6.545434
Cnfmil M0rtip4» (15) 48,833038 16.64 1012.80
17,62 1 W8.59
Cufnul (15) 56.288509
Cmcinco Um^nw 24.22 1 036.91
17.39 1 070,46
Warn
9 65 510 35
12 71 752,85
CHC Acta
DtliOinco 19.10 729.70
formica (14) 10,675000 19 80 993,75
23,09 1 328,82
Elft (15) 0.592088
Equip* Acta (15) 22 437,970300 21 64 ^
14,21 1111,97
Eitrvctun (15) 16 51Q.33QOOO
19,20 116,63
turcpw — Euracta
23,68 1129,84
FAN Htcionil
19.31 1 054.21
FIAT (15) 23.759253
31,91 1.120,9?
FTC Botaco
rriep 17,96 835,0?
Fidctt NMB Bin> 15.47 1 003,7?
Fmiu (15) 156,063000 19 41 1 061,90
20.78 861.17
Fmirrmt Acta (15) 22,13771
FMACJt. 12.91 1 426,53
Ginntii (2) 365.843900 19,08 1 324,37
Gtril do Corn+rciQ
14,45
1 084,93
19,66 1 074,67
fofjido Corrti
21.98 475 56
HUB Mm
HU
18.06
1,096,50
16.75 885,16
Intivi (151
1 335 870840
1MW
22Lil2i MilM ft.H
&H2Li£§S I8i§
lt»u c»prt»l mirtgt (15) 261.497015 21.M
1 0?0.61
toSSLillj 1^5,563388 2fiiJ LMZJ
1551.11
Itog]
21,71
Iffl Plus
11.11
1-121.09
1 029,58
ttefgnt'l do Brcul 16,3?
1 282.44
MendiQnil Acta
24,84
517,3?
Me^tilinwtt (15) 6.228 844,000000 19.95
Mil (15)
1 347,665500
475,57
1
M;m.
17.38
1 067.49
Itentryaltunli (15) 22 358.693579 19.07
Iitontrg<l6<nk Ac5«< 18,54
1 136,0?
1 145.15
Mutnpnc (15) 52,913499 20.24
20.84
Muttipli; 751
1 202.94
17.65
1 ?46,84
tacioMl Acim
2158
1 117.54
terwott CHA
12.45
1 336,39
Oman Acta
Piirt) (15) 3,063376 16.98
1 0Q7 46
PilHtTWit Acta
21 11
1.437,68
1 632.45
F'llliirmt Ccfldomlmo 19.95
PNC (15) M.74600Q
_
1 849.44
Prime (15) 12.21000023.18
Pnmm (14) 26,70000
_
RMJ
17.07
1 082.57
R»«linv«t 18,65
1.553,19
R»>i.T.in 18,75
I 443JT5
9 79.68
Rmo
17 1 3
Run
11.88
655,5?
20 C2
1174,07
Sm Acta
696 0?
SinMt
15 62
1141.06
SctvtMn Curr fASC 16.64
SwntHdt 15.3?
1084.1?
1 273,80
Sibm (15) 230,122000 19.87
139.66
Sistenn
16.75
Scttnl
14.07
657.33
1 195,10
Sojg Bito
17,7?
1 394,8?
kfai
20.01
—
T»leifrvnt
Ternmir Acta
11.7?
1140,69
Tfoci d< Acflei
923.61
Pnitxnco (14) 55 044304 14,00
=¦
himta (15) 28 1S6.8Q1260
TOTAj.
Pca^lo
em: UiWU
(0?)
(14) Pui(lo im: 16.1118
(15) Pwi?io im 17/1LB8
Fundo

Taxa referencial de CDB
% ao ano
Prazo 60 dlaa 90 dias 180 dlu
25,93
nd nd
Fonte: Banco Central

Volume N°
neg.
1.534.925,00 4
7,67
7,52
13,57 13,57 15380.960,00 4
17.415.885,00 8

Câmbio
Mo»d» por dblsr Em crundoa
Compra Vend! Compra Y«wi»
Coroa Dlnamoiquosa
6,6517 6.6813 60,665 61,630
CoroaNorueguesa
6,5159 6,5456 82,541 63,332
CoroaSueca
6,0174 6.0446 89.382 90,235
0,85678 0,86072 462.B0 467,35
DOIar Australlano
1,2088 1,2146 444,82 449,19
Ddlar Canada nse
143,41 144,49 3.7392 3.7882
Escudo
Rortm
1.9428 1.9514 278 87 279,51
FrancoBolga
36,068 38,252 14,903 15,048
Franco Francos
5,8872 5,0138 91,359 92,231
FrancoSulpo
1,4-161 1,4549 371,35 374,96
lona
121,61 122,19 4.4216 4,4649
1,8204
1.S287 983,53 992,95
Libra
lira
1230,4 1266,1 0,42009 0,42407
Marco
1,7225 1,7305 312,21 315,23
PsMta
113,34 113,85 4,7455 4,7907
Xellm
12,116 12,104 44,343 44,815
moflda
Ddlar do tlpo b — 06lar
Taxaa dlvulgadas polo BCporno lochamonlo de ontom — 8s 15h

da

diários

Overnight
LFT
Taxa da Andlma (bruta):
Rend.Acum.dasomona:
Rend.Acum.domés:
OTN
TaxadaAndlma(bruta):
Rond. Acum. da Semana:
Rend.Acum.domês:

Operações a Termo
Tipo

vende

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
vendeu ontem por cerca de US$ 60 milhões vários ativos da Cimetal, mas não
conseguiu se desfazer de toda a empresa.
Não apareceram compradores para cinco
usinas de ferro-gusa e uma fazenda, que
também fazem parte da Cimetal.
Sérgio Zendron, diretor da BNDES
Participações (BNDESPar), disse que o
leilão de ontem pode ser considerado
bem sucedido. No final de setembro o
banco tentou leiloar a Cimetal, mas não
conseguiu porque o acionista minoritário
e ex-controlaaor da empresa, Romero
Machado Corrêa, entrou com liminar na
Justiça.
A Cimetal vem atravessando sérias
dificuldades desde 1982, quando conseguiu que os bancos credores — os princi-

Ações fora do IBV

LD
VISmCOLD

não

Fundo

de

ao

portador
Valor da Patr1m6nk>
Uqutdo
cota CZ> 1.154.061.420
Art* (RJ) 90.284960
Aflantfca (RJ) 298.096000 7.947 883
7.420.778.406
AymorA (RJ) 13 613.446000
Bomortndua (PR) 36^12060 114.270.275.656
52.270 931.541
Banooc*dadB (SP) 357.708309
16.557 689 059
Ba»de<rantoa (SP) 36.410630
6.922.497.724
(RJ) 460.187800
Banoapa FBP (SP) 30.687661 201-517.015-006
11-822.600.412
Banostado (PR) 33.921416
34.311.405J71
Banorta-Randa RAptda (PE) 236.873245
19-315.045.152
Banrtaul CSRF.fRS) a489960
[38 Coota Ouro (RJ) 128.718000 505.957.799-506
4 B14.611.232
BSC Maod Banda (RJ) 12.006.774000
4.16a04g.&31
Bampe (MQ) 20.151.207197
28 356 161338
Bte Max (CE) 12.251060
33 557.821.321
BMC (SP) 350^60415
18-376.452.771
BMP (MQ) 5 384.203924
3 841.34^214
BML Deoaaa C P (SP) 2.977,955569
36.924 854.113
Boavlsta (RJ) 36.012.767336
70.120.C03.447
Boston Fundo 8KB (SP) 22.656540
58 968 105.672
Boano. Stmonaao (SP) 36.446849
312.07^.046
80
Chase StpCf Srtrys (RJ) 24-233.805202
CWbank-COconta (RJ) 34249,466000 244 630699 025
Ctodbmroo (SP) 3.539.04Q772 7.185 565
79 775-828 856
Cro<but (SP) 3.758.564170
BttB(PTVM — RJ) 3.102.058370 99-405.484
5 459.390.426
R«1 (SP) 10.931.043400
82 947 899 948
Ffrasa (SP) 3397.811000
Fladdal (RS) 55.543843 194.924 754
QeryitU (RJ1 28 494.132676 397.971 483
CO (SP) 4,645889 220-201-247
tocfy (RS)
3 536.327210 a436.777
(SP) 667.465113 122.726 918.977
M^iano (SP) 1 417.197666 733 898.130
40 039 070.718
Mai Ut-H rt (RS) 343.777074
RtaaWiyic (RJ) 2857.379000 545 570 304
6 068.403.944
(RJ) 2B 52S.4Q2995
6.714^34 646
Mug»*c(SP) 11.694506
Krctxvd (BKl RJ) 21 206.394168 85 754 03a415
Ompa (RJ) 562 506.642341 274J74 454
13 032.206 671
Ptrai (VQ) 118.463000
Safra (SP) 36.793935 261-155 528.690
Slarirq (RJ) 13.782.813300 276,814 023
T,*tn,wni (SP) 1 861 247600 25726a023
Vanor (RJ)
4 944,731996 54516^66
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bozanqí Simonsen tem
o ouro que vale quro.:
IHÊMC©
PPP GRATUITO: I02ll SOO^Tô^NORlO DE JANEIRO: 271-8001

1 BOZANO, SIMONSEN

Bolsa de Valores de São
Resumo das Operações

Vhu,m

Paulo

<*>¦

**¦

m-

««• •**¦ <*>•

"**

Qtd» (mll) Vol (Cl» mll) Mliuy Park PPA 137.800 110.00 110.00 110,03
LotoPadrSo:
218.262
18.828.625
Muter PPA 29.200 20.00 20.00 20.00
ConcordatôrlOB:
<-768
25.668
Matec OP 600 222.00 222.00 222,00
.. DlroltoeRociboa;
77'9
86.435
Matac PP 241.600 150.00 150,00 155,37
•
Fundosdelnc.FlscaHDL.1376:
54
3.504
Moc Pesada PP 8.000 400.00 400,00 403.50
Jr PPA 6.300 19.00 18,00 19,05
Exerclctodeopçaesdecompra
Mendes
Jr PPB 60.800 27,00 25,80 26,91
MercadoaTermo
14.688
964.667
Mendes
'¦
OKôosdeComnra
107.742
3.027.B64 "•'
Moro S Paulo PN 188 11.200 100,00 100,00 100,00
28
5.615
Barbara OP 2.000 48.01 48.01 48,01
Fracionário
TOTALQERAL:
353.272
21.840.379
"•' Barbara PP 194.200 65,00 65,00 65,64
Doual PP C01 325.200 7,00 7,00 7,00
- lndlMüovesoaMídlo:
23302
(-33)
Mel
6S2a22SISÍ5!'™^:
22 880
M«a»rtlauPP
73.900
25.00
25.00 40.60
25.02
23813
MrtW.l2.IPP
757.400
40.00
40,00
¦'Z,%Z
ESST
ndceBovospaMâ.lmo
23813
Mel.1
Leve PP C40 179.400 195,00 190.00 193.98
índice üOvospaMinimo:
íí.dou
Motisa
PP C47
40 000 27 00 27 00 27 00
?as 71 açíes do IBOVESPA.dozo subiram. 43 caíram e 14 permaneceram eslívela o duas nio Mlcheletto PP C20 61.000 15Í20 1600 1504
loram negociadas.
Mlcheletto
PP
420.900 13,80 13,04 13,31
PP C06 40.000 8,50 8,50 8.53
Mlcrolab
PPA 300 25,00 25,00 25.00
. ,
Mlcrotec
.

112,00
20,01
222,00
160.00
415.00
20,00
27,50
100,00
46.01
66,00
7.31
26,00
41.00
195,01
27 30
15Í20
13.30
8,55
25,00

"

""^*w
Mercado
..'•'"¦

hdWaresPN 1.632.100
ndsRomlON 210.000
nds Romi PN 1.442.000

&&M.m Mísa

Ipiranga Dis PP C02 50.700
Ipiranga Pot PP C02 1.754.000
Ipiranga Rei PP C02 635.100
«.cotem, PNA
200
AapPPINT
7.500
.JlaubancoPN 2.146000
naunensePP 31.500
™"'°"
400°

r"."™ 3S«ooo
"d.»c"ÍSm
30000
__*_* «'OOO
.Jíafll.Sehbe PP 170000

13,50

11,50 12,82

19,00
19.00

18,00 18,05
18,00 18.82

$

58 00
29.00
75.00
890.00
73.01
130,00
11.99
M5.0O

420.00
80,00
K0°
119
265:0O

1% %i

57 00
29.00
75,00
690 00
73 01
129.00
11.99
685.00

57 89
3022
7500
92000
74 OO
12961
12,00
665,00

..g.J JS8
ia

líf.VLn
102O0O
1,» PU? ixrr 10°
700

nüfi5r

Ks^pp

2^2

•

PN 3.100
Madeira pp
^«oo

Magnesita PPA C02

-2,7
+2,9

-7.6

5a'oO 5700 .17 „
6O400° 20'00 "¦>*• '8.89
31 OO 3000 +34 |m^!?h0
7500 7500 +41 ^°r0'nPN
M'M
WO
36.66
"L ,3M0
85000 D5O0O +6
} LÍ2S
69210° 2'95 2'95 30°
7Í°°° 27'°° 24°° 28'32
75 00 75 00 +4
uSfnS^I9
Qallo PP 3.382.000 3.00 2,65 2.78
13100 12900 +07 Mao
ROO 12.00
665,00
665.00

->¦ «* °-

20.00
37.01
WH
M-00
3.05

17,50
37.01
3°°
28,00
2.70

-10.7
+0.0
'3.2
+16.6
-10.0

265.30 265Í00

265!oO

265Í00

+1,9

TltV"°*

°u»nt.

Abi

lin.

«fcj.

íT^
ia%
B67.S0
8209

u^

f..,.

F*°h7T7-, 7771 1771
,fAl
,S«
,SS'íf
857 M
8s1m
ÍÍtM
82M
KM
»M

s SS S SS SS F-- 5§3S -ès 11 II '11 11
mm -a sskw9 »«a -zz <•& -ê -3 «H
i*
48

7,10
450'00

4'0'00

7.10 7,49
450-°° «O-00

4,00° 4">.oo

7,50 7.50 +7,1
«O.OO 450,00 +21.6

-

410.00 4io,oo +2,5 r»r>«*~

J~
50002 SK<" w328 ««.oo 50001 .*9 Upçao de
compra
uo° 'O-90 '0.99 11.00
10.99
+0,0
r*
"__

JÍSS !?£ !?£
4,51
451 1«
e.eo

Soo toa

3300 33'37

IJannMmannPP SoníS
UmCSCTpp Sff 222

í™
„2-t0

?'" ?¦?'
7B° ™

<**

~—
Abt M,n. «*,. M*.
Y.nc.P.E,.*.

ü:E
{{fi *«J m*
lm Im ', ES S
im

tm

p2 pS

^"S.pppn 5i?a Çs
1
is
3*5
SSttS" ,»!8 4S ÍS «8 «S 48 -S S£
51.700

-3 4
.1,1

420.00 42o.oo Tprmn *5n nioo
82 00 8150 +18 I WTílü JU UiaS
K00
u.°°
*•
120
1^0
——.—-

3300

Mwaey Perk PNA

+1.2

410,00 418,91
80.00 81.16
u-°° 1<°°
115 117

917.OOO

ÍS?P Slia
MÍ5?^
iSía
7/
La. r»,. 1205O00

-3,9
-1.8

1150,00 1050,00
-2 4
1550,00 1550 00
1120,00 1120,00
+1.8
830,00
630,00
+1.0
4,90
4.85
1.80
1,80
-10.6
3,90
3,40
-5.1
3,69
3,50
10,01
10,00
-8.3
55.00
55.00
46,50
46,00
-3,4
14,60
14,00
+6,2
5,31
5,31
-8.3
11.00
11,00
-4 4
44,90
43,00
-4.0
50,00
48,00
90,00
90.00
250,00
250,00
3.40
3.40 +13,3
63.00
61,89
-1,7
18,69
16,50
10,30
+0.4
10.20
-1.1
86.00
85,00
-3.5
5.95 5,50
-5,7
71,00
86,00
-2.4
0.41
0,40
-0.1
6,05
5.99
-5,1
111,00
110,00
-5.6
133,00
121.00
32,50
32,00
-9,2
3.61
3,61
+0,5
9,25
9.25
-4.3
8,81
8,61
+2.0
9,50
9,50
17,30
17,20
.1,1
9,90
9,49
+4,1
500,00
600,00
770,00
759.99
1350,00 1350,00
+3.8
-1.8
1860.00 1575.00
12,00
12.00
460.00
460.00 +31,4
-6 8
34,00
31,00
33,00
3200
+13
22,60
2280
29,00
29,00
20.30
2000
-38
55,00
63,02
60.20
69.00
500,00
500,00 +66 6
500,00
50000 +666
-12
41.00
39,50
23.00
22 50
-10 8
65 00
65 00
.11,1
16.00
1600
240,00
240 00
230,00
+0 0
225 01
+3 3
930,00
930 00
+00
680,01
86001
405,00
405 00
330,00
/
32500
355.00
355,00
400.00
400,00 /
340.00
34O00
/
380.00
380,00
415,00
415,00
+1.6
820.00
820,00
401,02
40102
400.00
.11,1
400,00
400.00
400.00
+0.0
55.01
55,01
+80
27,00
27,00
24,00
23 00
36,10
36.00
24,90
24 90 + 24 5
-2.2
225.00
215.00
-1 8
27,00
26,00
17,00
+0 0
18,99
10.50
+19
10 50
-1 3
740.00
730,00
25.00
25 00
-22 7
170,00
170,00
+14
30 60
30 60
8,00
+3 8
8,00
+0 1
8.01
801
-25
19.51
19 50
-8 7
1.48
146
+20
10,00
1000
-7 9
17 10
1500
-0 3
27 50
27 OO
50.00
5000
16 20
10 20
/
1900
1900
-0 3
24 60
2460
7 60
+70
710
+35
29 00
2900
8 35
835
-5 8
8.50
800
13 00
1300
+23
-6 0
38 80
36 60
37 00
+27
3700
-14
68 00
67 00
-40
82.00
6000
16 00
1600
-1 0
183,00
18300
702
701 +128
6 51
+8 3
6 50
-IS
126500 125000
50,00
50 00
+13
37 00
37 00
-23
63.00
63.00
10.99
+9 3
10 50
78.00
76 00
-0 6
72.00
71.01
-12 2
4,80
4 30
-8 6
2.90
2.65
-4 7
1500.00 141000
-3 9
2,41
2,41
20,00
20 00
+12
16,00
1580
15.80
15,80
+1,2
25.00
2500
32.00
+6 8
32 00
-5'l
19,50
1850
2 80
+37
2 60
+59
3 40
3'tO
-30
13,00
1280
12,60
+08
1260
-4V
18.90
1800
+32
33 00
32 00
1660.00 168000
24.02
+00
24 02
2 00
200
160
+25
159
120,01
+43
12000
-72
5400
51 OO
-183
4,00
400
4 00
-111
4 00
-104
2,41
241
-38
2,60
2,50
1900
1800
+28
190
190
+06
16o!(M
16000
+30
87 00
67 00
+52
60.00
6o!oO
-o'l
56,00
56 00
5100.00 5100,00 /
-3 3
29.00
29 00
+38
13 30
13 30
-60
16,60
15,50
16 99
18 00
130 130
+10
99o!o0
990,00
+04
201000 2000 00
-0 8
496,00
496,00
60,00
59,00
-1 8
5,40 5.40
-4.4
650.00
640 00
+3,1
16.50
16,50
40 00
4000
+00
12002
12000
10 50
9 00
-3 7
1360
1300
-3 3
2.00
2.90
-3,1
158
155

ks r, "¦"- °* **• «*¦ «*

ríTt?£L
Llx
Da Cunha PP 4S000
1.0*4.500 39.00 33.00 36.27 39 00 33 00 4
u£í££$C07 íSÕ ""ÍS ""ÍS? ^M? ^S "SS +"

.-üEiEc?*
e^a
M Ro*»e

+0,0
+ 5,2
+3,2
-2,8
-4,7
-6,5

13,50 11.50 -14.7 COnPDrHatár

Í1Q
IUUI UdldNdb
1900 18 00 -10.0 ~^_"
19.00
16.00

SSTJJLS**
K»
25'°°
23'50 "¦«
".OO
24.00
-2.0
Í,£W^,<"",PP M7500 320'09
320'M 32°.M 320.09 320.09 +6,6 Bombrtl PP jooOO^ 5942
-íSSi
nEo.» 27.400
600 1200.00 1100,00
KraWnPPC26
1150,66 1200.00 1150,00 -4.1 Bradesco PN
1 IS000 14M3
'ub?™ ,A2"22S
47'°°
*7'°° "M
47'°° 47'°° *> B,.s.,PPC81 5 000 eslS
«»
«.10 «12
4,30 4.10 -3,5 Econômico PP C02 25.000 8209
JfifiSàfS, 10??<5

Sw

u.oo 14,00
7,01 7.00

¦""¦¦'•»wnuanopp
ModdalaPP
39.000
7.00
7,00 14,00
7,00
10.000
14.00
14.00
"¦a vsta

Moinho Flum OP C04 61.900 1050,00 1050,00 1102,56
Mál. Foch. Osc. Moinho Recll OP C04 24.600 1550,00 1550,00 1550,00
Min. Méd.
Abi.
Títulos
Qtd.
Sant OP COS 11.400 1060,00 1060,00 1109,65
~~ Moinho
'
———
Moinho
Sant PP COS 6.200 630.00 830,00 630,00
95.00 90,01 +0,0 Montreal PP COl 1.521.800 4,90 4,80 4,65
15.500
Abe Xtal PPA
90.00 90,17
90.00
ft.'~Ac»5lta OP C01
210,00 210,00 -2,3 Müller OP 100.000 1.60 1,60 1,80
1.000
210.00
210,00 210,00
110,00 110.00 Mullor PP 4.093.400 3,60 3,30 3,83
Aco Atono PP
110,00 110,00
300
110,00
13.60 13.90
14.50 13.70 -2,8 M"m<' rP C1B 128.300 3.69 3,50 3,85
Acos VIII PP C46 1.972.100
14.50
4,66 4,00 -18,3 Multltextll PP C21 60.000 10,01 10,00 10,00
3,90
4,35
Cra
PP
C31
1.249.1O0
4,65
.Adubos
2,61 2,61 +2.3 Nacional ON 100 55.00 65,00 55,00
2.52 2,55
2,53
Adubos Trevo PP C13 333.500
65.00 85,00 Nacional PN 11.500 46.00 46,00 46.43
1.000
84,99 84,99
84,99
. Agrale PP
18,70 19,19
19,50 19.00 Nakata PP C02 1.433.000 14.50 14.00 14,22
. Agraceros PP C06 2.453.200
19,00
325,00 325.00 -1.5 Nativa PN 26.100 5.30 6.30 5,31
Albarus OP
9.900
325.00
325,00 325.00
0,81
0.81
Nogam PPB 6.500 10,50 10,50 10,79
Altred PP
140.000
0.81
0.81
0,61
Allpertl PP
402.300
27,00 24,50 -2,0 Morri Brasil ON 109.000 44,90 43,00 44,83
24.50
24.50 24.75
Alpargatas ON
7.000 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 Nord Brasil PN 97.000 50.00 48,00 49.59
Alpargatas PN
52.000
865,00 885,00 +0,5 Noirjon Met OP C04 78.000 90,00 90,00 90,00
860.01
860,01 664,90
AmodOO Rossi PP 782000
8,50 B.00 -5,B Noroeflte PN 1.000 250,00 250,00 250,00
8,00 8,01
B.50
Amazônia ON
2.600
80,00
85,00 85,54
88.00 85.00 -3,4 Novadata PNA 41.000 3.40 3,40 3,40
America Sul PN INT 22.000
7.35
7,35 7,35
7,35 7,35 +0,6 Olvebra PP C38 580.000 63.00 61,99 62.17
America Sul PP C02 95.000
7,60
7,50 7,63
8,00 7,50 +0,1 Orion PP 50.000 18,69 16,50 16,52
America Sul PP
7.00 7.00
Orniex PP 96.100 10.15 10,15 10,24
33.200
7,00
7,00 7.00
Anhanguera OP
23.800
841,00 830,00 +3,7 Oxtteno PNA 898.400 06.00 85.00 85,64
820.00
820.00 829.29
:• Aquatec PP C05 162.500
35.00
31,00 34,88
35.00 35.00 Pacaambu PP 1.011.600 5.90 5.30 5,71
Aracrui PPA
3.000 3000.00 3000,00 3000.00 3000.00 3000,00 +7,1 PaP«l Slmao PP 1.022.390 70.00 66,00 89,51
- Arncrui PPB
19.800 3150,00 3150.00 3160,56 3160.00 3150.00 Para Demlnaa PP C08 1.884,200 0.41 0.38 0.40
200
: Artex PP
17.500
17.500 17.500
17.500 17.500 +9.3 Paralbuna PP 557.200 6,00 5.99 6,00
19.400
Arthur Lange PP
4,70 4,70
4,71 4,70 +4,4 Paranaponema OP 500.000 111.00 110,00 110,34
4,70
. Aut Aabastoa PP COl 26.300
30.00
25.00 26.29
30.00 25,00 -21.3 Paranapanoma PP 15.809.000 130,00 120,00 127,26
Avlpal ON
1.000
23,70
23.70 23,70
23,70 23,70 -1,2 p«l«» PP C04 198.500 32,00 32,00 32.03
Avipal OP
440.000
26,50
26.50 26,50
26,50
26.50
P« Cokjmbla PP 50.000 3,81 3.61 3.61
Aiovedo PP
759.400
21,30
19,00 21,16
21,50 19,50 -8,4 Perdigão PP 1.366.000 9,20 9,20 9,24
Bahoma PP
34.200
19,00
19.00 19,00
19,00 19,00 -9,5 Perdigão Agr PN 5.000 8,61 8,61 8,61
Bamerlnd Br ON
5.600
143.00
142,60 142,61
143.00 142.60 +1,1 Perdigão Agr PP 803.400 8.30 8,26 9.43
900
Bamertnd Seg PN
213,50
213,50 213,50
213,50 213,50 +1.5 Perdigão Alm PP 34.100 17.21 17,20 17.24
Bandeirantes PP C02 32.900
27,00 27,00
27,00 27,00 -10,0 Pérsico PP 3.015.300 9.70 9.49 9.87
27,00
. Banespa ON 1.060800
10,00
9,50 9.91
10,02 9,50 -6,0 Pet Mangulnh PP C04 25.000 500.00 500.00 500,00
5.100
. Banespa PN
15.00
15,70
15,80 15.00 -6,2 Petrobrás ON ED 105.000 765.00 750.00 754.95
15.60
Banespa
PP C53 7.942200
17,00
15.70 16,30
17,00 15,80 -5,8 Pelrobraa PN ED 200 1350,00 1350,00 1350.00
:. Banrtsul PNA
94.000
13,00
13.00 13,00
13,00 13,00 Petrobrás PP C55 4.965.900 1650,00 1575.00 1812.47
9.000
50,00
49,00 49,44
_ Barretto PPB
50,00 49,00 .6,7 Pettenatl PP 1.610.000 12.00 11.60 12,00
"¦
Belgo Mlnoir OP 456.600
211.00
200,00 204,58
212,00 200.00 -5.6 Peve Prédios PN 400 460,00 480,00 460.00
150,00
. Selgo Ulnelr PP 279800
143,00 149.42
152,00 143.00 -1,3 Phebo PN 534.500 34,00 31,00 32,64
20.000
., ..Biobras PPA
7,30
7.30 7,30
7.30 7.30 -2,6 Pirelli OP C90 1.032.800 32,30 32.00 32,34
Bombrtl PP 1,277.200
48.50
47,99 49,04
49,50 47,99 +0,0 Pirelli PP C90 814.300 22,50 22.50 22.72
- -Borgholl PP
2.000
200.00
200.00 200,00
200,00 200.00 -4,7 Plnlll Pneu OP C01 186.500 29.00 29,00 29,00
169.100
110,00
110,00 110,00
110,00 110.00 Pirelli Pneu PP COl 83.600 20,00 19,90 20.00
Bradesço ON
Bradesco PN 2.676.500
118,00
116.00 116.42
119,00 116.00 .1,6 Pollpropllen PPA 14.004.100 55.00 53.00 53.05
..-.Bradesco Inv ON
800
120.00
120,00 120,00
120,00 120,00 Pollteno PNB 90.500 60.00 59.00 60.03
Bradesco Inv PN 38.400
138,50
136,50 136,92
137.01 137.00 +0.3 Premoea PPA 1.000 500,00 500,00 500,00
Brahma OP C05
1.700
140,01
140.01 140,01
140,01 140,01 +0,0 Premeaa PPB 1.000 500,00 500,00 500,00
. Brahma PP C05 347.500
133,50
130,00 132,79
134.00 131.00 .1,6 Prometei PP 471.500 40,00 38.00 40.46
B™» ON
154.600
485,00
480,00 463.59
470,00 460,00 -2.1 Propaaa PP 17.000 23,00 22,50 22,94
Brasil PP C61 167.400
700.00
665,00 660.70
705,00 670.00 -3,5 Oulmlc Geral PN 400 65,00 65.00 65.00
Brasil Sogur ON
38.600
13.50
13,50 13,50
13,50 13,50 Raclmec PP 76.500 15,60 15,80 15.09
Broslllt OP C04
20.000
420,00
420,00 420,00
420,00 420.00 Real ON 39.900 240.00 240,00 240.00
Braslmot PP C24
2.000
105.00
105.00 105,00
105,00 105.00 Real PN 65.800 225.00 225,00 225.76
Braslnca PP
306.300
125.00
117.00 120.97
125,00 117,00 -2.5 Real Cia Inv ON 300 930,00 930,00 930,00
Brasmotor PP C02 1.800 4000.01 4000.00 4000.01 4000,01 4000.00 Real Cia Inv PN 5.900 860,01 880.01 B80.01
Brlm) Mimo PP COl 1.044.700
7,00
6,60 6,89
7,20 6.69 -4.4 Real Cona ON 12.100 405,00 405.00 405.00
C Fabrtnl PP
602.600
170,00
167.00 189,99
170,00 170.00 -2,8 Real Cona PNA 700 330.00 325.00 329,29
C M P PP
30.000
85.00
85,00 85.00
85,00 85,00 -6.5 "Ml Cona PNB 7.400 355,00 355,00 355,00
Cacique PP
7.000
550.00
545.00 548,74
550,00 545.00 Real Cons PNC 900 4(10,00 400.00 400.00
Caeml OP C27
500
2700.00 2700.00 2701.80 2703,00 2703.00 +0,1 Real Cons PND 6.100 340.00 340,00 340,00
Cal Braslllo PP 204.000
6.10
6.10 6.11
6.16
6.10
Reol Cone PNE 3.900 380.00 380.00 380.00
Collot PP COl 140.000
6,40
6,40 6,41
6,42 6.41 +0.1 R*>< Cons PNF 5.100 415,00 415,00 415,00
Cam Corroa PP COl 1.000
41,000
41.000 41.000
41.000 41.000
Rool De Inv PN 200 620.00 620.00 620.00
Cosa Anglo OP C02
600 2051.01 2051.01 2051.01 2051.01 2051,01 +0,0 Roel Part ON 9.800 401.02 401,02 401.02
Casa Anglo PP C02 17.000 1800,00 1800.00 1800.00 1600.00 1600.00 +2,8 Real Pari PNA 11.200 400.00 400,00 400.00
Casa J Silva PP COl 2.470.000
4.50
4.30 4.50
4,50 4,50 +7,1 "««I P«* PNB 6.100 400.00 400.00 400.00
CbC Cartucho PP
2000
50.00
50.00 50.00
50.00 50,00 RocíubuI PP 41.800 50.00 50.00 54.99
Cbv Ind Moc PP C04 710.300
12,00
11,00 11,79
12.09 11.00 -8,4 Retrtper OP 55.400 27.00 27.00 27,00
Cwaaa PPA
50.000
0.90 0.90
0,90
0,90
0,90
ReMpar PP 671.000 23.00 23.00 23.16
Codro PPB C05 12.000
14.00
14,00 14,00
14.00 14,00 +0.0 Rheem PP 120.000 36.00 36,00 36,08
Celul Iranl OP 027 227.200
7.90
7,50 7,59
7,90 7,50 -6,0 Rl° 0""n PP 20.000 24,90 24,90 24,90
Cemag PP
205.000
3,00
3,00 3,00
3,05
3.00
«Pa»» PP C26 199.300 225,00 215.00 218,35
Cemig ON
100.000
2.25
2.25 2.25
2.25
2.25
Sado PP C17 130.000 27,00 28,00 26.77
Cemig PP C55 3.702.O00
4.90
4.60 4,75
4,91 4,60 -5,1 Sadia Concor PN 2.202.800 17.00 18,99 17.00
Cesp PN
5.000
70,00
70.00 70,00
70,00 70.00 Sadia Oesle PNC 256.900 10.50 10.50 10,50
C»"»1 PN
1.355.000
27,00
24.00 24,82
27,00 24.00 -11.1 Samltrt OP 29.200 730,00 730.00 734.76
Chapoco Avtc PN 142.800
10,00
10.00 10.00
10,00 10,00 -33,3 Sansuy PP 142.000 25.00 25,00 25,00
Chiarei» PP C05 50.000
26.97
26,97 26,98
26,98 26.98
Santaconstan PP 1.400 150.00 150,00 182,86
. Cia Horlng PP C65 737.000
240.00
230.00 242,12
250.00 240,00 Sentenenso PP C04 4.400 30.60 30,60 30.60
Clbran PP
15.900
4,82
4.62 4,62
500
8,00
6,00
8,00
4,82 4,62 -1,7 Schlosser PP
Clco PP COl
63.000
210,00
200,00 204,44
210,00 200,00 -6,9 Scopus PN 72.000 8,00 8.00 8.00
Cim Itau PN
757.000
26.50
25,50 25,71
26.50 25.50 -3.7 Soara Indl PP C04 102.900 19.51 19,50 19,50
Clqulne Potr PNA 252000
60,00
78,00 79,19
60.00 78.00 -2,5 Sehbe Pari PP 109.400 1.45 1,45 1,45
Clqulno Polr PNB 47.000
80.00
78.00 79,57
80,00 78.00 -2,5 Sergen PP COt 20.000 10.00 10.00 10,00
Cltíopoctlno PP 537.300
14,00
14.00 15.85
18,00 16.00 +14,2 Sharp PP 661.400 17.10 15,00 18.03
Clímax PPA
5.500
6.00
6.00 6,00
8.00
6,00
Sid Intormat PP 962.100 27,50 26.00 26.96
Clímax PPB
567.000
7,50
7,50 7,60
7,70 7.60 +4,1 Sid Mlcroel PP 5.000 50.00 50,00 50,00
Cobrasma PP C01 27.800
37,50
37,50 37,52
37,60 37,60 -4,8 Sld.aconorte ON 8.200 16,20 16,20 18 20
Colap PP
146.500
110,00
99.00 103,62
110.00 99,00 -10,0 Sld.ncOnor1e OP 50.000 19.00 19.00 1900
Cdldex PP 1.791.000
25,50
25,00 25.10
25.51 25,00 -1,9 Sld.aconorte PNA 2.000 24,60 24,60 24,60
Conlab PP
288.000
400,00
380,00 399,86
401.00 380.01 -4,9 SW.aoonorte PNB 48.000 7,60 7,60 7 60
Const A Und PP 813.000
5,50
5,50 5,92
8,00 6,00 +11,1 SW.aoonorte PPA 420.400 27,00 27,00 28,25
Const Bater ON 1.000.000
3.05
3,05 3.05
3,05 3.05 Sld.arenorto PPB 5.000 8,35 8 35 8 35
Const Bslor PPA 200.000
2.50
2,50 2.50
2,50
2,50
Sid gualra PP 200.300 8.50 8.00 8.16
Const Bolor PPB 1.301.000
2,70
2,60 2.67
2.70 2.70 SW.rlogrand PP 2.057.500 13,00 12.70 13,00
Conllnontal PP 895.300
35,00
34,00 34,98
35,00 35,00 Sltoo OP INT 200 36,80 36.60 36.80
**>&> PP
68.400
19,00
18.99 18,99
19.00 19,00 Sllco OP
1.100 38,50 36.50 36.73
Copono PNB ED 14.700
215,00
215,00 219,63
224,00 224.00 +2.7 Slfco PP INT 344.000 68,00 67.00 67.48
Copena PPA 639.100
440.01
410.00 426.43
151.000 62.00 60,00 60,99
440,01 410,00 -5.7 Sllco PP
Cor Ribeiro PP 2.045.000
4,30
4,00 4.25
4,31 4,00 -6,8 Slmesc PP 5.000 16.00 16,00 18.00
963.800
Corbolts PN
7,00
6,80 6,99
7.30 7.00 SolorrtoJ PP 7.000 182.00 182,00 182,29
33.300
Coslgua PN
9,15
9.00 9,15
9.15 9.15 Sondotecnlca PPA 1.000 7.02 7.01 7.02
Coslgua PP
576.500
9.20
9,00 9,21
9,30 9,30 +0.9 Sondotecnlca PPB 3.000 8,51 6,50 6,51
Credito Nac PN
13.000
14.70
14.70 14,70
14,70 14.70 Souza Cruz OP C23 8.000 1265.00 1250.00 1253.75
Creaal PP
10.000
4,20
4,20 4.20
4.20 4.20 Sphnger ON 200 50.00 50,00 50,00
Cruzeiro Sul PP C08 5.400
30.00
28.00 29,98
30.00 30.00 +3,4 Spdngor PP C02 36.000 37.00 37.00 37.00
Curt PN
200
8.40
8,40 6,40
8.40 8.40 Standard PN 10000 83,00 83.00 63,00
Cun pp
20.500
14,00
14,00 14,00
14,00 14,00 +6,4 Staroup PP 3.089.500 10,00 10,00 10,50
D F Vosconc PP
15.600
60.00
60.00 60.01
60,01 60,01 +0,0 Sudsmerts ON 35.200 76.00 75.99 78.16
D H B PP COl
2.000
63,00
63,00 63,00
63,00 63.00 -3,0 Sudamerls PN 2,000 72,00 71,01 71.46
D00" ON
10.000
35.00
35.00 35,00
35,00 35.00 +0,2 Sultepa PP 206.000 4,80 4,30 4.77
' Docas PN
10.000
35.50
35.00 35.35
35,50 35,00 -4,1 Superagro PP 189.200 2,90 2,65 2.78
Dona Isabel PP C03 9.000
17,00
16,50 16,72
17,00 16,50 -2.9 Suzano PP INT 86.400 1490.00 1410,00 1440.00
D0"8 Pp
1000
20.000
2.41
2.41
2,41
2,65
2,65 2,65
2.65 2,85 +31.8 Tam PP
Duratox PP 109 3.878.800
100,00
97,00 97,33
100,00 97,00 -3.0 TocoI S Jose PP 200.000 20.00 20.00 20.00
Eberto PP C04 932.400
Rei
ON
100.000
16.00
15,80
15,82
8,50
8,50 8.64
B.70 8.70 +2,4 Technos
Edl PP
302.000
56,50
55,00 55,01
56,50 55,00 -2,6 Tochnos Rol PN 100.000 15.80 15,80 15.80
.,, Econômico ON
10.000
160,00
160.00 160.00
160,00 160.00
Tocnosolo PP 15.700 25.00 24,99 25.00
Econômico PN
18.100
52.00
52.00 67.36
60.00 60.00 +20.0 Toka OP C03 43.100 30.00 30.00 31.07
Econômico PP C02 107.700
67,00
67.00 67.10
68.00 67.01 +0.0 Teka PP COS 1.996.OO0 19,50 18.50 18.99
17.000
,_Eín PNA
42,49
42.49 42,49
42.50 42.50 +1,1 Telelnvesl PN 1.656.500 2.80 2,80 2.60
Elebre PP C30 266.300
49.00
49,00 53,56
54,50 54,50 +6,8 Telerj ON 188 816.600 3,30 3.30 3,38
330°
3300 33'°°
M0°
33.00
Telesp OE 188 67.900 12,60 12.50 12.94
I,
„'„ 205.100
,00°
PP
tluma
37,00
32,50 36,11
37,00 34,00 -5,5 Telesp ON IB8 2.000.000 12.60 12.60 12.60
EmbracoPN eOO
25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
Telesp PE 188 95.000 18.90 18.00 18.33
Engomlx PP
20.000
78.00
78.00 78.00
78,00
78.00
Tox Renaux PP C02 94.200 33.00 32,00 32,53
'?
48.X
43,00 45,34
48,00 43.00 -10.4 libras PPA 400 1680.00 1680,00 1680.00
eEngevlx PP
nV,
731.800
72.000
18.99
18.99 19,38
20.10 20.10 +0.5 Traio PN 48.000 24,02 24,02 24,02
. Epoda Sim PP 282.000
7,50
7,50 7,80
8.00 8,00 +14,2 Transbrasil ON 92.600 2.00 2,00 2 00
ErtcasonOP 10.000
375.00
375,00 375,00
375,00 375,00 -3.5 Transbrasil PP C36 1.513.700 1.45 1,45 1.53
ErttaMnPP 26.5OO
358,00
350.00 365.34
368,00 365.00 +1.9 Transparana PP 6.600 120.01 120.00 120,00
Estrala PP COl 2.145.700
12,80
11,00 12,29
13,01 12.00 -6.2 Trlches PP 13.000 54,00 51.00 51.69
Etemlt ON
187.000
75,00
74.00 74,93
100
4,00
4,00
4.00
75.02 74.00 -1.3 Trol ON
EucaloxOP 4,500
50.10
50,02 50,04
700
4,00
4,00
4 00
50,10 50,02
Trol OP
™"'P„
2 000
64,00
21,400
2,41
2.41
2.41
64,00 64.00
64,00 64,00 -5,8 Trol PN
8,50
6,50 8.50
8.50 8.50 -5,3 Trol PP 150.000 2.60 2,50 2,53
l .. ., ííí.,
440.000
FNVPPAC06
14.513.500
4.45
4.00 4,26
4.60 4.00 -9.0 TromtUnl PP 123.600 18.00 18,00 18.14
Fab C Renaux PP C03 2.048.000
13.00
13.00 13,00
13,00 13,00 Trulana PP 1.926.000 1.90 1,90 190
2.20
2.00 2.02
2,20 2.00 -8,8 Tupy PN 479.400 160.00 160.00 160,00
íí
„„
965M
•ForbasaPP
67.200
389.00
380,00 383.74
389.00 380.00 -2,5 Unibanco ON 16.100 67.00 67.00 67.00
Ferro Brás PP
238.200
195,00
190,00 193,94
195,01 190.00 -1,5 Unibanco PNA 17.600 57,50 57.50 57.92
Ferro UgBS PP 4.670.800
35,00
31.00 32.97
35.00 31.00 -8.8 Unibanco PNB 35.900 56.00 56.00 56.00
HirasulPPCOt 74.600
3,41
300
3.41 3.41
3.41 3.41 -2,5 Unlbancolnv ON
5100.00 5100,00 5100,00
2'70
2,7° "3
2-75 2'75 +1.4 Unipar ON 20.500 29.00 29,00 29.00
5.
í»
86000
PPA C45 46.200 12,82 12,82 13.30
5.60
8.80
8,80
6,80
8.80
+0.1
Unipar
STJ
75000
110.00
PPB
C45 4.907.700 16.50 15.50 15.89
105.00 108,69
110,00 105,00 +5.0 Unipar
l,ZTaurus PP 185.600
For|a
3.000
160.00
160.00 160.00
160.00 160.00 Usln C Pinto PP 330.000 18.00 16.99 17 91
Francos Brás ON
100
4700,00 4700,00 4700,00 4700,00 4700.00 +3.2 Vacchi PP 1.400.000 1,30 1,25 129
15,00
15.00 15,00
15,00
15,00
Vale R Doce OP C03 5.000 990.00 990.00 990,00
parçosulPP 513.100
Frtgobraa PN
300.000
26.00
26.00 26.00
26.00 26.00 -2.9 Vale R Doce PP C03 12.500 1995.00 1950,00 1887,60
FundroasIPP 175.000
6.10
5,80 5.85
6,10 5.80 -4,9 Varge Freios PN 14.200 495.00 495.00 495.04
6'50
8,50 6,50
6,50
6.50
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m
5
'6M0
5'°°
5'°° 5'°°
5.00
5.00
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S ü . PN
o.,
200C)0
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35.00
35.00
Vidr Smarlna OP ES 43.200 650,00 640,00 648 59
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10.40 10.40
10,40 10,40 -0.9 Vigor PP C06 31.000 16.50 16.49 16.50
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460,00
460,00 461.93
465.00 485.00 +1,0 Vulcabrás PN 75.000 40.00 40,00 4000
380'00
380'°° MOM
380,00 360,00 Wog PP C60 125.000 120.00 120.00 120.00
nU°TS2
,00
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1.30
1.30
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127.00 127.00 +1,6 Zanlnl PPA 32.500 2.90 2,90 2.90
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Dólar sobe para Cz$ 870 e ouro
écotado a Cz$ 11.640 na BM&F
O ouro e o dólar abriram a semana
em alta, para espanto dos que atuavam
no mercado e não viam motivo para
esse comportamento dos preços. Nas
casas de câmbio do Rio, a moeda
americana foi cotada a CzS 820,00 para
compra e CzS 870,00 para venda, com
ágio de 60,23% em relação ao câmbio
oficial. O dólar cabo (usado para remessas ao exterior) foi negociado a
CzS 845,00 para compra e CzS 855,00
para venda.
O ouro subiu CzS 180,00 por grama, ultrapassando a correção diária do
preço do metal, que acompanhando a
taxa de juros do overnight deveria ter
subido apenas Cz$ 130,00 por grama.
No mercado à vista da Bolsa Mercantil
e de Futuros (BM&F), o ouro foi

negociado a CzS 11.640. Em Nova
Iorque, o metal registrou uma pequena
queda.
No mercado de renda fixa, os Certificados de Depósitos Bancários
(CDBs) estão com taxas desinteressantes, provocando uma retração na
procura por parte dos investidores. A taxa
anual está variando entre 14,5% e
15%, que ficam abaixo de 10% ao ano
se for descontada a alíquota de 35% de
Imposto de Renda, retido na fonte
pela Receita Federal.
Os bancos informam que, apesar
do fim do ano, a procura por empréstimos continua quase nula, o que está
impedindo uma alta na taxa de juros
dos CDBs. Além disso, há sobra de
caixa, originária do grande volume de

aplicações financeiras, que acabam
permitindo ao banco usar seu fluxo de
caixa para fazer empréstimos de curto
prazo sem precisar captar dinheiro no
mercado.
No overnight, continua a haver
total estabilidade nas taxas de juros.
Ontem, a taxa fiscal do dia ficou em
35,85%, o que eqüivale a uma rentabilidade no mês de 28,86% brutos, que
caem para 26,8% se forem descontados os 7% de Imposto de Renda retido
na fonte. A OTN fiscal, que projeta a
expectativa inflacionária da Receita
Federal, continua a apontar para um
IPC de 26,1% em novembro. No mercado futuro, a inflação estimada para
este mês é de 26,84%; para dezembro,
aposta-se em um índice de 27,67%.

