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Tempo
No Rio e em Niterói, nublado
a ocasionalmente claro, com
pancadas de chuvas no decor-
rer do período.. Visibilidade
moderada. Temperatura está-
vel; máxima e mínima de on-
tem: 32,5° em Santa Cruz e 20°
no Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo na
página 10.
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Seu Bolso
Só a caderneta de poupança
(427,2%, com 14,71% em de-
zembro) e os Certificados de
Depósitos Bancários pós-
fixados (400%) conseguiram
vencer a inflação recorde de
1987, que chegou a 365,96%.
Overnight, ações, dólar e ouro
ficaram abaixo. (Página 13)
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A atriz paulista Mika Lins
(foto), 22 anos, é a estrela de
Chapadão do bugre, minissérie
baseada na obra de Mário Pai-
mério que começa a ser exibi-
da hoje pela Bandeirantes.
Mika passou dois meses com-
pondo seu personagem, uma
moça da roça que vira a cabe-
ça de um dentista.

Cs portões da Praça da Apo-
teose serão abertos às 16h de
quarta-feira para o início do
Hollywood Rock, que começa
às 19h com os nacionais Ira e
Titãs. O Pretenders sobe ao
palco às 23h.

As miseráveis condições de
trabalho num vilarejo, retra-
tadas por um grupo de fotógra-
fos peruanos, dividiram o
grande prêmio Ensaio Foto-
gráfico da Casa das Américas
com o cubano Rolan-1
do Cordova, que foca-
lizou expressões da
velhice em seu país.B

Prestes, 90 anos

Duas mil pessoas, entre jo-
vens e velhos militantes comu-
nistas, comemoraram com
show de músicas regionais ao
ar livre, em Porto Alegre, o 90°
aniversário do ex-dirigente cio
PCB, Luís Carlos Prestes. (Pá-
gina 2)

Canhão laser
As Forças Armadas dos EUA
testaram em dezembro, sob si-
gilo, um inédito canhão laser,
o Alfa, que poderá ser lançado
no espaço em 1990. A arma
tem potência de 2 milhões de
watts-laser. (Página 6)

Trotsky acusa
Numa revolucionária peça de
teatro que acaba de ser publi-
cada em Moscou, Leon Trotsky
acusa o ditador Josef Stálin de
tê-lo assassinado no México,
em 1940. Trotsky nunca fora
apresentado antes, na URSS,
como vítima de perseguição.
(Página 6)

Cotações

Grupo armado

comanda fuga

de 31 menores

Seis homens armados e bem ves-
tidos — entre eles alguns menores —

invadiram ontem a Escola Odylo
Costa Filho, da Funabem, em Quinti-
no por volta das 14h, e deram fuga a
31 dos 109 internos do pavilhão desti-
nado à correção de menores infrato-
res. Quatro deles foram logo recaptu-
rados no Morro do Saçu e colocados
em celas reservadas para castigos.

O diretor da escola, Hélio Paler-
mo Coelho, explicou que a segurança
dos 109 internos é feita apenas

por sete monitores desarmados e
negou as acusações de maus-tratos,
mas não justificou a presença de
objetos contundentes escondidos sob
a mesa dos monitores. No dia Io, em
ação idêntica, três presos foram res-

gatados no Grajaú. (Cidade, pág. 6)
^^^^o^2^^^^^^c!obra^encei^áciraprovade motonáutica em Angra dos Reis. (Pág. 14)

Ulysses diz 
que povo quer 

4 anos

Dólar oficial: CZ$ 71,892 (com-
pra), L/.ò iz.z.ji (\~Trd"u7r c"w;f:~
CZS 485,82 para IPTU e CZS
991,65 para ISS e alvará: taxa
de expediente, CZS 99,16.
Uferj: CZS 991,65. OTN: CZS
596.94. OTN fiscal: CZS 596.94.
UPC: CZS 645,36. MVR: CZS
1.240,29. Salário mínimo de re-
ferência: CZS 3.060,00. Piso sa-
larial: CZS 4.500,00. URP' 9,19.

Ao retornar de dez dias de
férias nos Estados Unidos, o presi-
dente do PMDB e da Constituinte,
Ulysses Guimarães, reconheceu

que nesse período ganhou corpo a
idéia de negar ao presidente Sarney
mandato de cinco anos. "As ruas
têm indicado que o melhor é um
mandato de quatro anos, e a políti-
ca tem que caminhar junto com as
ruas", afirmou Ulysses.

Após encontro de uma hora,
Ulysses e o governador de São Pau-
lo, Orestes Quercia — que também

já reconheceu ser inevitável a elei-

ção para presidente este ano —,

anunciaram que farão campanha

junto aos governadores e líderes

partidários para acelerar os traba-
lhos da Constituinte, a serem rea-
bertos hoje. "A Constituinte não

pode ser um problema e, sim, uma
solução", disse Ulysses.

Ao voltar de 12 dias de descan-
so na Ilha de Curupu e instalar-se
em sua casa na Praia do Calhau, no
Maranhão, o presidente Sarney
anunciou, orgulhoso, que finalmen-
te vai ter um plano de governo.
Sarney está cheio de expectativas

para 88 e, segundo disse, não se

preocupa com a possibilidade de
eleição do sucessor este ano.

O presidente acredita que com
a unificação do orçamento iniciará o
ano com "inteira transparência nas
contas públicas" e assim poderá
traçar uma linha de governo. Ga-
rantiu que escolherá o ministro da
Fazenda esta semana, mas não ou-
virá mais os partidos. 

"Este não foi
o melhor critério", disse. (Página 3)
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Ônibus escasso

torna difícil

a saída do Rio

O fim do "feriadão" congestionou a
Rodoviária Novo Rio e muita gente não
conseguiu embarcar para São Paulo. A ponte
rodoviária, que normalmente realiza 160 via-
gens aos domingos, aumentou para 251 on-
tem, o que não foi suficiente para atender à
grande procura por passagens. Na esperança
de que as empresas colocassem ônibus extras,
grandes filas se formaram à tarde.
Nas linhas para outras cidades não houve

Barja, Líbano — AFP
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Guerrilheiro palestino retira o menino morto dos escombros

Bombardeio de

Israel mata

20 no Líbano

No pior ataque ao sul do Líbano dos
últimos 10 anos, aviões, helicópteros e navios
israelenses bombardearam três bases da guer-
rilha mas atingiram alvos civis, matando
pelo menos 20 palestinos e libaneses (entre
eles cinco mulheres e sete crianças) e ferindo
mais de 30. O bombardeio foi represália ao
ataque guerrilheiro de ultraleve em novembro
a uma base israelense. Um soldado israelense
matou, com um tiro no peito, uma jovem
lavadeira palestina, na Cisjordània ocupada,
quando perseguia meninos que apedrejavam
um veículo militar. O governo israelen-
se anunciou a deportação de nove líderes
palestinos dos territórios ocupados. (Página 7)

MIC classifica

multinacional

como brasileira

O anteprojeto de política industrial
do Ministério da Indústria e do Comer-
cio, que deverá ser aprovado este mês
pelo presidente José Sarney, não faz
qualquer distinção entre empresas no
país. Segundo o ministro José Hugo
Castelo Branco, "no Brasil só existe uma
categoria de empresas: as brasileiras,
sendo umas de capital nacional, outras de
capital estrangeiro". O ministro acha
que a Constituinte precisa consagrar "os

princípios sagrados da liberdade econô-
mica", pois democracia e liberdade eco-
nômica "são indissociáveis". (Página 11)

Júlio César Pereira

maiores problemas. A volta ao Rio transair
reu também com poucos transtornos. Nas
estradas, o maior engarrafamento aconteceu
na Rio—Teresópolis, bloqueada na altura do
quilômetro 128 por moradores de Santa Dali-
la, em Magé, que protestavam contra os
constantes atropelamentos. (Cidade, pág. 3)
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Ò movimento foi grande mas muita gente deixou de embarcar na ponte rodoviária Rio
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NÓGRAFOS e fases de
LUA. Coleções compra-
nos cobrimos ofertas
Entrevistas T 521-0945
de 2a a sab h Comerciai
preço esp a comer-
ciante
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modernas de alta qua-
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brimos ofertas. Con-
sulte-nos pelo Tel:
521-0945 de 2a a sába-
do H Comerei. PRE-
ÇO DE NY

AVALIAÇÃO TÉCNI-
CA — Equipe especia-
lizada CENTRO IMO-
BILIÁRIO 19 anos de
mercado. Tradição é
confiança C/403 Tel.
284-8844 "GflÁTIS"
temos 9 lojas p/serví-
lo.
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Sarney pensa em dar

a volta por cima

Ricardo Noblat

O 
presidente José Sarney, que desem-
barca hoje à noite em Brasília, certa-

mente já terá se fixado em dois ou três
nomes para preencher a vaga aberta no
Ministério da Fazenda com a demissão do
professor Bresser Pereira — mas o prová-
vel é que a escolha definitiva do novo
ministro só se processe, de fato, a partir
de amanhã. O presidente ainda deverá
fazer algumas consultas a respeito.

Ao deixar Brasília para passar os
festejos de fim de ano com a família em
uma ilha do litoral do Maranhão, o presi-
dente viajou reconhecendo a competência
técnica do ministro interino Maílson da
Nóbrega, admitindo que ele poderia vir a
ser uma boa solução mas, ainda parecia
inclinado a escolher um empresário para
ocupar o cargo. Maílson tinha o apoio da
cúpula do governo mas carecia de repre-
sentatividade política.

Um ministro, empresário de origem
e, de preferência, selecionado entre lide-
ranças do setor na órbita paulista, poderia
facilitar a recomposição do governo com a
faixa de maior poder de fogo do país. A
essa altura, posto diante de perspectivas
econômicas e sociais sombrias para o
primeiro semestre do novo ano, o governo
não poderia se dar ao luxo de refugar uma
ocasião para ampliar seu espaço de sus-
tentação política.

Assim pensava o presidente antes de
se recolher ao isolamento da ilha de
Curupu — o que não impedia, como de
resto não impede até um minuto antes do
anúncio oficial do nome do novo ministro,
que ele mude de opinião e efetive no
cargo o interino. Diz a lenda que Sarney
fixou-se no nome de Dilson Funaro para
suceder o ex-ministro Francisco Dornelles
depois de realizar consultas ao PMDB.

Funaro foi lembrado para o Ministé-
rio da Fazenda por Jorge Murad, genro e
secretário particular do presidente. O
deputado Ulysses Guimarães concordou
com a indicação. Nem formalmente filia-
do ao PMDB Funaro era. Passou a inte-
grar a conta do partido que não foi ouvido
nem cheirado para a decretação da refor-
ma econômica do cruzado. Bresser Perei-
ra foi escolhido pelo método da elimina-
ção de nomes.

De público, Ulysses proclamou que o
PMDB não está nem um pouco interessa-
do em influir na indicação do novo minis-
tro da Fazenda. Algumas lideranças do
partido, como o governador Moreira
Franco, por exemplo, até preferem que o
sucessor de Bresser nada tenha a ver, de
fato, com o PMDB. Assim, o gradual
distanciamento entre o partido e o gover-
no seria facilitado como deseja o gover-
nador.

O que deseja Sarney varia de acordo
com a conjuntura e com o seu volátil
estado de espírito. Em relação ao seu
mandato, ele dá sinais, ultimamente, de
estar conformado com os quatro ános
votados pela comissão de sistematização
da Constituinte — embora não desestimu-
le ministros e parlamentares que ainda
julgam possível o mandato de cinco anos.
Aos íntimos, exibe um meio sorriso quan-
do ouve falar do assunto.

Parece determinado — isso, sim — a
não admitir, sem reação, a adoção do
parlamentarismo como sistema de gover-
no tão logo a nova Constituição seja
promulgada. Considera tal hipótese um
golpe que pretenderia atingir, antes de
tudo, ele mesmo. Não ficará inerte. Não
dará posse a um primeiro-ministro. Antes
esse risco, será capaz de tomar a iniciativa
de convocar logo a eleição do seu su-
cessor.

Não será humilhado — assim como
não cogita de sair impopular do governo.
Definida a extensão do seu mandato "pela

Constituinte, imagina governar sem maio-
res compromissos com os partidos e de
olho na história. A confirmar-se o que
hoje amadurece, não apoiará candidato
algum à sua sucessão e, por isso mesmo,
impedirá o uso da máquina administrativa
do governo por qualquer candidato.

Tem a consciência de que a populari-
dade é algo que se ganha e que se perde
com facilidade mas que com facilidade
também se reconquista. Adotará, no tem-
po que julgar o mais indicado, medidas de
largo alcance social que poderão reconci-
liá-lo com os brasileiros e as brasileiras —
mesmo que o custo dessas medidas venha
a ser alto. A conta, de todo modo, ficará
para o próximo governo.

A ferrovia Norte-Sul, digam o que
disserem, é um projeto que o presidente
se empenhará com decisão, para que seja
posto nos trilhos com urgência — mas não
será o único que espera ver implantado no
que deve vir a ser o último ano do seu
governo. A preocupação de Sarney com o
social deverá também se materializar em
um expressivo reajustamento do salário
mínimo.

Realizado tudo que calcula para
1988. o presidente alimenta a certeza de
que o futuro se encarregará de lhe fazer
justiça, reduzindo os erros que cometeu às
suas devidas proporções, reconhecendo o
tamanho das dificuldades que seu governo
enfrentou e ressaltando seu principal feito
— o de levar o país a atravessar, sem
retrocessos, do autoritarismo para a de-
mocracia reconstruída.

Porto Alegre — Jurandtr Silveira
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Newton mobilizou PDC contra

PFL e dissidente do PMDB

Prestes velhos militantes comunistas

Dois mil comemoram 90 anos

de Prestes em Porto Alegre

PORTO ALEGRE — Debaixo de um
sol forte, e com a temperatura a 35 graus,
mais de duas mil pessoas comemoraram no
auditório Araújo Viana, ao ar livre, os 90
anos do ex-secretário do Partico Comunis-
ta Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, que é
gaúcho de Porto Alegre. Havia desde ve-
lho militantes do PCB até jovens que não
conheciam o líder.

O Showmício teve a participação de
músicos do Rio Grande do Sul e do centro
do país, e como mestre de cerimônias o
compositor e cantor Taiguara, que também
é gaúcho. O ator Grande Otelo, de 72
anos, compareceu. Prestes, emocionado,
estava com sua mulher Maria do Carmo e
uma antiga companheira do PCB, Maria
Aragão, do Maranhão, que saiu do partido
na mesma ocasião que ele.

Manifesto — A festa começou às
16h30niin. Por causa do sol, muitos tiraram
a camisa para se bronzear, e algumas
mulheres abriram sombrinhas. O som da
Internacional abriu a festa, quando Tai-
guara, vestido da cabeça aos pes de verme-
lho, leu um manifesto, já lido por ele
mesmo no comício pelas diretas, dia 18 de
dezembro, no Rio. Alguns músicos come-
çaram a tocar para animar o povo, aue já
estava cansado de esperar, quanao às
17hl5min Prestes chegou de camisa bran-
ca, de mangas curtas. Entrou pela porta da

frente do auditório, de forma que para
chegar ao palco, onde ficou sentado de-
pois, andou entre o povo aue o aplaudiu de
pé, novamente ao som da Internacional,
desta vez com Taiguara ao piano.

Enquanto se dirigia ao palco. Prestes
ouviu as pessoas gritando 

"de norte a sul.
de leste a oeste, o povo todo grita Luís
Carlos Prestes". Em rápida entrevista, an-
tes de fazer seu pronunciamento, por volta
das 20h30min, afirmou que o povo que
sobra da mortalidade infantil é vigoroso e
inteligente, ao contrário do que muitos
pensam.

Líderes do PT, como o seu presidente
Olívio Dutra deputados, do PDT, como o
secretário de Cultura do Município, Batis-
ta Filho, que representou o prefeito Alceu
Collares, e alguns comunistas seguidores
de Prestes, entre eles Dulphe Pinheiro
Machado e Antônio Pinheiro Machado,
participaram da festa.

Mas não foi percebida a presença de
nenhum do PCB do Rio Grande do Sul.

Ao meio-dia, no Centro de Tradições
Gaúchas Tiaraju, Prestes foi homenageado
com um almoço para 400 pessoas, entre
sindicalistas, militantes do PT, PDT e CUT
e organizadores do Instituto de Pesquisas
Sociais Olga Benário Prestes, a ex-mulher
do líder que morreu num campo de con-
centração na Alemanha.

BELO HORIZONTE — O governador de
Minas, Newton Cardoso, decidiu usar o Partido
Democrata Cristão (PDC) — uma agremiação
sem peso eleitoral — como "filial" do PMDB,
com objetivo de garantir o controle aos 723
municípios do estado e aumentar seu poder na
disputa pelas Prefeituras, este ano.

A estretégia do Governador tem dois alvos:
um, os adversários do PFL, que terão que
enfrentar nas urnas dois PMDB (o original e a
filial); outro, seus opositores dentro do próprio
PMDB, que estão apostando na briga dos candi-
datos para ganhar espaço. O PDC, então, servi-
ria como um partido auxiliar para abrigar todos
os candidatos do PMDB que não conseguirem a
indicação oficial do partido para disputar as
prefeituras.

Os cálculos já estão prontos. Segundo o
secretário de Assuntos Municipais do governo,
Nilberto Moreira, o PDC vai concorrer em
quase todos os municípios e poderá eleger até
100 prefeitos. O PMDB vai brigar para eleger
outros 550 prefeitos. Enquanto o governador, já
prevendo a briga pelo espaço no PMDB, procu-
ra soluções, os candidatos do partido lançam
seus nomes nas ruas, numa maratona para
aumentar o número de filiações, conquistar
novos eleitores e garantir o espaço na legenda
oficial.

O ex-deputado Paulo Ferraz, candidato à
prefeitura de Belo Horizonte, usa um compu-
tador para registrar as 16 mil filiações que diz ter
conseguido nos últimos meses. A disputa pelas
filiações tem um objetivo: o controle dos mem-
bros dos diretórios das 14 zonas eleitorais da
capital, que serão eleitos no dia 31 de março. Os
políticos que conseguirem isso terão mais chan-
ces de serem indicados candidatos oficiais do
partido.

Oposição — A disputa do PMDB pela
prefeitura da capital tem vários nomes: Álvaro
Antônio, João Pinto Ribeiro, Irani Barhosa,

Ronaldo Vasconcelos, o vereador AntónWCar-
los Carone, além de grupos ligados ao prefeitoSérgio Ferrara e ao ministro do Planeiántòttto,
Aníbal Teixeira, que nega ser candidato, embo-
ra esteja promovendo várias filiações, especial-
mente nas regiões onde são executados os pro-
gramas do Governo.

O constituinte Luiz Otávio Ziza Valadares,
dissidente do PMDB e ferrenho opositor do
governo Newton Cardoso, declarou-se-candida-
to, mas já anunciou que vai deixar o parridtvtãologo sejam encerrados os trabalhos da Consti-
tuinte. Além das divergências internas, dissidên-
cias e ameaças, o PMDB prepara-se pará. en-
Irentar quatro principais adversários: PFL (o
maior deles), PT. PDT e PL.

O presidente regional do PFL, depiitado
federal Paulino Cícero, diz que se o ministro
Aureliano Chaves (ex-governador de Minas.) for
mesmo candidato à presidência da República, o
partido vai ganhar a maioria dos municípios,
especialmente os de médio porte."Estamos ten-
do muita aceitação no interior", disse, Otltfiísta.

O PL entrou na corrida eleitoral com vonta-
de. O partido tem a sede mais bem eqUi^adS e
espaçosa em Minas; constituiu 300 comissões
provisórias e está com 130 diretórios municipais
organizados."Vamos disputar as eleições em 350
municípios e vencer em 100", aposta o presidên-
te do PL mineiro, Aluisio Pimenta. O PT: mais
modesto, espera, segundo o deputado Raul
Messias, eleger 20 prefeitos, especialmente* na
Zona da Mata e na região metalúrgica.

O Partido da Juventude é o mais originàl? A
direção do PJ está oferecendo a legendã"para
quem quiser ser candidato, através de âõúncios
no jornal. "Com esses anúncios, conseguimos
formar mais de 150 comissões provisórias e
vamos ter candidatos em mais de 100 múnicí-
pios", diz o presidente do partido, NainrGon-
çalves. »¦> > :

Prefeituras atraem parlamentares
Atraídos pelo orçamento das prefeituras,

que deverão aumentar suas caixas com a refor-
ma tributária, os parlamentares mineiros entra-
ram em massa na disputa para as eleições deste
ano. Não é à toa que deputados estaduais, que a
partir de março ganharão CZ$ 450 mil mensais
— mais que os constituintes — estão brigando
tanto pelo cargo de prefeito, cujo salário, em
média, é de apenas CZ$ 150 mil.

Em Ipatinga. 80 mil 937 eleitores, dois
deputados da cidade, João Lamego (PFL) e
Chico Ferramenta (PT), lançaram-se candida-
tos. Os deputados estaduais Amilcar Padovani
(PDT) e Sabastião Helvécio (PMDB) estão
brigando pela prefeitura de Juiz de Fora, segun-
do colégio eleitoral do estado, com 209 mil 683
eleitores. Em Contagem — município com a
maior concentração operária do estado, 197 mil

265 eleitores, lançaram-se candidatos .outros
dois deputados: Nilmário Miranda (PT)eAde-
mir Lucas (PMDB).

O deputado José Bonifácio MbUfão
(PMDB) deverá ser o candidato do partido à
prefeitura de Governador Valadares, 112"mil
924 eleitores. Em Divinópolis, oeste de Minas,
com 76 mil 850 eleitores, a briga está entre o ex-
vice-prefeito da cidade e atual deputado Javme
Martins (PFL) e o deputado Geraldo-Costa
Pereira (PMDB). O secretário de Administra-
ção do governo de Minas, deputado Eunpédes
Craide (PMDB) quer ser prefeito de Uberaba,
seu principal reduto eleitoral, com 115 mjl238
eleitores. Em Uberlândia, 171 mil 402 eleitores,
o PFL saiu na frente com a candidatura 'do
deputado João Pedro Gustin.

Hélio Costa lança candidatura

w
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DF. ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO I

EMATER RIO — Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/87

A Comissão de Licitaçãoda EMATER-RIO, informa aos inferes-
sados, que o Edital da Concorrência Pública n° 005/87 de
04/12/1987, referente a construção da sede central da EMATER-
RIO, encontra-se à venda, na CENTROARTE — Copiadora Eletrônica
Ltda .à Avenida Amaral Peixoto, n° 207 Loja 108 — Centro — Niterói— RJ.

(a) PRESIDENTE

COMPRAR.

VENDER.

ALUGAR.

TUDO.

* Classificados '

BARBACENA, MG — Com um slogan
contra o governador Newton Cardoso, "Eu
avisei que não ia dar certo", o deputado federal
e repórter do "Fantástico" Hélio Costa (PMDB-
MG) lançará, até dia 20 de janeiro, sua candida-
tura a prefeito de Belo Horizonte. Eleito depu-
tado-constituinte com 30 mil votos na capital.
Hélio Costa diz que se perder a convenção do
PMDB em Belo Horizonte, vai candidatar-se á
prefeitura de sua terra, Barbacena, "se for
convocado pelo partido".

O deputado começará sua campanha espa-
lhando 40 outdoors pela cidade e distribuindo
um milhão de adesivos com o "slogan" nas ruas
de Belo Horizonte, o que lhe custará de "CZ$ 2

milhões a CZ$ 3 milhões", segundo Costa. O"slogan" contra Newton Cardoso tem motitfo:
ao se lançar na política, ano passado, Hélio
Costa apoiou a candidatura de Itamar Fnuíco
(PL-MG). dissidente do PMDB. Em campanha
na televisão, Costa apresentou um "^os§jç"
contra cardoso, acusando-o, entre outras-coiças.
de ter cometido crime de estupro. .

Afirmando que o governo de Newton-Car-
doso não é o que se esperava de um governado
PMDB em Minas, Hélio Costa, 50 anos, disse
que a administração das grandes cidadé-rtem
que ficar nas mãos de "pessoas competentes,
dedicadas, honestas, comprometidas cofntiTo-
ciai e de centro-esquerda", qualidades que ele
assegura ter.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO STN/SERN/DIPUB N° 002/88
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
CONDIÇÕES GERAIS: .

Constantes do Comunicado STN/SEFIN/DIPUB Kl0
001, de 30.12.87, publicado no D.O.U. do dia 31.12.87.,.,
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

Data do recebimento das propostas e do leilão,:
5.1.88;

hora limite para entrega das propotas: 11:30 horas;
data da emissão/liquidação financeira: 6.1.88;
data e hora de divulgação do resultado do leilão pelo

Banco Central do Brasil: 5.1.88, a partir das 17;3P„
horas;

características da emissão:

PRAZO A
VENCER
182 dias
273 dias

MONTANTE
DA EMISSÃO

CZ$ 60.000 milhões
CZ$ 60.000 milhões

DATA DO
RESGATE
06.07.88
05.10.88

ÇFTRFTARIA m TFSmiRO NACIONAI

(WORKSHOP WITH THE STARS)

Prepare-se para fazer uma verdadeira viagem através do fascinante
universo da Propaganda e do Marketing.

De 18 de janeiro a 3 de fevereiro, você poderá fazer 8 cursos completos
com os maiores nomes da Propaganda e do Marketing brasileiros que vão

contar tudo o que sabem.

18/01 - ROBERTO BAHIENSE
Atendimento
Vice-Presidente de Operações |da Esquire Propaganda Planejou
campanhas dos maiores anunciantes do país.

19/01 - WASHINGTON OLIVETTO
Criação
Presidente e Diretor de Criação da VV/GGK. Um dos
publicitários mais criativos e premiados do mundo.

21/01 - JOÃO DANIEL e CHICO ABREA
Comerciais para TV
Sócios Diretores da Jodaf. eleita Melhor Produtora de
Comerciais para TV dos últimos 20 anos pelos colunistas
publicitários.

26/01 - JOÃO DE SIMONI
Promoção
0 Homem de Promoção do Ano. eleito pelo prêmio Colunistas.
Um dos profissionais mais destacados no ramo

28/01 - JOAQUIM CALDEIRA
Vendas
Consultor de empresas na área de vendas. Já atuou com a Alpargatas,

LPC, Gessy lever, entre outras empresas.

01/02 - J. ROBERTO WHITAKER PENTEADO
Marketing
Um dos maiores defensores do Marketing no Brasil. Autor de vános
livros e artigos. Professor e consultor.

02/02 - MARIA ALICE LANGONI
Mídia
Diretora da Grottera e Associados. Considerada uma das maiores
especialistas em Mídia no Brasil.

03/02 - SÉRGIO CAMPANELLI
e SÉRGIO MINEIRO

Comerciais para Rádio
Sócios/Diretores da MCR. eleita a Melhor Produtora de Radio
dos últimos 20 anos pelos colunistas publicitários.

NISKmOOASUINASi INIMGIA
Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA

êâ 
Light
Serviços dei de Eletricidade SA

CGC 00 44* 137 OGOI 46 COVPANMIA ABT«TA
AVISO DE LICITAÇÃO N9 SGGO.C-003/87

TOMADA DE PREÇOS
PROJETO. FORNECIMENTO E MONTAGEM CIVIL E

ELETROMECÂNICA DA S/E 13.8KV DE TRIAGEM

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. torna público qué
receberá na Avenida Marechal Floriano, 168, 15 andar, Sala 101 -
Centro - Rio de Janeiro, no dia 04 de fevereiro de 1988, ató às
16:00 horas, propostas lacradas para a execução do seguinte ser-
viço:
TOMADA DE PREÇO N» DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3134-0040/87 Projeto, montagem eletromecánica,

obras civis, instalação e testes de
aceitação, com fornecimento de equi-

QUEM PERDER ESTA JORNADA VAI FICAR FORA DE ÓRBITA.

Escola Siterior de prcmoanda e marketing
RUA TEÓRU0 OTONI. 44 ¦ CENTRO • RIO DE JANEIRO ¦ TEL.: (021) 263-7000

13,8kV, 10,125MVA, alimentadora do
galpão de reparo de transformadoréá
em Tnagem.

O prazo máximo para execução dos serviços é de 210 (duzentos e
dez) dias.
As normas e condições desta Tomada de Preços estão regidas
pelos Decretos-Lei 2.300 e 2.348 de 21/11/86 e 24/07/87, respec-
tivamente.
As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços
no dia 05 de fevereiro de 1988, a partir das 09:00 horas, na Sala
187 da Avenida Marechal Floriano, 168 - Centro - Rio de Janeiro.
É condição básica para se habilitar â execução destes serviços,
estar o proponente cadastrado na LIGHT até a data da apresenta-
ção das propostas, na Classe Comercial 0400-11 -6 e Níveis Aou B.
As especificações, desenhos, plantas e quaisquer outras informa-
çõgs nece ssárias à execução dos serviços, objeto deste Aviso, do-
verão ser obtidos pelos fornecedores interessados, durante os dias
úteis, até o dia 15 de janeiro de 1988, no horário de 09:00 às 16:00
horas, mediante o pagamento não reembolsável de CzS 2.000,00
(dois mil cruzados!, na Superintendência do Pro,et.-*, e Construção
de Geração, situada na Avenida Passos ,115 - Saía '202 - Ce".-
tr; -¦ Rio de Janeiro.

&



©jornal DO brasil s a 1988 Rio de Janeiro -- Segunda-feira, 4 de janeiro de 1988 Ano XCVII — N° 269 Prego: 
CZ$ 25,00

Angra 

dos Reis'Andro Durao

rer do periodo. Visibilidade \ ¦ 'i- 
. c* Imoderada. Temperatura esta Jp -C I mPTIArPdvel, maxima e minima de on- tic *J J- iiivtivi

tem. 32,5° em Santa Cruz e 20° I
no Alto da Boa Vista. Foto do ^^^SciUiomcn^irmado^^TaT^s^
satelite e tempo no mundo na

Esportiva •.:

is g^slli

dos — entre cies alguns menores •

invadiram ontem a Escola Odylo Costa
Filho, da Funabem, em Quintino, por
volta das 14h, e deram fuga a 31 dos
109 internos do pavilhão destinado à
correção de menores infratores Qua-
tro deles foram logo recapturados no
Morro do Saçu e colocados em celas
reservadas para castigos.

O diretor da escola, Hélio Paler
mo Coelho, explicou que a segurança
dos 109 internos é feita apenas por
sete monitores desarmados e negou
as acusações de maus-tratos, mas
não justificou a presença de ob-

jetos contundentes escondidos sob a
mesa dos monitores. No dia Io, em
ação idêntica, três presos foram
resgatados no Grajaú. (Página 4-a)

Seu Bolso
Só a caderneta de poupança
(427,2%, com 14,71% em de-
zembro) e os Certificados de
Depósitos Bancários pós-
fixados (400%) conseguiram
vencer a inflação recorde de
1987, que chegou a 365,96%.
Overnight, ações, dólar e ouro
ficaram abaixo. (Página 13)

O barco 22, da equipe Cobra, venceu fácil a prova de motonáutica em Angra dos Keis. (rág. 14)

Ulysses diz 
que povo quer 

4 anos

Barja, Líbano — AFP

A atriz paulista Mika Lins
(foto), 22 anos, é a estrela de
Chapadão do bugre, minissérie
baseada na obra de Mário Pai-
mério que começa a ser exibi-
da hoje pela Bandeirantes.
Mika passou dois meses com-
pondo seu personagem, uma
moça da roça que vira a cabe-
ça de um dentista.

Os portões da Praça da Apo-
teose serão abertos às 16h de
quarta-feira para o início do
Hollywood Rock, que começa
às 19h com os nacionais Ira e
Titãs. O Pretenders sobe ao
palco às 23h.

As miseráveis condições de
trabalho num vilarejo, retra-
tadas por um grupo de fotógra-
fos peruanos, dividiram o
grande prêmio Ensaio Foto-
gráfico da Casa das Américas
com o cubano Rolan-i
do Cordova, que foca-
lizou expressões da
velhice em seu país. i

\mericas

B

Prestes, 90 anos

Duas mil pessoas, entre jo-
vens e velhos militantes comu-
nistas, comemoraram com
show de músicas regionais ao
ar livre, em Porto Alegre, o 90°
aniversário do ex-dirigente do
PCB, Luís Carlos Prestes. (Pá
gina 2)

Canhão laser
As Forças Armadas dos EUA
testaram em dezembro, sob si-
gilo, um inédito canhão laser,
o Alfa, que poderá ser lançado
no espaço em 1990. A arma
tem potência de 2 milhões de
watts-laser. (Página 6)

Trotsky acusa

Numa revolucionária peça de
teatro que acaba de ser publi
cada em Moscou, Leon Trotsky
acusa o ditador Josef Stálin de
tê-lo assassinado no México,
em 1940. Trotsky nunca fora
apresentado antes, na URSS,
como vítima de perseguição.
(Página 6)

Cotações

Ao retornar de dez dias de
férias nos Estados Unidos, o presi-
dente do PMDB e da Constituinte,
Ulysses Guimarães, reconheceu

que nesse período ganhou corpo a
idéia de negar ao presidente Sarney
mandato de cinco anos. "As ruas
têm indicado que o melhor é um
mandato de quatro anos, e a políti-
ca tem que caminhar junto com as
ruas", afirmou Ulysses.

Após encontro de uma hora,
Ulysses e o governador de São
Paulo, Orestes Quercia— que tam-
bém já reconheceu ser inevitável a
-eleição para presidente este ano —,

anunciaram que farão campanha

junto aos governadores e líderes

partidários para acelerar os traba-
lhos da Constituinte, a serem rea-
bertos hoje. "A Constituinte não

pode ser um problema e, sim, uma
solução", disse Ulysses.

Ao voltar de 12 dias de descan-
so na Ilha de Curupu e instalar-se
em sua casa na Praia do Calhau, no
Maranhão, o presidente Sarney
anunciou, orgulhoso, que finalmen-
te vai ter um plano de governo.
Sarney está cheio de expectativas

para 88 e, segundo disse, não se

preocupa com a possibilidade de
eleição do sucessor este ano.

O presidente acredita que com
a unificação do orçamento iniciará o
ano com "inteira transparência nas
contas públicas" e assim poderá
traçar uma linha de governo. Ga-
rantiu que escolherá o ministro da
Fazenda esta semana, mas não ou-
virá mais os partidos. 

"Este não foi
o melhor critério", disse. (Página 3)
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Guerrilheiro palestino retira o menino morto dos escombros

Bombardeio de

Israel mata

20 no Líbano

No pior ataque ao sul do Líbano dos
últimos 10 anos, aviões, helicópteros e navios
israelenses bombardearam três bases da guer-
rilha mas atingiram alvos civis, matando pelo
menos 20 palestinos e libaneses (entre eles
cinco mulheres e sete crianças) e ferindo
mais de 30. O bombardeio foi represália ao
ataque guerrilheiro de ultraleve em novembro
a uma base israelense. Um soldado israelense
matou, com um tiro no peito, uma jovem
lavadeira palestina, na Cisjordânia ocupada,
quando perseguia meninos que apedrejavam
um veículo militar. O governo israelen-
se anunciou a deportação de nove líderes
palestinos dos territórios ocupados. (Página 7)

MIC classifica

multinacional

como brasileira

O anteprojeto de política industrial
do Ministério da Indústria e do Comer-
cio, que deverá ser aprovado este mês
pelo presidente José Sarney, não faz
qualquer distinção entre empresas no
país. Segundo o ministro José Hugo
Castelo Branco, "no Brasil só existe uma
categoria de empresas: as brasileiras,
sendo umas de capital nacional, outras de
capital estrangeiro" O ministro acha
que a Constituinte precisa consagrar "os

princípios sagrados da liberdade econô-
mica", pois democracia e liberdade eco-
nômica "são indissociáveis" (Página 11)

Júlio César Pereira

Dólar oficial: CZS 71,«y2 (com-
nra). CZS 72,251 (venda). Unif:
CZS 485.82 para IPTU e CZ$
991.65 para ISS e alvará: taxa
de expediente. CZS 99,16.
Uferj: CZS 991.65. OTN. CZS
596.94. OTN fiscal' CZS 596.94.
UPC CZS 645.36. MVR: CZS
1 240,29. Salário mínimo de re-
ferêricia: CZS 3.060.00. Piso sa
larial* CZS 4.500.00. URP* 9,19.
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Ônibus escasso

torna difícil

a saída do Rio

O fim do "feriadão" congestionou a
Rodoviária Novo Rio e muita gente não
conseguiu embarcar para São Paulo A
ponte rodoviária, que normalmente reali-
za 160 viagens aos domingos, aumentou
para 251 ontem, o que não foi suficiente
para atender à grande procura por passa-
gens. Na esperança de que as empresas
colocassem ônibus extras, grandes filas se
formaram à tarde

ínas linnas para outras ciuaues nau
houve maiores problemas. A volta ao
Rio transcorreu também com poucos
transtornos. Nas estradas, o maior en
garrafamento aconteceu na Rio—Tere-
sópolis. bloqueada na altura do quilôme-
tro 128 por moradores de Santa Dalila,
em Magé, que protestavam contra os
constantes atropelamentos. (Página 4-u)
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Ò movimento foi grande mas muita gente deixou de embarcar na ponte rodoviária Rio—São Paulo

PROCURADOS PATEK;
ROLEX; CARTIER. VA-
CHERON, LANGE CRO-
NOGRAFOS e fases de
LUA. Coleções compra
mos, cobrimos cartas
Entrevistas T 521-0945
ce 2J a sâb. H Comercial
preço esp a comer-

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA—BRILHAN-
TES, compramos e co-
brimos ofertas. Corv
sulte-nos pelo Tel:
521-0945 de 2a a sâba-
do H Comerc. PRE-
CO DE NY

AVALÍAÇÀO TÉCNI-
CA —- Equipe especia-
lizada CENTRO IMO-
BILIÁRIO 19 anos de
mercado. Tradição é
confiança C/403 Tel.
284-8844 "GRÁTIS"
temos 9 lojas p/servi-
Io,

PftÀIA COPACABANA — Apto
temporada. 4 qts. 3 banhs. 2
slôes. gar. deps Tr. Tel 223-
3223/399-2883

TEMPORADA IPANEMA
Curta ou longa Alugo cob
panorâmica c/saía, qío o dops.
Tr prop 227-9006

TEMPORADA — 4 qt"s altoluxo — 1 OOm praia Ipan 200m
praia Copa Dir proprietário.CZS 3 500/ dia Tel 238^529

A BAAL Trr CLUBES —
Compro 0 vendo Coun-
try, Jockey, late. Calça-
ras, Cad. Morecanfi 220-
8710/ 571-8401.

CLUBES - COMPRA E
VENDA — Country / la-
te / Jockey / Caiçaras /
Gávea / Itanhangá /
Cad Mar 274-7956.

ARRUMADEIRA FAZ FAXINA— CZS 6 Mil, does refs do-
môstica cart Dormir, educa-
da. limpa Folga Sábado ma-
nhô volta 2" cedo 13o + férias-^INPS Tr. c/docs. na mâo
somonte 2® R Prudente de

ors's. 1 204 Ipanema
BABA — Praoso meiga o t»'
nhosa p/ menina (1 ano o
meto) Pede-se refs, folges
qumzenais Ligar 551-0843
Paga-se bem

CASEIRO SOLTEIRO — C ra»
e toda doe Sal. inicial
5 000'6 000. Tr R Miranda
Rosa 14 - Itanhangá Tel. 399-
9168

TODO SERVIÇO CZ* 10 MIL— 30/45 anos. goste crianças,
trivial variado Ro*s domôsti-
cas cart , does Tr somente
does. mâo 13° + fônas +
\-:S Dorm folgas corro Tr

somente 2® R Prudente de
Morais. 1 204 Ipanema

CHEVETTE SL 84 LUXO —
Aj:uI m«t. 5m. troco/fin. até
10 flxí«. 280 <049 UAN.
Ac«ftamo« carta d* cròdtto.
FELIZ ANO NOVO.

CHEVETTE SL 88 — .Al-
cool brar\co v. vord<jj
dezornbaçador tiezolro
5* m ót. estado. 253-
4897 CHAPMAM
AUTOM.

OltL RÉV 87 (THIA — Cin-
: j Marcury 2 frtoa comp.
c/2 mil Km oupsr novo
na gar. da fáb. Ac. tr.
vid. autom. 12 meso».
Cde. Bonfim 836 T. 238-
14<32 CARROCAR.

DEL REY QLX 68 — f
rodado. E3t OKm Tr/fir
da Passagem, 169. T c R

275-

ESCORT GL 88 — C/ar e L
85 ú. dono ót. ast. Tro-
co/focil. 12 meses. Prud.
de Moraes 237 T 247-
0847 ONLY AUTOMÓ-
VEIS.

GOL OL 87 — Cinza met ún
dono 15 mil km reais transf.
financ. 20m 320 mil entr CAR-RERA AUTOMÓVEIS 253-
9998 '274-0698
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Prestes chega à festa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
,. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO STN/SERN/DIPUB N° 002/88 • r
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
CONDIÇÕES GERAIS: '

Constantes do Comunicado STN/SEFIN/DIPUB N°
001, de 30.12.87, publicado no D.O.U. do dia 31.12.87. .
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

Data do recebimento das propostas e do leilão;
5.1.88;

hora limite para entrega das propotas: 11:30 horas;
data da emissão/liquidação financeira: 6.1.88;
data e hora de divulgação do resultado do leilão pelo

Banco Central do Brasil: 5.1.88, a partir das 17:30 . ,
horas,

características da emissão:

PRAZO A MONTANTE
VENCER DA EMISSÃO
182 dias CZS 60.000 milhões
273 dias CZS 60.000 milhões

SFCRFTARiA nn Mfl MAPIONAI

DATA DO
RESGATE
06.07.88
05.10.88

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
& SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

EMATERRIO — Empfesa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA IP 005/87

A Comissão de Licitaçàoda EMATER-RIO, informa aos interes-
sados. que o Edital da Concorrência Pública n° 005/87 de
04/12/1987, referente a construção da sede central da EMATER-
RIO, encontra-se à venda, na CENTROARTE — Copiadora Eletrônica
Ltda., à Avenida Amaral Peixoto, n° 207 Loja 108 — Centro — Niterói
— RJ.

(a) PRESIDENTE

Eletrobrás ^Centrais Elétricas Brasileiras SA

Light
Serviços dtos de Eletricidade SA

AVISO DE LICITAÇÃO N« SGGO.C-003/87
TOMADA DE PREÇOS

PROJETO, FORNECIMENTO E MONTAGEM CIVIL E
ELETFIOMECÂNICA DA S/E 13,8kV DE TRIAGEM

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. toma público que
receberá na Avenida Marechal Floriano, 168, 15 andar, Sala 101 -
Centro - Rio de Janeiro, no dia 04 do fevereiro de 1988, até às
16:00 horas, propostas lacradas para a execução do seguinte ser-
viço:
TOMADA DE PREÇO N2 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3134-0040/87 Proieto, montagem eletromecânica,

obras civis, instalação e testes oe
aceitação, com fornecimento de equi-
pamentos e acessórios pa/a a S/E de
13,8!<V, 10,125MVA, alimentadora do
galpão de reparo de transformadores
em Triagem.

O prazo máximo para execução dos semçcs é de 210 (duzentos e
dez) dias.
As nomias e condições desta Tomada de Preços estão regidas
pelos Decretos-Lei 2.300 e 2.348 de 21/11/86 e 24/07/87, respec-
ívamente.
As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços
no dia 05 de fevereiro de 1988, a partir das 09:00 horas, na Sala
187 da Avenida Marechal Floriano, 168 - Centro - Rio de Janeiro.
Ê condição básica para se habilitar à execução destes serviços,
eslar o proponente cadastrado na LIGHT até a data da apresenta-
çáo das propostas, na Classe Comercial 0400-11 - 6 e Níveis A ou B...
As especificações, desenhos, plantas e quaisquer outras infofma-,
çõos necessárias à execução dos serviços, objeto deste Aviso, de-
verão ser obtidos pelos fornecedores interessados, durante os dias
úteis, atéodia15de janeiro de 1988, no horânode 09:00 às1&00
horas, mediante o pagamento não reembolsável de CzS 2.000,00
(dois mil cruzados), na Superintendência de Projetos e Constnjção
de Geração, situada na Avenida Passos, 115-Sala 1202-Conn
tro - Rio de Janeiro.

Sarney pensa em dar

a volta por cima

O 
presidente José Sarney, que desem-
barca hoje à noite em Brasília, certa-

mente já terá se fixado em dois ou três
nomes para preencher a vaga aberta no
Ministério da Fazenda com a demissão do
professor Bresser Pereira — mas o prová-
vel é que a escolha definitiva do novo
ministro só se processe, de fato, a partir
de amanhã. O presidente ainda deverá
fazer algumas consultas a respeito.

Ao deixar Brasília para passar os
festejos de fim de ano com a família em
uma ilha do litoral do Maranhão, o presi-
dente viajou reconhecendo a competência
técnica do ministro interino Maílson da
Nóbrega, admitindo que ele poderia vir a
ser uma boa solução mas, ainda parecia
inclinado a escolher um empresário para
ocupar o cargo. Maílson tinha o apoio da
cúpula do governo mas carecia de repre-
sentatividade política.

Um ministro, empresário de origem
e, de preferência, selecionado entre lide-
ranças do setor na órbita paulista, poderia
facilitar a recomposição do governo com a
faixa de maior poder de fogo do país. A
essa altura, posto diante de perspectivas
econômicas e sociais sombrias para o
primeiro semestre do novo ano, o governo
não poderia se dar ao luxo de refugar uma
ocasião para ampliar seu espaço de sus-
tentação política.

Assim pensava o presidente antes de
se recolher ao isolamento da ilha de
Curupu — o que não impedia, como de
resto não impede até um minuto antes do
anúncio oficial do nome do novo ministro,
que ele mude de opinião e efetive no
cargo o interino. Diz a lenda que Sarney
fixou-se no nome de Dilson Funaro para
suceder o ex-ministro Francisco Dornelles
depois de realizar consultas ao PMDB.

Funaro foi lembrado para o Ministé-
rio da Fazenda por Jorge Murad, genro e
secretário particular do presidente. O
deputado Ulysses Guimarães concordou
com a indicação. Nem formalmente filia-
do ao PMDB Funaro era. Passou a inte-
grar a conta do partido que não foi ouvido
nem cheirado para a decretação da refor-
ma econômica do cruzado. Bresser Perei-
ra foi escolhido pelo método da elimina-
ção de nomes.

De público, Ulysses proclamou que o
PMDB não está nem um pouco interessa-
do em influir na indicação do novo minis-
tro da Fazenda. Algumas lideranças do
partido, como o governador Moreira
Franco, por exemplo, até preferem que o
sucessor de Bresser nada tenha a ver, de
fato, com o PMDB. Assim, o gradual
distanciamento entre o partido e o gover-
no seria facilitado como deseja o gover-
nador.

O que deseja Sarney varia de acordo
com a conjuntura e com o seu volátil
estado de espírito. Em relação ao seu
mandato, ele dá sinais, ultimamente, de
estar conformado com os quatro anos
votados pela comissão de sistematização
da Constituinte — embora não desestimu-
le ministros e parlamentares que ainda
julgam possível o mandato de cinco anos.
Aos íntimos, exibe um meio sorriso quan-
do ouve falar do assunto.

Parece determinado — isso, sim — a
não admitir, sem reação, a adoção do
parlamentarismo como sistema de gover-
no tão logo a nova Constituição seja
promulgada. Considera tal hipótese um
golpe que pretenderia atingir, antes de
tudo, ele mesmo. Não ficará inerte. Não
dará posse a um primeiro-ministro. Antes
esse risco, será capaz de tomar a iniciativa
de convocar logo a eleição do seu su-
cessor. —

Não será humilhado — assim como
não cogita de sair impopular do governo.
Definida a extensão do seu mandato pela
Constituinte, imagina governar sem maio-
res compromissos com os partidos e de
olho na história. A confirmar-se o que
hoje amadurece, não apoiará candidato
algum à sua sucessão e, por isso mesmo,
impedirá o uso da máquina administrativa
do governo por qualquer candidato.

Tem a consciência de que a populari-
dade é algo que se ganha e que se perde
com facilidade mas que com facilidade
também se reconquista. Adotará, no tem-
po que julgar o mais indicado, medidas de
largo alcance social que poderão reconci-
liá-lo com os brasileiros e as brasileiras —
mesmo que o custo dessas medidas venha
a ser alto. A conta, de todo modo, ficará
para o próximo governo.

A ferrovia Norte-Sul, digam o que
disserem, é um projeto que o presidente
se empenhará com decisão, para que seja
posto nos trilhos com urgência — mas não
será o único que espera ver implantado no
que deve vir a ser o último ano do seu
governo. A preocupação de Sarney com o
social deverá também se materializar em
um" expressivo reajustamento do salário
mínimo.

Realizado tudo que calcula para
1988, o presidente alimenta a certeza de
que o futuro se encarregará de lhe fazer
justiça, reduzindo os erros que cometeu às
suas devidas proporções, reconhecendo o
tamanho das dificuldades que seu governo
enfrentou e ressaltando seu principal feito
— o de levar o país a atravessar, sem
retrocessos, do autoritarismo para a de-
mocracia reconstruída

Ricardo Noblat

COMPRAR.

VENDER.

ALUGAR.