Lara Resende deixa Banco Garantia
28.05.87

E decide se fica
na PUC ou se vai
para nova empresa
Joyce Jane
economista André Lara ResenO de está deixando o Banco Garantia. A venda das ações já foi acertada há um mês, mas o fechamento de
fato do negócio deverá se dar até o fim
do ano. Nenhuma das partes envolvidas quer falar dos dólares ou cruzados
que envolvem a operação. Lara Resende informa apenas que sua parte
não chega a 5% do Banco Garantia.
Ele ainda não sabe para onde vai.
Voltou para a PUC, onde está todas as
sextas-feiras. Nas segundas, ele ainda
se reúne com a diretoria do banco —
acertou um tipo de consultoria econômica, mas gasta a maior parte do seu
tempo jogando tênis. Há informações
de que ele já recebeu convites do BB A
(banco do ex-presidente do Banco
Central Fernão Bracher) e da empresa
de consultoria do ex-diretor do BC
Luís Carlos Mendonça de Barros.
Lara Resende ri dos boatos. De
concreto, diz ele, apenas a certeza de
que sai do Garantia, mas tanto pode
passar o próximo ano se dedicando à
vida acadêmica quanto escolher uma
nova empresa para trabalhar. Ontem à
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Lara-.sem razões objetivas
noite ele jantou com Luís Carlos Mendonça de Barros, mas garantiu que a
pauta não incluía nenhuma proposta
de trabalho.
Desde sua volta ao Brasil — há
oito anos, depois de fazer um doutorado em economia no MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos
EUA — ele trabalha no Garantia.
Esses laços, que pareciam tão consolidados, romperam-se no mês passado,
quando Lara Resende pediu seu afãstamento do banco. O motivo, segundo
ele, é uma insatisfação pessoal, vontade de fazer novas coisas depois de oito
anos trabalhando no mesmo lugar. "É

Sarney recebe pauta da
reunião do Conin hoje
O ministro da Ciência e Tecnologia,
Ralph Biasi, vai levar hoje ao presidente
Sarney a pauta da próxima reunião do
Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin), cujo tema principal
será o II Plano Nacional de Informática e
Automação (II Planin), que traçará as
diretrizes do setor para os próximos três
anos. Sua versão final foi entregue ao
ministro na última sexta-feira pela Secretaria Especial de Informática, que elaborou o documento com base nas sugestões
de mais de 200 entidades.
Biasi espera que os 18 ministros de
estado e as sete entidades civis que têm
assento no Conin se reúnam na próxima
semana. Além do Planin, estará em discussão a mudança do regimento interno
SttBHS
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do conselho, órgão máximo da condução
da política nacional de informática, que
desde o mês passado está subordinado
diretamente à presidência da República e
não mais sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, por decisão
do próprio presidente.
A análise de dois recursos encaminhados ao Conin — pela empresa paulista Unitron e pela Pirelli — prometem
esquentar os ânimos na reunião. A primeira está pleiteando autorização para
fabricar e comercializar no país o computador Mac 1024, negada pela SEI no
início do ano; a segunda quer ver aprovado seu projeto para produção de fibras
óticas no país, cujo mercado, até agora, é
reservado às empresas nacionais.
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difícil de explicar, porque não tenho
razões objetivas. Tenho interesses im'
telectuais a concluir. Tenho vontade'
de me dedicar a outras coisas", tenta
explicar-se.
Com a sua saída, o Garantia fica
com 17 sócios. O banco, tão conhecido
pelas suas jogadas inteligentes no mercado e por atuar de uma forma meio
heterodoxa nas suas aplicações — negócios ousados, como a tentativa de
conseguir a Atlantic através de uma
opção de compra são negócios que
marcam a figura do banco — agora
perde um sócio que teve como último
ato a criação de uma empresa para
administrar recursos de terceiros.
O economista André Lara Resende teve papel destacado na vida dos
brasileiros. Um dos idealizadores do
Plano Cruzado e criador da Letra do
Banco Central (LBC) — tão polêmica
no mercado — quando foi diretor da
Dívida Pública do BC, ele é conhecido
pela sua ansiedade e inquietação. É
difícil imaginá-lo sem estar ligado a
nenhuma empresa, já que seu passe
vale muito no mercado financeiro.
Apenas uma coisa parece definitiva
nos planos de Lara Resende: ele não
pretende voltar para o governo. Indagado sobre a possibilidade de ajudar a
construir uma nova economia, que virá
depois das eleições presidenciais, ele ri
e responde: "No país de Lula? Acho
muito pouco provável".

Telerj firma
convênio com
a Abamec-RJ A Telerj firmou, ontem, um convênio com a Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais, seção Rio
de Janeiro, que visa ampliar os terminais
telefônicos para as instituições financeiras. O acerto, disse o presidente da
Abamec-RJ, Mauro Sérgio de Oliveira,
faz parte do esforço de soerguer a capital
fluminense, que nos últimos anos perdeu
espaço para a cidade de São Paulo.
Segundo o presidente da Telerj,
Joost Van Damme, o sistema financeiro
responde por 60% do faturamento da
empresa, o que corresponde neste ano a
uma cifra de CzS 90 bilhões. O convênio
inclui ainda futuras instalações de linhas
privadas, canais de voz e canais de comunicação de dados.
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D A Ragtime Decorações, especializada
no estilo country americano (foto) está
iniciando as vendas de fim de ano com
pacotes prontos de duas a quatro peças
opcionais de colchas, tapetes, painéis,
almofadas entre outros produtos. O showroom da Ragtime fica na Rua Real
Grandeza, 129, em Botafogo e a loja no
Rio Design Center.

Software — A Quimisinos S.A.,

grupo gaúcho ligado à produção de aditivos, tinturas, calçados e couros, associouse à BG Informática para a criação da
CIM Automação e sistemas, que distribuirá software dedicado à área de calçados.
O primeiro produto a ser distribuído será
uma estação de trabalho CAD/CAM (desenho auxiliado por computador e manufatura auxiliada por computador) próprio
para indústria de calçados.
Equilibrista — O Instituto Brasileiro de
Executivos Financeiros (Ibef) entrega hoje a Roberto Bar, da Remington Indústria
e Comércio Serviços de Escritório S/A, o
Prêmio Equilibrista, conferido anualmente ao executivo que mais se destacou na
área financeira. A solenidade está marcada para as 17h na Associação Comercial.
VÍSUal — A designer carioca Heloisa Faria foi tema de uma reportagem de
oito páginas no último número da revista'
Print por seu trabalho na criação visual do
filme Luar sobre Parador, já lançado nos
Estados Unidos e na Europa. Heloísa
compõe a diretoria da A3 Programaçáo
Visual, que fica na Avenida Ataulfo de
Paiva, 135/917.
Calçado — A Sapasso está lançando em sua cadeia de lojas o mocassim
Samello, em couro nobuck, com solado
em borracha leve e antiderrapante, "próprio para longas caminhadas", segundo o
fabricante. O mocassim, em cor marrom,
tem costura destacada. A Sapasso garante
preços 30% mais baratos, em média, que
os concorrentes, nas suas 25 lojas cariocas, com crediário próprio.
Idiomas — A agência de viagens
Viva Brasil está anunciando vagas para a
inscrição de cursos de aperfeiçoamento
em inglês, francês e alemão, em Gstaad e
Montreux, na Suíça, com início em janeiro/89. O curso inclui hospedagem, refei-
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ções e excursões de fins de semana e
oferece a oportunidade de praticar esportes de inverno, como o ski. Informações e
inscrições pelo telefone (021) 220-8686.
Pilotos — A exemplo da Formula
One, loja londrina especializada em artigos para pilotos, foi inaugurada em Sáo
Paulo a Corsa, para atender os praticantes
de automobilismo, kartismo e motociclismo. A loja está lançando no mercado
nacional o tecido antichama Nomex III,
através da produção de macacões, luvas e
sapatilhas e também venderá o motor
Silpo para kart. A Corsa fica na Avenida
Interlagos, 6.538, em frente ao Autódromo José Carlos Pace.
Painel — O mais novo ponto de
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referência da Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, em São Paulo, é o painel luminoso da Casa Centro, rede de lojas especializada na venda a varejo de eletrodomestiços. O painel tem 55 metros de
comprimentojx>r seis de altura, totalizando mais de 300 metros quadrados de área
em neon.
Som — A Gradiente, responsável por
62% do mercado de áudio no país. deve
fechar o ano com USS 170 milhões em
faturamento. A empresa está iniciando o
Projeto Novos Caminhos, aue amplia o
número de pontos de venda de fitas e
acessórios, colocando-os à disposição dos
usuários nos fins de semana e fora do
horário comercial.
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Rio de Janeiro
Donald de Azambuja Lowndes, 80 anos, de arterioesclerose. Fluminense, casado
com Dalva Aguinaga Lowndes, tinha quatro filhos. Era
banqueiro e morava no Lebion.
Hilton Martins Alvarenga,
74, de edema agudo do pulmão, na Clínica Ênio Serra,
em Laranjeiras. Mineiro, era
casado com Maria da Penha
Alvarenga e tinha três filhos.
Advogado, morava em Copacabana.
Luís Loureiro, 69, de câncer
peritonal, no Hospital Casa
de Portugal, no Rio Comprido. Fluminense, era casado
com Hermínia Rosetti Loureiro e tinha três filhos. Aposentado, morava em Copacabana.
Benvinda Idalina dos Santos,
87, de insuficiência respiratória, no Hospital do Andarai.
Fluminense, era solteira,
aposentada e morava no Andaraí.
Fidélis de Assis Barreto, 76,
de doença pulmonar obstrutiva crônica, na Casa de Saúde São Sebastião, no Catete.
Fluminense, solteiro, era vigia e morava em Bonsucesso.
Madalena Ramos Ferreira,
85, de acidente vascular encefálico, no Hospital Carlos
Chagas. Fluminense, era viú-

va e morava em Vila Isabel.
Jaci França dos Santos, 65,
de choque séptico no Hospital Universitário, na Ilha do
Fundão. Maranhense, era casada com Otávio Peri dos
Santos e tinha dois filhos.
Morava- na Penha.
Manuel Vicente Cavalcante
Neto, 58, de cirrose hepática,
no Hospital Evangélico, na
Tijuca. Paraibano, era casado com Cosma Severina de
Araújo Cavalcante e tinha
sete filhos. Autônomo, morava em Vila Isabel.
Maria da Penha Marinho de
Freitas, 36, de choque séptico, no Hospital do Andarai.
Paraibana, era casada com
Severino Ângelo de Freitas e
tinha 10 filhos. Morava em
Vila Isabel.
Marina Correia Ciuffo, 73,
de câncer no cérebro, no
Hospital Adventista Silvestre, no Silvestre. Fluminense, era viúva de Mário Ciuffo
e tinha uma filha. Era contadora aposentada do Tribunal
de Contas do Estado e morava em Ipanema.
Niterágua da SUva Camões,
75, de infecção pulmonar, no
Hospital da Lagoa. Fluminense, era viúva de Adauri
Lopes Camões e tinha um
filho. Morava no Engenho de
Dentro.

Estados
Alexandre Vranjac, 45
anos, de infarto do miocárdio, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Paulista, médico pediatra e epidemiologista, chefiava o Centro
de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da Secretaria de

Saúde do Estado de São Paulo há quatro anos. Era casado e tinha três filhos. Será
cremado hoje, às 11 horas,
no Crematório do Cemitério
de Vila Alpina, em São
Paulo.

Pesquisa mostra que
inseticida intoxica
45% de horticultores
BELO HORIZONTE — Uma pesquisa realizada por
técnicos da Ematcr-MG (Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural — Minas) e da Fundacentro — Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do TrabaIho revelou que 44,7% de 398 horticultores examinados em
cinco municípios mineiros (Barbacena, Pará de Minas, Mateus
Leme, São José da Varginha e Onça do Pitangui) estavam
intoxicados por inseticidas organofosforados, que podem
atacar o sistema nervoso e levar à morte.
Segundo o coordenador de fitossanidade da Emater,
agrônomo Salazar Ferreira de Azevedo, esse índice pode ser
ainda maior, porque os exames realizados não detectam
intoxicação provocada por piretróides, herbicidas, fungicidas,
compostos clorados e de outros grupos. Salazar disse também
que intoxicações por carbamato também tendem a não
aparecer no exame, por se tratar de produto que se degrada
rapidamente, sendo eliminado pelo organismo em poucos
dias.
Se fizermos o exame de sangue em pessoas que aplicaram
o inseticida pouco antes, sem equipamentos de proteção, o
índice certamente vai atingir 100% — garantiu o agrônomo.
Entre os pequisados, apenas 10,5% usam máscara para a
aplicação, 2,8% calçam luvas e apenas 1% utiliza óculos de
proteção; 51,2% deles revelaram não tomar nenhum cuidado
e apenas 31,1% costumam lavar as mãos e 19,5% tomar banho
depois de manusear os produtos químicos.
E é através da pele
que 80% deles se intoxicam —
comentou Salazar.
Desorientados — O relatório da pesquisa conside
ra "preocupante" o resultado obtido e considera que nas
demais regiões do estado a situação não deve ser diferente.
Entre os pesquisados, 43,6% confessaram não ter jamais
recebido qualquer orientação para o uso dos produtos e 95%
disseram não conhecer um receituário agronômico.
Salazar chama a atenção para o fato de 24% dos
examinados terem idades entre 10 e 18 anos, que trabalham
geralmente como puxadores de mangueira na aplicação.
Menor não pode manusear inseticida,
pois os danos
podem ser irreversíveis — disse.
A pesquisa revelou também que 53% dos horticultores
deixam no próprio campo a embalagem usada dos agrotóxicos, que, em contato com solos, rios e lençóis de água pode
contribuir para a degradação do meio ambiente. Só 28,9%
deles costumam queimar e enterrar as embalagens usadas,
mas apenas 8% possuem depósitos adequados para as embalagens de produtos tóxicos.

Brigadeiro

ANTÔNIO VIEIRA CORTEZ
(Missa de 7o Dia)

colegas de turma da Escola Naval, convidam para a Missa de 7o Dia em sufrágio de
sua alma HOJE dia 22 de novembro, às 19:30
tSeus
horas. Na Capela da Igreja da Ressurreição, na
Rua Francisco Otaviano, 99.

Tancredo Neves recebe homenagem
S5o Lourenço, Mcf=- Divulgação

Ex-deputado faz memorial
em São Lourenço sobre
prédio de 88 apartamentos
ELO HORIZONTE — Será inaugurado dia 3 de
dezembro em São Lourenço, estância hidromineral a
430 quilômetros desta capital, no Sul de Minas, o Memorial Presidente Tancredo Neves, instalado em uma torre
panorâmica de 30 metros de altura, sobre um conjunto
residencial de 88 apartamentos e 75 metros de altura, no
Centro da cidade. A obra é do construtor José Maria Alves
Ribeiro, de 66 anos, ex-deputado federal pelo extinto
MDB-RJe que espera, com esta "loucura", vingar-se da
frustração causada pela sua cassação, em 1969.
O memorial tem um terraço com vista panorâmica
para toda a cidade e mais sete pavimentos. Em 25painéis
pintados pelo artista plástico local Benigno Ribeiro, contratado pelo construtor, são contadas passagens da História do Brasil, com destaque para a participação de políticos
mineiros, como Juscelino Kubitschek e Milton Campos,
além de Tancredo Neves, informou o presidente da
Comissão Organizadora do Memorial, advogado Alcyr
Jesus Monteiro de Souza.
Em dois outros pavimentos, funcionará um complexo
turístico, composto de academia de ginástica, piscina,
sauna, restaurante e bar. Em duas das três paredes
externas da torre, construída cm forma de triângulo, foram
pintados murais abstratos do mesmo artista, simbolizando
o período da história iniciado em 1982, com a eleição de
Tancredo Neves para o governo dc Minas.
"Exaltação" —
José Maria Ribeiro disse que
teve em 1983 a idéia de construir a torre sobre o
empreendimento imobiliário, que "pudesse despertar
atenção para São Lourenço", já com utilização do espaço
"exaltação de vultos brasileiros
para
que servissem de
exemplo para a juventude, tão descrente dos homens
públicos brasileiros". Com a morte de Tancredo Neves, de
quem foi contemporâneo na Câmara dos Deputados,
segundo contou, surgiu a idéia do memorial.
O construtor disse que investiu no memorial tudo o
que seria seu lucro na construção dos apartamentos, que
ele calcula cm números atuais em Cz$ 160 milhões. Mas,
afirmou que gastou ainda outros Cz$ 40 milhões de
recursos de outros empreendimentos. "Quis satisfazer a
vaidade do político frustrado", disse o ex-deputado. O
advogado Alcyr de Souza, que é assessor do prefeito
Orestes Silvestrini, do PMDB, informou que o memorial
foi doado à Prefeitura. "O José Maria fez questão que o
dinheiro público não entrasse na história", disse.
A exploração do complexo turístico ficará com o
construtor, bem como a cobrança de ingressos para
visitação da torre panorâmica. "A base econômica do
projeto é o pagamento do ingresso que não justifica o

Torre sobre prédio tem ôV metros
investimento feito", disse José Maria Ribeiro, apesar de
300 mil pessoas visitarem São lourenço todos os anos. Ele
espera serem úteis as mensagens históricas do memorial.
"Hoje, infelizmente,
está tudo errado e eu não tenho mais
tribuna para falar", explicou.
Convites — Foram convidados para a inauguração, além de Dona Risoleta Neves, viúva de Tancredo;
Dona Sarah Kubitschek e a família de Milton Campos;
políticos como Ulysses Guimarães e Mário Covas; os
governadores de Minas, Newton Cardoso; do Rio, Moreira Franco, c de São Paulo, Orestes Quércia. São esperados
também, segundo o construtor, os ministros mineiros. A
presença na inauguração desses
políticos responsáveis pelo
momento histórico em que "está tudo errado" épositiva,
na avaliação de José Maria Ribeiro.
— As mensagens talvez
possam chocá-los. A pregação do Evangelho não é só para os santos, mas também
para os pecadores. Quemsabe, eles se convertem?—disse
o ex-deputado, que não permitiu a inauguração do memorial antes do dia 15 de novembro, porque "poderia servir
de âncora para algum deputado".

EMILIO GIANNELLI
(MISSA DE 7o DIA)
EMILIO ALFREDO. CARLA, ANDRÉA e HELVÉCIO, esposa, filhos e genro
comunicam o seu falecimento e convidam
tNADYR,
para a Missa de 7o Dia, que será celebrada
amanhã, quarta-feira, dia 23, às 10:00hs na Igreja
São Judas Tadeu. Rua Cosme Velho 470

HUGO PEREIRA DE
MESQUITA
(MISSA DE 30° DIA)
A família agradece as manifestações de
recebidas pelo seu passamento e convida pesar
para a
Missa de 30° Dia a se realizar na quarta-feira, dia
23
ás 17:30hs„ na Igreja do Ingá, á rua Presidente
—
Pedreira n° 185
Ingá — Niterói

SÃO PAULO — O empresário Jeomar Lívio Vanderlei autuado em flagrante em junho deste ano por ter cinco
máquinas de videopôquer em sua casa, no Morumbi, bairro
rico da Zona Sul da cidade - teve uma surpresa pouco
agradável no último domingo. Ao folhear a edição do jornal O
Estado de S.Paulo
, deu de cara com um anúncio onde o próprio Jeomar convida
os afiecionados pelo jogo a passar horas agradáveis em sua
casa, com lanches e bebidas gratuitas, e 50% de desconto em
O mesmo anúncio afirma
qualquer uma de suas 30 máquinas.
"pessoalmente"
que a casa tinham sido liberada
pelo prefeito
Jânio Quadros.
Sem pestanejar, o prefeito despachou ontem bilhete do
mesmo teor para duas secretarias, a dos Negócios Jurídicos e
da Defesa Social, mandando verificar "quem é esse canalha".
Dizendo-se inocente e vítima de "inimigos desconhecidos",
Joemar garantiu que descobrirá o autor do anúncio para
processá-lo por perdas e danos. Mas o general da reserva Luís
Faro, secretário da Defesa Social do Município, foi mais
rápido. Segundo foi informado pelo jornal, o autor do anúncio
teria sido o próprio Joemar, embora o número do documento
deixado na ficha de pagamento não coincida com o seu. "Isso
é briga de quadrilha", diz o general. "Ele não entraria por
conta própria numa encrenca dessas".
Alertado pelo anúncio, Faro enviou uma de suas equipes
para a casa do empresário - que também é advogado e se diz
proprietário de uma rede de hotéis, embora negue-se a dizer o
nome -, onde foi encontrada uma máquina de videpôquer.
"Ele falou ao inspetor
que a máquina era para uso próprio",
conta o general. "Pegamos cópia da nota fiscal para descobrir
quem anda vendendo o aparelho".

; V1UEU P0HER "LIBERADO»
Venha passar hora3 agradáveis na Uni• ca casa de vldeo-poker "UBERA&48*
'em
S.Paulo.
I
30
máqulnaa a sou dispor;
:•* lanches e bobldas grátis;
50%
de desconlo no |ogo;
' CASA
LIBERADA PESSOALMENTE
POR NOSSO PREFEITO,
Dr. Janlo Quadros
Av. Jorge Jofto Saad, n* 970 ¦ Morumbi,

travessa da Av. Francisco Morato, ali.

n* 2381 c/Sr. Jeomar LIvIo Vanderlei

L
No jornal, anúncio ilegal

Hospitais em Minas
ameaçam parar se não
receberem do Inamps

STF dá extradição de
cidadão dos EUA que
tem família no Brasil

BELO HORIZONTE— Os responsáveis pelos 25 hospitais desta capital que prestam serviços ambulatoriais ao
Inamps decidiram, em assembléia realizada na tarde de
ontem, paralisar o atendimento segunda-feira, dia 28, caso até
lá não recebam os pagamentos referentes a julho e agosto, que
deveriam ter sido feitos dia 11. Segundo o presidente da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais, Carlos Eduardo
Ferreira, os hospitais não têm dinheiro para comprar nem os
materiais e remédios empregados nos tratamentos.
Entre os serviços médicos que podem ser suspensos estão
a hemodiálise, para doentes renais crônicos; a quimioterapia,
para cancerosos; o cataterismo, para cardíacos; e a sofisticada
tomografia computadorizada. Todos eles são realizados majoritariamente por hospitais particulares, disse Cailos Ferreira.
Informou que em Minas o Inamps deve mais de Cz$ 4,5
milhões aos hospitais pelos serviços prestados em julho e
agosto. Os hospitais pedirão a intermediação do secretário de
Saúde de Minas, Edgardo de Campos Melo, para conseguir do
Inamps a liberação dos pagamentos atrasados.
Espero
que o pagamento seja feito até o dia 28, mas,
se náo for, já está tomada a decisão de paralisarmos os
serviços, por absoluta falta de material — disse Carlos
Ferreira, depois da assembléia que durou mais de duas horas,
realizada na sede da Associação dos Hospitais de Minas.

BRASÍLIA — O estrangeiro residente no país, mesmo
casado com uma brasileira e com filho brasileiro, não está livre
de ser extraditado. Foi o que ficou estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) ao julgar o pedido de extradição do
empresário norte-americano Hollis Lee Burns, que mora no
Rio de Janeiro, formulado por seu país.
— O extraditado tem
que provar que a família que
constituiu no Brasil depende economicamente dele para
sobreviver — explicou um assessor da presidência do STF. O
assessor lembrou o caso do inglês Ronald Biggs, participante
de um assalto a um trem em seu país, que só conseguiu
permanecer no Brasil porque provou que sua mulher na
época, Raimunda, e o seu filho Mike dependiam dele financeiramente.
Hollis Lee Burns, detido Rio de Janeiro, está sendo
processado pela no Texas por posse e tráfico de drogas e por
indução à prática de homicídio. O STF deixou claro que
Hollis, por ter sido preso no Brasil, não poderá responder em
seu país pelo crime de indução a prática de homicídio, porque
este delito não existe no Direito Penal brasileiro. O empresario é acusado de, em setembro de 1986, ter oferecido dinheiro
a um colega do Departamento de Segurança Pública do Texas,
para matar um inimigo seu, Rick Harvey. O seu amigo o
denunciou à polícia.

Aposentado sobe a pé
edifício do INPS e
morre sem assistência

Jornal de 12 páginas
precede a instalação
oficial de Tocantins

RECIFE — Depois de subir a pé cinco andares, até
chegar a Divisão de Benefícios do INPS na Avenida Guararapes, Centro do Recife, o aposentado Luciano Honorato da
Costa, 61 anos, não resistiu ao esforço físico e morreu no
local, ontem pela manhã, sem receber qualquer assistência
médica. O corpo de Luciano Honorato foi estendido num
banco pelos previdenciários e aposentados e só à tarde foi
levado pelo Instituto de Medicina Legal.
Segundo a beneficiária do INPS Aurenita LúciüTSeares,
58 anos, Luciano foi à Divisão de Benefícios procurar
explicações sobre a pensão de sua irmã que morreu em
outubro, durante a greve dos previdenciários:
Como todos nós, ele teve que enfrentar as escadas,
porque os dois elevadores estão sempre quebrados e, ao
chegar ao 5o andar, sentou-se para descansar, passou mal e
morreu.
Alguns aposentados, que não quiseram se identificar,
disseram que tão logo Luciano Honorato começou a passar
mal, algumas pessoas correram ao prédio ao lado, que é do
Inamps, e chamaram um médico, mas o médico chamado
alegou que estava muito ocupado.

ARAGUAÍNA (TO) — Antes mesmo da instalação oficial do
novo estado, o Tocantins já tem seu primeiro jornal —
enquanto não se define a capital — em edições semanais. O
Jornal de Tocantins, do empresário Jaime Câmara, de Goiânia, tem 12 páginas, fotos coloridas na capa e tiragem de 20
mil exemplares.
Apesar de ter ficado seis anos sem circular, o jornal
existe desde maio de 1979, mas suas atividades foram interrompidas em 1982 por falta de retorno financeiro. Para a sua
nova fase, a organização Jaime Câmara está utilizando a
estrutura gráfica do O Popular, de Goiânia. "Quando a
capital for definida, a idéia é instalar um parque gráfico, para
aproveitar nosso pioneirismo na região", conta o diretor da
organização em Araguaína, Agnaldo Borges Pinto.
"O
jornal estará nas bancas todas terças-feiras", antecipa
Agnaldo Borges, lembrando que, com a definição da nova
capital, o jornal passará a ser diário. "Vamos aguardar a
reação dos leitores para ver que tipo de jornal fazer",
pondera. O projeto inicial do jornal é dividir suas 12 páginas,
dedicando três às notícias da região e o restante a assuntos
nacionais e de esportes.

CATARINA BARATELLI
Seus amigos Sônia, Elisa, Marc e Guta, Comunicam seu Falecimento ocorrido a 15.11.88, e
convidam para a missa dia 22/11/88, às
10:00h, na Iqreja Nsa. Sra do Rosário, na Rua
Gal. Ribeiro da Costa, no Leme, Rio de Janeiro.

Jânio manda polícia
prender quem anunciou
videopôquer no jornal

. Paolo Roberto Coimbra Asp
(MISSA DE 72 DIU)
A Diretoria e Funcionários da Telsist Indústria Eletrônica Lida.
convidam parentes e amigos para a Missa de 7s Dia do seu
saudoso companheiro PAULO ROBERTO COIMBRA ASP, que
será celebrada por intenção de sua boníssima alma dia 23/11/88,.
4i feira, ás 9 horas, na igreja Salesiano Santa Rosa, á Rua
Santa Rosa, 216 - Santa Rosa - Niterói.

Avisos
Religiosos
Recebemos seu anúncio na Av.
Brasil. 500 De domingo a 6a al<5
20 OOti. aos sábados e feriados
alé 17:00h. Tel
585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas tojas de

CLASSIFICADOS
Para outras Informações,
consulte o seu
JORNAL DO BRASIL

Conselho de Medicina
de São Paulo pedirá
punição de ministro
SÃO PAULO — O Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp) deverá pedir ao conselho do
Paraná a punição do ministro da Saúde, Borges da Silveira,
em razão de afirmações que ele teria feito sobre o andamento"
do processo sigiloso no órgão classista que analisou denúncia
sobre retiradas ilegais de rins de pessoas, para transplantes, na
Universidade de Taubaté (Umtau), a 147 quilômetros da
capital paulista.
A informação foi dada ontem pelo atual presidente do
Cremesp, Heitor D'Aragona Buzzoni, que está encaminhando
um ofício ao ministro, para que ele confirme as declarações.
Silveira teria dito que o Cremesp "colocou pedras em cima
para tentar abafar o caso e com isso abriu um precedente
muito perigoso". O ministro teria afirmado ainda que "o caso
de extirpação de rins de pessoas em que a morte cerebral
ainda não foi confirmada deixa de ser um assunto do
Conselho, passando para a alçada da Justiça".
O processo que abriu a polêmica foi instaurado pelo
Cremesp em abril do ano passado para apurar denúncias do
médico Roosevelt de Sá Kalume, então chefe do Departamento de Ciências Médicas da Unitau. Ele apontou oito integrantes do departamento como responsáveis pela extração de rins
de pacientes que ainda não haviam sido atingidos pela morte
cerebral. Os rins, segundo a denúncia, eram vendidos a
hospitais da capital paulista.
"O ministro está fazendo
julgamento errôneos de fato
que desconhece", disse Heitor Buzzoni. Se o ministro confirmar as declarações a ele atribuídas, acrescenta, o Cremesp
enviará um pedido formal ao Conselho Regional de Medicina
do Estado do Paraná - onde Borges da Silveira tem sua
inscrição como médico - para que a punição seja efetivada.
No processo há um laudo assinado por três peritos
médicos, entre os quais Wilson Luiz Sanvito, professor da
Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, contendo a informação de que um paciente, Alex de
Lima, não se encontrava em estado de morte cerebral quando
foram retirados seus rins. Os peritos analisaram cinco casos,
constantes do processo, e sobre o paciente José Faria chegaram à conclusão de que não foi possível a definição de morte
encefálica (cerebral), antes da retirada dos órgãos. Ontem,
Sanvito afirmou que "é impossível afirmar com exatidão se
realmente os pacientes atingiram ou não a morte cerebal,
através da análise dos documentos apresentados; as provas de
morte cerebral eram insuficientes".
O caso foi julgado no dia 2 de agosto passado, quando
era presidente do Cremesp o médico Guido Carlos Levi. Os
acusados foram absolvidos. Levi disse que o laudo, solicitado
aos peritos pelo próprio Cremesp, "é um dos elementos do
processo e foi analisado em conjunto com todas as outras
informações, como prontuários, fichas médicas, depoimentos
de testemunhas e de familiares dos pacientes". Relatou ainda
. nne o laudo não pode ser analisado isoladamente.

CARAAEAA REIS
DE MORAES FERREIRA
(Missa de 7o Dia)
Seu marido, Fernando Moraes Ferreira, Maria
Adelaide, Maria Carmen e Maria Lúcia, filhas,
Gustavo Bergallo, André Lopes, Marcus Campos
de Oliveira, genros, Cristiana, Mariana, Patrícia,
Andréa e Priscila, netas, comunicam seu falecimento e convidam parentes e amigos para a
missa que farão realizar quarta-feira, dia 23, às
19:00 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário
do Leme, à Rua Gal. Ribeiro da Costa, 164.
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(MISSA DE 72 DIO)
A Diretoria e Funcionários da Empreza Saneadora Territorial
Agrícola S. A. (ESTA), convidam parentes e amigos para a
Missa de 1°. Dia do seu saudoso companheiro PAULO ROBERTO COIMBRA ASP, que será celebrada por intenção de
sua boníssima alma dia 23/11/88, 4? feira, ás 9 horas, na
Igreja Salesiano Santa Rosa, á Rua Santa Rosa, 216 • Santa
Rosa - Niterói.

(25 ANOS)
VILLA VERDE MODAS LTDA. E VILLA VERDE CONFECÇÕES
LTDA. CONVIDAM FUNCIONÁRIOS, CLIENTES, FORNECEDORES E AMIGOS PARA A MISSA QUE MANDAM CELEBRAR
EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO SEU 25' ANIVERSÁRIO A REALIZAR-SE AMANHA, 4- FEIRA, DIA 23 AS 19 HORAS NA IGREJA SANTA MONICA À RUA JOSÉ LINHARES ESQUINA DA
AV. ATAULFO DE PAIVA.
11
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terça-feira, 22/11/88

Mattar vai jogar menos vara vencer mais
%J

Marcelo França

"ITAPARICÀ,

BA — Um Luiz Mattar
esperançoso com o futuro do tênis anunciou
ontem seu calendário para a temporada de 1989,
mesmo dia em que pequeno problema do passado ameaçou sua estréia, hoje, no Citibank Open
contra o baiano Danilo Marcelino. A contratura
muscular na parte direita da coluna, iniciada no
GP de São Paulo e agravada no Rainha Open de
Brasília, deve prejudicar seu rendimento no
torneio em que foi vice-campeão no ano passado. Mas nem isso tirou o bom humor do
paulista, que voltou à 32a posição no ranking
mundial após o titulo dc domingo passado.
Muito envolvido com a tentativa da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) em criar
um calendário menor e menos cansativo para a
temporada de 1990 — participou, em setembro
passado, da entrevista em que a ATP anunciou
sua intenção e já garantiu que assina em breve o
contrato para jogar nesta temporada de 90 —
Mattar indicou 15 dos prováveis 20 torneios de
que participará em 89. Os outros ele só anuncia
no começo de janeiro.
"Meu maior objetivo ao traçar o circuito foi
ganhar um GP este ano, já que alcancei o que
os 50 primeiros do
queria em 88, ficar entre
"Acho
mundo", comentou.
que assim você
confiança para
tem
mais
lá
fora,
respeito
ganha
seguir em frente e projeta-se mais."
Outro detalhe importante para sua têmporada que começa dia 6 de março — isso se ele não
escolher outros GPS, como o do Guarujá, um
mês antes — foi a escolha dos tipos de piso dos
torneios. Até abril, ele faz três GPS em quadras
duras. Depois, excetuando a grama de Wimbledon, sete em saibro. E fecha o ano com outros
cinco em quadra dura.

(___•

"Não
quis trocar muito de piso para náo
perder uma boa seqüência. Se o ritmo se quebra, o jogo varia muito de qualidade e uma
derrota tira sua confiança, pondo muita coisa a
perder", disse.
Já é certo que Mattar tentará, incluir na sua
lista alguns torneios de menor cotação em dinheiro. O que significa menor presença dos
melhores profissionais do mundo e maiores
chances de vencer. Para chegar lá, ele precisa
unir três pontos fundamentais no tênis:
"É como se fosse um
quebra-cabeça de três
peças: a psicológica, a técnica e a física. Quando
um tenista junta as três, como André Agassi
(americano) fez este ano, o caminho fica aberto
ao sucesso."
Estes são os trunfos imediatos. Há outro
mais distante e não menos importante. Criar, de
fato, a turnê da ATP em 1990 é um desafio para
ele e os outros quase 500 profissionais. As
reclamações pelo extenuante calendário de mais
de 70 torneios vêm há dois anos, mas agora a
ATP resolveu impor-se — vale lembrar que a
entidade, na verdade um sindicato dos tenistas,
soube esperar um momento em que o tênis está
seguidamente no noticiário internacional, seja
pelas olimpíadas, seja pelo enorme dinheiro
envolvido no jogo.
"Nossa
posição é forte. Estamos unidos,
recebemos o apoio dos diretores de torneios
europeus e a posição da Federação Internadonal de Tênis, que quer manter as coisas como.
estão, tende a se isolar", conta ele. "Acho que
nossa temporada terá uns 50 GPs, fora os quatro
torneios do Grand Slam, que serviriam de
referências para a montagem do calendário.
Essa é a nossa melhor chance."
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O calendário do tenista em 1989
TORNEIO
Scottsdale,EUA
tndlanWells,EUA
"Üpton,
EUA
Montecarlo
--WCTForestHllls.EUA
-Roma, Itália
Roland Garros. França
•Wimble. don, Inglaterra
.Boston, EUA
Stuttgart, RFA
Kltzbuhel. Áustria
"Clnclnnatl,
EUA
ÜSOpen, EUA
Paris Inçoor, França
Estocolmo,Suécia

6março
13março
20 março
24 abril
1 maio
15 maio
29 maio
26 jun
10 julho
24 julho
31 Jul
14agosto
28 agosto
30out
6novembro

JL

Gilberto

USS
USS
USS 1 milhão
USS 602
USS 602

415
702
025
mll
mll

mll
mll
mll
500
500

USS 602 mll 500
a ser anunciado

Mattar organizou programa bem dosado para a temporada
Nova^ue-AP
Graf e Martina

Jfr fP

[í|f||É4

a ser anunciado

USS 45 mll

USS 415 mll
USS 305 mll
USS 602 mll 500
a ser anunciado
USS 1 milhão 117 mll
USS 1 milhão 25 mll.

- _mÊ9K-'-_-y&d'.7''*S'

; . ______^_J_Í_Z__J_m& V

ÜT*- tíffiE" •#¦> ,!V iü ' I B_k

6/1, 5/7 e 7/6 para Diego. Na quadra ao lado, o
também uruguaio Marcelo Filippini, cabeça oito, custou para vencer o argentino Marcelo
Ingaramo por 6/7, 6/0 e 6/4. Resultados das
partidas restantes: Jaime Yzaga (Per) 6/4 e 6/1
Roberto Jabali (Bra), Pablo Arraya (Per) 7/6 e
6/3 Christer Allgard (Sue).
O americano Aaron Krickstein, vicecampeão em Detroit e 17° da classificação
mundial, foi infritmado de que tem chances de
lutar por uma das duas vagas restantes ao
Masters de Nova Iorque, que começa segundafeira próxima, dia 28. Para isso, ele deve chegar
à final e torcer para que o suíço Jakob Hlasek ou
o francês Henry Leconte caiam nas rodadas
iniciais do GP de Bruxelas.
Moacir Gomes
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Doncho prepara o veleiro para novas viagens pelo mundo

O miindo em um veleiro
Búlgaro conta a
vida de solidão
em mares sem fim
Katia Cardoso
passagem pelo Rio de Janeiro, o
De grande veleiro búlgaro Tivia(nome da
filha preferida de Poseidon, deus grego do
mar) talvez não permita, à primeira vista,
que se imagine as histórias que seu comandante Doncho Papazov tem para contar.
Figura solitária e excêntrica, ele, aos 49
anos, já deu duas voltas ao mundo neste
veleiro, tornando-se o primeiro homem a
fazer sozinho a travessia pelo Hemisfério
Sul, entre os paralelos de 40 e 50 graus,
viagem concluída dia 13 de junho, em Buenos Aires. Doncho descansa e faz pequenos
reparos no barco, preparando-se para seguir
viagem para a Bulgária nos próximos dias.
Antes, fará uma parada estratégica nos Açores, para relaxar.
"Ea segunda volta ao mundo
que dou",
-contou o economista e
jornalista búlgaro,
descansando entre salames pendurados no
barco."A primeira travessia, fiz com minha
esposa Djn e minha filha Yana, em 1979,
partindo da Bulgária e voltando, em 1981,
para o mesmo local. Na época, passei pela
Bahia e visitei Salvador. A segunda, fiz
sozinho e sem parar, no trecho de pior
navegação no Hemisfério Sul, gastando cinco meses para completá-la". Além da baixa
temperatura e dos icebergs que enfrentou, os
sustos foram constantes nessa viagem, com
ondas e ventos fortes que fizeram o barco
virar.
Ondas e ventos — "Quando estava no meio do Oceano Pacífico, o veleiro

virou duas vezes. Fui feliz em não quebrar o
mastro, porque o motor já quebrara nos
primeiros 20 dias de viagem. Apesar de tudo,
sei que tive muita sorte", admitiu. Apesar do
medo, a viagem teve momentos inesquecíveis. "A temperatura estava em torno de 14
graus abaixo de zero e no mar a água deveria
estar, em média, a 4 graus. Minhas mãos
quase congelaram". Para ele, mais importante na viagem era superar seus próprios limites. "Queria ser o primeiro homem a fazer
essa travessia impossível, na rota mais difícil.
Para isso, precisava quebrar minhas barreiras".
Inicio — A ligação de Doncho com o
mar é antiga. Há 20 anos, ele iniciou suas
viagens com um barco de pesca e a, então,
namorada Djn. Sem arriscar-se muito, passou apenas 14 dias em alto-mar, alimentando-se de algas. A segunda viagem foi feita
em um bote, em 1972. Atravessou o Mar
Negro, entre a Bulgária e a União Soviética.
Em seu currículo, Doncho acumula várias
viagens, como a travessia, em 75, entre
Gibraltar e Cuba. O bote de 7,18m, usado
nessa viagem, está no Museu da Bulgária. As
várias expedições do economista têm o apoio
do governo búlgaro e da Unesco.
"Para a segunda
viagem, parti de Buenos Aires, retornando cinco meses depois de
uma travessia sem paradas", disse o comandante búlgaro. "Fiquei sem motor, navegando apenas com a vela e me alimentando com
conservas". Após conviver tanto tempo com
esses alimentos, Doncho optou por queijo,
azeitonas, amendoim e muito suco de abricó
e pêssego. "Perdi cerca de 32 quilos, mas a
falta de repouso foi uma das causas deste
regime forçado", explicou. Até os 70 litros
de água foram insuficientes para a viagem.
"Acumular água da chuva era a solução",
disse rindo.
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João Saldanha
í

77x»»k-,z-á faz tempo e acho que
andei escrevendo sobre isso. Foi numa tarde
qualquer, no campo do Botafogo, eu era o treinador.
Estávamos fazendo um
treinamento de terça-feira,
um à vontade, como se diz
no meio. Um dia comum, o
campo meio embarrado.
Uns jogadores batiam bola de meio-campo. Um
fica longe do outro, não muito, dando passes
para o companheiro. Só vale tocar na bola duas
vezes. Bobagem, por que não três? O campo é
geralmente ruim e a primeira tentativa de dominio quase sempre é frustrada. Mas outros, os
atacantes, estavam no gol da Avenida Lauro
Muller. Era mais macio. Só cobra chutando a
bola. E quando vinha algum da defesa dar um
chute era imediatamente corrido.
Estavam: Quarentinha, Didi, Mane Garrincha, Rossi, Paulo Valentim, Amarildo e Mari-"
nho. Aquele Marinho que em priscas eras tinha
sido campeão pelo Flamengo e campeão amador
no Botafogo. Era zagueiro-central. Na arquiban-.
cada muita gente, como sempre, e um time de
futebol. Estava muito calor e o time do Spartak
de Moscou esperava o sol sumir lá em cima do
Corcovado, bem atrás do Cristo. Enquanto isso,
os russos se deleitavam com as trivelas do Didi e
uma outra folha seca. Já o Paulinho e Quarentinha resolviam na força. Chutes violentos.
Mane Garrincha passou a tarde inteira tentando dar um lençol no goleiro Ernàni ou no
Adalberto. De vez em quando se ouvia uma
risadinha sarcástica e fininha. Cada goleiro tinha
direito de engolir duas. Aí saía. Até que duravam
bastante. Os chutes eram de fora da área. Até
que eles duravam um tempo regular no gol. Mas
quando estava demorando lá vinha o Risadinha e
metia. Na gaveta, no cantinho, de perna esquer- '
da ou de direita como ela viesse. Raramente
perdia um gol da entrada da área.
Aquilo era uma rotina e os jogadores gostavam muito. Todo o mundo gosta de fazer gol.
Quem não gosta? O diabo era que um treininho
daqueles era muito raro. O time viajava ruito,
jogava muito. A que horas treinar? Terminado o .
bate-bola, os soviéticos desceram. Só queriam
falar e questionar o Marinho. Ele não errava
uma. Um pouco depois o goleiro Kasavashville
provou isso. Marinho chutava, com os dois pés, e
colocava sempre fora do alcance. E sabem por
quê? Porque fazia aquilo todos os dias treinando
goleiros. Todos os dias, com qualquer tempo.
Barro ou sol.
E agora? É da maior importância este vídeo
do Zico, com diversas tomadas e lances de
aprimoramento do jogo. Zico talvez seja um dos
melhores chutadores de todos os tempos. Claro
que em arte prevalece o talento. Isso não se
compra em farmácia. O Ronaldo Costa Couto,
por exemplo, deve bater com a canela. O Sarney
também. O Zico explica que já sabia chutar. Mas
o trabalho no clube, de fominha com o treinador
Joubert e uma aplicação permanente, até hoje, o
transformaram no grande chutador. Este teipe
mostra isso. Comprem, os que podem. Mas os
clubes deveriam ter o material como forma de
aprimorar seus jogadores.
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dominaram o ano

quadradura..
quadradura..
quadradura..
saibro
quadradura..
quadradura..
saibro
grama
5salbro
saibro
saibro
quadradura..
quadradura..
quadradura..
quadradura..

Io caderno

O Risadinha

Frana surpreende Sanchez
O primeiro estrangeiro a chegar a Itaparica,
sede do Citibank Open, para se adaptar ao
calor, foi o primeiro a sair do torneio. O
espanhol Emilio Sanchez, cabeça-de-chave um e
14 no ranking mundial, não durou mais do que
hora e meia no último GP do ano, encerrando
uma temporada de 20 torneios, perdendo para o
surpreendente argentino Javier Frana por 6/4 e
6/4. O equilíbrio da principal partida desta
segunda-feira também se refletiu em pelo menos
outras duas envolvendo jogadores sulamericanos.
Na primeira delas, o uruguaio Diego Perez
endureceu um jogo fácil diante do equatoriano
Raul Viver, 158° do mundo. Perez tinha 6/1 e
4/0, mas permitiu a reação de Viver (101° do
mundo), que só perdeu no tiebreak. No final,

Alves — 20/11/88
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MIAMI — A vitória da argentina Gabriela Sabatini sobre a norte-americanma
Pam Shriver na final dos Masters Feminino
de Tênis não modificou as primeiras colocações do ranking mundial no final da temporada, divulgado ontem pela Associação Feminina Internacional de Tênis (Wita). As
eliminações de Steffi Grafe Martina Navratilova também não foram suficicntes'para tiralas dos primeiros lugares da lista. A alemã
Steffi ainda lidera as melhores do mundo e
também acumula a maior quantia de prêmios
distribuídos na última temporada, seguida da
tcheca naturalizada norte-americana.

Ranking
Colocação

7 77 7
77-
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Sabatini é a quarta em prêmios com a vitória no Masters

Prêmios

1. Steffi Graf (RFA) US$1.378.128
2. Marina Navratilova (EUA) US$1.333.782
3. Chris Evert (EUA) US$698.649
4. Gabriela Sabatini (Arg) US$995.399
5. Pam Shriver (EUA) US$621.327
6. Manuela Maleeva(Bul) US$250.174
7.NatallaZvereva(URSS) US$361.354
8. Helena SukovafTche) US$388.317
9.2naGarrison(EUA) US$381.535
10. Barbara Potter (EUA) US$177.950

Friedrich tem propostas
para disputar a F-Indy
PORTO ALEGRE — A Fórmula-Indy
pode ser o próximo degrau da bem-sucedida
carreira do piloto brasileiro Leonel Friedrich, 38 anos, campeão sul-americano de
fórmula-3, em 1987. Esta é a intenção do
piloto, que admitiu ter recebido propostas
viáveis para ingressar na Fórmula-Indy, na
próxima temporada, Apesar de não ter nada
definido por enquanto.
"Fui aos Estados Unidos conhecer, as
equipes, fazer contatos, e concluí que há
boas chances de passar à Fórmula-Indy. É
categoria evoluída, com carros mais potentes
e uma forma de avanço profissional para um
piloto da América do Sul, geralmente distante das competições internacionais", disse
Leonel.
Apesar de traçar um panorama favorável, o piloto garante que, no momento, ainda
tem o compromisso com seus patrocinadores. E espera vencer o campeonato sulamericano de Fórmula-3, cuja final está
marcada para 11 de dezembro, em Punta Del
Este, Uruguai. Portanto, só depois de encerrada a competição, iniciará as conversações
para viabilizar seus planos, embora ressalte
que não é imprescindível que seus atuais
patrocinadores, como a Ipiranga, participem
de seu ingresso na Fórmula-Indy. Mas não
revelou outras empresas interessadas.
Leonel escolheu a Fórmula-Indy para

continuar sua carreira internacional, por
acreditar que a categoria trará um retorno
mais imediato, inclusive na obtenção de
"Já existem brasileiros dispupatrocínio.
tando a Fórmula-Indy, que dispõem dc bom
prestígio no Brasil. E ele poderá aumentar
ainda mais, com a transmissão direta de
televisão, a partir de 1989", diz o piloto.
A Fórmula-3 pode ser o próximo degrau
para os pilotos que desejam conquistar a
superlicença que dá direito à participação na
Fórmula-1. Pelo menos é o que pretende o
presidente da Confederação Brasileira de
Automobilismo, Piero Gancia, que conseda
guiu fazer do Campeonato Brasileiro
categoria, juntamente com o C" ";peonato
Inglês e o 3.000, a terceira opção para pilotos
de todo o mundo alcançarem o nível mais
elevado do automobilismo.
D Fórmula-1 — A Benetton, equipe italiana, contratou o inglês Johnny Herbert para
disputar a próxima temporada de Fórmula1. Herbert, uma atração na Fórmula-3000,
fará dupla com o italiano Alessandra Nannini e deve fazer seu primeiro treino na
nova equipe mês que vem. Sua estréia já
está marcada: em março, no Grande Prêmio do Brasil, quando todos os carros já
estarão equipados com motores aspirados.
Ano que vem, a Benetton terá motores
Ford-Cosworth.

Turfe

Jack Bob é atração do
GP Derby Club, a mais
longa prova nacional
A prova central da semana no Hipódromo da Gávea é o
Grande Prêmio Derby Clube, que será disputado domingo à
tarde, na distância de 3.200 metros, a mais longa do calendário
turfístico nacional. E a principal atração é o castanho Jack
Bob, de propriedade do Stud Topázio, segundo colocado para
Bat Masterson na Copa ANPC clássica e ganhador do GP
Doutor Frontin. Bem preparado por Alberto Nahid, é força
destacada.
A carreira vai reunir ainda mais cinco concorrentes.
Breitner, que reapareceu regularmente na Copa ANPC,
aparece como maior obstáculo para Jack Bob em corrida
normal. Em 1987, obteve a terceira posição no Grande Prêmio
Brasil e agora, bem preparado por Atílio Rocha, está mais
aguerrido e deve figurar com destaque. Extra Sun, Canalou,
Beskòv e Condicional completam o campo da prova com
menores possibilidades.
O Clássico Público Turfista, em 1.400 metros, grama, é
outra atração. O páreo será disputado no sábado à tarde e vai
reunir os seguintes competidores: July Sun, Flete-Belo, Sparlette Moon, Iron Bird, Hiraz, Joy Spring, Dragão Negro,
Dieter Jet e Casmurro.
Concurso —- O concurso dos sete pontos da corrida di
domingo teve 75 acertadores e cada um vai receber
CzS 31.120,35.