TUDO.
JOnWAL DO 8HAS1L
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jovens e velhos militantes comunistas

Dois mil comemoram 90 anos

de Prestes em Porto Alegre

porto alegre — Debaixo de um
sol forte, e com a temperatura a 35 graus,
mais de duas mil pessoas comemoraram no
auditório Araújo Viana, ao ar livre, os 90
anos do ex-secretário do Partico Comunis-
ta Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, que é
gaúcho de Porto Alegre. Havia desde ve-
ího militantes do PCB até jovens que não
conheciam o líder.

O Showmício teve a participação de
músicos do Rio Grande do Sul e do centro
do país, e como mestre de cerimônias o
compositor e cantor Taiguara, que também
é gaúcho. O ator Grande Otelo, de 72
anos, compareceu. Prestes, emocionado,
estava com sua mulher Maria do Carmo e
uma antiga companheira do PCB, Maria
Aragão, do Maranhão, que saiu do partido
na mesma ocasião que ele.

Manifesto — A festa começou às
16h30min. Por causa do sol, muitos tiraram
a camisa para se bronzear, e algumas
mulheres abriram sombrinhas. O som da
Internacional abriu a festa, auando Tai-
guara, vestido da cabeça aos pes de verme-
ího, leu um manifesto, já lido por ele
mesmo no comício pelas diretas, dia 18 de
dezembro, no Rio. Alguns músicos come-
çaram a tocar para animar o povo, aue iá
estava cansado de esperar, quando as
17hl5min Prestes chegou de camisa bran-
ca, de mangas curtas. Entrou pela porta da

frente do auditório, de forma que para
chegar ao palco, onde ficou sentado de-
pois, andou entre o povo que o aplaudiu de
pé, novamente ao som da Internacional,
desta vez com Taiguara ao piano.

Enquanto se dirigia ao palco, Prestes
ouviu as pessoas gritando 

"de norte a sul,
de leste a oeste, o povo todo grita Luís
Carlos Prestes". Em rápida entrevista, an-
tes de fazer seu pronunciamento, por volta
das 20h30min, afirmou que o povo que
sobra da mortalidade infantil é vigoroso e
inteligente, ao contrário do que muitos
pensam.

Líderes do PT, como o seu presidente
Olívio Dutra deputados, do PDT, como o
secretário de Cultura do Município, Batis-
ta Filho, que representou o prefeito Alceu
Collares, e alguns comunistas seguidores
de Prestes, entre eles Dulphe Pinheiro
Machado e Antônio Pinheiro Machado,
participaram da festa.

Mas não foi percebida a presença de
nenhum do PCB do Rio Grande do Sul.

Ao meio-dia, no Centro de Tradições
Gaúchas Tiaraju, Prestes foi homenageado
com um almoço para 400 pessoas, entre
sindicalistas, militantes do PT, PDT e CUT
e organizadores do Instituto de Pesquisas
Sociais Olga Benário Prestes, a ex-mulher
do líder que morreu num campo de con-
centração na Alemanha.

Newton mobilizou PDC contra\

PFL e dissidente do PMDB
BELO HORIZONTE — O governador de

Minas, Newton Cardoso, decidiu usar o Partido
Democrata Cristão (PDC) — uma agremiação
sem peso eleitoral — como "filial" do PMDB,
com objetivo de garantir o controle aos 723
municípios do estado e aumentar seu poder na
disputa pelas Prefeituras, este ano. v

A estretégia do Governador tem dois alvos:
um, os adversários do PFL, que terão que
enfrentar nas urnas dois PMDB (o original e a
filial); outro, seus opositores dentro do próprio
PMDB, que estão apostando na briga dos candi-
datos para ganhar espaço. O PDC, então, servi-
ria como um partido auxiliar para abrigar todos
os candidatos do PMDB que não conseguirem a
indicação oficial do partido para disputar as
prefeituras.

Os cálculos já estão prontos. Segundo o
secretário de Assuntos Municipais do governo,
Nilberto Moreira, o PDC vai concorrer em
quase todos os municípios e poderá eleger até
100 prefeitos. O PMDB vai brigar para eleger
outros 550 prefeitos. Enquanto o governador, já
prevendo a briga pelo espaço no PMDB, procu-
ra soluções, os candidatos do partido lançam
seus nomes nas ruas, numa maratona para
aumentar o número de filiações, conquistar
novos eleitores e garantir o espaço na legenda
oficial.

O ex-deputado Paulo Ferraz, candidato à
prefeitura de Belo Horizonte, usa um compu-
tador para registrar as 16 mil filiações que diz ter
conseguido nos últimos meses. A disputa pelas
filiações tem um objetivo: o controle dos mem-
bros dos diretórios das 14 zonas eleitorais da
capital, que serão eleitos no dia 31 de março. Os
políticos que conseguirem isso teráo mais chan-
ces de serem indicados candidatos oficiais do
partido.

Oposição — A disputa do PMDB pela
prefeitura da capital tem vários nomes: Álvaro
Antônio, João Pinto Ribeiro, Irani Barbosa,

Ronaldo Vasconcelos, o vereador Antônio Car--
los Carone, além de grupos ligados ao prefeito
Sérgio Ferrara e ao ministro do Planejamento.
Aníbal Teixeira, que nega ser candidato, embrt-
ra esteja promovendo várias filiações, especial-'
mente nas regiões onde são executados os"prôr
gramas do Governo. w

O constituinte Luiz Otávio Ziza Valadares,
dissidente do PMDB e ferrenho opositor do
governo Newton Cardoso, declarou-se cândida;,
to, mas já anunciou que vai deixar o partido tão
logo sejam encerrados os trabalhos da CQflstiti
tuinte. Além das divergências internas, dissidên-
cias e ameaças, o PMDB prepara-se para, em,
frentar quatro principais adversários: PFL (o
maior deles), PT. PDT e PL.

O presidente regional do PFL, deputado
federal Paulino Cícero, diz que se o ministro'
Aureliano Chaves (ex-governador de Minas)'fòV
mesmo candidato à presidência da República',1)
partido vai ganhar a maioria dos municípios^
especialmente os de médio porte."Estamos ten-
do muita aceitação no interior", disse, otimista^

O PL entrou na corrida eleitoral com vonta-'
de. O partido tem a sede mais bem equipada e
espaçosa em Minas; constituiu 300 comissões
provisórias e está com 130 diretórios municipais-
organizados."Vamos disputar as eleições em-350
municípios e vencer em 100", aposta o presiden-'
te do PL mineiro, Aluisio Pimenta. O PT, mais1
modesto, espera, segundo o deputado Rául
Messias, eleger 20 prefeitos, especialmente n;c
Zona da Mata e na região metalúrgica.

O Partido da Juventude é o mais original. A
direção do PJ está oferecendo a legenda para
quem quiser ser candidato, através de anúncios
no jornal. "Com esses anúncios, conseguimos
formar mais de 150 comissões provisórias e
vamos ter candidatos em mais de 100 municí-
pios", diz o presidente do partido, Naim Gon;
çalves.

Prefeituras atraem parlamentares
Atraídos pelo orçamento das prefeituras,

que deverão aumentar suas caixas com a refor-
ma tributária, os parlamentares mineiros entra-
ram em massa na disputa para as eleições deste
ano. Não é à toa que deputados estaduais, que a
partir de março ganharão CZS 450 mil mensais
— mais que os constituintes — estão brigando
tanto pelo cargo de prefeito, cujo salário, em
média, é de apenas CZS 150 mil.

Em Ipatinga, 86 mil 937 eleitores, dois
deputados da cidade, João Lamego (PFL) e
Chico Ferramenta (PT), lançaram-se candida-
tos. Os deputados estaduais Amilcar Padovani
(PDT) e Sabastião Helvécio (PMDB) estão
brigando pela prefeitura de Juiz de Fora, segun-
do colégio eleitoral do estado, com 209 mil 683
eleitores. Em Contagem — município com a
maior concentração operária do estado, 197 mil

265 eleitores, lançaram-se candidatos outros
dois deputados: Nilmário Miranda (PT) c Ade-
mir Lucas (PMDB).

O deputado José Bonifácio Mourão
(PMDB) deverá ser o candidato do partido á
prefeitura de Governador Valadares, 112 mil
924 eleitores. Em Divinópolis, oeste de Minas;
com 76 mil 850 eleitores, a briga está entre o ex-
vice-prefeito da cidade e atual deputado Jayníç.'
Martins (PFL) e o deputado Geraldo Costa
Pereira (PMDB). O secretário de Administra-
ção do governo de Minas, deputado Eurípedes
Craide (PMDB) quer ser prefeito de Uberaba,
seu principal reduto eleitoral, com 115 mil'238
eleitores. Em Uberlândia, 171 mil 402 eleitores.,
o PFL saiu na frente com a candidatura "(id'
deputado João Pedro Gustin.

Hélio Costa lança candidatura
BARBACENA, MG — Com um slogan

contra o governador Newton Cardoso, "Eu
avisei que não ia dar certo", o deputado federal
e repórter do "Fantástico" Hélio Costa (PMDB-
MG) lançará, até dia 20 de janeiro, sua candida-
tura a prefeito de Belo Horizonte. Eleito depu-
tado-constituinte com 30 mil votos na capital,
Hélio Costa diz que se perder a convenção do
PMDB em Belo Horizonte, vai candidatar-se à
prefeitura de sua terra, Barbacena, "se for
convocado pelo partido".

O deputado começará sua campanha espa-
lhando 40 outdoors pela cidade e distribuindo
um milhão de adesivos com o "slogan" nas ruas
de Belo Horizonte, o que lhe custará de "CZS 2

milhões a CZS 3 milhões", segundo Costa, -p'
"slogan" contra Newton Cardoso tem motivo:
ao se lançar na política, ano passado, Hélio
Costa apoiou a candidatura de Itamar FrancjA.
(PL-MG), dissidente do PMDB. Em campanha,
na televisão. Costa apresentou um "dossiê',',,
contra cardoso. acusando-o, entre outras coisas,-,
de ter cometido crime de estupro. .

Afirmando que o governo de Newton Cjtr-;
doso não é o que se esperava de um governado
PMDB em Minas, Hélio Costa, 50 anos. disse
que a administração das grandes cidades •tem "

que ficar nas mãos de "pessoas compeierttcV.'"
dedicadas, honestas, comprometidas com d W
ciai e de centro-esquerda", qualidades que ele'
assegura ter.

(W0RKSH0P WITH THE STARS)

Prepare-se para fazer uma verdadeira viagem através do fascinante
universo da Propaganda e do Marketing.

De 18 de janeiro a 3 de fevereiro, você poderá fazer 8 cursos completos
com os maiores nomes da Propaganda e do Marketing brasileiros que vão

contar tudo o que sabem.

18/01 - ROBERTO BAHIENSE
Atendimento
Vice-Presidente de Operações |da Esquire Propaganda. Planejou
campanhas dos maiores anunciantes do país.

19/01 - WASHINGTON OUVETTO
Criação
Presidente 6 Diretor de Criação da WGGK. Um dos
publicitários mais criativos e premiados do mundo.

21/01 - JOÃO DANIEL e CHICO ABREA
Comerciais para TV
Sócios Diretores da Jodaf. eleita Melhor Produtora de
Comerciais para TV dos últimos 20anos pelos colunistas
publicitários.

26/01-JOÃO DE SIMONI
Promoção
0 Homem de Promoção do Ano. eleito pelo prêmio Colunistas.
Um dos profissionais mais destacados no ramo.

28/01 - JOAQUIM CALDEIRA
Vendas
Consultor de empresas na área de vendas. Já atuou com a Alpargatas,

LPC. Gessy Lever, entre outras empresas.

01/02 - J. ROBERTO WHITAKER PENTEADO
Marketing
Um dos maiores defensores do Marketing no Brasil. Autor de vários
livros e artigos Professor e consultor.

02/02 - MARIA ALICE LANGONI
Midia
Diretora da Grottera e Associados. Considerada uma das maiores
especialistas em Midia no Brasil.

03/02 - SÉRGIO CAMPANELLI
e SÉRGIO MINEIRO

Comerciais para Rádio
SóciosDiretores da MCR. eleita a Melhor Produtora de Rádio
dos últimos 20 anos pelos colunistas publicitários.

QUEM PERDER ESTA JORNADA VAI FICAR FORA DE ÓRBITA.

ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING
RUA TEÒFILO 0TÜNI, 44 • CENTRO • RIO DE JANEIRO ¦ TEL.: (021) 263-7000

BssasE

MD1

fyagji GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO I
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO J

EMATER-RIO — Empresa de Assistencia TGcnica I
Extens&o Rural do Estado do Rio de Janeiro H

CONCORRENCIA HtaUCA N° 005/87 I
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sados. que o Edital da ConcorrSncia Publica n° 005/87 de ¦
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Bem disposto, Ülysses disse que

Ulysses diz 
que 

as ruas indicam 4 anos 
para 

Sarney
-*" Sãn Paulo — Murilo Menon 9 -*

Constituição ter a campanhaSÀO PAULO — O presidente da
Constituinte, deputado Ulysses Guima-
rães, reconheceu, ao desembarcar no
Aeroporto de Cumbica, após viagem de
dez dias aos Estados Unidos, que nesse
período ganhou corpo a proposta de dar
á'ó presidente José Sarney quatro anos de
mandato.

"As ruas têm indicado que o melhor
é,um mandato de quatro anos. e a política
tem que caminhar junto com as ruas",
disse Ulysses. Ele fez a ressalva de que as
definições sobre a duração do mandato e
o sistema de governo — presidencialismo
ou parlamentarismo — só podem ser
adotadas pela Constituinte.

Históricos — Ulysses garantiu
que não participará da reunião dos histó-
ricos do PMDB, dia 9 em Brasília, cujo
otijeltivo é debater a Constituinte e lan-
çar já o candidato do partido à sucessão
dó presidente José Sarney. "Não tenho

i ! 
participado de reunião de nenhum grupo

/ .formado ao sabor dos acontecimentos e
I das circunstâncias do processo constituin-' te. De maneira que não tomei nenhuma

decisão sobre esse encontro."
Ao avaliar o desempenho da Consti-

¦tuinte, o deputado reconheceu que ela
tem gerado várias indefinições que per-

..turbam a vida nacional, e que por isso
pretende acelerar os trabalhos. "A Cons-

r.tituinte não pode ser um problema e sim
uma solução", disse, acrescentando que,

¦ no final, a nova Constituição só trará
j, 

"melhorias para o país".
Ele acha que mais ou menos 80% do

que a Comissão de Sistematização apro-
. vou serão votados sem grandes dificulda-
[. des. O restante, na opinião dele, não

demandará muito tempo. Acha até que o
Centrão não criará muitos problemas.

Candidatura — Sobre a decla-
ração de que não era bom de voto,
atribuída a Franco Montoro, Ulysses dis-
se., .rindo, que o ex-governador de São
'Paulo não diria nada que pudesse deixa-
Io em situação "pouco confortável". E
voltou ao tempo em que foi eleito para o
diretório acadêmico da faculdade de di-
reito XI de Agosto: "Desde o XI de
yNgosto tenho ganho todas as eleições de
que participo e, na última, arrastei quase' 60 milhões de votos."

. Apesar da confiança em seus eleito-
j res, ele não se considera o candidato

natural do PMDB à Presidência da Repú-
blica. "Este é um assunto que só poderá

; sér^discutido depois da Constituinte, e
j tenho certeza de que o indicado terá
j 
''apoio' de todo o partido."

Por fim, Ulysses se declarou contra a' convocação de uma convocação extraor-
dinária do PMDB.

| | O senador José Richa, do PMDB
¦ • do Paraná, disse que a partir de
hoje, quando estará em Brasília, co-
meçará a se encontrar com políticos
de seu partido para preparar a reu-
nião dos históricos, no sábado, a fim
de "encontrar fórmulas para que se
garanta a realização de eleições presi-
denciais neste ano". Richa disse que
ò PMDB deve se preocupar também
em apressar os trabalhos da Consti-
tuinte. Só depois disso é que a campa-
nfta chegará às ruas, segundo o sena-
dor, e, "antes disso, falar em nomes é
pura especulação". José Richa acha
que os governadores e outros líderes
do PMDB estão realizando um pro-
cesso importante de discussões, que é
apoiado pelas bases partidárias. D.Marly e Sarney: adeus aos jornalistas no Calhau

'a 
política tem que caminhar junto com as ruas

São Luís — Chlqulto Chaves _. . .
Lyra considera

PMDB perdido
RECIFE — "Não é mais possível

resgatar a imagem do PMDB", afirmou
ontem o deputado Fernando Lyra
(PMDB-PE), anunciando que vai à reu-
nião dos históricos do partido, no próxi-
mo sábado, apenas para dizer isso, "pois
na verdade o PMDB deixou de ser uma
frente democrática para se transformar
numa inchaçáo". Contrário à convocação
de uma convenção nacional pemedebista
depois da Costituinte, "porque a que foi
convocada anteriormente não decidiu
coisa alguma", Lyra disse acreditar que a
reunião dos históricos será muito mais o
embrião de uma reformulação partidária
do que um esforço do partido para recu-
perar sua imagem. "Coisa impossível,
depois que 130 de seus parlamentares
aderiram ao Centrão", acrescentou.

Segundo Lyra. o passado do PMDB é
apenas uma referência porque o Brasil
pós-Constituinte está exigindo uma "coi-
sa nova", que lhe permita enfrentar seus
principais problemas econômicos e so-
ciais. E essa novidade a que ele se refere
é uma agremiação de tendência centro-
esquerdista cujos referenciais seriam o
governador de Pernambuco, Miguel Ar-
raes, e o senador paulista Fernando Hen-
rique Cardoso. Lyra disse que está tor-
cendo para que Arraes e o prefeito do
Recife, Jarbas Vasconcelos, se integrem
ao movimento para a criação de um novo
partido, tendo como base os históricos do
PMDB.

Na sua opinião, a bancada pemede-
bista de Pernambuco tem um papel im-
portante a desempenhar nesse processo
de reorganização partidária, sobretudo se
houver eleição presidencial em novembro
deste ano. Nesse caso, seu candidato é o
governador Miguel Arraes "pois nós de
Pernambuco temos história, credibilida-
de e uma presença importante no cenário
político-nacional", afirmou.

SÀO PAULO — Constituição já.
Esta é a palavra de ordem que o presi-
dente do PMDB. deputado Ulysses Gui-
marães, e o governador Orestes Quércia
irão transmitir por telefone ou em conta-
tos pessoais aos governadores e lideran-
ças do partido de hoje em diante, numa"campanha" — como eles denominaram
a articulação — para acelerar os traba-
lhos da Constituinte.

Ao mesmo tempo, o deputado Ulys-
ses Guimarães tentará esvaziar a pauta da
reunião dos históricos, restringindo-a à
preocupação com a conclusão dos traba-
lhos da Constituinte, e evitando que
parte do partido embarque, antes da
promulgação da nova Carta, numa cam-
panha pró-diretas em 19S8 e se movitnen-
te, desde agora, para escolher o candida-
to pemedebista. Ontem mesmo, por tele-
fone, Ulysses conversou com os senado-
res Mário Covas c Fernando Henrique
Cardoso, dois dos articuladores do en-
contro dos históricos.

Ordem — Após reunião de uma
hora, no início da noite, Ulysses e Quer-
cia saíram com o mesmo discurso contra-
rio ao encontro dos históricos. Os dois
deixaram implícito que articulações desse
tipo só servem para dividir o partido. O
governador, mais irritado, afirmou:
"Acho que há muitos grupos se reunindo

num momento em que nós temos mesmo
é que unir o partido". Depois de alguma
relutância, confessou que não pretende
participar do encontro dos históricos.

De qualquer forma, tanto Ulysses
quanto Quércia esperam convencer os
governadores do PMDB e outras lideran-
ças do partido que o momento não é para
pensar em outra coisa que não a promul-
gàção da Constituição, Eles pretendem
propor a realização de reuniões regionais
do partido, especialmente entre os gover-
nadores e as bancadas estaduais na Cons-
tituinte, na tentativa de convencer os
parlamentares a concentrarem esforços
para que a nova Carta seja aprovada até
abril.

"A partir dessas conversas iniciais"
— explicou Ulysses — "se houver neces-
sidade. me prontifico a comparecer a
uma reunião major do partido para tratar
deste assunto (Constituição já)". Enfati-
co, o presidente nacional do PMDB re-
correu até a São Tomás de Aquino —
"Ordem quer dizer as coisas nos seus
lugares" — para atacar a idéia dos histó-
ricos de antecipar as discussões internas
em torno de candidaturas e de eleições
presidenciais em 1988: "Seria uma desor-
dein colocar este assunto em pauta, quan-
do o momento é indevido".

Polícia Militar ajudará a

dar segurança ao Congresso
BRASÍLIA — Pela primeira vez

desde a decretação das medidas de
emergência pelo então presidente
João Figueiredo, em 84, às vésperas
da votação da emenda que determi-
nava a realização de eleições diretas
para presidente, o Legislativo terá a
sua segurança externa feita por es-
tranhos ao seu próprio quadro: sol-
dados da Polícia Militar de Brasília.

Em 1984, por força das medidas
de emergência, o Comando Militar
do Palácio do Planalto invadiu o
território do Congresso Nacional,
proibindo a entrada e a saída de
pessoas. Desta vez, a pedido do
presidente da Constituinte, depu-
tado Ulysses Guimarães, um efetivo
de 80 homens da tropa de elite da
Polícia Militar do DF assumirá a
incumbência de fazer a segurança
externa do prédio do Congresso Na-
cional e seus estacionamentos.

Segundo o chefe da Segurança
da Câmara, Fernando Paulucci, o
reforço da Polícia Militar possibilita-
rá que o efetivo de segurança da
Câmara hoje envolvido com o traba-
lho externo seja deslocado para o
trabalho interno. Dentro da Consti-
tuinte. portanto, passarão a traba-
lhar mais 16 agentes e 45 inspetores
de segurança da Câmara, e os 50
seguranças que serão cedidos pelo
Senado. Dedicarão especial atenção

às galerias — onde, no mês passado,
na primeira votação de projeto do
Centrão para a mudança do regi-
mento, foram registrados grandes
tumultos —, ao plenário e às áreas
de circulação dos constituintes.

Segundo Paulucci, a Polícia Mili-
tar do Distrito Federal destacou 80
policiais considerados de elite, com
fichas funcionais e pessoais limpas.
A orientação dada a eles é a de que"repressão, só em último caso". Os
policiais vão andar desarmados, e
apenas se utilizarão de revólveres e
cassetetes nos estacionamentos e jar-
dins, onde têm ocorrido roubos de
carros e tentativas de assalto.

A partir de hoje, voltam também
a ser aplicadas no Congresso as nor-
mas de acesso baixadas pela Mesa
Diretora, que tiveram como grande
inspirador o deputado Jorge Arbage
(PDS-PA), segundo vice-presidente
e corregedor da Constituinte. Só
terão acesso às galerias os portado-
res de senha — e aos homens são
exigidas a gravata e o paletó. As
senhas serão distribuídas às lideran-
ças partidárias, proporcionalmente
ao número de suas bancadas. Ao
Salão Verde — onde se localiza o
plenário da Câmara — e ao cafezi-
nho apenas terão acesso os consti-
tuintes, os jornalistas credenciados e
os assessores credenciados pelas li-
deranças.

Resistências a

Maílson diminuem
BRASÍLIA — O secretário-geral do

Ministério da Fazenda, Maílson da Nó-
, brega, deverá ser confirmado até o final

da semana como titular da pasta abando-
nada há dezessete dias pelo ex-ministro
Bresser Pereira. O recesso de fim de ano
serviu para diminuir divergências sobre a
indicação, que num primeiro momento
prosperaram entre os ministros mais in-
fluentes no governo Sarney.

O ministro das Comunicações. Antò-
nio Carlos Magalhães, que a princípio

• defendia a escolha do ministro chefe do
Gabinete Civil. Ronaldo Costa Couto,
juntou-se ao grupo ministerial de apoio a
Nóbrega entre o Natal e o Ano Novo..

- Antônio Carlos se impressionou com o' depoimento de alguns ministros sobre a
reação do presidente à entrevista que o
secretário-geral concedeu à imprensa na
última semana do ano, para explicar o
pacote fiscal. Foi uma entrevista excelen-
te,-disse Sarney aos ministros que esta-
vam em Brasília no dia 21.

A indicação de Maílson da Nóbrega
vinha sendo sustentada pelos ministros da

'Administração, Aloísio Alves, do SNI.
Ivan de Souza Mendes, e da Habitação,
Prisco Viana, e do governador do Mara-
nháo, Epitácio Cafeteira.

A linha de raciocínio dos defensores
da indicação é de que ninguém conhece
tão bem a economia do país, a ponto de
administrá-la sem interrupções traumáti-
cas, como o secretário-geral do Ministé-
ria du Fazenda.

" FOi através de um deputado da ban-
cada que Nóbrega fez chegar ao presiden-' te a informação de que não pretende
permanecer no cargo para servir a minis-
tcos desinformados sobre a realidade eco-
nômica do país. "Será um peso demasia-

, dâmente excessivo para um secretário-
.geral'.', ponderou Nóbrega, no recado
. passado ao presidente.

Desfeita a resistência de assessores
do Gabinete Civil, que alegavam falta de
trânsito do secretário na comunidade fi-
nâncéira internacional. Nóbrega enfren-
tou ainda o empresariado paulista, que se
mobilizou em favor dos nomes dos em-
presários Paulo Cunha e Olavo Setúbal.

O ministro chefe do SM. Ivan de
Suuza Mendes, reconheceu ontem que
não existem complicações políticas graves
para que a indicação seja leita ainda esta
semana. P.uiamentares com tráu-.ito |un-
tò ao piesulente garantem que. emboia a
indicação de Maílson da Nóbrega pareça"num muitas prelcieneias". anula não
devem ser descartados os nomes de Costa
Couto e do governado! do l cala. la^u
Jeiei ..s.ilti

Presidente agora tem plano
SÀO LUIZ — Quase três anos de-

pois de estar no Palácio do Planalto, o
presidente José Sarney tem um plano de
governo. Ao voltar da ilha de Curupu e
instalar-se em sua casa de praia do Ca-
lhau, ele contou que o grande problema,
quando asumiu a Presidência da Repúbli-
ca e 1985, era a falta de um programa
administrativo, pois contava apenas com
o roteiro da Aliança Democrática. Ago-
ra, tem um orçamento unificado, que lhe
dará uma visão das contas públicas "de
forma integral e transparente", disse ele.

"Finalmente", acrccentou, "temos
um plano de ação governamental, um
plano macroeconômico, e vamos iniciar o
ano com inteira transparência nas contas
públicas". O presidente, que fez essa
declaração no portão da casa, ao lado de
D. Marly, está convencido de que, com
este instrumental, poderá traçar uma li-
nha de governo, e não se preocupa com a
possibilidade de escolha de seu sucessor
este ano. Na verdade, está cheio de
expectativas para 1988.

Ele disse que pela primeira vez está
em condições de balizar melhor as ações
do governo. E explicou: "O primeiro
ano, tivemos que compor o quadro insti-
tucional do país. Logo depois, saímos da
ortodoxia econômica e não tivemos o
sucesso esperado com o Plano Cruzado.
Tentamos fazer uma mudança profunda
do país e tivemos uma esquerda retrógra-
da e uma direita reacionária. E não
fomos felizes na formulação do Cruzado
Dois". Na opinião de Sarney. as elites
queriam uma política de terra arrasada.

Chateado, ele disse que "não há nada
pior que uma hipótese contrariada pelos
fatos". Nesse instante. D. Marly interfe-
riu para dizer que isso não era "uma
lamentação, mas uma realidade". Porém,
superando o tom contrariado, o presiden-
te afirmou que "um bom observador

constatará que o déficit de 1987 não
ultrapassou muito as expectativas. "Es-
perávamos 3,5% do PIB e tivemos 5r'<. e
3,7% desse déficit são do serviço da
dívida".

Marabá — Voltando de um re-
pouso de 12 dias na ilha de Curupu,
Sarney disse que os informes que o SNI
lhe passou sobre o conflito entre garim-
peiros e policiais em Marabá revelam que
só morreram duas pessoas, e não cem.
Ele esteve em permanente contato com o
ministro Ivan de Sousa Mendes, por
rádio, e disse que pedira ao chefe do SNI
que o notificasse de qualquer anormali-
dade.

"A informação oficial que eu tenho é
de que so morreram duas pessoas", afir-
mou o presidente, contrariando informa-
ção do representante do Ministério do
Interior junto aos garimpeiros, Nélson
Marabuto, que afirmou serem mais de
cem os mortos. "O Ivan me informou que
não houve isso. que as informações não
são estas".

Queimado de sol, vestindo um blusão
branco de poliéster e calçando tênis, o
presidente recebeu bem-humorado os re-
pórteres para uma conversa, logo após
voltar de Curupu. ao meio-dia de ontem.
Ele foi logo dizendo que até o final desta
semana nomeará o novo ministro da
Fazenda e que desse direito não abrira
mão para os partidos.

Em sua opinião, "não foi o melhor
critério ouvir os partidos, como vinha
fazendo até agora para escolher o minis-
tro da Fazenda". Mas o presidente negou
que venha sofrendo pressões para efeti-
var ou trocar o atual ministro da Fazen-
da. "Na ilha de Curupu. não foi possível
me pressionarem", disse ele, contando
que passou os últimos dias comendo
peixes da região e tomando licor com os
pescadores.

SALVADOR — "Uma coisa é cer-
ta: o presidente Sarney está disposto a
enfrentar aqueles que tentam contra o
seu governo. E só esperar", avisou o
ministradas comunicações. Antônio Car-
los Magalhães, ao comentar as declara-
ções'do senador Carlos Chiarelli (PFL-
RS), de que as prévias que indicarão o
ministro Aureliano ( haves candidato do
PFL à Presidência da Republica marca-
rão o rompimento definitivo do partidocom o governo Josc Sarnev.

I m Mai i irande. na ilha de It ipari-
ca. onde descansa há quase duas semanas
e tem entre seu- vi/inhos o governador

do Rio de Janeiro, Moreira Franco. An-
tônio Carlos concordou apenas com a
primeira parte das declarações de Chia-
relli — a de que Aureliano será indicado
candidato.

Fm relação a segunda parte, no en-
tanto, o ministro reagiu com itoma. O
rompimento do PFL com o governo Sar-
nev. segundo ele. não passa de um sonho
do senador gaúcho "A ultima vez que
ele (Chiarelli) mediu torças, o resultado
foi cie II? a 10". disse lembrando a
reunião da bancada e do diretório naeio-
nal do PFL. quando !oi dNcuüdo o lom-
pimento.

Ano novo,

casa nova.

Nós, da divisão de vendas da Forest, mudamos.

Hoje, estamos inaugurando nossos novos escritórios,
à Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco C - 3? andar

Centro Empresarial de São Paulo - 05804 - São Paulo
Tels.: (011) 545-1785/1831/1852/1896 - Telex: (11) 34120 CM AL BR.

Um espaço novo, planejado para garantir o suporte técnico
necessário ã ampliação dos horizontes das telecomunicações

c transmissão de energia.

Nós integramos o país através de fios e cabos.
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Para o prof. Mário de Oliveira, "futuro da informática passa por estes garotos

"Projeto 
Brancaleone" impõe-se na UFRJ

Aluno de 19 anos

projeta 
"software"

e ganha concurso

Martha Baptista

Aos 
19 anos e cursando o pri-

meiro afio do curso dc infor-
mática da UFRJ (Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro), Gregório
Malagovich foi o vencedor do Con-
curso Anual de Software Educado-
nal Brasileiro, promovido pelo Mi-
nistério da Educação. O prêmio
veio coroar o trabalho desenvolvido
há dois anos por um grupo de
professores e alunos no Instituto de
Matemática da UFRJ através de
um projeto cujo mérito maior é
fazer com que os estudantes se
envolvam com a pesquisa desde o
primeiro ano da graduação.

A equipe não esconde o entu-
siasmo com os frutos do projeto,
apelidado carinhosamente por eles
de Brancalcone, numa referência
ao exército do mesmo nome que,
apesar de suas deficiências, vence
todas as batalhas no filme estrelado
pelo ator Vitorio Gassmann. Gre-
gório Malagovich ganhou o prêmio
com um software (programa de
computador) da área de sistemas
dinâmicos, no qual utiliza métodos
numéricos para descrever a evolu-
çào de qualquer sistema. O softwa-
re não tem similar nacional, segun-
do o professor Mário dc Oliveira.
Com um detalhe: os similares es-
trangeiros disponíveis no mercado
foram criados por equipes de PhDs
em matemática e pós-graduandos.

Mas as vitórias do projeto não
se resumem a esse prêmio. Grego-
rio conquistou também o segundo
lugar com outro software no Con-
curso Nacional de Iniciação Cienti-
fica, promovido pela Sociedade
Brasileira dc Matemática Aplicada
e Computacional. O primeiro pré-
mio ficou com César Lauro da Cos-
ta, 20 anos, aluno do 2o ano de

engenharia da UFRJ e outro parti-
cipante do projeto. O software cria-
do por César mostra através da
matemática a transmissão do calor.

O futuro da informática
passa por esses garotos. Se conse-
guirmos mantê-los na universidade,
dando-lhes uma formação acadêmi-
ca, teremos melhores profissionais
no mercado de trabalho e estare-
mos formando quadros para o de-
senvolvimento científico do país —
afirma Mário de Oliveira.

Vocação — A maneira en-
contrada por Mário de Oliveira e
seus colegas do Departamento de
Matemática Aplicada — entre eles,
os professores Luís Carlos Guima-
rães. Rolei Cipolatti e Flávio Dic-
kestein — foi detectar os alunos
com vocação para a pesquisa desde
o primeiro ano do curso de gradua-
ção (Leonardo Madureira, primei-
ro colocado no vestibular de 1987 e
aluno de informática da UFRJ, é
um deles), envolvê-los em projetos
e conseguir bolsas de estudo. A
questão das bolsas de estudo — da
própria UFRJ e do CNPq (Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) — é fun-
damental, já que muitos alunos de
informática perdem cedo o interes-
se pela universidade, atraídos por
empregos num mercado de traba-
lho ainda não saturado.

As estrelas do projeto, porém,
são dois laboratórios com 24 micro-
computadores, cuja manutenção é
responsabilidade dos alunos. O
professor Luís Carlos Guimarães
conta que os estudantes ficam tão
envolvidos com o trabalho que, não
raro, é preciso "expulsá-los" da
universidade no fim do dia. Mário
de Oliveira diz que o pulo do gato
foi associar a parte teórica do éstu-
do da matemática com o uso dos
microcomputadores.

A matemática é uma ferra-
menta fundamental para todos os
cientistas, mas é uma coisa abstrata
para o estudante. O microcomputa-
dor permite sair do abstrato, trans-

formando através do software o
modelo matemático numa coisa vi-
suai — explica Luís Carlos Guima-
rães.

Os estudantes Gregório Mala-
govich e César Lauro da Costa
acham que suas vitórias nos concur-
sos de software mostram que estão"no lugar certo", como disse o
primeiro. A mesma opinião tem
André Luís Pires Guedes, 21 anos,
aluno do 3o ano de informática e
um "veterano" do projeto. Coorde-
nador de um grupo de computação
gráfica no laboratório de micros,
André Luís desenvolveu técnicas
para ajudar seus colegas no estudo
de funções matemáticas. Essas téc-
nicas podem ser aproveitadas em
softwares não educativos e serão
usadas num projeto que está sendo
desenvolvido para o Ministério da
Irrigação.

Curso de Verão — Esse
projeto visa à criação de um banco
de dados hidrográficos e o forneci-
mento ao ministério de elementos
que permitam gerenciar os projetos
de irrigação. O grupo de compu-
tação gráfica também está montan-
do uma biblioteca com softwares
que usam as técnicas desenvolvidas
pelos alunos, devidamente acompa-
nhadas de explicações. Além disso,
os estudantes da UFRJ estão que-
rendo trocar informações com alu-
nos de outras universidades, o que
será possível no curso de verão
programado por eles para os meses
de janeiro e fevereiro.

Há outros projetos em desen-
volvimento. Os alunos Luís Eduar-
do Bravo e Carlos Fernando Gou-
lart estão fazendo um livro sobre a
linguagem pascal para usuários de
microcomputadores. Outro proje-
to, coordenado pelo professor Flá-
vio Dickcstein e financiado pelo
CNPq, é voltado para a meteorolo-
gia. Consiste em fazer a previsão do
tempo resolvendo matematicamen-
te os deslocamentos das massas de
ar.
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Uma dica da Goüders Cross
aos cobras do Vestibular
88: quem der o bote certo
leva uma boisa integral.

Começou a contagem regressiva para o início das
.. provas do..Vestibiia^cia.Casgranfig Quem vai fazer
Vestibular para Medicina, precisa. ddqüí"0rü"vi'erite:'-cá-ar
a virada e estudar de verdade Afinal, o cobra que passar
em primeiro lugar vai ganhar uma bolsa de estudos integral
da Goiden Cross

Pra você se motwr ainda mais. saiba o que pode ganhar
• em ambos os casos, terá
aiuda na compra de
livros didáticos

matrículas e mensalidades
pagas, durante todo o
Cursa caso ingresse numa
Faculdade particular

ajuda de custo paraalimentação e transporte, se
tiver optado por Faculdade
Federal ou Estadual.

« possibilidade de estágio
remunerado nos Centros
Médicos e Hospitais da•Goiden Cross

A hora ê essa A Goiden Cross está torcendo por todos
os vestibulandos Mas. só vai levar a Bolsa o cobra que
estamos procurando Comece a armar o bote Obtenha
maiores informações nas Fiiiais da Goiden Cross.

H Goiden Cross
MiÊ ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Saúde em primeiro lugar.

Santa Catarina põe fim a

Programa Pró-Criança

FLORIANÓPOLIS — Considerado
modelo pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), o programa
Pró-Criança, criado em 1983, chegou a
atender mais de 200 mil crianças, mas
está sendo desativado pelo governo do
estado. A justificativa é que os responsá-
veis pelo programa, na administração
anterior, "não deixaram nenhum do-
cumento sobre o funcionamento do pro-
jeto", explica a irmã do governador Pe-
dro Ivo, Maria Luísa Campos Ferreira,
que ganhou, em março do ano passado, a
incumbência de coordenar todos os pro-
jetos oficiais na área de promoção social.
Mas Maria Luísa não esconde que houve
razões políticas para a extinção do pro-
grama: O Pró-Criança era instrumento de
clientelismo partidário.

O representante do Unicef no Brasil,
John Donohon, ficou surpreso ao saber
que o Pró-Criança está sendo dissolvido,
mas negou-se a fazer qualquer comentá-
rio, porque não sabe ao certo "o que está
acontecendo em Santa Catarina". No
entanto, lembrou que o Pró-Criança está
servindo de exemplo a projetos seme-
lhantes que estão sendo implantados em
outros estados, como Ceará, Mato Gros-
so do Sul, Paraíba e Bahia.

Foi um esforço sério de um gover-
no fornecendo serviços sérios a favor da
criança até 6 anos — testemunha Do-
nohon.

A reação à extinção do programa é
tão forte que, mesmo sem recursos e sem
apoio técnico do governo do estado, ele
continua existindo. O próprio represen-
tante do Unicef, cuja sede brasileira fica
em Brasília, informou que as creches
domiciliares (casas de família onde as
crianças do bairro são atendidas, sob os
cuidados de uma das mães) ainda funcio-
nam, apesar da precariedade. O idealiza-
dor do programa, educador Antenor
Naspolini, considera que "mesmo que o
governo queira extinguir o programa,
não vai conseguir". Para Naspolini, "o
Pró-Criança pode perder sua força, mas a
mentalidade criada por ele vai sobrevi-
ver, até porque é uma necessidade que
está na consciência da população ca-
rente".

"Muito dinheiro"— Da estru-
tura montada no governo Esperidião
Amimvque era coordenada por sua mu-
Iher, Ângela Amin, restam ainda cre-
ches, parques e o material educativo
(como discos e livros), que circulam de
mão em mão entre professores e mães
que lutam pela sobrevivência do pro-
grama. Nós gastamos tudo o que era
possível e tínhamos o dinheiro que era
preciso — lembra a ex-primeira dama do
estado, dizendo que não tem idéia de
quanto foi gasto, mas sabe que "foi muito
dinheiro".

O professor Naspolini também não
tem um cálculo dos recursos utilizados.
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Sabe que cada secretaria de estado parti-
cipava com uma parte e as empresas
privadas faziam doações.

O programa Pró-Criança se dividia
entre as áreas urbanas, rural e pesqueira.
Nas cidades, atuava principalmente nos
bairros pobres, organizando creches do-
miciliares, nas quais as mães-crecheiras,
treinadas pelo governo, davam assistên-
cia às crianças vizinhas, enquanto as
outras mães trabalhavam. Além disso, os
orientadores faziam teatro na rua, distri-
buíam comida e visitavam as famílias
para saber se havia crianças fora da
escola ou doentes.

Muitas vezes — conta Ângela Amin
encontramos casos de espancamento,

de maus-tratos, cuja única solução era
chamar a polícia e o Juizado de Menores.

Apesar das dificuldades para criar
uma boa estrutura educacional nos bair-
ros pobres, a filosofia do programa —
avalizada pelo Unicef — é a de não tirar
as crianças atendidas do seu meio social.

Não adianta nada você dar uma
escola de luxo, com comida e todo con-
forto, para uma criança que depois vai
chegar em casa e não ter o que comer ou
onde dormir. Isso cria um choque muito
grande para elas e também entre elas e os
pais. Por isso, também na área rural e
pesqueira o Pró-Criança evitava afastar
meninos e meninas do campo e do mar.

Pelo contrário, nossa intenção é a
de valorizar as atividades realizadas pelas
famílias nesses setores, evitando o êxodo

explica o professor Antenor Naspolini.
Seguindo esta linha, o programa con-

seguiu contratar agrônomos para dar au-
Ias sobre culturas agrícolas, criação e
higiene no meio rural:

Procuramos mostrar que a vida
no campo e no litoral é tão digna quanto
na cidade, uma imagem que, para as
crianças, e mesmo para seus pais, vinha
sendo apagada em virtude das ilusões da
cidade, alimentada através da televisão

complementa Ângela Amin.
A ex-primeira-dama do estado nega

que tenha usado o programa como forma
de ajudar o PDS, partido do marido,
Esperidião Amin.

Calouro só terá temas

específicos na PUC-SP

SÀO PAULO — Durante 17 anos,
a Pontifícia Universidade Católica
(PUC) de São Paulo, um dos centros
de ensino mais prestigiosos do país,
investiu em uma estrutura de ensino
pouco comum no Brasil: a unificação
dos cursos básicos. O aluno recém-
chegado à universidade não estudará
apenas os temas técnicos exigidos por
sua profissão. O calouro, na PUC,
devia passar todo o primeiro ano
cursando algumas disciplinas específi-
cas do curso no qual estivesse matricu-
lado mas, ao mesmo tempo, junto com
estudantes de outros cursos da univer-
sidade, tinha aulas de cinco matérias
que procuravam discutir a realidade do
país e proporcionar maior integração
entre os alunos das diveersas áreas. A
partir deste ano, porém, essa prática,
considerada proveitosa e inovadora
por muitos educadores e criticada por
outros, será abandonada. No mês pas-
sado, durante uma reunião do Conse-
lho Universitário da PUC, a estrutura
do ciclo básico foi mudada. A partir
deste ano, as disciplinas serão específi-
cas de cada curso.

As cinco disciplinas do ciclo básico
comum a todos os alunos — problemas
filosóficos e teológicos do homem con-
temporàneo, antropologia e realidade
brasileira, comunicação e expressão
verbal, metodologia científica e psico-
logia — deixaram de pertencer a uma
coordenadoria pedagógica unificada e
serão coordenadas por cada faculdade,
que escolherá o que entra em seu
currículo.

Os cursos de matemática, compu-
tafáGr-ítsica medicina e enfermagem
já ofereciam um básico Hirerênte': ©S"
cursos de psicologia, administração e
economia e fonoaudologia devem so-
frer modificações apenas no ano que

Reitor mineiro

acusa MEC de

intransigência
BELO HORIZONTE — Acusando

de intransigente a atitude do Ministério
da Educação, em "nem responder às,
naturais reivindicações" dos servidores
da UFMG (Universidade Federal de.Mi-
nas Gerais), em greve desde 19 de-no-
vembro, o reitor daquela universidade,
Cid Veloso, revelou ontem que empresas
mineiras estão se recusando a fornecer
material à UFMG, por falta de pagamen-to, já que a tesouraria está parada. Disse
que, também devido à greve, que está
gerando "caos total" na universidade, o
vestibular foi adiado sine dic e várias
obras no campus da Pampulha e no,
Hospital das Clínicas estão paralisadas.

O médico Cid Veloso disse que prin-cipalmente os laboratórios de algumas'
unidades e o Hospital das Clínicas já
estavam sem corantes e vidraria e que os1
pedidos para reposição não vinham sendo
aceitos por vários fornecedores. Disse
que as obras de ampliação do Hospital'
das Clínicas e a construção ou ampliação
de outras oito unidades estão praticamen-
te paralisadas, por falta de material. Ele
afirmou que só o pagamento de pessoal e
das obrigações sociais vem sendo manti-
do pelos funcionários da tesouraria, o,
que impede a realização de novas com-
pras para o funcionamento normal da,
universidade.

O reitor assegurou que de 80% a
90% dos 4 mil 700 funcionários da
UFMG aderiram à greve, que paralisou
os serviços de transportes, comunicação,'
telex, xerox, pessoal, correspondência,!
biblioteca, obras e compras, entre outros.
Disse que os concursos para admissão no
colégio técnico e na residência médica do
Hospital das Clínicas tiveram de ser adia-,
dos, como o vestibular, pois a contrata-
ção de serviços de terceiros, nestas áreas,,
poderia comprometer a confiabilidade
dos concursos. Disse que, apesar de os
funcionários reivindicarem apenas a exe-
cução de uma lei aprovada em abril
(plano de cargos e salários) e um reajuste
salarial adequado à inflação, o MEC se
recusa a lhes dar resposta. Afirmou que
logo depois destes feriados voltará a
pressionar o MEC a negociar com os
servidores, para evitar o caos na universi-
dade.
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vem, porque não tiveram tempo de
fazer a revisão de seus currículos e
apresentaram relatórios insatisfatórios
ao conselho. Todos os outros cursos
sofrerão modificações. É o caso do
curso de direito, que oferecerá, no
lugar das antigas disciplinas, temas
como redação e linguagem jurídica,
disciplina nova no currículo, e teoria
geral do estado, antes só ministrada no
segundo ano. Apesar das mudanças, as
disciplinas do básico não desaparece-
ráo. E o que vai ocorrer com comuni-
cação e expressão verbal, que ainda
figura nos currículos de letras, jornalis-
mo e filosofia.

A medida tomada pelo conselho
levantou polêmica na universidade.
Ana Maria Marques Cintra, vice-
reitora acadêmica da PUC, alega que a
decisão é devida à falta de interação do
ciclo básico com o ciclo profissional."O ciclo profissional questinou a vali-
dade do básico", diz. Segundo ela, "o
básico nasceu durante o período da
ditadura militar, para permitir o diálo-
go e a reflexão dos alunos. Agora, o
momento histórico é outro e o diálogo
e a reflexão têm que perpassar o curso
inteiro, dentro da opção feita pelo
aluno". Por isso mesmo, a universida-
de pretende criar uma comissão do
Conselho de Ensino e Pesquisa para"acompanhar t garantir que os cursos
não tenham um sentido tecnicista".

Mas, apesar da criação da comis-
são, há quem ache que, com o desapa-
recimento da preocupação humanista e
reflexiva na idéia do ciclo básico, o
tccnicismo vai imperar na universida-
de. É o caso de Elinton Espírito Santo,
profcssQ.i;...,de problemas filósoficos e
teológicos do homé'iii"co'nttTvrper4p,eo.
para quem a medida não passou de
uma"jogada política".

Reitor Cid Veloso

Alemão volta

a currículo de

escolas no Sul
PORTO ALEGRE — Após quatro'

décadas de alijamento dos currículos es-
colares de 1" e 2° graus, em função das
restrições impostas pelo combate áo'na-
zismo na 2a Guerra Mundial, o ensino do
idioma alemão será reabilitado no Rio
Grande do Sul, a partir deste ano. O
governo da Alemanha Ocidental, atfáyés
de convênio com o governo estadual?
fornecerá todo o material didático neces-
sário aos alunos de Alemão.

— Vamos receber, até março, desde
lápis, canetas e cadernos, até êquipamen-
to de audiovisual e fitas cassetes para o
ensino da língua alemã — revelou o
secretário de Educação do Rio Grande
do Sul, Bernardo de Sousa. Até então,
apenas algumas escolas particulares de
cidades de origem alemã — como São
Leopoldo e Novo Hamburgo, na região,
metropolitana — mantinham ensino re-
guiar do idioma.

Os professores a serem contratados
pelo estado para as aulas deverão ser
escolhidos dentro dos quadros do Institu-
to Goethe, da capital, e de outras institui-
ções de ensino superior. Inicialmente, em
caráter experimental, apenas duas ou três
escolas da capital adotarão o Alemão,
aumentando o número gradativamente
nos próximos anos.

Com a reforma do ensino promovida
pelo governo federal na década de 60, as
escolas passaram a dar apenas Inglês aos
alunos. Até então, o único outro idioma
que ainda resistia no currículo escolar era
o Francês, que, na época, foi também
eliminado. Agora, o governo gaúcho pre-
tende resgatar o ensino paulatino dos
outros idiomas: além do Alemão e do
Francês, o Italiano e o Espanhol.