SuceSSO da ginástica da Imnature elustíc&ro^
mostram boa forma nos

URSS começa no caráter
O treinador do ginasta soviético Dimitri
Bilozervetch, Alexander Alesandrov, resume o segredo do sucesso do seu país no
esporte em uma só palavra, caráter. Esta
parece ser a palavra soviética para infraestrutura, já que, logo depois, ele diz que seu
país dá todas as condições para os atletas
treinarem em tempo integral. O que, ele
mesmo reconhece, é muito difícil de acontecer em países como o Brasil.Ele fala, por
exemplo, do período que Dimas, como é
conhecido, se recuperava de um acidente em
ele fraturou a perna em 40 lugares.
que "Foi
um período difícil, mas Dimas conseguiu superá-lo graças a todo um trabalho
desenvolvido durante muitos anos", analisou. Para ele, o primeiro passo na formação
de um ginasta perfeito é justamente sua

base. Cabe ao técnico reconhecer o talento e
trabalhá-lo corretamente. Um trabalho que
não inclui apenas a jornada de seis horas
diárias de treinamento, a ajuda psicológica e
material. Dimitri completa o pensamento do
técnico, dizendo que "com caráter e o compromisso com o esporte, qualquer pessoa
consegue redimir um erro e superá-lo".
Segundo Alessandrov, para se dedicar
integralmente ao esporte, o ginasta precisa
ter seu tempo livre de preocupações financeiras e psicológicas e técnicos bem informados."Não existe essa história de técnico formado
em faculdade. Um bom treinador deve ter
sido ginasta para conseguir transmitir a essencia do esporte", comentou o ex-ginasta,
que se tornou treinador em 1971.

Rali — Campeões do ano passado, com
o barco Option, Otávio Lacombe e Gabriel
Junqueira, já confirmaram a participação no
2o Rali Náutico Hotel do Frade, que será
disputado no próximo domingo, em Angra
dos Reis. A largada será na marina do Hotel
do Frade e o percurso se estenderá pela baía
de Angra. As inscrições já estão abertas.

Nado — O Flamengo conquistou no
último final se semana os campeonatos Estadual e Brasileiro Juvenil de Nado Sincronizado, disputados no Parque Aquático Júlio
Delamare. O vice-campeonato ficou com o
Tijuca e o terceiro lugar com o Guanabara.
No solo A a campeã foi Fernanda Veirano e
no solo B Cristina Lobão, ambas do Fiamengo.

aprontos de distância
Imnature, defensor do Stud Anderson, mostrou boa
forma no exercício de distância realizado no final de semana.
Sem ser apurado, assinalou 77s2/5 nos 1.200 metros, saindo
com velocidade para finalizar muito fácil, galopando pelo
centro da pista. •
Outro excelente exercício foi o do potro Justiceiro, em
fase de franca evolução. Controlado na primeira metade do
percurso, abordou os 1.300 metros em 85s2/5, com 12s2/5 pap
os 200 metros finais, convencendo pelas reservas no arremate.
Muito ligeira. Centelha de Fogo não precisou dar tudo e
muito menos ser exigida por seu piloto para marcar 65s2/5 n<Js
1.000 metros, num trabalho muito bom para a turma que vai
enfrentar. Largou em parciais violentos e chegou com exprej;
siva mobilidade.
Vinhas da Ira fez uma passada de 1.600 metros de
carreirão e agradou. Mesmo realizando trabalho suave, evidenciou perfeita adptaçáo à distância e assinalou 114s com
inteira facilidade, sempre além do centro da pista.
Ambado, da Coudelaria Santa Rosa, realizou seu primeiro trabalho sob a responsabilidade do novo treinador, Roberto Nahid. E saiu-se bem com lOOs nos 1.500 metros, agradando na reta final, quando seu piloto deixou corTer um pouoo
mais.
Speak Easy foi outro animal da Coudelaria Santa Rosa
que se exercitou. E o fez com desembaraço, marcando 107s
nos 1.600 metros. Karina Khan trabalhou suavemente os 1.200
metros em 83s2/5.

Esportes
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Marcelo França
ITAPARICA, BA — Um Luiz Mattar
esperançoso com o futuro do tênis anunciou
ontem seu calendário para a temporada de 1989,
mesmo dia em que pequeno problema do passado ameaçou sua estréia, hoje, no Citibank Open
contra o baiano Danilo Marcelino. A contratura
muscular na parte direita da coluna, iniciada no
GP de São Paulo e agravada no Rainha Open de
Brasília, deve prejudicar seu rendimento no
jlorneio em que foi vice-campeão no ano passado. Mas nem isso tirou o bom humor do
paulista, que voltou à 32a posição no ranking
mundial após o título de domingo passado.
Muito envolvido com a tentativa da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) em criar
um calendário menor e menos cansativo para a
temporada de 1990 — participou, em setembro
passado, da entrevista em que a ATP anunciou
sua intenção e já garantiu que assina em breve o
contrato para jogar nesta temporada de 90 —
Mattar indicou 15 dos prováveis 20 torneios de
que participará em 89. Os outros ele só anuncia
no começo de janeiro.
"Meu maior objetivo ao traçar o circuito foi
ganhar um GP este ano, já que alcancei o que
os 50 primeiros do
queria em 88, ficar entre
mundo", comentou. "Acho que assim você
ganha respeito lá fora, tem mais confiança para
seguir em frente e projeta-se mais."
Outro detalhe importante para sua têmporada que "Começa dia 6 de março — isso se ele não
escolher outros GPS, como o do Guarujá, um
mês antes — foi a escolha dos tipos de piso dos
torneios. Até abril, ele faz três GPS em quadras
duras. Depois, excetuando a grama de Wimble-
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Nova Iorque — AP

TORNEIO
_
,
6março
quadradura...
Scottsdale,EUA
13março
quadradura...
EUA
IndlanWells,
20março
quadradura..
Llpton,EUA
'ttontecarlo
saibro
24abrll
1 maio
quadradura..
1/VCTForest Hills, EUA
15maio
quadradura..
Roma,Itália
saibro
29 maio
Roland Garros, França
26 jun
grama
Wlmbledon, Inglaterra
saibro
10 julho
Boston, EUA
saibro
24 julho
Stuttgart, RFA
saibro
31 jul
Kltzbuhel, Áustria
14agosto
quadradura..
Clnclnnati,EUA
28agosto
quadradura..
USOpen.EUA
30out
quadradura..
ParisIndoor,França
6novembro
quadradura..
Estocolmo,Suécia

USS 415 mil
US$ 702 mil
US$ 1 milhão 025 mil
USS 602 mil 500
USS 602 mil 500
USS 602 mil 500
a ser anunciado
a ser anunciado
USS 415 mil
USS 415 mil
USS 305 mil
USS 602 mil 500
a ser anunciado
USS 1 milhão 117 mil
USS 1 milhão 25 mil
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Frana surpreende Sanchez
O primeiro estrangeiro a chegar a Itaparica,
sede do Citibank Open, para se adaptar ao
calor, foi o primeiro a sair do torneio. O
espanhol Emilio Sanchez, cabeça-de-chave um e
14° no ranking mundial, não durou mais do que
hora e meia no último GP do ano, encerrando
uma temporada de 20 torneios, perdendo para o
surpreendente argentino Javier Frana por 6/4 e
6/4. O equilíbrio da principal partida desta
segunda-feira também se refletiu em pelo menos
outras duas envolvendo jogadores sulamericanos.
Na primeira delas, o uruguaio Diego Perez
endureceu um jogo fácil diante do equatoriano
Raul Viver, 158° do mundo. Perez tinha 6/1 e
4/0, mas permitiu a reação de Viver (101° do
mundo), que só perdeu no tiebreak. No final,

6/1, 5/7 e 7/6 para Diego. Na quadra ao lado, o
também uruguaio Marcelo Filippini, cabeça oito, custou para vencer o argentino Marcelo
Ingaramo por 6/7, 6/0 e 6/4. Resultados das
partidas restantes: Jaime Yzaga (Per) 6/4 e 6/1
Roberto Jabali (Bra), Pablo Arraya (Per) 7/6 e
6/3 Christer Allgard (Sue).
O americano Aaron Krickstein, vicecampeão em Dçtroit e 17° da classificação
de que tem chances de
mundial, foi infdtmado
"das
duas vagas restantes ao
lutar por uma
Masters de Nova Iorque, que começa segundafeira próxima, dia 28. Para isso, ele deve chegar
à final e torcer para que o suíço Jakob Hlasek ou
o francês Henry Leconte caiam nas rodadas
iniciais do GP de Bruxelas.
Moacir Gomes

Doneno prepara o veleiro para novas viagens pelo mundo

O mundo em um veleiro
Búlgaro conta a
vida de solidão
em mares sem fim
Katia Cardoso
passagem pelo Rio de Janeiro, o
De grande veleiro búlgaro Tivia(nome da
filha preferida de Poseidon, deus grego do
mar) talvez não permita, à primeira vista,
que se imagine as histórias que seu comandante Doncho Papazov tem para contar.
Figura solitária e excêntrica, ele, aos 49
anos, já deu duas voltas ao mundo neste
veleiro, tornando-se o primeiro homem a
fazer sozinho a travessia pelo Hemisfério
Sul, entre os paralelos de 40 e 50 graus,
viagem concluída dia 13 de junho, em Buenos Aires. Doncho descansa e faz pequenos
reparos no barco, preparando-se para seguir
viagem para a Bulgária nos próximos dias.
Antes, fará uma parada estratégica nos Açores, para relaxar.
"E a segunda volta ao
mundo que dou",
contou o economista e jornalista búlgaro,
descansando entre salames pendurados no
barco."A primeira travessia, fiz com minha
esposa Djn e minha filha Yana, em 1979,
partindo da Bulgária e voltando, em 1981,
para o mesmo local. Na época, passei pela
Bahia e visitei Salvador. A segunda, fiz
sozinho e sem parar, no trecho de pior
navegação no Hemisfério Sul, gastando cinco meses para completá-la". Além da baixa
temperatura e dos icebergs que enfrentou, os
sustos foram constantes nessa viagem, com
ondas e ventos fortes que fizeram o barco
virar.
Ondas e ventos — "Quando estava no meio do Oceano Pacífico, o veleiro

virou duas vezes. Fui feliz em não quebrar o
mastro, porque o motor já quebrara nos
primeiros 20 dias de viagem. Apesar de tudo,
sei que tive muita sorte", admitiu. Apesar do
medo, a viagem teve momentos inesquecíveis. "A temperatura estava em torno de 14
graus abaixo de zero e no mar a água deveria
estar, em média, a 4 graus. Minhas mãos
quase congelaram". Para ele, mais importante na viagem era superar seus próprios limites. "Queria ser o primeiro homem a fazer
essa travessia impossível, na rota mais difícil.
Para isso, precisava quebrar minhas barreiras".
Início — A ligação de Doncho com o
mar é antiga. Há 20 anos, ele iniciou suas
viagens com um barco de pesca e a, então,
namorada Djn. Sem arriscar-se muito, passou apenas 14 dias em alto-mar, alimentando-se de algas. A segunda viagem foi feita
em um bote, em 1972. Atravessou o Mar
Negro, entre a Bulgária e a União Soviética.
Em seu currículo, Doncho acumula várias
viagens, como a travessia, em 75, entre
Gibraltar e Cuba. O bote de 7,18m, usado
nessa viagem, está no Museu da Bulgária. As
várias expedições do economista têm o apoio
do governo búlgaro e da Unesco.
"Para a segunda viagem,
parti de Buenos Aires, retornando cinco meses depois de
uma travessia sem paradas", disse o comandante búlgaro. "Fiquei sem motor, navegando apenas com a vela e me alimentando com
conservas". Após conviver tanto tempo com
esses alimentos, Doncho optou por queijo,
azeitonas, amendoim e muito suco de abricó
e pêssego. "Perdi cerca de 32 quilos, mas a
falta de repouso foi uma das causas deste
regime forçado", explicou. Até os 70 litros
de água foram insuficientes para a viagem.
"Acumular água da chuva
era a solução",
disse rindo.

O Risadinha

_J

MIAMI — A vitória da argentina Gabriela Sabatini sobre a nortc-americanma
Parn Shriver na final dos Masters Feminino
de Tênis não modificou as primeiras colocações do ranking mundial no final da temporada, divulgado ontem pela Associação Feminina Internacional de Tênis (Wita). As
eliminações de Steffi Graf e Martina Navratilova também não foram suficientespara tiralas dos primeiros lugares da lista. A alemã
Steffi ainda lidera as melhores do mundo e
também acumula a maior quantia de prêmios
distribuídos na última temporada, seguida da
tcheca naturalizada norte-americana.
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Sabatini é a quarta em prêmios com a vitória no Masters

Prêmios

1. Steffi Graf (RFA) US$1.378.128
2. Marina Navratilova (EUA) US$1.333.782
3.ChrisEvert(EUA) US$ 698.649
4. Gabriela Sabatini (Arg) US$995.399
5. Parn Shriver (EUA) US$621.327
6. Manuela Maleeva(Bul) US$250.174
7.NatallaZvereva(URSS) US$361.354
8. Helena SukovafTche) US$388.317
9.2naGarri_on(EUA) US$381.535
10.BarbaraPotter(EUA) US$177.950

continuar sua carreira internacional, por
acreditar que a categoria trará um retorno
mais imediato, inclusive na obtenção de
"Já existem brasileiros dispupatrocínio.
tando a Fórmula-Indy, que dispõem de bom
prestígio no Brasil. E ele poderá aumentar
ainda mais, com a transmissão direta de
televisão, a partir de 1989", diz o piloto.
A Fórmula-3 pode ser o próximo degrau
para os pilotos que desejam conquistar a
superlicença que dá direito à participação na
Fórmula-1. Pelo menos é o que pretende o
presidente da Confederação Brasileira de
Automobilismo, Piero Gancia, que conseguiu fazer do Campeonato Brasileiro da
categoria, juntamente com o Campeonato
Inglês e o 3.000, a terceira opção para pilotos
de todo o mundo alcançarem o nível mais
elevado do automobilismo.
D Fórmula-1 — A Benetton, equipe Itáliana, contratou o inglês Johnny Herbert para
disputar a próxima temporada de Fórmula1, Herbert, uma atração na Fónnula-3000,
fará dupla com o italiano Alessandra Nannini e deve fazer seu primeiro treino na
nova equipe mês que vem. Sua estréia já
está marcada: em março, no Grande Prêmio do Brasil, quando todos os carros já
estarão equipados com motores aspirados.
Ano que vem, a Benetton terá motores
Ford-Cosworth.

Futevôlei e peteca animam
Olimpíada Noturna na praia
Invicta há três anos e meio, a trinca
formada por Renan, Beto e Ayrton confirmou seu favoritismo no torneio de futevôlei
da Olimpíada Noturna, que se realiza na
praia de Copacabana, ao estrear domingo
com arrasadora vitória sobre José Américo e
Rubens, com dois sets de 12 a 0. Sem reserva
(o regulamento permite a inscrição de três
atletas, mas só dois podem estar na quadra),
José Américo e Rubens ofereceram pouca
resistência, do que se aproveitaram Renan,
Beto e Ayrton para mostrar toda a técnica
que lhes deu o título de melhor equipe do
Brasil.
Na abertura do torneio de peteca, a
dupla considerada favorita, Sílvio Schamarts
e Gláucio Almeida, também entusiasmou o
público, ao vencer Mário Ribeiro e Gilberto
topes, por 2 a 0, parciais de 20/16 e 20/14.
Outra boa partida fizeram Luís Carlos e
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faz tempo e acho que
Já andei escrevendo sobre isso. Foi numa tarde
qualquer, no campo do Botafogo, eu era o treinador.
Estávamos fazendo um
treinamento de terça-feira,
v<w * áp
um à vontade, como se diz ^jn5k\
no meio. Um dia comum, o
campo meio , embarrado.
Uns jogadores batiam bola de meio-campo. Um
fica longe do outro, não muito, dando passes
para o companheiro. Só vale tocar na bola duas
vezes. Bobagem, por que não três? O campo é
geralmente ruim e a primeira tentativa de domínio quase sempre é frustrada. Mas outros, os
atacantes, estavam no gol da Avenida Lauro
Muller. Era mais macio. Só cobra chutando a
bola. E quando vinha algum da defesa dar um
chute era imediatamente corrido.
Estavam: Quarentinha, Didi, Mane Garrincha, Rossi, Paulo Valentim, Amarildo e Marinho. Aquele Marinho que em priscas eras tinha
sido campeão pelo Flamengo e campeão amador
no Botafogo. Era zagueiro-central. Na arquibancada muita gente, como sempre, e um time de
futebol. Estava muito calor e o time do Spartak .
de Moscou esperava o sol sumir lá em cima do
Corcovado, bem atrás do Cristo. Enquanto isso,,
os russos se deleitavam com as trivelas do Didi e
uma outra folha seca. Já o Paulinho e Quarenti- •
nha resolviam na força. Chutes violentos.
Mane Garrincha passou a tarde inteira tentando dar um lençol no goleiro Ernàni ou no
Adalberto. De vez em quando se ouvia uma
risadinha sarcástica e fininha. Cada goleiro tinha
direito de engolir duas. Aí saía. Até que duravam
bastante. Os chutes eram de fora da área. Até
.ue eles duravam um tempo regular no gol. Mas
^uando estava demorando lá vinha o Risadinha e
metia. Na gaveta, no caminho, de perna esquerda ou de direita como ela viesse. Raramente
perdia um gol da entrada da área.
Aquilo era uma rotina e os jogadores gostavam muito. Todo o mundo gosta de fazer gol.
Quem não gosta? O diabo era que um treininho
daqueles era muito raro. O time viajava ruito,
jogava muito. A que horas treinar? Terminado o
bate-bola, os soviéticos desceram. Só queriam
falar e questionar o Marinho. Ele não errava
uma. Um pouco depois o goleiro Kasavashvill&
provou isso. Marinho chutava, com os dois pés, e
colocava sempre fora do alcance. E sabem por
quê? Porque fazia aquilo todos os dias treinandogoleiros. Todos os dias, com qualquer tempo.
Barro ou sol.
E agora? É da maior importância este vídeo
do Zico, com diversas tomadas e lances de
aprimoramento do jogo. Zico talvez seja um dos,
melhores chutadores de todos os tempos. Claro,
que em arte prevalece o talento. Isso não se
compra em farmácia. O Ronaldo Costa Couto,
por exemplo, deve bater com a canela. O Sarney
também. O Zico explica que já sabia chutar. Mas
o trabalho no clube, de fominha com o treinador
Joubert e uma aplicação permanente, até hoje, o
transformaram no grande chutador. Este teipe
mostra isso. Comprem, os que podem. Mas os
clubes deveriam ter o material como forma de
aprimorar seus jogadores.
)jaaBaaBBP__^____Bffj,wj«^ui.hK.L^A'iai..^Aav,^''>^i,.7.?r

Friedrich tem propostas
para disputar a F-Xndy
PORTO ALEGRE — A Fórmula-Indy
pode ser o próximo degrau da bem-sucedida
carreira do piloto brasileiro Leonel Friedrich, 38 anos, campeão sul-americano de
fórmula-3, em 1987. Esta é a intenção do
piloto, que admitiu ter recebido propostas
viáveis para ingressar na Fórmula-Indy, na
próxima temporada, Apesar de não ter nada
definido por enquanto.
"Fui aos Estados Unidos conhecer, as
equipes, fazer contatos, e concluí que há
boas chances de passar à Fórmula-Indy. É
categoria evoluída, com carros mais potentes
e uma forma de avanço profissional para um
piloto da América do Sul, geralmente distante das competições internacionais", disse
Leonel.
Apesar de traçar um panorama favorável, o piloto garante que, no momento, ainda
tem o compromisso com seus patrocinadores. E espera vencer o campeonato sulamericano de Fórmula-3, cuja final está
marcada para 11 de dezembro, em Punta Del
Este, Uruguai. Portanto, só depois de encerrada a competição, iniciará as conversações
para viabilizar seus planos, embora ressalte
que não é imprescindível que seus atuais
patrocinadores, como a Ipiranga, participem
de seu ingresso na Fórmula-Indy. Mas não
revelou outras empresas interessadas.
Leonel escolheu a Fórmula-Indy para
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Alves — 20/11/88

Grafe Martina
dominaram o ano
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Io caderno

João Saldanha

Mattar organizou programa bem dosado para a temporada
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O calendário do tenista em 1989
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Mattar vai iogar menos para vencer mais
don, sete em saibro. E fecha o ano com outros
cinco em quadra dura.
"Não
quis trocar muito de piso para não
perder uma boa seqüência. Se o ritmo se quebra, o jogo varia muito de qualidade e uma
derrota tira sua confiança, pondo muita coisa a
perder", disse.
Já é certo que Mattar tentará incluir na sua
lista alguns torneios de menor cotação em dinheiro. O que significa menor presença dos
melhores profissionais do mundo e maiores
chances de vencer. Para chegar lá, ele precisa
unir três pontos fundamentais no tênis:
"É como se fosse um
quebra-cabeça de três
peças: a psicológica, a técnica e a física. Quando
um tenista junta as três, como André Agassi
(americano) fez este ano, o caminho fica aberto
ao sucesso."
Estes são os trunfos imediatos. Há outro
mais distante e não menos importante. Criar, de
fato, a turnê da ATP em 1990 é um desafio para
ele e os outros quase 500 profissionais.
I—i Luiz Mattar confirmou presença contra o
— baiano Danilo Marcelino hoje. Mesmo
sem estar em condições físicas ideais, jogará
enfaixado e com a ajuda de um antünflamatório, por causa de uma "pequena lesão museular, um começo de distensão", na parte direita
da coluna, como afirmou seu técnico, Paulo
Cleto. Vinte minutos de bate bola foram suficientes para garantir sua estréia num torneio
"é um risco", como o
próprio Cleto
que
reconheceu. O departamento médico do Rainha Open confirmou que o problema de Mattar
é de coluna, mas que naturalmente localizou-se
nó lado direito, onde Mattar concentra mais
seu jogo. Cleto admitiu que, por isso, o jogador
mudará a tática.

terça-feira, 22/11/88

Ricardo Araújo, que passaram por Paulo
César e José Paulo, 20/11 e 20/10.
A Olimpíada Noturna, iniciativa da Fundação Esporte Rio e organizada pela Federação de Esportes de Praia, com apoio do
JORNAL DO BRASIL e Rádio Cidade, é
disputada aos sábados e domingos, com
iogos de futevôlei, vôlei, futebol e peteca, ao
longo da praia de Copacabana.
O torneio de futevôlei teve ainda os
seguintes resultados: Ronaldo/Júnior/Pierre
12/0 e 12/0 Adriano/Alencar, Luís Cláudio
Luciano/Carlinhos 12/3 e 12/0 Antônio/Sílvio/Jorge, Aldan/Magal/Olavo 12/9 e 12/4
Edgar/Mineiro/Ricardo, Guilherme/Júnior
Carlinhos 12/4 e 12/1 Nonô/Bosco/Cláudio,
Rômulo/Germano/Fábio 12/0 e 12/1 Eliezer
Valdir, Beco/André/Luisinho 12/2 e 12/1
Luís Eduardo/Hélio Sérgio, Cocada/Juan/José Luís WO Benjamin/Marcelo.

Classificados

Negócios de ocasião no lugar certa

Turfe

Jack Bob é atração do
GP Derby Club, a mais
longa prova nacional
A prova central da semana no Hipódromo da Gávea é o
Grande Prêmio Derby Clube, que será disputado domingo à
tarde, na distância de 3.200 metros, a mais longa do calendário
turfístico nacional. E a principal atração é o castanho Jack
Bob, de propriedade do Stud Topázio, segundo colocado para
Bat Masterson na Copa ANPC clássica e ganhador do GP
Doutor Frontin. Bem preparado por Alberto Nahid, é força
destacada.
A carreira vai reunir ainda mais cinco concorrentes.
Breitner, que reapareceu regularmente na Copa ANPC,
aparece como maior obstáculo para Jack Bob em corrida
normal. Em 1987, obteve a terceira posição no Grande Prêmio
Brasil e agora, bem preparado por Atílio Rocha, está mais
aguerrido e deve figurar com destaque. Extra Sun, Canalou,
Beskov e Condicional completam o campo da prova com
menores possibilidades.
O Clássico Público Turfista, em 1.400 metros, grama, é
outra atração. O páreo será disputado no sábado à tarde e vai
reunir os seguintes competidores: July Sun, Flete-Belo, Sparlette Moon, lron Bird, Hiraz, Joy Spring, Dragão Negro,
Dieter Jet e Casmurro.
ConOlirSO — O concurso dos sete pontos da corrida de
domingo teve 75 acertadores e cada um vai receber
_
CzS 31.120,35.

Imnature e Justiceiro
mostram boa forma nos
aprontos de distância :
Imnature, defensor do Stud Anderson, mostrou boa
forma no exercício de distância realizado no final de semana.
Sem ser apurado, assinalou 77s2/5 nos 1.200 metros, saindp
com velocidade para finalizar muito fácil, galopando pelo
centro da pista.
Outro excelente exercício foi o do potro Justiceiro, em
fase de franca evolução. Controlado na primeira metade do
com 12s2/5 para
percurso, abordou os 1.300 metros em 85s2/5,
os 200 metros finais, convencendo pelas reservas no arremate.
Muito ligeira, Centelha de Fogo não precisou dar tudo c
muito menos ser exigida por seu piloto para marcar 65s2/5 nos
1.000 metros, num trabalho muito bom para a turma que vai
enfrentar. Largou em parciais violentos e chegou com expreá|
siva mobilidade.
Vinhas da Ira fez uma passada de 1.600 metros de
carTeirão e agradou. Mesmo realizando trabalho suave, evidenciou perfeita adptação à distância e assinalou 114s com
inteira facilidade, sempre além do centro da pista.
Ambado, da Coudelaria Santa Rosa, realizou seu primeiro trabalho sob a responsabilidade do novo treinador, Roberto Nahid. E saiu-se bem com lOOs nos 1.500 metros, agradando na reta final, quando seu piloto deixou correr um pouco
mais.
Speak Easy foi outro animal da Coudelaria Santa Rosa
que se exercitou. E o fez com desembaraço, marcando 107s
nos 1.600 metros. Karina Khan trabalhou suavemente os 1.200
metros em 83s2/5.

Esportes

JORNAL DO BRASIL

Mattar vai jogar menos par d
Marcelo França
ITAPARICA, BA — Um Luiz Mattar
esperançoso com o futuro do tênis anunciou
ontem seu calendário para a temporada de 1989,
mesmo dia em que pequeno problema do passado ameaçou sua estréia, hoje, no Citibank Open
contra o baiano Danilo Marcelino. A contratura
muscular na parte direita da coluna, iniciada no
GP de São Paulo e agravada no Rainha Open de
Brasília, deve prejudicar seu rendimento no
torneio em que foi vice-campeão no ano passado. Mas nem isso tirou o bom humor do
paulista, que voltou à 32" posição no ranking
mundial após o título de domingo passado.
Muito envolvido com a tentativa da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) em criar
um calendário menor e menos cansativo para a
temporada de 1990 — participou, em setembro
passado, da entrevista em que a ATP anunciou
sua intenção e já garantiu que assina em breve o
contrato para jogar nesta temporada dc 90 —
Mattar indicou 15 dos prováveis 20 torneios de
que participará em 89. Os outros ele só anuncia
no começo de janeiro.
"Meu maior objetivo ao traçar o circuito foi
ganhar um GP este ano, já que alcancei o que
¦queria
em 88, ficar entre os 50 primeiros do
"Acho
mundo", comentou.
que assim você
confiança para
tem
mais
lá
fora,
respeito
ganha
seguir em frente e projeta-se mais."
Outro detalhe importante para sua têmporada que começa dia 6 de março — isso se ele não
escolher outros GPS, como o do Guarujá, um
mês antes — foi a escolha dos tipos de piso dos
torneios. Até abril, ele faz três GPS em quadras
duras. Depois, excetuando a grama de Wimble-

don, sete em saibro. E fecha o ano com outros
cinco em quadra dura.
"Não
quis trocar muito de piso para nâo
perder uma boa seqüência. Se o ritmo se quebra, o jogo varia muito de qualidade e uma
derrota tira sua confiança, pondo muita coisa a
perder", disse.
Já é certo que Mattar tentará incluir na sua
lista alguns torneios de menor cotação em dinheiro. O que significa menor presença dos
melhores profissionais do mundo e maiores
chances de vencer. Para chegar lá, ele precisa
unir três pontos fundamentais no tênis:
"É como se fosse
um quebra-cabeça de três
peças: a psicológica, a técnica e a física. Quando
um tenista junta as três, como André Agassi
(americano) fez este ano, o caminho fica aberto
ao sucesso."
Estes são os trunfos imediatos. Há outro
mais distante e não menos importante. Criar, de
fato, a turnê da ATP em 1990 é um desafio para
ele e os outros quase 500 profissionais.
I—| Luiz Mattar confirmou presença contra o
'—' baiano Danilo Marcelino hoje. Mesmo
sem estar em condições físicas ideais, jogará
enfaixado e com a ajuda de um antiinflamatório, por causa de uma "pequena lesão museular, um começo de distensão", na parte direita
da coluna, como afirmou seu técnico, Paulo
Cleto. Vinte minutos de bate bola foram suficientes para garantir sua estréia num torneio
"é um risco", como o
próprio Cleto
que
reconheceu. O departamento médico do Rainha Open confirmou que o problema de Mattar
é de coluna, mas que naturalmente localizou-se
no lado direito, onde Mattar concentra mais
seu jogo. Cleto admitiu que, por isso, o jogador
mudará a tática.

——— ——

O calendário do tenista em 1989
TORNEIO
6março
Scottsdale,EUA
13março
IndlanWells,EUA
20marco
Llpton EUA
24abrll
Montecarlo
1 maio
WCTForestHllls.EUA
15malo
Roma,Itália
29 maio
Roland Garros, França
26 jun
Wimbledon, Inglaterra
lOJulho
Boston,EUA
24 julho
Stuttgart, RFA
31 jul
Kltzbuhel, Áustria
14agosto
Cincinnati, EUA
28agosto
USOpen, EUA
30out
ParisIndoor,França
6 novembro
Estocolmo, Suécia

3a Edição

USS 415 mil
US$ 702 mil
USS 1 milhão 025 mil
USS 602 mil 500
USS 602 mil 500
USS 602 mil 500
a ser anunciado
a ser anunciado
USS 415 mil
USS 415 mil
USS 305 mil
USS 602 mil 500
a ser anunciado
USS 1 milhão 117 mil
USS 1 milhão 25 mil

6/1, 5/7 e 7/6 para Diego. Na quadra ao lado, o
também uruguaio Marcelo Filippini, cabeça oito, custou para vencer o argentino Marcelo
Ingaramo por 6/7, 6/0 e 6/4. Resultados das
partidas restantes: Jaime Yzaga (Per) 6/4 e 6/1
Roberto Jabali (Bra), Pablo Arraya (Per) 7/6 e
6/3 Christer Allgard (Sue).
O americano Aaron Krickstein, vicecampeão em Detroit e 17° da classificação
mundial, foi informado de que tem chances de
lutar por uma das duas vagas restantes ao
Masters de Nova Iorque, que começa segundafeira próxima, dia 28. Para isso, ele deve chegar
à final e torcer para que o suíço Jakob Hlasek ou
o francês Henry Leconte caiam nas rodadas
iniciais do GP de Bruxelas.
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Doncho prepara o veleiro para novas viagens pelo mundo

O mundo em um veleiro
Búlgaro conta a
vida de solidão
em mares sem fim
Katia Cardoso
passagem pelo Rio de Janeiro, o
De grande veleiro búlgaro Tivia(nome da
filha preferida de Poseidon, deus grego do
mar) talvez não permita, à primeira vista,
que se imagine as histórias que seu comandante Doncho Papazov tem para contar.
Figura solitária e excêntrica, ele, aos 49
anos, já deu duas voltas ao mundo neste
veleiro, tornando-se o primeiro homem a
fazer sozinho a travessia pelo Hemisfério
Sul, entre os paralelos de 40 e 50 graus,
viagem concluída dia 13 de junho, em Buenos Aires. Doncho descansa e faz pequenos
reparos no barco, preparando-se para seguir
viagem para a Bulgária nos próximos dias.
Antes, fará uma parada estratégica nos Açores, para relaxar.
"É a segunda volta ao
mundo que dou",
contou o economista e jornalista búlgaro,
descansando entre salames pendurados no
barco. "A primeira travessia, fiz com minha
esposa Djn e minha filha Yana, em 1979,
partindo da Bulgária c voltando, cm 1981,
para o mesmo local. Na época, passei pela
Bahia e visitei Salvador. A segunda, fiz
sozinho e sem parar, no trecho de pior
navegação no Hemisfério Sul, gastando cinco meses para completá-la". Além da baixa
temperatura e dos kebergs que enfrentou, os
sustos foram constantes nessa viagem, com
ondas e ventos fortes que fizeram o barco
virar.
Ondas e ventos — "Quando estava no meio do Oceano Pacífico, o veleiro

virou duas vezes. Fui feliz em não quebrar o
mastro, porque o motor já quebrara nos
primeiros 20 dias de viagem. Apesar de tudo,
sei que tive muita sorte", admitiu. Apesar do
medo, a viagem teve momentos inesquecíveis. "A temperatura estava em torno de 14
graus abaixo de zero e no mar a água deveria
estar, em média, a 4 graus. Minhas mãos
quase congelaram". Para ele, mais importante na viagem era superar seus próprios limites. "Queria ser o primeiro homem a fazer
essa travessia impossível, na rota mais difícil.
Para isso, precisava quebrar minhas barreiras".
Início — A ligação de Doncho com o
mar é antiga. Há 20 anos, ele iniciou suas
viagens com um barco de pesca e a, então,
namorada Djn. Sem arriscar-se muito, passou apenas 14 dias em alto-mar, alimentando-se de algas. A segunda viagem foi feita
em um bote, em 1972. Atravessou o Mar
Negro, entre a Bulgária e a União Soviética.
Em seu currículo, Doncho acumula várias
viagens, como a travessia, em 75, entre
Gibraltar e Cuba. O bote de 7,18m, usado
nessa viagem, está no Museu da Bulgária. As
várias expedições do economista têm o apoio
do governo búlgaro e da Unesco.
"Para a segunda viagem,
parti de Buenos Aires, retornando cinco meses depois de
uma travessia sem paradas", disse o comandante búlgaro. "Fiquei sem motor, navegando apenas com a vela e me alimentando com
conservas". Após conviver tanto tempo com
esses alimentos, Doncho optou por queijo,
azeitonas, amendoim e muito suco de abricó
e pêssego. "Perdi cerca de 32 quilos, mas a
falta de repouso foi uma das causas deste
regime forçado", explicou. Até os 70 litros
de água foram insuficientes para a viagem.
"Acumular água da chuva
era a solução",
disse rindo.

MIAMI — A vitória da argentina Gabriela Sabatini sobre a norte-americanma
Pam Shriver na final dos Masters Feminino
de Tênis não modificou as primeiras colocações do ranking mundial no final da temporada, divulgado ontem pela Associação Feminina Internacional de Tênis (Wita). As
eliminações de Steffi Grafe Martina Navratilova também não foram suficientes'para tiralas dos primeiros lugares da lista. A alemã
Steffi ainda lidera as melhores do mundo e
também acumula a maior quantia dc prêmios
distribuírjos na última temporada, seguida da
tcheca naturalizada norte-americana.
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Sabatini é a quarta em prêmios com a vitória no Masters

Colocação

Prêmios

1. Steffi Graf (RFA) US$1.378.128
2. Marina Navratilova (EUA) US$ 1.333.782
3. Chris Evert (EUA) US$698.649
4. Gabriela Sabatini (Arg) US$995.399
5. Pam Shriver (EUA) US$621.327
6. Manuela Maleeva(Bul) US$250.174
7.NatallaZvereva(URSS) US$361.354
8. Helena Sukova (Tche) US$ 388.317
9.2naGarrison(EUA) US$381.535
10. Barbara Potter (EUA) US$177.950

continuar sua carreira internacional, por
acreditar que a categoria trará um retorno
mais imediato, inclusive na obtenção de
"Já existem brasileiros dispupatrocínio.
a
tando Fórmula-Indy, que dispõem de bom
prestígio no Brasil. E ele poderá aumentar
ainda mais, com a transmissão direta de
televisão, a partir de 1989", diz o piloto.
A Fórmula-3 pode ser o próximo degrau
para os pilotos que desejam conquistar a
superlicença que dá direito à participação na
Fórmula-1. Pelo menos é o que pretende o
presidente da Confederação Brasileira de
Automobilismo, Piero Gancia, que conseguiu fazer do Campeonato Brasileiro da
categoria, juntamente com o Campeonato
Inglês e o 3.000, a terceira opção para pilotos
de todo o mundo alcançarem o nível mais
elevado do automobilismo.
D Fórmula-l — A Benetton, equipe italiana, contratou o inglês Johnny Herbert para
disputar a próxima temporada de Fórmula1. Herbert, uma atração na Fórmula-3000,
fará dupla com o italiano Alessandra Nannini e deve fazer seu primeiro treino na
nova equipe mês que vem. Sua estréia já
está marcada: em março, no Grande Prémio do Brasil, quando todos os carros já
estarão equipados com motores aspirados.
Ano que vem, a Benetton terá motores
Ford-Cosworth.

Futevôlei e peteca animam
Olimpíada Noturna na praia
Invicta há três anos e meio, a trinca
formada por Renan, Beto e Ayrton confirmou seu favoritismo no torneio de futevôlei
da Olimpíada Noturna, que se realiza na
praia de Copacabana, ao estrear domingo
com arrasadora vitória sobre José Américo e
Rubens, com dois sets de 12 a 0. Sem reserva
(o regulamento permite a inscrição de três
atletas, mas só dois podem estar na quadra),
José Américo e Rubens ofereceram pouca
resistência, do que se aproveitaram Renan,
Beto e Ayrton para mostrar toda a técnica
que lhes deu o título de melhor equipe do
Brasil.
Na abertura do torneio de peteca, a
dupla considerada favorita, Sílvio Schamarts
e Gláucio Almeida, também entusiasmou o
público, ao vencer Mário Ribeiro e Gilberto
Lopes, por 2 a 0, parciais de 20/16 e 20/14.
Outra boa partida fizeram Luís Carlos e

Ricardo Araújo, que passaram por Paulo
César e José Paulo, 20/11 e 20/10.
A Olimpíada Noturna, iniciativa da Fundação Esporte Rio e organizada pela Federação de Esportes de Praia, com apoio do
JORNAL DO BRASIL e Rádio Cidade, é
disputada aos sábados e domingos, com
jogos de futevôlei, vôlei, futebol e peteca, ao
longo da praia de Copacabana.
O torneio de futevôlei teve ainda os
seguintes resultados: Ronaldo/Júnior/Pierre
12/0 e 12/0 Adriano/Alencar, Luís Gáudio
Luciano/Carlinhos 12/3 e 12/0 Antônio/Sílvio/Jorge, Aldan/Magal/Olavo 12/9 e 12/4
Edgar/Mineiro/Ricardo, Guilherme/Júnior
Cadinhos 12/4 e 12/1 Nonô/Bosco/Cláudio,
Rômulo/Germano/Fábio 12/0 e 12/1 Eliezer
Valdir, Beco/André/Luisinho 12/2 e 12/1
Luís Eduardo/Hélio Sérgio, Cocada/Juan/José Luís WO Benjamin/Marcelo.

Basquete — Em jogo de fraco nível

te masculino. O resultado manteve o Fluminense em segundo lugar junto com Botafogo
e Flamengo, os três com duas derrotas cada.
O Vasco que perdeu apenas uma partida esta
liderando a competição.

técnico, o Fluminense derrotou o Botafogo
por 79 x 70, ontem à noite no ginásio das
Laranjeiras, em partida válida pela primeira
rodada do Campeonato Estadual de Basque-

faz tempo e acho que
Já andei escrevendo sobre isso. Foi numa tarde
jfflilU-— _-_J__H 5
qualquer, no campo do Bo- ZfW m$t
*p« |
tafogo, eu era o treinador.
um
fazendo
Estávamos
treinamento de terça-feira,^
um à vontade, como se diz
no meio. Um dia comum, o
campo meio embarrado.
Uns jogadores batiam bola de meio-campo. Um
fica longe do outro, não muito, dando passes
para o companheiro. Só vale tocar na bola duas
vezes. Bobagem, por que não três? O campo é
geralmente ruim e a primeira tentativa de dominio quase sempre é frustrada. Mas outros, os
atacantes, estavam no gol da Avenida Lauro
Muller. Era mais macio. Só cobra chutando a
bola. E quando vinha algum da defesa dar um
chute era imediatamente corrido.
Estavam: Quarentinha, Didi, Mane Garrincha, Rossi, Paulo Valentim, Amarildo e Marinho. Aquele Marinho que em priscas eras tinha
sido campeão pelo Flamengo e campeão amador
no Botafogo. Era zagueiro-central. Na arquibancada muita gente, como sempre, e um time de
futebol. Estava muito calor e o time do Spartak
de Moscou esperava o sol sumir lá em cima do
Corcovado, bem atrás do Cristo. Enquanto isso,
os russos se deleitavam com as trivelas do Didi e
uma outra folha seca. Já o Paulinho e Quarentinha resolviam na força. Chutes violentos.
Mane Garrincha passou a tarde inteira tentando dar um lençol no goleiro Ernani ou no
Adalberto. De vez em quando se ouvia uma
risadinha sarcástica e fininha. Cada goleiro tinha
direito de engolir duas. Aí saía. Até que duravam
bastante. Os chutes eram de fora da área. Até
que eles duravam um tempo regular no gol. Masquando estava demorando lá vinha o Risadinha e
metia. Na gaveta, no cantinho, de perna esquerda ou de direita como ela viesse. Raramente
perdia um gol da entrada da área.
Aquilo era uma rotina e os jogadores gostavam muito. Todo o mundo gosta de fazer gol.
Quem não gosta? O diabo era que um treininho
daqueles era muito raro. O time viajava ruito,
jogava muito. A que horas treinar? Terminado o
bate-bola, os soviéticos desceram. Só queriam
falar e questionar o Marinho. Ele não errava
uma. Um pouco depois o goleiro Kasavashville
provou isso. Marinho chutava, com os dois pés, e
colocava sempre fora do alcance. E sabem por
quê? Porque fazia aquilo todos os dias treinando
goleiros. Todos os dias, com qualquer tempo.
Barro ou sol.
E agora? É da maior importância este vídeo
do Zico, com diversas tomadas e lances de
aprimoramento do jogo. Zico talvez seja um dos
melhores chutadores de todos os tempos. Claro
que em arte prevalece o talento. Isso não se
compra em farmácia. O Ronaldo Costa Couto,
por exemplo, deve bater com a canela. O Sarney
também. O Zico explica que já sabia chutar. Mas
p trabalho no clube, de fominha com o treinador
Joubert e uma aplicação permanente, até hoje, o
transformaram no grande chutador. Este teipe
mostra isso. Comprem, os que podem. Mas os
clubes deveriam ter o material como forma de
aprimorar seus jogadores.
aáafflIffltfjà_JIWUflttl_PaMB

Friedrich tem propostas
para disputar a F-Indy
PORTO ALEGRE — A Fórmula-Indy
pode ser o próximo degrau da bem-sucedida
carreira do piloto brasileiro Leonel Friedrich, 38 anos, campeão sul-americano de
fórmula-3, em 1987. Esta é a intenção do
piloto, que admitiu ter recebido propostas
viáveis para ingressar na Fórmula-Indy, na
próxima temporada, Apesar de não ter nada
definido por enquanto.
"Fui aos Estados Unidos conhecer, as
equipes, fazer contatos, e concluí que há
boas chances de passar à Fórmula-Indy. É
categoria evoluída, com carros mais potentes
e uma forma de avanço profissional para um
piloto da América do Sul, geralmente distante das competições internacionais", disse
Leonel.
Apesar de traçar um panorama favorável, o piloto garante que, no momento, ainda
tem o compromisso com seus patrocinadores. E espera vencer o campeonato sulamericano de Fórmula-3, cuja final está
marcada para 11 de dezembro, em Punta Del
Este, Uruguai. Portanto, só depois de encerrada a competição, iniciará as conversações
para viabilizar seus planos, embora ressalte
que não é imprescindível que seus atuais
patrocinadores, como a Ipiranga, participem
de seu ingresso na Fórmula-Indy. Mas não
revelou outras empresas interessadas.
Leonel escolheu a Fórmula-Indy para

O Risadinha
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Mattar organizou programa bem dosado para a temporada
Novaiorque-AP
Graf e Martina
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Io caderno

Gilberto Alves — 20/11/88

Frana surpreende Sanchez
O primeiro estrangeiro a chegar a Itaparica,
sede do Citibank Open, para se adaptar ao
calor, foi o primeiro a sair do torneio. O
espanhol Emilio Sanchez, cabeça-de-chave um e
14° no ranking mundial, não durou mais do que
• hora e meia no último GP do ano, encerrando
uma temporada de 20 torneios, perdendo para o
surpreendente argentino Javier Frana por 6/4 e
6/4. O equilíbrio da principal partida desta
segunda-feira também se refletiu em pelo menos
outras duas envolvendo jogadores sulamericanos.
Na primeira delas, o uruguaio Diego Perez
endureceu um jogo fácil diante do equatoriano
Raul Viver, 158° do mundo. Perez tinha 6/1 e
4/0, mas permitiu a reação de Viver (101° do
mundo), que só perdeu no tiebreak. No final,
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Joáo Saldanha
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dominaram o ano
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quadradura..
quadradura..
quadradura..
saibro....
quadradura..
quadradura..
saibro
grama
saibro
saibro
saibro
quadradura..
quadradura..
quadradura..
quadra dura..
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Jack Bob é atração do
GP Derby Club, a mais
longa prova nacional
semana no Hipódromo da Gávea

A prova central da
é.o
Grande Prêmio Derby Clube, que será disputado domingo à
tarde, na distância de 3.200 metros, a mais longa do calendário
turfístico nacional. E a principal atração é o castanho Jack
Bob, de propriedade do Stud Topázio, segundo colocado para
Bat Masterson na Copa ANPC clássica e ganhador do GP
Doutor Frontin. Bem preparado por Alberto Nahid, é força
destacada.
A carreira vai reunir ainda mais cinco concorrentes.
Breitner, que reapareceu regularmente na Copa ANPC,
aparece como maior obstáculo para Jack Bob em corrida
normal. Em 1987, obteve a terceira posição no Grande Prêmio
Brasil e agora, bem preparado por Atílio Rocha, está mais
aguerrido e deve figurar com destaque. Extra Sun, Canalou,
Beskov e Condicional completam o campo da prova com
menores possibilidades.
O Clássico Público Turfista, em 1.400 metros, grama, é
outra atração. O páreo será disputado no sábado à tarde e vai
reunir os seguintes competidores: July Sun, Flete-Belo, Sparlette Moon, Iron Bird, Hiraz, Joy Spring, Dragão Negro,
Dieter Jet e Casmurro.

Concurso — O concurso dos sete pontos da corrida de
domingo teve 75 acertadores e cada um vai receber
CzS 31.120,35.

Ontem na Gávea

"

1° Páreo: Io Naz-Ber J.Aurélio 2o Kaffers F.Pereira F°
Vencedor(3)l,20 Inexata(34)l,80 Placês(3) 1,00 (4)1,10 Extyta(3-4)l,70 tempo: lm21sl/5
2o Páreo: Io Fillol G.F.Almeida 2o Etymon J.F.Reis 3o FuJ
Cry R.Ferreira Vencedor(2)l,20 Inexata(24)2,00 Piaoês(2)l,10 (1)1,10 Exata(2-4)2,20Triexata(2-4-5)4,00 tempo:
lm42s3/5
3o Páreo: Io La Gallana I.Lanes 2o Chave-Mestra J.Ricardo 3o
Chimbela M.Silva Vencedor(3)3,20 Inexata(35)3,00 Piacês(3)l,30 (5)1,10 Exata(3-5)4,10Triexata(3-5-l)34,00 tempo:
lm23s
4° Páreo: Io Pai Trese E.S.Rodrigues 2" Giant Blue G.F.Almeida 3o Valet Du Roi C.Lavor Vencedor(4)l,60 Inexata(24)4,50 Piacês(4)l,00 (2)1,10 Exata(4-2)5,20 Triexata(4-2-

5)16,00 tempo: 2m5s
5o Páreo: Io Don Budge M.Cardoso 2° Soberano J.Queiroz 3o
Dance In Time F.Pereira P Vencedor(7)4,80 Inexata(37)16,00 Placês(7)2,40 (3)1,90 Exata(7-3)23,10 Triexata(73-10)103,00 tempo: lm20s4/5
6" Páreo: Io Don Afonso G.F.Almeida 2o Damiso J.L.Marins
3o Just Jazz R.Rodrigues Vencedor(7)3,10 Inexata(67)8,9Ò
Placês(7)l,90 (6)2,40 Exata(7-6)14,40 Triexata(7-6-10)103,00
tempo: lm20s4/5

—

7° Páreo: Io Marlemont C.Lavor 2o II Nigro L.Esteves 3o
Gedenê J.Pinto Vencedor(7)2,40 Inexata(57)5,10 Piacês(7)l,40 (5)1,40 Exata(7-5)9,60Trie.xata(7-5-4)10,00 tempo:
lm21s2/5
8o Páreo: Io Eletina C.Xavier 2o Hartyan E.O.Ferreira 3o
Quay Boy J.Queiroz Vencedor( 1)11,40 Inexata(l 11)25,40
Placès(l)6,10 (11)3,10 Exata( 1-11)76,40 Triexata(l-ll6)286,00 tempo: lml6s2/5
9o Páreo: Io Lord dos Pampas M.Ferreira 2o So Bravç
E.O.Ferreira 3o Devoluy J.L.Marins Vencedor(3)3,90 Inexa^
ta(13)129,90 Placês(3)2,50 (1)9,60 Exata(3-1)149,60 Triexata(3-l-10)866,00 tempo: lml6s3/5

Jogadores do Rio nsi stem em parar dia 12
o

SS

André Durão

Reunidos em almoço no Restaurante MG, no Rio; o Vasco com o América e o
Primo Basílio, na Tijuca, nove jogadores, Criciúma, em São Januário; o Botafogo
, representando os clubes cariocas e a com o Guarani, no Rio, e o Santos, em
diretoria do Sindicato dos Jogadores Pro- São Paulo; o Bangu com o Palmeiras, no
fissionais do Rio de Janeiro, decidiram Rio, e a Portuguesa, em São Paulo; e o
entrar mesmo em férias a partir do dia 12 América com o Vasco e com o Bahia, em
de dezembro. "Não é radicalismo, mas Salvador.
uma necessidade e uma conquista dos
CBF — Parecer do diretor jurídico
"É uma forda CBF, Alcírio Dardeaux, diz que, de
jogadores", declarou Zico.
ma de mostrar que os jogadores devem acordo com a Lei 6354, de 2 de setembro
ser ouvidos nas mudanças do futebol", de 76, artigo 25, "o atleta terá direito a
disse Gaúcho, presidente do Sindicato.
um período de férias anuais remuneráveis
O advogado Luís Edmundo Pitta não de 30 dias, que coincidirá com o recesso
conseguiu, junto à 122 Junta de Concilia- obrigatório das atividades do futebol".
.ção e Julgamento do Ministério do Tra- Segundo Alcírio Dardeaux, o Conselho
balho, liminar que garantisse a decisão Nacional de Desportos deu competência
dos jogadores. Disse que entrou com à CBF, através da resolução 11/88,
para
mandado de segurança na Segunda Tur- fixar o período de férias.
ma do Tribunal Regional do Trabalho e
E a diretoria da CBF decidiu, em
"O recesso
obrigaque, se o juiz Valdemar Guimarães não resolução, o seguinte.
atender, a solução será a greve.
tório das atividades do futebol terá início
Além de Zico, Pitta e Gaúcho, esíi- no dia 19 de dezembro de 88 e terminará
veram na reunião o ex-jogador Afonsi- no dia 18 de janeiro de 89, devendo as
nho e os representantes dos clubes — Zé férias, de acordo com o disposto no artigo
Carlos, Acácio, Zé do Carmo, Roberto, 25, Lei 6354, de 2 de setembro de 76,
Ricardo Cruz, Edinho, André Luís e coincidir com o período ora estabeleciArturzinho. Caso os jogadores do Rio do". Estabelece ainda que, terminado o
levem adiante a decisão, ficarão prejudi- recesso, os jogadores ficam 10 dias impecadas as duas últimas rodadas do segundo didos de participar de partidas com coturno. O Fluminense tem jogos marcados branca de ingressos. A CBF enviou cócom o São Paulo, no Maracanã, e o pias da resolução ao Superior Tribunal de
Palmeiras, em São Paulo; o Flamengo Justiça Desportiva, a seu Tribunal Especom o Goiás, em Goiânia, e o Atlético- ciai e às federações estaduais.

: j

Loteria acumula no
Brasil e paga prêmio
recorde na Itália
A derrota do Milan, campeão italiano da última
temporada, em seu campo para o Atalanta, frustrou não
apenas seus torcedores e os apostadores do Totocalcio,
como também os brasileiros que apostaram na Loteria
Esportiva. No Brasil, onde a cotação do Atalanta era
pequena, 7,8 por cento, não houve acertador com 16 por
pontos no teste 936, ficando acumulado o prêmio de Cz$
104.645.958. A previsão é de que o liquido a ratear do
próximo teste ultrapassará os CzS 200 milhões.
Com 15 pontos, houve 31 acertadores. Cada um
receberá Cz$ 1.416.358, já descontado o Imposto de
Renda. São Paulo teve a maioria dc ganhadores, 17,
seguido de Minas com quatro. Rio de Janeiro, Bahia e
Goiás tiveram dois acertadores cada. E com um, Brasília,
Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.
Na Itália, a loteria esportiva bateu um recorde em
prêmios e três deles abocanharam, cada um, USS 3,250
milhões, ou Cz$ 2,8 bilhões, superior ao maior prêmio da
Sena, que foí de Cz$ 2.313.357.619 e dividido entre 34
acertadores de Campinas, recentemente. Essa bela soma
ganha pelos três italianos que acertaram os 13 palpites, é
conseqüência, também, de outros três resultados considerados surpreendentes na rodada do último fim de semana.
O Juventus perdeu em Turim para o Napoli, o Inter de
Milão ganhou do Como, que jogava cm casa, e o Ascoli, o
último colocado no campeonato com apenas um ponto e
nenhuma vitória até agora, foi a Lecce e derrotou o time
local do mesmo nome.

Os clubes não se entendem
O Vasco ameaça até punir seus
jogadores, se eles entrarem em férias
no dia 12, o Flamengo apoia mas
defende um acordo e o Botafogo apoia
sem restrições. "Acho importante os
jogadores manterem sua decisão, muito mais política do que técnica, já que
não seria uma semana a mais que os
prejudicaria. Se abrirem mão de seus
direitos agora, não os recuperarão jamais", disse o vice-presidente de futeboi botafoguense, Emil Pinheiro.
"Particularmente,
acho que os jogadores têm razão, principalmente
porque, em momento algum, foram
consultados sobre a questão", afirmou
o vice de futebol do Flamengo, George

Ashe

"Mas ainda acredito num açorHelal.
do. O sindicato teme que o fim do
segundo turno ainda esse ano seja o
desemprego de muitos jogadores dos
times eliminados."
O presidente do Vasco, Antônio
Soares Calçada, é contra. "Em principio, os jogadores do Vasco entram de
férias dia 18. Afinal, não podem abandonar o emprego e antecipar as férias
por conta própria. Defendo o diálogo
e, se não houver acordo, o clube tem
como tomar providências. A questão
do dia 12 começou com o Flamengo,
que foi voto vencido na última reunião
do clube dos 13, quando quis terminar
a etapa do campeonato dia 12".

eve livro
AFP — 5/7/75

Campeão negro
faz estudo da
raça no esporte
IORQUE - Primeiro
NOVA
tenista negro a integrar a equipe dos Estados Unidos na Taça Davis,
Arthur Àshe lançou semana passada
um livro de três volumes sobre a
história dos atletas negros norteamericanos. No livro, Ashe procura
explicar como os negros conseguiram
criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de atletas e como eles
venceram as dificuldades de treinamento. O ex-tenista lança, na verdade, o primeiro levantamento de folego sobre a participação do negro nos
esportes nos Estados Unidos.
"A natureza,
a história de todos
nós negros na América e a exclusão
da nossa raça de outras ocupações,
consideradas pelos brancos mais importantes, fizeram que os negros desenvolvessem as condições para ter
sucesso nos esportes e nas artes",
afirma Arthur Ashe, 45 anos. Modesto, ele acredita entretanto que seu
livro, A hard road to glory: a history
of the african-american athlete (Uma
longa estrada para a glória: uma história do atleta afro-americano), é apenas "uma versão incompleta do que
aconteceu" e sugere que os famosos
historiadores do esporte americano
façam uma"revisão mais profunda da
nossa história".
O livro de Ashe nasceu exatamente porque, ao ser convidado para
dar uma palestra numa faculdade sobre a participação dos negros no esporte, o ex-tenista pesquisou e desçobriu que havia apenas um livro que
tratava do assunto e havia sido escrito
em 1938. Era muito pouco. Primeiro
negro a vencer um torneio do Grand
Slam (US Open, em 1968), primeiro
negro (e único) a vencer em Wimbledon, Arthur Ashe mergulhou em uma
profunda pesquisa em jornais, livros
sobre outras assuntos, registros diversos de bibliotecas — um trabalho de
quase dois anos que resultou em três
volumes.

Discriminação — O pri-

meiro volume abrange o período de
1619 a 1819 e é o mais curto apesar de
ter sido o mais trabalhoso. Ashe descobriu que desde o século 18 os atletas
negros se destacavam nos esportes
mas a discriminação racial impediu
um desenvolvimento maior. Há ai-
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Àshe ganhou Wimbíedon
guns casos tristes. Em 1875, no primeiro Kentucky Derby — a prova
mais importante do turfe dos EUA —
14 dos 15 cavalos tinham jóqueis negros. Na última década do século,
porém, com a fundação do Jóquei
Clube americano, os negros foram
todos perdendo suas licenças para
montar.
No segundo volume (1918/1945),
Ashe analisa o desenvolvimento dos
atletas negros em instituições nascidas
da própria política de discriminação
racial. Escolas negras, universidades
negras e clubes negros davam base e
treinamento a atletas que jamais teriam uma chance nas instituições dos
brancos. Até as ligas esportivas eram
separadas e as estatísticas mostram
que as equipes negras levavam sempre vantagem contra os brancos nos
(poucos) jogos entre as ligas de basebali e basquete.
Arthur Ashe, que largou o tênis
em 1979 depois de um ataque cardíaco e uma conseqüente ponte de safena, continua ligado ao esporte e atua
como comentarista de TV e escreve
para revistas e jornais. Ligado ao
movimento negro desde os tempos em
que era tenente do Exército, Ashe
dirige uma fundação para incentivar
os negros no tênis, principalmente, e
em outros esportes. Ao lançar seu
livro, Ashe lamentou que os atletas
negros não tenham conseguido a glória no tênis como em quase todos os
outros esportes. "É um esporte caro e
o nosso povo ainda é muito pobre".

Luís Antônio correu para aproveitaria chance de ser titular

Luís ntônio mergulha
na emoção de ser ídolo
Foi uma segunda-feira diferente para o
centroavante Luís Antônio, 18 anos, que saiu
do anonimato para a fama ao marcar o gol da
vitória do Flamengo sobre o Sport, domingo,
no Maracanã. Ele passou o dia sentindo o
gosto do sucesso, manifestado no assédio da
imprensa, nos parabéns de torcedores que o
encontraram pelas ruas de Vila Isabel, onde
mora, nos conselhos do técnico Telê Santana
e nos elogios de Dida, ídolo dos anos 50 e 60
e o maior artilheiro da Gávea, depois de
Zico.
Ao contrário das outras segundas-feiras,
Luís Antônio não foi de ônibus à Gávea. Seu
pai, também Luís Antônio, emprestou o
carro Gol para que ele chegasse mais rápido
para o treinamento da tarde. Após passar a
manhã no clube, ele voltou para casa e
encontrou o pai, a mãe, Maria Isabel, e a
irmã, a professora Bianca, cercados de jornalistas. Todos queriam saber detalhes de sua
vida, quando e onde começou a jogar e a
sensação de se transformar momentaneamente em ídolo.
Simplicidade — A seqüência de perguntas foi respondida com polidez e atenção.
O jeito simples de Luís Antônio não cativou
apenas as pessoas que se amontoavam na
modesta casa de Vila Isabel. Na Gávea, em
conversa com o supervisor Duro Ferreira, o
técnico Telê Santana ressaltava a importância
de um gesto do jogador logo após a partida.
A beira do campo, ele acenou para seu pai,
assistiu ao jogo da geral.
que "Esse
gesto mostrou que ele é um rapaz

Vivinho, em tratamento, Geovani, que
ficou preso no trânsito, e Paulo Robejito, que seguiu para Porto A!egie',"ós
titulares venceram os reservas por 3 a
0.
Geovani chegou a São Januário
quase no fim do treino. Seu objetivo
era conversar com Zanata
para se
liberar do amistoso de sexta-feira,
às
21hl5, no Maracanã, com arquibancadas custando CzS 200. A Seleção Dinamarquesa chega quinta-feira, compôsta por jogadores jovens, os mesmos
que obtiveram a classificação para a
Olimpíada de Seul, derrotando Alemanha Ocidental e Polônia. Os dinamarqueses perderam os pontos
porque
utilizaram jogadores que participaram
do Mundial no México.

A ameaça do rebaixamento e os cálculos
matemáticos para evitar essa possibilidade cada
vez mais real já começam a substituir os sonhos
de classificação para o segundo turno, junto aos
dirigentes e comissão técnica do Botafogo. Com
um total de 15 pontos ganhos em todo o
campeonato, o time está à frente apenas de
América (sete pontos) e Criciúma (nove). Os
mais próximos na frente do Botafogo são Corínthians e Cruzeiro, ambos com 17, e ambos em
franca ascençáo técnica, e na liderança o grupo
B no segundo turno.
A situação só não é pior porque o Botafogo
joga cinco de seus próximos oito jogos em casa,
saindo para enfrentar o Bahia (próximo jogo),
Criciúma e Santos (este na última rodada). O
Corínthians também joga cinco em casa e três
fora, e o Cruzeiro tem quatro em casa e igual
número fora. Ontem o próprio Jair Pereira
admitia que a primeira preocupação da equipe

n torna nora &»&& <ot,s^ — m

. REVELAÇÃO '
¦
e róPt AS

l Os dirigentes do Vasco se apressaram
ontem em explicar a transferência de
Luís Antônio para o Flamengo, que teria sido
realizada em troca de um saco de material
esportivo. Como o Flamengo não tinha os Cr$
15 milhões em janciro de 1986, deu ao Vasco
uma carta de crédito para compra do material.
I

Flamengo espiona São Paulo
O auxiliar técnico do Flamengo, João Car
los, entregou ontem ao técnico Telê Santana um
minucioso relatório sobre o time do São Paulo,
adversário de quinta-feira. João destacou a
fragilidade na marcação do meio-campo da
equipe paulista. Segundo ele, Flávio e Raí não
ajudam no combate nem na cobertura, o
que
poderá facilitar o trabalho dos pontas do Fiamengo. Os detalhes foram anotados no jogo do
São Paulo com o Bahia, domingo, em Salvador.
Joáo Carlos também alertou Telê sobre o
perigo "muito
que representa o atacante Lê, do São
Paulo,
veloz e que precisa ser marcado
em cima". O cuidado de mandar um observador
para a Bahia retrata a preocupação do Flamengo
com a partida. Com apenas
quatro pontos em
três jogos, uma derrota no Morumbi
pode
significar o fim das esperanças de classificação à
segunda fase do Campeonato Brasileiro.
Telê tem dois problemas para o jogo com o

Fluminense — A delegação do Fluminense chegou
domingo à noite dc Belo Horizonte com muitos
problemas
provocados por contusão. Donizete, com uma torção no
tornozelo direito, não joga amanhã com a Portuguesa.
João Santos, com pancada no tornozelo esquerdo, preocupa. Edinho e Eduardo saíram do jogo sentindo dores nas
pernas mas estão liberados. O jogo ainda não tem local
definido. O Fluminense pretende que seja nas Laranjeiras, mas depende de uma reunião hoje com o vicepresidente da CBF, Nabi Abi Chedid. O time faz hoje pela
manhã um treino tático nas Laranjeiras, onde o técnico
Sérgio Cosme — expulso do banco de reservas por invadir
o campo, no Mineirão —, define o time.

de boa índole", resumiu o técnico, que carrega a preocupação de evitar que Luís Antônio
se deixe deslumbrar com os elogios. "Nessas
horas, os conselhos dos mais velhos são muito
importantes".
O carro emprestado pelo pai acabou náo
ajudando Luís Antônio" a chegar mais cedo
no Flamengo. O temporal no meio da tarde
na Zona Norte deixou a Praça da Bandeira
alagada e com isso, o herói da vitória sobre o
Sport só chegou no clube às 17h30 — o treino
estava marcado para às 17h — com o tênis
encharcado e a fisionomia preocupada. "Tenho que mudar de roupa logo", dizia, sem
saber que sua mãe telefonara avisando que
ele ficara retido pela chuva.
Apressado, Luís Antônio trocou de roupa
rapidamente e fez questão de afirmar que a
fama não lhe subirá à cabeça. "Tenho que
continuar com a mesma determinação. Não
posso me iludir. É preciso muito trabalho",
explica, enquanto caminhava em direção a
um dos integrantes da Comissão Técnica para
um treinamento do qual só participaram os
que não atuaram ou jogaram apenas metade
da partida de domingo. Antes de começar os
primeiros exercícios.

São Paulo. Delacir recebeu uma pancada na
coxa e Sérgio Araújo sente o joelho. Marcos
Corrêa, 17 anos, do juvenil, pode ser aproveitado na cabeça-de-área. Para a ponta-direita, Telê
tem a opção de Alcindo.
Numa tentativa de reforçar o time, a diretoria do Flamengo se uniu para tentar a renovação
do contrato de Jorginho. De positivo, no entanto, só a promessa de Jorginho de que iria estudar
a nova proposta do clube.
As festas dos 90 anos do Flamengo continuaram ontem. Pela manhã, artistas, jornalistas
e comissão técnica disputaram um triangular na
Gávea. Apesar do esforço de Chico Buarque,
Fagner e Evandro, e da boa forma dos jogadores
da comissão técnica, o troféu Thiago Coimbra
— filho mais novo de Zico — foi
ganho pelos
repórteres. À noite, Zico mostrou, na sede do
clube, no Morro da Viúva, o seu vídeo didático
sobre futebol.

Vasco joga no Sul, volta Botafogo faz contas e teme
ao Rio e vai ao Mineirão cair vara QO CC1i-TÈÍltt divisão

Os jogadores do Vasco iniciam a
partir de hoje uma pequena maratona
para cumprir os compromissos assumidos pela diretoria: embarcaiB.hi>jepela
manhã para Porto Alegre; treinam à
tarde no Beira-Rio; enfrentam o Grêmio amanhã; voltam ao Rio na
quintafeira; começam de imediato concentrao
ção para
jogo com a Seleção da
Dinamarca, na sexta; e recomeçam a
treinar no sábado para o jogo com o
Cruzeiro, domingo, no Mineirão. "É
por isso que pedimos férias o mais
rápido possível", justificou o goleiro
Acácio.
Conformado, o técnico Zanata resolveu manter o time
que goleou o
Santos por 4 a 0. Apesar de não terem
contado, no coletivo de ontem, com

Os italianos consideram o mando de campo um fator
muito importante para suas apostas e por isso, embora o
Inter seja um grande time, o Como tinha — segundo os
palpites — boas chances de, no mínimo, empatar a
partida. A TV italiana não tinha descoberto ainda a
identidade dos três novos milionários, só sabia que um
deles poderia ser um imigrante aficano. Os vencedores são
de regiões diversas: um de Trieste, um de Cagliari e outro
de Fermo.

deve ser com o rebaixamento: "Temos que
ganhar de qualquer modo para nos livramos
desse fantasma".
Já o vice-presidente de futebol Emil Pinheiro acha que o Botafogo só vai conseguir se livrar
da segunda divisão se houver uma união dos
botafoguenses para tornar o clube mais influente
na CBF. "Nenhum árbitro prejudica o Vasco
nem o Flamengo. O juiz de sábado - Luis Cunha
Martins - até xingou o Perreco".
Para tentar contornar esses problemas,
Emil, José Dias e Jair Pereira reuniram-se por
mais de quarenta minutos com elenco, antes do
treino de ontem. A exemplo da semelhante
reunião que ocorreu ao final do primeiro turno,
foi pedido ao time mais empenho e deicaçáo
durante o jogo. Os jogadores, por sua vez,
pediram maior espaço para que seus problemas
sejam ouvidos.
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i RIO OE JANEIRO: Av. Rio Branco. 133 • Loja E •
Rua Uruguaiana. 10-C • Rua Barata Ribeiro. 402 •
S.lopping Cassino Atlântico • Av. Atlântica. 4240 Loja 108
i NITERÓI: Alameda São Boa Ventura, 258 •
Rua José Clemente. 13 • Av. Amaral Peixoto. 43 •
Rua Gavião Peixoto, 182 • Loja 125 • Rua Gavião Peixoto. 92 '
Rua Coronel Moreira César, 265 ¦ Loja 133
i SÃO GONÇALO: Pça. Dr. Luiz Palmier. 96
ALCÂNTARA: Rua Yolanda Saad Abuzaid. 51 • Loja 129
DUQUE DE CAXIAS: Rua Nunes Alves, 14
NOVA IGUAÇU: Rua 13 de Maio, 158
TERESÓPOLIS: Rua Duque de Caxias 47
Válido somente com a apresentaçào deste anúncio
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Nâo pode ser vendido separadamente

Rio de Janeiro — Terça-feira, 22 de novembro de 1988

J se protege com um misturador de palavras

Governador admite a escuta telefônica e l
oi o próprio governador Moreira
Franco quem ouviu, na semana passa"barulho" suspeito,
da, um
quando
conversava com um amigo por uma
de suas linhas telefônicas PÀB-X do
Palácio Laranjeiras. Dias antes, ele descobrira
também que um telefonema para o governador
de São Paulo, Orestes Quércia, fora gravado,
assim como, por duas vezes, conversas suas com
o jornalista Luiz Alberto Bittencourt, diretor do
Relatório Reservado, tinham sido igualmente
grampeadas. Por isso, afastou alguns funcionarios do Departamento de Telecomunicações do
estado (Detel) e mandou implantar um equipa-

mento em seus telefones que funciona como uma
espécie de misturador de palavras, assim definido por ele.
Com base nessa primeira pista, a Coordenadoria de Apoio Operacional da Polícia Civil
(CAO) encontrou uma caixa eletrônica e uma
fiação, em um cabo telefônico externo da residência oficial do governador, despertando a
suspeita da existência de grampo. Admitindo
ter havido escuta
que sabia da possibilidade de"tudo
telefônica, Moreira diz que
já foi resolvido e não vai acontecer mais". A partir de agora
haverá varreduras — identificação de defeitos
nas linhas — permanentes nos telefones da sede
do Poder Executivo, através da CAO.

Enquanto prossegue a sindicância aberta
pelo secretário de Polícia Civil, Hélio Saboya, a
Coordenadoria de Telecomunicações do Palácio
Guanabara e do Palácio Laranjeiras irá por em
prática um projeto, já concluído, para reformar
a rede de linhas telefônicas destes prédios,
considerada muito antiga.
"não
Segundo Hélio Saboya,
pode haver
uma
descoberta
foi
Ele
disse
que
precipitação".
telefônico
cabo
instalação mal feita nas linhas do
do Palácio Laranjeiras, abrindo possibilidade
"Se for confirmado o crime,
para a escuta.
haverá inquérito e isto ficará a cargo da justiça",
observou. O secretário de Polícia Civil informou

também que o inquérito que apura, desde o ano
passado, um grampo no telefone do deputado
Ademar Alves ainda não foi concluído, mesmo
com a comprovação de que teria sido um motorista da Polícia Civil.
De acordo com a chefia da Coordenadoria
de Telecomunicações, os Palácios do governo
estadual possuem cabos telefônicos dedicados —
as linhas são exclusivas de um prédio —, que
praticamente impossibilitam interferências de
pessoas com acesso apenas aos cabos telefônicos
comuns. Ou seja, aumentam as chances de que o
autor do grampo do governador seja alguém de
dentro do Poder Executivo.

30/5/87

A prática que não
poupou Figueiredo

A nova técnica da
escuta por indução
Ruídos estranhos, como estalos durante as ligações,
geralmente são interpretados como defeitos ou conseqüência da manutenção precária da rede telefônica. No
entanto, quando o dono do telefone é pessoa que ocupa
algum cargo importante, sobretudo no governo, qualquer barulhinho passa a despertar suspeita de que o
aparelho está sob escuta telefônica, o popular grampo.
Quem constata essa espécie de síndrome é um engenheiro especializado em telefonia, que lembra do ministro
Mário Andreazza como o mais famoso paranóico com
essa espécie de desconfiança: vivia solicitando periódicas
varreduras.
Como ministro de dois governos da ditadura — o de
Mediei e o de Figueredo — Andreazza devia saber que,
naquela época, o Serviço Nacional de Informações
praticava o mais eficaz método de escuta telefônica, ou
seja, aquele que era feito dentro da própria estação
pública, por pessoal autorizado. De qualquer modo,
garante o engenheiro, os regimes de governo podem
mudar, mas uma coisa é certa: para se grampear um
telefone é preciso a conivência de algum funcionário da
empresa telefônica pública ou de firma particular de
manutenção.
Isso porque os cabos telefônicos podem atender a
até 2 mil 800 telefones e seria quase impossível localizar
o fio do telefone que se quer grampear, sem a indicação
de alguém de dentro da companhia. Para dificultar essa
prática, existe o chamado cabo dedicado, que sai da
estação diretamente para um determinado prédio, como
é o caso dos Palácios Guanabara e Laranjeiras, da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro e do Shopping Rio-Sul.
As técnicas — Existem duas maneiras de se
grampear um telefone e a instalação do dispositivo de
escuta pode ser feita tanto no local onde o telefone está_
instalado, quanto na caixa do prédio, no cabxi da ruaou
dentro da própria estação. AJéenieaníãíí antiga é a da
ligação física, quejçcmsisteTíá ligação de um fio ao par ou
fio telefônieotlesejado. Esse fio é ligado a um dispositivo
-- etétfônico
que aciona um gravador sempre que é feita
uma ligação.
Essa técnica caiu em desuso, depois da invenção de
vários equipamentos que permiter detectar com facilidade a presença do grampo. O mais conhecido desses
aparelhos é o hômiter, espécie de radar que mede a
impedância da linha, ou seja, acusa qualquer aumento na
corrente e até mesmo a distância do grampo. A própria
Telerj dispõe de um serviço para localização de escuta
telefônica, a cargo de seu Departamento de Segurança.
Qualquer assinante desconfiado pode solicitar esse serviço, que, com freqüência, termina por descobrir que o
suposto grampo não passa de defeito mesmo.Foi o caso
de um importante prédio do Centro da cidade, onde a
companhia detectou que os barulhos no aparelho do
presidente da empresa não passavam de seqüelas deixadas pelas obras do metrô nos cabos telefônicos.
A técnica mais usada atualmente é o grampo por
indução, impossível de ser localizado, pois nada toca o
fio telefônico. O grampo por indução é uma espécie de
bobina — fio espiralado do tipo mola — que envolve o
par telefônico sem tocá-lo. Como o telefone funciona por
corrente elétrica, cria-se um campo magnético que passa
a corrente para a bobina e assim também aciona o
gravador, cada vez que uma ligação é feita. Vários
aparelhos já foram inventados com o objetivo de identifit car esse tipo de grampo, mas sem sucesso
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l Nilo Batista tem uma vasta experiência

Jorge Hilário faz varreduras periódicas

Aconselha-se uma i varredura sempre
O presidente do Banerj, Jorge Hilário Gouveia
Vieira, de tanto ouvir falar em escuta telefônica, já
incorporou um procedimento na sua rotina de trabalho:
varreduras periódicas. Como secretário de Fazenda e
"o sigilo é
agora presidente do banco do Estado,
importante, mas as varreduras, tanto na Fazenda como
no Banerj, nada revelaram".
Advogados atuantes na década de 70 na defesa de
acusados políticos, Evaristo de Moraes Filho e Nilo
Batista têm uma vasta experiência em escuta telefônica.
Evaristo lembra de suas conversas com George Tavares
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"havia
que também defendia presos políticos e diz que
de
uma
na
expectativa
momentos em que nós ficávamos
intervenção do censor na conversa - a ligação era um
ruído só". A questão hoje não tem essa dimensão, mas
ainda existe muita coisa, confirma Evaristo. Nilo Batista
também lembra do período da ditadura militar e cita o
Caso Baumgarten como uma trama em que a escuta
"Eram freqüentes
telefônica teve um papel importante:
naquela época as varreduras e até firmas particulares se
prestavam ao serviço. Havia clientes que exigiam a
varredura."
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quem já passou pelas áreas que passei e viu as
coisas que já vi, este assunto é café pequeno", comentou
o ex-presidente João Figueiredo, em março de 83, após a
descoberta do sofisticado equipamento de escuta e
transmissão dentro de seu gabinete no Palácio do Planaito. As especulações, na época, variavam entre a possibilidade de falha no sistema de segurança ou uma conspiração interna que alteraria os rumos da sucesssão presidênciai. As investigações ficaram a cargo do Serviço de
Segurança da Presidência, subordinado ao Gabinete
Militar, e o porta-voz de Figueiredo, Carlos Atila,
afirmou que a descoberta da escuta fora acidental, obra
do operário que estava trocando placas de madeira no
gabinete e uma dessas placas estava particularmente
pesada. O peso vinha de um objeto também de madeira
incrustado na placa.
"Muita
gente gostaria de saber o que está se
passando na minha cabeça", brincava o ex-presidente
enquanto descartava a possibilidade de interferência
"Que nada. Isso é coisa interna mesmo".
estrangeira:
anos
após o episódio, o grampo continua
Quase seis
sendo notícia. Em julho passado, no apartamento do
deputado Adhemar Alves, no Flamengo, também foi
descoberto um telefone grampeado, ligado por uma
extensão clandestina a outro telefone numa casa em
Botafogo. A extensão foi descoberta mais ou menos ao
estilo-Figueiredo: dois técnicos" da Telerj encontraram
um telefone, na rua Dona Mariana, ligado ao apartamento do deputado, na Avenida Rui Barbosa.
Invejosos — O caso do deputado foi registrado
na 10a DP (rua Bambina, Botafogo) e a proprietária da
casa informou que, um ano antes, alguns técnicos
estiveram em sua residência, mas que ela nunca se
envolvera com escuta telefônica. O deputado, por sua
"a alguns invejosos",
já
vez, atribuiu o grampeamento
que não exisitiriam razões políticas para escuta. Afirmou, ainda, ter sido surpreendido com o fato, cuja
apuração foi determinada pelo Secretário da Polícia
Civil, Hélio Saboya.
A escuta telefônica, tudo indica, persegue sobretudo personalidades políticas, velhas raposas que sabiam
ser alvos da curiosidade anônima. O ex-Presidente
sua
era conhecido
Tancredo Neves, por exemplo,
"O telefone não é um por
veículo
aversão ao telefone:
seguro", costumava dizer. E provava. Não falava ao
telefone nada que fosse importante. Ou o General
Golbery do Couto e Silva - autoridade no assunto -, que
recomendava aos amigos:"Nunca fale no telefone direto.
Use sempre um que tenha ramal. É mais difícil de
gravar". Técnica desprezada pelo ex-governador Leonel
Brizola que, sabendo da impossibilidade de controlar a
escuta, comentava"Eu sei que eles gravam tudo o que eu
falo mesmo Então, já que é inevitável, eu prefiro falar",
sentenciou
O grampeamento, no entanto, não passa despercebtdo a ouvidos mais sensíveis e pessoas precavidas. Em
1978, o Senador Severo Gomes, articulador da cândidaBentes à presidência da
tura dissidente do general Eules"barulhos
esquisitos" em
República, andou ouvindo uns
do
há
saíra
Ele
governo e do
seu aparelho
pouco
ministério e conseguiu as informações necessárias - e
seguras de quem era mais um algo do grampo. Para
enganar esta engenhoca invasora, o coronel Kurt Passek,
chefe de gabinete de Hugo de Abreu, montou dezenas
"cuco" e armou-os
de relógios
para tocarem em horas
ao telefone, havia
falava
Resultado:
diversas.
quando
"cuco" atrapalhando
a moçada do SNI.
sempre um
Questãc de estilo

o

Cidade

terça-feira, 22/11/88

JORNAL DO BRASIL

_-__-_m___________________________________________--_-_-________________m

Passeio Público

Marco Antônio Teixeira

PERFIL/CORONEL ROMEU

Olho da rua

Comandando còm arte um velho forte
al começou o Fest-Rio o
coronel Romeu Antônio
Ferreira já estava frustrado: queria
ver Mulheres à beira de um ataque
de nervos, chegou a ganhar dois
convites, para ele e a mulher, mas
em cima da hora o filho mais velho
passou-lhe a perna e foi ver o filme
com a namorada. "Foi até bom —
resignou-se — pois só assim pude
dormir o bastante para agüentar a
.:: dureza que está sendo o festival."
Coronel Romeu é comandante
do Forte Copacabana, cedido para
a mostra de video do Fest-Rio. Foi
ele quem conseguiu que o ministro
do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, autoriozasse o uso do local
em troca da construção de banheiros públicos pelos organizadores.
"Os banheiros
não são exatamente os ideais, mas com eles poderei abrir o Forte ao público em
janeiro."
Quem pensa que um forte não
é local adequado para uma mostra
de cinema convence-se de que se
enganou assim que conhece seu
comandante. A cultura — e de
certa forma um espírito boêmio tem feito parte de sua vida desde
cedo. Um paulista de Quatá com
jeito de carioca, um oficial de Infantaria que se formou em Filosofia, um homem da caserna que
curte samba, um militar que adora

ópera (está pensando em procurar
Fernando Bicudo para empreenderem um projeto juntos). É natural,
portanto, que viva o Fest-Rio com
entusiasmo de cinéfilo.
O lado boêmio acredita ter herdado do pai, violonista e seresteiro
do interior. Foi com ele que aprendeu a cultuar Orlando Silva. E
também a viver a música, bom
cavaquinho que é. Já freqüentou
muita roda de choro, e numa delas
conheceu Paulinho da Viola e o

pai, César Faria, a quem define
como "exímio violonista".
"Quatro cantoras são as minhas favoritas na música popular
brasileira: Gal, Joana, Betânia e
Lucinha Lins. Cantor, bom mesmo
foi o Orlando. Óperas, La bohême,
de Puccini, Flauta mágica, de Mozart, e as de Wagner, principalmente a trilogia. Além disso, adoro
Mahler. Tenho as nove sinfonias
dele."
Do projeto com Bicudo não faz
segredo: uma noite de ópera no
mesmo Forte Copacabana, lugar
que, se depender dele, será cada
vez mais uma casa de cultura. É ali
que vai ser instalado o Museu Histórico do Exército. São 4 mil metros quadrados que só no ano passado foram descobertos como área
cultural: os produtores de No país
dos tenentes o procuraram para
montar no local uma exposição
sobre o filme. Depois disso, vieram
concertos de música clássica, apresentaçáo de grupo afro de dança,
exposições de artes plásticas e o
Fest-Rio, durante o qual o público,
por idéia do coronel, está tendo
oportunidade de tomar o "café do
Museu".
"É o último segredo
militar do
Forte — diz ele — Uma mistura de
pós cuja fórmula nós guardamos a
sete chaves" (Sandra Chaves).

Mauro Nascimento
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Coronel Romeu: agora, a ópera
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I—| A Praça 15 já teve o seu charme.
1—' Mesmo com as ruelas escuras
que nela desembocavam, o entra-esai das barcas, o lixo acumulado, às
entradas do mercado e o cheiro que
vinha das barracas de peixe, só suo cronista Luís
portável, segundo"nariz
Edmundo, por
matriculado
em curso de altos fedores". E possível que muito desse charme se devesse justamente ao mercado, obra do
francês Montigny, inaugurada em
1841. Nos anos 960, a paisagem da
cidade mudando, a construção de
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trevos e elevados se multiplicando, a
Praça 15 foi muito atingida. E o
mercado desapareceu. Há projetos
de que ressurja um dia, revisto e
aumentado, certamente com toques
de modernidade. Do velho charme,
porém, resta pouco. Como esta torre
—- uma das muitas
que tinha — hoje
abrigando o Albamar, restaurante
onde, pelo menos, ainda se saboreia
um peixe tão bom quanto o que era
servido nos dos tempos de Luís
Edmundo.

Ponto de vista
Hj Por volta das 4 da manhã de
domingo, quando começam a
montar a feira no Campo de São
Cristóvão, os paraíbas dão início também ao mais animado forró da cidade.
Com direito a tudo, sanfona, triângu-.
lo, zabumba, cantorias, comes e bebes. E muita gente da Zona Sul está
presente, curtindo a animação até que

Não adianta reclamar contra a transformação
grosseira e desnecessária da fisionomia da cidade...
os podêres são surdos pensando que são sábios
Marques Rebelo
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o sol surja. Este é hoje o programa
favorito de muita gente. Como Sonaira
D'Ávila, a já famosa "dublf de detalhes" cujas pernas e mãos aparecem
em anúncios dc jornal e televisão como
se fossem de Xuxa, Vera Fisher, Bruna Lorabardi, Tina Turner c outras:
"É
quando o Rio pára — di?. ela —
•que o forró começa."

¦ Os 617 mil 7()9 alunos das escolas
municipais do Rio estão sem aula há 63
dias.
B A Defesa Civil mandou ofício a todos
os órgãos do município comunicando
que, a partir do dia Io, estará em estado
de vigilância e alerta máximo por causa
das chuvas de verão.
B Desperdício: ontem, às llh20, a Praça Santos Dumont, na Gávea, estava
com todas as suas luzes feericamente
acesas.
B O jornalista americano Tad Gast chega ao Rio dia 26 para, com os olhos de
estrangeiro, elaborar um guia gastronômico e cultural da cidade para ser
vendido no exterior.
B Caminhões e carros de frete tomaram conta da Rua São Salvador, esquina com Marques de Abrantes.
a Os componentes das alas do Império
Serrano náo estão' nem um pouco satisfeitos com os protótipos das fantasias da
escola. Alegam que nos croquis a fantasia era outra coisa.
o O departamento jurídico da CBTU
está fazendo estudos para processar
criminalmentc os surfistas ferroviários.
Só este ano foram detidos 200 jovens,
mas todos foram liberados depois de
pagar multa de CzS 293, de acordo com
o Regulamento Geral de Transportes.
B O fornecedor da Ultragás e Heliogás
em Paracambi, Estado do Rio, Francisco Ferrreira Neto, Chico do Gás, náo
está fazendo entrega domiciliar. Estaciona seu caminhão na RJ-127 e cobra
Cz$ 1.135 o bujáo. No seu depósito, do
outro lado da pista, o mesmo botija»
sairia por CzS 1.060.
b A grande coleção de obras eróticas
do caricaturista Álvaro Cotrim, o Alvarus, que morreu em 85, ainda continua
à venda. São mais de 1 mil peças raras,
entre livros, pinturas e gravuras catalogados ao longo de 50 anos, e que
compõem uma das maiores coleções da
América do Sul.
B O que faz a PM que náo toma providências contra os furtos de carros na
Rua Otaviano Hudson, em Copacabana,
e no alto da Rua Maria Angélica, no
Jardim Botânico?
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Aries
21 de março a 20 de abril
Possibilidade de reconhecimento e vantagens que
Irão trazer-lhe uma opção muito mais vantajosa e
compensadora para as ações pessoais voltadas
para o amanhã. Período em que tudo vai compensá-lo, com destaque especial nas decisões ligadas ao amor.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
Contando com um condicionamento favorável para os assuntos materiais e do trabalho, embora
sem maior destaque, você viverá uma terça-feira
onde tudo estará mais ligado aos sentimentos, à
interiorlzaçáo de vontade e á espiritualidade.
Amor com compensações.
B GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Agora, com a plena regência do Sol em Sagitário,
tudo irá conduzi-lo a uma situação bem mais clara
em relação ao futuro. Especialmente no que diz
respeito a união ou associação com outras
pessoas. No amor esse quadra se acentua de forma
notável.
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CÂNCER
21 de junho a 21 de Julho
Busque mostrar-se um pouco mais interessado
e
dedicado aos assuntos de sua rotina. No trabalho
pode haver solicitação que o desagradará. Amor
em fase de algumas boas novidades. Acontecimentos muito interessantes. Comportamento muilo sensível.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Uma boa decisão, que Implicará em mudanças
futuras, pode ser tomada hoje em relação a um
assunto pendente há bastante tempo. Procure ser
mais dado ao diálogo e náo imponha, por Impor,
suas concepções. Risco de Indecisão e contradições no amor.
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VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Acentuam-se as Influências que dizem de sorte do
virgiano em relação a dinheiro. Vivência
pessoal
que terá um apoio muito significativo em problemas que o Inquietava. Momento que sugere a
necessidade de uma parada para reflexão e
ordenamento da rotina.
LIBRA.
23 de setembro a 22 de outubro
Este é um dia de significativas influências
quanto
ao resultado do aplicações financeiras e para a
conclusão de negócios próprios. Mottve-se para
festas e reuniões que quebrem o ritmo rigoroso da
sua rotina. Indicações significativas de mudança?
no amor.
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DEAN YOUNGE STAN DRAKE

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Você, sagltariano. conta com toda a força de
mudança do Sol agora em seu signo. Isso significa
que, crescentemente, seu prestigio e seu conceito
diante das pessoas irá aumentar e deles você
tirará forte proveito. Mude o necessário para viver
os bons momentos do amor.
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Cruzadas

HORIZONTAIS — 1 — impropriedade de expressão,
-Oi :,' maneira de falar imprópria; talta de propriedade nos
fVl .../ termos, locução forcada, modo de falar impróprio; 11 —
substância orgânica medicamentosa, antipirética; produto
medicamentoso, usado contra a febre, as novralgias e o
reumatismo; 12 — indivíduo de uma tribo indígena do alto
Amazonas; cocama; 13 — símbolo químico do elemento
de número atômico 38, metálico, branco-prateado; 14
designação comum a várias plantas aquáticas da família
das ninfeáceas; o conjunto dos objetos e utensílios
empregados num jogo de azar e divertimento de sala, em
que cada participante recebe um ou mais cartões; 15
elemento de composição grego que expressa a idéia de
lusta medida; 17 — a parte mais superficial do id. a qual,
modificada, por influência direta do mundo exterior, po'
meio dos sentidos, e, em conseqüência, tornada conscierv*'
to, tem por funções a comprovação da realidade e a
aceitação, mediante seleçáo e controle, de parte dos
desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanamdoid; 19 — sectário, seguidor, sequaz; 21 —achar-se
a certa altura, em certo grau de adiantamento; 22
palavra usada na técnica da filosofia escolástica para
expressar o desejo implicado numa tendência; inclinação
que tem por objeto uma necessidade orgânica; 24
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ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Possibilidades novas em relação a sua rotina:
Vênus gera um quadro em que tudo vai conduzi-lo
_ uma aproximação importante de nativo de
Câncer ou Peixes, com resultados totalmente
Inesperados. Sâo excelentes as influências
que
falam de amor e ternura.

*°

indivíduo das classes deserdadas da índia; 26 — pano
enrolado que as negras usam na cabeça como enfeite (pl.);
espécie de turbante (pl.); 27 — soprar, bafejar; respirar a
custo; 29 — designação comum a todas as espécies de
crustáceos decápodes. braquiúros. da família dos portunldeos, caracterizados por terem nadadeiras no úhimo par de
pernas; 30 — intervalos de quartos de tom; elevação de
um meio-tom independentemente do sinal respectivo (pl),
32 — árvore cuja madeira se presta para obras externas;
33 — antiga medida alemá de capacidade, para líquidos,
equivalente a 145 litros; 34 — máquina de terraplenagem
munida de lâmina, e utilizada para regularizar o terreno,
abrir valetas e executar pequenas escavações, podendo
ser rebocada ou de autopropuisflo.
VERTICAIS — 1 — inflamada, inchada, apostemada; 2 —
processo de escrita dos cegos; arte de ensinar os cegos a
escrever; 3 — que nasce com o indivíduo; congênito; 4 —
filamento ósseo de sustentação das nadadeiras dos peixes; a distância que se estende em todos os sentidos de
uma área, a partir de um ponto central; 5 — certo jogo que
se faz com dois dados, sobre um cartão com figuras de
patos e pombos, dispostos de nove em nove casas; 6 —
confusão, intnga; 7 — membros da alta nobreza na antiga

Roma republicana; os grandes da nação; os magnatas ou
nobres; 8 — vocábulo tupi-guarani que entra na composiçâo de palavras brasileiras e quo como substantivo significa Agua, rio, liquido; 9 — referente àquele que dirige ou
administra negócios ou indústria, por escolha do proprietáno da empresa; 10 —(arc.)ar; 16 — representara imagem
de (alguóml; pintar em efigie; 18 — interjeiçáo que
exprime espanto e admiração; 20 — que diz respeito à
linha mediana; 22 — nome genérico de certas aves. em
que se incluem as araras; 23 — (are) nós; vós; 25 — o que
vem depois da morte; 28 — unidade de dose absorvida
igual à dose absorvida em água após uma exposição dum
roentgen; 31 — ramo de árvore; galho. Colaborado da
ODIN M. QUEIRÓS — Ipanema.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — pfataforma, relatórios; executores, c(tar; gale; acidose; am; toca; tnt; ola; uri; al; ro; apeasse;
igapos; uai; ao deus dará.
VERTICAIS — precatória; lexicólogo; alôtica; tacada,
aturo; fot; orogenia; rira; moela; assembléia; stress;
upou; asar; ape; sua; ad.
Correspondência para: Rua das Palmeiras. 57 ap.
Botafogo — CEP: 22270

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Agindo de forma a manter certo cuidado em
relação a sua rotina, especialmente na tomada de
decisões mais sérias no trabalho, você se compensará. Agora começam a se firmar as mudanças que irão beneficiá-lo diante de problemas
íntimos. Solução de pendências
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Estão condicionados de forma favorável os Interesses do aquariano em relação aos seus nego;
cios próprios. Mudanças de rotina que vão fazê-lo
sentir-se um pouco mais confiante em seus pró
prios dons e recursos. Cuide por onde não agravar
problemas no amor.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Este ó um momento muito significativo para que o
pisdano empreenda novos rumos para sua vida
de trabalho e negócios próprios. Prestigio pessoal
que vai refletir o seu lado mais amigo e aféve!.
Satisfação e harmonia para os seire sentimentos.
Dedicação forte.
MAX KLIM>

terça-feira, 22/11/88

JORNAL DO BRASIL
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"A CEG só atinge
(até setembro).
lugares privilegiados", constata o gerente administrativo da Heliogás no
Rio, Raílson de Aquino. "Ela não
sobe morros e não chega à Zona
Norte. Isso é conosco".
Enquanto as companhias de gás
em buião conseguiram atender à
quase cíuplicação da demanda verificada nos últimos cinco anos, a CEG
veio conquistando cada vez menos
consumidores de 83 a 87. Das 20.100
novas residências que passou a aten-1
der em 83, a empresa despencou
para 19.100 em 84, 14.000 em 85,
11.000 em 86 e 6.800 em 87. Este
mais do que
ano, não conseguiu "Só
a Heliogás
4.900 novos clientes.
vende 45 mil botijões por dia", gabase Raílson de Aquino, ao comentar
os números de sua concorrente estatal. "Estamos presentes em todos os
espaços deixados pela CEG".
Criada há 134 anos para prover a
iluminação pública (os lampiões de
rua eram a gás), a CEG demorou 79
anos para começar a fornecer para
residências. Carlos Alberto Mondaini garante que, de lá para cá, a
companhia expandiu sua rede na
média de 70 quilômetros anuais.
"Nunca chegamos a ultrapassar a
casa dos 100 quilômetros", admite.
"Mas, se
para residências a expansão
é mais lenta, hoje nós atendemos a
12 mil indústrias no Rio e Baixada
Fluminense". Em janeiro, diz Mondaini, a Ceg vai iniciar obras de
extensão da rede a grandes empresas
localizadas em cidades do interior,
como Magé, Barra do Piraí, Resende, Volta Redonda e Barra Mansa.