Quando o Brasil, no governo do
presidente Getúlio Vargas, declarou
guerra ao nazifascismo. iniciaram-se as
perseguições e quebra-quebras contra to-
das as entidades, associações, empresas e
instituições vinculadas à comunidade ale-
mã no estado. Da mesma forma, famílias
fo rám'fios tfivzad asrho u.v.e..e.s.p.ança m e n tos
e prisões.
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O grande número do ônibus extras não foi suj

Irmãos afogados em 
piscina 

são

enterrados em clima de emoção

Júlio Cózar Pereira

'''""; Cerca de 200 pessoas, entre pa-
,,rentes, amigos e policiais, compare-
.ceram ao enterro dos irmãos Márcio

..Rafael, 9, e Fernando Rodrigo, 13,
no cemitério da Ordem Terceira do
Caju. Eles morreram afogados, sá-
bado, na piscina olímpica do Institu-
to de Educação e eram os únicos
filhos do detetive-inspetor da Dele-"gacia de Vigilância Sul, Armando
Márcio, e de Telma Regina Zucarel-
li,"separados há sete anos. Os meni-

,,jjòs foram enterrados em caixões
brancos, lado a lado, às 12h20min,
¦em meio a desmaios e choro.~ Em meio a muita emoção, no' velório dos irmãos, os colegas de
Márcio Rafael e Fernando Rodrigo
sé, reuniam para falar sobre o que
aconteceu. André Luís Barreto, 12,
que estudou a primeira série primá-
ria com Fernando, contou que havia

.entrado no instituto para jogar bola
,e..mergulhar na piscina mais de 10

vezes, mas acompanhado de um gru-
po de cerca de 25 pessoas e entre elas
sempre havia alguém que sabia na-
dar, para o caso de algum acidente."Eles deviam ter ido acompanhados
por quem soubesse nadar, porque
vigia não liga mesmo. Se houvesse
algum adulto na hora, teria evitado a
tragédia", concluiu ele. Jorge Nasci-
mento de Oliveira, 14, prometeu
nunca mais voltar à piscina e se disse
traumatizado. Na opinião de Carlos
Simtob, 15, que mora na Praça da
Bandeira e freqüenta o instituto para
pelada e mergulhos na piscina, "eles
deveriam liberar, porque nem ligam
quando a turma brinca! E deveriam
colocar alguém responsável para to-
mar conta. Fingir que não vê dá
nisso aí", afirmou.

Renato Marcelo Soares de Al-
meida, 14, que faz a sétima série do
Instituto de Educação, lembrava que
nessa mesma época, ano passado, os

meninos passavam as férias com o
pai em Bariloche, na Argentina, e
que à tarde o pai, Armando Márcio
Zucarelli, chegara para buscar os
filhos para ir ao cinema, quando foi
informado do acidente por um dos
coleguinhas de seus filhos.

Durante o enterro, Telma Regi-
na Zucarelli teve de ser socorrida e
massageada após desmaiar; ela não
pôde assistir à missa de corpo pre-sente. O pai era consolado por pa-
rentes e colegas de trabalho. Muito
emocionado, nada disse, limitando-
se a levar a mão ao rosto.

Segundo o juiz de Menores Li-
borni Siqueira, não existe a possibili-
dade de a família vir a ser indenizada
pelo estado, por se tratar de um caso
de invasão. "O 

portão estava fecha-
do, logo eles invadiram e pularam na
piscina. Não vejo como indenizar
alguém num caso como esse", opi-
nou o juiz. ciente para atender a intensa procurú

(i h.1

ladrões assaltam União

da Ilha e levam a féria
Armados com uma metralhadora e

revólveres, cinco homens assaltaram
ontem ao amanhecer, a escola de sam-
ba União da Ilha, na Estrada do Ga-
iêáo, 322, Ilha do Governador, de
onde roubaram CZ$ 1.750.805,00, cor-
respondentes à féria da bilheteria e Bar

,.,que, segundo o presidente Roberto
tvlaia, seria aplicado nos trabalhos fi-

-nais executados no barracão na cons-
trúção das alegorias e adereços do
enredo "Aquarilha do Brasil", uma
homenagem ao compositor e radialista
Ary Barroso, autor da famosa "Aqua-
rela do Brasil"

O bando, chefiado por um branco
¦ alto, gordo e barbudo — o homem da
metralhadora Ina — fugiu num Opala
cinza de placa não anotada que aguar-
dava estacionado nas proximidades. O
carro teria tomado a direção do Jardim
Guanabara. Todas as saídas da Ilha do
Governador foram fechadas, mas o
grupo não foi localizado. O presidente

JjâJJnião da Ilha chegou a admitir que
ps assaltantes pudessem ter deixado a
ilha numa lancha que poderia tê-los
aguardado no Jardim Guanabara. O
assalto ocorreu às 5h30min e o gordo,
antes de iniciar a fuga, deu uma rajada
de metralhadora para intimidar possí-
veis perseguidores.

Forra — Beto Ma/a, como é co-
nhecido o presidente da União da Ilha,
disse que o prejuízo não vai tirar o
brilho da escola. Ele está pensando em
organizar um ensaio ainda este mês
para arrecadar dinheiro. O ensaio terá
o slogan "Vamos à forra. Solidarieda-
de já". Ele acrescentou que a escola,
durante os ensaios, trabalha com 40
seguranças mas que no final, quase
todos já haviam sido dispensados, fi-

cando apenas oito, que não tiveram
condição de reagir, para que não fos-
sem atingidas outras pessoas.

O ensaio da escola de samba
União da Ilha, na Estrada do Galeão,
332, Ilha do Governador acabou às
5h30min e apenas umas 50 pessoas,
entre empregados, diretores, seguran-
ças e alguns componentes da ala da
bateria (que tomavam uma sopa) esta-
vam espalhadas pela quadra e outras
dependências. Na tesouraria, os CZS
1.750.805,00 da féria da bilheteria e
bar, acabavam de ser contados e esta-
vam sendo entregues aos guardas da
firma Minas-Forte Valores, Armando
Ribeiro, Ronaldo Santos e Luís Carlos
Assis, chegados momentos antes num
carro-forte de transporte, estacionado
na porta da quadra.

Tudo parecia normal até que a
porta da tesouraria foi aberta para a
saída dos guardas com o malote do
dinheiro. O branco alto, gordo e bar-
budo, que estava nas proximidades,
retirou a metralhadora Ina escondida
numa bolsa e rendeu os que ali esta-
vam, anunciando o assalto. Com ele
haviam entrado dois mulatos, enquan-
to outros dois, mulatos também, toma-
ram posição na entrada.

A exceção do gordo, os demais
usavam revólveres. Os guardas da Mi-
nas-Forte foram logo dominados, de-
sarmados e, tomados como reféns, ar-
rastados para a saída. O grupo, duran-
te todo o tempo — cerca de cinco
minutos — demonstrou tranqüilidade
na ação. Tanto que na saída, parte do
dinheiro caiu e eles não se precipita-
ram para recolhê-lo, fazendo-o calma-
mente. Já na rua, obrigaram aos guar-
das a deitar no chão e fizeram disparos.

Obras da usina

de Itaocara só

começam em 89
MIRACEMA, RJ— Foi adiado para

janeiro de 1989 o início das obras da
hidrelétrica do rio Paraíba, em Itaocara,
a 260 quilômetros da capital. O cronogra-
ma de Furnas Centrais Elétricas previa o
começo do trabalho para esta semana.
Quando estiver concluída, a barragem
terá 1 mil 320 metros de comprimento e
51 de altura, formando um lago de 83
quilômetros quadrados e riscando do ma-
pa diversos povoados e grande área rural.

No noroeste fluminense, técnicos do
Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (Ibam) ficaram satisfeitos com
o adiamento. Há mais de 60 dias esludan-
do os aspectos sócio-econômicos da re-
gião, eles garantem que a hidrelétrica vai
trazer muitos transtornos para Itaocara e
Santo Antônio de Pádua, as duas cidades
mais diretamente envolvidas.

— Prefeitos e moradores, de manei-
ra geral, estão preocupados unicamente
com o progresso e as obras que irão
proporcionar. Acham que os cerca de 4
mil empregos diretos, que serão criados,
vão fazer crescer a região. Entretanto,
eles se esquecem de que as cidades não
dispõem de infra-estrutura urbana para
receber esse contingente humano. Até
mesmo a energia elétrica ficará mais cara,
uma vez que os gastos com a construção
da barragem terão de ser cobertos com o
dinheiro arrecadado dos contribuintes,
através das tarifas energéticas — comen-
tou o engenheiro civil cearense Adonai
Aires, membro da equipe do Ibam.

Para orientar as populações das duas
cidades, os técnicos do Ibam promove-
ram amplos debates com as comunida-
des. Além disso, fizeram um levantamen-
to junto a Furnas e descobriram que, até
o primeiro relatório sobre impactos am-
bientais da empresa havia sido recusado
pela Fundação Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente (Feema) por causa
das informações pouco precisas.

"Feriadão" 
torna saída

do Rio muito difícil
Apesar do intenso movimento de

chegada e saída do Rio, o fim do feriadão
não havia provocado muitos transtornos
até o início da noite de ontem. O trânsito
nas estradas fluiu sem grandes retenções
ou acidentes graves — com exceção da
Rio—Teresópolis, na altura do Km 128,
bloqueada por duas horas devido à mani-
festação de populares de Santa Dalila,
em Magé, contra os constantes atropela-
mentos na área. Na Rodoviária Novo
Rio, centenas de pessoas que deixaram
de viajar para São Paulo, por falta de
passagens.

As linhas para outras cidades, po-
rém, atenderam bem à intensa procura
dos passageiros, colocando ônibus extras.
A Útil, por exemplo, colocou 22 extras
para Belo Horizonte, além dos 11 costu-
meiros, e não houve problemas para seus
passageiros. A saída do Rio complicou
mesmo para centenas de passageiros que,
sem passagem, procuraram a Ponte Ro-
doviária Rio—São Paulo. Das 160 via-
gens realizadas normalmente aos domin-
gos, a Ponte programou 251 para ontem,
mas não foi suficiente para atender a
demanda.

— Isso aqui mais tarde vai virar um
pandemônio. Em média vão sobrar 600,
800 pessoas — dizia, no final da tarde, o
encarregado da Expresso Brasileiro, Cie-
viton de Melo, que previa uma "mínima"
chance de a Ponte colocar mais dois ou
três carros extras para atender a procura.
Enquanto os ônibus não apareciam, for-
mava-se uma grande fila no guichê da
Ponte Rodoviária, onde um cartaz anun-
ciava: "Passagens só na terça-feira."

Cambistas—Aquelesque não po-
diam esperar tanto tempo procuravam
comprar passagens de um ou outro estra-
nlio que aparecia por ali. Luís Carlos
Godoi vendeu uma passagem por CZS
500,00 (a normal custa CZS 448,49),
alegando que era de um amigo que não

mais viajaria para São Paulo. Vendeu
barato. Muitos estavam dispostos a pagar
mais caro. Marconi Sérgio Coelho da
Silva, 26, tinha que estar de volta a São
Paulo hoje de manhã, para trabalhar, e
estava disposto a pagar mais caro pela
passagem.

Para vir ao Rio, Marconi não encon-
trou passagem e, quando se preparava
para desistir, na noite de quinta-feira
passada, apareçeu a salvação: "Um fiscal
de pista da Itapemirim me vendeu a
passagem que eu precisava pelo dobro do
preço. Passei o Ano-Novo dentro do
ônibus, mas, tudo bem, valeu a pena."
No guichê da Ponte—Rodoviária, o en-
carregado do Expresso Brasileiro, Clevi-
ton de Melo, dizia que "o número de
cambistas em atuação é mínimo por aqui
hoje".

No Aeroporto Santos Dumont, a
Ponte Aérea Rio—São Paulo não apre-
sentava grandes problemas. Até 19h de
ontem, apenas um vôo extra havia saído,
o das 18hl5min. Segundo uma funcioná-
ria do aeroporto, não existia até então a
programção de outro extra, porque a fila
de espera não chegava a 100. Essa procu-
ra menor do que o esperado, segundo
ela, talvez tenha sido em função de que
muitos passageiros voltaram no sábado
para São Paulo, quando todos os vôos
saíram lotados.

A manifestação em Magé não impe-
diu que o engenheiro Júlio Chitman che-
gasse a tempo no Santos Dumont para
embarcar um amigo para São Paulo. Júlio
saiu no início da tarde de Teresópolis e
chegou a ficar meia hora retido no engar-
rafamento da Rio—Teresópolis. O trân-
sito esteve bloqueado, das 15h30min às
17h30min, por manifestantes de Santa
Dalila reivindicando uma passarela no
local. A estrada foi liberada pela PM e
policiais da delegacia de Magé.

Fogo destrói

bar e hotel

na Mem de Sá
Um incêndio provocado por curto;-

circuito num exaustor, destruiu totalmen.-
te o Hotel Maeaense e o Bar e Lanchone-
te Vila Verde, que funcionavam no antir
go prédio da Avenida Mem de Sá, 280',
no Centro do Rio.

Fregueses e empregados saíram erri
pânico de madrugada, quando uma mas-
sa de fumaça seguida por uma camada dê
fogo saiu do aparelho da lanchonete é
rapidamente se espalhou pelo prédio.

O incêndio começou às 2h30min. e
alguns dos fregueses da lanchonete, ao
perceberem as chamas se dispersaram
sem pagar a conta. Empregados da lan*
chonete chamaram os bombeiros e telefo-
naram para a proprietária, que se encon-
trava em casa. Vários hóspedes fugiram
do hotel de pijamas.

Os bombeiros do Quartel Central em
menos de 120 minutos chegaram ao local *
Sob o comando do capitão Nilson, 30
homens divididos em cinco carros uni
deles com escada Magirus, isolaram a
área e tentaram debelar as chamas que
por volta das 3 horas tinham dominado 10
dos 20 quartos do hotel. Em face das
proporções do incêndio, os policiais do
13" BPM (Praça Tiradentes) desviaram tí
tráfego de veículos para a Rua 20 dé
Abril. A ação dos bombeiros durou cerca
de duas horas. Após a operação de res-
caldo, a área foi desinterditada.

Horas depois as chamas voltaram a
envolver o hotel, destruíndo-o por com-
pleto. Novamente os bombeiros foram
solicitados e imediatamente comparece-
ram ao local, mas com algumas manguei-
ras furadas e com a densidade das cha-
mas, o incêndio não pôde mais ser con-
trolado. A situação só foi normalizada às
8h, quando pouco restava do antigo ca-
sarão.

A dona da lanchonete, Adéliá Ab
meida. desolada com a destruição e sem
saber como arcar com o prejuízo, não
quiz falar à imprensa.

* '* ^ 
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Grupo armado comanda

a fuga de 31 menores

Aproveitando o horário de visitas,
seis homens armados — entre eles
alguns menores — invadiram ontem a
Escola Odylo Costa Filho, da Funa-
bem, em Quintino, por voltadas 14h, e
deram fuga a 31 dos 109 internos do
pavilhão destinado à correção de me-
nores infratores.

Quatro menores foram recaptura-
dos logo após a fuga, no Morro da
Saçu, localizado atrás da chamada Es-
cola XV, como ficou conhecida a esco-
la da Funabem, e colocados em celas
chamadas de recepção, destinadas ao
castigo de internos que transgridem os
regulamentos da instituição. Segundo
alguns menores, que não conseguiram
participar da fuga, esses quatro meno-
res recapturados estariam ali separados
para receber uma surra, e disseram que
isso poderia ser comprovado, pela
quantidade de instrumentos para casti-
go, sob a mesa dos monitores. Real-
mente, lá havia um pedaço de estrado
quebrado, uma perna de ferro de mesa
partida e mais dois sarrafos de madei-
ra, um dos quais com a inscrição direi-
tos humanos.

A invasão teve início quando o
grupo de homens bem vestidos, apro-
veitando a movimentação do horário
de visitas, entre 13 e 15 horas, chega-
ram à unidade da Funabem. pulando o-ffiri i 

i iT-nl-,,lnMnrm,l:l
Saçu. Dois deles, com revólveres 38,
renderam na portaria o monitor Geo-
valdison Pereira Bezerra. Um ficou do
lado de fora vigiando, enquanto os
outros três entraram no pátio interno,
onde renderam outro monitor e o
enfermeiro Luis Cláudio Alves de Sou-
sa, que ainda ficou sem seu cordão de
ouro.

Dentro da unidade, ele-, passaram
a gritar por Dadinho, vulgo do menor
J C.. 16, figura importante do trafico
de dn >gas do Morro de São Carlos, no
Estácio Atras de [).i<iinho. fugiram
mais 30 internos. Quatro deles foram
recapturados logo depoK no Mi no da

Saçu, pela PM. São eles: M.R.I., 14;
A.O., 15; M.S.S., 17 e R.O., 17.

Nervoso, o diretor da escola, pro-
fessor Hélio Palermo Coelho, alegou
que os instrumentos contundentes en-
contrados sob a mesa do monitor"eram peças de utensílios estragados
pelos próprios internos, mas indagado
porque estariam ali, escondidos sob a
mesa e não em algum depósito, admi-
tiu "que eles poderiam ser utilizados
como defesa, pelos monitores". O di-
retor explicou que a segurança do
pavilhão, com 109 internos, a maioria
por assalto e tráfico, é feita apenas por
sete monitores desarmados. O profes-
sor Hélio explicou, também, que não
poderiam ser tiradas fotos dos meni-
nos, "somente com autorização ex-
pressa do Juiz de Menores".

O diretor revelou que já teve dois
enfartes desde que dirige há quatro
anos a Escola Odylo Costa Filho, ad-
mitindo a precariedade da segurança"para controlar bandidos-mirins, mui-
tos deles assassinos de donas-de-casa e
chefes de família, no meio da rua e
interior de ônibus, como é o caso de
C.L.S.". C.L.S. deve ter sido, na opi-
niáo do diretor, o interno que mandou
uma catatau — carta para o exterior
pedindo a fuga — através da namorada
que foi visitá-lo quarta-feira passada.C int('rn:nln tvt Fnn-ihinn >»m
Quintino, como suspeito de ter matado
uma moça no ano passado.

O professor preferiu chamar de
"assalto" a invasão e posterior fuga. de
ontem, e disse que não lhe cabia o
trabalho de polícia, na tentativa de
descobrir quem teria participado da
ação de resgate, no grupo de seis que
invadiu a Escola Odvío Costa Filho.
Um dos monitores, que já trabalhou
no Instituiu Padre Se\erino. reconhe-
ci ti um dos bandidos que invadiram a
escola, como um ex-interno daquela
unidade da Funabem. na Ilha do Cio-
vernadoi

O corpo de Célio de Morais Alfredo, 12, fechou uma pista; a revolta popular, a outra

Morte de garoto 
revolta

moradores da Vila Sapê
A morte do menino Célio de Morais

~.41fccdfkJ2. atropelado pela motocicleta
;de 120 ciliiidradas7|*iíãea Y>i -VI. 1 .•'de manhã, provocou manifestação dosmoradores da Vila Sapê. que fecharam as

pistas, impedindo o tráfego. No ano pas-
.sado registraram-se 10 atropelamentos
, estrada, com três mortes.

O motorista da moto fugiu. No Cen-
tro de t ontrole e Operações e Segurança

,(CCOS) consta como seus proprietários•Júlio A. de Araújo e Antônio A.D. de
; Araújo. A motocicleta, parcialmente da-nificada, foi levada para a delegacia.

A mãe do menor. Maria Célia de
Morais Alfredo, viúva, estava ineonsolá-' vel e di/.ia que não tinha dinheiro prasepulta; Célio. Ele era um dos nove filhos'de Célia, que trabalha como faxineira

numa casa de família, onde foi avisada de
| que o seu tillio tinho sido atropelado." \ primeira morte do ano." A faixa
j estendida em unia das pi-' is — na outra

estava o corpo do menino, coberto por
, um lençol e com \eias acesas em volta —

registrava o atropelamento. O presidente
da associação dos moradores da Vila

. Sane. Sidnei Huback, disse que fará um
rateio na "comuiiidãut:—V "r " .
enterro. Uma das moradoras que mais
protestavam contra a falta de sinalização
e de uma passarela era Luzia Lima Fal-
cão, que sofreu muito ao ver as três filhas
atropeladas pela Kombi, IQ 2959, dirigi-
da, segundo ela. por dois soldados da
Polícia Militar. "Eles atropelaram as mi-
nhas filhas no dia 5 de outubro e até hoje
não fui chamada à delegacia", disse ela.

No ano passado houve 10 atropela-
mentos na Estrada dos Bandeirantes, em
frente à Vila do Sapê, em Jacarepaguá.
Três da: vítimas morreram: a entre elas a
jovem Cláudi t Maria Fernandes Correia:
Naira Maria de Jesus. ?o e João Abes.
1'eridos: Jalene Belém de Oliveira. 14:
Alex do Amaral Pereira, 14. Edin.i Ma-
riano Barroso. 3". Moniea Cristina Lima
e Silva. 13. [Semeio Fernandes Correia,
Eueiides Gabriel da Silva, e 1 ristina
Ribeiro, 111 anos.

Cidade de Deus

faz protesto

contra polícia
Moradores da Cidade de Deus fize-

ram manifestação em frente ao posto
policial, em protesto contra o assassinato">Quo gari
morto com um tiro no coração, no início
da tarde. O crime foi cometido por inte-
grantes da radiopatrulha 54 0802, do 18°
BPM, na Rua dos Milagres.

Na versão dos policiais, Roverdã e
outros homens atiraram contra a patru-
lha, quando fazia ronda na Cidade de
Deus. O soldado Teixeira, que mais tarde
se apresentou na 32" Delegacia, reagiu e
acabou matando Roverdã, que tinha vá-
rios processos na Polícia. Moradores con-
lestam a versão da Polícia. Dizem que os
loldados da patrulha entraram na Rua
dos Milagres atirando para todos os la-
dos A radiopatrulha. com dois tiros na
lataria. licuu na delegacia pata ser feita a
perícia.

Jorge Mendes
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A turma de Mato Grosso do Sul trouxe até filmadora para registrar sua viagem
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Carioca divide as suas 
praias

com turistas de todo o Brasil

Jorge Mendes

Aterro do Flamengo oferece liberdade
Liberdade para as crianças. É isto o

que mais agrada aos pais que levam seus
filhos ao Aterro do Flamengo, aos do-
mingos. para usufruir da enorme área de
lazer criada semanalmente com o fecha-
mento do tráfego no local. Agrada ainda
mais às próprias crianças, como Temujin
Blafert, de cinco anos. Encantado com
seu carro de controle remoto Maximus,
Temujin não gostou de parar pura dar
entrevista. Os poucos minutos que conse-
guiu ficar sentado reclamou das formigas
na grama. Já sua irmã Sara, de três anos,
com a sainha branca suja de picolé de
uva, só sossegou com a promessa do tio,
Antônio Lacouth, 22. estudante de direi-
to de comprar alguns chicletes.

lista daí faz qualquer coisa por um
babitloo — diz sua mãe Eliane Blafert,

24. que levava no colo o irmão de leniu-
jin e Sara, Anjuna, de oito meses, e que
junto ao marido Antônio Lacerda, advo-
gado. admirava as crianças. Segundo ela
a família hegou há poucos dias de Porto
Velho. Rondônia.

Não dá para irmos a praia aos
domingos, fica muito cheia e a liberdade
que eles têm aqui para brincar nos dá
mais tranqüilidade — explica Eliane.

Estreiando o-domingo no Aterro, a
família de Inoue Takeshi, 34, economis-
ta, chegou do Japão há dois meses. A
mulher de Inoue, Adriana, 28, explica
que o casal esteve morando em Tóquio
por cinco anos e que antes moravam
aqui.

Viemos hoje para experimentar,
é bom para as crianças — (eles têm um
filho de 12 anos, Fábio Humberto, Ma-
rianna de dois e Kaori, de quatro meses)

— e para nos, que ja estavunios acostu-
mados a desfrutar de áreas como estas no
Japão, onde aos domingos sempre há
inúmeras áreas de lazer — esclarece
Inoue.

Mesmo assim Adriana não deixa de
reclamar da sujeira e do abandono em
que se encontra o parque, opinião dividi-
da com o classificador de café Nilton da
Silva Pinto, que também foi com a mu-
lher e os três filhos para o Aterro.

— Somos de Santos e estamos no
Rio há três anos. Temos notado que
policiamento não falta por aqui (enquan-to diz isto uma patrulha da PM passa em
alta velocidade pela pista onde antes
pediram ao carro da reportagem para ir
devagar). Mas o parque em si não tem
nenhuma manutenção, o que é uma pena
pois é uma das mais bonitas áreas da
cidade.

O carioca teve que dividir sua
praia com mais turistas do que normal-
mente neste último fim de semana. O
feriadão de fim de ano e as férias
escolares trouxeram de Minas, Saõ
Paulo e até de estados mais distantes,
como Mato Grosso do Sul, inúmeros
ônibus lotados, muitos deles com ex-
cesso de passageiros. É este, por exem-
pio, o caso de um que veio de Belo
Horizonte no dia 31, trazendo 52 pes-
soas, sem contar as crianças."Acampa-
dos" no Jardim de Alah, montando
uma cozinha completa na calçada, os
mineiros reclamavam da hospitalidade
dos cariocas, em especial da Polícia
Militar.

— Chegamos no dia 31 às 9h,
como fazemos há pelo menos dez anos,
e seguimos direto para o posto 6, onde
sempre paramos nosso ônibus - explica
Marcelo Alex, 26, torneiro mecânico.
"Fomos tirados de lá pelo Polícia en-
quanto preparávamos nosso almoço, e
eles não nos deram uma só expli-
cação."

Mas onde ficar não foi o único
problema que os mineiros tiveram que
enfrentar. Segundo Maria Rita da Gló-
ria Teles. 26, professora e namorada
de Marcelo, no sábado à tarde ires
homens tentaram invadir o ônibus para
roubar, mas o grande número de pes-
soas acabou por assustá-los. "Pro-

curamos a cabine da PM que fica aqui
perto para pedirmos ajuda - diz Maria
Rita - "mas o que ouvimos do PM foi
que se não estivéssemos satisfeitos que
mudássemos de lugar".

Mesmo tendo que enfrentar estes e
outros problemas, como dormir senta-
do três noites, usar banheiros de postos
de gasolina e bares e usar chuveiros
dos operários das construções, os mi-
neiros voltam para BH satisfeitos.

Pagamos CzS 1 mil e 500 pelo
passeio, trouxemos nossas panelas,
colchonetes e comida e, apesar de
tanta mudança conseguimos nos diver-
tir. Só não deu para aproveitar muito
as rodas de samba, que sempre pro-
curamos à noite. Mas ano que vem a
gente está de volta - garante Marcelo.

Os estudantes — Um pouco
mais a frente do ônibus dos mineiros —
haviam pelo menos 13 estacionados no
Jardim de Alah — um grupo de estu-
dantes de Campo Grande, Mato Gros-
so do Sul, almoçava, também na calça-
da, com toca-fitas ligado, sentados em
cadeiras de praia. João Alves, 38,
estudante de pedagogia, diz que o
grupo está no Rio desde sábado, tendo
passado o rcvcillon em casa.

Anualmente tentamos reunir
um bom grupo de pessoas para uma
excursão, e desta vez viemos em 25,
viajando pelo menos 20h para chegar

aqui — diz ele. "Temos 15 dias para
ficar rodando e ainda vamos seguir
para Aparecida do Norte, Guarujá e
Santos".

Mas a viagem dos mato-grossenses
é um pouco mais confortável que a dos
mineiros. Com pelo menos Cz$ 400 mil
para a viagem, sem contar o preço do
ônibus alugado, e carregando uma fil-
madora para registrar todo o passeio, à
noite eles seguem para um pequeno
hotel na Rua do Riachuelo e também
costumam jantar cm restaurantes.
Mais uma vez é João quem explica o
porquê do almoço na calçada.

— O turismo no Rio está muito
caro e deixa a desejar. Você paga CzS
30, CzS 40 por uma água mineral na
praia e quase sempre está quente. O
jeito é a gente montar a cozinha na
calçada e se virar.

Tudo liberado — Apesar das
praias terem ficado lotadas, até às
17h30 min de ontem o Salvamar só
havia registrado dois casos de afoga-
mentos, sendo um em Niterói e o outro
no posto 6. Mesmo assim não passou
de um susto para os dois banhistas, já
que o mar esteve calmo durante todo o
domingo, correndo de sul para leste e
com a temperatura alcançando 24" C.
Fora da água os termômetros foram
um pouco mais para cima, chegando a
atingir 32" C na sombra.

Raimundo Valentim

Lixo 
jogado 

em Japuíba está

provocando 
matança de 

gado

Mariza Pelegrineti
Trinta e três cabeças de gado,

entre bezerros e bois, mortos num
período de dois anos e meio e a
abertura de quatro poços, ao preço
atual de pelo menos Cz$ 50 mil cada.
Foi este o prejuízo contabilizado por
Manoel de Lima, proprietário da Fa-
zenda Nova Aurora, em Japuíba, 1"
Subdistrito de Cachoeiras de Macacu,
graças a um depósito de lixo localizado
em frente à sua propriedade, na beira
da estrada e próximo a nascente de
água que abastece a Nova Aurora.
Diariamente são despejados no local
uma média de seis toneladas de entu-
llios, compreendendo todo o lixo de
Cachoeira e seus subdistritos Japuíba e
Papucaia, incluindo lixo de farmácias,
açougues, postos de saúde e do hospi-
tal local.

Há três anos, quando comprei
a Nova Aurora, a Prefeitura utilizava
uma outra área para o depósito, onde
tudo era reaproveitado para alimenta-
ção de porcos e como aterro — explica
Manoel. — Dizem, mas eu não posso
afirmar, que a mudança do depósito
loi decidida após uma reclamação feita
ao prefeito. Rui Coelho Gomes, porum vizinho deste antigo depósito e quefaz parte da equipe da Secretaria de
Saúde do Município.

O dono da área onde é hoje o
depósito de lixo, Silvio Martins, cedeu,
segundo Manoel, um pouco de suas
terras para a prefeitura local, já que se
não o fizesse, ainda segundo suas in-
formações, teria parte de sua fazenda
desapropriada pela administração mu-
nicipal.

Mas o lixo não vem sendo des-
pejado na baixada a ele destinada, que
foi inclusive cercada — diz ele. — Se os
caminhões jogassem todo seu carrega-
mento na área cedida não causaria
tantos problemas, pois não contamina-
riu a água du nascente. Houve ainda
uma promessa de que tudo o que fosse
despejado no local seria coberto com

terra para que não acontecesse a proli-
feração de ratos e moscas varejeiras.
Infelizmente não cumpriram nem uma
nem outra promessa — acrescenta.

Exames — Manoel de Lima
conta agora com 70 cabeças de gadoem sua fazenda de 21 alqueires, com 23
vacas produzindo diariamente 70 a 80
litros de leite, que vende para a SPAM
S.A. (Sociedade Produtora de Alimen-
tos Manhuaçu), em Rio Bonito. Se-
gundo informa, a produção não está
sendo prejudicada pela contaminação
da água que é bebida pelo gado. Ma-
noel colheu amostras de água da nas-
cente em três pontos diferentes para
fazer exame bacteriológico na Pesagro-
Rio — Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Estado, por sugestão do
veterinário Otávio Matoso, da Emater
e de um veterinário da própria SPAM,
(que não constatou impureza no leite),
para tentar descobrir a causa de mor-
tandade do gado.— Os três exames deram resulta-
do positivo para germes do grupo coli-
forme, em grandes quantidades, espe-
cialmente na água colhida bem próxi-
mo ao depósito de lixo. Mesmo assim
não posso afirmar que todo o gado
tenha morrido em função desta conta-
minaçao. Mas a verdade é que esta
semana uma de nossas vacas, aparente-
mente saudável, prenha de sete meses,
abortou, possivelmente por ter sido
contaminada — diz ele.

Outro problema constatado pelo
fazendeiro é que a maioria das vacas,
quando vai dar a luz, não tem conse-
guido chegar ao fim do parto sem a
ajuda de um veterinário. Segundo ele,
várias cabeças de gado foram perdidas
já que nem sempre o parto é assistido
por veterinários e acontece no pasto.
Muitos bezerros, antes mesmo de aca-
bar de nascer, foram mortos pelos
urubus, que se alimentam no depósito
de lixo, e atacam as crias antes que o
parto termine.

Além do problema do gado e da
construção dos poços, necessária ape-

nas após a abertura do depósito de '
lixo, Maria de Lima, mulher de Ma-
noel, lembra ainda o mau cheiro queatinge toda a propriedade, especial- I
mente durante os dias muito quentes, e ¦
a fumaça negra, também mau cheirosa,
que cobre todo o local quando o IL50 é
queimado. Outro problema são os uru-
bus que se misturam às galinhas, e
bebem água nos mesmos bebedouros ,
das vacas e na nascente, onde ainda <
defccam.

É bom frisar ainda — diz elâ'— '
que apesar de não estarmos bebendo
desta água, muitos filhos de nossos ,
empregados têm ido semanalmente ao
posto de saúde por problemas alérgicos
às picadas das moscas varejeiras e quehá grande quantidade de ratos por Jaqui.

Promessas — Há cerca de um •
ano Manoel de Lima procurou o rés-
ponsável pelo Posto de Saúde de Ça- *
choeira de Macacu, de quem ouviu a
promessa de que seria feito um contato ,
com a firma que faz o transportende-"
lixo para a prefeitura do município;;-
para que fossem buscados novos de^ti-'
nos para o lixo, ou soluções que pudes-"sem amenizar o problema. Segundo o
fazendeiro, entretanto, nada foi mur
dado. > * *

Resolvi ir pessoalmente à fir-*
ma, há cinco meses. Lá sugeri quevoltassem a despejar o lixo onde õ
faziam anteriormente, já que era do
interesse do proprietário do antigo
depósito. A firma me pediu, então;
que trouxesse uma carta desta pessoa, 

"
a qual, infelizmente, ainda não copsç:,,
gui contactar. .

Manoel de Lima procurou então o.
Secretário Municipal de Saúde, Carlos '
Alberto Trindade, que também -fez
novas promessas de contato com o
prefeito — que já havia recebido recla-
inações do fazendeiro há cinco meses,
e que prometeu que o lixo seria indus-
trializado. O encontro aconteceu há
noventa dias e não houve nenhuma
mudança, segundo declara.

Unificado começa em 48 horas

e tranqüilidade é fundamental
Já começou a contagem regressiva.

Depois de um ano de estudos, amenizado
com as comemorações de fim de ano,
chegou a hora da concentração. Tranqüi-
lidade é fundamental nessas 48 horas queantecedem o unificado-88, em que 57.777
candidatos estão disputando 16.150 vagas
de 19 instituições. As provas, nos dias (i
8 e 1(1, seguirão os modelos dos vestibula-
res anteriores e a que dará mais trabalho
será a parte discursiva de química, com
10 questões. As outras discursivas terão
cinco questões.

Este ano, o Cesgranrio poderá que-brar sua tradição de fechar os portões
pontualmente às Sh. É que, com a trans-
ferência dos candidatos da UERJ. UFF,
Suesc e Colégio de Aplicação da UFRJ
para outros locais, estuda-se uma forma
de não prejudicá-los, disse o presidenteda Fundação, Carlos Alberto Serpa de
Oliveira. Para os desavisados, Serpa está
armando um esquema para transportá-los
de onde fariam provas para os novos
locais, todos próximos tanto da UERJ
como da UFF Suesc e UFRJ

O Cesgranrio recomenda a todos os
candidatos conhecerem os locais de pro-vas antes de quarta-feira, e reforça o
pedido principalmente aos 14.374 vesti-
bulandos deslocados da Cl RJ. I I F,
Suesc e UFRJ. Para evitar contratempos.
o melhor mesmo é checai no dia das
provas às 7h. Acorde cedo. evite abusos
na véspera e se possível use o serviço de
despertador da I elerj.

Quem ainda não pegou seu cartão de
confirmação de inscrição, onde consta o
local em que fará a prova, ainda podefazê-lo, das 10 às I7h, na Fundação
Cesgranrio. à Rua Cosme Velho 155.
Cerca de 3.500 candidatos deixaram de
apanhá-lo.

As provas — Todas as provasterão quatro horas e meia de duração
sendo que no primeiro dia os candidatos
terão a primeira hora para redigir a
redação. Só após o término da redação,
será entregue o caderno de provas con-
tendo as 80 questões de múltipla-escolha,
com disciplinas diversificadas, de acordo
com o grupo de carreira. Essa primeira
prova valerá 40% do total dos pontos do
concurso, mas a redação receberá concei-
tos de .4 a E que eqüivalerão a pontos de
35 26, 16. sete e zero.

No segundo e terceiro dias, os candi ¦
datos primeiro responderão às questõesde múltipla-escolha, num total de 70
itens, dispondo de no máximo três horas
e meia. Quando entregarem o cartão-
resposta preenchido receberão o caderno
com as questões discursivas. Estas terão
em média cinco questões, com exceção
da de química, com 10 questões.

O diretor de Concurso do CV-run-
rio. Michel Jourdan, alerta aos cândida-
tos para o lato de que quanto mais tempi ¦
levarem para responder a parti objetiva,
menos tempo umo para as questões

discursivas, já que a duração máxima será
de quatro horas e meia. '

Ele esclareceu ainda que é importan-
te ter o máximo de cuidado no preenchi-mento do cartão-resposta. Deve ser feito
com lápis macio e com um traço cheio e
forte. 0 candidato não pode esquecer de
assinar o verso do cartão antes de entre-
gá-lo ao fiscal. Segundo Jourdan, o corre-
to preenchimento do cartão facilitará a
correção, que é feita pelo processo de
leitura ótica. Se o cartão estiver riscado e
mal marcado, a leitura ótica o rejeita
Isso obriga a uma interrupção do proces-so para o ajuste do cartão.

— Pela nossa experieêia — lembrou
—. o atraso no cronograma de correção
se dá sempre nessa fase de leitura ótica.
Em no máximo uma semana esperamos
ter toda a parte objetiva corrigida, aguar-
dando a correção e o prazo de recurso das
questões discursivas para divulgarmos os
resultados no dia 12 de fevereiro — disse

Jourdan garante também que não ha
como ailur no vestibular. As provas,lembra, são feitas em quatro cores com as
questões invertidas a partir de uma cor
matriz. Como são quatro grupos de car-
teiras, o Cesgranrio prepara 16 gabaritos.Além disso, o programa do computador
loi leito para detectar coincidência abusi-
va de respi>stas erradas. Esse processo fi>i
apelidado de Shcrlock //o/meve foi atra-
ves dele que no ultimo concurso o ( es-
granrio deu nota zero a cerca de HHI
vestihulandos

Agua volta

aos poucos

à Zona Sul
Os bairros da Zona Sul, o

Rio Comprido e Santa Teresa,
que desde o dia 31 tiveram o
abastencimento de água preju-dicado pela interrupção da
adutora de Ribeirão das Lajes,
devido a problema técnico na
usina de Fontes, tiveram o for-
necimento normalizado. A fal-
ta de água foi causada por um
defeito no coração da usina,
que provocou o imediato desli-
gamento das máquinas.

A calha por onde corre a
água que abastece a usina e
depois segue pela adutora teve
de ser fechada para o conserto,
dia 31, por 52 minutos. A aber-
tura para a passagem da água
foi feita gradualmente, paraevitar que a saída repentina do
ar provocasse defeitos na tubu-
laçáo.

Nos dias 1" 2 e 3, a Cedae
aumentou aos poucos o forne-
cimento, até que todas as tor-
neiras amanhecessem, ontem,
jorrando água normalmente.
Para os moradores do Leme,
Glória, Cosme Velho, Urca,
Botafogo e Flamengo, os mais
prejudicados, o restabeleci-
mento do sistema pós um fim
nos gastos com carros-pipa.
que aproveitaram o calor dos
últimos dias para faturar até
CZ$ 4 mil por cada tanque de
nove mil litros
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S S I DOMINGO

Na revista Domingo, você
encontra a programação da
semana inteira.
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0 mistério da múmia que 
Paris esqueceu

Jornalista acha
-múmia de jovem

em completa nudez
U .

'"¦B ARIS — Acreditava-se que só"~"Jt havia três múmias nos museus¦parisienses, mas um jornalista chileno
afirma que existe uma quarta múmia,
a de um jovem, Petemenophis, morto""p^ano 116 da era cristã, aos 21 anos.
¦E-a múmia esquecida de Paris. Sua¦ existência pouca gente conhece, mas

" -seu valor é inestimável para os espe-
cialistas em egiptologia, uma ciência

""altamente desenvolvida pelos fran-

Reprodução

• . |¦X'-' .íwmgÊmm'

ceses.
tf-i o A múmia foi encontrada num ga-
binete da Biblioteca Nacional pelo
jornalista Juan Angel Torti, da Agên-
cia Francc-Presse. Está recostada nu-
ma precária caixa de vidro, numa sala
pequena, cujo acesso é vedado ao

. público. "Tenho a impressão de que
ela nunca foi exibida. Talvez uma das
razões disso seja a sua total nudez.
Não tem vendas nos olhos, como as'.outras múmias, e seu sexo está intac-
to", disse Torti.

"Buscando nos arquivos, encon-
trei algo que poderia ter relação com
essa hipótese", disse Torti. "Num
artigo do diário Le Matin, do início do

'-século, sua autora, Myriam Harry,
relata — segundo declarações do Sr

- Montreuil, secretário-geral da Biblio-
.. teca Nacional — que no gabinete de

medalhas estavam expostas três mú-
mias sem vendas, provenientes da
expedição de Napoleão ao Egito".

"Acreditava-se que uma delas era"¦ "a1 múmia da célebre Cleópatra, queteve de ser coberta um dia com um'r"vçu improvisado, para não impressio-
nar a duquesa du Barry, que numa
oportunidade decidiu ir vê-la intem-
pestivamente", continuou. "A múmia
(je Petemenophis me pareceu em bom
estado. Toquei seus cabelos, que não
sofreram variações com o tempo. No
baixo-ventre, existe a ampla incisáo
que se fazia para extrair as vísceras e

• depositá-las em vasos".
Tesouros — O jornalista chi-

,lleno levou vários anos investigando a
—origem de certas informações que
« aparecem em diários, revistas e livros
•"de" história franceses, segundo as
:~quãis os restos de Cleópatra VII (nun-"»ca*foi encontrada sua múmia, desde

que ela se suicidou em Alexandria)
acabaram enterrados em Paris, cm"1870, no jardim da Biblioteca Nacio-
nal. Segundo afirmou o Sr Montreuil,

r* as três múmias expostas no gabinete
de medalhas devem ter baixado ao
subterrâneo da Biblioteca em 1870,
para serem emparedadas junto a ou-
tros tesouros, e evitar, assim, que as
tropas prussianas, que assediavam a;
capital francesa, pudessem apoderar-
se delas. Os ingleses, durante a capi-
tulaçãó das tropas francesas no Egito,
haviam levado como troféu de guerra
a pedra da Rosetta, que permitiu mais
tarde a Jean François Champollion a
deçifraçáo dos hieróglifos.

Astronomia e Astronáutica

Múmia de Cleópatra pode ter sido perdida em Paris

O secretário-geral da Biblioteca
Nacional acrescentou na entrevista a
Lc Matin que na guerra civil da Co-
muna, em 1871, ao serem retiradas as
múmias, verificou-se que elas estavam
decompostas pela umidade. Tiveram
de ser enterradas clandestinamente
(sem que se fizesse uma ata a respei-
to), no jardim da Biblioteca.

Lendas — Torti citou outro
artigo, da revista Fcmme seule, de
1929, em que a colunista Myriam
Aghion diz que, segundo uma lenda,
a múmia de Cleópatra tinha sido trazi-
da do Egito por Champollion, depois
da campanha bonapartista. O próprio
Champollion tirou-lhe as vendas para
ler seus hieroglifos. Na época da últi-
ma Cleópatra (83 a.C. a 30 a.C.) —
houve sete no Egito —, era costume
escrever o nome do defunto nas ven-
das com que eram envolvidos, logo
depois da cerimônia de mumificação.

Em setembro passado, o jornalis-
ta francês Jean Teule, baseando-se
num artigo do diário Libe-Soir, de
1945, cujo título era "O túmulo de
Cleópatra fica na Rue Vivienne", foi
à Biblioteca perguntar o que haviam
feito com a múmia de Cleópatra, cuja
presença ali tinha sido mencionada
até mesmo pelo escritor Jean Coc-

teau. Responderam-lhe que ali não
havia múmia alguma, e que não vol-
tasse a importunar. Teule entrevistou,
então, o egiptólogo Jean-Louis Ber-
nard, autor de História secreta do
Egito. Bernard contou que nos anos
60, quando o jardim da Biblioteca foi
refeito, tiraram os restos da grande
rainha e os lançaram às caldeiras da
calefação da Biblioteca, para eliminar
as provas de que haviam deixado
apodrecerem-se nos úmidos porões
do edifício. Torti considera que essa
possibilidade é inaceitável.

Depois de muita insistência, Torti
conseguiu que as autoridades lhe des-
sem permissão para visitar as criptas
da Coluna de Julho, na praça da
Bastilha (fechadas ao público desde
1970) e onde repousam centenas de
cadáveres das vítimas das revoltas
populares de 1830 e 1848. Ali, segun-
do Victorien Sardou (1831-1908),
membro da Academia Francesa, tam-
bém jazem outras múmias egípcias,
em meio a esses cadáveres. Foram
trasladadas por engano, igualmente
do jardim da Biblioteca Nacional —
com os restos dos combatentes popu-
lares que haviam sido enterrados, im-
provisadamente, alguns anos antes,
nesse mesmo lugar.

União Soviética anuncia 
Moe(Jas dfouro

são descobertas

plano 
espacial para 

88 n0 sui do Egito
--MOSCOU — A União Soviética

anunciou seus planos para o espaço neste
ano: ampliará o número de módulos da
estação orbital Mir, fará com a Polônia e
a França experiências com radiações ga-
ma e enviará duas sondas até Fobos, uma
das luas de Marte. O anúncio foi feito
pelo .vice-diretor Viacheslav Balebanov,
do'Instituto Soviético de Pesquisa Espa-
ciai, ao jornal Krasnaya Zvezda, das
Forças' Armadas.

.' Balebanov disse que será lançado
com a França e a Polônia um observató-
rio'para estudar os efeitos da radiação
gama no Universo. Explicou que os mó-
dulos a serem lançados e conectados à
nave Mir darão aos cosmonautas mais
espaço para realização de experiências.
Um dos novos módulos permitirá o estu-
daxla atmosfera e dos oceanos terrestres

com a ajuda de um computador com
terminal de vídeo desenvolvido em con-
junto por especialistas da Tchecoslová-
quia, Alemanha Ocidental, Hungria e
Bulgária.

Em outro projeto franco-soviético,
um satélite do tipo Astron, equipado com
um observatório de raios gama e raios X,
seria também lançado neste ano, com a
participação da Bulgária e da Dinamarca.

Balebanov disse ainda que o podero-
so foguete Energia, lançador de satélites,
e, provavelmente, do ônibus espacial so-
viético, abriu novas perspectivas. Em
julho, duas sondas espaciais serão lança-
das até Fobos, uma das luas de Marte, e
nos anos de 1990 novas sondas testarão a
superfície e a atmosfera de Marte para
preparação de um vôo tripulado.

Os planetas em 1988

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

Mercúrio — Este planeta só pode ser observado perto
do horizonte leste antes do nascer do Sol ou próximo ao
horizonte oeste depois do pôr-do-Sol, muito próximo do início
ou do fim do crespúculo civil.

Mercúrio será visível de madrugada, ou seja, antes do
nascer do Sol, do lado leste, muito baixo no horizonte, nos
períodos que envolvem os instantes de suas máximas elonga-
ções, nas seguintes datas aproximadas: de 17 de fevereiro a 12
de abril, de 22 de junho a 26 de julho, de 18 de outubro a 15 de
novembro. O planeta será mais brilhante (magnitude aproxi-
mada -0,9) no fim de cada um destes períodos. Para o
Hemisfério Sul, as melhores condições de observação vão
ocorrer em meados de rnarço, e para o Hemisfério Norte, nos
fins de outubro.

Mercúrio será visível ao anoitecer, logo após o pôr do
Sol, do lado leste, muito baixo sobre o horizonte, nos
seguintes períodos aproximados: 8 de janeiro a 5 de fevereiro,
de 28 de abril a 3 de junho, de 12 de agosto a 5 de outubro, de
18 de dezembro a 31 de dezembro. O planeta será mais
brilhante (magnitude aproximada -0,9) no início de cada um
destes períodos. A melhor época para observá-lo, no Hemisfé-
rio Sul, será em meados de setembro, e no Hemisfério Norte,
em meados de setembro.

Vênus — Nõ início do ano, Vênus será o objeto celeste
mais brilhante do céu vespertino (magnitude média -4,3)
logo após o pôr do Sol, cada dia mais próximo do horizonte
oeste, até o início de junho, quando em virtude de sua
proximidade do Sol se tornará mais difícil de observação, ou
seja, praticamente invisível.

O planeta Vênus vai se tornar o objeto mais brilhante no
céu matutino (magnitude média -4,3), antes do nascer do
Sol, do lado leste, desde meados de junho até o fim do ano.