No Rio, cano de
gás não sobe morro e
Bairros atendidos por gás encanado
raramente arrisca uma
doj>
além
curva para
¦(Residências) "
V ...**^m U
limites da Zona Sul. É
o que mostram dados
'.'
. PaftO da PenhaB$> Bala de Guanabara
da própria CEG
Bonsu.»a80.\p^r .
(Companhia Estadual
de Gas), que, com seus
Cascadura
p
2 milhões e 600 mil
de
rede,
quilômetros
Contro ^-i
não consegue atender
mais que 25% da pocarioca. São
?ulação
22.479 residências li*r
-.,"de Jacarpagua
JL*.—--..* •¦' TodaZonaSul
vres dos transtornos
.:>.¦_____.
Parte
W a
".rZ- ¦
1-904
causados pela greve
^^
.: Bonito ffBtesC*3&
•dos petroleiros,
£
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gue
paralisa a entrega aiáOceanoMénlico
ria de 140.000 botijões
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Toda
e deixa apagados cerca
Barra****
de 4 milhões de fogões
na cidade.
De 1980 para cá, o número de
privilégio no Centro, Barra da Tiju•consumidores de gás de rua cresceu,
ca e parte de Jacarepaguá. No subúrbio, só três bairros são atendidos
mas em taxas cada vez menores. O
mesmo aconteceu com a expansão
pela CEG — Bonsucesso, Cascadura
e pontos isolados da Penha. "No
da rede. Os gráficos mostram que,
primeiro trimestre do ano que vem,
pouco a pouco, a companhia estica
vamos expandir a rede para toda a
menos os seus braços e, em conseAvenida Brasil, indo até Santa Cruz
abraça menos consumidoqüência,
res. "Nunca paramos de nos expan(Zona Oeste)", promete Mondaini.
Apesar das promessas, a média
dir", diz o chefe do Departamento
de expansão da rede da CEG
anual
de Planejamento da CEG, Carlos
"Mas estamos
chejga a 70 quilômetros. De
nâo
Mondaini.
Alberto
janeiro de 80 a setembro de 88, veio
limitados à Zona Sul, Barra da Tijucaindo ano após ano, à exceção de
ca e a alguns bairros da Zona
1983, quando aumentou 90 quilômeNorte".
tros. Dali em diante, porém, despencou dos 70 quilômetros registrados
No mapa da regalia, a Zona Sul
em 84 até estacionar na casa dos 35
aparece inteira. Mais de 50% da
quilômetros em 87. Este. ano, a exrede da CEG está entre Catete e
pansão foi de apenas 38 quilômetros
Leblon. O gás encanado também é

I Variação

(Em Km)
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Entrega normal
só na 2a feira
O gerente regional da Heliogás,
Pasquale Spinelli, disse que, se a
Petrobrás entregar 3.400 toneladas
de gás por dia às distribuidoras até o
final desta semana, o fornecimento
do produto no estado estará normalizado a partir de segunda-feira. O
consumo normal de gás no Rio,
Espírito Santo e Zona da Mata de
Minas é de 1.700 toneladas —ou 130
mil botijões — por dia. A Petrobrás
já está entregando esta cota diáriamente, mas é preciso atender quem
deixou de comprar durante a greve
de 13 dias dos funcionários das distribuidoras.
Durante a greve, deixaram de
ser entregues cerca de 1,5 milhão de
botijões de gás, o que corresponde a
20 mil toneladas do produto. Enormes filas voltaram a se formar desde
o início da madrugada de ontem nos
depósitos das distribuidoras, que só
vendiam uma unidade por consumidor. Na sede da Heliogás, na Estrada do Itararé, em Ramos, na da
Supergasbrás, na Avenida João Paulo, em Barros Filho, e em vários
da Zona Norte e dos subúrpontos
bios da cidade, a Polícia Militar mais
uma vez teve de intervir para organizar as filas. O trânsito também voltou a ficar retido em alguns trechos.
Depois das 9h, no entanto, as
filas começaram a diminuir, já que
dezenas de caminhões das distribuidoras passaram a vender os botijões
nas ruas. Os cambistas continuam
agindo livremente e, acreditando
num suposto aumento, fazem estoque. Pela manhã, alguns cambistas
vendiam o bujão de 13 quilos a CzS 5
mil, quando o preço de tabela é de
Cz$ 1.058.
Na semana passada, informou o
gerente regional da Heliogás, diversas pessoas apresentaram-se como
representantes de associações de
moradores, reivindicando, através
de cartas, fornecimento de botijões
para a comunidade. Quando a empresa percebeu que tudo não passava
de artifícios de inescrupulosos, as
regalias foram suspensas. Diversas
Kombis de atravessadores que estavam estacionadas na Estrada do Itararé desapareceram.

Para conseguir um bujão, moradores da Vila do João penaram na fila

Evolução do número de consumidores .PrOtCStO

Evolução da rede de gás encanado
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Moradores da Vila Pinheiros (antiga
Maré), da Vila do João e das favelas
vizinhas do Morro do Timbau e Baixa do
Sapateiro, em Bonsucesso, Zona Norte
do Rio, fecharam por 20 minutos o acesso
à Cidade Universitária, na entrada da
Ilha do Fundão, em protesto contra a
falta de gás de bujão. Desde cedo se
formou uma fila no local para compra do
produto, mas só depois das 14h, quando
os moradores bloquearam o trânsito,
apareceram dois caminhões da distribuidora Heliogás. A venda foi ordeira e
pacífica e auatroceritos bujões foram vend idos.
Paus, pedras, galhos e bujões vazios

_!_. UHCtítQ

foram usados como barreira para impedir
o trânsito rumo ao Fundão. A Polícia
Militar mandou uma patrulha de ronda e
outra com cinco soldados e compartimento para presos. A fila foi organizada pelos
policiais e cada pessoa só pôde comprar
um bujão, ao preço de tabela: CzS 1135.
Empregados da Heliogás explicaram
que os caminhões não entram mais em
estão sendo saqueados.
favelas
"Na Vilaporque
Kennedy (Zona Oeste) e aqui
não acontece, as filas são bem organizadas", disse o ajudante Edmflson Machado, "mas no Jacaré, um caminhão lá
dentro e ameaçaram a gente. Eu sou
favelado mas sei que favelado é terrível."

José Roberto Serra

Siíuação de prédio é legal
¦________________.
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Justiça diz que
compradores terão
direito garantido
Os compradores de apartamentos no
Edifício Golden Center, na Rua Conde
de Bonfim, 101, na Tijuca, não correm
risco de terem sua compra anulada por
qualquer decisão judicial envolvendo
disputa por indenização, movida na Justiça por antigos compradores de unidades
que deveriam ter sido construídas no
local pela Construtora Canadá, como
decidiu a 2a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça.
No sábado, 40 pessoas fizeram manifestação no lançamento do Edifício Golden Center, reivindicando indenização de
apartamentos comprados da antiga Construtora Canadá, que deveria ter construí-

perfeitamente legal, não havendo nada
colocar os 118
que impeça a Golden de"Existe
apartamentos à venda.
um memorial de incorporação registrado no 11°
Ofício do Registro Geral de Imóveis e
todos os documentos do imóvel foram
analizados pela Caixa Econômica Federal
e pelo Bradesco, para que o financiamento fosse concedido. Ninguém financia um
imóvel ilegal. Além disso, todas as decisoes judiciais foram favoráveis à Golden
com as medidas cautelares sucessivamente cassadas pelos juizes titulares ao apreciarem o mérito da questão", garantiu.
O procurador-geral da empresa, José
Barbosa Ribeiro Filho, explicou que obra
começou e a construtora faliu após ter
feito outro contrato com os que hoje se
sentem lesados. Com a falência, os dois
contratos foram rescindidos judicialmente e a família Chalita recuperou plena
posse do terreno.
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Cerca de 60 servidores municipais
partem em caravana hoje, às 15h, para
audiência em Brasília com o ministro do
Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto.
"URP é brincadeira". Assim
Nereu Lopes, do comando de greve e da comissão
organizadora da caravana, resume a insatisíação da categoria — parada há 50 dias
— com o acréscimo da URP
ao salário de
novembro, que será pago a partir do dia
30.
O que os servidores querem é o
cumprimento da Lei 1.016, que lhes dá
reajuste semestral de 100% do IPC e o
objetivo da audiência é pedir ao governo
federal que dê ao prefeito Saturnino
Braga recursos para isso. A caravana
visa, segundo Nereu Lopes, "sensibilizar
o governo federal quanto à situação de
penúria do Rio".
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Caravana de
servidores vai
a Brasília

Chrlstlna Bocayuva
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do e entregue um edifício no local, mas
faliu antes. Com a falência, o contrato
Chalita —
que havia entre a família
—
e
a
construtora
terreno
do
proprietária
foi rescindido judicialmente, retornando
o terreno à posse plena da família, que
ficou liberada para vendê-lo e ao esqueleto que a construtora havia deixado lá.
Tumulto — O manifesto dos
clientes da Construtora Canadá, que se
sentem lesados, tumultuou a venda de
lançamento do Edifício Golden Center,
primeiro empreendimento da Golden
Cross Empreendimentos e Construções,
que impetrou ontem na Justiça com processo por perdas e danos, além de uma
queixa-crime na 19a DP (Tijuca), contra
os manifestantes, qualifiquando Alcino
Ribeiro dos Santos e outros.
Segundo o advogado da Golden
Cross Empreeendimentos e Construções,
Albert Dau, toda a documentação está

r-1 A Rua Professor Eurico
Rabelo, no Maracanã, foi
uma das muitas da Zona Norte que a chuva da tarde de
ontem deixou alagadas e intransitáveis. A Rua José do
Patrocínio, no Grajaú, foi invadida pela água barrenta que
desceu da Estrada Grajaú—
Jacarepaguá e não escoou devido ao entupimento dos
bueiros por folhas e pedaços
de madeira. Na Rua Teodoro
da Silva, em Vila Isabel, os
moradores juntavam nas cal-
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çadas o lixo que vinha junto
com a água. O Rio Maracanã,
tomado por potes de plástico,
latas e todo tipo de entulho,
estava bem acima do nível
normal, causando pânico na
vizinhança.Na Praça da Bandeira e imediações, o trânsito
ficou completamente enganafado e muitos carros enguiçaram. dos. Como sempre, mecânicos improvisados tentaram tirar proveito da situação. Alguns chegaram a cobrar CZ$ 5 mil para secar um
distribuidor

DEDETIZAÇAO C/ MASSA
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Revoltados com os atropelamentos, moradores usaram paus e pedras para bloquear a Av. Brasil

'rotesto fecha a Av. Brasil

Morador de Barros
Filho não agüenta
mais atropelamento
O atropelamento e morte do catador de papéis Sebastião Peixoto, de
cerca de 60 anos, ontem de manhã no
km 21 da Avenida Brasil, próximo a
Barros Filho (Zona Norte), fez com
que a comunidade local bloqueasse as
pistas nos dois sentidos, com pedras e
pedaços de madeira. O protesto provocou engarrafamento de mais de dois
quilômetros. Policiais do 9o Batalhão
da Polícia Militar (Rocha Miranda)
levaram hora e meia para conseguir
liberar apenas meia pista da avenida.
Sebastião Peixoto, pensionista da
Previdência, saíra cedo de casa —

residia no Parque São José à margem
da Avenida Brasil — para catar papéis,
expediente que usava, segundo seus
vizinhos, para ganhar o dinheiro para a
alimentação. Ao tentar atravessar a
pista de subida, foi atropelado por um
veículo não identificado e teve morte
instantânea. No ponto onde estava o
corpo, coberto por um plástico preto,
os moradores resolveram interditar a
pista, inconformados, segundo explicavam, com o não atendimento a pedidos
sucessivos já feitos ao DER para a
colocação de uma passarela.
Os que residem do lado oposto da
pista também participaram da manifestação. O presidente da Associação de
Moradores de Barros Filho, Salvador
de Souza, disse que "há cinco anos os
atropelamentos se repetem, sem que

qualquer autoridade se sensibilize".
Segundo ele, levantamento feito pelo
DER contabilizou mais de 50 mortes
no local. As crianças residentes no
parque proletário são, de acordo com
o presidente da associação, as mais
ameaçadas. "Elas precisam fazer verdadeiros malabarismos para atravessar
diariamente as pistas e ir à aula na
Escola Municipal Firmino Costa".
Quase todos os presentes ao protesto tinham um caso de morte na
família, por atropelamento naquele
trecho, para contar. O pedreiro José
Antônio dos Santos, 37 anos, se lembrava de que perdeu uma tia ali, há 12
anos, e Cláudio Henrique de Oliveira,
13 anos, ex-aluno da escola, mostrava
as cicatrizes nas costas deixadas por
um acidente sofrido aos 7 anos.

Os guichês vazios do samba
Venda foi fraca no
primeiro dia para
venda de ingressos
O primeiro dia de venda de ingressos de arquibancadas para o desfile das
escolas de samba do grupo 1 foi bastante fraco. Nos seis guiches da bilheteria
4 do Maracanã que estarão vendendo
até sexta-feira ingressos para os setores
3 e 5 do Sambódromo. não foi preciso
colocar em prática o esquema montado
"O
pespara evitar demora nas filas.
soai deve estar esperando chegar dinheiro porque os preços estão meio
salgados", disse o bilheteiro Jonas dos
Santos. "Desde 12h está só pingando
gente nos guichês." Dos 9 mil ingressos
para o setor 5, apenas 600 tinham sido
vendidos.

Para uma venda mais rápida e
eficiente, a Riotur decidiu colocar dois
bilheteiros em cada guichê — um para
preencher carnes e outro para cuidar
apenas da caixa — mas exigirá cartão
de garantia e identificação do comprador em caso de pagamento em cheque
(apenas especiais), o que poderá mais
uma vez tornar as filas longas e demoradas. E que a Riotur descobriu que
cerca de CzS 2 milhões em ingressos
para as cadeiras foram pagos com
cheques roubados.
A empresa alerta que o uso de
cheques roubados por cambistas vai
prejudicar as pessoas que adquiriram
carnes com eles, porque as vendas
serão canceladas e ficarão bloqueados
o pagamento da segunda parcela e a
troca do carne por cartão magnético
a entrada na Passarela do Samba,
odos os ingressos comprados com
Cara
cheques roubados serão colocados novãmente à venda pela Riotur. A em-

presa esclarece que não se responsabiliza por revendas feitas por terceiros.
Nem mesmo os cambistas encheram ontem os guichês no Maracanã.
Luís França Ferraz, 34 anos, que mora
no Cachambi, foi o único a comprar
ingresso para as arquibancadas do setor 3 no guichê 4. Adquiriu quatro
ingressos, dois para assistir o desfile
com a mulher, dois para revender.
Acha que conseguirá no mínimo CzS
60 mil por cada ingresso que comprou
por CzS 22 mil parcelados em duas
vezes (metade será paga dentro de 30
dias).
Os ingressos para as arquibancadas
do setor 3 estão sendo vendidos nos
guichês 6, 5 e 4; para o setor 5, nos
guichês 3, 2 e 1. Os de cadeiras de pista
ainda podem ser adquiridos nos guichês 8 e 7. Do dia 28 até 2 de dezembro
serão colocadas à venda ingressos para
as arquibancadas dos setores 4 e 11. As
bilheterias funcionam de lOh às lóh.
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Sena

No concurso nu 38 ninguém acertou
a sena principal, que acumulou um
prêmio de QS 464.293.354.00. Um
apostador de Pernambuco acertou a
sena anterior e cinco acertaram a
posterior. As dezenas sorteadas foram 09, 10, 24, 40, 46 e 50. Os
revendedores prevêem um prêmio
de CzS 1 bilhão para o concurso da
sena principal da semana que vem.

Loto Rio
Também na Loto Rio ninguém acertou o prêmio principal. A quina
ficou acumulada em CzS
5.645.096.80. A quadra teve 26
acertadores que receberão CzS
40.369.00 cada. O terno teve 1527
acertadores que receberão CzS
981.00 cada. As dezenas sorteadas
foram 01, 12, 19, 34 e 37.

Bia e noite
Farmácias — Zona Sul — Farmacia Flamengo (Praia do Flamengo, 224); Leme — Farmácia do
Leme (Rua Ministro Viveiros de
Castro, 32); Leblon — Farmácia
Piauí (Av. Ataulfo de Paiva, 1283);
Copacabana — Drogaria Cruzeiro
(Av. Copacabana, 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);
Bonsueesso — Farmácia Vitória
(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);
Farmácia Comari (Rua Augusto
Vasconcelos, 76); Jacarepaguá —
Farmácia Carollo (Estr. de Jacarépaguá, 7912); Tijuca — Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias (Rua Conde de Bonfim, 300);
Ilha do Governador — Drogaria
Coutinho da Ilha (Est. Cacuia, 98);
Farmácia Supersônica (Aeroporto
Internacional); Pavuna — Farmácia
N. S. de Guadalupe (Av. Brasil,
23.390); Drogaria Central de Anchieta (Av. Nazaré, 2.635); Farmácia Jarsan (Rua Leocádio Figueiredo, 331); Zona Centro —Central do
Brasil — Farmácia Pedro 11 (Edifício da Central do Brasil).
Emergências — Prontos Socorros Cardíacos — Ipanema — Rio
Cor — 521-3737 (Rua Farine de
Amoedo, 86); Jacarepaguá — Urgecor — 392-6951 (Estrada Três Rios,
563); Botafogo — Pró-Cardíaco —
246-6060 (Rua Dona Mariana, 219);
Prontos Socorros Dentários — Copacabana — Clínica Dr. Barroso —
235-7469 (Rua Santa Clara,
1151408); Barra da Tijuca — Assislência Dentária da Barra — 399-1603
(Av. das Américas, 2300); Clínica
Odontológica Infantil — 399-4552
(Rua Armando Coelho dc Freitas,
46); Tijuca — Centro Especializado
de'Odontologia - 288-4797 (Rua
Conde de Bonfim, 664); Prontos
Socorros Infantis —Copacabana —
UPC —- Urgências Pediátricas —
287-6399 (Rua Barata Ribeiro, Ul);
Ortopedia — 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 —Copacabana — Clínica
Galdino Campos — 255-9966 (Av.
N. Sra. de Copacabana, 492). Psiquiatria — Botafogo — Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro - 542-0844; 541-3244 e 5413644 (Rua Paulino Fernandes, 78);
Tomografia — Niterói — Centro de
Tomografia Computadorizada de
Niterói (CTCON) - 714-2540, 7119555 e 266-4545 B1P 4JM2; Radiologia — Copacabana — Clínica Radiológica 24 horas Ltda. — 237-7226
(Av. Nossa Senhora de Copacabana,'4921202); Reumatologia — Bo•tafogo — Cenlro de Reumatologia
Botafogo — 266-5998, 226-7651 e
246-5443 (Rua Voluntários da Pátria, 445, grupos 130617); Oftalmologia — Ipanema — Clínica de
Olhos Ipanema — 247-0892 (Rua
Visconde de Pirajá, 4141511), Ultrassonografia — Lagoa — Echo
Home — 286 0481 ou 266 4545 bip
2514 (Rua Sacopá 601201).
Baby Sitter — Atividades Coordenada Psicologia e Educação —
255-6751 e 255-8141 (atendimento
para crianças de 3 messes a 10 anos
de idade, com profissionais especializados) — Rua Figueiredo MagaIhães, 286/sala 915.
Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro,
238 —Tel.: 226-5844; Carlinhos das
Flores — Av. Geremário Dantas, 71
— Jacarepaguá — Tel.: 392-0037;
Roberto das Flores — Av. Automóvel Clube, 1661 — Inhaúma — Tel.:
593-8749.
Borracheiro — Avenida Princesa Isabel, 272 — Copacabana —
Tel,: 541-7996; Rua Mem de Sá, 45,
Lapa (junto aos Arcos) com serviços dc mecânico, eletricista e reboque: Telefone 224-2446.
Reboques — Auto-Socorro Botelho — Rua Sá Freire, 127 — Sáo
Cristóvão — Tel.: 580-9079; AutoSocorro Gafanhoto — Rua Aristides Lobo, 156 — Rio Comprido —
Tel.: 273-5495; Avenida das Américas, 1577 — Barra da Tijuca — Tel.:
399-2192.
Chaveiros — Trancauto — Centrai de Atendimento — Tel.: 3910770, 391-1360, 288-2099 e 2685827; Chaveiro Império — Rua
Corrêa Dutra, 76 — Catete — Tel.:
245-5860, 265-8444 e 285-7443.

Ginástica

Arquivo — 01.11.87

Brunet, Magda
Lídia Brondi e
Cotrofe,
Luiza
Marcos Paulo malham
na Academia Scrett, no Leblon. Diogo Vilela na Heavy
Duty Gym, em Copacabana e
Eduardo Dusek na Equipe I,
de Ipanema. Cláudia Raia e
Alexandre Frota encantam os
salões da Fisilabor, em Botafogo, e Emílio Santiago mantem a boa forma na Marques
Dale, em Laranjeiras. As salas de ginástica e musculação
estão cada vez mais requisitadas pelas estrelas e, principalmente, pelos ilustres desçonhecidos que, diariamente, se
matriculam nas diversas academias da cidade. A maioria
dos alunos pretende apenas
manter a boa forma, outros
sonham em se tornar o Rambo e alguns planejam montar
seu próprio negócio. Enquanto isso as academias vão faturando: "Se eu não fizesse ginástica nem relaxasse o corpo
numa sauna já teria dado um
tiro na cabeça", brinca o publicitário, Romualdo Costa,
que há 1 ano se exercita na
academia do Hotel Glória.
Saiba agora o que elas oferecem e por quanto.

Na maioria das academias espalhadas pela cidade não há distinção de sexo ou idade, pois nunca é tarde para manter a boa forma física

Equipe I — 1 — Rua Visconde de
Pirajá, 161, Sobreloja, Ipanema.
Tel: 267-4248. 2 — Avenida Nossa
Senhora de Copacabana, 702 B, Sobreloja. Tel: 255-2554.
Oferece aos sócios ginástica localizada, aeróbica, musculação, taekwon-do, alongamento, dança de salão (valsa, samba etc), sauna, hidrojato, vestiários, bar, boutique, posto
médico, fisioterapia e estacionamento. Preço: Contrato trimestral: CzS
58 mil 800 à vista (ou em três vezes).
Semestral: Cz$ 84 mil 800 (ou em
quatro vezes) e anual: CzS 149 mil
600 (ou em seis vezes). Os assinantes
do JORNAL DO BRASIL e estudantes da Faculdade Cândido Mendes têm desconto. Preço especial
para pessoas de 15 a 22 anos. Funciona de 6h às 22h.
Corpore — 1 — Rua Visconde de
Pirajá, 365 B, Ipanema. Tel: 2876797. 2 — Rua Marquês de Abrantes, 88, Flamengo. Tel: 552-3733. 3
— Rua Conde de Bonfim, 422, Tijuca. Tel: 204-0444. 4 — Estrada da

Gávea, 648, São Conrado. Tel: 3223767. 5 — Rua Antônio Vieira, 24,
Leme. Tel: 541-3390.
Oferece aos sócios, ginástica localizada, aeróbica, musculação, lutas
(tae-kwon-do, jiu-jitsu, box tailandês e judô), alongamento, sauna,
vestiários, lanchonete e boutique.
Preço: Contrato anual: Cz$ 110 mil
850 à vista (ou duas de CzS 63 mil
675); (ou três de CzS 48 mil 750); (ou
quatro de CzS 42 mil). Contrato
semestral: CzS 80 mil 100 (ou duas
de CzS 48 mil 750). A Corpore dátrês meses de licença no contrato
anual —- ao aluno que precisar se
ausentar. Funciona de 6h às 22h.
Scrett — Rua Conde de Bernadote, 26/Loja 104, Leblon. Tel: 2392393.
Oferece aos sócios ginástica,
musculação, alongamento, lutas
(Hai-ki-dô, jiu-jitsu e caratê), danças (Bale clássico, moderno, sapateado e afro-jazz), sauna seca e a
vapor e lanchonete. Preço: Contrato
trimestral: CzS 54 mil. Contrato se-
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Sul do país mantém o
trovoadas. No Sudeste
provoca onda de calor
de chuva em algumas

Nas demais regiões o tempo varia de claro a
nublado com chuvas ocasionais principalmente no
Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste.

aeróbica, infantil, flexibilidade, sauna seca, jazz e caratê. Funciona de
6h às 21h. Preço: Mensal: CzS 8 mil
200.

Especializada em musculação,
mas promete para o próximo ano um
salão de 80 metros quadrados para
os adeptos de ginástica. Funciona de
6h às 23h (Sábado de 7h às 17h).
Preço: Durante quatro meses o aluno paga CzS 14 mil. Contrato anual:
CzS 95 mil à vista (ou duas de CzS 60
mil).
Lígia Azevedo — 1 — Avenida
Nossa Senhora de Copacabana,
895/10°. Tel: 255-7672 e 257-6118. 2
— Estrada da Barra da Tijuca,
1636/Cobertura. Tel: 399-6866. 3 Rua Félix da Cunha, 67, Tijuca. Tel:
264-5217.
Especializada em ginástica (especial, alongamento, localizada e para senhoras até 70 anos). Preço:
Contrato trimestral: CzS 24 mil 750.
Por semana: Quem faz duas vezes
(CzS 8 mil 250); três vezes (CzS 8 mil
850) e cinco vezes (CzS 9 mil 850).
Marques Dale — Rua das Laranjeiras, 43/Loja 13 e 17. Tel: 2654696.
Oferece musculação, ginástica

Grajaú

m
01/12

mestral: CzS 85 mil 400. Funciona de
6h às 22h. A grande atração da
academia é o professor de ginástica,
Paulo Cintura.
La Maison — Rua Fonte da Saudade, 39, Lagoa. Tel: 286-2443.
Oferece ginástica, musculação,
lutas (judô, box, box tailandês e
capoeira), sauna seca e a vapor,
salão de beleza e massagistas. Preço:
Contrato trimestral: CzS 47 mil 200.
Semestral: Cz$ 59 mil 400 a vista (ou
duas de CzS 33 mil 200). Anual: CzS
79 mil 800 (ou duas de CzS 42 mil
450); (ou três de CzS 32 mil 100).
Funciona de 7h às 22h. Possui cerca
de 2.800 alunos.
Fisilabor — Rua Visconde de
Ouro Preto 62, Botafogo. Tel: 2864448.
Oferece ginástica, musculação,
sauna e jazz. Funciona de 2a a 6a
feira, de 6h45 às 21h. Preço: Mensal:
CzS 12 mil 500.
Heavy Duty Gym — Rua Barata Ribeiro, 181/Loja 1. Tel: 5423045.

Ginástica Hotel Glória —
Rua do Russell, 632, Glória. Tel:
205-7272. Ramal 788.
Oferece ginástica, musculação,
sauna e piscina. Funciona de 6h às
21h. Preço: Mensal: CzS 10 mil.
Trilho do Corpo — Rua Paschoal Carlos Magno, 12, Santa Teresa.
Oferece ginástica, alongamento,
lutas (judô e tae-kwon-do), musculação e jazz (moderno e clássico).
Funciona de 8 às 21h. Preço: Varia
de CzS 3 mil 600 a CzS 5 mil 300.
Corpo, Saúde e Forma — Rua
Oliveira,19/201. Méier. Tel: 2690996.
Oferece ginástica aeróbica, localizada e musculação. Funciona de 7h
às 21h (Sábado de 8h ao meio-dia).
Preço: Mensal: CzS 6 mil 415.
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¦ A frente fria que está no
tempo nublado com chuvas e
o domínio da massa tropical
acompanhado de pancadas
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Nublado, com possíveis
pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, a partir da
tarde. Visibilidade moderada. Ventos de Este a Norte,
fracos a moderados, com
possíveis rajadas. Temperatura estável. Máxima e
mínima de ontem: 36.4" em
Bangu e 21.5° em Jacarépaguá.
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UF Condições Mil. Min.
PA: Nublado 3.0 2_.5
RR: Nublado
22.5
AP: Nublado
24.8
AM: Nublado 33.5 24.8
RO: Nublado
24,2
AC: Nublado
19.4
SE: Nublado 28.9 CE: Nublado 31,3 26.0
PB: Nublado
—
AL: Nublado 29.6 21.7
RN: Nublado 30.4 22.7
PE: Nublado
24.4
BA: Nublado 28.4 23.2
MA: Nublado 32.5 25.0
Pl: Nublado 38.0 24,0
DF: Nublado 24.4 18.4
MS: Nublado
22.7
MT: Nublado
25.0
GO:
Nublado
MG: Nublado 24.0 20.0
SP: Nublado 2b.3 19.0
ES: Nublado 29.3 24.0
PR: Nublado 26,6 17.5
SC: Nublado 33.3 19.9
RS: Nublado 33.1 19.4

Na esquina da Rua Uberaba com Rua
Castro, neste bairro da Zona Norte,
lugar de onde partiram várias multas,
expedidas irregularmente, há alguns
meses, não tem faixa de pedestres nem
guarda de trânsito. Os motoristas não
respeitam o sinal e as pessoas arriscam
a vida tentando atravessar a rua. Se
forem atropeladas, não têm nem a
faixa (que lhes assegura o direito de
passagem) como forma de argumento
e punição contra aqueles que infringem as leis de trânsito. Quem informa
é a moradora Carla Dias, que pede a
colocação da faixa e um guarda para
vigiar o trânsito.
A assessoria de comunicação do metrô enviou o processo para a colocação
da faixa, para o departamento de engentuiria de trânsito do Detran. Mas
informou que a prioridade para a pintura de faixas é em frente das escolas.
Mesmo assim, atenderá de qualquer
forma o pedido, que vai demorar. A
assessoria calcula que, no máximo de
um mês, a faixa será colocada.
O 6o Batalhão de Polícia Militar
(6°BPM-Andaraí) orientou os moradores à procurarem o capitão Paulo
Roberto, entre 7h e 17h, para conversarem sobre a possibilidade de se destacar um guarda para ordenar o trânsito.

Cavalcante

Representantes deste bairro do subúrbio do Rio, estiveram no JORNAL DO
BRASIL, para protestar contra a atitude da Viação Candelária. Aproximadamente 80 passageiros da linha 298
(Castelo-Acari), pertencente a Viação
Candelária, voltaram a viajar apertados e a enfrentar filas enormes, depois
que a empresa resolveu retirar de circulação, na última sexta-feira, o carro
especial das 8h, que fazia ponto-final .
no conjunto dos Bancários, no bairro
de Cavalcante, subúrbio do Rio. Com
esta decisão, os passageiros enfrentam
novamente a maratona de pegar ônibus, que vêm lotados dos bairros mais
distantes, tornando a ida para o trabalho verdadeira guerra de nervos. E se
preparam para enviar abaixo-assinado
reclamando providências à Viação
Candelária. Em Cavalcante nasceram
Ilustres personagens da vida cultural e
politica da cidade, como o jornalista
Sérgio Cabral — contaram os representantes — a quem os moradores
também pretendem recorrer porque
viram-se privados de transporte regu-

eleições um bando invadiu uma padaria
e levou tudo o que pôde. "os assaltos
aqui viraram rotina, outro dia uma
velhinha que saía do banco teve todo o
seu dinheiro (Cz$30.000), violentamente arrancado pelos ladrões. E não é só
aqui, no Largo da Segunda-Feira,
acontece a mesma coisa". Ele acresceuta que os bares que ficam no Largo da
Segunda-Feira com a rua São Francisco Xavier, estão fechando às lOh, por
causa dos assaltos.
¦ Os moradores devem reunir seus
represntantes para procurarem o comandante do 6a BPM, Anani de Freitas, para discutir o problema.

lar para o trabalho, por decisão arbitraria da empresa de ônibus, segundo
os representantes.
¦ Segundo o secretario municipal de
Transportes, Danilo Lobo, as empresas de ônibus têm cometidos várias
irregularidas, por causa da falta de
fiscalização, interrompida em decorrência da greve dos servidores municipais. E acrescentou que entrará em
contato com a direção da empresa.

Tijuca

A Rua Melo de Matos, deste bairro da
Zona Norte, é o ponto favorito de
assaltantes e pivetes. Donato Almeida,
morador na rua conta que no dia das

¦ Quero pedir esclarecimentos à SMTU no
que se refere aos dois
últimos aumentos de
e
(out
passagens
nov/88), uma vez que a
empresa Expresso Pégaso que explora a linha
Santa Cruz/Castelo, via
Av. Brasil, abusa dos
preços. Em out/88 o
concedido
percentual
foi de 21,39% e o de
nov/88, 28,27%. A empresa majorou as passarespectivamente
gens
em 29,26% e 32,08%.
Em outubro a passagem
foi de CzS 410 para CzS
530 quando o correto
seria CzS 498. Em no-

vembro foi de CzS 530
para 700 quando o correto seria CzS 639. Iran
liei Cezar— Rio.
¦ A construção de prédios comerciais ao longo da faixa central da
Av. Pres. Vargas, proposta pelo arquiteto
Paulo Case no JB é representaria a privatizaçáo e mercantilização
de um espaço público.
Acarretaria um permanente engarrafamento
de trânsito, por causa
do estreitamente das
pistas e pelo estímulo ao
uso de mais carros particulares, inerente à proposta de um grande es-

tacionamento subterrâneo na Candelária. Aumentaria a poluição ambiental. em vista da morosidade do trânsito e
da ocupação do espaço
central por grandes blocos construídos e ocupados por bares e restaurantes lançadores de vapor de gordura e fumaça. Afetaria a visão à
distância da Candelária.
Tumultuaria, no decorrer das obras, o centro
nevrálgico do Rio sem
quaisquer vantagens senão para o bolso dos
empreiteiros. (...) Sérgio Guerra Duarte —
Rio.

P9*5R*
¦ Na edição de 3 de novembro de 1904
o JORNAL DO BRASIL publicava:
"O conduetor da Carris Urbanos Firmino Serra da Silva veiu hontem narrar-nos o seguinte: Na segunda-feira,
às 7 1/2 horas na noite, seguia o seu
carro n. 40, chapa 153, pela rua de S.
Diogo, quando um passageiro provocou uma discussão e ao passar de um

banco para outro cahiu, pois achava-se
um tanto alcoolisado. O conduetor
referido foi preso, bem como o fiscal,
ficando aquelle detido na 9a delegacia
até hontem. Ao ser solto, os inspectores que alli se achavam reclamaram a
quantia de 7S300, que diziam ser para
pagamento do deposito da quantia de
57S000 quc trazia consigo, que era a
feria do carro. O queixoso disse-nos
que o dinheiro lhe fora tirado na
delegacia e não o dera em deposito,
achando illegal o pagamento daquella
quantia".
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morreu após cirurgia
Mônica
Monica morrcuapOs
são
Médicos
'censurados'
Cremerj
pelo
0 Conselho Regional de Medieina (Cremerj) censurou o cirurgião
Roberto Franco Marques e o anestesista Gilberto Barbosa por erro médico na lipoaspiração que matou a universitána Mônica Luciene Tupinambá
de Almeida, 24 anos, em 17 de janeiro do ano passado. A decisão do
Cremerj, tomada na quarta-feira, puniu Marques com censura reservada
— sanção que fica registrada em sua
ficha particular. Barbosa recebeu censura pública, o que implica publicação
da sentença em dois jornais de grande
circulação. Os condenados têm 30
dias para recorrer.
Na prática, os dois médicos ficarão com o que se chama popularmente de ficha suja. A censura é definitiva
e serve como agravante para o futuro.
Roberto Marques e Gilberto Barbosa
também foram processados na Justiça
Criminal, conseguiram a absolvição,
mas a promotoria recorreu da decisão. A resolução do Cremerj não
impede Marques e Barbosa de exercerem a profissão. O advogado da família da universitária, José Mauro Couto de Assis, não quis comentar a
decisão, dizendo que está mais preocupado com o processo na Justiça
Criminal.
A universitária Mônica Tupinambá pretendia diminuir o culote quando mternou-se na Casa de Saúde dos
Suboficiais e Sargentos da Marinha,
no dia 17 de janeiro de 1987. Horas
depois, a lipoaspiração — uma cirurgia de rotina — transformou-se num
pesadelo. Sua mãe, Juvenilde, foi visitá-la no sábado, dia 18, e encontrou a
filha de bruços, imóvel. Mônica sofrera parada cardíaca que a deixou em
coma durante 28 dias. A universitária
morreu dia 13 de fevereiro, depois de
nova parada cardíaca.
Virose

em

Laranjeiras
não

é

surto
Uma virose vem atacando crianças de parte da Zona Sul da cidade,
com sintomas comuns — febre alta,
vômito e indisposição — em geral
superados após quatro dias de próstração. A incidência, entretanto, não
caracteriza um surto, garantem pediatras que vêm dignosticando com freqüência esses casos, seja no Instituto
Fernandes Figueira, do Ministério da
Saúde, no Flamengo, ou na Amiu Emergências Pediátricas, em Botofogo.
A incidência da virose tem sido
maior entre os moradores de Laranjeiras, onde, nas duas últimas semanas, o Centro de Saúde do Município
identificou quatro casos de hepatite.
Dois deles na creche Santana, pertencente à igreja do Cristo Redentor, na
Rua das Laranjeiras, e outros dois
também na Rua das Laranjeiras, confirmados ontem.
A diretora do Centro de Saúde
Manuel José Ferreira, da Prefeitura,
no Flamengo e com jurisdição sobre
Laranjeiras, a médica sanitarista Maria do Carmo Cruz Ferreira, acha que
os casos de hepatite são isolados: as
duas crianças da creche são irmãs e
moram em uma vila proletária no
final do Cosme Velho; os meninos
Arnaldo e Henrique, de 7 e 9 anos,
filhos do porteiro do prédio 337, também vivem na mesma casa. Mas ela
reconhece que outros casos possam
estar sendo diagnosticados por médicos particulares, já que o centro de
saúde vem funcionando precariamente há dois meses, devido à greve dos
servidores municipais.
A virose mudou de característica
nas últimas semanas, segundo observou o pediatra Humberto Nobre, de
plantão ontem à tarde na emergência
da Amiu em Botafogo: "Há dois
meses atendemos muitos casos de virose com febre baixa, a seguir pintando o corpo como se fosse uma rubéola. Pediatras que lidaram com essas
crianjjas também se contaminaram. Já
de tüm mês para cá, em cada 10
atf/ndimentos aqui, temos dois casos
de virose com um quadro de febre
/alta, vômitos e mal-estar", contou.
A equipe de três pediatras da
Amiu de Botafogo atende em média,
por plantão de 12 horas durante o dia,
na emergência, a 100 crianças — em
geral, pacientes da classe média dos
bairros de Botafogo e Laranjeiras. Os
outros dois méicos do plantão registraram a mesma incidência da virose
observada na clientela do doutor
Humberto.
No atendimento de crianças ca/entes, a equipe do Instituto Fernandes Figueira, do Ministério da Saúde,
no Flamengo, igualmente vem diagnosticando a presença da virose, com
a mesma sintomatologia.

Borel

e

77
prende
do Moaclr Gomes
Fotos de

fugir

mas

é apreendido

O acirramento da guerra de quadrilhas pelo controle do tráfico de tóxicos na
Tijuca levou 480 homens das polícias civil
e militar, numa operação que durou 11
horas, a cercar e invadir os morros do
Borel, Chácara do Céu, da Casa Branca e
do Cruz. Foram presas 77 pessoas, entre
as quais 18 menores. Um dos detidos é o
traficante Nílton Olinto Tibúrcio Filho, o
Alemão, braço direito de Fernando Sales
Pinto, o Nando, que controlava a boca da
Chácara do Céu e foi morto na semana
passada. Alemão diz ter 16 anos mas
aparenta bem mais e a polícia nega que
seja menor.
Na operação foram apreendidos um
livro de contabilidade do tráfico, cinco
pacotes de ácido bórico (que é misturado
à cocaína para aumentar o peso), balança
de precisão, cartuchos de fuzil FAL 762
gpBwf > }y fSMjf
\
:
A-; j
privativo das Forças Armadas, balas calibres 45 e 9mm, duas bombas de gás
lacrimogênio Maxi Vai e um rifle calibre
12, além de um Bugre amarelo chapa MR
3184, uma filmadora, gravadores, fitas
cassete e três cães de guarda do traficante
Isaías Costa Rodrigues, que conseguiu
fugir.
Participaram da operação a CIOE
operagao que durou 11 horas, 480 homens das polícias
polifcias civil e militar revistaram casas e moradores
(Companhia Independente de Operações Na operação
Especiais da PM), a CAO (Coordenadoria de Apoio Operacional da Polícia Civil), a Delegacia de Entorpecentes, o
Batalhão de Choque e o 6o Batalhão da_
Polícia Militar (Tijuca). O esquema estava'
sendo planejado desde o dia 14 pelos
secretários de Polícia Civil, Hélio Saboya,
e de Polícia Militar, coronel Manuel Eliseo dos Santos, e pelo governador Moreira Franco, no Palácio Guanabara. No
domingo foram acertados os últimos detalhes da operação, desencadeada com êxito
segundo o coronel Anani Andrade, do 6o
BPM.
Os morros foram cercados às 4h e
invadidos duas horas depois. O CIOE
ocupou o lado da Floresta da Tijuca, o
Batalhão de Choque ficou com o controle
das saídas e os outros policiais subiram as
favelas, enquanto dois helicópteros sobrevoavam os barracos — o vento das hélices
destelhou casas no Terreirão, na divisa do
Borel com a Chácara do Céu. O objetivo
principal era pegar os chefes das quadrilhas, sobretudo Isaías, que controla o
tráfico no Borel e escapou a tempo, provavelmente pelo Alto da Boa Vista.
Homens, mulheres e até crianças
eram revistados e os detidos recolhidos
pelo ônibus de triagem da PM e levados
para a Delegacia de Entorpecentes, onde
seriam verificados seus antecedentes criminais. O traficante Alemão não p&de
ficar na patamo com outros detidos, porque corria o risco de ser morto por integrantes do bando de Isaías. Foi então
escoltado, sob vaias da comunidade que o
acusava de matador, até um cano onde só
havia policiais. Alemão saiu chorando,
com o rosto ensangüentado por causa de
socos que levou dos homens de Isaías.
Carlos Augusto da Silva Verlingue, 35
^
Iimpedir
anos, foi preso por ter em casa cinco
de
ácido
bórico,
o
fuzil
FAL,
as
pacotes
bombas de gás lacrimogênio e o rifle
impedir o tráfego
'v
trSfego em direção
diregao à& Usina,
calibre 12.Maria José Soares, mãe do Todas as saídas
Muda e Alto da Boa Vista.
satdas dos quatro morros foram fechadas pelos policiais
traficante Ademil de Jesus Soares, preso
em 27 de setembro com seis papelotes de
cocaína e condenado a quatro anos de
prisão, também foi detida por ter uma
balança de precisão em casa. O traficante
Alexandre Lima de Souza Filho, o Vovô,
braço direito de Isaías, foi preso quando
comprava leite para a esposa Lúcia Regina de Carvalho, que está grávida. Na casa
de Nelson Santos, o Bill, gerente do
tráfico, que fugiu pelos fundos, a polícia
encontrou o livro de contabilidade da
boca.
Às 12h30 ouviu-se uma rajada de
metralhadora. Uma hora depois, com a
operação praticamente no fim, a patamo
52-0200 foi recebida a tiros por oito traficantes no Terreirão. O soldado Videira foi
ferido de raspão na testa e a patamo teve o
espelho retrovisor quebrado e perfuração
na lataria do lado do motorista. Com a
suspeita de que havia feridos no Terreirão, o delegado da CAO, Juremir Batista,
e o de Entorpecentes, Luís Mariano, deram uma última revista, com cerca de 30
homens, na Chácara do Céu, mas só
conseguiram trazer um cartaz do traficante Piá, da quadrilha de Marquinhos, que
tomou o lugar do irmão Nando no controle do tráfico no morro.
O delegado Luís Mariano disse que
operações semelhantes serão desencadeadas em outros morros, pois o esquema
está tendo o efeito desejado.
Foram apreendidas duas bombas de gás lacrimogênio, ácido bórico, balança de precisão e munição
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Hospital
Justiça

confirma

discriminação
religiosa
dar ganho de causa, por unaniAo midade, ao cirurgião Renato
Bandeira, na sua ação trabalhista contra o Hospital Silvestre (no bairro de
Santa Teresa) os juizes da 2a Turma do
Tribunal Regional do Trabalho confirmaram duas sentenças anteriores, nas
quais se reconhece explicitamente que
o médico foi vítima de discriminação
religiosa por parte dos Adventistas do
Sétimo Dia, proprietários do hospital.
Renato Bandeira havia ganho, no
início de 1977, uma ação na 17* Junta
de Concliliação e Julgamento, na
qual a
juíza Miriam Lippi Pacheco reconhece-

usava

carro

roubado

tráfico

consegue
livro

invade

Silvestre
ra a existência de contrato de trabalho
do médico com o hospital, apesar de
não haver carteira assinada. A juíza
aceitou, no processo, as provas de que
os médicos adventistas eram beneficiados, em detrimento dos não adventistas. Essa discriminação —alegava o
cirurgião— era a própria origem da
questão.
A sentença de Miriam Lippi Pacheco foi anulada pouco depois pela mesma 2a Turma do TRT, sob o argumento
de que a decisão era nula, pois a juíza,
ao dar o ser veredito, já era titular de
uma outra junta. Alguns meses depois,
no entanto, o novo juiz da Junta manteve integralmente, sem qualquer alteração, a sentença anterior. A Associação
da União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia — mantenedora do
hospital — voltou a recorrer ao TRT,
desta vez quanto ao mérito da questão.

é

condenado

O Tribunal manteve, então, por unanimidade, o julgamento da primeira instância. A última alternativa jurídica da
associação mantenedora é agora um
recurso ao Tribunal Superior do Trabalho.
De acordo com a decisão do TRT,
que considerou existente o vínculo de
emprego, os mantenedores serão obrigados a pagar ao cirurgião todos os
direitos trabalhistas que teria se fosse
registrado — desde novembro de 1961,
quando entrou para o hospital, até
agosto de 1987, auando ajuizou outra
reclamação trabalhista considerando-se
"indiretamente dispensado".
Renato Bandeira, que fez mais de
cinco mil cirurgias em 26 anos de trabalho em hospitais, diz no processo que o
Silvestre dificulta o trabalho dos médicos não adventistas, com riscos para os
pacientes. Além disso, o ganho desses

médicos foi reduzido, em comparação
com o auferido pelos profissionais adventistas da mesma especialidade. O
encaminhamento de associados do seguro-saúde do hospital preferencialmente para médicos adventistas, em
detrimento dos demais, também foi
denunciado.
Testemunha de Bandeira, a exchefe do centro cirúrgico Odete Germer diz, em depoimento, no processo,
que foi orientada pela administração do
hospital para não fornecer material cirúrgico (que havia sido importado da
Alemanha) para Renato Bandeira e
outros médicos antigos do staff do Silvestre, também não adventistas. Odete
"Estava difícil
pediu demissão em 1979:
exercer a profissão", diz Odete em seu
depoimento, revelando que apesar da
proibição continuou fornecendo o material aos médicos antigos.

Uma quadrilha liderada pelo proprietário da Funerária D. Pedro II,
em Petrópolis, Salvador Messores, 44
anos, que transportava mortos em
carros roubados, foi descoberta por
policiais da Delegacia de Roubos e
Furtos de Automóveis (DRFA) e
apresentada ontem à imprensa. A polícia conseguiu prender os quatro integrantes do bando, porque Azidelmar
Pereira, proprietário de uma agência
de automóveis em Vila Valqueiie
(Zona Oeste), e seu advogado, Edil
Pinto Motta Filho, desconfiaram da
procedência do Gol bege, placa de
Campos, NA 2920, vendido por Salvador.
Consultada a DRFA, veilficou-se
que o carro fora roubado em Sapucaia, no dia 25 de julho de 87, e que
sua placa original era MG TM 4640.
Em diligências no dia 18 passado, os
policiais da DRFA prenderam o proprietário da funerária, localizada na
Estrada União e Indústria, em PetrÓpolis, que logo denunciou seus comparsas: o motorista da Viação Imperial, José Paulo da Silva, 34 anos, que
também comprava e revendia os carros roubados; Mauro João Vieira, 35
anos, que roubava os carros, e José
Murillo Brasil, 32, auxiliar de despachante, com escritório na Rua Melo e
Souza, 1.165, sala 100, em São Cristóvão, que emplacava os carros, fornecendo chapas e documentos frios.
JB
a
de

discute

prevenção
acidentes

Por ano 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no
Brasil, a maior parte vítimas de
acidentes previsíveis, ou seja, evitáveis. A informação foi dada
pelo sub-chefe do Departamento
Nacional de Estradas e Rodagens, Antão Batista Ferreira, durante a abertura da II Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do sistema JORNAL DO BRASIL.
Antão Batista disse que motoristas e pedestres devem conhecer o regulamento do código nacional de trânsito e "toda atenção
é pouca para enfrentar o caos da
cidade grande" O sub-chefe do
DNER acredita que a questão da
educação de trânsito deveria ser
prioridade das autoridades do
ramo.
A SIPAT — Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho - do JB promoverá,
além de palestras, um curso de
combate a incêndio e a exposição
de vídeos sobre acidentes de trabalho. Segundo o diretor do Departamento de Recursos Humanos, Paulo Lacerda de Oliveira,
responsável pelo evento, esta é
uma prática das grandes empresas
que visa a enfatizar a segurança
no trabalho.
Neto do rei — Desde sábado, os funcionários do Aeroporto Intemacional do Rio de Janeiro perderam de vista o jovem negro que durante 15 dias dormiu nos bancos e
comeu de favor nas lanchonetes do
Galeão. O ganense Owuser Patrick
Prince, foragido de seu país para não
ser decapitado — a tradição de sua
tribo ordena o sacrifício do neto do rei
morto para que a cabeça do jovem,
enterrada com o ancião, garanta um
reinado eterno —, teria encontrado
na madrugada do dia 19 um casal
decidido a abrigá-lo. E a versão que
dão desde o segurança da Swissair,,
Ismael de Freitas, até o gerente de
aeroporto da Varig, Ursinino Olímpio
de Albertim. Mas ninguém sabe identificar ou dar o endereço do casal que
socorreu o neto do rei Nana Kwandoo
Ashante. O segundo na lista de sacrifício (o primeiro está estudando medi- ,
cina nos Estados Unidos), Owuser
ficou no Brasil em uma escala de seu
vôo para o Canadá. Ele esperava
resolver problemas de visto para prósseguir viagem.
"
Aulas perdidas — Para
garantir o direito de reposição de
aulas perdidas durante as greves dos
professores do estado e do município,
a Apaerj (Associação de Pais e Alu--'1'
nos do Rio de Janeiro) vai impetrar
mandado de segurança preventivo-1
contra as autoridades estaduais e mu-í i
nicipais e o Cepe (Centro Estadual de
Profissionais do Ensino). Os professores estaduais permaneceram em greve.
90 dias e os municipais estão parados
há dois meses. A presidente da
Apaerj, Carmelena Pereira, esclare-:
ceu que não há nada contra os professores, mas diz que "é injusto os alu-, •£
nos serem os eternos prejudicados".
'Guerra
santa' — o
deputado Atila Nunes entregou ao
subsecretário de Polícia Civil, Heckel
Raposo, um dossiê com denúncias de
agressões que teriam sido cometidas
por líderes evangélicos contra adeptos
do espiritismo. Raposo informou que
vai encaminhar parecer ao secretário "
Hélio Saboya recomendando a apura- '
ção. Na semana passada, a TV Corcovado reconheceu que a ex-atriz Darlene Glória, hoje irmã Helena Brandão, da Igreja Evangélica da Paz, seexcedeu cm seu programa religioso
nas acusações a espíritas e por isso
deu a Átila Nunes o mesmo tempo
para defesa de sua fé.

João Cerqueira
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Pelo Cândido Mendes passam 32 mil pessoas por dia
Joáo
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Borges Neto
tem um número de habitantes
superior ao de muitos municípios
Ele do interior fluminense, vive as tensoes e choques de uma cidade nervosa, não pára de crescer e, no entanto, pode
se orgulhar de uma coisa surpreendente: em
seus mais de seis anos de existência não
conheceu um único crime, nunca precisou
chamar os bombeiros e só três vezes os
assaltantes lhe perturbaram a paz, e mesmo
assim sem grande sucesso.
Pelo Centro Cândido Mendes — um
edifício de 46 andares e 140 metros de altura
que se ergue no Centro do Rio de Janeiro
(Rua da Assembléia, 10) — passam diáriamente mais de 32 mil pessoas. Ali existem
lojas de comércio, escritórios de advogados e
agentes de turismo, a Liga das Escolas de
Samba, o Comitê Olímpico Brasileiro, uma
faculdade de direito e ciências contábeis, um
teatro e outros espaços reservados à pesquisa,
à cultura e ao lazer. O homem que tornou
possível a construção desse empreendimento
— ao liberar o gabarito dos prédios da área —
, o ex-governador Chagas Freitas, também
tem ali seu escritório.
O edifício surgiu numa das quadras mais
valorizadas da cidade, onde antes existia apenas uma casa de madeira conhecida como o
Forte Apache, em meio a um terreno baldio
pertencente ao Banco do Brasil e que o
professor Cândido Mendes, neto do homônimo senador do Império pelo Maranhão, comprou em 1976 para expandir seu conjunto
universitário.
Não é a altura do gigantesco bloco de
vidro ray ban — no Rio só perde para o do
Banco do Brasil, na Rua Senador Dantas,
Centro, com 156 metros, e a Torre do RioSul, na Zona Sul, com 167 metros — que mais
envaidece o seu administrador, o arquiteto
João Ricardo Abrunhosa, 28 anos. Do que o
jovem guardião gosta mesmo de falar é do
modelo de segurança que o prédio oferece.
Difícil driblar a vigilância. Nada menos que 29
homens se rendem ali, dia e noite, sempre de
olho em quem entra e sai. Eles estão em cada
esquina do imóvel, nas entradas do subsolo
(onde ficam as 28 lojas), no saguão, nos
corredores, em toda a parte onde houver
possibilidade de passagem para uma pessoa.
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São 140 metros de concreto e vidro junto ao velho convento
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Chagas Freitas governa imóveis
A satisfação maior de Abrunhosa é que
"nunca nenhum segurança
precisou usar a
arma para desempenhar suas funções". Ao
longo dos mais de seis anos de funcionamento
do Centro Cândido Mendes, o administrador
se recorda apenas de três casos em que os
assaltantes levaram a melhor, "antes de melhorar o sistema de segurança".
Como em qualquer outro prédio de escritórios, o Cândido Mendes tem salas cujas
portas só abrem depois de usado o interfone e
identificado o visitante através do olho mágico. É o caso da Liga das Escolas de Samba
(sala 1.513), onde freqüentemente se reúnem
os presidentes de algumas delas que acumuIam também a fama de banqueiros do bicho:
por exemplo, Castor de Andrade e Anísio
Abraão David. Essas reuniões, porém, mesmo comprovadas pelo estacionamento de carros de luxo quase toda a semana nas imedia"em nada autorizam a crença
de que o
ções,
jogo do bicho tem aqui o seu quartelgeneral", rebate Abrunhosa. Diga-se de passagem que no elegante Cândido Mendes é
bem maior o número de portas de vidro que
deixam ver a mesa das recepcionistas ou
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mostram confiança no sistema de segurança
quando ostentam o letreiro entre sem bater.
A segurança contra incêndios é também
um fator de tranqüilidade para quem trabalha
no prédio. No térreo fica a sala onde um
painel alerta ao menor sinal de fogo em
qualquer uma das 912 salas ou lojas do prédio.
Além dos três vigias que ali se revezam 24
horas por dia, o Centro Cândido Mendes
conta com mais 33 homens para zelar pela
segurança dos seus visitantes e moradores.
E, se mesmo assim, acontecesse um
incêndio, água é o que não faltaria: nada
menos que 1,7 milhão de litros — algo suficiente para garantir o consumo normal de
5.200 pessoas num dia de calor. Além disso,
em cada andar existem dois hidrantes. Só no
mês de agosto foram gastos no prédio
12.826.700 litros de água, o que representou
para a Cedae uma receita de CzS 3.603.000.
Segurança, conforto e beleza — que o
visitante experimenta ao longo dos corredores
bem iluminados e limpos — formam um tripé
sobre o qual muitas firmas assinaram os
contratos de compra ou locação das salas e
salões (alguns com 300 metros de área, tão
grandes como os andares de alguns prédios do
centro da cidade). Ali se estabeleceram a
Embratel (nos andares 20,21 e 22), os escritorios dos supermercados Disco (todo o andar
39, com 2.012 metros quadrados) e dos estaleiros Verolme, agências de turismo, o Comitê Olímpico Brasileiro, a Riotur, a Turis-Rio,
e escritórios de advogados, como o de José
Luís Bulhões Pedreira, autor da Lei das
Sociedades Anônimas. Ali se encontram também os escritórios das multinacionais China
Metals, Montana Power e Reynolds.
Difícil é encontrar uma sala para comprar. Mais fácil, é alugar. Mas o interessado
que se prepare: nada menos de CzS 150 mil
pelo aluguel de uma sala de 43 metros quadrados. A Radiobrás vai leiloara sala 1.613 (com
aproximadamente 300 metros de área), onde
até há pouco funcionava um escritório da
EBN (Empresa Brasileira de Notícias), da
Presidência da República Qualquer que seja
o lance, o cálculo deve ser em dólares: o dono
de um salão no 34° andar, com a mesma área,
está pedindo 250 mil dólares (CzS 177,5
milhões no câmbio paralelo). E comprador,
"é o
garante Abrunhosa,
que não vai faltar."

Mauro Nascimento

Chagas Freitas,
um inquilino da
primeira hora

O QUE MUDA NA SUA VIDA
COM A NOVA Assuasdúvi-

CONSTITUIÇÃO S^SSSÜ;
uma resposta no
JORNAL DO BRASIL
Em Vida Nova, a coluna diária sobre Constituição. Envie sua
carta, faça a sua pergunta.
JORNAL DO BRASIL. Do seu
lado para fazer valer os seus direitos.
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Virgínia (E) quer ser juíza e Alexandrina, "poder agir sozinha"
Mauro Nascimento

w-x'y_w^^

^'rtif^'

jétBí''*'

'

mSr

^^^__*__j_m__W

__§_____:_______________&.

m_m

Hpupun*^™^

mm

^ <sh______9__Mk "*i
x<7 >*%^H
^H^fc. ^JmmF^Ê.

JX_m_\

jjlp^

!§35Kfi2^l8É-------JaB

-

tãÜMrôw- ¦>-.; vcfçpC'/

-

í. ¦,

JmMWÊm W__wÊÊ
5 *
'"**§____»_.
^^S&_m&_.y^mx7m^iSS^m!y'y'
wafr
" _
_W____Ê
i_^_____^________Ks^

''^^^^ -^JJJjJJJIIJHI^HH^H

awwwwfc<vaa»___«i^__WM_HWi'S':.v-^: .-.-..¦;.¦.¦¦¦,-.¦.-¦¦¦¦.¦•¦¦¦-.¦ wibii i i oocf-T'..-.____n_——wwrnrwmiiin»

Salas de aula refrigeradas: um conforto raro nas escolas do Rio

U?G0NeüESO
DE CORAIS
DO RIO DE JANEIRO
ÂMBITO NACIONAL

SALA CECÍLIA MEIRELES
Dias 22, 23 e 24 de novembro às 15 horas;
Dia 25 de novembro às 14 horas
Entrada Franca
Corais Convidados:
Canto em Canto — dia 22 ..

Lovarte — dia 23
Josquin Salepico (Itália) — dia 24
Coral do Rio — dia 25

Apoiando

evento*
que elevam

JORNAL DO BRASIL

RADIO JORNAL DO BRASIL

e dignificam
a cultura

do nosso
povo.
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Uma escola para
muitas classes
e várias idades
Na origem do Centro Cândido Mendes estava
a necessidade de garantir espaço para novos
cursos, que o prédio da faculdade de direito, no
antigo Convento das Carmelitas, na Praça 15. não
tinha mais desde a década de 60. Quando o
professor Cândido Mendes ganhou a luta pela
posse do terreno e conseguiu a aprovação do
"O
projeto, prometeu:
prédio vai ser uma espécie
de Beaubourg dos pobres", disse referindo-se ao
bairro de Paris onde fica o Centro Cultural
Georges Pompidou. Isso explica por que seis dos
46 andares do moderno Centro Cândido Mendes
sejam ocupados pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. Ali estudam
cinco mil pessoas, 3(K) das quais com bolsas que
vão de 20 a 75%. Geralmente são estudantes que
trabalham no centro e estudam à noite. É o caso
de 60% deles. A maioria estuda Direito. Mas há

também cursos de Administração, Economia e
Ciências Contábeis.
Os alunos não se queixam de falta de conforto: as salas são amplas e todas têm ar condicionado. A alta mensalidade do mês de setembro (seis
cadeiras) foi de CzS 19.665. Não raro os professores são antigos alunos. Josimar da Costa Vallim já
completou 78 anos, formou-se aos 65 e comparece
à escola duas vezes por semana para dar suas aulas
de Direito, com uma disposição invejável: "Enquanto eu puder, aqui virei". Os alunos não ficam
atrás. Entre eles está Virgínia de Moura Estêvão,
23 anos, autônoma, 2o ano de Direito. "Quero ser
juíza. Acho que a Justiça no Brasil é muito lenta e
pouco justa à vezes", argumenta.
Maria Alexandrina Dias, 27 anos, de Laranjeiras, é bancária. Também ela quer trabalhar
pela Justiça mas o objetivo mais imediato é
mesmo ter seu escritório e "poder agir sozinha".
Solange dos Santos, 40 anos e moradora em
Bonsucesso, elogia também o convívio com os
colegas — "aqui há muito respeito". Segundo ela,
isso e o fato de a Cândido Mendes permitir a
freqüência às aulas a quem trabalha no Centro da
cidade explicam por que ali estudam motoristas de
caminhão, barbeiros, empregados de escritório e
pessoas de todas as idades.

O ex-governador Chagas Freitas, 74
anos, foi um dos primeiros inquilinos do
Centro Cândido Mendes. Sem ele difícilmente o projeto de construção teria ido
avante. Foram muitos os que se opuseram
ao empreendimento alegando ser um atentado a patrimônios urbanísticos da cidade,
como o antigo Largo do Paço onde Dom
João VI desembarcou em 1808, o Paço
Imperial e o Convento dos Carmelitas, construído em 1640 e tombado em 1963 pelo
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional).
Mas o ex-governador se interessou tanto
pelo projeto que já em 1972 alterou a
política dos gabaritos. Graças a ele, os
edifícios podiam, a partir de então, atingir a
altura de até 140 metros no Centro da
cidade. E é no 26° andar do Centro Cândido
Mendes (onde comprou quatro salas) que
atualmente Chagas Freitas se realiza como
homem de negócios. Todo dia é fácil encontrá-lo lá, na sua Administradora Riachuelo,
de onde cuida do vasto patrimônio imobiliário que adquiriu, mas sobre o qual guarda
segredo. Como também não fala de política:
"Estou afastado", diz, seco.
Admite no entanto que governar imóveis (há dez anos tinha 178) não é tarefa que
o assuste, apesar de aparentar pouca saúde."Governar um estado é mais difícil", limitase a dizer.

Um centro onde
se guarda a
memória social
O historiador Hélio Silva é uma das 15
mil pessoas que todo dia chegam ao Centro
Cândido Mendes para o desempenho das
suas funções profissionais. Apesar de seus 81
anos, todas as tardes ele assume o seu posto
— presidente do Centro de Memória Social
Brasileira, instalado na sala 506, ao lado de
outras salas dedicadas a pesquisas com nomes sugestivos, tais como Estudos Sociais
Aplicados e Estudos Afro-Asiáticos.
"A
presença aqui do centro que dirijo
não é um acaso. Este prédio novo completa
bem o velho edifício do Convento do Carmo
que hospedou o príncipe regente Dom João
e a rainha Dona Maria, a Louca, que morreu
em seu quarto, que é hoje uma das salas de
aula na Escola Técnica", lembra o professor.
"Para mim, o
passado é o presente. E o
Brasil é muito jovem para ter passado. Náo
sei é se terá futuro". Hélio Silva não esconde
o orgulho ao recordar que sua assinatura
está junto com a de outras personalidades no
pergaminho guardado em caixa de chumbo
por ocasião do lançamento da pedra fundamental do Centro Cândido Mendes. E conclui:
"Mesmo
que eu não fosse convidado
para o trabalho que desenvolvo aqui, era
capaz de me colocar à frente para uma coisa
parecida. Eu até pagaria para ter aqui a
minha sala".

Rio de Janeiro — Terça-feira, 22 de novembro de 1988
Divulgação

Estréia de
Abolição mostra
a atualidade
de um tema
histórico
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negros
iVem ai piores torturas comegúiramffãgiUzar a luta de Iná (Ângela Corrêa) pela liberdade dos
Mareia Cezimbra
centenário da última abolição de
escravos do mundo — feita no Bra. - „ sil, em 1888 — será festejado às
avessas pelos quatro capítulos da minlssérie Abolição, de hoje à sexta, às 22h20, na
Globo. A estréia em novembro foi premeditada pelo diretor Walter Avancini para
celebrar, na realidade, o aniversário da
morte de Zumbi (20 de novembro de 1695),
"Se
o líder negro da Revolta de Palmares.
houve abolição no Brasil, ela foi feita apenas por Zumbi", comenta Avancini.
Na minissérie, ao menos, a abolição
está mesmo por vir: apesar de sancionada
a Lei Áurea na cidade, a fuzilaria de negros
continua livre no campo. Qualquer semelhança com os conflitos de terra do século
20 não é mera coincidência. A discussão da
reforma agrária, por exemplo, na Câmara e
Senado imperiais — com diálogos parecidos aos dos constituintes de hoje — e a
questão da escravidão garantem a atualidade do século 19. Até as locações, numa
antiga fazenda de Rio Preto de Minas,
com calabouços
atestam esta proximidade "Mais
que uma
ainda sujos de sangue.
produção bem acabada ou a busca de uma
estética, quis provocar uma reflexão sobre
culturas e ideologias de cem anos atrás e,
ironicamente, muito atuais. Vivemos ainda
o século 19".

A verdadeira abolição festejada, porém, é a do ex-escravo Walter Avancini, à
frente agora da Avan Produções, a primeira empresa a abrir o espaço global para
uma produção independente. Com financiamento de US$ 600 mil da Cininvest, a
empresa criada pelo Banco Multiplic para
se beneficiar da Lei Sarney, que permite
descontos no Imposto de Renda, a Avan
Produções vendeu "ocada capítulo por US$
20 mil à Globo —
preço de um capitulo
de enlatado", explica o diretor da Clninvest, Paulo César Ferreira.
A emissora participou da pósprodução e fica com todos os direitos de
comercialização. Os US$ 600 mil, aliás,
destinaram-se a oito episódios do século
passado — os outros quatro, República,
vão ao ar no próximo centenário, em 1989.
A venda das duas séries náo rende um
terço de seu custo, mas o investimento é
Cemesmo a médio prazo, segundo Paulo
sar Ferreira, animado em produzir "toda a
história do Brasil em vídeo". A estréia de
hoje, portanto, marca uma mudança no
sistema autosufleiente de produção da
Globo e, em particular, no do diretor Walter Avancini, já em negociação de novos
contratos de produções independentes para exibição em TV.
A atualidade de Abolição, porém, tem
todas as cores e personagens do século
passado, de uma oportunista princesa Isa-

anos um possível sucesso. "Ela é forte
demais, mas só agora precisei desta força
emocional", diz. O diretor se surpreendeu
ainda com o talento dramático da cantora
Celine Imbert. "Sou fã das duas". Há a
estréia de Dominique Affonso, e Luís Antonio Pillar saiu-se tão como Lucas que ganhou projeção também em República.
A narrativa de Abolição é invadida por
altos contrastes: a realidade da senzala e a
vida operístlca da casa grande; a corte da
Comarca do Rio e os latifúndios do interior; a religiosidade católica e a autonomia
espiritual dos negros. A poesia de Gonçalves Dias, por exemplo, recitada pela filha
mais nova de Tavares, Esteia (Dominique
Affonso) se choca com a língua iorubá de
Iná, descendente de valentes nagôs da
Nigéria. E até as árias escolhidas a dedo
e
por Avancini — El trovatore, na abertura
Casta Diva, de Norma, no final — se contrapõem a uma bela trilha afro-brasileira,
assinada pelo maestro Murilo Alvarenga:
novos arranjos para Canto de Ossanha e o
Hino da Juventude NegTa da África do
Sul, na voz do coral Canta África. A contradlçào ideológica atravessa ainda os diálogos finais entre o padre Ramos (Ednei
Giovenazzi) e Iná. Ela, livre e autônoma
saber o que seria o
por formação,
"Pecadoquis
é rebeldia", respondeu o
pecado.
padre.
O diretor Walter Avancini defende radicalmente a rebeldia de Iná. "Sempre fui

bel (Tereza Raquel) aos abolicionistas José
do Patrocínio (Walter Santos) e Ângelo
Agostini (Edwin Luisi). Para dar realismo à
ficção, o texto de Wilson Aguiar Filho
contou com a colaboração do historiador
Joel Rufino. A minissérie começa e termina ao som de óperas, a cultura européia
que atravessa a garganta de Elvira Macedo
Tavares (Celine Imbert), filha mais velha,
ansiosa e petética, do coronel Macedo Tavares (Milton Moraes), fazendeiro da última região a se render à Lei Áurea — a
Comarca de Campos.
O latifúndio de Macedo Tavares é o
cenário de uma história de amor reprimido
por diferenças de duas culturas: uma de
com os brancos, representada
conciliação '.Luís
Antônio Pillar), escravo
por Lucas
filho da cozinheira, criado com conforto e
instrução na casa grande, um pacífico batalhador da liberdade. Outra é a da guerrilha rural, representada por lá Iná Irerê
(Angela Corrêa), uma líder espiritual com
desejos de liberdade embrutecidos por chicotes e garruchas dos capatazes. Lucas e
Iná se amam, apesar das divergências Ideológicas e culturais.
Da nova safra de atores que Abolição
lança no vídeo, a maior força emocional
concentra-se nas expressões de Ângela
Corrêa, a Iná, uma atriz que o próprio
Avancini trocou por Solange Couto em Os
imigrantes, em 1981, e retardou por oito

Iná" diz ele."É claro que, hoje em dia, não
defenderia a luta armada, mas naquela
época não havia outra solução. Hoje você
pode tentar mudar com a ocupação de
espaços institucionais. Eu me surpreendi
por não ver uma comemoração maior no
dia da morte de Zumbi. Tudo bem que o
centenário da Abolição seja festa de branco, mas os negros poderiam avançar neste
espaço".
A emocionante execução de um negro
traidor emprestou à Iná um discurso radical do guerrilheiro Che Guevara, quafjdo o
delator pede, antes de morrer, que a sua
fez tudo pensando no
família saiba que "Vai
saber também que
melhor para eles.
você é um egoísta, que só pensou em si e
traiu o seu povo", diz Iná. O público certamente perdoará Iná, porque, afinal, ela
vivia uma guerra de outro século. Nenhuma das duas opções culturais, no entanto,
chegam a seu fim — a liberdade. Lucas é
livre, mas trabalha por um quarto e um
prato comida. Iná, inspirada numa negra
baiana que trocou o casamento com um
branco pela guerrilha dos qullombolas,
morre para dizer nâo à escravidão. Ela é o
Zumbi da Globo. Um Zumbi que fez o
diretor chorar, na exibição para Jornalistas, sexta-feira passada, ao morrer dançante, ao som de Casta Diva, uma ária escolhida por ser o instante em que a sacedotisa
de Norma pede a Deus uma colheita farta.

também serve à escultura
pez artistas mostram na Aktuell que o suporte natural do desenho
Divulgação

AS

dimensões

Reynaldo Roels Jr.
oncebida como um complemento e
um contraponto à Bienal de Escul^_,., tura da Escola de Artes Visuais do
Parque Lage, a coletiva Papel no espaço,
reunindo dez artistas na Aktuell (Shopping
Cassino Atlântico, Av. Atlântica 4240), será
inaugurada hoje à noite, depois que a EAV
adiou a Bienal para janeiro. Sâo trabalhos
de Abraham Palatnik, Amélia Toledo, Arthur Luiz Piza, Fernanda Gomes, Jac Leirner, Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Maurício Bentes, Mira Schendel e Waltércio
Caldas.A idéia da curadora, Lígia Canongia, foi a de apresentar obras em três
dimensões feitas em papel.
"pela
A curadora selecionou os nomes
qualidade dos trabalhos em papel":"São
de
varias linguagens e várias maneiras
"Não é
tratar o mesmo material", diz ela.

Cj

Trenzinho (1964), em papel de arroz, de Mira Schendel
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propioneiro da arte cinética, embora com
cedimento diverso. Trenzinho, de Mira
Schendel, é uma metáfora que transfigura
o papel de arroz, em uma manobra semelhante às obras de Pape, Luciano, Piza e
Bentes, enquanto Jac Leirner escapa aos
—
tratamentos anteriores com Pulmões
utilitrabalho
que
economia inflacionária,
za selos de maços de cigarros, e Fernanda
Gomes e sua reminiscência da arte povera:
uma tira de pedaços de papel queimado.
O "fetiche do material" a que Walterreferiu é encarado por Lígia como
cio se"leitura
equivocada":"A povera, que
uma
à minimal,
apareceu como uma reação
'drama do matetrazia efetivamente um
rial'. Mas transformá-lo em um fetiche é
deixar escapar a essência do trabalho: é
sinal de que estão faltando as idéias. E
foram idéias que eu procurei nesta seleção
de artistas", ela conclui.
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Porque, como e onde ir.
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Traga sua planta. Durante
esta semana executamos
nossos projetos de decoração
em 7dias! Você
pode até aproveitar
€> parte do que já tem.
Na Ipanema Design Você encontra as
mais confortáveis cadeiras, camas de
sonho, lindas mesas, bares belíssimos
e muitas outras_
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habitual ver uma coletiva de esculturas em
que o suporte seja o papel. Enquanto a
Bienal do Parque Lage apresentaria a escultura pública, em escala monumental e
em materiais pesados, Papel no espaço é
uma exposição intimista, caracterizada peIa leveza e a transparência."
"Hoje em dia há o fetiche do material",
Waltércio Caldas, um dos exposlcomenta
tores. "Parece que ele substituiu a imagem
no entendimento que o público tem da
arte. No meu trabalho, Ilustração para
Rilke, tento fazer com que ele tenha um
'grau zero de
presença', mantendo as suas
características do início ao fim."
Esta é apenas uma possibilidade entre
multas. Fiapo, de Amélia Toledo, descons'folha', utilizando a massa do
tról o objeto
papel pigmentada e dispersa em um sanduíche de vidro. E o mesmo resultado da
obra (sem título) de Abraham Palatnik, um

© Ipanema Design

de Alah • Av. Epitácio Pessoa, 224 • Ipanema
Jardim
'- 294-9044 e 294-9143 • Fácil estacionamento.

Coso .«shopping - Av. Alvorada. 2150 - Bloco D - Loja]
Tels.: 325-1858 e 325-9620 • Amplo estacionamento.

PRÊMIO CA «MPCA DE HUMOR
Homenagem a Alvarus e Mendes
INSCRIÇÕES ABERTAS
De 15 a 30 de novembro das 9 ãs Hh, e das 14
às 17h, na administração do Rio Design Cen.sr.
você pode inscrever Caricaturas, Cartuns,
Charges e Esculturas. E concorrer a prêmios

de CzS 100.000,00 para os primeiros colocados.
PRÊMIO CARIOCA DE HUMOR. Dê o ar da sua
graça no Rio Design Center.
Av. Afrânio de Mello Franco .119/1? Leblon
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terça-feira, 22/11/88

Augusto Boal
Sábado, dia 12 de novembro, eu
estava trabalhando com professores e assistentes sociais em São
Paulo, num programa coordenado
pela Comissão de Justiça e Paz da
Cúria Metropolitana, quando um
dos participantes me mostrou o JB
com a reportagem sobre Wolf Maya,
na qual ele condena o meu "comportamento pouco
generoso", afirmando que sou "incapaz de passar
o meu saber". Li essa reportagem
justamente no intervalo de uma
oficina sobre o teatro do oprimido
na qual eu fazia todo o possível
"passar o meu saber".
para passar
Quando esta carta estiver sendo
publicada eu estarei na Bolívia, trabalhando com mineiros, estudantes
e professores dentro de um programa organizado pela Amnesty International. Vou ai tentar passar todo
o saber que eu, porventura, saiba.
Aliás, este ano não fiz outra coisa.
Trabalhei em cidades tão diferentes como Nuremberg e Estocolmo,
na Europa, Crato e Juazeiro no Ca-Iri; Berlim, Paris e Pelotas, ao todo
mais de 20 semanas em mais de 20
cidades por esse mundo afora, incluíndo a bucólica San Antônio de
los Banos, pertinho de Havana, onde dei aulas para latinoamericanos
na Escola de Cine e TV de Fernando Birri e Garcia Marquez. Essa
minha ânsia de "passar o meu saber" não é de hoje, é de sempre: no
mesmo ano em que estreei como
diretor profissional (1956) dei um
curso de dramaturgia no Arena
(que depois se transformou no famoso Seminário), onde contei tudo
que tinha aprendido com John
Gassner, na Columbia University, e
tudo que tinha descoberto por conta própria. Participaram desse
curso gente boa como Guarnieri e
Vianninha (de passagem, quero dizer que não existiram os "vianinhas
da vida": o nosso querido Vianninha foi um só!). Pouco depois fui
professor de dramaturgia da Escola
de Arte Dramática, e também por
lá tive bons alunos: Lauro César
Muniz, colega de Wolf na TV, foi um
dos primeiros e dos melhores.
Em relação ao apoio à gente
nova, quero lembrar que apenas no
Arena lancei, profissionalmente,

Sérgio Pinheiro
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Augusto Boal
nada menos do que 12 autores novos, entre eles, o único Vianninha,
Roberto Freire, Edy Lima, etc, etc,
etc, incluindo outro colega de TV
do Wolf, Benedito Ruy Barbosa.
Confesso que fiquei muito triste
com as infundadas acusações do
Wolf Maya. Que gostem ou não dos
meus trabalhos (ou dos deles) é um
direito de todo mundo; que seja
Wolf Maya ignorante do meu trabalho é compreensível, já que o que eu
faço recebe menos atenção da imprensa do que o réveillon de dona
Mimi, dona Fifi, e da princesa Kiki.
Mas que um colega ataque meus
espetáculos publicamente é desnecessário e provinciano. Desnecessário porque, pelo menos, isso os crí ticos teatrais já o fazem com eloquente violência e sem cerimônia;
provinciano, porque nenhum artista civilizado perde tempo falando
mal do trabalho dos colegas. Jamais Peter Brook denegriu o Soleil,
de Arianne Mnouskine, nem Gior-

Prêmio Drummond — I
Com a morte de Drummond, o
então secretário de Cultura do Est.
do Rio, Eduardo Portella, instituiu
o Prêmio Nacional de Poesia Carlos
Drummond de Andrade. Aos três
primeiros colocados caberiam 500,
300 e 200 OTNs, respectivamente, e,
ainda, uma edição mínima de 3 mil
exemplares.
A exigência era de pelo menos 70
páginas, por obra, copiadas em seis
vias. Imaginando hoje, aproximadamente, tomando como base o
preço de uma cópia, isto significa
algo em torno de um salário minimo.
Não me consta que escritores
que se lançam em tais concursos,
em tal país, em tal circunstância
econômica, possam dispor com facilidade de tal quantia. Dos 1 mil
402 poetas inscritos, quantos deles
náo alinhavaram as mais variadas
dificuldades para se habilitarem?
Imaginando que esses 1 mil 400
tenham mandado, cada um, os 70
poemas exigidos, no final isto significa 98 mil poemas.
A sete dias, da suposta entrega
do prêmio é que foi anunciado o
resultado no Diário Oficial: "A comissão julgadora, após rever os 28

.
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trabalhos selecionados, dentre os 1
mil 402 inscritos, decidiu-se pela
não premiação de nenhum, por
achá-los com qualidades aquém da
envergadura do tal prêmio..."
Pergunto: o que levou estes senhores, de notório reconhecimento
público, a tomar tal atitude? Pressoes políticas, já que o secretário de
Cultura não é o mesmo? Afinal, é
tradição em nosso país o sucessor
tentar desmantelar as criações do
antecessor. Ou, pior ainda, a decisão desses senhores estaria embasada em critérios estéticos, com doses de onipotência tão grandes? Se
assim for, esses gestores da cultura
imaginam o quê? Que através da
negação dos fatos, esconde-se uma
época? Ou, melhor explicando, se
julgam que os poetas do nosso tempo (1 mil 400 é um número representativo, oú não?) são piores do que
eles e estão aquém do mérito que
suas gerações tiveram, por que nos
julgam e, nos julgando, nos impõem
o süêncio, a impossibilidade da faIa, da comunicação-com o outro?
Que juízes-deuses são estes e que
concurso julgam eles estar julgando?" É fraqueza entre ovelhas ser
leão." (...). Carlos Louzada — Rio de
Janeiro.

gio Strehler falou mal do Chaillot,
de Antoine Vitez. Aqui, pelo contrario, é comum gente de teatro falar
mal de gente de teatro. Não quero
voltar muito atrás no tempo, mas
na semana passada mesmo, Gerald
Thomas declarou ser Antunes Filho o único diretor teatral brasileiro
que ele respeita. Eu, pelo contrário,
respeito todos os diretores; até
mesmo aqueles que não se dão ao
respeito fazendo declarações como
essa.
Wolf Maya se queixa de que nunca dei palestra no Conservatório
Nacional quando ele estudava. Isso
é verdade. Mas eu tenho duas boas
desculpas: primeiro, naquele tempo, eu estava exilado e fazer palestra onde quer que fosse, no Brasil,
representava um grande risco para
minha saúde. Segundo, nem Wolf
Maya, nem seu Conservatório nunca me convidaram para nada. Ele
se queixa, também, de nunca ter
assistido uma oficina dirigida por
mim. Aproveito para convidá-lo. As
próximas sáo muito longe: New
York University, em janeiro, Universidade de Porto Rico, em fevereiro, Dramatishes Zentrum, de
Viena, em março, Centre du Théâtre de l'Opprimé, o centro que eu
dirijo em Paris, em maio, etc. A
agenda está lotada. Mas aqui perto,
na Cândido Mendes, eu darei também um curso de dois meses, em
junho e julho, onde prometo passar
todo o meu saber.
Quero propor ao Wolf Maya um
desafio, que certamente vai alegralo. Como ele já não estuda mais no
Conservatório, mas trabalha na TV
Globo, propondo que ele, usando a
influência e a força que certamente
tem, convença o sr Roberto Marinho a me abrir a Rede Globo (e eu
prometo trabalhar de graça) para
possa mim programa semaque eu
nal, "passar iodo o meu saber" sobre interpretação, dramaturgia,
teatro e terapia, teatro do oprimido, etc. Tenho a certeza de que ele,
tâo cheio de boas intenções em
relação à ética dos seus colegas,
aceitará o desafio. Tanta certeza,
tenho que eu vou ficar sentado ao
lado do telefone esperando que ele,
ou o próprio sr Marinho me telefonem para me darem a boa notícia.
Augusto Boal — São Paulo. v

Divulgação

Fogo e paixão
Sabemos que esta coluna chama-se cartas. Desculpem-nos por
estarmos enviando um telex. Devido à rapidez com que os diretoresgerais da Embrafilme são trocados,
tivemos receio de que uma simples
carta não chegasse a tempo de alcançar o atual, Sr. Moacir de OUveira.
Parece-nos que sua secretária
somente colocou em seu gabinete a
última de uma série infindável de
cartas, nas quais pedíamos não só
apoio na distribuição de nosso filme Fogo e paixão, mas também na
produçáo, na co-produção, na finalização, etc.
¦—Permita-nos, então, contar um
pouco daquilo que não se encontra
escrito nas cartas oficiais.
Nosso último curta-metragem,
...Idos com o vento, baseado na
orelha do livro E o vento levou...,
cuja produção, em suas diversas
fases, também foi recusada pela
Embrafilme, teve seu certificado de
produto brasileiro negado pelo
Concine durante três anos, após ter
sido selecionado para representar o
Brasil em mais de uma dezena de
festivais internacionais, recebendo,
em dois deles, o prêmio de melhor
filme.
O que o senhor pensaria disto?
Obviamente não temos nenhuma
correspondência oficial, colocada
sobre nossa mesa, explicando as
verdadeiras razões. Mas, todas as
pessoas envolvidas neste episódio
sabem do que estamos falando: o
filme foi considerado "alienado"
por não tratar de temática brasileira.
Nosso trabalho, por sua forma e
conteúdo, está longe de se enquadrar naquilo que os burocratas do
cinema brasileiro esperam de um
filme.
A história de fogo e paixão, mo-
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Fogo e paixão
notonamente se repete. Feliz ou
infelizmente. Que é de direito da
Embrafilme aceitar ou recusar
qualquer projeto, é óbvio para todos nós, mas o que o artigo do
JORNAL DO BRASIL (e também o
da Folha de S. Paulo, Jornal da
Tarde, Folha da Tarde, Visão, etc.)
tenta sutílmente colocar é que mais
uma vez a Embrafilme deixa de
apoiar, por total falta de visão, um
filme que está sendo calorosamente
recebido pelo público e pela crítica,
no Brasil e no exterior.
Permita-nos sugerir que, ao invés de perdermos tempo escrevendo cartas sobre assuntos ridículos,
possamos trabalhar, efetivamente,
em prol de um cinema melhor. Isay
Weinfeld e Márcio Kogan, diretor is
do filme 'Fogo e Paixão'

São Paulo — José

O mundo inteiro, mais uma vez,
e, em particular o Brasil, toma conhecimento do filme A última tentação de Cristo, com a intenção do
seu diretor de falar (não consegue)
mal da vida de Jesus. Acontece, no
entanto, que Martin Scorsese deseja é provocar os cristãos com uma
imagem negativa de Jesus, nosso
Deus, que somente ele e algumas
pessoas conseguem descobrir. Até
o título do filme é polêmico, visando certamente atrair as pessoas
menos informadas ou inimigas do
cristianismo. Alguns intelectuais
condenam as manifestações legltimas dos cristãos contra a exibição
do filme, alegando a "livre manifestação de pensamento".
Se um filme retratasse, de forma
inverldica, ou com fatos caluniosos
a vida de nossa mãe, irmão ou irmã,
qual seria a nossa atitude? Alguém
foi contra os filmes Ben-Hur, Jesus
de Nazaré, Irmão Sol, Irmã Lua, e
outros? Acredito que náo. No entanto, esses filmes retrataram algumas cenas possíveis de Jesus, de
maneira poética, mas sem o desejo
de macular a imagem de Jesus. O
filme de Martin deseja atingir Jesus
e a seus milhares de seguidores
fiéis. A única verdade de Jesus está
na Bíblia, e nela não está escrito oú
insinuado que o nosso Salvador
prevaricou. Pelo contrário, na Biblia está de forma clara e insofismável que Jesus acolhe com misericórdia o pecador, mas condena o pecado, a omissão, a mentira. O tema do
filme é um escárnio à verdade, e um
insulto à inteligência das pessoas,
mas atinge os seus objetivos, que
são provocar a discussão e, com
isso, chamar atenção para a sua
, obra.(...). José Boccazio — Rio de
Janeiro.

Cazuza
Discordo veementemente desse
jornal "pequeno
que, no dia 18/10/88, denomina de
escândalo" a atitude tomada pelo cantor Cazuza que
teria cuspido numa pequena bandeira do Brasil. Este ato não é escandaloso, é criminoso pela leis do
pais. Que ele coma rosas, pedaços
do cenário, roa o microfone e cuspa
os pedaços numa platéia condescendente, é problema dele e dos
"adoram" ser cuspidos e
que
que
vão assisti-lo.
Não entendo um ato de amor
expressado por meio de uma
cusparada e exijo respeito a um
símbolo que representa, com suas
cores e desenho, a nossa pátria. A
nossa pátria há tempos vem sofrendo, lutando por dias melhores, tolerando desmandos e desacertos e,
agora, isto! (...) Estaria o cantor
sóbrio? Respeito é bom, nós gostamos e exigimos (...). Benedicto Levindo Coelho — Rio de Janeiro.

Prêmio Drummond
-II
Não concorri ao Prêmio Carlos
Drummond de Andrade, instituído
pelo governo do Estado do Rio de
Janeiro, mas conheço muitos poetas que dele participaram. Sei de
jovens talentosos à procura de edição para seus poemas modernos,
inspirados, revolucionários,
"avant-garde" mesmo. No Brasil,
infelizmente, a úiüca chance de um
poeta projetar-se e ter seu livro
publicado é sair vencedor em qualquer concurso literário. Quando a
oportunidade é oferecida, milhares
concorrem.
Que aconteceu desta vez? Surpresa, fato inédito: não houve vencedores, não houve prêmio. Imaginem o escândalo. Visualizem a
manchete, em destaque: Cassado o
Io prêmio Carlos Drummond de Andrade. Chora, Brasil. De vergonha.
Mais vergonhoso é o silêncio sepulcral em torno do assunto. Nenhuma
explicação. Nenhuma justificativa.
Nem sinal da imprensa livre e democrática ter tido conhecimento de
fato tão surpreendente quão indecoroso. O poeta Drummond não
merece esta farsa. Não aceitaria esta farsa. E, omitir-se, nunca. Judith
Cardoso de Melo — Rio de Janeiro.
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CORO E ORQUESTRA
SINFÔNICA DO TMRJ
Regente

RICHARD HICKOX
PROGRAMA
Sinfonia n? 40 em sol menor K. 550
Moteto Exultatejubilate K. 165
"Requiem"
K. 626
Soprano
'
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O melhor da música russa
TCHAIKOVSKY * RACHMANINOV * SCRIABIN
MUSSORGSKY (Quadros de uma Exposição)

Contralto

GRACIELA LASSNER
Tenor
ALDO BALDIN
Baixo
STEPHEN SAXON

Apresentação única dia 23 de novembro de 1988
Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Municipal - Tel.: 262-3935
Promoção
JORNAL DO BRASIL

Vendas avulsas na bilheteria do Teatro Municipal
das 10 às 19 horas.
Poltrona/B. Nobre CzS 8.000,00 - B. Simples - CzS 6.000,00
Galeria - C/.S 5.000,00 - Frisa/Camarote - CzS 50.000,00

ARTHUR MORE IRA LIMA
!—
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APOIO
The British Council
Serviço Cultural da Embaixada dos EUA - US1S
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a As cartas serão selecionadas para pu.blicaçáo no todo ou em parte entre as
que tiverem assinatura, nome completo
e legível e endereço que permita conflrmação prévia.
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A ultima tentação de Cristo
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Sócio
® O ex-presidente do Líbano Amin Gemayel, hoje um
homem de muitos e muitos
milhões de dólares, está
pensando em investir uma
parte de sua fortuna no
Brasil.
• Não sabe ainda como mas
o que quer que Gemayel venha a fazer já escolheu como
seu sócio o ex-governador
Paulo Maluf.

Zozimo
Fotos de Ronaldo Zanon
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Na
movimentada
festa de
aniversário
de Ana
Cristina
Lima Rocha,
domingo, no
Hippopotamus, Lilibeth
Monteiro de
Carvalho e
Leila Richers

E tri
• Pixação recém-aparecida em
um muro na avenida Indianópolis, defronte ao Parque do
Ibirapuera, em São Paulo:
— Malvf acaba de conquistar o
tri.

Ponto
de vista
O economista João Manuel
Cardoso de Mello, ex-assessor especial do ministro da Fazenda na
gestão Düson Funaro, acha que o
governo não fará a contento sua
parte no pacto social se não cortar rigorosamente todos os subsídios em vigor.
Sua opinião sobre a proposta
de ajuste do déficit público feita
pelo governo é curta e grossa:
— É muito mixuruca.

Teste
o Um casamento movimenta esta semana as
altas esferas paulistas, com o padrinho chamando mais atenção que os noivos.
Na sexta-feira, Sílvio Santos será padrinho
do casal Marise e Marcelo, ele filho do apresentador Carlos Alberto da Nóbrega e afilhado de
batismo do dono do SBT.
O presente ele já deu: a lua-de-mel nos Estados Unidos.
Fora isso, como é imensa a lista de padrinhos
e convidados, será uma boa chance de Sílvio
testar sua popularidade como futuro candidato
à presidência.
¦ ¦ o
Apoio
No circo
• Humberto Saade es- • A cantora Simone está convocando um gru- tá acertando uma tempo de empresários do porada no circo da
Rio para um grande Praça Onze, o mesmo
jantar em torno do pre- onde Ney Matogroso se
feito eleito Marcello apresentou há. algum
Alencar.
tempo com grande sucesso.
• Only for men.
» É para janeiro.
Férias
O embaixador Marcilio Marques Moreira chegou ao Rio para uma permanência de alguns dias
com uma única idéia na cabeça: descansar.
Por isso mesmo, já tem marcados para os próxinios dias um almoço em Brasília com o presidente
José Sarney, um jantar com o banqueiro Walther
Moreira Salles, além de encontros de trabalho com
o ministro Maílson da Nóbrega, o chanceler Abreu
Sodré e o embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima.
Marques Moreira vai descansar carregando pedregulhos.
¦

A vez da voz
Vice-campeão desta temporada na
Fómula Ford no Brasil, preparandose para participar da Fórmula-3 sulamericana e já de olho na Fórmula-1,
Christian Fittipaldi quer evitar uma
das características negativas do tio
famoso: a voz.
Sob a orientação de um especialista, o jovem Fittipaldi entrou firme
num curso de expressão verbal.
Segue, assim, o exemplo de Rivelino que, como Emerson Fittipaldi e
Nelson Piquet, tropeçava na pronúncia e no timbre pouco agradável e
teve que passar por um processo de
reeducação de voz para exercer as
funções de comentarista esportivo na
televisão.

Na mesma
noite, Luis
Eduardo
Guinle e
Cláudia
Monteiro de
Carvalho
Roda-Viva
De volta de uma temporada em Nova
Iorque Teresa Muniz e Aloísio Salles.
« Mesa de dois, ontem, no almoço do
Antiquarius: Gal Costa e Tom Jobim.
Adelaide e Ari de Castro estão convidp.ndo para jantar no dia 24 em torno da filha,
Glorinha Llagostera.
O ministro José Aparecido de Oliveira
convidou Guguta Brandão para representar o ministério da Cultura no Rio. Guguta aceitou.
Teresinha e Hildegardo de Noronha serão anfitriões de um jantar no dia 30.
Luiza Brunet lança amanhã, às 13h, na
Mesbla, a sua griffe de lingerie.
Renato Aragão recepcionou no fim de
semana o vice-prefeito de Los Angeles.
A Sra. Evinha Monteiro de Carvalho
reuniu ontem um pequeno grupo de amigas para almoço no Club Gourmet. Pre-

Musa
• Telma de Souza, eleita prefeita de Santos pelo PT, já foi
escolhida a musa do verão santista.

sentes, entre outras, as embaixatrizes Celia Bastian Pinto e Gilda Sarmanho, as
Sras. Ediala Santo Domingo, Josefina Jordan, Vânia Badin.
Estará no Rio na sexta-feira o exministro João Sayad.
A Dia Design está abrindo um setor de
marketing cultural. À frente, Marcos Saboya.
E no dia 15 de dezembro, e não 18, o
coquetel de fim de ano que será oferecido
pelo embaixador e Sra. Roberto Assumpção.
Também no dia 15, abrirão os salões da
Joatinga para um grande jantar de fim de
ano Xinha e Antônio Espírito Santo.
É hoje, em Copacabana, a abertura da
boutique Cotton Limited, especializada
em roupa de linha.

¦

Lucidez

Na moda

Do ministro João Batista de Abreu para o
seu colega Maílson da
Nóbrega depois de mais
uma complicada reunião sobre os problemas do país:
Puxa Maílson, que
pena sermos ministros
nessa época de conturbação e problemas.
E Maílson:
Mas nós só somos
ministros por isso.

o Quem está no Rio é a
pintora Silvinha Martins, prestes a trocar a
arte pela culinária.
Está abrindo um restaurante em Nova
Iorque.
* * *
Restaurante, também, quem está abrindo, só que em Marbella,
é Glorinha de Castro
Llagostera.

Bom conselho
O conselho da prefeita eleita de São Paulo,
Luiza Erundina, no JB de domingo, apontando o
livro como o presente ideal, valeu-lhe um telegrama de felicitações do presidente do Sindicato
Nacional dos Editores, Alfredo Machado.
Além das congratulações, Machado coloca o
sindicato à disposição da prefeita para tudo o que
ela fizer em relação a bibliotecas, livrarias e editoras paulistanas.
? * *
® Não é nada, não é nada, eis aí mais um sindicato
controlado por Erundina.

o
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Excitação
O presidente Fidel Castro
está excitadíssimo com a vitória para prefeita de São
Paulo da petista Luiza
Erundina.
o Tão excitado que vai esperar apenas a posse de
Erundina, dia Io de janeiro,
para convidá-la oficialmente a visitar Cuba.
b ¦ ¦
Papáveis
® Serão conhecidos no próximo dia
15 os novos ministros de Ia classe
do Itamaraty.
São três as vagas e pelo menos o
dobro o número de candidatos cotados para preenchê-las — Affonso
Celso de Ouro-Preto, Guilherme
Leite Ribeiro, Henrique Rodrigues
Valle, Luis Jorge Rangel de Castro,
Luís Mattoso Maia Amado e Ruy
Nogueira.