Marte — No início do ano, o planeta Marte será
visível, na constelação da Libra (Balança), como astro matuti-
no, nascendo logo após a meia noite. Afastando-se gradual-
mente em sua elongação oeste, o planeta vai movendo-se
através das constelações de Scorpius (Escorpião), Ophiuchus
(Ofiúco), Sagittarius (Sagitário), Capricornus (Capricórnio),
Aquarius (Aquário), atingindo Pisces (Peixes) no início de
julho, quando se tornará visível por mais da metade da noite.
Em 21 de janeiro, o planeta irá passar a 5 graus da estrela
Antares (Alfa do Escorpião).

Nos fins de julho, Marte vai se deslocar em direção a
Cetus (Baleia) e atingirá sua oposição em 28 setembro,
quando será possível observá-lo durante toda a noite. O
planeta retornará a Pisces (Peixes), no dia seguinte, onde
permanecerá até o fim do ano.

Em 1988, Marte atinge a sua máxima aproximação da
Terra, em 22 de setembro de 1988, quando estará a 56,5
milhões de km da Terra.

Júpiter — No início do ano, Júpiter estará visível,
durante alguns dias, como astro vespertino, deslocando-se da
constelação de Pisces (Peixes) para a de Áries (Carneiro). Sua
elongação leste irá gradualmente decrescendo. Em meados de
abril, Júpiter estará tão próximo do Sol que a sua observação

Pintura do Howard Russel

,v>,

j||i > ¦ . , W

W^^^^^^^SaaTerraernsetemoro
Marte: perto
será praticamente impossível. Em meados de maio, o planeta
reaparecerá como astro matutino, na constelação de Aries
(Carneiro), de onde se deslocará em direção à constelação de
Taurus (Touro), que deverá ser atingida em meados de junho.
Nesta última constelação, Júpiter irá permanecer até o fim do
ano. Sua elongação oeste irá gradualmente aumentando até a
sua oposição em 23 de novembro, quando será possível
observá-lo durante toda a noite.

Saturno — No início do ano, Saturno estará muito
próximo do Sol. Logo se tornará visível, como astro matutino,
antes do nascer do Sol, do lado leste, na constelação de
Sagittarius (Sagitário), onde permanecerá todo o ano.

Sua elongação oeste irá gradualmente aumentando e nos
fins de março o planeta se tornará visível por mais da metade
da noite. Em posição, a 20 de junho, o planeta será visível
durante toda a noite. Logo em seguida sua elongação leste irá
gradualmente decrescendo. Em meados de setembro, Saturno
só será visível como astro vespertino até alguns dias antes de
meados de dezembro, quando ficará muito próximo do Sol
para ser observado.

Urano — No início do ano, Urano estará muito
próximo do Sol para ser observado. Logo em seguida desapa-
recerá, como astro matutino, visível antes do nascer do Sol, na
constelação de Sagittarius (Sagitário). Nesta constelação,
Urano permanecerá a cerca de 5 graus de Saturno, quase todo
o ano. Depois de sua oposição em 20 de junho, Urano será
observado durante toda a noite.

Netuno — Desde o início do ano até meados de
janeiro, Netuno estará muito próximo do Sol. Logo depois
começará a aparecer antes do nascer do Sol, como astro
matutino, na constelação de Sagittarius (Sagitário), onde
permanecerá durante todo o ano. Sua elongação oeste irá
gradualmente aumentando até sua oposição em 30 de junho,
quando poderá ser visível através da noite. Sua elongação
leste irá então gradualmente decrescendo e desde o início de
outubro ele poderá ser visível como astro vespertino até
meados de dezembro, quando voltará de novo a aparecer
muito próximo do Sol.

Plutão — Planeta visível somente através de telescópios
possantes — estará durante todo o ano na constelação de
Virgo (Virgem).

S£B

Cairo — Arqueólogos egípcios
descobriram uma coleção de moedas bi-
zantinas de ouro nas ruínas de um mostei-
ro do século IV, no Sul do Egito, de
acordo com o Departamento de Antigui-
dades, no Cairo.

O arqueólogo Ahmed Kadry, um dos
mais importantes do Egito, disse que é a
maior descoberta de coleção de moedas
nos últimos 120 anos. Trata-se de um
tesouro de 820 moedas que datam dos
séculos VI e VII da era cristã. De tão
valioso, não tem preço, disse Kadry.

A descoberta foi feita cm duas par-
tes, nos dias 17 e 31 de dezembro. Na
primeira, acharam-se 400 moedas em
jarros de cerâmica. Na segunda, as res-
tantes, também em jarros enterrados na
cela de um monge.

ECONOMIA BRASILEIRA-CENARIOS1988
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* E pra beber pelos
ouvidos. Um pássaro?
Um ministro dos
tecidos? Um índice
inflacionário? Um
canguru de cartola?
Quem sabe? Só
provando o som. E aí
você vai querer

sempre, sempre mais.
Afinal, são 102,9

watts de adrenalina

pura. Com muita
música on the rocks.ij

Você e Adriana na™
linha. E teu riso
explícito, voando no
ar de raro efeito da

Cidade. u*
Venha refrescar as J

idéias. Faça e
aconteça tudo o que
lhe der na cabeça.
Porque a Rádio
Cidade enlouqueceu
legal de tanta
adrenalina.
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Informe JB

Já 
decolaram ou esperam deco-

lar a qualquer momento, na
pirâmide, ou jogo do avião, nove
entre dez estrelas do cinema e da
televisão do Rio de Janeiro, como
Cacá Diegues, Renata Magalhães,
Lucinha Lins, Roberto Talma,
Cláudia Magno, Aracy Balabanian,
Rodolfo Botino, Maria Carmem
Barbosa, Guida Fontes, Jayme Pe-
riard, Carlos Augusto Strasser, Hu-
go Carvana, a jornalista Martha
Alencar, os teatrólogos Mauro Rasi
e Vicente Pereira, a cantora Olivia
Byington, o saxofonista Leo Gan-
delman, o ator Guilherme Fontes e
o escritor Alfredo Sirkis, dirigente
do Partido Verde.

A pirâmide é uma vigarice que
veio de São Paulo, onde empolgou
gente da classe média, para os
meios artísticos do Rio. Em São
Paulo, grupos de empresários estão
jogando na base de mil dólares por
cabeça. No Rio, ainda se adota a
modalidade mediante a qual CZ$
20.000 se transformam em CZ$
160.000 para alguns felizardos, des-
de que muitos dos participantes
fiquem no ora-veja.

Os felizardos são os que assu-
mem o lugar do piloto, depois de
terem sido co-pilotos (2), tripulan-
les (4) e passageiros (8). Em geral,
isso acontece em três dias. Quando
um piloto decola — ou seja, recebe
os CZ$ 160.000 dos oito passageiros— a pirâmide se parte em duas, e o
mecanismo continua em progressão
geométrica, até explodir.

?

Andreia Beltrão está triste. Ain-
da não conseguiu decolar.

?

Tem gente dizendo que já viu
esse filme. Chamava-se O Enigma
da Pirâmide. Depois passou a ser
Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu.

O passado condena
O economista Muílson Ferreira da

Nóbrega, 45 anos, continua o mais
cotado para ocupar o Ministério da
Fazenda.

Mas é o próprio presidente José
Sarney que teme que a transformação
do interino em titular seja interpretada
como o retorno da política econômica
da época do ministro Delfim Netto.

?

O nome do presidente do Banco do
Brasil, Camilo Calazans, está descar-
tado.

Não há vetos contra ele. Ao contra-
rio. O problema seria encontrar um
sucessor no BB sem acabar de esfacelar
a tal da Aliança Democrática.

Império contra-ataca
Amanhã, quando retornar a Brasí-

lia, o presidente José Sarney pretende
fazer uma reunião informal com os
ministros que jogam no seu iime.

O objetivo é traçar uma estratégia
de enfrentamento da crescente rebelião
dentro do PMDB contra o seu governo.

Quatro ministros, certamente, têm
lugar cativo neste time sarneysista: An-
tônio Carlos Magalhães, Prisco Viana,
Aluízio Alves e Ronaldo Costa Couto.

Presente de grego
O governador Newton Cardoso so-

nha em transferir os 10 mil funcionários
da Caixa Econômica Estadual para a
Caixa Econômica Federal.

Não é por falta de experiência que a
CEF vai recusar o presente.

Os funcionários do finado BNH já
estão sob o manto protetor da Caixa.

Propaganda
A atriz Denise Stocklos, que passou

as férias de final de ano em Curitiba,
cobrou CZ$ 600 mil por um filme de um
minuto cm que exalta as realizações do
governo Álvaro Dias — um ex-
autêntico do PMDB que hoje é um dos
ideológicos do Ccntrão e do mandato
presidencial de cinco anos.

O filme já está sendo veiculado cm
todos os canais de TV do Paraná.

Sem salvação
Mais uma vítima do crash da Bolsa

de Nova Iorque: o Exército da Salvação
americano.

Não se trata de uma nova legião de
mendigos a cargo da caridade dessa
instituição.

É que. após a queda da bolsa, a
generosidade do público diminuiu de
200 mil dólares doados ao Exército, em
média, por mês, para 7 mil dólares.

Beija-mão
O onipresente delegado Romeu Tu-

ma foi esperar o deputado Ulysses Gui-
marães ontem de manhã, em Cumbica.

Toco
Do presidente da Cobra, a estatal

do computador, denunciando em carta
aos funcionários da empresa a existên-
cia de campanha contra as empresas do
Estado:

— Hoje cm dia estatal é um toco
em que qualquer cachorro faz xixi.

Gente
Nasceu ontem no Hospital Portu-

guês, em Salvador, a segunda filha do
compositor Gilberto Gil — presidente
da Fundação Gregório de Mattos e
candidato a prefeito de Salvador na
eleição de novembro.

A menina vai se chamar Isabcla —
numa homenagem à princesa Isabel no
ano que se comemora o centenário da
abolição da escravatura.

Empacou
Azedaram de vez as relações do

interventor do Banerj, Eduardo Go-
mes, com o governo do Estado do Rio
de Janeiro.

Guerra das Colas
Investigações do governo e pesqui-

sas feitas por economistas estão mudan-
do nos Estados Unidos a idéia de que
Coca-Cola e Pepsi-Cola se engalfinha-
ram numa violenta competição pelo
mercado de refrigerantes.

Na verdade, diretores dessas firmas
estão sendo acusados de ter tido cncon-
tros secretos em banheiros, restaurantes
e estacionamentos simplesmente para
combinar o preço por atacado de seus
produtos.

Mais ainda: em vários pontos do
país as duas gigantes concordaram em
coordenar campanhas promocionais.

Coco
O leite e o doce de coco da marca

Serigy não mais serão fabricados.
Foi decretada a falência da Vieira

Sampaio S/A, de Sergipe, a mais tradi-
cional fábrica de derivados de coco do
país.

Naufragou nas altas taxas de juros.

Inflação e fumo
O peso dos cigarros na nova meto-

dologia de cálculo da inflação feito pela
Fundação Getúlio Vargas despencou de
3,96% para 1,27% — um número mais
parecido com o adotado na maioria dos
países industrializados.

Para o IBGE os cigarros têm um
peso de 4,2%.

"E urgente o esvaziamento
de órgãos como o Instituto
Brasileiro do Café, que custa
bilhões e deve ser reduzido a
uma agência". O alerta, em-
hora atual, foi feito por Car-
los Lacerda há mais de vinte
anos. Consta do livro do jor-
nalista Cláudio Lacerda, re-
cém-lançado, Carlos Lacerda
10 anos depois.
• Está sendo criado um co-
mité brasileiro de intelectuais
para a Década do Desenvolvi-
mento Cultural, que será lan-
çada pela Unesco em todo
mundo em abrij próxinu). O

Lance-Li vre-

comitê brasileiro será coorde-
nado pilo escritor Artur José
Poerner, presidente do Sindi-
cato dos Escritores do Rio de
Janeiro.
o O Ministério da Saúde irá
implantar este ano um pro-
grama de assistência aos a"ci-
dentados, através de convê-
nios com os governos esta-
duais e o Corpo de Bombei-
ros. Uma equipe médica fica-
ra de plantão 24 horas, pres-tando os primeiros socorros
nos locais dos acidentes e
encaminhando os feridos pa-ra os hospitais conveniados
do programa• O li\ro Mitos em xeque —
crônicas de um jogador de

xadrez, que reproduz e co-
menta partidas disputadas,
entre outros, por Tolstoi,
Marx, Fidel Castro e Che
Guevara, chega às livrarias
no final de janeiro. Trata-se
de uma coletânea das crôni-
cas de Fernando Arrabal pu-blicadas durante vários anos
na revista francesa L'Ex-
press.Os moradores da Rua Mi-
nistro Tavares Lira. no Largo
do Machado, não sabem
mais a quem recorrer paraacabar de vez com o barulho
e algazarra dos freqüentado-
res do restaurante Galeto,
que não respeitam a Lei do
Silêncio.

O PFL reúne sua Executiva
amanhã. A meta é estabelecer
orientações para seus filiados
diante da Constituinte.

Na visita que o Progredir
(Programa de Desenvolvi-
mento Integrado do Rio de
Janeiro) fez a Cachoeiras de
Macacu, o empresário Gon-
çalo Meirelles doou uma área
de 350 mil metros quadrados,na Fazenda dos Ipês. de sua
propriedade, para a instala-
ção de uni distrito industrial
que poderá abrigar até 44
pequenas indústrias.

Todo cuidado é pouco. Até

dentro do Bar Luiz estão rou-
bando bolsas que ficam pen-
duradas nas cadeiras.

Costuma ficar estacionada
em frente à casa de veraneio
do deputado Cláudio Moa-
cir, em Macaé, nos fins de
semana, a Marajó azul da
Assembléia Legislativa placaYN 0021, do Rio de Janeiro.

O poeta e performer Alex
Hamburger lança amanhã, a
partir das 20h, seu poemaEx-po, que deverá ocupar no
decorrer do mês, dentro do
projeto Eletropoesia, o dis-
play eletrônico do Centro"Cultural Cândido Mendes,
em Ipanema.

Os médicos Jayme Gold e
Ricardo Vivácqua participamhoje do programa Encontro
com a Imprensa, às 13h,
na Rádio JORNAL DO
BRASIL. Em pauta: osexer-
cícios físicos mais indicados e
como evitar os males do co-
ração.

Toma posse hoje às 11 lio-
ras no gabinete do secretário
de Educação, Carlos Alberto
Direito, o novo reitor da Uni-
versidade do Estado do Rio
de Janeiro, Ivo Barbieri. As-
sume em meio a unia greve de
funcionários e professores
que dura 45 dias.

\nvelmo Gois

EUA testam em sigilo nova arma laser

Silvio Ferraz
Correspondente

WASHINGTON — Sob Ò maior sigilo, as
Forças Armadas americanas realizaram o primeiroteste dc campo com a poderosa arma que atende
pelo codinome de Alfa c que poderá ser lançada
ao espaço em 1990. Trata-se de um revolucionário
canhão laser com o objetivo de destruir alvos em
órbitas ou mísseis, com uma potência de 2 milhões
de watts-laser. As experiências acenderão as dis-
cussões sobre se os Estados Unidos estão violando
o Tratado Antibalístico de 1972.

A revelação, feita pelo T/w New York Ti-
mes, dá conta de que a experiência começou no
dia 23 de dezembro passado, após uma nervosa
contagem regressiva dc 12 horas nos campos de
provas da TRW — fabricante do canhão laser —
em Capistrano, na Califórnia. O porta-voz da
empresa limitou-se a informar que os objetivos
esperados foram alcançados. As instalações do
projeto incluem edifícios para simular as condi-
ções de vácuo absoluto encontradas no espaço.

Espelhos — O canhão laser Alfa poderá
ir ao espaço como parte do plano antimísseis
conhecido por Zcnith, um braço de uma estratégia
mais abrangente apelidada de Guerra nas Estrelas
mas que atende pelo pomposo nome dc Iniciativa
de Defesa Estratégica. Com este sistema, o gover-
no Reagan planeja dotar os Estados Unidos de
uma cobertura espacial capaz de detectar mísseis
soviéticos em vôo e destruí-los ainda no espaço.

Alfa c um laser químico, uma classe de laser
que capta a energia da combustão de gases seme-
lhantes aos utilizados nos lançamentos dos fogue-
tes espaciais. Grande parte dessa energia é desper-
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O canhão laser foi testado na
Califórnia, pela empresa TRW

diçada sob a forma dc calor, mas uma significativa
parte pode ser recuperada através da utilização de
um sistema de espelhos e câmeras de ressonância,
emergindo sob a forma de um poderoso e concen-
trado facho de luz. Contrariamente aos outros
laser — que exigem grandes instalações —, o Alfa
c compacto, o que o torna especialmente adequa-
do para ser colocado em órbita no espaço. Algu-
mas variações no projeto do Alfa podem torná-lo
inúmeras vezes mais potente, proclama a TRW,
seu fabricante.

Joseph Miller, um dos engenheiros do proje-to, declarou numa conferência em novembro
passado: "Podemos ir muito mais longe cm ener-
gia. Estamos saindo do campo da Física e entran-
do na Engenharia." Os defensores da experiência
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Dubcek (E) foi derrubado por Husak (C), substituído por Milos Jakes

Praga, 20 anos após a Primavera

O velho Dubcek

é hoje um discreto

guarda-florestal

VIENA 
— No dia 5 de janeiro de 1968 —

vinte anos atrás — um obscuro político,
Alexander Dubcek, foi eleito secretário-geral do
Partido Comunista da Tcheco-Eslováquia. Come-
çava aí a Primavera de Praga, o programa de
reformas políticas liberalizantes dirigido pelo PC
tcheco, encerrado abruptamente, sete meses de-
pois, com a invasão das tropas do Pacto de
Varsóvia.

Hoje, com a URSS decidida a reformar pro-
fundamente sua sociedade, o cauteloso PC tcheco
reavalia a traumática experiência histórica do
passado, sob a liderança dc um novo líder, Milos
Jakes, designado, no mês passado, para substituir
o velho Gustav Husak.

Ironia — Não são poucos os comunistas
tchccos que sorriem com as ironias da história.
Zdenek Mlynar, um dos líderes do processo
reformista de 20 anos atras, hoje exilado na
Áustria, revelou que Jakes e Dubeck foram
companheiros de quarto, durante os anos 50,
quando estudavam em Moscou. Mas isso é tudo o
que têm em comum. Jakes, 65 anos, foi designado
por Dubeck para dirigir a secretaria do Comitê
Central do PC, mas permaneceu no cargo depois
da invasão comandada pelos soviéticos. Mais do
que isso: liderou o expurgo de mais de meio
milhão de comunistas simpatizantes de Dubcek
nos anos 70. Jakes irá à Moscou, essa semana,
numa visita que gera expectativa em Praga.

O velho Dubcek, que simbolizou a esperança
de democratização para boa parte do movimento
comunista mundial, vive hoje, discretamente, em
Bratislava, titular de um obscuro cargo de "guar-
da florestal". Antes do ostracismo, saiu da chefia

do PC para ser embaixador tcheco na Turquia,
onde ficou durante alguns meses. Internamente,
na Tcheco-Eslováquia, goza de imenso prestígio
popular. Contatado por telefone pela Associated
Press, em Bratislava, Dubcek manteve-se fiel a
seus votos de discrição: recusou-se a fazer comen-
tários sobre os 20 anos da sua subida ao poder.

Escritores — A crise da pseudodemocra-
cia socialista tornou-se explícita na Tcheco-
Eslováquia já em 1967. O descontentamento
levou o líder Antonin Novotny a mobilizar o
Exército para reprimir os setores mais inconfor-
mados, especialmente os estudantes e a União dos
Escritores Tchecos. A luta interna no PC obrigou
o líder do PC da URSS, Leonid Brejnev, a visitar
Praga, em dezembro.

Ao assumir, no dia 5 de janeiro, a chefia do
PC tcheco, Dubcek imprimiu mudanças desde o
primeiro dia. A União dos Escritores foi autoriza-
da a eleger novos e liberais diretores e a publicar
uma revista nova que, desde o primeiro número,
defendia eleições livres, uma oposição ativa no
parlamento e a neutralidade cm política externa.
Jovens tecnocratas projetaram reformas econômi-
cas e políticas estruturais, com apoio e cobertura
de Dubcek. Ao todo, foram oito meses de revisão
e reformulação — uma experiência que garante ao
PC tcheco um lugar especial na história contem-
porânea.

| | Depois dc 16 meses de prisão, foi liberta-
do, ontem, cm Praga, Karel Srp, presi-

dente da organização cultural Seção de Jazz de
Praga, fechada pela polícia cm setembro de
1986. Spr c mais quatro diretores da Seção de
Jazz foram condenados, em março, por condu-
zirem atividades culturais "à margem da lega-
lidade do Estado". A Seção, fundada cm 1971,
chegou a congregar 7 mil sócios e a editar livros
c boletins, desafiadores da censura estatal.

NÃO RQUE FORA DE CURSO
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PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUIEilORDE PR0RVGANM

EMAEKEnNG INSCREVA-SE AGORA. 263-7000 I

a acharam muito tímida, alegando que o Alfa
pode facilmente gerar 10 milhões dc watts-laser
com poucas modificações de projeto — ou seja; 5
vezes mais potente.

O laser químico, como o Alfa, está sob o
fogo do Comitê das Forças Armadas da QVmljrados Representantes desde 1982, quando iniciou-se
um forte movimento político para liquidá-lo sob
alegação de ineficácia. Em 1983. o presidenteReagan proclamava a necessidade de o país ser
dotado de um sistema antimísseis confiável e o
Alfa voltou ao cenário. Já cm 1985, o pentágonotratava outra vez de engavetar o projeto depois
que os testes de laboratório não se mostraram
promissores. Como alternativa ao canhão Afia,
colocado no espaço, os militares preferiam cons-
truir imensos canhões laser baseados cm terra
para destruir mísseis em órbita.

JORNAL DO BRASIL S A

Violação — No início do ano passaçipv as
autoridades americanas voltaram-se com maior
interesse para o Alfa c trataram de reinterpretar o
Tratado Antibalístico de 1972 — que proíbeterminantemente bases espaciais interceptadoras.
Os Estados Unidos passaram a defender o caráter
meramente preventivo de seu projeto. "Servisse-
mos os soviéticos fazendo a mesma coisa diríamos
ser uma violação do tratado", afirmou John'Pik'e.
da Federação dos Cientistas Americanos — um
grupo que não confia no projeto. ""n

Um relatório secreto do pentágono, enviado
ao presidente Reagan em maio passado, sugere
teste no espaço em 1990 — quando o atual
presidente já estará gozando dias de aposentado-
ria em seu rancho na Califórnia. Até agora, o
canhão Alfa já conseguiu 200 milhões de dólares,
só para que fosse desenvolvido. O seu lançamento
custará meio bilhão de dólares e os complementos
do projeto Zenith — do qual é parte — outf-as
centenas de milhões dc dólares.

Trotsky denuncia

Stalin em peça de

teatro em Moscou
MOSCOU — Numa nova e revolucionária peça,

que acaba de ser publicada em Moscou, Léon Trotsky
acusa o ditador Josef Stalin de tê-lo assassinado no
México, em 1940. Esta é a primeira vez que a
acusação recebe publicidade tão grande na Ufli^o
Soviética e é também a primeira vez que Trotsky é
apresentado como uma figura perseguida.

A peça Além. além. além, de Mikhail Shatrov, é
o mais extremado exemplo da política do líder
Mikhail Gorbachev de preencher todos os claros até
agora ignorados pela História oficial soviética.

Praticamente todas as figuras do comò'çtl"da
História soviética desfilam pelo palco, incluindo os
derrotados generais do Exército Branco da giíértacivil de 1918-1920 contra o Exército Vermellio"e"os
líderes mencheviques que se opuseram ao fundador
do Estado soviético, Vladimir Lènin.

O momento mais dramático da peça, publicadano número de janeiro da revista Znamya, ocorre
quando Trotsky conta à platéia como ele morreu nas
mãos de seu assassino. Ramón Mereader. Voltando-
se para Stalin, Trotsky acusa: '

Você me matou sem nem mesmo alguma coisa
que parecesse um julgamento.

E Stalin responde:
Nós não vamos amarrar nossas mãos'.com

considerações formais e categorias morais burguesas,
quando estamos falando de um bando de espiões sem
princípios, que há muito deixou de representar uma
tendência política da classe trabalhadora.

Bukharin— Stalin, falecido em 1953, apps
governar durante 29 anos, então diz à platéia que, ao
contrário dos outros personagens, ele não pre.gs;i,§eapresentar, porque as marcas de sua passagem "nun-
ca serão esquecidas".

A principal delas é que eu venci a Segunda
Guerra Mundial, a mais terrível guerra que a humani-
dade já conheceu. E preservei o legado de Lèninie
construí o socialismo. Eu peço que vocês considerem
isso.

Em contraste, o antigo líder Nikolai Bukharin,
executado por Stalin cm 1938, se culpa na peça"pornão ter impedido a despótica coletivização da agrieul-
tura, entre 1929 e 1931, que
custou II) milhões de vidas.

Deportado por Stalin em
1929, após uma luta pelo po-der, Trotsky se exilou na
Turquia, França e Noruega,
antes de se instalar no Mexi-
co. Lá foi morto, em agosto
de 1940, por um comunista
espanhol, Ramon Mereader.
com um golpe de picareta no
crânio. Condenado a 20 anos
de prisão, Mereader cumpriu
a pena sem nunca ter falado
sobre seus motivos. Liberta-
do em 1960, regressou à Espanha.

| | A televisão estatal soviética anunciou que
uni Congresso Geral do Partido Comu-

nista da URSS será realizado no dia 28 de
junho, em Moscou. O último congresso desse
tipo foi realizado em 1941. O encontro pode-
rá servir para definir mudanças na composi-
ção do Comitê Central do partido que permi-
tam a Mikhail Gorbachev reforçar sua lide-
rança e impulsionar o processo de reformas
políticas e econômicas em curso na URSS.

Léon Tmlsky
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a 20 no vior bombardeio da década rio Líbano
Barja, Líbano — AFP ———i

j iu BEIRUTE — No pior ataque cm
uma década contra guerrilheiros em terri-
tório libanês, aviões, helicópteros e na-
vios israelenses bombardearam bases pa-
lestinas e drusas ao sul de Beirute, ma-
tando pelo menos 20 pessoas e ferindo
mais de 30, incluindo mulheres e
crianças.

As principais bases atacadas estavam
, lqCfipzadas no acampamento de refugia-
•dos de El-Hilweh (próximo ao porto de
..Sidpn e onde vivem 80 mil palestinos), no

- povoado costeiro de Jiyé e na cidade de
Barja (na região montanhosa do Shuf),
controlada pelos drusos.

Os ataques foram noturnos, por volta
de meia-noite, e duraram ao todo meia-
hora. Entre os mortos estão 12 integran-
tes de duas famílias libanesas de Barja,

' que tiveram suas casas destruídas por
foguetes. Outros 18 habitantes ficaram

"ftíridos e três milicianos drusos foram
mortos.

. Retaliação — Em El-Hilweh
..tTlflrreu um guerrilheiro e três ficaram

feridos e em Jiyé houve cinco mortos e
nove feridos, informou a polícia. Segun-
do jornalistas que estiveram na área, três
postos de comando da guerrilha foram
destruídos. Os aviões atacantes enfrenta-

,. ram fogo antiaéreo mas, segundo Israel,
, todos voltaram incólumes às suas bases.

— Foi um enterro em massa. Minha
família está toda enterrada lá — dizia
chorando um jovem palestino de 17 anos,
cujos pais e cinco irmãos ficaram soterra-
dos sob os escombros de sua casa em
Barja, uma pequena vila de população
majoritariamente sunita.

Ele soluçava, enquanto o corpo muti-
lado do pai era arrastado sob as ruínas.
Segundo fontes hospitalares, sete dos
palestinos e libaneses mortos eram
crianças.

O ataque foi aparentemente retalia-
ção à ação suicida de um guerrilheiro
palestino que, no dia 25 de novembro, se
infiltrou através das defesas d'.' Israel
pilotando um ultraleve e matou seis sol-
dados israelenses e feriu oito. Foi morto
pelos soldados.

Pouco depois dessa operação, o pri-
meiro-ministro israelense Yitzakh Shamir
confirmou que os Estados Unidos e a
União Soviética haviam pedido a seu
governo que não adotasse nenhuma res-
posta militar imediata, para não pertur-
bar a reunião de cúpula que se realizaria
no começo de dezembro em Washignton.
No ano passado, Israel realizou 23 bom-
bardeios aéreos no Líbano, que deixaram
pelo menos 105 mortos e 251 feridos.

Helicóptero — Os bombardeios
de ontem correram num momento de
confronto entre o Exército libanês, domi-
nado pelos cristãos, e a milícia drusa do
Partido Social Progressista (PSP), por
causa de um helicóptero militar. O tenen-
te Magid Karame, oficial druso a serviço
do Exército libanês, desertou dia 26 de
dezembro para os guerrilheiros levando
um helicóptero Gazelle, equipado com
foguetes. .

O Exército exige a devolução do
helicóptero mas o líder druso. Walid
Jumblatt, já disse que prefere destruí-lo a
ter que devolvê-lo aos militares. Como
resposta, os cristãos decretaram o blo-
queio dos portos em poder dos drusos.
Os drusos responderam com o bloqueio
dos portos cristãos e teme-se que a guerra
civil recomece a qualquer momento, com
choques entre os 15 mil homens do Exér-
cito e os 5 mil guerrilheiros drusos.

Nós não desejamos a violência
mas temos de nos defender — disse
Jumblatt, em visita a Amã, capital da
Jordânia.

|—i A Frente Popular de Libertação
da Palestina — Comando Geral,

anunciou que vai retaliar contra "o
bárbaro massaçre israelense no Líba-
no". O comunicado do grupo, divul-
gado em Damasco, ressalta que "en-
quanto os nossos heróis atacam bases
militares, Israel ataca alvos civis para
causar o máximo de vítimas e levantar
a moral do seu exército". Um prédio
de dois andares usado pela Frente
Popular—Comando Geral foi um dos
destruídos pela aviação israelense, em
Barja.

Soldado atira em lavadeira
JERUSALÉM — Um soldado israe-

lense matou com um tiro no peito uma
•jovem palestina de 25 anos que pendura-
va roupa lavada em frente à sua casa, na
Cisjordânia ocupada, elevando para 23 o
número de palestinos mortos naquela
região e na Faixa de Gaza, desde o início
dos distúrbios nos territórios árabes
ocupados, a 8 de dezembro. O Exército
afastou o soldado responsável e abriu
inquérito sobre o caso.

Haniya Suleiman foi morta na aldeia
dé Ram. situada oito quilômetros ao
norte de Jerusalém. Segundo uma versão
israelense, ela teria sido atingida por
engano, quando o soldado abriu fogo
contra jovens que apedrejavam seu veí-

"culo militar. Entretanto, uma prima da
vítima disse que o soldado disparou con-"trá 'a' moça de propósito, a_curta distân-
cia, de dois ou três metros, depois de
perseguir um rapaz até a casa de três
pisos onde ele morava, na aldeia. A
testemunha disse que Haniya intercedeu
cm favor do rapaz, provocando a reação
do soldado. ,A casa da moça, onde se viam man-
chas de sangue e uma cápsula deflagrada,
foi cercada por árabes, vestidos em trajes
tradicionais, que gritavam lemas de pro-
testo. A Rádio Israel informou que uma
investigação inicial, encabeçada pelo co-
mandante do Exército, general Amram
Mitzana, comprovou que os soldados
violaram a ordem vigente de só disparar
•se sua vida estiver em perigo.

Deportação — As autoridades
jsraelenses decretaram o toque de reco-

JnaiLnos acampamentos de refugiados de
-yrmari. onde vivem 5 mil palestinos, e no
^de.«Tulkarm, habitado por 10 mil. O
TXérrito libertou 186 palestinos detidos
-durante os últimos motins, depois que"eleyprometeram não reincidir em ações
^violentas. Calcula-se que pelo menos 900"fl¥irtfcs foram detidos nos últimos dias.* A tensão aumentou depois que Israel"anunciou a decisão de deportar nove
.palestinos — cinco da Cisjordânia ocupa-
da e quatro da Faixa de Gaza — acusados
de militância contra Israel e de fomenta-
rem as desordens.

>ê retirado dos escombros da casa
Ram, Cisjordânia ocupada — AFP

O cônsul-geral dos Estados Unidos
em Jerusalém, David Goode, reiterou a
oposição de seu país às deportações. O
governo americano havia declarado que
essa iniciativa viola as leis internacionais
e pode causar novos protestos.

Os nove palestinos, com idade entre
26 e 45 anos. são, em sua maioria, antigos
prisioneiros políticos, que já cumpriram
longas sentenças. Entre eles está, por
exemplo, Jibril Mahmoud Rajub, de 34
anos, da vila de Dura, na Cisjordânia
ocupada, autor de um livro sobre as
condições das prisões de Israel, onde
passou 15 anos de sua vida, até ser
libertado em maio de 1985. Ele é acusado
de "intensa atividade em favor da Fa-
tah", principal grupo guerrilheiro da
OLP.

Duas leis— As planejadas expul-
sões, sob leis que datam do domínio
britânico sobre a Palestina, antes da cria-
ção, em 1948, de Israel, [oram condena-
das por Rashad Shawna, ex-prefeito ára-
be de Gaza.

Essas leis precisam ser abolidas,
porque elas são totalmente contra os
direitos humanos — disse ele.

Em Washington, o ministro do Exte-
rior. Shimon Peres, defendeu os planos
de expulsão dos nove ativistas palestinos
e justificou a morte da palestina Haniya
Suleiman por um soldado, culpando a
situação de tensão na área. Ele lamentou
o episódio mas acusou a OLP de alimen-
tar a violência.

É preciso compreender que a
tensão é grande e que um ou dois solda-
dos podem se achar diante de uma situa-
ção inesperada, difícil e provocativa —
disse ele, falando à televisão americana.

Sobre as expulsões, explicou:
O governo ou o Exército de Israel

estão operando sob duas leis diferentes: a
lei israelense, que não admite deporta-
ções, e a lei jordaniana, que reconhece a
deportação como uma importante puni-
ção. Já que Israel não usa, nem mesmo
nos territórios ocupados, a pena de mor-
te. o máximo que podemos fazer é depor-
tar, de acordo com a própria lei da terra
— disse.

le gás contra manifestantes árabes
Nablus, Cisjordânia ocupada • AFP
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Israel usou aviões, helicópteros e navios

Conferência islâmica

reúne 15 chanceleres
RABAT — Os ministros do Exterior de 15 países árabes

foram convocados para discutir, hoje, no Marrocos, numa
Conferência Islâmica extraordinária, a repressão israelense
contra os palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza e o
bombardeio no sul do Líbano. A Organização para a Libertação
da Palestina pediu que a conferência pressione o Egito para
romper relações com Israel.

Em Paris, a Associação Francesa-Palestina fez um apelo ao
primeiro-ministro Jacques Chirac e ao presidente François
Mitterrand, "para que façam todo o possível para que cesse o
massacre de palestinos no Líbano e nos territórios ocupados".

No Kuwait, o líder da OLP, Yasser Arafat, pediu que
Egito, Jordânia e Síria impeçam a expulsão anunciada por Israel
de nove palestinos da Cisjordânia e Gaza. Israel já deportou
mais de 20 palestinos, desde que arrebatou territórios do Egito e
da Jordânia na guerra de 1967. Geralmente, os deportados são
levados a um lugar ermo da fronteira e expulsos.

A Conferência Islâmica de hoje, no Marrocos, foi convo-
cada pelo rei Hassan para "adotar uma posição clara" sobre os
recentes choques nos territórios ocupados e no Líbano. Irã e
Síria não deverão participar do encontro, por causa de estreme-
cimentos com o Marrocos. Espera-se o comparecimcnto dos
chanceleres do Paquistão. Iraque, Guiné, Nigéria, Indonésia,
Jordânia, Líbano, Mauritânia, Senegal, Bangladesh, Kuwait,
Arábia Saudita e Iêmen.

Egípcias queimam a

bandeira israelense
CAIRO — Cerca de 200 mulheres queimaram bandeiras de

Israel e entoaram slogans antiisraelenses no centro do Cairo, na
sede da União Nacionalista Progressista, em protesto contra a
repressão aos palestinos na Cisjordânia e da Faixa de Gaza. A
polícia egípcia prendeu 26 manifestantes que havia soltado no
sábado, por organizar protestos contra Israel. As manifestações
antiisraelenses no Egito estão se intensificando.

A União Nacionalista Progressista, pequeno partido políti-
co pró-Moscou e sem representação no Parlamento, reuniu
simpatizantes do sexo feminino para um ato público, em recinto
fechado, contra Israel — para evitar a repressão policial.
Durante duas horas as manifestantes pediram o rompimento das
relações diplomáticas entre o Egito e Israel e a suspensão da
exportação de petróleo egípcio para Israel. Bandeiras israelen-
ses em chamas foram jogadas da janela da sede do partido.

Os 26 organizadores do protesto que, na sexta-feira,
reuniu 2 mil pessoas nas ruas do Cairo pedindo rompimento de
relações com Israel, haviam sido libertados sob fiança mas
foram enquadrados na Lei de Emergência, que permite deten-
ção por longo período, sem julgamento. O governo egípcio
acusou os manifestantes de tentar desestabilizar a segurança
nacional. Os partidos de oposição, no Parlamento, protestaram
contra as prisões.
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Resgate — O poeta argentino
Tuaii' Gelman, exilado em Paris desde
1976. classificou de "alucinante" a cifra
^ç, J6 mil dólares que deverá depositar
para voltar à argentina sem o risco de ser
preso. Um juiz de Buenos Aires levantou
a acusação de "associação subversiva"
que pesava contra ele, mas determinou o
pagamento de uma multa se quisesse
voltar a seu país. Gelman, que é conside-
rado pelo escritor peruano Mario Vargas
Llosa como um dos poetas mais impor-

-tantes da América Latina, foi dirigente'dos Montoneros, mas rompeu publica-
mente com a organização em 1979.

Jantar — O papa João Paulo
¦jantou com 130 pobres e desabrigados,
tornándo-se o primeiro pontífice na histó-
ria moderna a sentar e comer no Vatica-

^no com pessoas que dormem nas ruas de
Roma durante o ano inteiro. O papa, que
foi muito aplaudido ao entrar no refeito-

<rio perto da basílica de São Pedro, comeu
massa, carne, frutas com os pobres. An-

•tes, porém, o pontífice conversou indivi-
dualmente com cada pessoa do grupo¦para conhecer os seus problemas.
Vazamento — O vazamento de1 mais de 11 milhões de litros de óleo diesel
provocou a retirada de cerca de 1 mil 300'pessoas na área de Monongahela, perto
de Pittsburg (Pensilvãnia). Um dos depó-
sitos de combustível da refinaria Ashland'Oil se rompeu devido á pressão e causou
um dos maiores vazamentos de óleo die-'.sei nos Estados Unidos. O chefe do
•Corpo de Bombeiros. Joe Lindsay afir-
,mou que as baixas temperaturas da ma-
¦drugatli diminuíram as possibilidade-, dc
um eventual incêndio

Buenos Aires — Reuters

Tina — A cantora americana Tina
Turner (foto) afirmou que é "a figura
musical dos anos 80 para as novas gera-
ções que recebem a energia positiva da
vida.-' Em entrevista coletiva cm Buenos
Aires, Tina Turner, que chegou anteon-
tem a Argentina, declarou: "Meus 48
anos não são unia barreira para as novas
gerações porque minha imagem e energia
sáo meu maior capital". A cantora se
apresentou ontem a noite no estádio dJ
futebol do Kiver Plate, onde o musico
inglês Sting reuniu ceica de 65 mil pes-
soas no dia 1! de dezembro.

MafíOSO — Numerosos interessados estão
comprando em uma galeria de arte de Palermo
(Itália) as pinturas feitas na prisão por um dos
chefes da máfia siciliana, Luciano Liggio, conhecido
como o "Rei de Corleone". Dos 55 quadros pinta-
dos por Liggio, que foi condenado a cadeia perpé-
tua, 33 já foram vendidos e um deles alcançou a
cifra de 8 mil 555 dólares. As obras representam
paisagens rurais da Sicília, particularmente de Cor-
leone, onde Liggio nasceu. Um juiz negou o pedido
de Liggio para participar da inauguração da exposi-
ção e impediu que o condenado entregasse a seus
parentes seus quadros mais recentes, criados na
prisão.
Hospitalizados — Cinco iranianos que
estavam fazendo greve de fome em protesto contra
a expulsão da França no dia 8 de dezembro de 14
integrantes de um grupo de oposição ao governo de
Teerã foram hospitalizados. O porta-voz da organi-
zação Mojáhedin Khalq informou que três homens
e as duas mulheres foram internadas em hospitais
da região parisiense. Mas os protestos deverão
continuar contra a expulsão pelo governo francês
dos 14 militantes para o Gabão.
Destaque — A primeira-ministra Margaret
Thatcher (foto), que bateu o recorde britânico no
poder no século XX — oito anos 244 dias —.
afirmou que a Grã-Bretanha alcançou uma posição
de destaque no mundo, que segue um novo cami-
nho para a paz e a estabili-
dade. "A Grã-Bretanha de
1988 é um país diferente:
revitalizado e conquistando
sua autoconfiança", decla-
rou Thatcher no artigo pu-
blicado no jornal Sunday :
Express. A primeira-;
ministra salientou também
que o pais ganhou respeiti
da comunidade interna- _
cional. *

Ano-Novo — Os ingleses começaram 1988
com expectativas otimistas. Uma pesquisa do Ti-
mes, de Londres, indica que dois terços dos ingleses
tiveram "um bom 1987" e que 76% esperam "um
1988 ainda melhor". O otimismo baseia-se na queda
da taxa de desemprego, diminuição de impostos,
menor número de greves e valorização da libra. Ja
os franceses esperam o pior. O Journal dc Diman-
chc, de Paris, publicou uma pesquisa que indica que
56% dos entrevistados estão "muito pessimistas"
com as perspectivas políticas de 1988. Cerca de 65%
dos que responderam a pesquisa temem um futuro
econômico "ruim" e 66% acham que a questão
social "piorará", trazendo mais greves e protestos
do que no ano passado.
Pulo — Uma mulher de 18 anos caiu da ponte
de Golden Gate de uma altura superior a 67 metros
na águas frias da baía de San Fanciseo mas sobrevi-
veu. Sarah Rutledge Birnbaum foi resgatada pela
guarda costeira e internada no Centro Médico
Letterman do Exército. O jornal The Tríbune, da
cidade californiana de Oakland, informou que Birn-
baum deixou um bilhete dc suicídio, mas a polícia se
negou a fornecer maiores detalhes.
Reagan — Em sua primeira mensagem
radiofônica dc 1988, o presidente Reagan. que está
passando as ferius nu Califórnia, exigiu que o
Senado se concentre cm duas prioridades: a nomea-
ção de Anthony Kcnnedy para a Suprema Corte e a
ratificação do acordo para a redução de armas
nucleares assinado na recente reunião de cúpula.
Vítimas — Cerca dc i mil parentes das
vítimas do naufrágio do navio Dona P.iz no dia 20
de dezembro, em que morreram mais de 2 mil
pessoas, foram ao porto de Manilha (Filipinas) para
assistir ao embarque dos cadáveres num navio da
Marinha com destino às ilhas \ isayas, onde serão
sepultados \ omunistas rebeldes, ignorando o ces-
sar-fouo decretado pela piesident 11 orazon Aqumo
por ocasiao do Ano-Novo, mataram cm todo o país
pelo menos 18 pessoas.

Avião alemão cai e mata

16 11a Turquia ao tentar

pousar sob forte chuva

ANKARA — Um Boeing 737. alemão, vôo charter dc
Stuttgart até Izmir, na Turquia, caiu matando 5 tripulantes
alemães e 11 passageiros turcos, um pouco antes de aterrissar
Equipes de resgate encontraram destroços na encosta das
montanhas Seferihisar, a 40 km ao Sul de Izmir.

O Ministro de Comunicações turco, Ekrem Pandelmirlis
disse que a hipótese de sabotagem não está descartada, mas
também admitiu que o aparelho possa ter sido atingido por um
raio quando se preparava para descer, sob intensa chuva.

— Os corpos estavam espalhados por uma grande área. E
provável que o avião tenha explodido antes de cair Só teremos
certeza depois de encontrar a caixa preta — disse o ministro. O
Boeing, da companhia aérea Condor Airways, subidiária da
Lufthansa, transportava imigrantes turcos de volta para seu
país. Todos os 125 lugares do aparelho estavam ocupados para o
vôo de volta, de Izmir para Stuttgart, com imigrantes que
retornavam à Alemanha depois das festas de Natal.

Controladores de vôo disseram que o último contato com o
aparelho foi às 19h20min de sábado, hora da Turquia, uma hora
antes do horário previsto para a aterrissagem. Até o meio-dia dc
ontem, 10 corpos já tinham sido encontrados. Alguns foram
encontrado nus, dependurados em árvores. A agência de
notícias Anatolia, do governo turco, citou especialistas que
disseram que uma queda súbita da pressão na cabine poderia
criar um vácuo capaz de arrancar as roupas dos corpos.

Osmar Polat, prefeito da vila mais perto do li>cal da queda
disse que a chuva eta intensa quando "o céu se iluminou, como
se tosse dia, e houve uma grande explosão". O jornal
( umhuri\cí de Ankara. afirmou que, entre novembro e de/cm-
bro. stüe aviões recusaram-se a descer no aeroporto de Izmir,
mi ultimo minuto, por causa de mas condisoes de seguiaiiça sob
chuva pesada.

———— ¦
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Baile na Ilha

O 
Brasil é um país-continente, ensinam os com-
pêndios escolares. Mas nao se esqueçam das

ilhas, deveriam ressalvar, porque elas parecem confi-
gurar um cenário perfeito para as nossas tropicais
extravagâncias. A Ilha Fiscal, assim, foi adequada-
mente escolhida para emoldurar o último baile da
monarquia: cercada de água por todos os lados, a
nobreza nativa saracoteou alegremente enquanto um
punhado de conspiradores republicanos lhe puxava o
tapete nos salões do continente. Quase cem anos
depois, a nova república se diverte num último e
demorado baile que tem por cenário a Ilha da
Fantasia, cujo apelido oficial é Brasília.

Os pares entretidos nos minuetos da Ilha Fiscal
pareciam não saber que, na verdade, comemoravam
um melancólico fim de festa. Muitos brasileiros
pressentiam, de qualquer forma, que ao império
sobreviria a república— e adivinhar o destino, qual-
quer que seja ele, costuma ser sempre melhor que
saltos no escuro. Também os bailarinos da nossa Ilha
da Fantasia parecem desconhecer a evidência de que
os castelos por eles habitados vão desaparecendo,
golpeados pela inépcia, pela incompetência e pela
cupidez. Agora, porém, ninguém se arrisca a prever o
que se seguirá à agonia inevitável da nova república
— afinal, nem sequer se pode calcular quando estará
pronta a nova Constituição.

O isolamento sugerido pelas ilhas freqüentemen-
te convida a situações inverossímeis, que com certeza
não seriam encenadas se estivessem mais perto as
platéias (e as vaias). Na semana passada, por exem-
pio, enquanto o Brasil real cuidava de seu penoso

cotidiano, a Ilha da Fantasia fechou para descanso.
Ministérios ficaram às moscas, ocupantes de postos
vitais suspenderam o expediente, a burocracia foi
para as praias, pais da pátria refugiaram-se no inverno
do hemisfério norte. Como se o Brasil estivesse
encerrando um esplêndido ano, o poder se concedeu
quinze dias de lazer.

Nesse mundo maravilhoso das ilhas dispensa-se
qualquer compromisso com a realidade. Assim, no
continente habitado por brasileiros e brasileiras às
voltas com uma inflação que ronda o patamar dos 400
por cento ao ano, o economista Maílson da Nóbrega é
apenas o ministro interino da Fazenda, alçado ao
cargo graças às desventuras vividas pelo professor
Luís Carlos Bresser Pereira. Ao ingressar no circuito
das ilhas, contudo, Maílson da Nóbrega parece ter
virado ministro da verdade. Ou mais que isso.

No começo da última semana de 87, ao descer na
ilha de São Luís do Maranhão, o ministro interino
viu-se travestido de chefe do Estado: foi recebido com
banda de música no aeroporto, passou tropas em
revista e presidiu um desfile de soldados que lhe
bateram continência. Depois, na ilha de Curupu, de
onde o presidente José Sarney contempla o naufrágio
da política econômica, Maílson da Nóbrega avisou
que nenhum brasileiro poderá ganhar menos de 4.500
cruzados por mês. E prosseguiu o baile da nova
república.

O Brasil vai-se transformando num continente
governado por um punhado de ilhas onde a má ficção
está no poder. Não pode dar certo.

Ano Eleitoral

Já 
se disse, não sem uma certa dose de humor, que

Brasil e Estados Unidos têm muitas coisas seme-
lhantes: ambos têm um território imenso cruzado por
enormes rios, têm uma grande dívida externa, alimen-
tam um déficit público colossal, cobram um pesado
imposto de renda de seus cidadãos e acalentam a idéia
de formação de uma classe média forte. Mas há uma
diferença marcante: nos Estados Unidos, todo mundo
sabe quando se realiza a eleição para presidente, fato
que vem acontecendo com uma regularidade impres-
sionante há dois séculos, a cada quatro anos.

Neste final dos anos 80, quase ao se apagar o
século XX, não temos ainda, no Brasil, a piedosa
revelação de saber quando se realizará a próxima
eleição presidencial, muito menos a revelação não
menos importante de saber se o regime será presiden-
cialista ou parlamentarista. Nos Estados Unidos,
livres desta dúvida, os eleitores americanos sabem
que pontualmente em novembro se dirigirão às cabi-
nes para depositar seu voto (ou melhor: puxar a
alavanca já que o sistema de votação é totalmente
eletrônico, o que permite o anúncio do vencedor no
mesmo dia da votação).

Não deixa de haver uma certa alegria no ambien-
te quando os primeiros pretendentes americanos
começam a postular suas candidaturas, quase um ano
antes da ida à cabine. Com o lançamento dos primei-
ros candidatos a candidato, começam também a ser
lançados os temas eleitorais, que não são poucos, nos
Estados Unidos, mas que serão discutidos, com
tempo e vagar, até se tornarem maduros — como
convém a uma campanha eleitoral séria.

A partida foi dada no momento em que o líder
soviético Mikhail Gorbachev abandonou os EUA,
depois de negociar o tratado de eliminação dos
mísseis de médio e curto alcances. O Senado votará a
ratificação deste tratado em plena campanha das
primárias, em março ou abril. O presidente Reagan
viaja a Moscou em maio ou junho, às vésperas das
convenções democrata e republicana.

Cada partido, neste momento em que o calendá-
rio abriu a temporada eleitoral, começa com um
candidato preferencial. Mas até lá muita coisa pode
acontecer, principalmente porque os candidatos pre-
ferenciais apresentam alguns pontos fracos numa
disputa em que o jogo é francamente pesado. Pelo
lado republicano, o vice-presidente George Bush, no
cargo há sete anos, identificou-se de tal forma com o
governo Reagan que dificilmente poderá livrar-se do
desgaste representado pelo crash de 19 de outubro em
Wall Street (a segunda-feira negra) e o escândalo Irã-
eontras — dois dos indicadores claros de que a era
Reagan está chegando ao fim.

Do lado democrata, Gary Hart ressurge das
cinzas do escândalo de seu afaire com Donna Rice e
se reapresenta com um índice de aprovação de 379f
em seu partido, contra apenas 13% do segundo
colocado, o pastor negro Jesse Jackson. Hart é um
político profissional; já disputou a indicação pelo seu
partido na última eleição e sabe o quanto pesará
contra sua candidatura o escândalo sexual, num país
de tendências puritanas tão rígidas quando se trata de
uma disputa eleitoral.

Mas como o vazio aberto pela retirada de sua
candidatura não foi ocupado por nenhum político
democrata, ele mesmo resolveu preencher o vazio.
Diante do estupor provocado pelo relançamento (um

Tópico-

Faroeste
Os sangrentos acontecimentos de

Serra Pelada mostram que a região
continua a ser o cenário ideal para
filmes de faroeste. E um filme antigo,
mas o suspense permanece. Dois dias
depois que os garimpeiros se mostra-
ram determinados a ii "até as últimas
conseqüências", bloqueando a Ferrovia
de Caraias e a rodovia PA-150. na
altura de Marabá, no Pará. duzentos
soldados da Policia Milit.u. numa liem-

sucedida operação que lembra as cargas
de cavalaria dos filmes de mocinho e
bandido, afastaram a tiros quase quatro
mil garimpeiros ao redor de uma ponte.
Cinco garimpeiros morreram, vinte fi-
caram feridos.

Os garimpeiros estão insatisfeitos
com as condições de trabalho em Serra
Pelada e querem que o governo atenda
suas reivindicações. < orno já estão
acostumados a agir segundo as leis do
faroeste (estabelecidas em grande parle
pelo major < uriõ, que tanto combateu

os compradores de ouro .e acabou se
transformando ele próprio em compra-
dor de ouro), exigiram com truculência
ser ouvidos pelo Brasil inteiro e pelo
Ministério do Interior em particular. A
Polícia Militar demorou dois dias para
agir com energia. Deveria ler agido no
inicio, evitando talvez o derramamento
de sangue. A ação preventiva sempre se
mostra mais eficiente 1 m Serra Pelada
sempre e útil conversar com os revolve-
res nos coldres. Mas o ideai e que não
seia necessai i<1 saca-los.

Cartas

político da Flórida exclamou: "Se ele for o candidato,
viajo para a Europa durante a convenção"...), Hart
aposta no imponderável. Outros imponderáveis já
aconteceram em eleições americanas: Kennedy, um
católico, se elegeu pelos democratas; Reagan, um
divorciado, se elegeu pelos republicanos. Por que não
Hart? Afinal, ele não é a única curiosidade numa
eleição em que, entre outras coisas, dois pastores, um
em cada partido (o pastor eletrônico Pat Robertson
pelos republicanos e o batista defensor dos direitos
civis Jesse Jackson pelos democratas) prometem o
reino dos céus mas desejam passar antes pela Casa
Branca.

De qualquer forma, superando as questões pes-
soais, o que a próxima (já atual) campanha eleitoral
americana vai colocar em questão é que a grande
característica dos anos oitenta nos Estados Unidos, os
anos Reagan, o consumo maior do que a produção
(isto é, quando um país está vivendo acima de seus
meios), não pode continuar. A segunda-feira negra de
Wall Street — destruição quase instantânea de uma
riqueza de papel de mais de um trilhão de dólares — é
um aviso inequívoco de que não se pode continuar
gastando, importando e vivendo da poupança estran-
geira para financiar os crescentes déficits orçamentá-
rio e comercial.

A dívida externa dos Estados Unidos é atual-
mente de 400 bilhões de dólares. Três vezes maior do
que a brasileira. A dívida interna chega a ser difícil de
visualizar: 2,4 trilhões de dólares. Anos e mais anos
de superávit comercial terão de ser necessários para
equilibrar estas contas astronômicas. A reaganomies
(uma política fiscal frouxa com uma política de
dinheiro curto) controlou a inflação, aliviou a folha de
pagamento do governo, enriqueceu muita gente,
estimulou a indústria, mas a nação teve de pagar um
preço muito alto.

Pelas previsões de economistas importantes, pro-
vavelmente os Estados Unidos passarão 1988 — ano
eleitoral — sem recessão, mas com crescimento
menor do PNB, aumento de desemprego, incerteza
na Bolsa e expectativa em relação à balança comer-
ciai. Por ser ano eleitoral, dificilmente o presidente
Reagan se sentirá à vontade para tomar medidas
austeras. A Casa Branca e o Congresso já concorda-
ram com a realização de um corte de 30 bilhões de
dólares no orçamento de 1988 e outros 45 bilhões em
1989. Mas tanto os meios de negócios americanos
quanto europeus já se mostraram céticos quanto à
concretização destas medidas.

Diante destes problemas, os casos sexuais de
Gary Hart, o desgaste de Bush (está há tanto tempo à
sombra de Reagan.que o Washington Post o chamou
de "cãozinho de estimação")Tõs délírTos religiosos
dos candidatos pastores e as novas propostas que
ainda surgirão, parecem pouca coisa. Mas é no
decorrer de uma campanha que já começa quente —
para inveja daqueles países que nem sabem quando
poderão começar sua campanha — que as candidatu-
ras poderão definir-se e os problemas se enqua-
drarem.

Se há um vazio de liderança nos Estados Unidos
e se há também um vazio na liderança internacional,
pelo menos se sabe que eles começarão a ser preen-
chidos em novembro de 1988, sem falta, quando o
novo presidente americano se eleger.

Déficit e empregos
A saída do ex-ministro Bresser Perei-

ra já era esperada, pois as divergências
com o Presidente da República sobre o
pacote fiscal eram profundas e o desfe-
eho, portanto, não pegou ninguém de
surpresa. O que assusta e é doloroso
constatar, agora de modo definitivo, é
que não há interesse algum na contenção
do "déficit" público via extinção ou pri-
vatização das estatais sabidamente defici-
tárias ou daquelas que estão comumente
no noticiário dos jornais como envolvidas
em escândalos ou falcatruas nunca apura-
dos. O poder político continuará sendo
exercido á custa do dinheiro público,
usando-se essas estatais como cabides de
empregos ou para barganhas nas compo-
sições políticas. Mesmo o anseio por
eleições diretas, já, não mais empolga o
povo, visto que a qualidade dos candida-
tos surgidos, até agora, é a pior possível,
todos conhecidos e notórios demagogos,
ávidos tão-somente pelo poder. Não foi
apenas coincidência a grande votação do
mosquito para prefeito de Vila Velha,
pois a descrença na classe política é total.
Ivo da Costa Pires — Rio de Janeiro.

Privilégio
Não dá para entender os privilégios

de que gozam os chamados motoristas de
praça, adquirindo automóveis quase pela
metade do preço. Essa categoria sequer
deveria ser considerada como de utilida-
de pública. Como bem se pode ver nas
horas de maior necessidade, quando de-
saparecem como por encanto ou, o que é
pior, procuram obter toda sorte de vanta-
gens. Isto, é claro, além de parar em
qualquer lugar sem a preocupação de
bloquear o trânsito, abrir a porta que dá
para o lado da pista de rolamento, reeu-
sar passageiros quando não lhes conve-
nha o destino, e concorrer com grande
eficiência para a maior indisciplina do
tráfego. E preciso, portanto, acabar com
essa mordomia ou então estendê-la, com
muito mais razão, a outros profissionais
que necessitam de carro corno ferramenta
de trabalho. Ambassahy Pires de Carva-
lho — Rio de Janeiro.

Injustiça
Estou inteiramente de acordo com os

termos da carta do leitor sr. Carlos Levy,
publicada nesta seção, a propósito das
injustiças que o Ministério da Previdência
vem praticando contra a infeliz classe dos
aposentados e pensionistas. Também me
rebelo, como tantas outras vítimas, con-
tra o festival de publicidade que o minis-
tro Raphael de A. Magalhães realizou à
nossa custa. Só há mesmo um jeito, para
nós: Unirmo-nos, apoiarmos as associa-
ções de aposentados e acionarmos a Pre-
vidència para vermos os nossos direitos
reconhecidos de uma vez por todas. G.
Martinclli — Rio de Janeiro.

Imóveis
Quero aqui parabenizar o governo

federal pela sábia decisão de atrelar o
reajuste dos aluguéis residenciais aos Í11-
dices de reajustes de salários, dado que a
maioria do povo brasileiro não dispõe de
recursos para pagamentos dos aluguéis
via OTN. Quero agradecer, ainda, o
grande voto de confiança dado pelo go-verno federal aos proprietários 110 senti-
do em que iremos investir maciçamente
na construção de imóveis, para fins resi-
deneiais. Afinal, faltam 10 milhões de
moradias, e o retorno sobre o investimen-
to conseguido sobre imóveis residenciais
atinge a cifra recorde de 0,(l5r,'í, enquan-
to os juros das cadernetas de poupançaatingem 0,5%; apenas uma mínima dife-
rença de 900%. Somos patriotas e inteli-
gentes, faremos isto... Vicente l.entini
Plantullo — São Paulo.

Armadilha
No dia 23/12/87. ao retornar do aero-

porto do Galeão, às 10h30min da manhã,
dirigindo o meu automóvel, ao entrar 11a
Av. Brasil, notei uma batida em cima do
porta-mala, como se alguém jogasse uma
castanha. Olhei pelo espelho retrovisor
para ver se havia passado por baixo de
algum viaduto. Não havia qualquer pas-
sarela. O trânsito estava intenso e um
tanto vagaroso. Logo em seguida ouço
outra pancada idêntica, olho pelo retrovi-
sor e vejo uma Brasília azul claro me
seguindo e que emparelhou com meu
carro. Vinham dois indivíduos parecidos
com mecânicos, que fizeram sinais ten-
lando avisar que dgo estava errado na
parte traseira. Seguiram em frente e logo
depois reduziram a velocidade para avi-
sar-me. novamente, que .dgo estava erra-
do com o automóvel. Aceleraram e pas-
saram pau .1 pista de acostamento, mau-
tendo marcha lenta na suposição de que
eu os seuuiria.

Felizmente havia lido a reportagem
do JB sobre o golpe do carro com defeito,
quando duas pessoas foram roubadas em
circunstâncias idênticas. Assim, segui ca-
minlio sem qualquer problema com o
meu veículo: Fica aqui o alerta para que
todos possam se precaver em situações
semelhantes. Se a polícia quiser dar um
flagrante nesses indivíduos seria bastante
colocar um casal de policiais, evidente-
mente em trajes civis, de preferência
pessoas de cabelos grisalhos, em automó-
vel seminovo, dirigindo pela Av. Brasil
ou na saída para Petrópolis. com outro
carro de policiais seguindo e estaria ar-
muda a ratoeira. Dilson L. Ferreira —
Rio de Janeiro.

L. Brigido
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Ociosidade
Gostaria de chamar a atenção do

recém-eleito reitor da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, professor Ivo
Barbiere, para existência da Lei 11"
%9/S6, que obriga a Uerj a abrir inseri-
ções para transferência de alunos de
outros estabelecimentos de ensino para
preenchimento de vagas existentes em
quaisquer períodos dos diferentes cursos
cie graduação. E que lamentavelmente
não vem sendo cumprida.

Quando exercia mandato parlamentar
na Assembléia do Rio (...), examinei um
estudo do Conselho Estadual de Educa-
ção que apontava cerca de 15 mil vagas
ociosas 11a Uerj. E ainda 4(i5 turmas com
11111 a 10 alunos. Com apenas 11111 aluno
havia 35 turmas. Essa ociosidade se veri-
ficava em 18 unidades tia Uerj, num
flagrante desrespeito a todos nós que
contribuímos para manter a universida-
de. Esperamos que o novo reitor cumpra
a lei. Fernando Bandeira — Rio de Ja-
neiro.

Alerta
Serve a presente para alertar aos

incautos, assim como nós, para que se
mantenham afastados do restaurante
Bulfalo Grill, no Leblon. Por trás de uma
aparente atenção por parte do maitre e
garçons da casa, esconde-se uma tenebro-
sa cozinha que virtualmente arruinou ó
restante de nosso fim-de-semana pós-
natalino, quando lá comparecemos no dia
26/12 para almoçar. Marília e Michael
Barczinski — Rio de Janeiro.
Inamps

Há pouco mais de 11111 ano fiquei
afastado de minha profissão de mergulha-
dor, após um trabalho realizado para a
Petrobrás na costa africana, devido â
constatação de uma hérnia de disco que
não me permitia sequer andar normal-
mente. Fui submetido a duas operações
11a coluna em decorrência disso, nesse
período, e daqui a alguns dias serei
obrigado mais uma vez a enfrentar nova
cirurgia, em função de complicações pós-
operatórias oriundas da primeira inter-
venção cirúrgica. , _ . .,<= L, Bnaido

O fato. porém, que me leva a escrever
se prende a uma simples pergunta: Por
que será que o Inamps, 110 decorrer desta
via crucis duplicada que percorro (dupli-
cada: Io as cirurgias e 2'' o próprio
Inamps), envia-me, para efeito de perícia
médica, a um médico gineeologista-
obstetra, a quem me submeto continua e
pacientemente durante todo esse tempo,
e que, não fosse o íaii 1 de estar com nov.1
operação marcada, dar-me-ia alta mie-
diatamente, talvez devido á sapiência
gerada pela profunda integração entie
sua especialidade e o meu problema i:lé-
dico? ( )

A) A quem posso dirigir-me para
solucionai c,s.i questão? Bi Quem pode-
lá examinar-me com o cunho profissional
adequado para dar-me uma licença que

me poupe de. no estado em que me
encontro, submeter-me aos furores buro-
craticos e às asneiras crônicas dessa enti-
dade que assola o pais com tanta desorga-
nização, pelo menos até que eu. Deus
queira, esteja pronto de novo para a
atividade laborai? (,..| Fernando Antonio
de Barros V. Ramos — Rio de Janeiro.

Revolta
Venho (...) registrar (...) a minha

indignação com o que está ocorrendo
com os segurados, que como minha so-
gra, após cumprirem junto â Previdência
Social as suas obrigações, vêem-se frus-
irados ao darem entrada no processo de
aposentadoria, (...) cartão de protocolon" 617.207-55.'Após o prazo de 60 dias
pedido pela agência para que a segurada
Cecília Duarte Correia voltasse, foi infor-
mada de que aquela agência estava à
espera de telex a ser enviado pela Data-
prev para que fosse liberado o pagamen-
to. A segurada voltou no dia 13/7 87; e. a
partir desta data, tem ido mensalmente
àquele posto e até o dia 11/12/87 o
resultado foi infrutífero. (...) O que con-
tribui para aumentar ainda mais a minha
revolta é verificar que outros segurados
encontram-se em pior situação, pois vi o
caso de um segurado (e deve ser o de
muitos) que está â espera da liberação do
pagamento há mais de um ano. (...)
Antonio Gomes Francisco — Rio de Ja-
neiro.

Monumento do Mundo
Estou sabendo pelos jornais que Bra-

sília foi bloqueada pela Unesco como
monumento histórico comparável âs pirâ-
mides do Egito, muralha da China etc.
Vinte e sete anos de existência e pouco
para ser mumifieada como objeto para
ser visto, admirado, estudado, por quemvem ao Brasil com os bolsos cheios de
dólares para gastar, enchendo a existên-
cia em viagens permanentes, pousando
aqui, pousando acolá, mas, sem perma-
necer em lugar nenhum por muito tempo
para poder sentir como vivem os seres
humanos do lugar, sem ver a alma das
coisas, como já disse o poeta Leoni
Ramos em Luz Mediterrânea: a alma das
coisas somos nós.

Brasília sem brasileiros é coisa sem
alma e tudo indica que em futuro próxi-
1110 lá não habitarão brasileiros, porque
cruzados não irão sustentá-los, tamanha a
quantidade em salários que seriam neces-
sã rios para poder viver e se locomover. E
como as pirâmides do Egito, construída
com o suor de todos os brasileiros para
muitos anos depois ser abandonada como
peso morto sustentada pelos dólares es-
trangeiros. (...) Alcides Leoni - Rio de
Janeiro.

Desperdício
Na rua Carlos Xavier, em Campinho,

em frente ao prédio n" 725, o cano
d'agua, 110 meio via rua. vem vazando há
seis anos. já tendo se formado uma
verdadeira lagoa, causando prejuízos às
pessoas, veículos e prédios, além do des-
perdicio do precioso líquido. A água
empoçada está servindo para aumentar a
proliferação de mosquitos e o surto da
doença conhecida como dengue. A Ce-
dae tem sido chamada com freqüência.
Custam a aparecer e, quando isto aconte-
ce. fazem 11111 pequeno reparo que de
nada tem adiantado pois, minutos após o
conserto, a água volta a vazar. Pedimos
que a Cedae mande verificar o local por
funcionário competcnde e mande fazer o

.. conserto necessário para acabar de uma
vez por tòdm-coro-csia situação anormal.
Ruhem Vasconcelos — Rio itFXJuciro.

Água contaminada
Em conseqüência de "desapropria-

ção" feita pelo prefeito Rui Gomes Coe-
lho, uma área passou a receber o lixo de
Japuíba, Papucaia e Cachoeiras de Maca-
cu. O lixo é de "hospitais", farmácias,
açougues e supermercados. L esse lixo
acumulado atinge d lugar onde os animais
da Fazenda Nova Aurora bebem água. A
promessa de industrialização do lixo feita
pelo prefeito não se concretizou e muito
menos a do médico Carlao (reportagem
publicada no JB de I 10 87 feita por
Alexandre Medeiros). Enquanto seu
Carlão e o prefeito não cumprem o
prometido, o destino causou a morte de
diversas cabeças de gado. Isso pela conta-
minaçao das águas, comprovada pelo
órgão de saude competente. (.. ) Mesmo
assim, gostamos da terra e de seus"bons" frutos. Paulo Muram de Lima —
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi
caqào no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Bando de avestruzes

Donald Stewart Jr.

QS 
jornais noticiaram, na véspera de Natal, que o

presidente Sarney anunciará no próximo dia 6 de
janeiro um pacote de medidas com alterações na política
habitacional. Uma dessas medidas é a assunção pelo gover-
no do rombo de 500 bilhões de cruzados no Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS), provocado
pela defasagèm entre a correção das prestações e os saldos
devedores dos financiamentos habitacionais, defasagem esta
decorrente do fato de o governo ter concedido aos mutua-
rios compradores de apartamentos, em 1984. uma substan-
ciai redução no valor das suas prestações. A época alegava o
governo que a generosa redução das prestações seria
absorvida pelo FCVS. Hoje, anuncia o rombo de 500
bilhões. Cerca de 10 bilhões de dólares. Não é pouco
dinheiro. E. segundo alguns especialistas, esse valor está
subestimado.

Este infausto acontecimento merece ser examinado em
maior detalhe. O que significa o governo assumir o rombo
do FCVS? Significa que o governo vai pagar aos agentes
financeiros a diferença entre o valor que o mutuário deveria
pagar e o valor que será efetivamente pago. Se não o fizer,
quebram os agentes financeiros — sobretudo a Caixa
Econômica. E por que o governo se sente na obrigação de
ajudar dessa maneira os agentes financeiros? Porque foi ele
mesmo que em 1984 concedeu, generosamente, vantagens
aos compradores (proprietários) de apartamentos, reduziu-
do-lhes as prestações que vinham sendo cobradas conforme
estabeleciam os contratos entre as partes.

Mas, perguntarão alguns jovens — desses que estão
começando a questionar as informações recebidas na univer-
sidade —, "e o governo tem dinheiro para isso?" Essa
dúvida só poderia mesmo ocorrer a um jovem que aprendeu
cm casa que não se pode gastar mais do que se ganha. Essa
dúvida, melhor dizendo, essa preocupação não ocorre aos
ministros de Estado, aos políticos e às autoridades em gral,
ao próprio presidente da República. Ou seja, o governo
resolve assumir um rombo de 500 bilhões de cruzados —
que, portanto, até então não constava do seu "contas a
pagar" — e ninguém manifesta preocupação cm esclarecer
de onde virão os recursos. A rigor, as autoridades não
podem se preocupar com essas desprezíveis minúcias. Sa-
bem por quê? Porque estão preocupados com os aspectos
sociais do problema. Não podem se deter diante de questões
menores; não podem se preocupar com questões de equilí-
brio orçamentário, quando têm diante de si a tarefa de
promover a distribuição de renda. Quem recebeu do destino
as missões mais altas não pode ser detido por tabus
monetaristas. Espíritos nobres e progressistas, como gostam
de se autodesignar, têm que zelar pelo social. Tudo pelo
social!

Bando de avestruzes. Perversos avestruzes. Os recur-
sos para pagar esse rombo virão inexoravelmente de uma
expansão ainda maior dos meios de pagamento, da emissão
de moeda. Ou seja, da inflação, cujas conseqüências recai-
rão sobre a enorme massa de assalariados. O governo não
gera recursos; quando resolve assumir um rombo de 500
bilhões, alguém vai pagar a conta. No caso, a conta a pagar
surgiu no momento em que o governo foi generoso com os
mutuários; mas, como o desembolso só ocorre anos depois,
a relação de causa e efeito não é bem percebida. Os
assalariados que arcam com os ônus da inflação não sabem
que estão pagando para que os proprietários de apartamen-
to tenham suas dívidas diminuídas. Tudo pelo social!

Entendamos bem. Alguns compradores (proprietá-

rios) de apartamento assumiram uma dívida maior do que a
sua capacidade de pagamento; alguns agentes financeiros
foram imprudentes na concessão de seus financiamentos.
Trata-se de um problema a ser resolvido entre as partes. Em
vez disso, o governo, incapaz de suportar a pressão dos
"insatisfeitos", concede vantagens a todos os mutuários,
transformando assim a imprudência de alguns proprietários
e agentes financeiros num rombo de 500 bilhões de cruzados
que terá de ser suportado pelos assalariados em geral. Os
assalariados serão obrigados a pagar a dívida dos proprietá-
rios de imóveis!

O Estado não cria riqueza. A intervenção do Estado
apenas transfere recursos de uns para outros. Invariavel-
mente, da imensa maioria anônima e desprotegida para os
que têm maior poder de pressão — no caso os mutuários
(proprietários) e os agentes financeiros. Nesse seu afã, as
autoridades são bem ajudadas pelos economistas do PMDB
que, com as suas tolas heterodoxias, consideram o déficit
público um instrumento de política financeira, atribuem a
inflação a causas inerciais ou a conflitos distributivos. São
bem ajudados pelos políticos em geral, que já não racioci-
nam — limitam-se a teimosamente repetir os fins que
querem ver atingidos, sem questionarem se os meios que
estão usando são adequados; são ajudados por aqueles
empresários que querem manter os seus cartórios e prote-
ções, sem correr os riscos do mercado.

E você, meu jovem, que aprendeu em casa ou na vida
que não se pode gastar mais do que se ganha, que quer
ingressar no mercado de trabalho e encontra cada vez menos
oportunidade? E você, trabalhador, que sequer tem condi-
ções de pensar em casa própria, quanto mais em ter a sua
dívida diminuída? E você, assalariado, que vai pagar a
conta, embora não tenha sido consultado na hora de fazer a
despesa e muito menos se beneficiado dela?

Será que vocês não percebem que o Estado, nuni
balanço geral, nunca conseguiu tirar dos mais ricos e dar aos
mais pobres? Não percebem que a intervenção do Esrudo
concentra a renda, tira dos mais pobres via inflação,
favorecendo os mais ricos; que o progresso é fruto do
aumento de produtividade proporcionado pela aplicação de
mais capital e melhor tecnologia; que a competição faz
baixar os preços; que ninguém deveria ser impedido de
produzir ou de oferecer ao consumidor um produto melhor
e mais barato, que é o que ocorre em nosso país através do
estabelecimento de monopólios estatais, reservas de merca-
do, protecionismo?

Permitir que o Estado gaste mais do que arrecada é o
mesmo que entregar um cheque em branco aos políticos e
aos tecnocratas. É preciso acabar com isso. E preciso mudar
a ideologia dominante que ainda vige em nosso país — o
mercantilismo, o intervencionismo econômico —, a que
recorrem tanto os militares como os populistas. E preciso
fazer com que os jovens, os trabalhadores, os assalariados
percebam que, no final das contas, são eles os que terão de
arcar com as conseqüências da irresponsabilidade, da in-
competência, da tibieza e da generosidade demagógica das
autoridades governamentais. É preciso, enfim, que as
pessoas mais esclarecidas, as elites intelectuais, condenem,
denunciem a ideologia que produz essas conseqüências e
não apenas propugnem a mudança dos eventuais ocupantes
do poder. Mudar os governantes sem mudar a ideologia
dominante eqüivale, na melhor das hipóteses, a mudar um
mau motorista que usava um mapa errado por um bom
motorista que irá usar o mesmo mapa. Assim, não chegare-
mos nunca ao destino desejado.

Donald Stewsrl Jr. ó empresário

Depois da Teologia da Libertação

Dom Luciano Cabral Duarte

Ultimamente, 
a Teologia da Libertação tem aparecido

menos nos jornais. Mas, enganar-se-ia rotundamente
quem pensasse que seus corifeus adormeceram. Depois de
terem explorado, deslealmente, uma frase do Papa João
Paulo 11. isolada do seu contexto, eles estão na atividade
sazonal do trabalho recolhido, sem alarde, mas incessante.
A frase papal foi esta: referindo-se aos dois documentos da
Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sobre a
Teologia da Libertação, Libcrtatis Nuntius e Libcrtatis
Çonscicntia, o Sumo Pontífice afirmou: "A Teologia da
Libertação não só é legítima, mas útil e necessária."

Os porta-estandartes da Libertação de inspiração mar-
xista logo isolaram a afirmação do seu contexto, proclamam
do que o Cardeal Ratzinger, prefeito da citada Congregação
e responsável maior dos dois documentos acima referidos,
nem sequer entendeu o que é Teologia da Libertação, e
puseram-se a instrumentalizar a afirmação do sucessor de
Pedro. Assim procedeu, para citar apenas um exemplo, o
Frei Leonardo Boff, na contracapa de seu discutido livro
sobre a Santíssima Trindade.

Mas. o ângulo do problema de que vou ocupar-me,
agora, é outro. Não há dúvida de que os "progressistas"

ganharam o primeiro round da luta. Contando com recursos
econômicos extraordinários, tendo mais de uma editora no
Brasil á sua disposição, exercendo um patrulhamento impla-
cável contra quem não se deixa contaminar por sua ideolo-
gia, eles estão brindando ao próprio sucesso no Brasil.

Não pretendo fazer aqui um exercício mental de
previsão do que será a Igreja no Brasil no começo do século
XXL por culpa da Teologia da Libertação filomarxista e por
causa da omissão dos que deviam fazer tudo para deter a
enxurrada e não o fizeram. Devo confessar que a futurologia
aberta a todos os ventos da imaginação, uma previsão do
porvir "tous azimuts" (como dizem os franceses) não me
tenta. Prefiro, sempre, pisar o chão das coisas reais e
acredito que os fatos são a nossa claridade. Tentarei, assim,
antever os fatos, como eles se fazem pressentir.

O clero brasileiro, na medida cm que se deixou e se
está deixando influenciar por esta moda nefasta de pensar e
de agir que é a Teologia da Libertação filomarxista, é, ele
mesmo, a sua primeira grande vítima. E, o que é ainda pior,
o clero é um ponto de inoculação com um enorme poder
multiplicador. Mas, vamos ao depoimento profético que me
inspira estas linhas.

Recebo, sem ter pedido, com relativa regularidade, o
Boletim Rumos".- modestamente...impresso, em Brasília,
pela associação dos impropriamente chamados evpnriTc vsfcr-
Brasil. Na referida publicação, onde encontro um pouco de
tudo, desde escritos insensatos até ponderações razoáveis,
deparei-me com um depoimento pessoal de um ex-padre
que foi discípulo da TdL de inspiração marxista.

Trata-se do ex-padre Paulo Kreinecker, de Porto
Alegre, que no número de setembro-outubro de 1985 do
Boletim "Rumos", nas páginas 3 e 4. faz algumas pondera-
ções que me permitirei citar e comentar. São reflexões sobre
a TdL filomarxista, após uma experiência vivida por uma
alma sacerdotal.

Diz ele. ã guisa de auto-apresentação: "Cinco anos de
aulas sobre a nova maneira de ser cristão e de ser igreja
certamente permitem uma opinião. Em resumo, entendi o
seguinte: os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada
vez mais pobres, oprimidos e explorados. A igreja pôs-se ao
lado do pobre, pois ela deve defender o bem-comum. o bem
do povo, deve ajudar o povo a libertar-se da fome e da
injustiça. A libertação começa pela conscientização do
povo, nas comunidades eclesiais de base (CEBs), que
representam a nova maneira de ser igreja e que são grupos
de transformação a partir da fé. Transformação significa
mudança de estruturas Nas ( EBs. o povo se organiza para
a luta."

Como entrada de cena. não Ba mal. O atum tem

experiência, repete bem os refrãos que a gente está aeostu-
mada a ouvir. Afinal, um padre que passa cinco anos
recebendo a "lavagem de cérebro" habitual dos Cursos de
Teologia da Libertação filomarxista, ou sai deles bem
lavado de uma vez para sempre, com uma couraça ideológi-
ca que nenhum argumento lógico ou teológico conseguirá
romper, ou então tem uma real força intelectual de crítica e
de autocrítica e faz como o autor que estamos apresentando.

A TdL é uma ideologia. A ideologia tende, por sua
natureza, a deitar raízes no inconsciente humano. L quando
isto acontece, sabendo-se que a pessoa humana, na existên-
cia concreta do dia-a-dia, é muito mais o inconsciente do
que o consciente, o caso já está passado em julgado."Aban-
donai todas as esperanças, oh vós que entrais!", como diria
Dante.

O ex-padre Paulo Kreinecker continua sua crítica
serena e imperturbável. "A monotonia que o assunto vem
adquirindo não faz bem à TdL." L prossegue: 

"Ninguém

que conhece nossa realidade nega a urgência de reformas e a
igreja deve colaborar em encontrar soluções. Promover,
porém, o bem-comum é o principal e mais nobre dever das
autoridades civis. Mas. não é o da igreja. O papel da igreja é
falar, seja oportuno ou não. neste mundo perverso; falar as
inalteráveis palavras de Deus, é ser consciência da nação e
testemunho vivo de Cristo. Não adiantaria nada copiar
modelos socialistas, pois lá não há lugar para a liberdade e
outros direitos humanos." E mais: "O ensinamento de
Cristo é outro. Ele vê os males e os sofrimentos deste
mundo onde eles realmente surgem: do afastamento do ser
humano de Deus, do pecado." E o ex-padre gaúcho avança:
"Aí está o maior erro da TdL. Escolhem o que se encaixa no
sistema deles, abandonam o resto. Estendem um silêncio
praticamente total sobre tudo que é sobrenatural e mistério.
Jamais se fala de Deus, sobre Jesus e a obra da salvação, tio
além, do céu e do inferno, nem de castigo e recompensa,
anjos e demônios, virtudes e pecados. Tudo isso é ópio para
o povo, como disse Karl Marx, padroeiro admirado pela
TdL." Mas. "a Verdade vos libertará! Onde o Espírito do
Senhor, aí a liberdade". E o ex-padre Paulo Kreinecker
conclui: "A TdL não tem nem a verdade nem o Espírito do
Senhor. Não pode acabar senão em fracasso ou em nova e
pior escravidão."

Penso, com melancolia, no que será, no começo do
século XXL o clero brasileiro, vítima, atualmente, e em
grande parte, da TdL. Vejo, com amargura, que os "aposto-
los" da TdL prosseguem seu esforço no Brasil, com uma
obstinação digna de melhor causa. Continuam fazendo
funcionar seus cursos anuais para eclesiásticos, ininterrupta-
mente, e já comemoraram dez anos desta prática demolido-

-—i-—mrsos. "torças ocultas" assumem todas as
despesas de viagem, a partir ue qiuirqtrr
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Consciência do tempo: atentado ao tempo...
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* * *

É em vão que o Ocidente procura uma forma de
agonia digna do seu passado.ífí ífí

Graças à melancolia — esse alpinismo dos preguiço-
sos — escalamos de nosso leito todos os picos e
sonhamos acima de todos os precipícios.* * *

Todas as águas são cor de afogamento.
* * *

A tristeza: um apetite que nenhuma infelicidade
sacia.

* * *

Mil anos de guerra consolidaram o Ocidente; um
século de "psicologia" reduziu-o a latidos.

* * *

Todo ato lisonjeia a hiena em nós.
* * *

Assisto, aterrorizado, à diminuição de meu ódio aos
homens, ao relaxamento do último laço que me unia
a eles.
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Eficiência tupiniquim

Thomaz Saavedra

Há 
pouco tempo os jornais publicaram a notícia de

que a ECT — Empresa de Correios e Telégrafos
foi considerada numa pesquisa do Gallup o nosso órgão
público mais eficiente.

É possível que a notícia tenha passado despercebida
da maioria dos leitores, devido ao pequeno destaque
dado pelos jornais e à aparente insignificância que a ECT
tem no conjunto das empresas públicas nacionais. A
notícia me chamou a atenção pelo meu interesse nos
assuntos da administração pública e pela importância
que acho deva ser dada aos microproblemas do dia-a-dia,
de onde devem ser tirados bons exemplos para a
explicação de questões maiores.

Penso que a ECT foi avaliada por um público pouco
exigente quanto aos serviços oferecidos, que desconhece
o que deva ser um eficiente sistema de correios: compa-
rada com organizações congêneres dos países desenvolvi-
dos, a ECT oferece uma menor gama de serviços e
certamente teria uma cotação sub-standard. Nossos
correios não igualam os serviços, por exemplo, de um
Post Office Department, a empresa pública americana
mais importante, ao lado da Veteran s Administration,
dos ex-combatentes de guerra.

A história dos correios nos EUA se confunde com a
própria história da América. Não poderia ter sido levado
a termo a conquista do Oeste sem a criação de um
eficiente sistema de malotes de correio. Foi a Pony
Express que cumpriu esse papel. Hoje existe no centro-
oeste americano uma cidade que se chama Cody, em
homenagem a um Coronel William Cody. que foi um dos
organizadores do correio de estafetas montados, o Pony
Express. William Cody nós só conhecemos no Brasil de
histórias em quadrinhos, e assim mesmo por seu apelido.
Buffalo Bill, devido à sua fama como caçador de búfalos.

Como fora do Brasil as pequenas organizações que
fizeram história são reverenciadas, existe hoje na peque-
na cidade de Cody um belo museu que narra as
peripécias do desbravador Buffalo Bill e seu Pony
Express. É que o bem-estar de milhares de cidadãos

americanos depende do funcionamento de seu sucessor,
o poderoso Post Office Department.

O que há de revolucionário num correio eficiente?
Um correio eficiente provoca a implosâp dos guichês. A
revolução pela qualidade subjuga a corrupção, simples-
mente porque afasta o indivíduo do contato direto com o
guichê das repartições. Se Buffalo Bill estivesse ainda
vivo, e todos os nossos corruptos se transformassem em
índios apaches, certamente ele trocaria a sua Winchester
pelos Correios. Já pensaram o que seria do Detran sem
os guichês? Com plaquetas, licenças e carteiras remeti-
das e pagas diretamente pelos correios?

Além de combater a corrupção, os correios tornam
mais fácil a vida do homem moderno, ao possibilitar, por
exemplo, a eliminação da fila nos bancos para o paga-
mento dos mais variados tipos de contas e prestações.
Até hoje não tenho conhecimento — a não ser por
piadas — de um estudo sobre o tempo gasto pelos
brasileiros em filas, e sobre o desgaste físico e emocional
— sem falar nos danos materiais — que isso causa ao
cidadão comum. Comum é aquele brasileiro desprovido
de office-boy, essa genuína criação tupiniquim decorren-
te de um modelo escravocrata. E quem não tem boy —
ou empregada doméstica com procuração de amplos
poderes — tem mais é que enfrentar os guichês para
pagar contas de luz, telefone, carnes, prestações, ep
receber o PIS, FGTS, pensões, etc.

Já não somos tanto um país de jovens. Quando
menos há que pensar nas pessoas idosas, livrando-as das
longas filas, sob chuva ou sol, para o recebimento de suas
minguadas pensões. Estou certo de que o leitor encon-
trará outros casos de aplicação da mesma arma impessoal
(e indolor) dos correios para a moralização de nossos
órgãos e repartições, e para tornar menos penosa a nossa
sobrevivência nesta República de burocratas. Infeliz-
mente, as coisas mais simples são as que menos atenção
chamam das autoridades — talvez porque não dêem
ibopc.

Thomaz Saavedra, pequeno empresário, é mestre em Administração
Publica pela U.S.C., Los Angeles

A eleição 
que preocupa

Rogério Coelho Neto

O 
prefeito de Petrópolis, Paulo Rattcs, vai promover,
juntamente com o secretário particular do Palácio

Guanabara, Rogério Monteiro, uma ofensiva de conta-
tos visando a oferecer ao governador Moreira Franco, já
no início de fevereiro, uma espécie de mapa completo
das possibilidades do PMDB nas eleições municipais
deste ano. A preocupação geral de Rattes e Rogério, que
participaram ativamente da coordenação política da
campanha de Moreira, é com o Rio.

É claro que existem outras cidades de grande porte
onde o PMDB também não se aproveitou da grande
presença eleitoral de Moreira, em 1986, para crescer no
seu rastro. Mas o Rio. em termos políticos, preocupa
mais, porque o Rio. acima de tudo, é o Rio. A partida
para a sucessão do prefeito Roberto Saturnino Braga,
entre os pemedebistas, foi dada pelo deputado federal
Márcio Braga, presidente do Flamengo. A candidatura
de Márcio não chegou, porém, a decolar.

Se a eleição para a Prefeitura do Rio fosse hoje. o
pedetista Marcelo Alencar, que já esteve à frente da
administração da cidade ao tempo do governo Leonel
Brizola — foi marcante a sua atuação na Zona Oeste do
Rio—, dificilmente perderia. Em segundo lugar entraria
o presidente nacional e fundador do PL, deputado
Álvaro Valle. O PMDB. neste instante, com a fragilida-
de de seus quadros cariocas, se arriscaria a chegar atrás
do próprio PT. Rattes e Rogério reconhecem que a única
chance dos pemedebistas reside na rendição do senador
Nelson Carneiro aos apelos gerais para ser candidato de
união partidária. Nelson, magoado ainda com os episó-
dios que o alijaram da eleição de governador, em 1986,

mais os custos da hospedagem, para quem o desejar. No ano
de 1987 (o ano passado) o Curso mudou de lugar, enquanto
sei. Mas, o conteúdo envenenado e a manipulação dos
participantes foram os mesmos.

Se. um dia. alguém do outro bordo, finalmente
resolver-se a proporcionar o antídoto à TdL filomarxista,
apresento um eventual e excelente conferencista: o ex-padre
Paulo Kreinecker. Cinco anos de lavagem cerebral, não sei
por que misteriosa graça do Senhor, não lhe distorceram o
pensamento. Tem espírito crítico, objetividade e coragem.
O que não é pouco, num tempo em que coragem é uma
virtude muito rara nos meios eclesiásticos.

Volta-me. como um pesadelo, a antevisão do que será
o clero brasileiro no século XXI, em sua maioria. Um clero
sociologizado, muito mais entendido nos slogans tia ideolo-
gia de Marx do que na Teologia cie Santo Tomás de Aquino.
Pastores levando suas ovelhas por descaminhos, até i> dia
em que o sensus fídclium (a fé do povoi lhes gritará"Basta!", como prediz o fraude Cardeal Henri de I uh.ie
SI

Dom Luctano Cabral Duari cebispo de Aracaju e doutor em Filosofia1 Sorbonne. de Paris

reluta em ir para õ sacriticto.
A família do senador Nélson Carneiro, sobretudo a

sua filha Latira, que parece ter certa ascendência sobre
ele. já não se mostra tão recalcitrante quanto à idéia da
candidatura a prefeito. Amigos fiéis do senador, como o
ex-deputado estadual Paulo César Gomes, também não
procuram mais tirar da cabeça do autor da Lei do
Divórcio, que sempre teve uma grande receptividade
junto ao eleitorado do Rio, a aceitação, mais para a
frente, como espécie de missão partidária, da disputa da
Prefeitura da capital fluminense.

O próprio governador, em conversas mais reserva-
das, já vem analisando o quadro. Na Baixada Fluminen-
se. ele ja recolheu algumas sugestões de amigos ligados
politicamente à região. Uma delas diz respeito a Nova
Iguaçu. Alguns amigos de Moreira Franco salientam que
somente a candidatura a prefeito do vice-go\ernaclor
Francisco Amaral viabilizaria o PMDB e lhe d.iria
chances efetivas de vitória. Outras pessoas já acham que
o primeiro suplente d i bancada pemcdcbi tu na t amara
dos Deputados, i rnani Boldnn. icune maiores chances
do que o vice-.uovernador. porque poderia atrair para u

sua candidatura o apoio do prefeito Paulo Leone, do
PFL. O prefeito iguaçuano não admite, por outro lado,
nenhuma composição em torno de Francisco Amaral.

Em Nova Iguaçu, o grande problema do PMDB é
que o PDT, independentemente de nomes, é muito
forte. Para qualquer esquema eleitoral futuro, seja de
cunho regional ou nacional, a cidade (sétima do país em
índice populacional) é muito importante, pois detém o
segundo maior contingente de votos do estado — quase
800 mil. Em Duque de Caxias, outro município de peso
da Baixada Fluminense, o deputado Silvério do Espírito
Santo já se lançou candidato pelo PMDB. O grande risco
para o partido, cm Caxias, é a divisão das forças que se
opõem ao PDT, o que fatalmente ocorrerá se o deputado
federal Messias Soares mantiver sua candidatura pelo
PTR e o ex-prefeito Hidekel Freitas confirmar a sua pelo
PFL ou outro partido menor, como o PDC.

O grande drama pemedebista em Duque de Caxias
dc resto de todas as forças antibrizolistas no município
é a boa administração que o prefeito Juberlan de

Oliveira, do PDT, vem realizando no interior da cidade.
Ele está virando, sem erro, um grande eleitor. Em São
João de Meriti, o PMDB não tem nomes. Na Baixada
Fluminense, em si, Nilópolis parece ser o unico oásis
pemedebista e a razão é simples: o presidente da
Assembléia Legislativa, Gilberto Rodrigues, que lidera o
partido em terras nilopolitanas, fechou um acordo com o
deputado Jorge David, do PFL. Pelo acordo, David
deverá adotar a legenda pemedebista e se tornará um
candidato praticamente imbatível.

Não seria exagero afirmar que o partido vive
dramas parecidos com o do Rio e da Baixada Fluminense
em Niterói. São Gonçalo, Volta Redonda, Campos e"""lNova brtburgo. que sao tamoem muiucipius miiMili/ite—
para a montagem de qualquer estratégia política maior.
Niterói, cidade que Moreira Franco administrou — e
onde projetou sua liderança regional —. será analisada,
com bastante cautela, a nível de eleição municipal. Para'
São Gonçalo, a saída parece ser a atração de um forte
grupo de políticos tradicionais, que obedecem à lideran-
ça do deputado federal Osmar Leitão Rosa, filiados no
momento ao PFL.

A grande importância das articulações de Paulo
Rattes e Rogério Monteiro está no despertar do PMDB
para a realidade das futuras eleições municipais. Há
iiüuras de expressão do partido, no trato da coordenação
da política de interior, que estão esquecidas e magoadas,
como é o caso do vice-presidente da executiva regional
pemedebista. o empresário 1 cil Batista. Na campanha
de Moreira, a participação de 1 vil, no Norte Fluminen-
se. foi decisiva. Enfim, o PMDB tem um grande campo
pela frente até que 15 de novembro de 19S.N chegue. Mas
c necessário, como começam a percebei importantes
tic.uias da coordenação política i'
;>uitido de-peite e \a a lula.
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Qbituário

Elíseo Bolis, 75, aposentado,
casado com Maria Helena San-
tos Bolis. Italiano, de acidente
vascular, tinha duas filhas
maiores.
Heloísa Silva Kinoston, 75, viú-
va de Jorge Kinoston. Natural
do Espírito Santo, de infecção
respiratória, tinha dois filhos
maiores.
Osmar Carlos da Silva, 54. por-" teiro, casado com Helena Nu-
nes da Silva. Mineiro, de ede-'ma 

pulmonar, tinha um filho
-maior.
jactaria José de Amorim Santos,

73, solteira. Natural de Per-
.¦joânibuco de infarto agudo do

miocardio.
-•••Fernando Ronald de Carvalho,*"71 ; ¦ diplomata, casado com
—-Adila Ronald de Carvalho. Ca-'"rioca, de câncer no Hospital

• Samaritano, tinha dois filhos''"maiores.

^Carmelita Millo Salgado, 61,
...atendente de enfermagem, ca-

Rio de Janeiro
sado com Vicente Malavota.
Natural do Maranhão, de fibri-
lação ventricular, tinha dois fi-
lhos maiores.
Raimundo José Vilarinho, 63,

casado. Natural do Rio de Ja-
neiro, de infecção pulmonar.
Álvaro Claes Brandão, 66, apo-
sentado, casado com Izaltina
da Silva Brandão. Carioca, de
hipertensão arterial, tinha um
filho maior.
Benílton Rodrigues, 61, apo-
sentado, casado com íris Maria
Rodrigues. Carioca, de metas-
tase cerebral, tinha um filho.
Sebastião Rangel de Azevedo,
75, aposentado, casado com
Josefina Millar de Azevedo.
Natural do Espírito Santo, de
infarto do miocardio, não tinha
filhos.
Magdalena Cardelucci Ferraz,
82, viúva. Paulista, no Hospital
Central do Iaserj, de edema
pulmonar, tinha oito filhos
maiores.

Estados

.Padre João Batista de Freitas,
68 anos, de aneurisma abdomi-
nal, em Belo Horizonte. Viga-
rio da paróquia de São Vicente
de Paula, no bairro Nova Suí-
ça. na capital mineira, há 35
anos. Nasceu em Manhuaçu e,
aos 12 anos. entrou para o
Seminário do Coração Eucarís-
tico de Belo Horizonte, sendo
ordenado padre aos 22 anos
pelo arcebispo dom Antônio
dos Santos Cabral, de quem
tornou-se secretário particular.
Foi também professor do semi-
nário, capelão do Hospital Jú-
lia Kubitschek, e dos colégios
Sion e Nossa Senhora da Pieda-
de. Vigário da paróquia de
Nossa Senhora das Dores, no

bairro Floresta, até 1953, foi
depois responsável pela cons-
trução da Igreja de São Vicente
e era conhecido como amigo •
dos favelados e ciganos. Deixa
os irmãos Francisco, José, Hil-
da e Maria Marta, esta religio-
sa da Congregação das Servas
do Santíssimo Sacramento.
Adelaide Gomes Silviano Bran-
dão, 99, de insuficiência cardía-
ca, em Belo Horizonte. Perten-
cia a uma das mais tradicionais
famílias da capital mineira, pa-
ra onde mudou-se em 1902 com
o marido, Francisco Lafayete
Silviano Brandão, proveniente
de Passos, onde nasceu. Tinha
três filhas: Maria, Henriquetae
Ildea.

Juiz gaúcho decide hoje

sobre prisão de petista

indiciado por incêndios

PORTO ALEGRE — O juiz Paulo Antônio Kratz, de
Guaíba, vai examinar hoje o pedido de prisão preventiva contra o
vice-presidente da Federação das Associações de Bairros (Fracab)
e militante do PT, João Couto, acusado de ser o mandante de 11
incêndios em casas do conjunto habitacional Morada da Colina,
em Guaíba. A Fracab entrou com pedido de habeas corpus
preventivo para evitar a prisão de seu dirigente.