Esperteza
O empresário Aziz Nader Sobrinho acaba de descobrir uma mina
de ouro.
Como um dos convidados para o
torneio internacional de tênis Citibank Open, que está rolando ao
longo desta semana no Clube Méditerranée, em Itaparica, na Bahia,
Nader colocou seu helicóptero à
disposição dos demais convidados
para integrar a seleta comitiva de
espectadores do torneio.
Só que a gentileza significava Cz$
300 mil por pessoa para fazer o
trajeto do aeroporto de Salvador
até a ilha de Itaparica ou Cz$ 500
mil por um pacote de cinco pessoas.
¦

¦

¦

Ponto para Lily
Depois da polpuda contribuição financeira dada à escola de
samba Unidos da Tijuca, a sócialite Lily de Carvalho já tem engatilhado um novo projeto benemerente.
Vai comprar e doar a um museu do Estado a exposição de
marionetes Brasil de Pedro a Pedro, da educadora Suzana Rodrigues, e que se encontra no Museu
Histórico Nacional.
s O preço está sendo mantido em
sigilo.
Zózimo Barrozo do Amaral,
com sucursais
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LOS TROVADORES DE AMERICA
Música Latino Americana para animar suas festas.
Quarteto vocal e instrumental.
CHAME: 287-5485

Vida Nova
O que muda
sua viaa g
com a nova
|
constituicao. §

Bilinho
Kaíser Blancoe Friencfs
no People Lna
Amanhã TUmba Trio * Av. Bartolomeu Mitre, 370 * Tfel.: 294-0547 * Após 19 h.
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ULTIMO
LEILÃO DO ANO
Rtalize ainda este ano sua disponibilidade
colocando à venda suas pinturas,
num leilão especializado em

v^ Persianas
horizontais e
1 verticais

SEC. XIX E XX
Estamos avaliando e selecionando para o nosso

580-5588/208-7997

DEZEMBRO
LEILÃO DEEI
DIA 6•FÓRUM IPANEMA-ESPAÇO DE ARTE
Organização

CLUB
RIO JAZZ
HOJE: RICHARD PREUSSER
INTERNATIONAL JAZZ BAND
Av. Atlântica, 1020 — subsolo — Hotel Meridien
Tel: 541-9046, a partir das 20:00 PIANO BAR

Olivia Kami
o2
g
17 anos servindo ao Mercado de Arte
O
Rua Visconde de Pirajá,351-grupos 1009/10 (Pça. N? S? da Paz) RJ.
TEL.: (021)287-4595
J
Galeria

REFOüSViA

DE

ESTOFADOS

gÜ5S\
281-3870
.Ttamçnte
.
PENIDO DECOMÇOES
® 581-2147
"Uma
família a seu serviço
Sr. Penido

CARNE COM BERÇO
DE OURO.
s.
P A U L O-ALPHAVILLE
(011) 881-3199.(011) 421-3866
R. JANEIRO-SALVADOR
(021) 239-6028.(071) 358-1203

m£

A RIO,
LECHARME DELA*
BELLE ÈPOQUE.
I
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ISashes

completos
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DE
PARIS
O restaurante mais famoso
de Paris, na vista mais bonita do Rio.
Torre Rio Sul - cobertura.
Tel.: (021) 541.9342.

AWJA
DO SUBSOLO
Amaiolos • Maria Cláudia • Malafya • Marlene • Tear manual • Kelins
• Dhurries • Estilo Country • Composé com tecido
• A maior uariedade em tapetes feitos à mão.
TAPETES ARRAiOLOS CzS 46.000,00 W EM NOVEMBRO.
Visconde de Pirajá, 580 - Subsolo -102 - Tels.: 239-6547 e 274-8196,
Galeria Vitrine de Ipanema
liíUMliHMiitiUHIimUiiHi
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CONCERTO MOZART — Apresentação do Coro e
Orquestra do Teatro Municipal, sob a regência do
maestro inglês Richard Hichox. Programa: Sinfonia
n° 40 em sol menor K 543, Moteto (Exultate
Jubilate) K 165 e Requiem K 62,6. Teatro Municipal.
Cinelândia. As 21 h. Ingressos a CzS 8.000. poltrona
e balcão nobre; a CzS 6.000, balcão simples; a CzS
5.000, galeria o a CzS 50 mil, frisa e camarote.
DUO VIOLA E PIANO — Recital de Ralf Ehlers e
Daniel Nagy. No programa, peças de Tommaso
Vitali, Bach, Ernâni Aguiar e outros. Às 21 h, no
Teatro do ibam, Lgo do Ibam, 1. Entrada banca.
ACADEMIA ANTIQUA PRO-ARTE — Apresentaçâo do conjunto sob a direção de Myrna Herozg.
Programa: composições de William Boyce, Vivaldi.
Purcell e outros. Às 12h30, no Paço Imperial. Pça
15. Entrada franca.
FESTIVAL VILLA-LOBOS — Concerto da Orquestra Pro-Música, sob a regência do maestro Alceo
Bocchino. Solistas: José Staneck (gaita) e Chiquinho do Acordeon. Programa: peças de Villa-Lobos e
Gnatalli. Às 21 h, na Sala Cecília Meireles. Lgo da
Lapa, 47. Entrada franca.
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JOGO DE EMOÇÕES (House of games), de
David Mamet. Com Lindsay Crouse, Joe Mantegna e Mike Nussbaum. Art-Fashion Mall-3
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a
6a. às 16h, 18h, 20h. 22h. Sábado e domingo,
a partir das 14h. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72
— 285-0642): 15h, 17h10. 19h20, 21h30. (16
anos). Continuação.
Psiquiatra famosa e autora de best-sellers
tenta espantar o tédio da própria vida, envolvendo-se com um paciente que circula pelo
submundo do jogo. EUA/1987.
A FESTA DE BABETTE <Babette's least), de
Gabriel Axel. Com Stephane Audran, Bibi
Andersson, Birgitte Federspiel, Bodil Kjere,
Vibeke Hastrup. Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653), Star-lpanema (Rua
Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (Livre). Continuação.
Mulher misteriosa vai trabalhar na casa de
duas irmás. num vilarejo perdido da costa
dinamarquesa. Tempos mais tarde ela recebe
um prêmio de loteria e gasta toda a tortura
preparando um autêntico banquete francês.
Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Dinamarca/1988.
ROMANCE DA EMPREGADA {Brasileira), de
Bruno Barreto. Com Betty Faria, Daniel Filho e
Brandão Filho. Jóia (Av. Copacabana, 680 —
255-7121): 15h30, 17h. 18h30. 20h, 21h30.
(14 anos). Reapresentaçâo.
Empregada doméstica tenha a todo custo
melhorar de vida para se libertar do marido
alcoólatra e do ambiente pobre do subúrbio.
Produção de 1988.

EU-

fflCONTINUAÇOES
ALDO MORO — HERÓI E VlTIMA DA DEMOCRA-|
CIA (The Moro Affair), de Giuseppe Ferrara. Com
Gian Maria Volonté, Margarita Lozano, Mattia Sbragia e Bruno Zanin. Tijuca-Palace-1 (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 2284610): de 2a a sábado, às 14h,
16h20, 18h40. 21h. Domingo, a partir das 16h20.
(14 anos).
História verídica de Aldo Moro, presidente do
Partido Democrata Cristão da Itália, seqüestrado
em 1978 pelas Brigadas Vermelhas e assassinado
dois meses depois. Baseado no livro Days of wrath.
de Robert Katz. Itália/1986.
OS FANTASMAS SE DIVERTEM (Beetlejuice), de
Tim Burton. Com Michael Keaton, Alec Baldwin,
Geena Davis e Annie McEnroe. São Luiz 1 (Rua do
Catete, 307 — 285-2296), Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945), Copacabana (Av. Copacabana. 801 — 255-0953), Leblon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva. 391 — 239-5048), Barra-3 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487), Carioca (Rua Conde de Bonfim,
338 — 228-8178), Madureira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 390-2338): 14h10, 16h, 17h50,
19h40, 21h30. Falácio-1 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541): 13h40, 15h30, 17h20. 19h10, 21h. (10
anos). A promoção do JB para venda de ingressos ô
válida até o dia 23.
Comédia. Casal vai morar numa casa de campo
mas logo descobre que ela continua habitada pelos
fantasmas dos antigos moradores, que se recusam
a sair mesmo depois de mortos. EUA/1988.
ASSASSINATO EM HOLLYWOOD (Sunsetl de
Blake Edwards. Com Bruce Willis, James Gamer,
Malcolm McDowelI e Mariel Hemingway. Baronesa
(Rua Cândido Benicio, 1.747 — 390-5745): 15h,
17h, 19h. 21h. (14 anos).
Comédia. O ator Tom Mix vai participar do primeiro
western falado, retratando a vida do legendário
Wyatt Earp, e conta com a presença do próprio
cowboy como consultor técnico. EUA/1988.
DURO DE MATAR IDied hard). de John McTiernan.
Com Bruce Willis, Bonnie Bedella e Reginald VelJohnson. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 2203835), Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338). Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 2494544). Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666):
13h30, 16h. 18h30,21h. Sâo Lu/z-.? (Rua do Catete.
307 — 285-2296), Rio-Sul (Rua Marquês de Sâo
Vicente. 52 — 274-4532), Barra 2 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487), Tijuca-1 (Rua Conde de
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velho lobo do blues volta a fazer sua
(guitarra) Lucille ulvar veludos. B.B.
King está no Brasil pela terceira vez
para uma apresentação única hoje, às 21h30,
no Canecão e mais quatro noites no Olimpla
de São Paulo, a partir de amanhã. Emblema
vivo da música que toca, este americano do
Mississipl, aos 63 anos continua pulsante e
decisivo: acaba de sair no Brasil sua performance (When love comes to town) no último
petardo (Rattle and Hum) da banda de rock
mais Importante do planeta neste momento,
a irlandesa U2.

Bonfim. 422 — 264-5246): 14h, 16h30,19h, 21 h30.
(14 anos)
Policial de Nova Iorque vai até Los Angeles comemorar o Natal com a família, mas todos sâo
surpreendidos com o ataque de terroristas ao
prédio. EUA/1988.
AÇÃO TOTAL (Action Jackson). de Crag Baxley.
Com Carl Weathers, Craig T. Nelson, Vanity e
Sharon Stone. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeito. 502 — 256-4588): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. AnFashion Mall - 1 (Estrada da Gávea, 899 — 3221258): de 2a a 6a, às 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. An-Casashopping - 3
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): de 2» a
6a, às 17h, 19h, 21h. Sábado e domingo, a partir das
15h. An-MaDureira -1 (Shopping Center de Madureira — 390-1827), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628): 15h, 17h, 19h, 21h. Pathé
(Praça Floriano,45 —220-3135): de2aa6a,às 12h,
14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880
— 3944452): 14h, 17h30, 21 h. (16 anos).
Sargento de policia, adepto de meios truculentos
no combate ao crime, investiga uma série de
assassinatos praticados por um bando conhecido
como Homens invisíveis. EUA/1988.
NICO: ACIMA DA LEI (Above the law). de Andrey.
Davis. Com Steven Seagal. Pam Grier, Henry Silva
e Ron Dean. An-Casashopping 1 (Av. Alvorada. Via
11, 2150 — 325-0746): de 2a a 6", às 17h, 19h, 21h.
Sábado e domingo, a partir das 15h. Lagoa Drive-ln
(Av. Borges de Medeiros, 1.426 — 274-7999):
20h15, 22h30. Até amanhã. No Lagoa. (14 anos).
História de um policial idealista, experiente nas
artes marciais, ex-combatente do Vietnã, que acredita poder melhorar o mundo se puder fazer alguma
coisa por seu quarteirão. EUA/1988.
MEU NOME É PIAF (Edith et Mareei), de Claude
Lelouch. Com Evelyne Bouix, Mareei Cerdan Jr.,
Francis Huster e Jean-Claude Brialy. Litío-1 (Praia
do Flamengo, 72 — 285-0642): 15h30. 17h30.
19h30. 21h30. (Livre)
História de amor entre a cantora Edith Piaf e o
pugilista Mareei Cerdan, dois franceses famosos
em Nova Iorque, em 1947. França/1985.
INFERNO VERMELHO (Red heat). de Walter Mili.
Com Arnold Schwarzenegger. James Belushi, Peter Boyle, Ed'0 Ross e Gina Gershon. Bristol (Av.
Ministro Edgar Romero, 460 — 391-4822), Ramos
(Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889). BruniTijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-8975);
An-Madureira 2 (Shopping Center de Madureira —
390-1827): 15. 17h, 19h, 21h. (14 anos)
Policial de Moscou é enviado a Chicago para
capturar traficante russo. Lá, ele recebe a ajuda de
um policial americano, que tem métodos de trabaIho bastante diferentes. EUA/1988.

Além disso, o doutor em música pelas
universidades de Yale e Berklee, conhecido
por sua maratona de concertos gratuitos nas
prisões americanas (mais de 60 nos últimos 15
anos, um deles editado em LP, Live in Cook
County Jail), após três anos sem disco reaparece nas lojas americanas com B.B. King:
King of the blues 1989.Parte do novo repertório vai rolar no Canecão, onde, apesar dos
preços razoavelmente salgados, as arquibancadas a CZ$ 5.000 já se esgotaram (a mesa
lateralsai a dczinho e uma cadeira em qualquer mesa central custa CZ$ 15.000). King fala

Palácio (Campo Grande): 16h, 18h, 20h. (14 anos)
Depois de algum tempo vivendo em paz, em
Chicago, a família Freelings ô novamente aterrorizada por estranhos espíritos que saem através do
espelho. EUA/1988.

Mreapresentações
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CAÜGULA (Caligula). De Giancarlo Lui e Bob
Guccione. Com Malcom McDowelI, Peter OToole,
Teresa Ann-Savoy e Hellen Mirren. Bruni-Mêier
(Av. Amaro Cavalcante, 105 — 591-2746): 15h,
17h30. 20h. (18 anos).
O filme conta as aventuras eróticas de Caligula e
sua ascensão ao poder, como imperador romano.
Baseado no livro de Gore Vidal. Produção americana.

BJV FESTRIO
ROXY (Av. Copacabana, 945 — 236-6245) Competlçflo: Às 16h: Panorama do clnoma braollolro — Dsdé Mamata, de Rodolfo Brandão, com
Guilherme Fontes e Malu Mader. Curta: Referência. de Ricardo Bravo. Ingressos a CzS 300.
Às 19h: Competição/Espanha — Nío faça» pianoa com Manja (No hagas planes con Margo),
de RafaeL Alcazár. Com Miguel Molina, Nina Ferrer
e Angel de Andres Lopez. Curta: O Inspetor, de
Arthur Ornar (Brasil). Ingressos a CzS 1.000.
Às 21h30: Competlçfio/Argorrtlna — O caminho
do sul (El camlno dal tur), de Juan Batista
Stagnaro. Com Adrian Ghio, Mirjana Jokovio e Mira
Furlan. Curta: L'Abbracclo. de Armando Mianni
(Itália). Ingressos a CzS 1.000.
À meia-noite: Hora-concoura — Rio — Lenlngrado, de Carlos Ribeiro Prestes e Valery Naumov.
VENEZA (Av. Pasteur, 184 — 295-8349) —
Compotlçío na cidade: Às 14h30 e 19h30: Missa
Arizona, de Pai Sandor, com Marcello Mastroianni
e Hanna Schygulla (filme da Hungria com legendas
em português). Curta: Mamória da sangue, de
Conceição Senna.
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11° CONCURSO DE CORAIS DO RIO DE JANE!RO — Eliminatórias de 3a a 5a, às 14h, eliminatórias; 6a e sáb. às 14h, finais. Na Sala Cecília
Meireles. Lgo da Lapa, 47. De 3" a 5a, entrada
franca e 6" e sáb a CzS 250 e CzS 150, balcão.Promoção do JORNAL DO BRASIL.
HErTOR AUMONDA — Recital do pianista. Programa: Fantasia Op. 17 (1836). de Schumann, e
Sonata em si menor, de Liszt. Às 18h30, na Escola
de Música da UFRJ, Rua do Passeio. 98. Entrada
franca.
EDUARDO MONTEIRO — Recital do pianista interpretando peças de Mignone. Chopin, Schumann e
Ravel. As 18h30, no Auditório do BNDES. Av. Chile,
230. Entrada franca.
CORAL DA ESCOLA DE MÚSICA — Apresentação sob a regência de Lydia Podorolski. Programa:
peças de Morley. Mozart, Hindemith e outros. As
13h. na Escola de Música da UFRJ, Rua do Passeio,
98. Entrada franca.

MCOPACABANA

ART-CA8ASHOPPING 1 — Mco: acima da lei: de
2a a 6a. às 17h, 19h, 21h. Sábado e domingo, a
partir das 15h. (14 anos). Curta: Vam p'ra DisneyIândia. de Nelson Xavier.
ART-CA8ASHOPPINQ Z — A ultima tentação de
Cristo: 15h, 18h, 21h. (18 anos).
ART-CASASHOPPING 3 — Açáo total: de 2a a 6».
às 17h, 19h, 21h. Sábado e domingo, a partir das
15h. (16 anos). Curta: Morangos mofados, de
Rubem Corveto.
ART-FASHION MALL 1 — AçSo total: de 2a a 6».
às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. (16 anos). Curta: Morangos mofados, de
Rubem Corveto.
ART-FASHION MALL 2 — Jogo de emoçóes: de
2a a 6a, às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. (16 anos). Curta: Capiba, ontem,
hoje, sempre, de Fernando Spencer.
ART-FASHION MAU 3 — A última tentação de
Cristo: de 2a e 6a. às 16h, 19h. 22h. Sábado e
domingo, a partir das 13h. (18 anosl.
ART-FASHION MALL 4 — A última tentação de
Cristo: 15h, 18h, 21h. (18 anos).
BARRA-1 — Serviços íntimos: de 2a a sábado, às
IBh. 17h10, 19h20. 21h30. Domingo, a partir das
17h10. (18 anos).
BARRA-2 — Duro de matar: 14h, 16h30, 19h,
21h30. (14 anos). Curta: Violurb. de Cleumo Segond.
BARRA-3 — Os fantasmas se divertem: 14h10.
16h. 17h50, 19h40, 21h30. (10 anos). Curta: Suite
Bahia, de Agnaldo Siri Azevedo.
RIO-SUL — Duro tíe matar: 14h. 16h30, 19h,
21h30. (14 anos). Curta: Kultura tá na ma, de
Octávio Bezerra.

ART-COPACABANA — Fest-Rio. Ver na programação do Festival.
BRUNI-COPACABANA — Ação total: 14h, 16h.
18h, 20h, 22h. (16 anos). Curta: Um certo Manoelzâo. de Leonardo Bartucci.
CINEMA-1 — Quero ser grande: de 2a a 6a, às 16h,
18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
(Livre).
CONDOR COPACABANA — A última tentação de
Cristo: 12h, 15h, 18h, 21h. (18 anos).
COPACABANA — Os fantasmas se divertem:
14h10. 16h, 17h50.19h40, 21h30. OOanos). Curta:
Violurb. de Cleumo Segond.
JÓIA — Romance da empregada: 15h30, 17h,
18h30. 20h, 21h30. (14 anos).
RICAMAR — Fest-Rio. Ver na programação do
Festival.
ROXY — Fest-Rio. Ver na programação do Festival
STUDIO-COPACABANA — Fest-Rio. Ver na programação do Festival.

BOTAFOGO — Amor louco de Andrúa: 14h,
16h50. 19h40. (18 anos).
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Fest-Rio:.
ver na programação do festival. Seleção Estação
89: ver em Mostras
ÓPERA-1 — Os fantasmas sa divertem: 14h10,
16h, 17/150, 19/140, 21H30. (10 anos).
ÒPERA-2 — Serviços Íntimos: 15h. 17h10, 19h20,
21h30. (18 anos).
VENEZA — Fest-Rio. Vor na programação do
Festival.

WtCATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 — A última tentação de
Cristo: 12h30, 15h30. 18h30, 21h30. (18 anos).
LARGO DO MACHADO 2 — A última tentação de
Cristo: 14h. 17h, 20h. (18 anos).
LIDO-1 — Meu nome é Piaf: 15h30.17h30,19h30,
21h30. (Livre). Curta: Livio Abramo, gravuras, de
Fernando Coni Campos.
LIDO-2 — Jogo de emoções: às 15h, 17h10.
19h20, 21h30. (16 anos).
PAISSANDU — A festa de Babette: 14h, 16h, 18h.
20h, 22h. (Livre). Curta: Teatro negro, de Daniel
Caetano.
SAO LUIZ 1 — Os fantasmas se divertem: 14h10.
16h. 17h50, 19h40. 21h30. (10 anos). Curta: O
visionário, de Ney Costa Santos.
SÃO LUIZ 2 — Duro de matar. 14h, 16h30. 19h.
21h30. (14 anosl. Curta: Kultura tá na rua. de
Octávio Bezerra.
STUDIO-CATETE — Êxtase da carne: 14h. 15h30,
17h, 18h30, 20h. 21h30. (18 anos).

MlPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES — Lili Marlene- 16h30. 19h.
21h30. (14 anos).
LAGOA DRIVE-IN — Nico: acima da lei: 20h15.
22h30. (14 anos). Curta: Melodrama, de Jorge
Mansur.
LEBLON-1 — Os fantasmas se divertem: 14h10.
16h. 17h50. 19h40. 21h30. (10 anos). Curta: Visita
ao presidente, de Haroldo Marinho Barbosa.
LEBLON-2 — Serviços íntimos: 15h, 17h10,
19h20. 21h30. (18 anos).
STAR-IPANEMA — A festa de Babette: 14h. 16h.
18h, 20h. 22h. (Livre). Curta: Sertão do conselheim.
de Agnaldo Siri Azevedo (até domingo).
1111111111 ^

ÜKÍCOIEÇAO

BCENTRÓ
HORA — Rambo III: llh, 12h40. 14h, 15M0, 17h.
114 anos). Curta: MAM SOS. de Walter Carvalho.
METRO BOAVISTA — A última tentação de Cristo: 12h. 15h, 18h. 21h. (18 anos).
ODEON — Duro de matar: 13h30, 16h, 18h30.
21 h. (14 anos).
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do disco como "o melhor" que já fez, e o gás de
suas apresentações brasileiras vem também
de outros recentes projetos multiestrelados
como B.B. King and friends: a night of red
hot blues estufado de convivas especiais como Phil Colllns, Eric Clapton, Gladys Knight,
Etta James e Chalca Khan. A atual tour do
guitarrista passa pelo Brasil e vai à Austrália
e Nova Zelândia antes de cruzar a Europa e o
Oriente. Se depender de B.B.. o blues de seu
apelido continuará por muito tempo nos
neons do show bizz. (T.S.)

LIU MARLENE (Lili Marlene). de Rainer Werner
Fassbinder. Com Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini e Mel Ferrer. Hoje, ès 16h30, 19h, 21h30, no
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. (14
anos).
Em Zurique, 1936, a história de amor entre um
músico talentoso e membro de uma organização de
apoio aos judeus e uma jovem cantora alemã que
interpretava a famosa cancâo Lili Marlene. Alemanha/1980.

yJEBHSE
B.B. KING — BLUES com o instrumentista norteamericano acompanhado de conjunto. Às
21h30min, no Canecáo. Av. Venceslau Braz, 215
(295-3044). Ingressos a Cz$5.000, arquibancada; a
CzS10.000. mesa lateral por pessoa e a CzSI 5.000.
mesa central por pessoa.
MOACYR LUZ — Show do cantor e compositor
acompanhado de conjunto. 2a e 3a, às 21h, no
Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita,
539. Ingressos a Cz$800.
PROJETO SEIS E MEIA — Show com D. Ivone
Lara. As Gatas e conjunto Exporia Samba. Teatro
João Caetano. Pça Tiradentes, s/n° (221-0305). De
2" a 6a, às 18h30min. Ingressos a CzS800. Até dia 2
de dezembro.
PROJETO PIXINGAO — Show de Vital Farias
apresentando a cantora Carla Villar, o percussionista Marku Ribas e o guitarrista Juarez Moreira. Sala
Sidney Miller, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a
sáb, às 18h30min. Ingressos a Cz$400. Até sábado.

dido. Hoje, às 12h, no Cineclube de Engenharia. Av.
Rio Branco, 124/22° andar. (18 anos).
Dois retratos da alienação colocados lado a lado:
uma mulher obcecada com a idéia de ter um
enterro de luxo, enquanto o marido preocupa-se
apenas com o futebol. Baseado na peça de Nelson
Rodrigues. Produção de 1965.

SSmostras

AÉCIO FLÁVIO E QUARTEZANATO — Show do
pianista e do grupo instrumental. Participação do
trombonista Raul de Barros. Sala Sidney Miller. Rua
SELEÇÃO ESTAÇÃO 89 — Hoje: Pureza no cora- ' Araújo Porto Alegre,
80. De 3a a sáb., às 21 h.
çâo, de Robert van Ackeren. Cineclube Estação
Ingressos a CzS 400. Até sábado.
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286A FALECIDA (Brasileiro), de Leon Hirszman. Com 6149): 22h. Com legendas em português. Alo^REVISTAS
Fernanda Montenegro, PauloGraçindo e Ivan Cên- manha/1980.
RABO — Texto de Gugu OlimeDivulgação RIO DE CABOdo ASilvio
Fróes. Com Alberico, Valéria
cha. Direçào
"•'._""
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Frassino, Rosane Villaça. Lulsa Gioia, Cléber Brandâo e Vitor Vilar, entre outros. Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33 1240-1135). De 4a a sáb. às 18h30,
e 3a às 18h30 e 21h. Ingressos a CzS 1.000.00.
SALADA MISTA — Texto e direção de Brigitte
Blair. Com Hilton Have, Walter Costa. Patrícia Blair
e outros. Teatro Brigitte Blair II, Rua Senador
'¦-'-¦ ?WmÊÊ!ÊÈÊÊtimÈk
'm.Dantas. 131220-5033). De 4a a sáb., às 18h30. e 3a,
às 18h30 e 21h15. Ingressos a CzS 1.300.

Às 17h'e 22h: A atriz a o espirito (Ren gul qlng),
de Huang Shugin, com Pei Yanking, Xu Shouli e
Gon Lin (filme da China com legendas em português). Curta: A garota dos talaa, de Cao Hamburqer.
RICAMAR (Av. Copacabana. 360 — 237-9932) —
Homonagem ao cinema chinas:
Às 14h: O valho poço (Lao Jlng), de Wu Tianming, com Zhang Yimou e Liang Yujin (com legendas em inolês)
Às 16h30:~Prlmavera precoce (Zaochun Eryue).
de Xie Tieli (com legendas em espanhol)
Às 19h: A primeiro mulher na floresta (Shanllnzhong Touylge Nuren), de Wang Junzheng, com
Li Xiuming e Li Wei (com legendas em português)
Às 22h30: O crescente da lua (Yuayar). de Huo
Zhuang, Xu Xiaoxing e Xing Dan, com Song Dandan
e Sigin Gaowa (com legendas em português)
e ART-COPACABANA (Av. Copacabana, 759 —
235-4895) — Os melhores filmes do mundo:
As 14h30: A divida Interna (La deuda Interna), de
Miguel Pereira, com Juan José Camero e Gonzalo
Morales (Droducâo argentina).

QUERO SER GRANDE (Big). de Penny Marshall.
Com Tom Hanks, Elizabeth Perkins e Robert Loggia. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —295-2889):
de 2a a 6a. às 16h, 18h. 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. Tijuca Palace-2 (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 2284610): 15h, 17h, 19h,
21h. (Livre)
Garoto de 13 anos transforma-se em adulto depois
de fazer o pedido a uma máquina mágica e ó
obrigado a enfrentar sozinho o mundo competitivo,
longe da proteção dos pais. EUA/1988.
POLTERQEIST III — CRESCE O PAVOR (Poltergeist III), de Gary Sherman. Com Tom Skerritt,
Nancy Allen, HeatherO'Rourke e Zelda Rubinstein.
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Õ "rei do blues", B.B. King, está de volta ao Rio para uma única apresentação, hoje no Canecáo
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A ÚLTIMA TENTAÇÃO DE CRISTO (The last
temptation of Christ). de Martin Scorsese. Com
Wiliam Dafoe, Harvey Keitel. Barbara Hershey e
Paul Greco. Metro-floav/sta (Rua do Passeio, 62 —
240-1291). Condor— Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610): 12h. IBh, 18h, 21h.
Largo do Machado-1 (Largo do Machado, 29 —
205-6842): 12h30, 15h30, 18h30. 21h30. Largodo
Machado-2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):
14h. 17h, 20h. Art-Fashion Mall-3 (Estrada da
Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a 6a, às 16h, 19h.
22h. Sábado e domingo, a partir das 13h. ArtFashion Mail-4 (Estrada da Gávea, 899 — 3221258), Art-Casashopping-2 (Av. Alvorada, Via 11.
2.150 — 325-0746), Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 — 254-9578): 15h. 18h, 21h. (18
anos).
Nova versão da vida de Cristo e de sua passagem
pela Terra onde, como qualquer mortal, sofreu com
suas dúvidas, desejos e tentações. Baseado no
livro de Nikos Karantzakis. EUA/1988.
SERVIÇOS ÍNTIMOS IPersonal services), de Terry
Jones. Com Julie Waiters, Alec McCowen. Shirley
Stelfox e Danny Schiller. Palâcio-2 (Rua do Passeio,
40 — 240-6541): 14h. 16h10, 18h20, 20h30. Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945), Leblon-2
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 15h,
17h10, 19h20, 21h30. Barra-1 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487): de 2a a sábado, às 15h, 17h10,
19h20, 21h30. Domingo, a partir das 17h10. América (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246):
14h30, 16h40, 18h50. 21h. (18 anos).
Mulher solteira, com um filho adolescente estudante em colégio particular, deixa o emprego de
garçonete e abre um bordel que logo se transforma
em enorme sucesso. Inglaterra/1986.
COMANDOS MERCENÁRIOS .Doublo target). de
Vicent Dawn. Com Reb Brown, Donald Pleasence e
Kristine Erlandson. Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim,
422 — 264-5246). Madureira-3 (Rua Joáo Vicente,
15 — 593-2146): 14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21h30. (14 anos).
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^PERFORMANCE
SUPERNOVA
sketches com
e entrevistas.
fevereiro, 94.
CzS 4.700.
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MAITE-TCHU — Show do quinteto vocal acompanhado de conjunto. 2a e 3a. às 23h. no Jazzmania,
Av. Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Couvert a CzS
1.000.
RICHARD PREUSSER — Show do baterista norteamericano acompanhado da International Jazz
Band. 2a e 3a, às 23h, no Rio Jazz Club, Av.
Atlântica, 1020 (541-9046). Couvert a CzS 2.000.
VICENTE VIOLLA — Apresentação do cantor e
violonista. 2a e 3a, às 21 h, no Botanic. Rua Pacheco
Leão, 70. Couvert a CzS 400.
UMA HORA E MEIA DE JAZZ — Apresentaçào da
cantora Júlia Remundir. Às 19h45. no Aduana. Rua
da Alfândega, 43 (263-6419). Couvert a CzS 900.
ARCO DA VELHA — Happy-hour com Augusto
(guitarra), Rothie (baixo) e Moacyr (bateria). 3a e 4a.
às 17h, nos Arcos da Lapa. Couvert a CzS 4.250.
ESCENCIA LATINA — Apresentação de música
latino-americana. Às 22h, no V/ro da Ipiranga. Rua
Ipiranga, 54 (225-4762). Couvert a CzS 700.
BETO BAH1ANO E HUMBERTO — Apresentação
do violonista e do percussionista. Às 21h30, no
Maria Maria, Rua Barão do Itambi. 73. Couvert a
CzS 400.
FRIENDS — Show do música country. Às 22h30.
no People. Av. Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547).
Couvert a CzS 2.000.
QUARTETO SKYLAB — Apresentação do grupo
vocal e instrumental. De 2a a sáb, às 22h. no Rio
Othon Hotel, Av. Atlântica. 3264 (255-8812). Couven de 2a a 5a a CzS 250 e 6a a sáb a CzS 500.

Minha vida de cachorro, com duas indicações para o
Oscar 88, está na mostra do Art-Copacabana
Às 17h: Úm caso de mulheres (Une nffalro de
femmss), de Claude Chabrol. com Isabelle Huppert
e François Cluzet (produção francesa que recebeu
prêmio do melhor atriz — Isabelle Huppert — em
Veneza). Com legendas em português.
Às 19h30: Tempos dWlcols. de João Botelho, com
Henrique Vianna, Julia Britton e Eunice Munoz
(produção portuguesa).
As 22h: Minha vida de cio (My llfo as a dog). de
Lesse Hallstrom. com Anton Glanzelius e Manfred
Semer (produção sueca). Com legendas em português.
¦ CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149) — Homonegem a Luiz Carlos Barreto:

As 16h: Amor bandido, de Bruno Barreto, com
Paulo Gracindo e Cristina Ache
As 18h: Bel|o no asfalto, de Bruno Barreto, com
Tarcísio Meira e Ney Latorraca
Às 20h: Além da paixão, de Bruno Barreto, com
Regina Duarte e Paulo Castell
B STUDIO-COPACABANA (Rua Raul Pompeia,
102 — 247-8900) — Mostra Informativa:
Às 15h: Issue da secours

As 17h30: Prlsonnlères, de Charlotte Silvara, com
Marie-Christine Barrault, Annie Girardot e Bernadetto Lafond.
Às 20h: L'amoreuse. de Jacques Doillon, com
Aurelle Doazan.
As 14h: Aventuras do um paraíba, de Marco Marianne Cuau e
Às 22h30: Top Gallleo
Altberg, com Calque Ferreira e Cláudia Ohana.
¦ A programação dos filmes ó fornecida pela organização do festival. Como o roteiro do
os cinemas para confirmar
primeiro dia aofreu mudanças de última hora, convém telefonar para
a Informação.

PALÁCIO-1 — Os fantasmas se divertem. 13h40,
15h30, 17h20. 19h10. 21h. (10 anos). Curta: Os
romances de Dona Olinda Olanda. de Katia Messel.
PALÁCIO-2 — Serviços Íntimos: 14h, 16h10,
18h20, 20h30. (18 anos).
PATHÉ — Ação total: de 2a a 6a, às 12h, 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
(16 anos). Curta: Violurb. de Cleumo Segond.
REX — Amor louco tíe Andréa: de 2a a 6a, às 12h,
14h50, 17H40. 19h10. Sábado e domingo, às
13h30, 16h20. 19h10. (18 anos).
VITÓRIA — Êxtase da carne: 13h30. 15h, 16h30,
18h, 19h30. 21 h. (18 anos). Curta: Os romances de
Dona Olinda Olanda, de Katia Messel.

Btijuca
AMÉRICA — Seiviços íntimos: 14h30, 16h40,
18h50, 21 h. (18 anos).
ART-TIJUCA — A última tentação de Cristo: 15h,
18h. 21h. (18 anos).
BRUNI-TIJUCA — Inferno vermelho: 15h. 17h.
19h, 21 h. (14 anos). Curta: Lampião, capitão Malazarte, de Octávio Bezerra.
CARIOCA — Os fantasmas se divertem: 14h10.
16h, 17h50, 19h40. 21h30. (10 anos). Curta: Violurb, de Cleumo Segond.
TIJUCA-1 — Duro de matar: 14h. 16h30. 19h,
21h30. (14 anos).
TIJUCA-2 — Comandos mercenários: 14h10. 16h,
17h50, 19h40. 21h30. (14 anos).
TIJUCA-PALACE 1.— Aldo Moro — Herói e vitima
da democracia- de 2a a sábado, às 14h, 16h20,
18h40,21 h. Domingo, a partir das 16h20. (Manos).
TUUCA-PALACE 2 — Quero ser grande: 15h. 17h.
19h, 21h. (Livre).

ÊÊMEIER
ART-MÉIER — Duro de matar: 13h30, 16h. 18h30,
21h. (14 anos).
BRUNI-MÉIER — Caligula: 15h. 17h30. 20h. (18
anos).
ii
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PARATODOS — Ação total: 15h. 17h. 19h. 21h.
(16 anos). Curta: Abismo de espumas, de Ronaldo
German.

RAMOS — Interno vermelho: 15h. 17h. 19h, 21 h.
(14 anos).
OLARIA — Duro tíe matar 13h30. 16h. 18h30.
21h. (14 anos). (Livre). Curta. Melodrama, de Jorge
Mansur

Bmadureira e
jacarepaguá
ART-MADUREIRA 1 — Ação total: 15h. 17h, 19h.
21 h. (16 anos). Curta: Melodrama, de Jorge
Mansur.
ART-MADUREIRA 2 — Inferno vermelho: 15h.
17h. 19h, 21h. (14 anos).
BARONESA — Assassinato em Hollywood 15h.
17h. 19h, 21 h. (14 anos). Curta: Jenner Augusto, de
Fernando Coni Campos.
BRISTOL — Inferno vermelho: 15h. 17h. 19h. 21h.
(14 anos). Curta: Mercadores tíe Sáo José. de Sani
Lafon Pádua.
MADUREIRA-1 — Os fantasmas se divertem:
14h10. 16h. 17h50.19h40. 21 h30. (10 anos). Curta:
Os romances de Dona Olinda Olanda. de Katia
Messel.
MADUREIRA-2 — Duro de matar. 13h30. 16h,
18h30. 21h. (14 anosl. Curta: Kultura tá na rua. de
Octávio Bezerra
MADUREIRA-3 — Comandos mercenários: 14h10.
16h. 17h50, 19h40. 21h30. (14 anosl.

CAMPO GRANDE —Açáo total: 14h. 17h30. 21h.
(16 anos).
»i
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ARTE-UFF — Blade runner — Caçador de andróides: 16h20, 18M0. 21h. (18 anos). Até amanhã.
Curta: Antes da explosão, de André Shultz e Mauro
Heitor.
CENTER — Aldo Moro — Herói e vitima da
democracia: de 2a a sábado, às 14h. 16h20.18h40.
21h_ Domingo, a partir das 16h20. (14 anosl.
CENTRAL — Assass/naro em 2° grau: 15h. 17h.
19h. 21 h. (10 anos). Curta: A última canâo do beco.
CINEMA-1 — 9 112 Semanas tíe amor 15h. 17h15,
19h30. 21h45. (16 anosl. Curta: Um dia Mana. de
Marco Antônio Simas.
ICARAl — Os fantasmas se divertem: 14h10. 16h.
17h50. 19h40. 21h30. (10 anos). Curta. Os romances de Dona Olinda Olanda. de Katia Messel.
NITERÓI — Duro de matar: 13h30. 16h, 18h30,
21h (14 anos). Curta: Kultura tá na rua. de Octávio
Bezerra
NITERÓI SHOPPING 1 — Tra/çáo fatal: 15h, 17h,
19h, 21 h. (14 anos) Curta: Impresso â bala. de
Ricardo de Barros Favila
NITERÓI SHOPPING 2 —Inferno vermpit^-ue?
a 6a às 15h. 17h. 19h. 21h. Sa^cW!
'19h30. domingo e
21h30. (14
feriado, às 13n30, 15h30.17H30.
"anos).
Curta: Vam p'ra Disneylândia. de Nelson
Xavier.
WINDSOR — A cegonha náo pode esperar 15h.
17h, 19h. 21h. (14 anos). Curta: O muro — O filme.
de Sérgio Péo.

1SAO GONÇALO

ÉÊCAMPO GRANDE
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PALÁCIO — Poltergeist III — Cresce o pavor. 16h,
18h, 20h. (14 anosl.

EÊNITERÓI

BRAMOS E OLARIA

i«

— Show musical com Dauwan,
Marcelo Miranda e Breno Pessurno
Às 22h, no Manga Rosa, Rua 19 de
Couvert a CzS 590. Consumação a

TAMOIO — Nico: acima da lei: 14h30. 16h30,
18h30, 20h30. (14 anos). Curta: Vam p'ra DisneyIândia. de Nelson Xavier

'l't
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7Mb QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —
Comunicação e expressão
8h00 TELECURSO 1o GRAU — Aula de História
8hl5 TELECURSO 2o GRAU — Aula do
Geografia
8h30 JORNAL DA REDE BRASIL —MANHÃ
Noticiário
9h00 CATAVENTO — Infantil

Uma história
densa e
fascinante

9hi5 sítio do pica-pau-amarelo — in-

Rogério Durst
OM Vera, de Sérgio Toledo, a Manchete dâ
continuidade ao seu bom Festival do Novo
Cinema Nacional. É a história de uma bela
moça que resolve virar um garboso mancebo. Um
filme bonito e sensível, que garantiu um Urso de
Prata no Festival de Berlim, de 1987, para a atriz
Ana Beatriz Nogueira. Mas acima de tudo, Vera é
um curioso caso de frigidez cinematográfica.
Foi a estréia em longa-metragem de ficção do
jovem cineasta paulista Sérgio Toledo. Ele é também roteirista e produtor. As belas fotografia de
Rodolfo Sanchez e cenografia de Naum Alvez de
Souza e Simone Raskin tornam Vera um espetaculo visual fascinante. Mas Toledo dedica a sua
personagem, a menina que no ambiente sórdido
de um orfanato assume uma personalidade masculina e machista, um carinho um tanto nórdico.
Vera é um filme frio, tenso e soturno.
No filme Vera quer ser Bauer, um rapaz de
terno, gravata, namorada e pretensões poéticas.
Impossível não compará-la a Herzer, autor(a) da
biografia Queda para o alto. A menina viveu de
verdade a história de Vera, só que com mais
emoção. Acabou se matando. Vera tem um fim
menos trágico mas igualmente deprimente. É
cinema denso e estranhamente europeu. Uma
frieza bastante adequada à tela pequena da TV.

Ana Beatriz Nogueira e Raul Cortez em Vera, filme de Sérgio
Toledo premiado no Festival de Berlim, em1987

OS FILMES

Schrader e o astro Mitchum. Apesar de
muito quilometrado na tellnha, esta
aventura violenta e de sabor exótico é
boa opção para quem desdenhar a beleza
fria de Vera.

ONDE ESTAVAS QUANDO
AS LUZES APAGARAM?
TV Globo — 14h20
Comédia (Where were you when the lights went
out?) de Hy Averback. Com Doris Day, Robert
Morse, Terry Thomas e Patrick 0'Neal. Produçáo americana de 68 (S8m). Cor.

VERA
TV Manchete — 22h30
DramaDe Sérgio Toledo. Com Ana Beatriz Nogueira, Raul Cortez, Aida Leiner e Carlos Kroeber. ProduçAo brasileira de 86 (8Sm). Cor.

Durante um blecaute na cidade de Nova
Iorque, atriz (Day) descobre que seu marido (0'Neil) a trai e acaba envolvida com
um executivo desonesto (Morse). Comedia sexual algo machista mas divertida.
O humor inofensivo é produto do trabalho dos bons Terry-Thomas e Robert
Morse, geralmente relegados a papéis secundários.
OPERAÇÃO YAKUZA

GELO NAS ALTURAS
TV Globo — Oh
Drama de aventuras (High ice) de Eugene S.
Jones. Com David Janssen, Tony Mussante e
Madge Sinclair. Produção americana de 80
(97m). Cor.

Detetive (Mitchum) tenta encontrar moça raptada pela Yakuza, a Máfia japonesa. Eficiente thriller com bons trabalhos
do diretor Pollack, o roteirista Paul

Alpinistas se perdem em perigosa montanha, e a equipe de busca é atrasada pela
animosidade entre seus dois responsáveis
— um patrulheiro veterano (Janssen) e
um general do exército (Musante). Aventura de TV sem um floco de originalidade
mas feita com competência. Não o bastante para tirar o sono.

Moça (Nogueira) só e criada num severo
orfanato, resolve se tornar moço.

TV Corcovado — 21h30
Policial (The Yakuza) de Sidney Pollack. Com
Robert Mitchum, Takakura Ken e Brian Keith.
Produção americana de 75 (U2m). Cor.
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HJORNAL DO BRASIL
AM 940 KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — do 2* a dom. às 7h30
12h30. 18h30 e 0h30.
Repórter JB — da 2* a dom. Informativo às horas
certas.
JB Noticias — De 2a a 6a Informativo ás meias horas.
Além da Noticia — Com Sônia Carneiro, às 7h55 do 2a
a 6a.
Momento Econômico — Com Arnaldo César Ricci às
8hl0. de 2a a 6a.
No Mundo — Com William Waack. do 2a a 6a. às 8h25.
Nas Entrelinhas — Com João Máximo, de 2a a 6a às
8h35.
Panorama Econômico — Informativo econômico, de 28
a 6a, às 8h45.
Via Preferencial— Celso Franco, de 2a a 6a, às 9hl0.
Correspondente em Paris — Reale Jr.. de 2a a 6a 9h30
ès 12h30.
Os Rumos da Politica — Com Rogério Coelho Neto de
2a a 6a, às 9h40.
encontro com a Imprensa — de 2a a 6a às 13h.
Arte-Final — Variedades — Com Luiz Carlos Saroldi de
2a a 6a. às 22h.
Som Latino — Produção o apresentação de Márcia
Rodrigues, sáb. às 21h.
Arte-Final Jau — Produçáo Célio Alzer o J. Carlos.
Apresentação de Maurício Figueiredo, dom., às 22h.

LEVEL 42 — Exibição de vídeo com o grupo. De 3a
a domingo, às 16h. 18h. 20h, 22h. 6a o sábado,
sessões à meia-noite, na Sala de Vídeo Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63.
ROCK AO VIVO — Exibição do vídeo Scorpions
world wide live. com o grupo Scorpions. Hofa. às
12hl5. 14hl5. 16hl5. 18hl5. no Cândido Mendes.
Rua 1o de Março. 101.
VlDEOS NO GRAAL — Mostra jóias do cinema
mudo — Hoje: Our hospitalilty. com Buster Keaton.
As 16h. 18h, 20h, 22h, no Graal. Rua Visconde
Silva, 55 (226-7415).
NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO — Exibição de
Barbarella, de Roger Vadim, com Jane Fonda. Hoje,
das 10h às 16h, na PUC. Rua Marquês de Sáo
Vicente. 225.
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ÂNGELO AQUINO — Pinturas. Galeria de Arte
Ipanema. Rua Aníbal do Mendonça, 27 (2392032). De 2a a 6a. das IOh às 20h30. Sábados,
das 10h às 14h. Até amanhã.
Um personagem, o cão Rex, alter ogo do artista,
e seus desdobramentos no trabalho de Angolo.
Aries plásticas, mas com uma boa dose de
literatura, que parece ter tanta importância para
o artista quanto a própria imagem.
TESOUROS DO KREMLIN — Exposição com
149 peças do patrimônio do Kremlin. Paço
Imperial. Praça XV (232-8333). De 3a a domingo.
HOLOFRACTAL — Exposição de holografia digital
de Eduardo Kac e Ormeo Botelho. Galeria de
Fotografia da Funarte, Rua Araújo Porto Alegre 80
De 2a a 6a, das IOh às 18h. Inauguração, hoje. às
18h30min. Ató dia 1o.
PAPEL NO ESPAÇO — Coletiva com obras de
Abraham Palatinik, Lygia Pape, Waltercio Caldas e
outros. Galeria Aktuell. Av. Atlântica, 4.240. De 2a a
sábado, das IOh às 22h. Inauguração, hoje, às 20h
Ató dia 10.
CLÁUDIO TOVAR — Desenhos, pinturas e bonécos. Espaço Chico Gouvêa. Rua Cupertino Durflo.
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A Associação Carioca de Empresários Teatrais
está promovendo a XVI Campanha Vá ao Tea-ro, que dá desconto nos Ingressos das peças
Infantis e de adulto. As entradas ostio A dispoelçáo do público em oito postos da venda, até a
primeira semana do Janeiro. Os preços estfio a
Cz$ 1.000, CzS 1.200 e CzS 1.500, para 50
•apetáculos de adulto, e a CzS 500 o CzS 600,
para 50 espetáculos do criança. Postos fixos: de
2* a sáb., das iOh ás 22h, no Rio-Sul, e, diáriamento, das 9h áa 10h, na Pça da Paz. Postos do
(jasollns BR: de 2» a sáb., ás 9h des 19h, na Rua
do Catete, 359 e Rua S. Francisco Xavier, 321.
Kombis: de 2* a 6a, das 21. ás 19h, na Cinelándia,
e, diariamente, das 9h ás 19h, na Pça. Saens
Pena, Pça. Serzodelo Correia o Lgo. do Machado.
m—i m ,\-mi—mmm——rrjH:™r"-rr?mm

j&PKfl

___ I

das 11 h às 18h30. Ingressos a C2$ 1.500
(adultos) e CzS 500 (crianças). Até dia 4,
Uma exposição de amostras variadas quo dâo
uma idéia rápida e nâo muito sistemática do
fausto da Rússia czansta: ourivesaria, armas,
trajes, tecidos bordados e algumas obras sacras
do século XVI ao XX.
HEDONISMO — Coletiva com 50 obras de 24
artistas brasileiros da Coleção de Chateaubriand.
Galeria do Edifício Gilberto Chateaubriand. Rua
General Artigas, 419 (294-8402). De 2a a 6a. das
17h às 22h. Sábado, domingos e feriados, das
13h às 18h. Ató dia 4 de dezembro.
219/ J. De 2a a sábado, das 10h às 20h. Inauguraçâo, hoje, às 21 h. Ató dia 3.
CRISTINA SALGADO, ALEXANDRE DACOSTA E
ENRICA BERNADELLI — Esculturas. Pequena Galeria. Rua da Assembléia, 10/ ss. De 2a a 6a, das 11 h
às 19h. Inauguração, hoje, às 18h30min. Ató dia 9.
CLÁUDIA JAGUARIBE — Fotografias. Livraria
Bookmakers, Rua Marquês de Sâo Vicente. 7. De
2a a 6a, das 10h às 18h. Inauguração, hoje, às 19h
Ató dia 6.