Além de João Couto e João Moraes, ambos do PT e acusados
de mandantes, o delegado Valdo Nóbrega indiciou outro militante
do partido, Paulo Roberto Carvalho, por obstrução da Justiça, ao
tentar subornar um dos incendiados, Marco Aurélio da Silva
Freitas, oferecendo-lhe emprego, casa e absolvição caso negasse
seu primeiro depoimento em que incrimina Couto e Moraes como
mandantes dos incêndios.

Na acareação feita na delegacia de Guaíba entre João Couto,
ex-candidato do PT a deputado estadual, e Marco Aurélio da
Silva, este confirmou sua acusação. Couto, durante a acareação,
negou mais uma vez seu envolvimento nos incêndios. Ele foi
indiciado não só por incêndio criminoso mas também por forma-
ção de quadrilha no inquérito que o delegado Nóbrega enviou à
Justiça na semana passada.

O incêndio nas casas ocorreram no início de dezembro,
depois que um grupo de moradores foi despejado. Couto e
Moraes lideravam a resistência aos despejos, realizados por ordem
judicial por solicitação da proprietária dos imóveis, a Habitasul,
devido ao não pagamento das prestações pelos seus moradores. O
delegado Valdo Nóbrega acusou a associação dos moradores, o
PT e a CUT de comandarem os incêndios que atingiram 2Ü casas,
das quais 11 totalmente destruídas.

A polícia prendeu várias pessoas, quatro das quais confessa-
ram ter incendiado as casas: Marco Aurélio da Silva Freitas, Paulo
Pires, José Sadi de Brito e o menor A.M.J.O.

Acidentes nas estradas

de São Paulo matam 47

no feriado prolongado
SÃO PAULO — O fim de semana prolongado pelo feriado

do Ano-Novo foi marcado por 449 acidentes nos 25 mil quilôme-
tros das estradas que cortam o estado, que resultaram em 47
mortes e ferimentos em 474 pessoas. O balanço refere-se ao
período compreendido entre a madrugada da quarta-feira até a
manhã de ontem. Os dados finais da Operação Ano-Novo nas
estradas paulistas serão concluídos hoje à tarde, segundo informa-
ções das patrulahs rodoviárias estaduais e federais.

Os números da semana do Ano-Novo são superiores aos
registrados no fim de semana prolongado pelo Natal, quando
foram anotados 442 acidentes, que provocaram a morte de 41
pessoas e ferimentos em outras 497. A principal causa dos
acidentes foi a imprudência de motoristas, dado que sempre
acompanha as estatísticas das estradas nessas ocasiões.

O sistema rodoviário Anchieta Imigrantes (estradas que
ligam a capital ao litoral sul) registrou um movimento de 310 mil
veículos em direção ao litoral entre a quarta-feira até a tarde de
ontem, calculando-se que cerca de 1 milhão 50(1 mil paulistanos
foram as praias de Santos, São Vicente, Praia Grande e Itanhaém,
nesse período. Esse movimento, porém, não é recorde no sistema
Anchieta Imigrantes, pois, num carnaval passado, os pedágios
chegaram a registrar a passagem de 340 mil veículos em direção ao
litoral.

Em Minas, seis pessoas morreram, entre elas uma criança de
três anos, quando o ônibus, placa VW-9857 da Viação Novo
Horizonte, de Vitória da Conquista. Bahia, saiu da rodovia Rio
Bahia, no município de Padre Paraíso, no norte de Minas, e
capotou, às 4hl5min de ontem. Outros 27 passageiros do ônibus
ficaram feridos, inclusive o motorista, Antônio Carlos Santos, 28
anos.

Pi 
*imaz do Brasil quer

Festa do Bonfim sem

mistura de religiões
 Arquivo 23.10.87

SALVADOR — Impressio-
nado e preocupado com o aue
presenciou na praia da Boa Via-
gem durante a procissão maríti-
ma do Senhor Bom Jesus dos
Navegantes — uma das mais
animadas e belas festas do ciclo
popular da Bahia, o arcebispo de
Salvador e primaz do Brasil, D
Lucas Moreira Neves, apelou
ontem no sentido de que as ma-
nifestaçòes profanas promovidas
no primeiro dia do ano de 88 na
baia de Todos os Santos não se
repitam na tradicional festa do
Bonfim, que será realizada entre
os dias 8 e 17 deste mês.

"Aproxima-se a festa do
Senhor do Bonfim, a mais solene
e marcada por maiores manifes-
tações do ciclo de festas popula-
res. Esta é uma festa eminente-
mente religiosa e sua celebração
deve ser uma oportunidade de
evangelização — catequese e vi-
da sacramentai, transformação
pessoal e prática do amor ao
próximo", avisado arcebispo na
mensagem que acompanha o
programa oficial da Festa do
Bonfim, divulgado ontem.

O programa distribuído pe-
la Arquidiocese não faz nenhu-
ma referência à tradicional lava-
gem das escadarias da Igreja do
Bonfim, que se realiza na segunda quinta-feira de janeiro e é
considerada o ponto alto das celebrações em louvor ao santo de
maior devoção dos baianos, e que atrai anualmente milhares de
visitantes de várias partes do país e do exterior. A lavagem,
realizada com as portas da igreja fechadas, é uma festa
marcadamente sincrética, que mobiliza todos os terreiros de
candomblé de Salvador, além de ter também acentuado caráter
profano pré-carnavalesco, como acontece na Festa da Boa
Viagem que D Lucas viu este ano pela primeira vez.

Apesar dos apelos do arcebispo, as emissoras de rádio e
televisão de Salvador continuavam ontem a transmitir convites
de blocos carnavalescos aos baianos e turistas, oferecendo
aluguel de caminhões e carroças para o desfile da Praça Cayru
até o pé da Colina Sagrada, onde fica a Igreja do Bonfim. A
movimentação nas barracas de vendas de bebidas e comidas
típicas no Largo do Bonfim começam a partir desta semana.
Nos terreiros de culto afro-brasileiro de Salvador já é intensa a
movimentação de pais e mães-de-santo nos preparativos para a
lavagem do Bonfim, o Oxalá no sincretismo do candomblé.
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D Lucas

Vazamento — O banho de mar foi liberado ontem nas
praias de Tramandaí e Imbé, onde, na madrugada de sábado,
ocorreu um vazamento de nafta no terminal número um da
Petrobrás, na barra da praia mais popular do litoral gaúcho,
Tramandaí. O vazamento chegou a provocar um forte cheiro em
todo o balneário e uma grande mancha no mar, impedindo que
os veranistas entrassem no mar durante o dia. A secretaria de
Saúde garantiu ontem que não há mais riscos para os banhistas.
Segundo o médico Mário Silveira, coordenador da Operação
Litoral, os efeitos da inalação de nafta não passaram de náuseas
e dores de cabeça sem maiores complicações. Observou, no
entanto, que a recomendação de anteontem, para que os
banhistas se afastassem do mar foi apenas uma medida de
precaução, enquanto a secretaria inspecionava a qualidade da
água.
Peixe apreendido — Será confiscado e entregue à
Sudepe para consumo da população, todo o pescado em bom
estado de conservação encontrado em grande quantidade nos
porões do navio pesqueiro chinês Hisien Yuan No II, apreendi-
do pelo II Distrito Naval, em Salvador, na operação da corvcta
Caboclo, realizada para salvamento e reboque de outro barco
chinês, o Yung Leng, que pegou fogo em alto mar e estava

Capitão de Mar-e-Guerra

LUIZ AFFONSO KUNTZ

PARGA NINA

(Missa de 7o Dia)

tA 

família agradece sensibiliza-
da as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do seu

falecimento e convida para a Mis-
sa de 7o Dia que será celebrada
terça-feira, dia 05/01/88, às 11
horas, na Igreja da Ordem Tercei-
ra do Carmo, à rua 1o de Março.

PAULO TADEU F. CASTILHO
(Missa de 7° Dia)

Esposa e Filhos consternados, agradecem
as manifestações de pesar e convidam
para Missa hoje às 18.30h. na Igreja Santa
Margarida Maria, na Lagoa.

t

Avisos Religiosos

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500.
De domingo à 6a até 20:00h, aos sábados e
feriados 17:00h. Tel: 585-4350 — 585-4326
— 585-4356 ou no horário comercial nas lojas
de CLASSIFICADOS

Para outras informações,
consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

Recebemos seu anúncio na
,,Av Brasil. 500. De domingo a6a atô 20 OOh, aos sábados eferiados 17:OOh. Tel 585-4350 — 585-4326 — 585-
4356 ou no horário comercialnas lojas do

Pesquisador que adoeceu

na Antártica diz que

nunca perdeu esperança
CURITIBA — Durante as 33 horas em que esperou, com

fortes dores abdominais, para ser resgatado na longínqua e
isolada ilha Elefante, na Antártica, a 980 quilômetros de Punta
Arenas, no extremo sul do Chile, o pesquisador Pedro Scherer.
39 anos, não perdeu a esperança. "Eu estava confiante de que
meus companheiros fariam tudo para me tirar de lá. Fiquei
quieto no refúgio e passei a seguir à risca as recomendações
médicas que chegavam pelo rádio", contou Pedro, ontem,
depois de chegar a Curitiba, onde fará tratamento médico.

Scherer, ornitólogo da Universidade Federal do Paraná,
começou a sentir dores abdominais no dia 29. no incio da tarde.
O mau tempo na região, com muita neblina, e as distâncias
entre a Estação Comandante Ferraz, sede da missão brasileira
na Antártica, e o refúgio da ilha Elefante, onde Pedro estava
com mais cinco companheiros, fizeram com que seu resgate
demorasse 33 horas — até que ele chegasse ao porto de
Ushuaia, no extremo r.ul argentino, onde o esperava um grupo
de diplomatas brasileiros e argentinos e médicos. Nesta opera-
ção, tiveram participação os governos chilenos, argentino e
brasileiro e estações de rádios do Brasil e da armada argentina.
Foi o navio Bahia Paraíso, da armada argentina, que o tirou da
ilha Elefante, enviando um helicóptero para lá.

— A operação para meu resgate foi fantástica. Se eu não
contasse com essa solidariedade internacional, as conseqüências
poderiam ser piores — afirmou Pedro. Para ele, o episódio teve
duas grandes lições: a solidariedade internacional e a capacida-
de demonstrada pela missão brasileira na Antártica em resolver
problemas emergenciais. "Desde as primeiras manifestações de
dor eu passei a ser tratado pelos médicos da Estação Coman-
dante Ferraz (a 200 quilômetros por mar), através da comunica-
ção por rádio. Tomei antibióticos, soro e só me alimentei com
sopas" contou Pedro.

Diagnóstico — O diagnóstico feito pelos médicos
argentinos do Hospital Naval de Ushuaia foi de que Pedro pode
ter sofrido problemas digestivos ou tenha cálculos na vesícula,
que só agora se manifestaram. Só os exames que fará agora —
ele foi internado ontem logo depois de chegar, no Hospital
Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, poderão diagnosticar
as dores com maior segurança.

Nesta época do resgate e em todas as viagens que fez para
chegar a Curitiba — ilha Elefante, porto de Ushuaia, Buenos
Aires, São Paulo e Curitiba — Pedro disse que sofreu mais
durante as cinco horas e meia, num vôo entre Ushuaia e Buenos
Aires, o que o levou a solicitar, numa das escalas, um médico a
bordo. "Depois de tudo isso, estou parecendo um guerrilheiro.
Estou mais magro e quase sem cor", descreveu ele.

Mesmo com o retorno de Pedro para o Brasil, o trabalho
sobre Aves marinhas e continentais da Antártica, um projeto
desenvolvido por ele e mais quatro pesquisadores da Universi-
dade do Vale dos Sinos (Unisinos), vai continuar até o final.
Eles estudam a biologia dos petreis gigantes — aves marinhas da
Antártica. Pedro, que deveria ficar até 27 de janeiro na ilha
Elefante (ele foi para lá no dia 12 de dezembro) voltou antes,
mas já se prepara para voltar à Antártica no próximo ano, local
que já visitou quatro vezes, sempre em estudos. "Estes proble-
mas são circunstanciais.

Tempo

ameaçando a navegação na costa nordestina. Os dois barcos,
que faziam pesca irregular de atual em águas territoriais
brasileiras, foram apreendidos e trazidos para a Base Naval de
Aratu, no Recôncavo Baiano, onde permanecerão ancorados
até a conclusão do inquérito instaurado pela Marinha para
apurar o incêndio e a pesca ilegal.

Jejun — No terceiro dia de jesum permanente em
solidariedade aos flagelados da seca no sertão baiano, padres,
freiras e líderes de comunidades eclesiais de base da Diocese de
Juazeiro condenaram severamente, durante as três missas
dominicais celebradas na Catedral Basílica, a omissão e a falta
de assistência dos órgãos governamentais às vitimas da fome e
da falta de água na região do Médio São Francisco. Na ausência
do bispo Don José Rodrigues, que viajou para fazer a ordena-
ção de um padre cm Belo Horizonte, o vigário-geral da diocese
de Juazeiro, padre Abrahão, um dos organizadores da greve de
fome e celebrante da missa mais concorrida de ontem na
Catedral, afirmou que "o jejum é indicado no Evangelho por
São Mateus para expulsar os demônios surdos-mudos. Entre-
tanto, no sistema atual, este demônio fala demais, promete e
não cumpre"

Embora a frente fria que está no litoral da Baía de
Guanabara esteja com pouca atividade, ela ainda influen-
cia nesta região, no Norte de Minas e Espírito Santo,
causando nebulosidade e chuvas isoladas. No resto do país
o tempo varia de claro a nublado, com pancadas de chuva
em alguns estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

No Rio e em Niterói

No Rio e cm Niterói, nublado a
ocasionalmente claro, com pança-das de chuvas esparsas no decorrer
do período. Ventos de quadranteEste de fracos a moderados, com
possíveis rajadas. Visibilidade mo-
derada. Temperatura estável. Má-
xima e mínima de ontem: 32,5" em
Santa Cruz e 20,0" no Alto da Boa
Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Ultimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

Nascc(d&> —O Sol OcasoAs —
O Mar Preamar Baixamar

(Mh06minl.2m 10h31min0.4mRio15h35min/1.2m 22h51mitvO.Om
02h34min'1.2in 10h56mirvT).4mAncra  .I4h32min/l.lm 22h57mia'0.1m

Cabo Wh05min/l.lm 10hl0min/0.4m
Frio 14h28min/l.lm 22hl9min/().lm

O G/Mar informa que o mar está calmo,
com águas a 24°. Banhos liberados.

A Lua
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Nos Estados

PA:
RR:
AP:
AM:
RO:
AC:
SE:
CE:
PB:AL:
RN:
PE:
BA:
MA:
PI:
DF:
MT:
MS:
GO:
MG:
SP:
ES:
PR:
SC:
RS:

Condições
nub. c/pncs. chvs.
pte. nub. a nub.
pte. nub. a nub.
pte. nub. u nub.
pte. nub. a nub.
pte. nub. a nub.
nub. a pare. nub.
nub. a pare. nub.
nub. c/pncs. is.
nub. a pare. nub.
nub. a pare. nub.
nub. a pare. nub.
nub. a pare nub.
nub. a pare. nub.
nub. a pare. nub.
nub. c/chvs c trov.
nub. c/chvs e trov.
nub. c/chvs e trov.
nub. c/chvs e trov.
ene. a ocas. nub.
pte. nub. a nub.
ene. a nub.
pte. nub. a nub.
ptr. nub. a nub.
pte. nub. a nub.

31.8
33.2
30,6
29. ()
30.8
31.5
31.4
32,8
30.6
32,6
31,8
31.5
36,2
26.8
32.2
32.0
29.3
28,0
28,8
26.8
28,5
29,2

23 ;423:6
25,-2
23.0
24,4
21,6
25.8
25,6
24,8
22.3
22.K
23.1
26.1
24.2
22.4
18.8
24,2
22.4
21,2
18.2
18,1
23.5
15.3
21.6
20.4

No Mundo
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Recebemos seu anúncio na Av, Brasil, 500. De domingo à 6a
até 20:00h. aos sábados e feriados 17:00h. Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
Para outras informações, consulte o seu
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BENTO SALES

PASCOLI

MISSA DE 7o DSA

t 

Maria Heloísa Guimarães Pascolr, Augusto Eduardo Guimarães

Pascoli, Ana Heloísa e Philippe Scott, Ana Carolina, Thomaz e

Pedro convidam seus parentes e amigos para a missa em

sufrágio da alma de seu marido, pai, sogro e avô, a celebrar-se

amanhã, terça-feira 5 de janeiro, às 8 horas e 30 minutos, na Igreja da

Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo, 266.

t

JOÃO AUSTREGESILO DE ATHAYDE
JORNALISTA E PROFESSOR

(FALECIMENTO)
Victoria Austregesilo cie Athayde Pestana, inconsolaaa. cumpre o doloroso dever de comunicar a
parentes, amigos e alunos, o sepultamentc de seu pai, ocorrido ontem.

BENTO SALES

PASCOLI

MISSA DE 7° DIA

tOs 

diretores e funcionários das Empresas CAEMI,

pesarosos com o desaparecimento de seu diretor e

colaborador, convidam parentes e amigos para a Missa

que farão celebrar em sufrágio de sua alma, amanhã,

terça-feira 5 de janeiro, às 8 horas e 30 minutos, na Igreja da

Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo, 266.

EMÍLIO DE MESQUITA VASCONCELLOS
MISSA DE 7° DIA

tSTELLA 

DE MESQUITA VASCONCELLOS, WALDNER PASCHOAL, MARIA
HELENA DE MESQUITA PASCHOAL, FILHAS, GENRO E NETA, ROBERTO
MÁRIO GONÇALVES SOARES, STELLA DE MESQUITA SOARES. FILHOS,
GENROS E NETO, BEATRIZ DE MESQUITA VASCONCELLOS E BERENICE DE

MESQUITA VASCONCELLOS. SENSIBILIZADOS AGRADECEM AS MANIFESTAÇÕES
DE PESAR RECEBIDAS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE SEU AMADO E

¦INESQUECÍVEL ESPOSO, PAI, SOGRO, AVÔ E BISAVÔ E CONVIDAM SEUS PAREN-
TES E AMIGOS PARA ASSISTIREM À MISSA DA RESSUREIÇÀO, HOJE DIA 4, ÀS 11h.

•NA IGREJA SANTA CRUZ DO:; MILITARES, A RUA 1- DE MARÇO !

PEDRO EDUARDO LAGE BUFFÀRA

(MISSA DE 7o DIA)

tSua 

família participa com imenso pesar seu

prematuro falecimento ocorrido em 31/12/87 e

convida parentes e amigos para a Missa de 7° Dia

à realizar-se no dia 6 de Janeiro, quarta-feira, às 19

horas na Igreja Santa Margarida Maria — Lagoa.

Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil, 500. De domingo à
6a até 20:00h, aos sábados e
feriados 17:00h. Tel: 585-
4350 — 585-4326 — 585-
4356 ou no horário comercial
nas lojas de
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Circuito Integrado

E 
inevitável, especialmente nessa época
de eventuais sobras de 13° e restos de

auto-indulgência natalina. Acontece com
programadores, analistas de sistemas, ge-
rentes de CPD. Acontece comigo — na
praia, na fila do cinema, na sala de espera
do dentista. Os conhecidos puxam a gente
de lado, ficam íntimos de repente e muito
sérios, baixam a voz e disparam:

— Você acha que eu preciso de um
computador?

Mais ou menos como quem pergunta se
precisa de um xampu anticaspa ou de um
psicanalista.

?

Uma questão difícil e delicada, até
porque 

"um computador" é uma entidade
um tanto vaga. Um Sinclair não deixa de ser
um computador, mas, na vida real, não
passa de um videogame cheio de boas
intenções — inteiramente inadequado, por-
tanto, para quem está pensando em infor-
matizar a empresa, manter atualizadas as
contas a pagar e a receber, e controlar a
folha de pagamento dos 187 funcionários.

Um PS/2 modelo 80, supra-sumo dos
micros da IBM (proibido em todo o territó-
rio nacional pela inquisição em vigor), tam-
bém é um computador. Meio super-
dimensionado, na minha opinião, para
quem só quer fazer uma surpresa para as
crianças e curtir o Flight Simulatornas horas
vagas.

?

Ainda assim, há algumas certezas imedia-
tas. Quem está sonhando com um micro como
instrumento de controle do orçamento doméstico
e do estoque semanal do freezer, por exemplo,
pode economizar um dinheirão passando na
papelaria mais próxima e comprando um fichário
União. O trabalho de aprender a usar a máquina,
nem que seja rodando um mriimio de programas,
decididamente não compensa, se não for seguido
de certa continuidade de uso.

Isso, em última análise, estabelece pelo
menos um critério para responder à pergunta lá
de cima. Quem precisa de "um computador" é
quem desenvolve algum tipo de trabalho rotinei-
ro que pode ser aprimorado ou facilitado pelo
uso desse computador. Um poeta bissexto pode
até se divertir muito com um processador de
texto, mas quem precisa mesmo dele é o tradutor
que faz 20 laudas por dia; corações solitários
podem achar um banco de dados a coisa mais
engraçadinha para arrumar os endereços dos seis
amigos por ordem alfabética, mas quem não vive
sem ele é o RP com uma mailing list de 3.000
pessoas.

?

Quer dizer: a palavra-chave do bom relacio-
namento com qualquer computador é familiari-
dade. Igualzinho ao relacionamento com hu-
manos.

?

Essa é. portanto, a palavra que se deve ter
em mente na hora da escolha de um micro —
supondo, evidentemente, que haverá uma esco-
lha, e que o modelo não será determinado por
questões orçamentárias definitivas. Comprar um
computador de família modesta hoje para passar
para outro de família mais abastada no futuro é,
como qualquer astrólogo pode confirmar, sinal
inequívoco de ambição e idealismo; mas envolve,
cedo ou tarde, a perspectiva de mudar também
de sistema operacional.

Uma mudança dessas significa a substitui-
ção geral dos programas, acrescida da tarefa nem
sempre fácil da conversão dos arquivos; mas é,
principalmente, desaprender todos os velhos co-
mandos (que a gente levou séculos para domi-
nar), enquanto gasta mais tempo tentando se
acostumar com os novos. Mão-de-obra suficien-
te, como se vê, para desestimular qualquer troca
futura, por mais necessária que se faça. Como
tantos e tantos casamentos, muita relação usuá-
rio-micro se mantém inalterada no tempo, apesar
do desgaste e da inadequação, pelo simples
conforto de uma vida acomodada.

?

Trocando cm miúdos: tão importante quan-
to o computador é o que se pretende fazer com
ele. Uma análise cuidadosa do eventual uso da
máquina pode evitar maus passos, muita frustra-
ção e, cm alguns casos, uma boa dose de
desperdício. O tradutor das 20 laudas lá de cima,
por exemplo, estaria superbem servido com um
386, mas teria gasto muito dinheiro à toa — a
velocidade, que é uma das suas grandes vanta-
gens, não tem qualquer utilidade real para quem
escreve: o cérebro que pensa as palavras e os
dedos que as digitam ainda são movidos por chips
humanos, primitivos e lentos demais. Mas tudo
isso, claro, é um delírio absoluto. Trabalho
intelectual, no Brasil, é tão mal pago que não dá
nem para um 8088. O humilde funcionrio das
letras que conseguir um MSX já pode se dar por
muito satisfeito. Ou não?

?

Na semana que vem, mais toques da série
"Final feliz: o usuário padrão encontra o micro
ideal".

Cora Rónai

Ulysses vai discutir

com Sarney documento

do Morgan sobre dívida
SÃO PAULO — O deputado Ulysses Guimarães, presidente

da Constituinte, do Congresso e do PMDB, diz ter trazido na
bagagem de sua visita de dez dias aos Estados Unidos importante
estudo, elaborado por diretores do Morgan Guaranty and Trust
Company, reconhecendo que a dívida externa do Terceiro Mundo
(um total de 1 trilhão de dólares), como ela esta, "não pode ser
paga". Ulysses adiantou que pretende debater esse plano — que
poderá reduzir, inicialmente, a dívida brasileira em até 25% —
primeiro com os economistas do seu partido e depois com o
presidente Sarney.

Ulysses, que se encontrou em Nova Iorque, entre outros,
com Gonzalo Delasveras, vice-presidente para América Latina do
Morgan, afirmou que essa redução de 25% no total da dívida
brasileira com os bancos norte-americanos "não é a solução para
o nosso problema da dívida, mas já significa um passo importante,
no sentido de se alcançar uma solução mais duradoura".

O Morgan é o mesmo banco de Nova Iorque contratado pelo
governo mexicano para atuar como agente na operação de
conversão de parte da dívida do México para com os grandes
bancos dos Estados Unidos. O deputado afirmou estar otimista
com a possibilidade da proposta de "securitização" de parte da
dívida mexicana dar bons resultados, pois isso, a seu ver, seria
positivo também para o Brasil.

Ulysses está especialmente otimista porque a proposta
mexicana pressupõe um desconto de cerca de 50% no valor da
dívida a ser trocada, o que poderá reduzir em até 18 bilhões de
dólares o serviço e o principal da sua dívida com os bancos, que
totaliza hoje 78 bilhões de dólares. Como garantia nessa opera-
ção, o governo mexicano está oferecendo títulos do Tesouro
norte-americano.

Indústria paulista vai

colocar no mercado o

leitor ótico nacional
BRASÍLIA — O secretário-executivo do Conselho de Desen-

volvimento Comercial — CDC, Ruy Coutinho, anunciou que os
primeiros scanners nacionais (são leitores óticos a serem utilizados
nos pontos de automação comercial) serão comercializados neste
primeiro semestre de 1988, ao custo aproximado de 2 mil 500
dólares. "Trata-se de um feito considerável, que dará grande
impulso à automação comercial no Brasil", declarou Coutinho. O
scanner importado, atualmente, está na faixa de 5 mil dólares.

Ele explicou que o projeto do scanner nacional foi desenvol-
vido pela empresa Optoeletrônica, utilizando recursos humanos e
materiais da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo.
"O protótipo já está pronto e recebeu boa aceitação por parte dos
futuros usuários. Agora, ninguém mais segura o processo irrever-
sível de automação no varejo brasileiro", ressaltou.

A Optoeletrônica começou a desenvolver o projeto há cerca
de dois anos. Nesse período, a Secretaria Especial de Informática
chegou até a permitir a importação de scanners, para testes, mas
isso de pouco adiantou, pois, devido às incertezas na economia, os
grandes varejistas decidiram congelar os investimentos na parte de
automação comercial.

Enquanto o Brasil reduzia o pique nos investimentos do
setor, a Argentina implantou o seu código de barras e, hoje, está
muitos pontos mais avançada do que o Brasil nesse setor.
"Ocorreu que, ao contrário do Brasil, onde houve uma série de
medidas restritivas à importação de scanners, a Argentina pôde
adquirir o material no exterior, o que a deixou mais avançada do
que nós, na parte de automação comercial", assinalou Ruy
Coutinho.

Digitei acerta com a

Telesp o fornecimento

de terminais de vídeo

PORTO ALEGRE — A Digitei Indústria Eletrônica de
Comunicação de Dados fechou contrato de vendas com a Telesp
para o fornecimento de 1 mil 500 terminais de vídeo, no valor de
US$ 1 milhão 800 mil, com entregas a partir de janeiro e fevereiro.
A Digitei fechou 1987 com um crescimento de 46% sobre 1986, e
um faturamento de US$ 11 milhões 600 mil. O lucro da empresa
gaúcha será 5% do faturamento.

O diretor-superintendente da Digitei, Gilberto Machado,
disse que dois fatores contribuíram decisivamente para o bom
desempenho do ano passado. Um deles foi a renegociação da
dívida de curto para longo prazo, junto aos bancos (em valores de
junho essa dívida era de CZ$ 50 milhões), e o segundo fator foi a
elevação da produtividade, aue dobrou no segundo semestre. A
empresa de comunicação de dados trabalhou no segundo semestre
com um índice de produtividade de 85%, contra 45% do primeiro
período do ano.

Para este ano, as perspectivas também são melhores ainda,
segundo Gilberto Machado, que tem uma meta de crescimento de
50% sobre 1987, e um orçamento de US$ 18 milhões. Ele espera
também que o impacto dos lançamentos de novos produtos no
final do ano passado seja sentido em 1988. Alguns dos produtos
mais importantes lançados para 9.600 BPS (bits por segundo),
compacto e de baixo custo, e Gilberto Machado estima vender
muitos para a Embratel. É que a empresa estatal está em fase de
padronização de seus modems, criando um amplo mercado para
todos os demais componentes e equipamentos interligados.

Governo ainda é única 
fonte

de recursos para empresários
JL M. Arnuivo — 23/

CORRélCX
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VINCULADA AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

Para conhecimento dos interessados, a Comissão Especial
de Alienação torna público que na sede da Diretoria
Regional do Rio de Janeiro, localizada na Av. Presidente
Vargas, 3077 no Rio de Janeiro, realizar-se-á no dia 09 de
fevereiro de 1988 às 14:00 horas, concorrência para
alienação de imóveis de propriedade da EMPRESA BRASI-
LEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS situados nos 10° e
11° andares do Edifício à Av. Nilo Peçanha, 12 nesta cidade.
Os interessados poderão obter na sede da Diretoria Regio-
nal do Rio de Janeiro na Seção de Patrimônio, 6o andar, o
edital com todas as informações necessárias, nos dias
úteis, de 08:30 às 11:30ede 13:30 às 17:00 horas, a partir
de 04 de janeiro de 1988.

Rio de Janeiro-RJ, 29 de dezembro de 1987
Presidente da Comissão

Ministério das Comunicações

Arquivo — 23 7 87

Regina Perez

Por mais que se fale cm privatização e redução da
participação do estado na economia, o governo continua
sendo a única fonte de recursos para a iniciativa privada. Um
empresário, que hoje decida remar contra a maré, realizando
investimentos para aumentar sua capacidade produtiva, sim-
plesmente não encontra financiamentos de longo prazo no
sistema financeiro privado.

Não é à-toa que a taxa de investimento vem caindo ao
longo desse ano. As empresas não encontram estímulo para
investir diante da retração no consumo interno e ficam
inibidas pelas incertezas quanto ao comportamento da econo-
mia. A mesma incerteza que leva o setor financeiro privado a
operar a prazos cada vez mais curtos.

A poupança interna está concentrada basicamente em
dois tipos de investimentos: nas operações por um dia do
overnight ou na rentabilidade mensal das cadernetas de
poupança. Conseqüentemente, os empresários do sistema
financeiro não são realizados por prazos muito superiores a
isso. Entretanto, um investimento para aquisição de bens de
capital, cujo retorno geralmente ocorre no médio para longo
prazos, não pode ser realizado com empréstimos a taxas do
overnight.

Saída — Quem quiser investir hoje só tem mesmo
como opção as linhas de financiamento junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Além de ser praticamente única fonte de recursos de longo
prazo (os empréstimos em geral são contratados para saldar
em cinco anos eom dois de carência), o BNDES também
empresta a taxas de juros mais baixas, em torno de 8%, além
da correção monetária.

Mas mesmo os empresários que conseguem prioridade
para seus projetos de investimento junto ao BNDES não têm
encontrado muito estímulo para aumentar a produção num
momento em que a economia está em franca desaceleração.
Algumas liberações vêm sendo adiadas por vontade dos
próprios empresários, que preferem aguardar uma maior
definição na esfera econômica. Do lado oposto os empresários
que hoje têm planos de investimentos existe outra parcela que
ainda não digeriu o trauma do Plano Cruzado. Em 1986, não
foram poucas as empresas que acreditaram no aquecimento da
economia, e não hesitaram cm contrair empréstimos banca-
rios, à época com juros baixos, para investir no aumento de
produção visando uma demanda crescente.

Saneamento — Nesse caso encontram-se gigantes
como a Sharp, que viu o Cruzado naufragar, os juros
dispararem e acabou imobilizada por uma monstruosa dívida
sem encontrar escoamento para sua produção. Da mesma
forma que as empresas não têm condições de contrair emprés-
timos para investir nos prazos e taxas de juros hoje em vigor
no mercado financeiro, mais difícil ainda é sair de um
redemoinho igual ao que a Sharp ingressou.

E, da mesma forma que atua na ponta dos investimen-
tos, o BNDES acabou abrindo uma controvertida linha
especial de crédito para saneamento financeiro de grandes
empresas. Uma lista que além da Sharp inclui 16 outras
empresas de grande e médio porte como a Engesa, a D. F.
Vasconcelos, Microlab, Zanini, Lon nzetti, Elebra e Dedini.

— Essas empresas ficaram mal financeiramente por
fatores conjunturais — explica o superintendente de Planeja-
mento do BNDES, Júlio Mourão. Se não fizéssemos isso elas
simplesmente quebrariam e o problema seria ainda maior com
a perda de centenas de empregos.

Há seis meses o BNDES reabriu essa linha de saneamen-
to financeiro, a exemplo do que já havia ocorrido no período
recessivo de 1983. Esses financiamentos, batizados de Prodi-
cap (programa para bens de capital), têm taxa de juros de 12%
ao ano e prazo de 5 anos com dois de carência. Até agora 17
empresas já receberam prioridades dentro do BNDES, no
valor de 20 milhões de OTN (aproximadamente 10 bilhões de
cruzados).

Banco privado não

quer assumir risco

F=li EMBH ATEI_=;
Empresa do SISTEMA TELEBRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO RESTRITA NS DAA-0015/87

Objeto: Fornecimento de um Sistema destinaoo à Bilhe-
tagem/Tarifação Automática e ao Gerenciamento
do PABX instalado no Edifício Sede da Embratel.

1. A Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRA-
TEL, comunica aos interessados que realizará Seleção Restri-
ta, para fornecimento de um Sistema destinado à Bilheta-
gem/Tarilação Automática e ao Gerenciamento do PABX insta-
lado no Edifíc.o Sede da EMBRATEL, localizado na Av. Presi-
dento Vargas, n5 1012, Sobreloja, nos termos do Regulamento
de Licitação e Contratos das Empresas do Sistema TELEBRÁS,
publicado no Diário Oficial da União, Seção I - páginas
15.339/40, em 21.09.87.
2. Oata de realização: 19/Jan/88, às 09:00 horas, na Av. Presi-
denta Vargas, n? 1012, sala 280 - Rio de Janeiro-RJ.
3. Condição de Participação.
- Estar cadastrado na EMBRATEL
4 O Edital estará à disposição c:os interessados a partir do dia
04/Jan/88 até o dia OO/Jan'88, na Av. Presidente Vargas, n-
1012, sa'a 282,.Rio de Janeiro-RJ, na Soçáo dt Administração
a. Imóveis. -EMBRATEL-

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Joyce Jane

O sistema financeiro privado não cumpre mais a
sua função de intermediação financeira. Há muito
tempo o setor produtivo não consegue empréstimos de
longo prazo nos bancos, mas até antes do cruzado ainda
era possível contratar uma operação com vencimento
em 180 dias, embora a grande parte fosse fechada para
quitação em três meses. De meados de 1986 para cá,
todas as operações financeiras encurtaram de prazo e
os grandes negócios são fechados mesmo com prazos
inferiores a 30 dias.

O que levou os bancos a perderem sua capacidade
de fazer empréstimos mais longos foi a concentração
dos recursos no overnight e o aumento do risco dos
empréstimos. Desde 1986, o país passou a viver uma
onda de concordatas, com muitos bancos tendo que
jogar seus créditos para prejuízos. A situação só não foi
pior porque o Banco Central socorreu o sistema
financeiro e abriu linhas de financiamento especiais
para ajudar as empresas endividadas nos bancos.

No fim do ano passado, o Banco Central voltou a
abrir uma linha especial de crédito para as empresas
com problemas financeiros, mas dessa vez privilegiou
as companhias de grande porte. Para fazer isso, o
Banco Central passou a remunerar parte do compulsó-
rio sobre depósitos à vista dos bancos, que ficaram
obrigados, por outro lado, a comprar debêntures das
empresas com alto grau de endividamento no sistema
bancário.

Capital de giro — Como os bancos não
querem assumir os riscos de conceder um empréstimo e
não receber, as carteiras de dinheiro para capital de
giro praticamente se fecharam. Atualmente, apenas
empresas de grande porte — a maioria multinacionais
— conseguem empréstimos. As demais têm que ofere-
cer tudo que tem (e mais alguma coisa) para conseguir
um empréstimo, assim mesmo as taxas reais de juros
são elevadas.

A situação do sistema privado chegou a um grau
Jão.grande de distorção que muitos bancos de investi-
menTrTf^TirrreTiTirr^ôfR&^iadi^iJ^onte de ganhos o
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carregamento de carteiras de títulos federais, quánuo,"
originariamente, sua maior fonte de lucro deveria ser a
concessão de empréstimos para o setor produtivo.

Os banqueiros reclamam que não podem financiar
a produção porque não há recursos aplicados para
longo prazo, ou seja, os investidores estão preferindo o
curtíssimo prazo, o que impede o prolongamento das
operações. Segundo os dados da Andima (Associação
Nacional das Instituições de Mercado Aberto), em
novembro de 87 mais de 40% das aplicações eram feitas
por um dia (overnight) e 35% estavam aplicados para
30 dias (poupança). O maior prazo eram as aplicações
em títulos de renda fixa (60 dias) que detinha apenas
18% do total da poupança interna.

Mas o problema é que as incertezas não permitem
a alteração desse perfil: nem o investidor quer deixar
seu dinheiro imobilizado por muito tempo, nem os
bancos querem se arriscar a contratar operações longas
e nem as empresas querem empréstimos para investi-
mentos.

Os banqueiros admitem que a situação é tao
incomum que, nos últimos meses, o empréstimo que se
tornou mais freqüente foi o chamado hot money. onde
as empresas contratam empréstimos bancários para
prazo inferior a uma semana. ! a economia do
overniuht.

José Hugo: segurança para capital externo

José Hugo considera

nacional a empresa de

capital estrangeiro

Maurício Corrêa

BRASÍLIA — O anteprojeto de política industrial
apresentado pelo Ministério da Indústria e do Comércio ao
presidente José Sarney — e que devera ser oficializado
neste início de ano — não faz distinção entre empresas
brasileiras de capital nacional e empresas de capital
estrangeiro, tornando inócuo um dos pontos mais discuti-
dos, até agora, no âmbito da Assembléia Nacional Consti-
tuinte.

Essa informação partiu do próprio ministro José
Hugo Castelo Branco, salientando que, 

"no Brasil, só
existe uma categoria de empresas: as brasileiras, sendo
umas de capital nacional, outras de capital estrangeiro".
Na sua avaliação, a Constituinte precisa consagrar "os

princípios sagrados da liberdade econômica".
Liberdade econômica e democracia, na opinião de

José Hugo Castelo Branco, são "indissociáveis". Por isso,
ele entende que o Brasil, para se transformar num "porto
seguro" para as empresas de capital internacional, precisa
buscar fórmulas rápidas para equacionar esses dois fatores."As empresas precisam vir com segurança. Temos, eviden-
temente, de superar os problemas de natureza financeira.
Mas não podemos é continuar fora do sistema finaneeir.o
internacional", alertou o ministro da Indústria e do Co-
mércio.

Poupança — "Basta olharmos o mapa e verificã-
mos que o Brasil pertence ao mundo ocidental. Podemos
defender as nossas teses, que são justas, éticas e são até
morais, buscando aliados dentro do sistema para as nossas
posições. Mas não podemos, de fora do sistema, defender
nossas teses. Não temos poupança pública, pois infeliz-
mente ainda trabalhamos com déficit público. E a nossa
poupança privada não chega a 16% do Produto Interno
Bruto. Então, necessitamos de fluxos de capitais estrangei-
ros", entende José Hugo.

Ele adverte, entretanto, para o fato de que o Brasil
não é a única opção para os capitais disponíveis no mundo.
Assim, o país deve buscar um rápido entendimento com as
potências financeiras, inclusive sentando-se à mesa com o
Fundo Monetário Internacional. "O FMI não é um bem e
nem um mal em si mesmo, mas é, apenas uma agência
financeira. Não é nenhuma potência, e, sim, um órgão
financeiro do qual o Brasil é acionista e fundador, para
sentar e discutir com esse órgão os nossos problemas e a
equação para eles", acrescentou.

Para José Hugo, o débito contraído pelo Brasil junto
ao sistema financeiro internacional "deve e precisa .ser
honrado. Esta é a premissa fundamental de qualquer
decisão. Mas precisamos da compreensão dos nossos
credores, que necessitam entender que as nossas difieul-
dadds não decorrem de nossa incompetência e nem de
qualquer outro fator na administração das nossas finanças
e da nossa economia. Elas sucederam inapelável e inexõra-
vclmente por fatores externos à nossa administração",
frisou.

Produção de aço em 87

cresce 3,8% e em 1988

deve se expandir mais

BRASÍLIA — A produção nacional de aço, em 1987,
deve ter atingido cerca de 22 milhões de toneladas, com um
crescimento de 3,8% em relação a 1986. Mas, em 1988.
prevê-se uma produção total de 24 milhões 100 mil
toneladas de material siderúrgico, o que representará uma
expansão de 9,4% superior a 1987. Esses dados foram
revelados por William Rocha Cantai, secretário-executivo
do Conselho de Siderurgia e Não-Ferrosos do Ministério
da Indústria e do Comércio.

Na sua avaliação, o consumo, em 1987, situou-se ao
nível de 12 milhões de toneladas de aço, observando-.se
uma redução de 5,7% em comparação com 1986. Mas,
para 1988, aguarda-se um consumo da ordem de^ 12
milhões 900 mil toneladas de aço, com um incremento de

— * S& cobre o ano de 1987. William Cantai estima que;¦ em
1988, a balança comercial <jó setor siou uipiu ju« , a
vitária, na base de 2 bilhões 100 milhões de dólares, com
um crescimento de 36% em relação a 1987.

Não-forrosos — Segundo Cantai, "1987 foi um ano
de expansão na produção cie todos os metais, em relação a
1986. O acréscimo mais significativo ocorreu no_cobre,
magnésio e silício, em conseqüência das expansões das
empresas Liasa, Eletrometalur e CBCC. Quanto ao mag-
nésio, o crescimento foi devido ao aumento de produção
de Brasmag", salientou.

Também em relação ao ano de 1987, 1988 sera.um
período de grande expansão no setor de náo-ferrosos.
Prevê-se um incremento de 106% no silício e 15% no
zinco, graças à implantação progressiva dos proietos da
Eletroifa e Camareo Corrêa (silício) e expansão da Parai-
buna de Metais e fngá (zinco). O cobre também deverá se
expandir, na base de 160 mil toneladas, em 1988, em
conseqüência de investimentos na Caratna.

Cantai calcula que a balança dor. não-ferrosos, etp
1988, considerando os preços médios de janeiro a setembro
de 1987. deverá apresentar um saldo positivo de 660
milhões de dólares, ou seja. 2,7% superior a 1987. Haverá
um déficit em relação ao cobre, não em função da
quantidade importada.mas. sim. em razao do» altos preços
ao mercado internacional.
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Química e Petroquímica 
Criação de camarão 

gigante 
cresce no Nordeste

O 
ano novo chegou sem que o governo
do Estado encontrasse uma solução

definitiva para a localização do pólo petro-
químico fluminense. Técnicos da Compa-
nhia do Pólo Petroquímico do Rio de Janei-
ro (Copperj) continuam negociando com os
representantes da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) para encontrar uma solução
conciliatória para o problema da locali-
zação.

O estudo elaborado pela Engevix apon-
tou como melhor local para a instalação do
pólo uma área de propriedade da CSN, que
o governo federal havia escolhido para a
ampliação (unidade de laminados frios) da
capacidade da siderúrgica. O presidente da
CSN, Juvenal Osório, não aceitou a solução
da Engevix. Mas as negociações continuam.
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No vermelho

O relativo desempenho observado na indús-
tria química e petroquímica ano passado, ao que
parece, não chegou ao setor de transformação de
plástico. Dados divulgados pela Associação Bra-
sileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e pelo
Sindicato de Material Plástico do Estado de São
Paulo (Sindiplast) indicam que o setor fechou
1987 em recessão, com um crescimento negativo
de 5% em relação ao ano anterior.

Apesar disso, os empresários do setor asse-
guram que manterão em 1988 o mesmo nível de
emprego do ano passado e pretendem diversifi-
car os investimentos.

Defasagem

Apesar da liberação
de preços determinada
pelo CIP para os pro-
dutos petroquímicos
muitos produtos conti-
nuam defasados. Os
empresários do seg-

mento de corantes e
pigmentos, por e.xem-
pio, asseguram que
continuam com uma
defasagem de 30% em
relação aos seus
custos.

Gasolina natural
A nova planta de gasolina natural que a

Petrobrás está projetando com capacidade para
produzir 4 milhões de metros cúbicos por dia,
poderá ser localizada no estado de Sergipe. A
estatal dará prioridade à corrente de etano. E
como já existe uma planta de gasolina natural
naquele Estado, com capacidade de 3 milhões de
metros cúbicos por dia, tudo indica que a solução
será juntar as duas unidades, para fabricar o
etano suficiente para produzir o eteno necessário
aos projetos em andamento não só em Sergipe
como também em Alagoas.

Pólo Químico
de Uberaba

O Conselho de
Desenvolvimento
Industrial (CD1)
deverá conceder
prioridade a todos
os projetos ligados
ao pólo químico e
de fertilizantes de
Uberaba, em Minas
Gerais. Nesse senti-
do caminha de ven-
to em popa o proje-
to enviado mês pas-
sado ao CDI pela
Carbocloro S.A.
para montar uma
fábrica de cloro-
soda cm Uberaba.
A idéia e montar
uma unidade para produzir 100 mil toneladas/ano
de soda e 110 mil toneladas/ano de cloro, com
investimentos de US$ 100 milhões e início em
1992.

O programa da Carbocloro, além de contri-
buir para o desenvolvimento de novos projetos
de papel e celulose em São Paulo e Minas Gerais,
contribuirá ainda para a consolidação do pólo de
Uberaba.

Mais recursos
O Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) reservou CZ$ 78
bilhões de seu orçamento deste ano para aplica-
çáo cm projetos do setor químico, petroquímico,
fertilizantes, papel e celulose, além de cimento e
indústrias de base. Em relação ao ano passado a
dotação desse volume de recursos para esses
setores significa um aumento real de 36%.

Rentabilidade
assegurada

Os setores de química e petroquímica e
papei e celulose apreseniaramUTmaiores' reiTCF
bilidades nas Bolsas de Valores no ano passado.E segundo Lúcio de Toledo Malta, gerente-técnico da corretora Cotibra, os dois segmentos
deverão liderar o mercado ainda este ano.

Tecnologia de ponta
O setor químico e farmacêutico liderou pelomenos nos últimos cinco anos o registro, publica-ção e depósito de patentes em todo o mundo.

Mais de 50% de toda a tecnologia descoberta noconjunto cie países que se dedicam à pesquisa cdesenvolvimento científico pertencem a esse se-tor. segundo recente estudo a ser publicado peloInstituto Nacional de Propriedade Industrial

Isso-iiignifica que a indústria química efarmacêutica é a que mais inova em todo omundo, no lançamento de novos processos for-mulações e produtos.

Ronaldo Lapa

JOÃO ALFREDO (PE) —
Culturas tradicionais como a cana-de-
açúcar e o tomate, que durante séculos
dominaram a paisagem na zona da mata e
agreste nordestinos, estão começando a
perder espaço para uma nova atividade
econômica: a criação em cativeiro de
camarão de água doce, da variedade
gigante da Malásia. Seduzidos pela ex-
traordinária rentabilidade da criação de
camarões, grandes produtores da região
estão se desfazendo de antigos plantios e
utilizando as terras para a implantação de
viveiros. "Por que? É simples. Não há
nenhuma outra atividade agropecuária
em que se obtenha o retorno do investi-
mento em dois anos", explica o presiden-
te da associação dos produtores, Luís
Otávio Fernandes.

Segundo o presidente do Sindicato
dos Cultivadores de Cana de Pernambu-
co, Gerson Carneiro Leão, a cada ano
dezenas de associados do sindicato dimi-
nuem as terras antes ocupadas por cana,
utilizando culturas alternativas. "E, entre
outras, a criação de camarões é uma das
que têm se sobressaído", diz. Já há até o
caso de uma grande usina, a Curaripe, de
Alagoas, que erradicou 50 hectares dos
seus canaviais para implantar viveiros,
investindo 4 milhões de dólares no pro-
jeto.— Eu mesmo reduzi drasticamente
minha plantação de tomateiros não só
para dispor da área para construir os

viveiros, como para utilizar melhor a
.não-de-obra — acrescenta Luís Otávio
Fernandes, que cita os números de cabe-
ça: "Enquanto o tomate é um produtocujo preço oscila violentamente no mer-
cado. o preço do camarão é estável o ano
inteiro. Já a cana-de-açúcar rende CZS 44
mil por hectare, perdendo feio para o
camarão, cujo rendimento chega a CZ$
900 mil por hectare.

Atraídos por esses resultados, produ-
tores nordestinos já foram bater até à
porta da Sudene em busca de financia-
mento para a implantação de projetos."Estamos com dois empreendimentos
prontos para entrar na pauta do conselho
deliberativo e outros na fase de cônsul-
ta", conta o coordenador da área na
autarquia, Roberto Cavalcanti. Com a
entrada em operação desses projetos — a
produção começa a dar resultados seis
meses depois do primeiro povoamento
dos viveiros — o Nordeste vai ganhar
mais um item na sua pauta de exporta-
ções. Atualmente, Pernambuco obtém 2
toneladas por mês, número considerado
insignificante tendo em vista a aceitação
no mercado internacional.

Como funciona — A criação
de camarão de água doce — ou de
estuário — é uma atividade com história
curta no país. Segundo os técnicos da
empresa pernambucana de pesquisa
agropecuária (IPA), tudo começou em
1981, com a implantação do Projeto Ca-
marão, que visava à importação de pós-
larvas do gigante da Malásia — do Gêne-

ro Xfacfpbrachium e espécie Rosembergii—. implantação de uma estação experi-
mental e a difusão de conhecimentos.

— Hoje ninguém tem dúvida de queé um bom negócio. O que falta, agora, é
organizar os produtores numa associação
que centralize as exportações — diz o
agrônomo Lourinaldo Barbosa Cavalcan-
ti, um dos responsáveis pelo projeto, até
hoje acompanhando os produtores para
prestar assistência técnica.

Apesar dos bons resultados obtidos,
dois problemas têm impedido o cresci-
mento da produção. O maior é o custo
para a implantação de um criatório. "Co-
mo não há uma linha de crédito específi-
ca, só quem dispõe de capital pode entrar
no mercado", diz Lourinaldo Cavalcanti
citando as condições mínimas para come-
çar o negócio: Uma área de, no mínimo,
6 hectares. O investimento com a aquisi-
ção de pós-larvas — os filhotes criados
em viveiros com uma mistura de água
doce e marinha —, construção dos vivei-
ros e demais obras de infra-estrutura
consomem em torno de CZ$ 1,5 mil. É
preciso também água corrente de boa
qualidade, sem falar nos gastos com ra-
ção — a mesma utilizada na alimentação
de peixe e frango de corte — que pode
pesar até 30% no preço final da pro-dução.

Deduzidos os custos, o retorno é
compensador. Lourinaldo Cavalcanti cal-
cuia que a produção de um hectare de
camarão (2 toneladas) pode resultar nu-
ma receita de até CZS 900 mil por ano.

Joào Alfredo. PE — Natanael Guedes

Aviação Mário José Sampaio

A propalada fusão entre a TransBra-
sil e a VASP consistirá na criação

de uma holding, que manterá a identida-
de de cada companhia, e um terceiro
sócio só será aceito caso ele subscreva sua
parte em dinheiro.

Um alto dirigente de uma das empre-
sas aéreas envolvidas nas negociações
declarou que a maioria das notícias publi-cadas sobre o assunto até agora, não
corresponde ao que vem ocorrendo. A
participação do empresário Camilo Cola
na holding, que tem sido citada como
definitiva, é ainda nebulosa e pouco pro-vável.

Segundo a mesma fonte, as notícias
inverídicas publicadas têm gerado boatos
que irritaram os dirigentes da TransBrasil
e da VASP. O informante lembrou que o
patrimônio líquido da TransBrasil é 1,91
vezes maior do que o da Viação Itapemi-
rim. No caso da VASP, a diferença é
ainda maior, já que esta empresa, em
31.12.86, tinha um patrimônio líquido
1,95 vezes superior ao da companhia de
ônibus.

Uma participação do Grupo Camilo
Cola na holding teria obrigatoriamente
um valor enorme, frente aos recursos do
grupo de ônibus. O alto dirigente da
empresa aérea disse ao Jornal do Brasil
que esta distorção poderia provocar um
pedido de ajuda a órgãos financeiros
oficiais.

Mas, caso isto seja necessário, o
terceiro sócio não seria desejável. Pois,
além de não ter know how de aviação,
como vem sendo notado em suas declara-
ções à imprensa, com ajuda externa, as
duas companhias se equilibram por si.

As negociações entre a TransBrasil e
a VASP se iniciaram visando fortalecer a
posição de mercado e econômico-
financeiro das duas empresas. No início
dos contatos, elas pensaram em formar
uma holding que controlaria seus interes-
ses na área internacional; ou seja'os
charters e futuros vôos regulares. O mer-
cado de charters é considerado restrito, e
já estava gerando atrito entre elas, quevoavam para a mesma destinação. A
holding defenderia seus interesses de for-
ma conjunta.

O governador de São Paulo, Orestes
Quércia, ampliou a idéia da holding que,
sob seu ponto de vista, deveria englobar
as redes domésticas c internacionais. A
TransBrasil concordou em estudar o as-
sunto, desde que as empresas mantives-
sem sua identidade.

Foi então criado um grupo de traba-
lho formado por funcionários das duas
companhias, cuja primeira reunião ocor-
reu no início de novembro último. O
objetivo inicial foi de criar um acordo
operacional que procuraria otimizar a
oferta em determinadas áreas.

O primeiro passo deverá ser aumen-
tar a quantidade de vôos de jatos na
Ponte Alternativa, operada entre Congo-
nhas e Galeão. O intervalo atual entre os
vôos é demasiado longo e tem se consti-
tuído num entrave ao desenvolvimento

No dia 30 de dezembro último, a
Nordeste Linhas Aéreas realizou AGO e
AGE que aprovaram os balanços de
1984, 1985 e 1986. O relatório do ex-
interventor Henrique Araújo não foi
aprovado onde ele emite juízo de valor.
Mas. o que é importante, é que finalmen-
te chegou-se a uni consenso sobre o
futuro da empresa. Maiores detalhes na
coluna da semana que vem.

O avião 737-300 de prefixo PT-TEA
que se acidentou recentemente em Con-

Falta capital para fusão entre VASP e Transbrasil

fins será recuperado. O custo da revisão
será de 14 milhões de dólares e será
completado 30 dias após iniciados os
trabalhos.

do tráfego. A TransBrasil e a VASP têm
o mesmo equipamento para este serviço,
o Boeing 737-300, que facilitaria o au-
mento de freqüências. Uma das idéias
estudadas pela TransBrasil é passar parte
de sua oferta da Ponte, atualmente exe-
cutada com os Electra, no Santos Du-
mont, para o Galeão, com 737.

Os outros objetivos almejados são
uma maior cooperação nos vôos charter
para Orlando e compartilhar aviões nas
rotas domésticas, como ocorre entre a
Varig e Cruzeiro.

A holding seria composta através da
equivalência patrimonial entre a Trans-
Brasil e a VASP, e seria dada a possibili-dade a um terceiro sócio de subscrever
ações adicionais. Este acionista teria,
forçosamente, que integralizar sua parce-la de capital com dinheiro.

Diversos grandes grupos nacionais
foram consultados. Mas, como já ocorre-
ra na época em que a Cruzeiro do Sul
esteve à venda, em 1975, os grupos
privados de outros setores não desejam
investir na aviação comercial. Empresá-
rios da área da soja, de conglomerados
industriais de cimento e metalurgia e, até
mesmo, de uma grande empresa de táxi
aéreo foram procurados, e se negaram a
participar com capital de risco.

O grupo Camilo Cola, da Viação
Itapemirim, se interessou pelo assunto e
a seu pedido, e com aquiescência da
TransBrasil e da VASP, colocou mem-
bros no grupo de estudos, exclusivamente
como observadores.

Logo a seguir à primeira reunião do
grupo, surgiram declarações em órgãos
da imprensa de todo o país, nas quaisCamilo Cola dizia que os balanços da
TransBrasil e da VASP eram maquiados,

AERO NEWS
Um passageiro experimentado em via-

gens aéreas, que preferiu não se identifi-
car, pediu a esta coluna para notificar
que, a seu ver, a nova configuração de
poltronas dos 737-200 da VASP ficou
apertada. Seu vôo foi o 374 entre Rio e
Porto Velho.

O primeiro Brasília da Rio-Sul está em
fase final de montagem.

A França sempre se destacou em todo
o mundo por suas atividades culturais,
além naturalmente de sim participação
comercial. Agora, a Àir France contratou
diversos artistas para captar o que foi
chamado de a Fina Arte de Voar (nooriginal era denominada a "boa arte"

e que ele colocaria auditores americanos
para apurar os números verdadeiros.

A CVM, no dia 10 de dezembro
último, enviou um telex a Camilo Cola,
assinado por Milton Ferreira D'Araújo,
superintendente de relações com empre-
sas. Neste documento, a CVM exigia a
confirmação das declarações feitas, e, em
caso afirmativo, apresentar em 3 dias os
dados que provassem suas afirmações.

Camilo Cola respondeu, no dia se-
guinte, dizendo que "as afirmações conti-
das na reportagem citada em seu telex
foram de livre interpretação da itnpren-
sa". Mais adiante, Cola declarava quedemonstrava respeito pelas diretorias das
duas empresas, e manifestava interesse
da Itapemirim em subscrever as novas
ações.

Na realidade, a auditoria fora pedida
pelas duas companhias de aviação queselecionaram, de comum acordo, a Price
Waterhouse como empresa responsável
pelos trabalhos de levantamento con-
tábil.

Um aspecto interessante, é que o
grupo de trabalho da TransBrasil e VASP
é formado por pessoal da área de finanças
e de tráfego, e que os observadores de
Camilo Cola não têm direito de opinar.

O alto dirigente de empresa aérea
que falou ao JORNAL DO BRASIL
afirmou que a constância das notas distri-
buídas à imprensa e sua similitude de-
monstram que a fo.ite é comum. Mas, ele
foi categórico em dizer que, caso alguém,
ou algum grupo, deseje participar da
holding que vier a se constituir, terá queentrar com recursos líquidos em quanli-dade suficiente para compensar os patri-mônios auditados da TransBrasil e da
VASP.

mas eu mudei porque esta arte merece
menção especial). O artista venezuelano
Jesus Solo entendeu o espírito da coisa e
usando o tricolor francês criou uma gra-
vura de grande impacto visual. Parabéns
à Air France pela iniciativa.
® A Lufthansa, que é melhor porque se
esforça para alcançar este objetivo, anun-
ciou a aquisição de 24,5rÁ da companhia
de charters de carga aérea Cargolux.
® As lurbinas PT-6 que equipam os heli-
cópteros Sikorsky S-76 B e Bell 212
alcançaram um intervalo entre retiradas
prematuras de 90.909 horas. O S.76 B e o
Bell 212 são dos mais fortes competidores
na concorrência para equipar o Exército
Brasileiro.
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A criação do camarão gigante é bem mais
lucrativa que o plantio da cana-de-açúcar

Uma aventura que se

negociotornou otimo
É com bom humor que o fazendeiro Luís Otávio Fernandes1

conta a aventura em que se meteu, em 1984, quando se tornou um
dos pioneiros na criação de camarão gigante da Malásia. Sem ter
nenhum conhecimento sobre a atividade e acostumado a aconipa-'
nhar de perto o desenvolvimento dos porcos, do gado leiteiro e de •
corte — tem mais de 400 cabeças — e dos tomateiros, ele chegou a
ficar muito preocupado quando contemplou os tanques em queinvestira CZS 30 milhões, uma soma relativamente alta para a
época.

Eu pensava: como vou saber se esses danados estão
engordando? — lembra Luís Otávio, acrescentando que. na
época, acreditava piamente no ditado popular segundo o qual "o
que engorda rebanho é olho do dono". O pior, segundo ele, eram
as gozações dos amigos e a desconfiança da família.

Mas, segundo ele, ao mesmo tempo via vantagens. A maior:
no preço do camarão o governo não mete a mão, por ser um artigo
considerado supérfluo. "Depois, eu pensava: se não encontrar a
quem vender, deixo nos tanques e não perco nada, ao contrário do
tomate que apodrece. E se chegar o momento em que não der
mais para guardar, pesco e levo para casa. Vou até fazer inveja aos
vizinhos, comendo camarão três vezes por dia."

Não precisou. Hoje, ele tem dificuldades para organizar a
distribuição para atender a todos os interessados.

A aventura de Luís Otávio foi mais complicada porque sua
propriedade fica situada no município de João Alfredo, a 150
quilômetros do Recife, numa região de clima semi-árido, entre o
agreste e o sertão. O terreno não era plano, como seria ideal, e a
água também não era tão abundante. Com criatividade, entretan-
to, ele superou as dificuldades. A declividade do terreno foi
utilizada na instalação de um sistema de abastecimento d'água em
que a gravidade impulsiona.

Hoje consigo uma renda mensal de CZ$ 90 mil desconta-
dos todos os custos — diz ele, exultante, contando que até sua
mulher se engajou de corpo e alma no projeto, fazendo a pesagemda produção e tornando-se uma espécie de diretora comercial da
empresa. "A tendência agora é aumentar a área. Para isso, estou
acabando com a criação de porcos", conta, satisfeito também poroferecer 30 empregos permanentes. (EC).

Empresa aérea volta

a operar com a ajuda

do governo da Bahia
SALVADOR — Sob intervenção federal desde março de

1986, a Nordeste Linhas Aéreas, que chegou a ter a cassação de
sua concessão sugerida pela Consultoria Geral da República,
acaba de ter sua viabilidade eeonômico-financeira assegurada pelo
governo da Bahia: assembléia geral extraordinária realizada no
último dia do ano passado possibilitou que o controle acionário da
empresa voltasse ás mãos baianas. O Ministério da Aeronáutica
deverá suspender a intervenção esta semana, segundo o novo
presidente do conselhode administração, José Pedral Sampaio.

A questão vinha se arrastando desde que o grupo mineiro
Transmee Translima adquiriu as ações da Votec e, depois, da
Transbrasil, buscando o controle acionário da Nordeste Linhas
Aéreas objetivando transferir a empresa para Minas Gerais. O
governo da Bahia reagiu contra a transação porque desfigurava a
composição societária original tripartite (divisão de um terço do
capital para cada uma das partes: estado, Votec c Transbrasil).

Com mediação do Departamento de Aviação Civil (DAC),foram realizadas 25 reuniões entre as partes em litígio, desde
maio. Como resultado, as ações antes pertencentes ao grupoTransmee Translima foram adquiridas pelo grupo baiano Dois
Rios S/A. Somando às ações do estado e da Propar. cerca de 66rí
do capital votante passa a ficar em poder da Bahia.

A eleição do novo conselho administrativo dia 30 passado,em assembléia geral, garantiu definitivamente a localização da
sede da empresa em Salvador, "viabilizando a aviação regional,
evitando a cisão da empresa e preservando o patrimônio público",como destacou Pedral Sampaio, secretário estadual dos Trans-
portes.

O novo conselho de administração ficou composto por José
Pedral Sampaio, Paulo Demócrito de Sá Caires, Carlos Krus-
chewsky, Ellington Figueiredo, Silvio Roberto de Moraes Coelho
e Anlonio Luís Calmon Teixeira. São suplentes José Heli Rebou-
ças e Edeval Pereira de Oliveira.

QUALIDADE PELO MENOR S

PREÇO 1

*

PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A.
CGC/MF n° 90.751.025/0001-10

FATO RELEVANTE
Informamos que a PETROQUÍ-

MICA TRIUNFO S.A. assinou em 23
de dezembro de 1987 o 

"Reschedu-

ling and Amendatory Agreement"
com o IFC — International Finance
Corporation sediada em Washington
D.C. — EUA.

Através deste contrato, foram
reescalonados para 1990-1992 paga-
mentos no valor de US$
5,095,000.00, de empréstimos le-
vantados por ocasião da construção
da fábrica de polietileno de baixa
densidade, localizada em Triunfo-
RS.

Porto Alegre, 23 de
dezembro de 1987.

JOSÉ ANTONIO
FERREIRA FADRIQUE

Diretor Superintendente

ij
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Seu Bolso

Fonte: Analysls Consultoria
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Apesar de não ter ganhado da inflação no
ano, o dólar em dezembro deu uma arranca-
da e valorizou 20,31%. O ouro subiu
17,57%.

Caderneta de 
poupança 

foi em 87

aplicação de maior rentabilidade

A caderneta de poupança, que consegue aliar
os três princípios básicos de um bom investimento
— segurança, liquidez e rentabilidade — e por
isso mesmo protege contra a inflação, mas com
ganho real limitado, em 1987 surpreendeu os
poupadores. Foi o ano da poupança, sem outro
igual na sua história, com rentabilidade superior a
todos os outros ativos: 427,2% em 12 meses
(14,71% em dezembro).

A inflação, por sua vez, também foi recorde,
com um índice nunca verificado no Brasil:
365.96% no ano, o que dá 0,42% ao dia e uma
media de 13,40% ao mès. Dezembro não foi o
pior mês do ano passado, mas mostrou que está
em alta, com variação de 14,14%. Junho ficará
marcado como o mês em que todos perderam, já
que o índice de Preços ao Consumidor (IPC)
atingiu 26,06%, mas ninguém foi compensado por
isso. Nem os depositantes em poupança, que
receberam só 18,61%.

Renda fixa — Os investimentos em
renda fixa, além da caderneta de poupança,
conseguiram proteger os aplicadores. O melhor,
depois da poupança, foi a aplicação cm Certifica-
dos de Depósitos Bancários (CDB) pós-fixados,
com rendimento acumulado cm 12 meses de
400%, de acordo com levantamento realizado
mensalmente pela Analvsis Consultoria em Mer-
cado de Capitais Ltda. Êm dezembro, a rentabili-
dade dos CDBs foi de 14,99%. Os papéis prefixa-dos não foram tão bem, em termos anuais, com
valorização de 300%, abaixo da inflação no pe-
ríodo.

Quem preferiu, dadas as incertezas da econo-
mia durante todo o ano passado, deixar o dinheiro
girando apenas overnight (no curtíssimo prazo),
com garantia de títulos públicos — Letra do
Banco Central —, não conseguiu vencer a infla-
ção. Em termos acumulados, o retorno foi de
356,33%, apesar de a partir de julho ter dado

ganho real todo o mès. Em dezembro, o over
rendeu 14,38% para um IPC de 14,14%.

Risco — Já os investidores que preferem
arriscar e optaram por ativos de renda variável,
como ações, ouro e dólar, desta vez perderam. As
ações, de um modo geral, tomando como referên-
cia os índices de lucratividade das bolsas de
valores do Rio de Janeiro e São Paulo, tiveram o
pior desempenho do ano passado: 74,74% p 'o
IBV e 34,87% pelo Ibovespa. No mês passado .
Bolsa do Rio registrou uma alta de 9,04% ca' :
São Paulo de 0,71% apenas.

O dólar, apesar da acelerada de dezembro,
não conseguiu dar bons resultados: 248% de
rentabilidade anual e 20,31% no mês passado.
Essa alta no último mês do ano deveu-se, segundo
a Analsysis, ao pacote fiscal que direcionou os
recursos para o black, ouro e fundos ao portador.
O ouro teve uma valorização de" 17,57% e de
330% em doze meses.

Operador de 
pregão 

teve ano difícil
Arquivo

Poucos conseguiram

bons negócios

para seus clientes

Sônia Ara ripe

aUANDO 
as bolsas de valores vão muito

bem, fechando sempre em alta, e movi-
mentando grandes volumes de negócios, a
grande preocupação das corretoras é dar conta
de tantos clientes. Mas. num ano difícil como
foi 1987, nada mais importante para as corre-
toras do que escolher um excelente operador
de pregão, que vai saber comprar na hora
certa e vender no momento mais propício.
Como os negócios com ações tiveram uma
queda real de 70% no ano passado em relação
a 1986 (que também não foi um ano tão bom),
houve muito desemprego de operadores e
analistas de investimentos.

O JORNAL DO BRASIL consultou cerca
de 20 operadores e especialistas do mercado
de ações carioca à procura do operador que
mais se destacou este ano. Um operador que,
no sobe-e-desce da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, conseguiu chamar a atenção de seus
colegas como um verdadeiro craque do pre-
gão. Ganhou um operador que se considera
novo no mercado de ações, apesar de ter
começado com 14 anos, e que, com modéstia,
admite existirem vários outros operadores com
o mesmo fôlego: José Carlos de Carvalho
Dias, 24 anos. casado, com um filho de dois
anos, mais conhecido no mercado carioca
como Cheirinho.

José Carlos começou a trabalhar como
office-boy na Corretora Cotibra e, depois de
aprender como funcionava o mercado acioná-
rio, ganhou a posição de auxiliar da mesa de
operações, que comanda de dentro da correto-
ra o que os operadores fazem lá no pregão.
Em 1980, ele teve seu passe comprado pela
Corretora Multiplic, a líder de negócios no
mercado acionário do Rio há cerca de oito
anos, começando como auxiliar de pregão e
depois como operador.

A Multiplic atua muito no mercado de
opções, onde José Carlos é considerado um
verdadeiro expert, segundo seus companhei-
ros de pregão. No último vencimento de
opções em São Paulo, ele chegou a ir para Ia
operar para um grande cliente da corretora.

Josc Carlos Dias: o destaque entre os operadores em 87

Um pouco tímido, cie diz que não há
muito mistério para chegar a ser um craque do
pregão:— E preciso acima de tudo ter muita
sensibilidade, para perceber tudo o que está a
sua volta; vocação e gostar muito do que faz.

Ele não esconde o amor pela profissão que
escolheu. "Sou um verdadeiro viciado por
Bolsa", admite. Para quem olha de fora, o
pregão parece uma verdadeira loucura, que
ninguém se entende no meio de tanta gritaria.
Mas quem vive esta loucura no dia-a-dia, sabe
muito bem que tudo não passa de um local de
trabalho muito bem organizado. "As vezes a
gente fica cansado e dá um pouco de vontade
de largar tudo. Mas não adianta. Quem gosta
mesmo de Bolsa não larga isto nunca mais",
conta o operador da Multiplic.

Josc Carlos revela que não deixa de pensar
no seu trabalho nem na hora de dormir."Dependendo da época, eu sonho ou tenho
pesadelos com a Bolsa. Mas estou sempre
pensando no pregão", diz. Nem mesmo quan-

do está cm sua casa, na Ilha, ou viajando com
a mulher e o filho dc dois anos ele se desliga."Leio tudo sobre mercado, seja em jornais,
revistas ou livros", conta.

De origem humilde, ele diz que ganha
hoje o suficiente para dar uma vida tranqüila
para sua família. Como opção de investimento
não poderia deixar de aplicar em ações: tem
Banco do Brasil ON (ordinária nominativa)
que sonha deixar como patrimônio para o
filho. Em 1988 José Carlos espera ter um ano
melhor do que 1987, quando a crise no merca-
do financeiro empurrou muitos especialistas
para o desemprego. "Pior do que 1987 não
poderá ser", confia. E aconselha, para quem
sonha em ser operador, estudar com calma se
isto é realmente o que pretende fazer:

— É uma profissão que exige muita dedi-
cação e acima de tudo respeito aos clientes —
ensina. Quem sonha em ir para o pregão
apenas para ficar rico mais rápido, ele desa-
conselha. "Estes podem ter uma carreira
curta", adverte.

Dólar paralelo

rende menos que

oficial em 87
Quem apostou que a economia brasileira não

conseguiria dar uma arrancada em 1987. impedida
pela falta de investimentos e pelo grande clima de
indefinições, e preferiu aplicar no dólar paralelo
durante todo o ano acabou amargando um pessi-
mo resultado: esta aplicação rendeu bem menos
do que as de renda fixa, como a tradicional
caderneta; perdeu disparado para a inflação ofi-
ciai de 365,96% ao ano e ficou bem abaixo até
mesmo do dólar oficial.

Os especialistas lembram que. em 1986, após
a edição do primeiro Plano Cruzado, o dólar
oficial ficou congelado por vários meses até que
em outubro houve a primeira desvalorização. Esta
distorção cambial acabou se refletindo não só na
cotação do dólar oficial, mas também no dólar
paralelo

Os investidores de dólar no black sabem que
este é um mercado acima de tudo sem muita
lógica. Como estas aplicações são ilegais, apesar
de quase todo mundo ter um pouco de dólares
guardados em casa. as cotações diárias variam
sem muita coerência Normalmente a cotaçao do
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dólar no paralelo sobe a cada vez que a economia
sofre uma mudança muito brusca, como a troca do
ministro da Fazenda, ou o anúncio de um pacote
fiscal.

No entanto, durante quase todo o segundo
semestre de 87 o preço do dólar no black pratica-
mente ficou estagnado, sem grandes alterações. A
partir de maio a diferença entre o dólar oficial e o
paralelo começou a acentuai-se. Se no final de
1986 o dólar oficial foi negociado a CZS 14,939,
na ultima quarta-feira (dia 30) chegou a CZS
72.25 par.i venda, nu seja. uma variação de
3S5,63rV Já no paralelo, a moeda esta\a sendo
negociada .: CZS 27.00 no final de dezembro de

Indicadores financeiros

refletem inflação de 87

Francisco de Assis

AS 
expectativas inflacionárias, definitiva-

mente incorporadas ao campo teórico da
ciência econômica, desempenham papel impor-
tante na explicação das principais variáveis ma-
croeconômicas, a começar, obviamente, pela
própria taxa de inflação. A taxa esperada de
inflação influencia a taxa efetiva através de seus
efeitos na demanda global e na oferta global da
economia. Em resumo, se os agentes econômi-
cos — consumidores e investidores de um lado,
empresários e assalariados de outro — se com-
portam tendo como expectativa um aumento
futuro da taxa de variação dos preços, este
aumento acaba ocorrendo de fato. Os analistas
econômicos recorrem freqüentemente às noções
acima resumidas na defesa de seus pontos de
vista ou na formulação de suas previsões. A falta
de medida empírica precisa, baseiam-se na intui-
ção e nas opiniões de agentes de mercado para
inferir sobre a relação existente entre os fatos
econômicos, os índices de inflação e as taxas
esperadas de inflação.

Recentemente alguns analistas brasileiros
ressaltaram a discrepância entre as expectativas
inflacionárias deste final de ano e início do
próximo e os fatos, na base dos quais se cncon-
tra, possivelmente, o resultado do IPC de de-
zembro. A Opinião é que as expectativas estão
além dos fatos em termos inflacionários. por
mais negativos que tenham sidos os resultados
da política antiinflacionária do Plano Bresser.
Isto é, de acordo com esse raciocínio, a socieda-
de estaria pessimista cm demasia. O argumento
que desenvolvemos neste artigo contraria referi-
da avaliação. Seguimos a perspectiva de curto
prazo c utilizamos os dados dos mercados futu-
ros dc OTN e Câmbio-Cruzado como indicado-
res das expectativas inflacionárias dos agentes
econômicos que lidam nestes mercados. Assim,
mostramos que há uma estrita relação entre os
fatos da economia e as taxas esperadas de
inflação. Numa referência à questão mais impor-
tante das expectativas dc longo prazo, são
ressaltadas as razões por que a variação mensal
do IPC de dezembro não deve ser considerada
evidência suficiente da reversão do processo
inflacionário ou mesmo de sua estabilidade.

Vejamos, 
em primeiro lugar, os fatos obscr-

vados em novembro e que tiveram in-
fluência marcante nas expectativas inflacionárias
de curto prazo. Objetivamente, no período de
dez a trinta dc novembro ocorreram vários
reajustes dc preços de produtos controlados e
das tarifas dos serviços públicos, além da libera-
ção do controle pelo CIP e SUNAB de produtos
cujos preços estavam mantidos artificialmente
baixos. A indústria e alguns segmentos do
varejo realizaram uma generalizada remarcação
preventiva de preços dada a suposta iminência
de choque tarifário c de congelamento, ampla-
mente explorada pela imprensa. Naquela fase,
caso os índices fossem medidos em intervalos de
dez dias, isto é, pela comparação de preços
médios observados nesse espaçamento (ao invés
de trinta como o usual), provavelmente seria
atingido o patamar de 20% a 25%. Diante deste
quadro as taxas esperadas de inflação expressas
nos mercados futuros de OTN e Câmbio-
Cruzado, alcançaram níveis bastantes elevados:
20,8% a 24.0%, para janeiro e fevereiro pela
OTN e 20,1% e 22,1% para janeiro c março se
medida pelo câmbio, conforme pode ser obscr-
vado nas figuras 1 e 2, que retratam as trajeto-
rias das taxas esperadas de inflação, referentes
ao período de 16 de novembro a 18 de dezem-
bro, expressas nos correspondentes mercados
futuros. Novos fatos sc sucederam no início de
dezembro: a negativa do governo quanto ao
choque tarifário, a eliminação da possibilidade
de congelamento de preços com o enfraqueci-
mento do Ministro Bresser, a realidade do
excesso de estoques nas indústrias em pleno fim
de ano, os primeiros indicadores do comércio
para dezembro e a própria estimativa do IBGE
para a variação do IPC de dezembro. Como
conseqüência, as taxas cederam para a faixa de
16% a 18%.
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Outro aspecto marcante dessa experiência é
a alta variabilidade da taxa esperada de inflação.
Também aqui há uma correspondência com os
fatos relevantes (congela, não congela; há cho-
que, não há choque) e com a própria variabilida-
de da taxa de inflação observada em 1987. cuja"
intensidade não tem par na história da inflação
brasileira.

O segundo ponto trata do valor informado-
nal da variação do IPC do mes e sua relevância
nas expectativas de longo prazo. Nesta questão,
discordamos da importância atribuída ao índice
mensal, um vezo comum a ministros da área
econômica e a analistas incautos. O fato é que a
carga informacional do índice do mês é precária
como medida ou indicador da reversão da ten-
dência inflacionária. As razoes são: quanto' a"
estrutura de pesos, esta reflete um padrão de
consumo anual e não mensal e, certamente, o
mês de dezembro é o mais atípico; quanto à
estimação das variações dos preços dos bense
serviços, argüímos por sua alta sensibilidade a
situações efêmeras dc mercado que ocorrem
amiúde nos meses de dezembro e janeiro-
Acrescente-se a esses problemas a não compara:
bilidade entre os índices IPC (medido entre 16.
do mês anterior a 15 do mês de referencia) e o
INPC (medido no mês civil), porque os métodos
de cálculo não permitem, aiiás não permitem
sequer uma interpretação segura entre suas
relações (inclusive, para produtos com variância
elevada de preços entre locais dc compra pode
ocorrer situações em que o número índice do
INPC seja menor que o do IPC, mesmo sc os
preços se mantêm estáveis ou cm declínio). De
sorte que o fato de o IPC de dezembro ser
menor que o INPC dc novembro não autoriza
uma conclusão favorável à hipótese dc redução
da taxa de inflação. Na verdade uma medida da
inflação subjacente ou da tendência inílacioná-,
ria pode ser obtida mediante simples médias
móveis. Assim procedendo, não se obserya,
qualquer indicação precisa de que o processo
inflacionário esteja se revertendo ou sc estabili?.
zando.

Como 
conclusão podemos afirmar que a

evidência recente indica que os mercados
futuros dc OTN e Câmbio-Cruzado expressa-
ram, com fidedignidade, os fatos relacionadas,
aos preços da economia brasileira no período
sob avaliação. Em perspectiva dc médio e longo
prazos, acreditamos que predominam as expcc-
tativas de elevadas taxas de inflação, formadas
mediante a avaliação do comportamento de
variáveis macroeconômicas, como o aumento do
déficit público de 2,8% em 1986 para 6,5% em
1987 e a recente expansão da base monetária.
Por fim, uma questão importante precisa ser
posta: os efeitos das expectativas inflacionárias
de curto prazo, manifestadas nos mcrcados
financeiros, na taxa efetiva dc inflação. Trata-se
dc tema para pesquisas mais profundas. No
entanto, reafirmamos que o processo inflacioná-
rio que estamos experimentando tem origens
antigas, agravado com a ausência dc política
antiinflacionária desde 1985 c que seus momen-
tos de maior intensidade, neste ano, foram
determinados muito mais cm função da susposta
iminência de choques tarifários e de congela-
mento de preços do que resultantes de antecipa-
ção de demanda ou mesmo aumentos salariais
decorrentes dc expectativas inflacionárias.

Taxa Esperada de Inflação - Mercado Futuro de Câmbio Cruzado

1986 e foi negociada na média a CZS 94,00 nos
últimos dias ae 1987; ficando bem abaixo da
inflação oficial, com um rendimento nominal de
248,00%.

Só teve sorte mesmo quem comprou dólares
no black apenas no final de 87, diante da ameaça
do pacote fiscal. Nos últimos dois meses, o dólar
deu uma arrancada, já que praticamente nenhum
outro investimento escapou das garras do Leão no
pacote fiscal divulgado no dia 21 de dezembro.
Afinal, o dólar no paralelo é uma operação
considerada "ilegal", apesar de muitos investido-
res terem alguns dólares em casa: ou seja, é isento
de imposto.

E muito difícil prever uma trajetória para o
dólar no black para 1988. Os doleiros acreditam
que. se náo houver realmente um recuo do
Governo cm alguns pontos do pacote fiscal em
relação ao mercado financeiro, a moeda america-
na poderá continuar em alta. Mas é preciso tomar
cuidado; se a intenção do Governo for confirma-
da. de reformular a tributação sobre os mercados
futuros, de opções e a termo, a tendência de alta
para o dólar não é tão garantida.

Nota da Redação: Em virtude do feriado,
não publicaremos nesta edição as tabelas
dos fundos ao portador, de curto prazo e de
ações. Voltaremos a publicá-las normal-
mente amanhã.
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Felix The Cat, por fora, domina Leana em cima do espelho. Vaujak, por dentro, chega em terceiro, próximo dos ganhadores.

Felix The Cat atropela

forte e derrota Leana

Felix The Cat (Depressa em Ciad), de
criação do Rio Grande Agro-Pastoril e de nro-
priedade do Stud Dav Trade. ganhou em belo
final o Clássico Jóquei Clube de Minas Gerais,
disputado ontem à tarde no Hipódromo da
Gávea, nas distância de 1 mil 200 metros, pista
de areia, com a dotação de CZS 175 mil para o
proprietário do ganhador. José Aurélio foi um
jóquei perfeito no dorso do vencedor, que foi
apresentado em excelentes condições por Oraci
Cardoso, seu treinador.

Dada a largada, Connetable e Leana sairam
brigando pela ponta, com Aurélio inteligente-
mente mantendo Felix The Cat na terceira
posição. Na reta final, quando Leana avançou e
dominou Connetable, Felix The Cat apareceu
por fora e veio brigar pelo primeiro posto. O
tordilho Vaujack, por dentro, juntou-se aos dois

,pa luta. Felix The Cat livrou pescoço sobre
Leana. que a duras penas, resistiu ao ataque de
Vaujak e assegurou a dupla. Douto completou o
marcador.
Resultados
Io Páreo: Io Herão J. Ricardo 2o Kicker M.Silva
3o, Galeon De Roi J.Garcia vencedor (5) 2,90
inexata (4,50) placês (5) 1,50 (4) 1,30 exata
(10,50) triexata (168,00) tempo: 82s4
2o Páreo: 1° Rubi Fortuna J.Aurélio e Flusavic
J.F.Reis (empate) 2o Nó de Bico J.Ricardo
vendedor (4) 1,30 e vencedor (6) 1,20 inexata

(2.90) placês (4) 1,40 (6) 1,20 exata (3,80) e
(3,40) triexata (5,00) tempo: 88s2
3" Páreo-, 1" Supreme C.Lavor 2o Scandarella
F.Pereira 3o Bella Carina J.Ricardo 4o Outra
Vez Será E.R.Ferreira vendedor (7) 1,80 inexa-
ta (11.40) placê único (1,70) exata (6,00) triexa-
ta (61.00) tempo: 68sl
4a Pareô: Io Pai Raense J.Queiroz 2o Eagleton
J.Ricardo 3" Ginesca D.Neto vencedor (6) 3,70
inexata (6,30) placês (6), 1,70 (1) 1,50 exata
(18,30) triexata (176,00) tempo: 68s2
5o Páreo: 1" Perlussa C.Lavor 2o Ennery F.Pe-
reira 3o Conset J.Ricardo Io Xai Isa A.P.Sousa
vencedor (6) 1.00 inexata (2,80) placê único
(1,10) exata (4,90) triexata (8,00) tempo: 80s4
6° Páreo. Io Felix The Cat J.Aurélio 2o Leana
L.A.Alves 3o Vaujak J.C.Castilho vencedor (2)
3,70 inexata (10,00) placês (2) 1,90 (3) 2,20
exata (22,80) triexata (287,00) tempo: 74s
T Páreo: Io Jutairana J.Queiroz 2o So Glossy
J.Aurélio 3o Gela G.F.Almeida vencedor (5)
3.40 inexata (8,60) placês (5) 1,50 (3) 1,80 exata
(16,20) triexata (53,00) tempo: 73s3
S" Páreo: Io Silicle Cat J.F.Reis 2" Dahman
J.Pinto 3° ütono J.Queiroz vencedor (4) 2,80
inexata (3,30) placês (4) 1,50 (7) 1,30 exata
(9,90) triexata (33,00) tempo: 67s3
9' Páreo: Io Bo Derek J.Ricardo 2o Bandojero
M.Ferreira 3o Parnella J.M.Andrade vencedor
(6) 4.30 inexata (2,80) placês (6) 1,40 (8) 1,10. . Pi'
exata (10.50) triexata (108,00) tempo: 83s4

Resultado de São Paulo

SÀO PAULO — A segunda corrida do ano
no hipódromo paulistano de Cidade Jardim
contou com duas provas especiais: Rafael de
Barros Filho A e B. tendo produtos inéditos de 2
anos. As provas A e B, disputadas no 5" c 6"
páreos na distância de 1.000 metros cada uma,
foram as atrações na tarde de ontem.

O vencedor da Prova Especial A foi o alazão
natural do Paraná, Palm-Cigal (por Endeusado
em Tereza Maria), conduzido por Ivan Quinta-
na. O potro Giorgi Vergano (por Elgay cm Sea
Crowj —, um outro alazão — venceu a Prova
Especial B, sendo pilotado pelo jóquei A.
Barroso.

y V
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JOCKEY CLUB BRASILEIRO

„ C8NCIRS0 ACUMULADO
COM Cz$ 16,00 VOCÊ PODE GANHAR ATÉ CzS 3.000.000,00r

Hoje na Gávea
1o Páreo — ás 19h30mln — 1.300 metros —
CZS 42 mi! - DUPLA-EXATA - TRIEXATA

(Hipódromo):1 — Montemaior, L.A. Alves 1 57— Vinculo, J.Ricardo 2 57— Don Budge, W. Gonçalves 3 55— Guanaburú.J F.Reis 4 57— Marco-Polo, D.Moreira 5 58
- HereUL Marins 6 58— Jubilee.J.Aurélio 7 58

2o Páreo-às 20hs-1.100 metros -CZS 42
mil - DUPLA-EXATA - TRIEXATA (Agênciase Hipódromo):

(INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS)
— Cadurbela.J. Aurélio 1 51
— Devilish, G F.AlmokJa 2 55
— Tavico.R. Vieira 3 54
— Crypton, F Pereira F° 4 57
— Aknot.J.F.Reis 5 58
— Tornei, C.A. Martins 6 55
— london Express. LJanuário 7 55

3o Páreo — às 20h30mln — 1.200 metros —
CZS 54 milDUPLA-EXATA - TRIEXATA (Hipódromo):— Zu-Juan. E S Gomes 1 58— Best Man, M B Santos 2 57— Fre Puro, F. Pereira F° 3 58— Pineapple. G F. Almeida 4 58— Tanga Carioca, D Moreira 5 56— Parnak. J. Freire  6 56— El Giorgiano, J. Aurélio 7 58

4o parco às 21 horas — 1.200 metros — CZS 90milDUPLA-EXATA - TRIEXATA (Hipódromo):
— Jack Jiggs. W. Gonçalves 1 52— Sunacho, G. Guimarães 2 56
— Jce Poker, J. Pinto 3 56— Jang. J.F. Reis 4 56
— Azabache. C Lavor 5 56
— Noro. J. Aurélio 6 56— Donlope. J. Ricardo 7 56

5o Páreo às 21h30mln —1.200 metros — CZS66 mil
DUPLA-EXATA - TRIEXATA (Agências o Hl-

pódromo)
1— Chmtok.J. Pinto 1—572— Generador, J. Freira 2—57
3— Bakchich, E.S. Santos 3—574— CherCroiseur, R. Marques 6—575— JustKing, J.F. Reis 7—57
6— Vosne Romanóe, R. Freire 4—57"— Paper Moon, R. Roorigues 9—577— Costume, J. Aurélio 5—57"— Garanto Sempre. F. Pereira F° 8—57

6o Pareô ás 22 horas — 1.100 metros — CZS91 milDUPLA-EXATA - TRIEXATA (Hipodromo)(PÁREO DE LEILÃO)
1— Ebell.G.F Almeida 1—562— Lotex.G. Guimarães 2—56

indicações-

3— Oribi.J. Pinto 3—564— New Fair.C.A. Martins 4—565— Hargeisa, L.A. Alves 5—56
6— Sarita do Galeão. I. Brasiliense 6—567— Extra Suave. J. Ricardo 7—56
8— Dinalóa, C. Lavor 8—56

7° Páreo à« 22h30mln —1.100 metro» — CZS66 mil
DUPLA-EXATA - TRIEXATA (Hipódromo):

— Bolicho. R. Marques 157— GetVourMcney.J. Freire 257
— Brilhantaço, CA. Martins 357— Horotock, J.Ricardo 457— Chamiran, J.C. Castillo 557— Jabiraca.J. Aurélio 657— ErnestSon.L.S. Santos 757

8o Páreo às 23 horas —1.100 metros — CZS
91 milDUPLA-EXATA - TRIEXATA (Agência e Hlp6-dromo):

(PÁREO DE LEILÃO)
— Etiqueteiro. E.R. Ferreira 1 56
— SweetPaton.J. Ricardo 2 56— Guibrante.J. Aurélio 3 564— Humble.J. Freire 4 56
— Jansen, J.F. Reis 7 56— JuageRoyBean,G.F. Almeida 8 56— Esmail.Jz. Garcia 9 56
— Monolito. W. Gonçalves 5 56" — Ayr, E.S. Gomes 6 56

ú «íili

1" Parco: Montemaior * Guaburu * Jubi-
lee — Montemaior reaparece bem prepa-
rado c pode derrotar o favorito Guaburu.
que atravessa excelente fase. Jubilée ga-
nhou com sobras e a triexata combinada
parece certa.

„2°'J?árco: Devilish * Tornei * Aknot —
Devilish reaparece bem preparado e na
distância deve ser respeitado. Tornei não é
mais o mesmo, mas a distância de 1 mil 100
metros lhe é favorável. Aknot depende da
largada.
3" Páreo: Pineapple * El Giorgiano • Fe
Puro — Páreo difícil e muito bonito. Vá-
rios animais corredores, todos com chance
certa. Ficamos com Pineapple. muito bem
montado pelo Goncinha. outra vez cm
grande fase. El Giorgiano larga em baliza
.favorável e pode apertá-lo no final. Fre
Puro corre perto para uma partida curta
4" Páreo: Joe Poker o Donlope » Soro
— Joe Poker vai enfrentar companhia
desfalcada, está muito bem preparado c
Büs»parecc a melhor indicação da reunião

de hoje. Donlope, em progressos, pode
formar a dupla. Noro trabalhou bem e vai
chegar brigando.
5" Páreo: Vosne Romance • Chintok •
Generador — Vosne Romance só precisa
derrotar Chintok, de volta bem trabalhado
por João Maciel. Generador surpreendeu
na última corrida.
6" Páreo: Oribi * Ebell * Hargeisa —
Oríbi c mais uma boa inscrição de João
Luiz Maciel. Ebell está madura na compa-
nhia e merece atenção. Hargeisa ia estou-
rando com pule alta.
7" Páreo: Bolicho « Harotok » GetYour
Money — Bolicho manda no páreo e só
precisa confirmar a estréia. Harotok vai
correr mais na direção de Jorge Ricardo.
Gct Your Money mostrou melhor na úl-
tima.
8" Páreo: Judge Roy Bean • Guibrante
• Monolito — Páreo equilibrado. Judge
Roy Bean estréia preparadíssimo. Gui-
brante vem do Centro de Treiniirncnto em
condições de assustá-lo. Monolito é a op-
cão na triexata.

Favoritos não largam e

Cobra vence motonáutica

Eloir Maciel

Parte dos concorrentes acha uma
pretensão muito grande querer com-
parar a motonáutica com a Fórmula-
1. Mas o GP de Angra dos Reis, que
abriu sábado o Campeonato Brasi-
leiro Off-Shore 88 atraiu um número
impossível de ser calculado de iates e
lanchas — de todos os tamanhos —
àquela região, comprovando que o
circuito de seis provas pode ser mui-
to mais atraente do que os próprios
organizadores imaginavam.

A quantidade de embarcações
que se dirigiu ao local da corrida foi
tão grande que houve invasão da raia
e a prova atrasou quase duas horas.
No final, grande festa para o barco
da equipe Cobra, pilotado por Mar-
cos Santarelli, Paulo Leite e Luis
Armando, que venceu as quase 50
milhas do percurso em mar aberto
sem ser molestado. A equipe Cobra
assumiu a liderança do Brasileiro
Off-Shore na categoria Força Livre,
com 400 pontos, seguida da equipe
Flamengo-Tecnomarine (Túlio Ro-
drigues, Ruy Brito c Anchides Fur-
tado), com 300.

Frustração — A previsão era
de um verdadeiro pega pela vitória.
Mas a largada frustrou o sofisticado
público, porque os favoritos não
conseguiram a partida de seus bar-
cos. Wilson Fittipaldi, Walace Fraz e
Dudu Andreoni, com o barco Cinza-
no, e Xico NJauro, Marco Antônio
Reis e Gilberto Ramalho, com o
Kovak-Intermarine, não largaram,
provocando comentários do tipo "es-

porte não combina com bebida",
numa referência aos patrocinadores
das duas equipes.

— Nós trabalhamos mais de 10
dias aqui em Angra e chegamos a
fundir um motor. Por isso, acho que
nossa vitória foi o resultado desse
trabalho — garantia feliz Marcos
Santarelli, reconhecendo que admi-
nistrou a vantagem quando percebeu
que Wilson Fittipaldi e Xico Mauro
estavam fora da prova.

A felicidade de Marco foi ainda
maior ao saber que a irmã Mônica
Santarelli, única mulher na competi-
ção, havia assegurado o terceiro lu-
gar na categoria Hot, comprovando

a tradição marítima da família, ini-
ciada com o velho Américo Santarel-
li, fundador da Cobra e um profundo
conhecedor dos segredos do mar.
Marcos ficou de posse do troféu
Américo Santerelli, que será entre-
gue definitivamente à equipe que
fizer 1.000 pontos.É. Acho que o velho está
satisfeito. Conseguimos desenvolver
um casco mais macio, que permite
uma velocidade maior, mesmo com
o mar mexido. Isso nos dá tranqüili-
dade até para concorrer contra bar-
cos mais potentes, como é o caso do
Cinzano, de Wilsinho Fittipaldi —
garante Marcos, que aplica nos bar-
cos de passeio que a Cobra constrói
todos os componentes testados em
competição, no mesmo estilo do au-
tomobilismo.

Crescer em 88 — Mônica
estava radiante com a vitória do
irmão e o desempenho do seu barco,
até porque, dos 22 inscritos, 12 que-
braram antes da largada. A intenção
de Mônica é formar uma equipe
feminina, o que ela não acha difícil,
embora conheça poucas pessoas tão
intimamente ligadas ao mar.

Fui criada no mar, respiro o
mar e não existe uma vida para mim
que não esteja ligada a ele — garan-
te, afirmando que prefere comer
peixe cru e que não faz nenhum
outro tipo de esporte.

O barco Panda-Tecnomarine, de
Aurélio e Marcelo Christiansen,
também estava inscrito entre os fa-
voritos e não largou, com problemas
de motor. A Tecnomarine vem de-
senvolvendo cascos altamente com-
petitivos e já iniciou contatos no
exterior para exportação. Segundo
Márcio Christiansen a tendência do
mercado é crescer e sua empresa é o
próprio exemplo disso: tinha 45 em-
pregados há três anos e ocupava uma
área de 1.200 m2. Hoje, tem 360
empregados e uma área de 11 mil
m2.

Ninguém mais tem dúvidas do
sucesso do Brasileiro de Off-Shore,
que fará sua próxima etapa dia 23,
em Santos, onde será disputado o
GP do Guarujá, atraindo ainda mais
patrocinadores, que descobriram as
lanchas de competição como meio
eficaz de veicular seus produtos.

Angra dos Reis-André Durão
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O barco 22, de Marcos Santarelli, não teve adversário

A
/

Vitórias — O ame-
ricano Mark Woodforde
ganhou ontem, em Ade-
laide, Austrália, o Tor-
neio de Tênis local, ao

derrotar o australiano Wally Mansur
por 6/2 e 6/4. O predomínio americano
não ficou restrito a Adelaide. Em
Brisbaine, também na Austrália, Pam
Shriver derrotou a tcheca Jana Novot-
na por 7/6 e 7/6 e assegurou a conquista
do título do Torneio de Brisbaine. Em
Wellington. na Nova Zelândia, o in-
diano Ramcsh Krishman conquistou o
torneio local, ao vcnccr o fl.ictico
Andrei ( hesnokov por (¦>. 7 6 (1, 6-1 e
6 3.

A

Torneio — A Sele-
ção Brasileira de vôlei-
boi. representada pelo
Minas Tênis Clube,
perdeu ontem para

Cuba por 3 a 2. parciais de 15-9
15-8. 5-15, 11-15 e 15-8. Com a
vitória. Cuba conquistou o título
do Torneio de Hamburgo. No ou-
tro jogo da rodada, a Holanda
venceu a Alemanha Ocidental por
3 a 2. ficando com o tercem > lugar.
O Brasil terminou a competição na
ultima colocação.