SEMANA DO CINEMA BRASILEIRO - As 9h e
16h: Menino de Engenho, de Walter Lima Jr. As
12h e 18h30: A cor do seu destino, de Jorge Duran.
Hoje. na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, Av.
Presidente Vargas, 1.261 (224-6184). Entrada
franca.
VlDEO NO TELAO — Exibição
Ayrton, de Roberto Farias Hoie.
11h, 15h e 20h15. na Biblioteca
Janeiro, Av. Presidente Vargas.
Entrada franca.
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do vídeo Acelere.
quinta e sexta, às
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fantil. Episódio da semana: O circo dos
escavalinhos
9h45 CANTA CONTO — Jogos sonoros. História do hoje: Meu dente caiu. Apresentação de Bia Bedran.
Kif>1 b CINEMIM — Desenhos animados e no'iciíino para crianças
Ur,'» íflANCE EXPRESS — Atualidades e
cultura da França
11h30 EXPLORANDO O MAR INQUIETO —
Documentário. O limite
Ul i00 JORNAL DA REDE BRASIL — TARDE
Noticiário nacional e internacional
12h45 I LOVE YOU — Aula de inglês com
música. Apresentação de Márcia Krengiel. Música de hoje: Only love ramains
13h 15 CABEÇA FEITA — Debates para jovons.
Apresentação de Bussunda
13h45 CINEMIM
14h30 CANTA CONTO
15h00 SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
15h25 DEFESA DO CONSUMIDOR — Aprosentação de Nina Ribeiro

15h30 VIVER — Apresentação do Halina Grynborg. Toma: Discriminação racial no trabalho
15h58 FESTRIO — Flash com comentários o
entrevistas
16h00 SEM CENSURA — Debates. Apresentação do Lúcia Leme
13h00 M.P.B. — Especial com Wico Rezende
19h28 FostRio — Flash com comentários
e
entrevistas
20h00 EU SOU O SHOW - Perfil com a
cantora Mana Creuza (2a
parto)
20h30 VESTÍGIOS DO PASSADO Documentário: Grécia: apogeu e declínio
21h05 RIO NOTICIAS — Noticiário local
21h25 JORNAL VISUAL - Noticiário dedicado aos surdos-mudos
21h30 JORNAL DA REDE BRASIL — NOITE
— Nçticiârio nacional o internacional
22h30 REPÓRTER ECONÔMICO — Informes
sobre economia
22h43 FESTRIO — Flash com comentários e
entrevistas
22h45 MEMÓRIA NACIONAL - Documentano abordando fatos dos últimos 180
anos no Brasil
23h45 1988/OLHAR NACIONAL - Entrevistas. Apresentação de Regina Martinez
Tema: avaliação das conseqüências
e
características do acordo de renegociaçâo da divida externa
0h45 FESTRIO — Os melhores momentos

BBCANAL 4 — TV Globo
6h30 TELECURSO 2o GRAU — Educativo
7h00 BOM-DIA, BRASIL — Entrevistas politicas
7h30 BOM-DIA, BRASIL — Reprise
8h00 XOU DA XUXA — Infantil. Apresentação de Xuxa
12h25 RJ TV — Noticiário local
12h40 GLOBO ESPORTE — Noticiário esportivo. Apresentação de Fernando Vanucci
13h00 HOJE — Noticiário, agenda cultural e
entrevistas
13h25 VALE A PENA VER DE NOVQ —
Reprise da novela Gabriela
14h20 SESSÃO DA TARDE — Filme: Onde
ess&as guando as luzes se aoaaaram
16h20 SESSÃO AVENTURA - Seriado: Um
golpe genial
17h20 SESSÃO COMÉDIA — Seriado: Primo
cruzado. Episódio: Pra que servem os
amigos
17h55 VIDA NOVA — Novela do Benedito Ruy

18h50
19h45
20h00
20h30

21h25
22h20
23h20
23h25
23h55
OhOO

Barbosa. Com Yoná Magalhães. Paulo
Josòt Carlos Zara e Nivea Mana
BEBE A BORDO - Novela do Carlos
Lombardi. Com Isabela Garcia. Tony
Ramos. Dina Sfat e Maria Zilria
RJ TV — Noticiário local
JORNAL NACIONAL - Noticiário naCiunal e internacional
VALE TUDO - Novela de Gilberto
Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Com Regina Duarte, Antônio Fagundes. Glória Pires e Renata Sorrah
TV PIRATA - Humorístico
ABOLIÇÃO — Minissêno do Walter
Avancini
RJ TV — Noticiário local
JORNAL DA GLOBO — Noticiário. Comentários de Paulo Henrique Amorim e
Paulo Francis
GLOBO ECONOMIA — Comentários
de ülian Wito Fibo
CAMPEÕES DE BILhÊTERIA — Filme:
Goto nas alturas

ElCANAL 6 — TV Manohete
7h30 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
7h55 VIVA A VIDA — Ginástica
8h00 SÃO PAULO — Noticiário com informes
econômicos
8h30 BRASÍLIA — Noticiário
9h00 REPÓRTER MANCHETE — Noticiário
12h00 MANCHETE ESPORTIVA — 1° TEMPO
Noticiário esportivo
12h30 ESQUENTANDO OS TAMBORES —
Boletim do carnaval
12h35 JORNAL DA MANCHETE — EDIÇÃO
DA TARDE — Noticiário nacional e internacional
13h00 MULHER 88 — Programa feminino.
Apresentação de Celene Araújo
15h30 TROVÃO AZUL — Seriado. Episódio:
Posse magistratus
16h30 CLUBE DA CRIANÇA — Infantil. Aprosentação de Angélica
19h00 MANCHETE ESPORTIVA — 2o TEMPO
Noticiário esportivo
19M0 JORNAL LOCAL — Noticiário

19h25 SEM LIMITE — Programa de prêmios
com perguntas e respostas. Apresentação de Luiz Armando Queiroz
20h30 JORNAL DA MANCHETE - Ia EDIÇÃO
Noticiário nacional e internacional
21h30 OLHO POR OLHO — Novela de José
Louzeiro e Wilson Aguiar Filho. Com
Mario Gomes, Beth Goulart, Flávio Galvão e Jonas Bloch
22h15 ESQUENTANDO OS TAMBORINS —
Boletim do carnaval
22h30 FESTIVAL DO NOVO CINEMA NACIONAL — Filme: Vera
0h30 JORNAL DA MANCHETE — 2" EDIÇÃO
Noticiário nacional e internacional
0h40 MOMENTO ECONÔMICO - Informes
sobre economia com Marco Antônio
Rocha
0h45 JORNAL LOCAL — Noticiário
1 hOO A ILHA DA FANTASIA — Senado. Episódio: O guerreiro

BBCANAL 7 — TV Bandeirantes
6h30 ESPAÇO: O PROGRAMA MUNICIPALISTA -— Apresentação de Celso Fernandes.
7h00 BRASIL HOJE — Apresentação de
Tamara Leftel
7h30 FORÇA VERDE — Informativo sobre o
campo. Apresentação do Luiz Nassif
7h35 DINHEIRO 1* EDIÇÃO — Informes
econômicos. Apresentação de Luiz Nassif e Marília Stabile
8h00 FLASH Reapresentaçào dos melhores
momentos tio programa anterior
09h00 ELA — Feminino. Apresentação de
Edna Savaget
HhOO DIA A DIA — Noticiário com Baby
Garroux, Ney Galvão e Ofólia Anunciato
11 h55 BOA VONTADE — Religioso
12h00 BANDEIRA 1 — Apresentação de Ney
Gonçalves Dias
12h30 TORNEIO CITYBANK OPEN DE TÊNIS
— Ao vivo direto de Itaparica
14h15 TV FOFÃO — Infantil. Apresentação de
Orival Pessini
15h30 ZYB BOM — Infantil
17h00 EU E ELAS — Seriado. Episódio: A
coluna de infidelidade
17h30 CANAL UVRE — Entrevistas. Apresentação de Gilso Campos o Humberto
Borges
19h20 JORNAL DO RIO — Noticiário local
19h35 DINHEIRO — 2* EDIÇÃO — Informes
econômicos. Apresentação de Celso
Ming
19h40 JORNAL BANDEIRANTES Noticiário
nacional e internacional
20h25 AGROJORNAL — Informativo agrícola.
Apresentação de Murilo Carvalho
20h30 DONA SANTA — Seriado

O presidente do PT, Lula, é
o entrevistado de hoje, às
22H30 no Cara a cara
21h30 AGILDO NO PAIS DAS MARAVILHAS
Humorístico com Agildo Ribeiro
22h30 CARA A CARA — Entrevistas com
Marília Gabriela
23h30 JORNAL DE VANGUARDA — Jornalismo comentado. Apresentação de Dóris Giesse e Rafael Moreno
OhOO HENRY MAKSOUD E VOCÊ — Apresentação de Henry Maksoud
1h00 FLASH — Entrevistas com Amaury Jr.
2h00 O GORDO E O MAGRO —Humorístico

WCANAL 9 — TV Corcovado
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9h00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —
Educativo
9h20 A HORA DA EUCARISTIA — Religioso
9h35 IGREJA DA GRAÇA — Religioso
10h05 POSSO CRER NO AMANHÃ — Religioso
10h20 PALAVRAS DE VIDA — Religioso
10h30 ASSIM DIZ O SENHOR — Religioso
10h45 MEDIUNIDADE — Religioso. Com Átila
Nunes
11hOO BOAS NOVAS DE PAZ — Religioso
11h15 VIVA COM SAÚDE — Informativo
11 h20 O GÊNIO MALUCO — Desenho
11h30 EM TEMPO — Comentários sobro moda. agenda cultural e entrevistas. Apresentação de Roberto Milost
12h00 RECORD EM NOTÍCIAS — Noticiário
nacional e internacional
13h00 À MODA DA CASA — Culinária com
Etty Fraser
13h20 O GÊNIO MALUCO — Desenho
13h30 SOM NA CAIXA — Musical. Apresentaçâo de Cidinho Cambalhota e Eloy Decario

14h30 CACHORRO LOBO — Seriado
15h00 ANGÉLICA — Desenho
15h30 RIO TURISMO — Programa bilingüe
sobre turismo no Rio
18h30 VIBRAÇÃO — Musical e competições
esportivas para jovens. Apresentação de
Cesinha Chavos
19h00 PROGRAMA DA NOITE — Entrevistas
com Léa Penteado
19h45 OS GAROT1NHOS — Seriado
20h 15 ARTE É INVESTIMENTO — Apresentaçâo de Soraya Cais
20h20 INFORME ECONÔMICO — Noticias sobre o mercado financeiro. Apresentação
de Nelson Priori
20h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO — Seriado
21h30 SESSÃO CINELÁNDIA — Filme: Operação Yakusa
23h30 O RIO É NOSSO — Informativo. Apresentação de Murillo Neri
OhOO ÚLTIMA PALAVRA — Religioso
0h05 RIO TURISMO — Programa billngüo
sobro turismo no Rio

MCANAL 11 — TV S
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A programação publicada no Roteiro
está sujeita a alterações de última hora. É aconseIhável confirmar horários e programas por telefone.
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SSFM ESTÉREO 99,7 MHz
20 h — CD» a ralo laser: Valaaa nobrea e
aentlmentats, de Ravel (OS Montreal. Dutolt —
16:08): Carnaval, op. 9. de Schumann (Arrau —
31:16); Poema para violino e orquestra, op. 28,
de Chauseon (Hoifetz. RCA, Solomon — Grav.
1962 — 13:16); Mina em Ml bemol maior, D.
980. de Sohubert (Miohael, Balloys, Baldln.
Brodard. Suiese Romande, Jordan — Orav
1988 — 5388); Suíte do ballet El amor brujo, dé
Falia (Larrooha — 16:21); BlnlonJa 101, em Ré
maior O relógio, de Haydn (Fil. Berlim, Kara|an — 30:33); Fantasia em Sol maior, de Bach
(Soproa ClBveland. Fennell — 6:30).

CADERNO B

MCANAL 2 — TV Educativa

*<*

MORRE UM CORAÇÃO VULGAR — Toxto de
Bráulio Pedroso. Direção de (talo Rossi. Com Cláudio Marzo. Rita Malot e Camilo Bevilacqua. Participaçào de Camilla Amado. Teatro Glória, Rua do
Russel, 632 (245-5527). De 4a a 6a. às 21h30; sáb,
às20he22h30edom, às 18he2lh. Ingressos 4a]
5a e dom a CzS 2.000 e sáb. a CzS 2.500. Estréia
hoje.
ADORO MOZART — Texto e direção de Maurício
da Costa e Onil Jota Francelli. Com Onil Francelli e
Cláudio José. De 3a a 5a, às 20h30, no Teatro do
Sesc de S. João de Meriti, Av. Automóvel Clube,
66. Ingressos a CzS 500.
PROFANAS E PARAFUSAS -Texto de Lídia Maria
Pia. Supervisão de Graciela Figueiroa. Com os
atores e bailarinos: Doriana Mendes. Luiz Otávio e
Maria Pia. Teatro Cândido Mendes, rua Joana
Angélica, 63 (227-9882). 2a e 3a. às 21h30 e 6a e
sáb., às 24h. Ingressos a CzS 1.200.
O SOPRO DA BRISA MARINHA—Texto e direção
de Miguel Oniga. Com Anja Bittencourt e Reinaldo
Cotia Braga. Todas as 2as e 3as, às 21h30min, na
Aliança de Copacabana, Rua Duvivier, 43 (5419497). Ingressos a CzS 700. Até dia 6 de dezembro.
INIMIGO DA CLASSE — Texto de Nigel Williams.
Tradução de Renato Icarahy e Glória Brandão. Com
o grupo TAPA. Teatro da Casa de Cultura Laura
Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (227-2444). 2a e 3a, às
21 h. de 4a a 6a, às 17h. Ingressos a CzS 1.800 e
900, estudantes. Professores nâo pagam.
ATO FÁUCO — Comédia com texto e direção de
Flávio Freitas. Com Alberico Rodrigues. Fátima
Queiroz. Jorge Silpen. Sérgio Valle e outros. Teatro
Tereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143 (2351113). 2a3 e 3a5, às 21 h. Ingressos a CzS 1.500.
LAPIN LAPIN — Texto de Coline Serrault. Direção
de Savas Karydakis. Com o gruoo Comédiens de
TOrangerie. Aliança Francesa de Botafogo. Rua
Muniz Barreto. 730 (286-4248). De 3a a dom, às
21 h. Entrada franca. Até dia 4 de dezembro.

o

7h00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —
Educativo
7hl5 MÃOS MÁGICAS — Educativo
7h30 GATO FÉLIX — Desenho
8h00 ORADUKAPETA — Infantil. Apresentaçâo de Sérgio Malandro
10h30 DÓ RÉ, Ml, FÁ, SOL, LÁ, SIMONY —
Infantil. Apresentação de Simony
12h00 CHAPOUN Seriado
12h30 BOZO — Infantil. Apresentação do palhaço Bozo
15h30 SHOW MARAVILHA — Infantil. Apresentação de Mara
18hl0 JEM —Desenho

18h40 JORNAL CIDADE 11 — Noticiário local
19h07 ECONOMIA POPULAR/PERGUNTE
AO TAMER — Informativo oconômico
19h 15 TJ BRASIL — Noticiário nacional o internacional
19h45 BATMAN — Seriado
20hl5 KARATC KID 0'HARA — Seriado
21 h20 TOM E JERRY — Desenho
21h30 PROGRAMA HEBE — Variedades.
Apresentação de Hebe Camargo
23h30 JO SOARES ONZE E MEIA — Entrevistas com Jô Soares
0h30 NOTÍCIAS DE PRIMEIRA PÁGINA —
Destaque das notícias do dia

MCANAL 13 — TV Rio

1

Á venda nas Agências
de Classificados do JB e
nas faculdades de Comunicação Social.
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7h15 EDUCATIVO
7h40 HORÁRIO EVANGÉLICO — Religioso
8h00 REENCONTRO — Debate conduzido
pelo Pastor Fanini
IlhOO RIO MULHER — Programa feminino.
Apresentação de Selma Vieira. Convidados: Alexandre Frota. Eri Johnson e
Elida L'Astonna falando sobre a peça
Splish Solash
13h00 RIO URGENTE — Debates. Apresentação de Eliana Pittman.
17h30 SOM E ENERGIA — Musical e entrevistas. Apresentação do Adriana Riemer.
19h00 RIO HIT PARADE — Parada musical.
Apresentação de Mana Lúcia Priolli

2Oh0Õ RIO CIDADE ALERTA — Fatos policiais
do dia. Apresentação de Afonso Soares
21h15 CINE RIO — Seriado: Cidade nua. Episódio: Sonhando acordado
22K15 OS REPÓRTERES DO RIO — Reportagens. Apresentação de Francisco Barbosa
22h30 PUNO GERAL — Jornalismo. Apresentação de Tamara Leftel. Bruno Tys, Israel
Tabak e Luiz Fernando Gomes. Hoje:
eleições e o dia da República
OhOO OS REPÓRTERES DO RIO — Reportagens. Apresentação de Francisco Barbosa
0h15 RIO VIP — Agenda cultural e social.
Apresentação de Gilberto Ribeiro
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ONCLUINDO a Série Internacional de
Grandes Concertos realizada pela Aulus com promoção do JORNAL DO
BRASIL, o maestro inglês Richard Hickox dirige hoje à noite, no Teatro Municipal, um programa Mozart que inclui o Réquiem, a Sinfonia
n° 40 e o moteto Exsultate jubilate. Entre os
solistas está a soprano Janet Perry, que tem
gravado freqüentemente com Herbert von Karajan.
A série da Aulus, que se propõe devolver ao
Rio de Janeiro a tradição das temporadas internacionais, foi um dos fatores que fizeram de
1988, crise econômica à parte, um ano excepcionalmente fértil em acontecimentos musicais.
Começou em abril, com uma apresentação
tríplice da orquestra do Gewandhaus de Leipzig, sob a regência de Kurt Masur. Se no terceiro concerto a escassez de ensaios com o coro do
Teatro ameaçou as estruturas do Réquiem alemão, os dois primeiros (sobretudo o segundo)
apresentaram o ciclo completo das sinfonias de
Brahms em nível superlativo. Tão forte foi a
impressão deixada pela Gewandhaus, que o
concerto seguinte — com a Orquestra de Filadélfia e o carismático Riccardo Muti — apareceu menos brilhante do que podia ser (também
pelo fato de que o regente escolheu um repertório excessivamente ortodoxo: sinfonias 4 e 5 de
Beethoven).
De Beethoven, a série apresentou, a seguir,
a Missa solemnis. Não foi um de seus pontos
altos. Ao contrário, encheu todas as medidas o
programa de agosto com a Orquestra de Camara de Praga, que trouxe execuções preciosas de
Mozart e Dvorak. Jean-Pierre Rampal passou
então pelo Rio — sempre um grand seigneur da
flauta, mas um artista que já se permite dormir
um pouco sobre os seus louros. Não se diria o
mesmo da Sinfônica de Bamberg — outro pon-

^^^^

O maestro Richard Hickox

Aldo Baldin, tenor

Janet Perry, soprano

Stcpben Saxon, baixo

São

Paulo — Fotos de José Carlos Brasil
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to alto da série, na direção seguríssima de Horst
Stein. Em Schubert e Bruckner, esta sinfônica
que_.se originou na antiga Filarmônica Alemã
de fraga fez tudo o que sabe fazer uma orquestra de raça, e que se apoia numa venerável
tradição.
O regente de hoje, Richard Hickox, é um
dos mais bem-sucedidos da nova geração de
músicos ingleses. Foi o primeiro regente associado da Sinfônica de Londres, é o diretor do
London Symphony Chorus, da City of London
Sinfonia, e diretor artístico da Northern Sinfonia. Aparece muito em programas de rádio e
televisão, e em gravações da EMI e Decca.
Estreou na English National Opera regendo
Dido and Aeneas de Purcell, e no Royal Opera
House (Covent Garden) com a Flauta mágica
de Mozart. Trabalha, atualmente, numa gravação completa das sinfonias de Beethoven com a
Northern Sinfonia.
A soprano Janet Perry quase dispensa
apresentações. Nascida em Minneapolis, EUA,
mudou-se para a Europa no começo dos anos
70, e depois de passar pela ópera de Colônia,
Munique, Berlim, Hamburgo, Paris, Glyndebourne, Viena, foi descoberta por Karajan, com
quem cantou no Festival de Salzburg (FalstafT,
Rosenkavalier, Carmen). Com Karajan e a Filarmônica de Viena, gravou a Nona de Beethoven, o Te Deum de Bruckner e a Missa em dó
menor de Mozart. O tenor Aldo Baldin é uma
das glórias do canto brasileiro, com imensa
discografia na Europa (onde vive há muitos
anos e é considerado um dos grandes Evangelistas das Paixões de Bach). A meio-soprano
uruguaia Graciela Lassner também tem cantado bastante no Rio, com excelentes resultados;
e o baixo Stephen Saxon é considerado uma
das vozes mais promissoras de sua geração nos
Estados Unidos. O coro e a orquestra do Teatro,
que atuam hoje, vêm subindo de desempenho,
agradecendo a política de valorização dos corpos estáveis da casa.
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Ao comprar seu ingresso na bilheteria dos cinemas onde esta
sendo exibido "OS FANTASMAS SE DIVEÍJTEM"
apresente este cupom e ganhe a enlrada de seu acompanhante
Promoção válida até 23/11/88 de segunda a sexta
em qualquer sessôa exceto feriados

i

rt

ttl

_________ni i

No filme
Amadeus, o
Réquiem de
Mozart (Tom
Hulce) é de um
romantismo
exarcebado por
exigência do
enredo

O Réquiem K 626 é uma das obras mais romãnticas dentro da produção de Mozart, e ocupa muitas
cenas do fllme Amadeus. No filme, esse romantismo é
exacerbado pelas necessidades dramáticas do enredo.
Mozart (segundo o fllme), já em declínio físico e
psicológico, é procurado, em seu último ano de vida,
por um misterioso desconhecido vestido de negro, que
lhe encomenda uma Missa de Defuntos sem dizer para
què, e pagando muito bem. Incapaz de descobrir a
identidade do contratante, Mozart passa a acreditar
que está escrevendo o Réquiem para sl mesmo; e
morre antes de terminá-lo.
Como tudo em Amadeus, a história mistura um
pouco de verdade e de fantasia. Sabe-se hoje que o
misterioso contratante era um certo conde Walsegg,
que gostava de encomendar peças musicais apresentando-as depois como coisa sua. Em seus momentos
finais, Mozart teve realmente premonições funestas, e
a circunstância de estar compondo um Réquiem pode
ter contribuído para esses pressentimentos. Seu últlmo ano de vida, entretanto, não foi um mergulho nas
sombras: o Réquiem foi composto quase simultâneamente com a Flauta mágica, que é um hino à vida e ao
amor; e a esse último ano pertencem peças táo pouco
fúnebres quanto o concerto para clarinete e o ultimo
concerto para piano, em si bemol. O Réquiem flcou
inacabado, com exceção de suas partes iniciais; e a
viúva de Mozart, Constanze, encarregou um dos discípulos do marido, Sussmayer, de completá-lo, utilizando esboços deixados pelo compositor. Há uma complicada polêmica sobre em que ponto do Réquiem termlna Mozart e começa Sussmayer; mas a obra acabou
impondo-se tal como está — um testemunho comovente das últimas idéias musicais do maior gênio da
música.
A Sinfonia em sol menor, n° 40, foi escrita três anos
antes e pertence ao grupo de três obras-primas com
que Mozart, em apenas dois meses, encerrou a sua
produção nesse campo. A n° 40 é a segunda do grupo, e
no seu romantismo sombrio faz pendant com o espirito solar da Júpiter, n° 41. Schubert a considerava "a
mais perfeita". O moteto Exsultate jubilate, K 165, é
obra de extrema juventude: Mozart tinha 17 anos
quando escreveu esta pequena peça para um dos
famosos castrati da época. É um momento antológico
do canto, e o seu caráter exultante justifica plenamente o titulo.

esign' alem
Exposição no Masp permite
viagem didática por 160
anos de dedicação à forma
PAULO — A irresistível sedução
dos objetos, obedecendo ao conhecido
SÁO
princípio segundo o qual a forma segue
a função, pode ser vista numa mostra em que a
evolução é apresentada de maneira didática:
Produto forma história, 150 Anos de design
alemão, aberta desde sexta-feira no Museu de
Arte de São Paulo (Masp) e que, por seu porte,
promete ser um dos eventos mais importantes
deste fim de ano na paisagem.cultural paulistana.
A exposição, que vai até 15 de janeiro, foi
organizada pelo Instituto de Relações Exteriores de Stuttgart, Alemanha Ocidental, e ocupa
1.000 ma do Masp, nos quais estão dispostos
cerca de 200 objetos originais — alguns deles
assinados por Mies van der Rohe e Walter
Gropius, os mestres da Bauhaus, o famoso
grupo de criadores que revolucionou o desenho
industrial nos anos 20—, além de reproduções e
minuciosa e farta documentação, compondo
um retrato completo do notável design alemão.
A exposição está dividida em sete segmentos, obedecendo a um critério didático que
procura demostrar as transformações do design alemão entre 1820 e 1980. Em cada um dos
segmentos, os objetos estão expostos junto
com fotos, textos, cartazes de época, papéis de
parede e tecidos de decoração. As peças selecionadas, de cadeiras a eletro-domésticos, chaleiras e secadores de cabelo, traduzem o espírito
de cada época.
A mostra procura destacar as mudanças
ocorridas com as formas dos objetos e a transformações de suas funções ao longo de um
século e meio, documentando os aspectos técnicos e econômicos do design, seu grau de
funcionalidade, utilidade e inovação. Os mais
antigos são de 1820, quando se abre o período
conhecido como a Restauração de Biedermeier,
que se estende até 1848 e que caracteriza a
cultura burguesa alemã da primeira metade do
século passado.
As formas simples e claras predominam nos
objetos dessa época, na qual se destaca a ativa
personalidade do urbanista e arquiteto Karl
Friedrich Schnkel, que foi
também pintor, cenógrafo,
criador de interiores e de
uma célebre cadeira de palhinha, projetada em 1825
e, por sua simplicidade, reproduzida até hoje. O inicio da industrialização e o
historicismo definem o periodo seguinte do design
alemão, que vai até 1888 e
é caracterizado tanto pela
Lotação de estilos antigos
e o Rococó como pelo ousado design da primeira
máquina de costura domestiça da Pfaff, de 1862.
O design alemão começa a adotar o principio
de formas puras e práticas
já em 1900, com o movimento denominado Ju-
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O programa

Roberto Cômodo

A cadeira de tubos de aço de Mies van
der Rohe (alto, E) e a de Mareei Breuer
(alto, D) testemunham o passado de um
design que tem na pureza das formas da
moderna máquina de costura eletrônica e
nos talheres de Hans von Klier bons
exemplos
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Divulgação

Série Grandes Concertos
termina com a última
peça do gênio de Viena
Luiz Paulo Horta
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O relógio de
pêndulo, de
autor
desconhecido, é
de 1840 efoi
feito com
madeira de
limoeiro
incrustada. O
bule é um
exemplo de
modificação da
forma clássica

gendstil, que vem do nome de uma publicação
modernista de Munique, Jugend (Juventude). A
elegância da cadeira para sala de música de
Richard Riemerschmid, apresentada em 1899,
já se projetava, na época, como um desenho
futurista. As formas puras e práticas abriram
espaço para o construtivismo e para o surgimento, nos anos 20, da mais importante instituiçáo do design alemão, a Escola Bauhaus,
fundada em 1919 por Walter Gropius e fechada
em 1933 pelos nazistas.
Oficina experimental de artes voltada
para a moderna sociedade industrial, a
Bauhaus produziu o moderno projetado por
artistas de vanguarda como Mies van der
Rohe, Lászlo Moholy-Nagy e Mareei Breuer.
A célebre cadeira de tubo de aço de Mies van
der Rohe, desenhada em 1927, assim como a
famosa poltrona Barcelona, de 1929, ambas
reproduzidas com sucesso até hoje, estão
representadas na exposição do Masp, bem
como a cadeira de tubo de aço cromado de
Mareei Breuer, dando uma clara idéia do que
foi o design de vanguarda da Bauhaus.
A objetividade do Terceiro Reich, que
perseguiu os artistas da Bauhaus, está bem
reproduzida na mostra com o rádio Receptor
do povo, um aparelho barato, padronizado,
inventado em 1928 e produzido em larga
escala a partir de 1933, quando foi colocado a
serviço da propaganda do Terceiro Reich
com o lema "Um rádio em cada casa". Detalhe importante: não por acaso, o receptor só
sintoniza as estações locais mais próximas,
eliminando as estações estrangeiras, freqüentemente críticas em face do nazismo.
Até 1939, foram vendidos 12,5 milhões desses
aparelhos.
O revolucionário design do Volkswagen,
realizado por Ferdinand Porsche entre 1935
e 1938, foi um dos poucos projetos alemães
das primeiras décadas do século que continuaram a ser p-:oduzidos depois da Segunda
Guerra Mundial. Junto com a reconstrução
da Alemanha destruída surgiu um novo e
arrojado design, sintetizado pela influência
decisiva da Escola de Design de Ulm e cuja
atualizada concepção de beleza funcional.
Formas claras e geométricas são o destaque
na produção dos principais designers dessa
influente escola, como Max Bill, Hans Gugelot e Dieter Rams, que desenvolveu vários
projetos para a firma Braun, cujos eletrodomestiços são um emblema dos anos 50 e 60.
Os 150 anos do design alemão dão resposta a uma velha e insistente interrogação
— idéias novas, fim do funcionalismo? —,
que por muito tempo resumiu a discussão
em torno das funções sociais do design. Contra a estética dos engenheiros, que caracterizou o funcionalismo, acabou surgindo, agora por influência de designers italianos, uma
nova maneira, mais fantasiosa e lúdica, de
tratar a forma, de que é excelente ilustração
na mostra do Masp, o insinuante desenho da
cadeira Linha O, de 1981, com um formato
esférico e transparente, assinada pelo alemão Herbert Ohl.
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branca,
a gravata florida. No final,
um efeito feminino.

Quinze confecções formam o
Grupo Rio Moda, com coleções
empregando maioria de tecidos
Camillo Nader. Há promessas
de desfiles para o ano que vem,
mas os lançamentos de verão já
marcam a presença do novo
grupo, formado pelas seguintes
etiquetas: Asta, Chez Lynette,
Evandro Jr., Ferraiolo, Folie,
Ijota, La Maglia, Lá na Modinha, Lison, Mariglia di Ferolla,
MCM, Psicose, Rudy Ramos, Saphra, U2-You Too.
Internacional: Ines de Ia Fressange, a musa da Maison Chanei, nao pretende desfilar a coleçáo de alta costura, em janelro. Prefere ficar descansando,
para garantir um bom principio
de gravidez Em compensação,
em março, poderá mostrar modelos de futura-mamáe no desflle do prêt-à-porter.
n A Samello amplia seu alcance. Além de inovar a própria

linha, com a série Balloon, revivendo o estilo Frankenstein,
com bicos arredondados e semiquadrados (modelos masculinos
e femininos), está lançando 20
modelos criados para a etiqueta
Hugo Boss e mais 18 exclusivos
para a Charles Jourdan, em suas
versões brasileiras.
A Alpargatas, atenta ao mercado frmado pelos jovens executivos, lançou a série Arrow
Short Sleeve, um conceito novo
na roupa social. Na verdade, é
um tipo de roupa já bastante
usada pelos americanos, que
náo dispensam a camisa leve, de
mangas curtas e corte solto,
mesmo quando usam gravata.
As opções da Arrow sâo em dois
tipos de tecidos: os puros algodoes (oxfordines, tricolines e
panamás) e os Naturais Blends (
algodão misturado com poliester). Nas cores, a tradição da
carteia de branco, bege, cinza,
azul suave e muitos listrados.
Novíssima: vai sair o cartão
Richards, e um sistema de vendas a crédito exclusivo.

Susana Schild
Num certo sentido, Pierre
Henri Deleau, 46 anos, poderia
ser considerado um Nosferatu
da sétima arte, insaciável na
busca de sangue novo cinematográflco. Foi com esse espírito que participou da criação
da Quinzena dos Realizadores
em Cannes, há 20 anos, reduto
de um cinema autoral correndo paralelo ao Festival
de Cannes, mais voltado ao cinemão. Com a demolição do Palais de la Crolsette, antiga sede do festival e
da Quinzena desde 1983, a mostra encerrou sua 2O0
edição este ano entre lágrimas e sem endereço para
entrar na maioridade. Como jurado do 5o FestRio,
Deleau está de volta ao Brasil onde tem diversos
amigos cineastas, e anuncia que em 89 a Quinzena se
realizará no próprio Palácio do Festival, na Sala
Claude Debussy e em mais um cinema. Deleau
assegura que o sopro renovador, marca da Quinzena,
será preservado em qualquer lugar: "Posso Ir ao
inferno que não mudo de personalidade", diz categorico.
Deleau sintetiza assim as diferenças fundamentais
entre a Quinzena dos Realizadores e a competição
oficial do Festival de Cannes: a primeira quer correr
riscos, apostar em nomes e estéticas desconhecidas;
o segundo quer consagrar o consagrado. A definição
não pode ser rígida já que por duas vezes, Robert
Bresson, por exemplo, apesar de consagrado, foi
recusado pela competição e exibido na Quinzena. As
diferenças entre uma Quinzena autoral e uma competição comercial também não podem ser tão rígidas, já que Oshima, Jim Jarmush, ou os alemães
Werner Herzog, Reiner Fassbinder, Wolker Schlondorff lançados pela Quinzena tiveram respeitáveis

No júri da competição, Pierre Henri Deleau
reafirma sua paixão por um cinema autoral
ro
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Pierre Henri Deleau: "Não me interesso por estrelas, mas por cinema"

carreiras comerciais. "Cineastas revelados pela
Quinzena tornaram-se habitues da competição oficiai", diz com uma ponta de ironia Deleau, que
encara como "natural" essa transfusão sangüínea:
"Deve haver uma rotatividade
entre os monstros
sagrados e nós devemos procurar a renovação."
"princípio
Movido pelo
da curiosidade universal",
Deleau assiste cerca de mil filmes por ano, dos quais
450 diretamente para a Quinzena. O prazer da sala
escura, ele assegura, é o mesmo "quando o filme
começa". É o prazer da expectativa, da possibilidade
da descoberta, e pode durar alguns minutos ou o
filme inteiro. Nesses 20 anos, a busca sofreu mudan"Hoje há mais filmes, e mais filmes ruins." Ele
ças:
já
sabe, por exemplo, que dificilmente encontrará um
filme de autor (e entende autor como estilo, marca,
na Itália, França e Alemanha conpersonalidade) "Por
temporâneas:
questões econômicas, ou por causa dos produtores, não sei, os filmes sâo geralmente
co-produzidos pela TV e pelo Estado, e nenhum dos
dois quer assumir riscos." A mesmice cinematográfica varreria segundo ele toda a Europa, com exceção
da Dinamarca e da Inglaterra.
Radicalmente contra a internacionalização do cinema, Deleau argumenta: "Na literatura e no cinema
se provou que quanto mais regional, mais universal.
É isso que faz a força do cinema, foi isso que fez a
força da nouvelle-vague, do neo-realismo, do cinema
novo (vários cineastas brasileiros foram exibidos na
Quinzena)." Apesar da desilusão européia, Deleau
assegura que o cinema ainda tem muitas surpresas,
mas nem sempre de onde se espera: aponta que os
melhores filmes da Quinzena em 88 vieram da Síria,
Turqia e Egito. Mas encontra um problema na divul"A midia está mais interessada
gação desses filmes:
em stars do que em filmes. Não é o meu caso. Não me
interesso por estrelas, mas por cinema, venha de
onde vier."
Divulgação

Divulgação
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Charlõtte Rampling em Paris by night
'Competição '/Inglaterra

Enfim, um bom
fume aparece
Arthur Dapieve
eus existe. Embora os primeiros quatro longas concorrentes ao Tucano de Ouro do 5o FestRio fossem
um convite ao mais niilista ateísmo, os cinéfilos
ontem viram um milagre, perdão, um filme. Agora, eles
podem crer. O nome dele é Paris by night, ou seja, Paris à
noite. Apesar do título, tem apenas ligações circunstanciais
com a capital francesa. E muito a ver com a dúbia moralidade da Inglaterra thatcheriana.
O début do dlretor/roteirista David Hare — Wethcrby,
com Vanessa Redgrave — ganhou o Urso de Ouro do
Festival de Berlim de 85. Não é pouca coisa. Depois, uma de
suas peças foi levada às telas por Fred Schepisi: Plenty — O
mundo de uma mulher, com Meryl Streep. Como se vê, Hare
é entendido em mulher, apesar da aparente contradição da
expressão. Aqui, em Paris by night, a protagonista é Charlotte Rampling.
Aliás, ela deixou de vir ao Rio por ter quebrado o pé. Ou
multo me engano ou ela quebrou o outro ano passado — e
também fez forfait. Quem sabe daqui a uns dois anos? No
filme de Hare ela é Clara Palge, deputada inglesa no
Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França. Clara é
ultraconservadora e malthuslana: crê que cada um deve
vencer na vida por seus próprios esforços — e pagar pelas
conseqüências de seus atos.
Ela é gélida com todos — principalmente com o marido,
Gerald (Michael Gambon), deputado na Câmara dos Comuns. No passado, ambos falsificaram os números de uma
empresa que estavam vendendo e deram um golpe no
comprador, Michael Swanton (Andrew Ray). Ele agora a
está chantageando. Durante uma viagem à Paris, Clara
conhece um jovem designer, Wallace Sharp (Ialn Glen), com
quem mantém breve ldílio noturno.
Ela então decide dar uma volta solitária pela cidade.
Encontra Michael numa ponte sobre o Sena e, também
associando-o a freqüentes telefonemas anônimos, empurrao lá de cima. Deixa a bolsa no local do crime. Em Londres,
\seu filho é internado às pressas, com apendiclte. Preocupada apenas com o seu umbigo esta dama de ferro náo está
nem aí. Tanto Gerald quanto Wallace se revoltam.Clara
pagará por seus atos?
Emoldurado pela música melosa de George Delerue e
armado como um thriller estudado e lento, Paris by night
adquire outro significado se se atentar a seu pano de fundo:
a Europa pré-unlficada e impessoalizada. Além disso, a
mise-en-scène teatral de David Hare explora sutilmente a
desumanidade e a hipocrisia dos tories (conservadores),
numa Inglaterra onde um grito de gozo se confunde com um
estertor.
• •
Cotação:
¦ Paris by night será exibido amanhã, às 17h e às 22h, no cine
Veneza.

Godard está
no Forte
maior atração da Competição Oficial de TV e Vídeo
de hoje é a apresentação, às 21h20, na sala 1 do Forte
de Copacabana, da ficção O poder da palavra,
última investida do cineasta (e agora videomaker) francês
Jean-Luc Godard na cultura contemporânea. Se você é
daqueles que não sabe se Godard é um dos maiores plcaretas da história do cinema ou um gênio, não espere solução
neste vídeo, realizado à moda dos últimos fllmes dele
(Carmen principalmente). Trata-se de um Godard puro, sem
novidades: ora com edição fragmentada, ora com abuso de
planos-seqüència, ele metaforiza mais uma vez seus temas
básicos, a impossibilidade do diálogo entre os homens na
pós-modernldade e a banalidade da rotina diante das ampias possibilidades de realização do super-homem nietzschiano. São 25 minutos de diálogo telefônico entre uma
garota e um atendente de posto de gasolina, entupidos até a
boca de pessimismo e embalados em uma trilha sonora que
mistura Bach, Bob Dylan e John Cage. No fim, Godard
credita o vídeo, que passará sem legendas, a Edgar Poe,
Baudelaire e James Cain. Mero exercício estético repetitivo
ou obra-prima com perfeita articulação entre forma e conteúdo? A resposta, meu amigo, estará voando com o vento
de Coapacabana. (Sérgio Sá Leitão)

Roberto Farias

Lui Farias

Qual o melhor filme
de todos os tempos?
Os cineastas brasileiros respondem
Lui Farias, 30 anos, diretor da
Lili, a estrela do crime
O melhor filme de todos os tempos é Boulevard do crime (Les
enfants du paradise) do francês
Mareei Carne. O difícil é dizer por
que gosto tanto. É por causa da
poesia do filme. Só isso.
Fábio Barreto, 31 anos, diretor
de Luzia Homem
Macunaíma, de Joaquim Pedro
de Andrade, porque é um filme
que atinge o máximo da unlversalidade e da atemporalldade.
Me surpreendeu quando vi e todas as vezes que revi. Foi um
filme fundamental que mudou a
minha vida. Muita coisa que
acontece ali ainda está por acontecer. Talvez esteja começando a
acontecer agora. A gente é brasileiro e tem sido obrigado a negar
isso mas essas eleições mudaram
a cara do Brasil. Com ela voltamos a ficar um pouco mais brasilelros.
Roberto Farias, 56 anos, diretor de Pra frente Brasil
A sombra da outra, de Watson

Macedo. Não é o filme mais Importante da história do cinema,
mas da minha história no cinema. Quando ouvi o diretor contalo, fiquei tão impressionado que
resolvi no ato fazer cinema.
Quando o assisti, não gostei tanto — mas Já estava trabalhando
em cinema."
¦ Giba Assis Brasil, 31 anos, codiretor de Verdes anos
São três: O último tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, foi o
filme que mais me emocionou
porque fala da impossibilidade
da convivência entre as pessoas.
2001, uma odisséia no espaço, de
Stanley Kubrick, por sua quêstão racional. É perfeito sobre a
definição da humanidade. Cabra
marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, é o filme mais original da história do cinema.
¦ Paulo Thiago, 43 anos, diretor
de Jorge, um brasileiro
Pergunta louca essa! Em geral
todo mundo responde clássicos.
Mas eu gosto de À beira do abismo (The big sleep), de Howard
Hawks. Um filme com roteiro de
William Faulkner cujo ator princlpal é Humphrey Bogart. Gosto

pela economia e precisão da linguagem, pela complexidade. Ele
trata o comportamento humano
de uma forma extremamente
densa. E Isso é muito raro, porque os filmes complexos e profundos são geralmente chatos e
arrastados. E considerado um fllme de classe B mas é uma obra
mestra que sintetiza, inclusive, o
cinema dos anos 40.
n Normal Bengell, 53 anos, diretora de Pagu
Gosto de tantos fllmes, cada fllme tem uma mensagem. Posso
dizer dois: Napoleão, de Abel
Gance, e O dragão da maldade
contra o santo guerreiro, de
Glauber Rocha. O primeiro porque fez tudo que os cineastas
foram fazendo com o decorrer
dos tempos. Trabalha em quatro
quadros, com histórias super humanas. Gosto das propostas de
câmera e linguagem de cinema.
Minha cara caiu no chão. Ele
bota na tela quatro quadros. No
canto, o Napoleão indo para a
guerra; no outro, a Josephina camlnhando em casa. É maravilhoso. E o Dragão da maldade porque tem todo aquele lado libertario do Glauber Rocha. Como linguagem é livre e lindo.

Cena de Tempos difíceis, de João Botelho
'Os melhores do mundo'

Um Dickens
à portuguesa

do Tucano de melhor diretor do FestRio
de 1985 por Um adeus português, João Botelho
Ganhador
agora voltou como membro do júri. Para nâo
perder a viagem trouxe seu último trabalho, Tempos
difíceis — que será exibido hoje, às 19h30, na mostra Os
melhores do mundo, no Art Copacabana. Em setembro,
o filme de Botelho concorreu ao Leão de Ouro no
Festival de Veneza e obteve boa recepção.
Possuidor do nunca lembrado subtítulo Estes tempos,
Tempos difíceis é uma adaptação respeitosa do romance Hard times, for these times, do inglês Charles Dickens. Ao levá-lo à tela, Botelho importou a atriz inglesa
Julia Britton para fazer o papel de Luísa, transportou a
ação para Portugal e optou por filmar em preto-ebranco.
A estória gira em torno de três núcleos familiares que
se relacionam na imaginária cidade de Poço do Mundo:
o do industrial José Grandela (Henrique Viana); o do
professor e deputado Tomaz Cremalheira (Ruy Furtado); e o do operário Sebastião (Joaquim Mendes). Botelho faz deste corte na pirâmide social uma tragicomédia
de marcação teatral.
Boa parte do sentimento de opressão de Tempos
difíceis se deve à ótima fotografia P&B que paira sobre
a cidade como uma nuvem acinzentada; boa parte da
graça do filme está no — hoje em dia raro — recurso à
narração, que distancia o espectador. É através deste
equilíbrio que Botelho atinge o seu rigor formal. (A.D.)
Cotação: * *

'Compeíição'/Hungria

Arizona
nunca mais
O último tango em Paris

Macunaíma

Calçadão
D O abraço, de Armando Manni,
curta italiano que entra hoje na
competição, é estrelado pela brasileira Patrícia Pillar.
D As sessões no Art Copacabana
continuam imprevisíveis. No domingo quem foi assistir a Stranger
than paradise encontrou nas telas
Une afiai re de femmes. Quem foi
ver Drowning by numbers encontrou Stranger than paradise. O
telefone ainda é a melhor arma
para evitar decepções.
? Quem diz é um membro da direção do festival: "Antes dava certo
porque a desorganização era concentrada em São Cornado. Agora,
com a desorganização espalhada
em Copacabana, ficou tudo mais
difícil."
O O FestRio ganhou seu cult movie: o italiano Mamba. É tão ridiculo que tornou-se imperdivel.
D Na sessão para a imprensa de
Mamba, um ser náo identificado
que corria pelo chão assustou a
platéia que tentava acompanhar
as desventuras de Trudle Styler
trancada com uma cobra no apar-

tamento. Náo era um mamba, mas
um camundongo.
D Saiu o catálogo do festival.
D A programação de domingo homenageava a delegação chinesa
com um passeio a uma fazenda em
Itaguaí. O festival alugou dois ónibus: um para os chineses, outro
para os convidados da direção do
FestRio. Mas os chineses, com sua
irresistível simpatia, ampliaram
em muito a lista de convidados.
Em resumo: os ônibus ficaram lotados antes que qualquer chinês se
acomodasse. O jeito foi contratar
cinco táxis para levar a delegação.
A comunicação entre artistas chineses e motoristas cariocas não
deu certo: os táxis se perderam no
caminho.
D O FestRio é assunto também
em três minúsculos flashes apresentados diariamente pela TV E
(às 15h58, 19h58 e 22h43), com comentários e entrevistas abordando os fllmes do dia. No flm da
noite, a 0h45, são apresentados os
melhores momentos do festival.
D Procura-se um bar desespera-

damente. Após a sessão de Bird,
Débora Bloeh esticou no Istambul, um restaurante de comida
árabe na Rua Domingos Ferreira
entre as ruas Barão de Ipanema e
Bolívar. Ontem, o cineasta Arthur
Ornar comemorava no Ponto de
Chopp (esquina da Bolívar com
Ayres Saldanha) a publicação de
uma foto sua na revista Domingo.
Ornar comprou 10 edições do JORNAL DO BRASIL e telefonou cedo
para a mãe para saber se ela já o
tinha visto nas páginas.
D Em Luar sobre Parador, Raul
Julia ameaça Richard Dreyfuss
com torturas físicas para que ele
faça direito o papel de ditador da
fictícia república sul americana.
o papel com um
Dreyfuss cumpre
comentário: "Você daria um ótimo
diretor de teatro."
D Falta de dinheiro não significa,
necessariamente, falta de organização.
D O filme O Informante, anunciado na mostra Os melhores do mundo, não tem cópia no Brasil.

Arizona, concorrente da Hungria, é um
ótimo exemplo da atual tendência do cineMiss
ma internacional: o diretor, Pai Sándor, é
húngaro, o ator italiano (Marcello Mastroianni), a
atriz alemã (Hanna Schygulla), a língua o inglês, o
roteiro húngaro—italiano, assim como o capital da
fita. Resultado: Miss Arizona atira em tantas direções quanto as nacionalidades envolvidas, sem atingir maiores alvos que o suposto mercado intemacional. Tudo parece déjà-vu nesta salada multinacional: Mastroianni remete suas interpretações a Olhos
negros e Ginger e Fred, a estrutura está entre Lili
Marlene (de Fassbinder) e Cabaret, de Bob Fosse,
Hannah Schygulla é um clichê de boa parte das
donas de cabarés registradas pelo cinema. A trama,
provavelmente, renderia mais se vinculada a alguma
identidade, e gira em torno da ligação entre uma exprostituta, seu filho e um músico decadente, que
fogem da Hungria nos anos 20 e voltam alguns anos
depois, criando um cabaret síntese dos problemas
sócio-políticos da época. As motivações dos personagens — a não ser salvar a pele — nunca sâo muito
claras, e desconfio que mais por inconsistência que
por justificativas obscuras, as referências históricas
altamente improváveis. A trama nunca engrena,
dando a impressão de sempre se preparar para um
clímax inexistente. Não que Miss Arizona seja totalmente ruim — é agradável de se ver, a música
competente, Mastroianni tem duas ou três seqüências deliciosas, Schygulla não tem muito personagem mas tem carisma, a fotografia é bonita. Nada
muito inspirado, mas bem feitinho. E só. (S.S.)
Mlss Arizona será exibido hoje às 14h30 e 19h30 no
Veneza.
Cotação: *
As cotações das críticas variam entre ? (péssimo) a •**•*
(excepcional).
A programação completa de hoje está na página 4.