Teste 889

?
PORTO15.11 —
22.11 —
24.11 —29 11 —
13.12 —27.12 —
03.01 —
COTAÇÕES
COLUNA 1 (60%) COLI NA X (20%) COLINA 2 120%)

PORTO/PORT X ESPINHO/PORT
PORTO

ESPINHO01.11 — 2x2 Acadêmico — F15.11 — 0x1 Benfica — C22.11 — 2x0 Almeirim — C29.11 — 0x0 Belenenses — F13.12 — 1x3 V. Guimarães — C27.12 — 0x1 Boavista — F
03.01 — 1x0 Varzim — C

3x2 Elvas — F
2x0 Moura — C1x0 Ajax — F3x1 Chaves — C1x1 Penarol — N
2x0 Penafiel — C7x0 Rio Ave F

rn V. GUIMARÃES X BENFICA/PORT
GUIMARÃES

V. GUIMARÃES22.11 — 7x0 Murça — C
25.11 — 2x0 vitkovice —C
29.11 — 4x1 Rio Ave — C09.12 — 3x1 Espinho — F
27.12 — 3x0 Farense — C
03.01 — 0x1 Acadêmico — F

BENFICA22.11 — 4x1 Paços Ferreira —
27.11 — 2x2 Farense — C06.12 — 0x3 Sporting — C13.12 — 4x2 Acadêmica — F20.12 — 0x1 Sporting — F27.12 — 0x0 Braga — C03.01 — 2x0 Belenenses — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (30%í COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

0
SPORTING/PORT x ELVAS/PORT

LISBOA
SPORTING22.11 — 0x1 Farense — F28.11 — 1x2 V Setúbal — F06.12 — 3x0 Benfica — F13.12 — 2x0 Portimonense — C20.12 — 1x0 Benfica — C27.12 — 3x2 Marítimo — F03.01 — 0x1 Braga — F

ELVAS01.11 — 0x0 Varzim — F
15.11 — 2x3 Porto — C22.11 — 2x0 Samora Correia — F29.11 — 2x1 Covilhá — F13.12 — 1x1 V. Setúbal — C27.12 — 1x0 Portimonense — F
03.01 — 1x1 Marítimo — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (70%) COLUNA x (20%) COLUNA 2 (10%)

El
V. SETUBAL/PORT x PENAFIEL/PORT

SETÚBAL
V. SETÚBAL01.11 — 2x1 Portimonense — C
15.11 — 0x1 Marítimo — F
22.11 — 3x0 Vitória Lisboa — F
28.11 — 2x0 Sporting — C13.12 — 1x1 Elvas — F
27.12 — 1x3 Chaves — C
03.01 — 4x0 Salgueiros — F
COTAÇÕES
COLUNA 1 (60%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (20%)

PENAFIEL25.10 — 0x1 Benfica — C01.11 — 0x3 Belenenses — F15.11 — 0x0 V. Guimarães — C29.11 — 0x0 Boavista — F13.12 — 2x1 Varzim — C27.12 — 0x2 Porto — F
03.01 — 3x2 Covilhà — C

BELENENSE/PORT X BRAGA/PORT
LISBOA

BRAGA01.11 — 0x1 Farense — F15.11 — 2x0 Portimonense — C22.11 — 3x0 Moreirense — C29.11 — 1x2 Acadêmica — F13.12 — 1x1 Marítimo — C27.12 — 0x0 Benfica — F
03.01 — 1x0 Sporting — C

BELENENSES01.11 — 3x1 Penafiel — C15.11 — 0x0 Rio Ave — F
22.11 — 0x1 Felgueiras — F
29.11 — 0x0 Espinho — C
13.12 — 0x1 Farense — F
27.12 — 1x0 Acadêmica — C03.01 — 0x2 Benfica — F
COTAÇOES
COLUNA 1 (60%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (20%)

03
MURCIA/ESP X REAL MADRID/ESP

MUHCIA
REAL MADRIDMURCIA

29.11 — 2x0 Bélis — C
02.12 — 0x3 Barcelona — C
06.12 — 1x4 Barcelona — F
13.12 — 0x0 Cadiz — C
20.12 — 1x2 Real Sociedad ¦
03.01 — 0x1 Valladolid — F

29.11 — 3x1 Mallorca — C
06.12 — 3x1 Logrones — F
13.12 — 2x0 Celta — C
17.12 — 1x1 Cadiz — F
20.12 — 1x2 — Betis — F
03.01 — 2x1 Barcolona — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (20%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (60%)

? ATL MADRID/ESP X VALÊNCIA/ESP
ALT. MADRID02.12 - 2x1 Elche — C
06.12 — 3x0 Osasuna — C
13.12 — 3x0 Las Palmas — F
17.12 — 0x0 Las Palmas — C
20.12 — 0x1 Sevilla — C
03.01 — 2x0 Espafiol — F

VALENCIA29.11 — 1x2 Las Palmas — F
02.12 — 0x3 Sovill.1 — F
06.12 — 1x1 Sevilla — C
13.12 — 1x3 Espanol — F
20 12 — 0x2 Cadiz — F
03 01 — 1x2 Atl. Bilbao — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA.2 (30%)

BARCELONA/ESP X S.GIJON/ESP
BARCELONA

BARCELONA06.12 — 4x1 Murcia — C
09.12 — 0x1 Flamurtari — F
12.12 — 1x4 Real Sociedad — F
17.12 — 3x1 Espafiol — C
20x12 — 2x4 Valladolid — C
03.01 — 1x2 Real Madrid — F

GIJON02.12 — 3x0 Barcelona Atlético — C
06.12 — 0x2 Mallorca — F
13.12 — 1x0 Logrones — C
17.12 — 0x0 Real Sociedad — C
20.12 — 3x1 Coita — F
03.01 — 1x0 Betis — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

R. SOCIEDAD29.11 — 3x2 Celta — C
06.12 — 3x1 Bélis — F
12.12 — 4x1 Barcelona

SOCIEDADE/ESP X VALLADOLID/ESP
SAN SEBASTIAN

VALLADOLID
29.11 — 1x0 Logrortes — C
02.12 — 1x1 Osasufia — F
06.12 — 1x1 Celta — F

17.12 — 0x0 Gijon — F
20.12 — 2x1 Murcia — F
03.01 — 2x1 Cadiz — C

13.12 — 1x0 Bêtis — C20.12 — 4x2 Barcolona — F
03.01 — 1x0 Murcia — C

COTAÇOES
COLUNA 1(40%) COLUNA X (30%I COLUNA 2 (30%)

CL2I
CADIZ02.12 -06.12 -13.12 -17.12 -20.12 -
03.01 -

CADIZ/ESP X ATL. BILBAO/ESP
CADIZ

ATLÉTICO BILBAO
0x0 Huelva — 02.12—1x0 Ufiaros — C
1x1 Espafiol — 06.12 — 4x1 Las Palmas — C
0x0 Murcia — 13 12 — 1x1 Sevilla — F
1x1 Real Madrid — 17.12 — 1x2 Castilla — F
2x0 Valencia — 20.12 — 2x0 Espanol — C
1x2 Real Sociedad — F 03.01 — 2x1 Valencia — F

COTAÇOES
COLUNA 1(30%) COLUNA X (40%) COLUNA 2 (30%)

ASCOLI/IT X PESCARA/IT
ASCOLIE.

ASCOLI01.11 — 1x1 Verona — C
00.11 — 2x2 Internazionale — F
22.11 — 2x2 Pisa — C
29.11 — 0x1 Juventus — F
13.12 — 0x2 Sampdoria — F
20.12 — 3x0 Fiorentina — C
03.01 — 1x1 Avellino — F
COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

PISA/IT X SAMPDÓRIA/1T

PESCARA
01.11 — 0x4 Fiorentina — F
03 11 — 0x2 Milan — C22.11 — 2x2 Verona — F
29.11 — 2x2 Torino — C13.12 — 2x0 Avellino — C
20.12 — 1x5 Roma — F
03.01 — 2x0 Como — C

PISA00.11 -
22.11 •
29.11 ¦13.12 •20.12 ¦
03.01 ¦

1x2 juventus — C2x2 Ascoli — F2x1 Fiorentina — C0x0 Verona — F0x0 Avellino — C1x1 Cesena — F

PISA
SAMPDORIA00.11 — 2x1 Avellino — F
22.11 — 1x1 Fiorentina — F
29.11 — 0x0 Roma — C
13.12 — 2x0 Ascoli — C
20.12 — 1x1 Juventus — F
03.01 — 1x1 Internazionale — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

lita

INTERNAZIONALE/IT x CESENAIT
MILÃO

INTERNAZIONALE25.11 — 1x1 Espafiol — C
29.11 — 1x1 Napoli — C
09 12 — 0x1 Espanol — F
13.12 — 2x1 Fiorentina — F
20.12 — 0x1 Milan — C
03 01 — 1x1 Sampdôria — F
CDTÃÇÔtã~
COLUNA 1 (60%) COLUNA X (20%) COLINA 2 (20%)

CESENA
00.11 — 1x0 Fiorentina — C
22.11 — 1x2 Juventus — F
29.11 — 1x0 Verona — C
13.12 — 3x0 Como — C
20.12 — 2x2 Empoli — F
03 01 — 1x1 Pisa — C

E3
JUVENTUS/IT x MILAN/IT

TURIM
JUVENTUS0B 11 — 2x1 Pisa — F
22.11 — 2x1 Cesena — C
29.11 — 1x0 Ascoli — C
13 12 — 1x2 Napoli — F
20.12 — 1x1 Sampdoria —
03 01 — 1x2 Torino — F

MILAN00.11 — 2x0 Pescara — F
22.11 — 3x0 Avellino — C
29.11 — 0x0 Empoli — F
13.12 — 1x0 Roma — C
20.12 — 1x0 Internazionale — F
03 01 — 4x1 Napoii — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

ROMAIT x TORINO IT
ROMA

ROMA00.11 — 1x2 Empoli — F
22.11 — 3x2 Internazionale — C
29 11 — 0x0 Sampdoria — F
13.12 — 0x1 Milan — F
20 12 — 5x1 Pescara — C
03 01 — 0x1 Fiorentina — F

TORINO00.11 — 1x1 Verona — C
22.1' 1x3 Nap: — F
29 11 — 2x2 Pescara — F
13.12 — 0x1 Empoli — C
20 12 — 0x0 Como — F
03.01 — 2x2 Juventus — C

COTAÇOES
COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%)

KLã
NAPOLI
00 11 — 0x0 Como — F
22 11 — 3x1 Torino — C
29 11 — 1x1 Internazionale13 12 — 2x1 Juventus — C
20 12 — 4»1 Verona — C
03 0! — 1x4 V an - F

NAPOLI IT x FIORENTINA IT
NAPOLI

FIORENTINA
00 11 — 0x1 Cesena — F
22 11 — 1x1 Sampdona —
29 11 — 1x2 Pisa — F13 12 — 1x2 Internazionale
20 12 — 0x3 isto» - F
03 01 — 1*0 Roma — C

COTAI, O ES
COLUNA 1 i50rr i i OLIN V X (3Ür ( oi i n \ : i2of
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J|^|P^'j9^^^^IP # - ^to*^ JfcV #|lki Contancfocom 11 Campeonatos * . 1 8?® S JPft j
X- - v iHHf vra # *** * Jm Wi :IW^ JEufapeus,sap7Svit<5riasobtkias^sde ^^Hra^yflHSkn^ i

1972;equipando vefcuiosdasmarcas: 7 - T JIk-«S ^
Volkswagen. Rat, Ford, Toyota. Audi ^gJBylflHe

,; Lancia. Foranri compet!0esl4ali2adas "SBBB^B^m^l
emestradasigyasami^ou^iniides , gR WjBm m M%i\
de moioHstasp$rt^rrem^^pMe. Jm&^JB 38 Wffimmm

usa a%competj^esde ralhy SBRli^

Em 1987 a Plrelti venceu pela 16" vez
o Campeonato Mundial de Rally,
Contando com 11 Campeonatos
Europeus, são 75 vitórias obtidas desde
1972, equipando veículos das marcas:
Volkswagen, Ftat, Foná, Toyota^ Audi e
Lancia. Foram competições realizadas
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Zagalo, o desempregado ilustre, 
quer 

voltar à ativa

Mesmo realizado,

ele sente

falta do futebol

Roberto Prado

nr agalo está perto de deixar a
^ incômoda situação de ilustre
desempregado. E pode até se dar
ao luxo de escolher entre os dois
convites que recebeu no dia 31
de dezembro. O primeiro para
treinar a Seleção Nacional do
Equador; o segundo para dirigir
um time do Qatar. Zagalo pediu
aos pretendentes que o pro-
curassem hoje à tarde, quando
terá propostas oficiais. Sem clu-
be há um ano e meio, o técnico
está impaciente para voltar a ser
treinador de futebol.

Com uma situação financeira
privilegiada, ele certamente não
precisaria mais trabalhar. Mas
confessa não conseguir ficar lon-
ge do futebol. Nesse longo perío-
do sem clube, quando não está
entretido numa partida de tênis,
está ao lado da família, num
luxuoso apartamento de quatro
quartos, quatro salas, várias pe-
ças de arte chinesas e 20 tapetes
persas espalhados pelos cômo-
dos. Muito conforto, mas Zagalo
ainda se declara .disposto a en-
frentar as cansativas excursões, a
vida de hotéis, a tensão de uma
partida e a desorganização do
futebol brasileiro.

A última passagem de Zagalo
à frente de um clube foi, para
ele, uma "página negra na carrei-
ra". O Botafogo. Logo o Botafo-
go, clube que tantas alegrias lhe
deu em sua época de jogador e
técnico, acabou se transforman-
do em um pesadelo. Zagalo dei-
xou a direção do time em julho
do ano passado chamado pelo
presidente Altermar Dutra de
Castilho de preguiçoso:— Quero deixar claro que
não tenho nenhum ressentimen-
to em relação ao clube Botafogo.
Esse está acima de qualquer coi-

sa. Mas cheguei a Marechal Her-
mes cheio de boas intenções.
Com esperança de poder mciho-
rar a imagem do time. Mas as
barreiras que encontrei foram
enormes. Problemas que não po-
dem nem mesmo ser publicados.

Com forças — Zagalo não
falou, fez questão de manter tu-
do em sigilo. Mas os problemas
que enfrentou foram de relacio-
namento com um elenco com-
prometido com a derrota, com
jogadores pouco preocupados
com o futuro do clube. Além
disso, falta de condições de tra-
balho. A estrutura do Botafogo
deixava a desejar:

Hoje o Botafogo já está
diferente. Emil Pinheiro (diretor
de futebol) reformulou quase to-
do o elenco e deu o mínimo de
estrutura ao clube. Torço para
que ele consiga reerguê-lo. Afi-
nal, o Botafogo não pode ficar de
fora da lista dos primeiros do
Brasil.

Esse ano que passou no Bota-
fogo, Zagalo pretende esquecer.
As acusações de que estava can-
sado, responde, com o aval dos
que o viram trabalhar, que se
empenhou com todas as forças.
Zagalo só destaca e lamenta o
fato de muitos não terem colabo-
rado.

Virando a página do Botafo-
go, Zagalo ficou desempregado.
Mas não se afastou do futebol.
Acompanhou os jogos do Cam-
peonato Brasileiro, fez anota-
ções que enriqueceram mais ain-
da seu repertório de táticas e
artimanhas e chegou a algumas
conclusões interessantes. Uma
delas a de que a sua teoria de
ponta recuado está cada vez mais
forte e difundida:

Em 1958, quando eu joga-
va de ponta-esquerda recuado,
diziam que três jogadores no
meio-campo era retranca. Hoje,
a maioria dos times em todo o
mundo joga com quatro ou cinco
no meio-campo e dizem que isso

é ofensivo. Descobriram o que
descobri há quase 20 anos.

Outra conclusão de Zagalo:
"Se não formos disciplinados ta-
ticamente, não conquistaremos
títulos. Não temos mais jogado-
res fora-de-série e a habilidade
dos nossos rivais aumentou. A
Argentina só começou a ter su-
cesso quando deixou o "tango"

de lado e aderiu ao futebol mais
competitivo. Na copa de 86, eles
tinham um Maradona em estado
de graça, mas também contaram
com a coletividade. Quem não se
lembra do centroavante Valdano
marcando o lateral da Ale-
manha?"

SELEÇÃO — Zagalo está
mais convencido do que nunca
de que a habilidade sem competi-
tividade não ganha jogo. Ele res-
salta que o jogador, mesmo com
muita técnica, é marcado fácil-
mente se fica parado.

Preocupado mesmo, Zagalo
fica quando fala em Seleção Bra-
sileira. E, demonstrando total
descrédito em relação ao traba-
lho que está sendo feito, pergun-
ta: — Será que alguém sabe qual
é a seleção atual? Disseram que
logo após a copa do México iriam
começar um trabalho de renova-
ção. Mas como um técnico pode
trabalhar se não conta com a
matéria prima que é o jogador.
Uns os clubes não cedem, outros
estão espalhados pelo mundo.
Falta previsão. É um assunto até
chato, mas o calendário...

Para Zagalo, a grande vitória
do futebol brasileiro em 1987 foi
a criação do Clube dos 13:

— O futebol ganhou em qua-
lidade. Os jogadores tiveram
mais tempo para treinar. Os
campos são mais bem tratados.
Tudo isso contribui para a me-
lhoria técnica. Espero que em 88
os clubes aperfeiçoem ainda mais
essa idéia.

André Durão~"«r?

Zagalo estuda hoje duas propostas do exterior

Os títulos e

outros orgulhos

Como técnico, Zagalo já ga-
nhou quatro campeonatos esta-
duais, quatro Taças Guanabaras,
foi campeão, com a Seleção da
Arábia, da Copa do Golfo, classifi-
cou essa mesma seleção para as
Olimpíadas e conquistou o tricam-
peonato mundial, em 1970, com a
Seleção Brasileira. Nessa carreira
cheia de glórias, ele também se
orgulha de ter feito algumas mu-
danças na maneira de jogar de
alguns jogadores, modificações es-
sas que deram certo. E cita al-
gumas:
Rivelino — "Desloquei Rivelino
para a ponta esquerda na Copa de
1970 e ele foi um dos melhores do
time".
Piazza — "Era 

quarto-zagueiro.
Com o corte de Leônidas, em 70,
eu o coloquei na cabeça-da-área e
suas atuações foram fundamentais
para o Brasil".
Tostão — "Cheguei a dizer ao
Tostão que ele seria reserva de
Pelé. Mas descobri que o Brasil
precisava de um jogador inteligen-
te, enfiado entre os zagueiros, pa-
ra ser o ponto de referencia dos
nossos ataques. Tostão aceitou a
condição de centroavante e fez o
que fez na Copa do Mundo". -"-
Rodrigues Neto — "Jogava de
meio-campo. Quando precisei 

'de

um lateral-esquerdo, por causa-da
saída de Paulo Henrique, conver-
sei com ele e o convenci de que na
lateral ele teria mais espaçostpára
jogar. Deu certo e Rodrigues Neto
chegou à Seleção Brasileira"."""
Adalberto — "No começo, ele
queria jogar como jogava o Júnior,
caindo para o meio. Eu o convenci
de que Júnior era diferente do
Adalberto. E de que sua caracte-
rística era a de avançar junto à
linha. Felizmente, ele entendeu".
Bebeto — "Pelo 

porte físico, achei
que Bebeto seria muito sacrificado
se jogasse pelo meio, onde achava
que rendia mais. Eu o escalei na
ponta direita, posição em que mui-
tos acham hoje que ele rende
mais".

Futebol Internacional

no Estádio de San Siro, abatido: o Napoli foi goleado.

ta; Rio Ave 0x7 Porto; Benfica 2x0
Belenenses; Salgueiros 0x4 Vitória
de Setúbal; Braga 1 x 0 Sporting;
Acadêmica 1 x 0 Vitória de üuíma-
rães; Chaves 0 x 1 Portimonense;
Penafiel 3x2 Covilhã; Espinho 1 x 0
Varzim; Elvas 1 x 1 Marítimo. Cias-
sificação: 1) Porto, 25 pontos; 2)
Benfica, 21; 3) Boavista, 20; 4) Vitó-
ria de Setúbal e Vitória de Guima-
rães. 18; 6) Sporting, Chaves, Pena-
fiel e Marítimo, 17; 10) Belenenses,
16; //) Varzim, 15; 12) Elvas, 14; 13)
Braga e Espinho, 13; iJ) Farense,
Rio Ave e Acadêmica, 12; 18) Sal-
gueiros. oito; 19) Portimomense, se-
te; 20) Covilhã, seis pontos.
Espanha — Resultado do
Campeonato Espanhol: Real Madri
2 x 1 Barcelona; Real Sociedad 2 x 1
Cadiz; Valladolid 1 x 0 Murcia; Gi-
jon 1 x 0 Betis; Saragoça 1 x 1 Celta;
Osasuna 2x0 Logrones; Sevilha 2 x
0 Sabadel; Espanhol 0x2 Atlético
de Madri; Valencia 1 x 2 Atlético de
Bilbao; Las Palmas 1 x 2 Mallorca.
Classificação: /) Real Madri. 27 pon-

tos 2) Real Sociedad e Atlético de
Madri, 23; 4) Valladolid, 21; 5) Atlé-
tico de Bilbao 20; 6) Gijon, 18; 7)
Saragoça, Osasuna, Cadiz c Sevilha,
17; 11) Celta, 16; 12) Barcelona, 15;
13) Mallorca e Valencia, 14; 15)
Espanhol, 13; 16) Betis, 12; 17)
murcia, 10; 18) Logrones e Las Pai-
mas, nove; 20) Sabadel, oito pontos.

Inglaterra — Só dois jogos
foram realizados ontem pelo Cam-
peonato Inglês, com estes resulta-
dos: Everton 1 x 0 Nottingham Fo-
rest e Portsmouth 2x0 Southamp-
ton. Classificação: 1) Liverpool, 56
pontos; 2) Nottingham Forest, 43; 3)
Arsenal e Manchester United, 42; .i)
Wimbledon e Queen's Park Ran-
gers, 40; 7] Everton, 37; S) Luton e
Tottenham, 32; 10) Sheffield, 31; 11)
Chelsea, 30; 12) Newcastle, 29; 13)
Southampton, 28; 14) West Ham,
27; 15) Norwich, Derby e Coventrv,
24; 18) Oxford, 22; 19 Postsmouth,
21.20) Charlton, 19; 21) Watíord, 18
pontos.

1987

1986

Itália — Na 13a rodada do Cam-
peonato Italiano, o Napoli perdeu a
invencibilidade, foi goleado pelo Mi-
lan por 4 a 1, numa partida em que o
brilho maior foi do holandês Gullit,
da equipe milanesa. Careca marcou
o gol do Napoli, que continua líder,
apesar da derrota. Resultados da
rodada: Avellino 1 x 1 Ascoli; Cese-
na 1 x 1 Pisa; Fiorentina 1 x 0 Roma;
Milan 4 x 1 Napoli; Pescara 2x0
Como; Sampdoria 1 x 1 Inter; Tori-
no 2 x 2 Juventus; Verona 1 x 0
Empoli. Classificação: 1) Napoli, 21
pontos; 2) Milan e Sampdoria, 18; 4)
Roma. 17: 5) Juventus. 14; 6) Inter,
Verona e Cesena. 13; 9) Fiorentina e
Pescara, 12; 11) Ascoli. Pisa e Tori-
no, 11; 14) Como. nove; /.5)Avelli-
no, seis; 16) Empoli. quatro pontos.
Portugal — Na 15a rodada do
Campeonato Português, o Porto, lí-
der, goleou o Rio Ave. no campo
deste, por 7 a 0. Num dos clássicos
da capital, o Benfica venceu o Bele-
nenses por 2 a 0. Resultado comple-
to da jornada: Farense 0 x 0 Boavis-

Maradona deixa o campo,

I
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as do Mundo 
já 

estão-vendidas até 9

Copa da

Itália — Em 90
serão realizados 52
jogos e em cada
um deles a Fifa
vai pagar a cada
time 600 mil
dólares (1 milhão
200 dólares por
jogo)

Sucesso
— O futebol
continua em
grande
desenvolvimento,
tanto que os
estádios da
Espanha, França,
Inglaterra,
Alemanha
Ocidental,
Portugal, União
Soviética e Itália
estão sempre
lotados.

Mundial —
Na Copa do
México tivemos 2
milhões 400 mil
torcedores nos
estádios e 12
bilhões de
telespectadores
acompanhando os
jogos.

Oldemário Touguinhó

JB — Quais as suas maiores vitórias na
Fifa?
JH — As maiores responsabilidades na
Fifa são: as soluções sobre o aspecto racial,
segurança e político entre a África do Sul e
o Continente Africano; os países árabes do
Golfo em relação a Israel e a volta da
China à Fifa e, além desses fatos, a cons-
trução da nova sede da Fifa; o aumento de
16 para 24 na final da Copa do Mundo; a
criação dos Campeonatos Mundiais Juvenil
e Infantil; a realização permanente de
cursos para aperfeiçoamento da técnica do
futebol, preparo físico, arbitragem, medi-
cina do futebol e também cursos de organi-
zação. Há ainda um ponto básico que se
refere à visita realizada a 156 filiadas das
158 com esse direito.
JB — Qual a próxima meta?
JH — A realização do Campeonato Mun-
dial Feminino; o Campeonato Mundial de
Futebol de Cinco; a organização da biblio-
teca do futebol e do museu da Fifa; bem
como a instalação do sistema mais moder-
no de comunicação entre a Fifa e suas
filiadas, o sistema de compiiter.
JB — O que mudou do futebol do seu tri
para o de agora (no Brasil)?
JH — Indiscutivelmente a falta de organi-
zação e a indisciplina.
JB — E no mundo?
JH — Justamente o oposto. O respeito às
leis, a disciplina e a boa administração.
JB — Após o futebol total, carrossel, o que
espera em 90?
JH — Os nomes que têm sido dados ao
futebol, como total, carrossel e outras
designações, isto vai mais da imaginação
do que da realidade. Pode estar certo de
que em 1990 na Copa do Mundo na Itália,
teremos equipes finalistas que demonstra-
rão em campo o alto padrão de seu futebol.
JB — Quando o senhor aumentou a Copa,
de 16 para 24, fez com que outros continen-
tes desenvolvessem o futebol. O que fazer
para aumentar ainda mais o interesse pelo
esporte no mundo?
JH — O desenvolvimento no mundo é
constante e tanto é verdade o que afirmo
que os jogos que se realizam na Espanha,
França, Alemanha, Itália, Portugal,
URSS, Inglaterra, enfim em todos esses
países, os seus estádios se apresentam
quase que repletos e quanto à Copa do
Mundo de 1986 foi assistida em suas 52
partidas por 12 bilhões de pessoas, ou seja,
duas vezes e meia a população do mundo
presente aos seus televisores.
JB — Qual a forma ideal de uma disputa da
Copa?
JH — Creio que a disputa atual pela qual
se realiza a Copa do Mundo é considerada
ideal pelo Comitê Organizador da Fifa que
tem, em sua composição, membros de
todos os continentes, pois uma competição
dessa natureza deve levar em conta o fuso
horário, a temperatura, a possibilidade de
grandes chuvas, o tempo limitado da com-
petição, já que entram nos fatos outras
condições técnicas como a locação de saté-
lite, cujo tempo é limitado. Assim, acredi-
tamos que a atual disputa condiz com a
realidade.
JB — Quantos assistiram, nos estádios, à
Copa do México? Quantos pela TV?
JH — Já fiz referência sobre o número de
pessoas que assistiram à Copa do Mundo
86 e que foram exatamente 12 bilhões. Nos
estádios o número de espectadores foi de 2
milhões e 400 mil.
JB — Até hoje, quanto a Fifa já vendeu da
Copa de 90? (Sc possível, separando, tanto
de TV, tanto da publicidade no campo
etc.)
JH — A Fifa não tem vendido somente a
Copa do Mundo 90, mas também a de 94 e
98, o que dá uma tranqüilidade total e
absoluta para se administrar até o fim do
século a maior entidade esportiva do mun-
do, bem como garantir uma rentabilidade
importante às associações nacionais que
participarão da fase final das Copas.
JB — Quanto recebe cada país por jogo na
copa?
JH — Para a Copa de 90, cada vez que
duas equipes entrarem cm campo, estarão
custando à Fifa US$ 1.200.000, que, multi-
plicados por 52 partidas, perfazem um total
de quase US$ 60.000.000.
JB — Quais as principais exigências para
TV, tribuna da imprensa e rádio para cada
estádio da Copa?
JH — Naturalmente os jogos de abertura e
final representam sempre um quantitativo
maior de jornalistas, o que nos obriga a
solicitar do país organizador instalações
precisas para um melhor trabalho para a
imprensa.,. s_eia_ela de TV. rádio ou jornal.
No entanto, as demais redes deverão apre-
sentar também instalações boas nesse do-
mínio.
JB — O que os Estados Unidos mudaram
para poder concorrer como Sede da Copa
de 94? (quais as determinações da Fifa que
eles passaram a seguir a fim de ter direito a
disputar um patrocínio?)
JH — Os Estados Unidos, como concor-
rentes a organizar a Copa do Mundo 94,
apresentaram respostas ao Caderno de
Encargos da Fifa totalmente diferentes do
que havia apresentado em S6, pois no
presente tem o respaldo do Presidente da
República e de mais sete ministérios envol-
vidos com obras para a boa realização de
uma competição desse valor em seu país.
JH —O senhor chegou na Fila em 74, o queacha que mais aprendeu depois de 13 anos?
JH — A ter paciência com tudo e com
todos.

j—j O mandato de João Havelange termina em 90, em plena
Copa da Itália. Mas, como vem acontecendo a cada quatro

anos, desde 1974, sua reeleição já está garantida. Não existe
adversário capaz de cruzar o seu caminho no comando do
futebol. Havelange demoliu a velha sede da FIFA, em
Zurique, e construiu um edifício moderno. Aumentou o
número de finalistas da Copa do Mundo de 16 para 24 e
consegue atingir todos os seus objetivos no universo do
futebol. Por mais autonomia que dê a todos os comitês da
entidade, seus desejos são sempre atendidos. Todos querem
fortalecer o presidente, que promove o desenvolvimento do
futebol em todos os continentes.
Havelange, 71 anos, sabe como conviver com o poder. Sua
próxima meta é a compra de áreas perto da atual sede da FIFA
a fim de construir a biblioteca do futebol e um museu. Tudo
isto estará pronto até o fim do próximo mandato. Mas
ninguém duvida de que nesse período ele será capaz de
organizar planos para permanecer no cargo.
Vitorioso na CBF com um tricampeonato mundial, ele acha
que a eleição de seu genro Ricardo Teixeira, em 89, poderá
recuperar o prestígio da entidade.

JB — Se dependesse exclusivamente de sua
opinião, o que aconselharia a mudar na
regra do futebol?
JH — Nada, porque a considero perfeita.
JB — O que acha que deve ser feito para
acabar com a violência dentro do campo?
JH — São duas questões distintas: para o
campo de jogo, o árbitro tem na lei todos
os elementos para eliminar a virilidade que
pode chegar à violência. No que se refere
às tribunas e à parte do público, essa
responsabilidade cabe ao governo da cida-
de que tem, por obrigação, preservar espe-
táculos dessa natureza e, se não tiver
capacidade para impedir qualquer violên-
cia, não deve permitir que ele se realize
dentro de sua jurisdição.
JB — O senhor já fez uma magnífica sede
para a Fifa. O que pretende fazer para ela
nos próximos anos?
JH — Se reeleito em 90 para mais um

-p6s4ftda-até..94. a Fifa pretende adquirir
mais dois imóveis situados~pro\iiíüT TTTuTuu"
sede para em um instalar a biblioteca
mundial do futebol e o museu da Fifa e no
outro o centro de computadorização.
JB — Miguel Aidar, presidente do Clube
dos Treze, disse que n senhor está fazendo
campanha contra o Clube dos Treze, impe-
dindo o anúncio da Coca-Cola em qualquer
lugar do campo, exclusivamente para pre-
judicar o grupo que quer tomar conta da
CBF, pois o senhor está apenas defendendo
a candidatura do seu genro Ricardo Tei-
xeira.
JH — Lamento que o Presidente tio São
Paulo, Sr. Miguel Aidar, coloque sob uma
ótica totalmente distorcida a decisão da
Fifa quanto à publicidade nos campos de
futebol. Deveria saber o Presidenie do São
Paulo c. se licsconheB. deveria procurar ,i
filiada a Fifa— no caso a ( BF —e solicitai

os regulamentos e estatutos da Fifa. Aí,
então, verificaria que essa proibição é de
lei e não da vontade de uma pessoa. E,
quanto à candidatura do Sr. Ricardo Tei-
xeira, é um direito que lhe assiste como
desportista e brasileiro, se apresentar pelas
Federações a uma eleição. Não há nada
que impeça. Assim, não vejo o porquê
dessa maneira de agir de determinadas
pessoas quando no Brasil o que mais se fala
hoje é de democracia, em que se deve ter
respeito às leis, estatutos e regulamentos.
JB — Como vê a candidatura do Ricardo?
JH — Quanto à candidatura é um desejo
de um número importante de Federações
que almejam encontrar a solução para o
reerguimento do futebol brasileiro no ce-
nário externo e interno.
JB — Qual a grande virtude do Ricardo
Teixeira para dirigir a CBF?
JH — A grande virtude para dirigir a CBF
é ser administrador, financista, dedicado e
ciüi£L._a).njieçedor do futebol nacional e
mundial, com grandê~eXpertcrrcia polo -
muito que tem vivido assistindo a futebol
nos grandes países filiados à Fifa.
JB — O que o senhor pode fazer para
ajudar na sua campanha?
JH — Posso ajudar o Ricardo dizendo
tenha serenidade e capacidade de resistir
às intempéries de determinadas pessoas.
JB — Quais os ensinamentos que pode
transmitir a ele a fim de, se eleito, fazer
uma boa administração?
JH — Apresentar uni programa de traba-
lho em que os setores administrativo, fi-
nanceiro. técnico e relações públicas este-
jàm bem coordenados, o que permitirá,
sem dúvida, a realização mais fácil de um
trabalho
JB — Em 13 copas, a América do Sul
venceu 7 (Brasil 3, Uruguai 2 e Argentina

2). Será que agora, com 24 concorrentes, a
América do Sul não merece ter mais um
país nas finais?
JH — Reconheço o valor do futebol da
América do Sul, mas queria apenas dizer
que ela tem 4 vagas na Copa do Mundo
com 10 países filiados, enquanto que a
Concacaf, com 24, tem 2 vagas, a Ásia,
com 34, tem também 2 vagas, a África,
com 48 países, tem 2 vagas, e a Europa,
com 34, tem 14 vagas e isto em razão de
que essa competição — Copa do Mundo —
é altamente profissional e para que haja
um interesse da TV, do público e da
publicidade é necessário que se façam
presentes as melhores equipes do mundo.
JB — Quantos funcionários trabalham na
Fifa diariamente?
JH — Na Fifa, para dirigir 158 países, 22
pessoas, todas elas com nível superior e
falando, no mínimo, três idiomas.
JB — Quantas horas por dia a Fifa fun-
ciona?
JH — A Fifa funciona das 8.00 às 17.00
horas (hora européia) e, quanto a associa-
ções de outros fusos horários diferentes, os
dois telexes da Fifa estão permanentemen-
te ligados para serem recebidas as mensa-
gens e respondidas durante o horário de
expediente.
JB — Quantos países integram a Fifa?
JH — No momento, 158, e 16 já têm sua
admissão solicitada.
JB — Quantos o senhor já visitou ?
JH — Dos 158 países, tive a possibilidade
de visitar 156 e, com a repetição a cada um
deles, é como se já tivesse visitado mil
países no mundo.
JB — Quantas horas de vôo tem desde que
assumiu o cargo?
JH — O total de minhas horas de vôo
chega a 23 mil e, nesse total, estão incluí-
das as que fiz durante a minha permanên-
cia na presidência da Fifa e que somam 10
mil horas.
JB — Presidente da Fifa ganha salário?
JH — Na Fifa quem recebe salário são os
funcionários, encabeçados pelo Secretário
Geral. Os membros do Comitê Executivo e
das Comissões Permanentes não são remu-
nerados, pois servem ao futebol por elei-
ção em cada um de seus continentes.
Somente o presidente da entidade é eleito
pelo mundo.
JB — A desordem na CBF pode ter influên-
cia negativa na escolha da Copa de 94?
JH — A escolha de sede da Copa do
Mundo de 94 levará em conta sobretudo a
resposta ao Caderno de Encargos que a
Fifa submeteu a cada uma das entidades
concorrentes, e nesse sentido irá, em janei-
ro, uma Comissão composta de elementos
altamente técnicos para essa vistoria no
Brasil.
JB — Como são escolhidos esses membros
do Comitê Executivo?
JH — Os membros do Comitê Executivo
são 21, à parte o presidente, que é eleito
por todas as associações filiadas, e os
outros eleitos por seus continentes. As
reuniões desses organismos se realizam
sempre em Zurique, sede da Fifa, mas
pode ser solicitada essa reunião com uma
antecedência de, no mínimo, 6 meses, e a
associação nacional que a solicita deverá
arcar com as despesas extras que ocorrem.
JB — Quais os países que tentaram usar
publicidade no campo? Eles foram pu-
nidos?
JH — Os países que tentaram usar publici-
dade no campo foram advertidos de ime-
diato e isso só ocorreu com uma ou duas
filiadas, que respeitaram as decisões da
Fifa. A CBF fez a Fifa enviar por quatro
vezes telexes obriganldo-a a respeitar as leis
existentes. No caso de desrespeito, a Fifa
teria que impor punições.
JB — O torcedor brasileiro protestou con-
tra o anúncio da Coca-Cola que a Seleção
usou na camisa, contra o Chile. Os protes-
tos foram tão fortes, que a própria Coca
decidiu cancelar a publicidade no jogo
seguinte? Como usar a comercialização sem
desmistificar uma camisa de seleção?
JH — Quanto ao anúncio publicitário que
a Seleção Brasileira usou quando do jogo
com o Chile, como torcedor diria que foi
lamentável, pois na verdade se a CBF se
limitasse aos regulamentos da Fifa para a
Copa do Mundo, verificaria que esse tipo
de publicidade é totalmente proibido.
JB — Independente de decisão do Comitê,
em sua opinião, para um melhor desenvol-
vimento do futebol, onde seria melhor uma
Copa do Mundo de 94, no Brasil, Marrocos
ou EUA?
JH — A Comissão de cinco, depois da
visita, a cada um dos países desejosos de
realizá-la, é que apontará ao Comitê Exe-
cutivo o estudo técnico de todas as maté-
rias para serem julgadas e decididas.
JB — O passado esportivo de uma equipe
em Copa do Mundo vale como trunfo parasvfrartsealbidfi-sa -«às?
JH — O que vale pára um país ser escolhi-
do para sede da Copa do Mundo é a
resposta ao Caderno de Encargos que a
Fifa encaminhou a cada um desses que
pretendem sediar competição de tal enver-
gadura.
JB — Qual a sua programação em 88?
JH — Minha programação para 8S já está
definida e é intensa. Vai me obrigar a, pelo
menos, quatro viagens ao Oriente, além de
atender a todos os Congressos que se
realizam este ano e que antecedem o da
Fifa previsto para julho. Terei ainda a
assistir e presidii as reuniões das < omis-
sões Permanentes da Fifa e à reunião da
International Board. a abertura de cursos
de desenvolvimento do futebol e \isita a
diversas associacões tili idas.

Violência
— No campo,

quem deve acabar
com o jogo desleal

são os árbitros,
cumprindo o que
manda a lei. Nas
arquibancadas é

obrigação do
governo da cidade.

A Sede — o
passado esportivo

não importa. O
que vale para o

Comitê designar o
país organizador

de uma Copa são
as respostas ao

Caderno de
Encargos e mais

nada.

Eleição na

CBF
— Acho que

Ricardo Teixeira
pode fazer uma

grande
administração, se
eleito em 89, pois

é um financista,
gosta do futebol e

tem estudo de
tudo que se faz
em organização

esportiva no
mundo.
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Em montanha-russa ou roda

gigante, parque é sempre
atração em qualquer idade

S cariocas que não quiseram enfrentar
as praias lotadas e poluídas, no primeiro
domingo do ano, encontraram várias

opções de lazer na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Desde um passeio de pedalinho na manhã
ensolarada, preferido pelos casais de namora-
dos, a visita ao último dia da exposição de
animais, na Sudepe, até estender as emoções
do Ano-Novo dando piruetas na montanha-
russa espacial e outros brinquedos do Tivoli
Park, que deixam a todos com um "friozinho
na espinha" e com as pernas bambas.

' Nem os mais circunspectos homens e mu-
lheres, com filhos, escapavam de berrar socor-
ro; mamãe, e soltar gritos, quando colocados
de cabeça para baixo, em um minuto e meio de
passeio pelo looping. Algumas pessoas repe-
tiam a dose e, quanto mais arriscado o brinque-
do, maior era a fila. "Eu andei três vezes e em
todas eu gritei muito. É bom para liberar as
energias acumuladas no ano passado", comen-

domingo, festa 
para 

todos

Evandro Teixeira
tou Cláudio Neves Portas, estudante de econo-
mia da PUC.

"Aqui a gente encontra emoções para
todos os gostos. Eu prefiro curtir a paisagem,
dando voltas na roda gigante", disse a bancária
Cláudia Maria do Nascimento. Havia também
quem tentasse medir força, fazendo movimen-
tos com o corpo para girar a gaiola. Nem
todos, no entanto, tiveram êxito. "Eu tentei
chegar ao alto, durante dois minutos, e estou
cansado", contou Paulo Roberto Ferreira, que
corria de um brinquedo a outro para satisfazer
os desejos de seus três filhos.

Até viver momentos de suspense é possí-
vel, quando se entra na casa da Konga, a
mulher que vira gorila. As crianças saíam com
cara de assustadas, mas a maioria dos adultos
não assumia o sentimento de medo, apesar dos
gritos que podiam ser ouvidos do lado de fora.
"Depois de ser imprensado no expresso do
amorc passar por emoções diversas, só mesmo
comendo algodão doce é que a gente consegue
descontrair", garantiu Célia Rita da Rocha,
que saía com o namorado, Luís Alberto Pache-
co, após três horas no parque.

Marcelo Carnaval
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A manhã ensolarada levou muita gente à Lagoa, onde os pedalinhos atraíam namorai

Evocê nem 
percebe

O autismo é uma
doença mental quase des-
conhecida. Ela está escon-
dida na cabeça de muitas
crianças brasileiras e afeta
exatamente aquilo que
nos distingue como seres
humanos. O autista não

discrimina suas emoções,
apresentando reações
imprevisíveis ou
total alheamen-
to. Portanto preci-
sam de tratamento
especializado. Com
muito amor.
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E isso que o Casarão
tem a oferecer.

Porém sua contri-

^ buição é íun-
damental

para a conti-
nuidade do tra-

tamento de crian-
Ao pagar sua conta de lu:

contribua.

ças cujas famílias não
têm recursos. Precisa-
mos da sua ajuda para
permitir a chance de anu-
lar a diferença. A única
chance das nossas crianças
autistas serem simple. -

mente crianças.
(jbj&hôfr

CENTRODE EDUOvÀOESTO*.
RUA PIO CORRÊA 35 - JARDIM BOTÂNICO- Rj - TELEFONE - 236-71S3
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Cidade
Circulação restrita ao Grande Rio Rio de Janeiro — Segunda-feira, 4 de janeiro de 1988 nà0 pode ser vendido separadamente

"W" iberdade para as crianças. É isso o que mais
Jj^ agrada aos pais que levam os filhos ao Aterro

do Flamengo, aos domingos, para usufruir da
enorme área de lazer, criada semanalmente com o
fechamento ao tráfego. Agrada ainda mais às pró-
priàs crianças, como Temujin Blafert, de cinco anos.
Encantado com seu carro de controle remoto,
Maxinius, Temujin não gostou de parar para dar
entrevista. Nos poucos minutos em que conseguiu
ficar sentado, reclamou das formigas na grama. Sua
irmã Sara, de três anos, com a sainha branca suja de
picolé de uva, só sossegou com a promessa do tio,
Antônio Lacouth, 22, estudante de direito, de
comprar alguns chicletes.

Esta daí faz qualquer coisa por um bubaloo
— diz sua mãe, Eliane Blafert, 24, que levava no
colo o irmão de Temujin e Sara, Anjuna, de oito
meses, e que junto ao marido Antônio Lacerda,
advogado, admirava as crianças. Segundo ela, a
família chegou há poucos dias de Porto Velho,
Rondônia.Não dá para irmos à praia aos domingos,
fica muito cheia e a liberdade que eles têm aqui para
brincar nos dá mais tranqüilidade — explica Eliane.

Estreava o domingo no Aterro a família de
Inoue Takeshi, 34, economista, chegada do Japão
há dois meses. A mulher de Inoue, Adriana, 28,
explica que o casal esteve morando em Tóquio por.
cinco anos e que antes morava aqui.

Viemos hoje para experimentar É bom
paru as crianças — eles têm um filho de 12 anos,
Fábio Humberto, Mariana de dois e Kaori, de
quatro meses — e para nós, que estávamos acostu-
mados a desfrutar de áreas como estas no Japão,
onde aos domingos sempre há inúmeras áreas de
lazer— esclarece Inoue.

_Mesmo assim, Adriana não deixa de reclamar
da sujeita e do abandono em que se encontra o
parque, opinião dividida com o classificador de café
Nílton da Silva Pinto, que também foi com a mulher
e os três filhos para o Aterro.

Somos de Santos e estamos no Rio há três
anos. Temos notado que policiamento não falta por
aqui (enquanto diz isso, uma patrulha da PM passa
em alta velocidade pela pista onde antes seus
policiais pediram ao carro da reportagem para ir
devagar). Mas o parque em si não tem nenhuma
manutenção, o que é uma pena, pois é uma das mais
bonitas áreas da cidade

Aterro do Flamengo dá o
máximo de liberdade com
o mínimo de insegurança

Na montanha-russa até os mais fortes costumam queixar-se de um friozinho na espinha

Carioca divide sua praia
com os turistas que vêm

de ônibus do Brasil todo

namorada de Marcelo, no sábado à tarde três
homens tentaram invadir o ônibus para roubar,
mas o grande número de pessoas acabou por
assustá-los. "Procuramos a cabine da PM, que
fica aqui perto, para pedir ajuda" diz Maria
Rita "mas o que ouvimos da PM foi que, se
não estivéssemos satisfeitos, mudássemos de
lugar".

Mesmo tendo que enfrentar esses e outros
problemas, como dormir sentado três noites,
usar banheiros de postos de gasolina e bares e
chuveiros dos operários das construções, os
mineiros voltam satisfeitos.

— Pagamos CZ$ 1 mil 500 pelo passeio,
trouxemos nossas panelas, colchonetes e comi-
da e, apesar de tanta mudança, conseguimos
nos divertir. Só não deu para aproveitar muito
as rodas de samba, que sempre procuramos à
noite. Mas ano que vem a gente está de volta
— garante Marcelo.

Um pouco mais à frente do ônibus dos
mineiros — havia pelo menos 13 estacionados
no Jardim de Alá — um grupo de estudantes
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
almoçava, também na calçada, com toca-fitas
ligado, sentados em cadeiras de praia. João
Alves, 38, estudante de pedagogia, diz que o
grupo está no Rio desde sábado, tendo passar
o réveillon em casa.

carioca teve que dividir sua praia com
mais turistas do que normalmente, nes-
te último fim de semana. O feriadão de

fim de ano e as férias escolares trouxeram de
Minas, São Paulo e até de estados mais distan-
tes, como Mato Grosso do Sul, inúmeros
ônibus lotados, muitos deles com excesso de
passageiros. É este, por exemplo, o caso de um
que veio de Belo Horizonte, dia 31, trazendo
52 pessoas, sem contar as crianças. "Acampa-
dos" no Jardim de Alá, montando uma cozinha
completa na calçada, os mineiros reclamavam
da hospitalidade dos cariocas, em especial da
Polícia Militar.

— Chegamos às 9h, como fazemos há
pelo menos dez anos, e seguimos direto para o
Posto 6, onde sempre paramos nosso ônibus —
explica Marcelo Alex, 26, torneiro mecânico.
"Fomos tirados de lá pela polícia, enquanto
preparávamos nosso almoço, e eles não nos
deram uma só explicação."

Mas onde ficar não foi o único problema
que os mineiros tiveram que enfrentar. Segun-
do Maria Rita da Glória Teles, 26, professora e

I

I L1
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Jorge Mendes

Cartas do Rio

Desgoverno — O que aconte-™ ceu com o Rio de Janeiro? O que que a
Cidade Maravilhosa fez de mal para
merecer tanto mal, tanto desgoverno,
tanta indiferença? O Rio está horrível,

ar Ruas imundas, mal-cheirosas, invadi-
<«. das por camelôs, bicheiros e hordas de
•'"mendigos. O trânsito está caótico e o

sinal luminoso virou mais uma piada.• •" Os ônibus, estes caminhões travestidos,~ andam enlouquecidos e barulhentos,"v" exalando fumaça negra por todo lado.
A qualidade de vida carioca piorou
muito nos últimos cinco anos e nada e
ninguém se levanta contra essa involu-
ção. Até a linha vermelha, esta obra
emergencial que iria liberar boa parte
da população carioca do desespero da
Av. Brasil, pois bem, encalhou. As
barcas Rio—Niterói, controladas por
uma empresa estatal estadual altamente
deficitária, são as mesmas de 20 anos
atrás.
O Rio, na realidade, reflete, mais uma
vez, a verdade nacional. O Brasil está
caótico e o povo num estado de fúria
passiva, por enquanto. A inflação, mes-
mo a oficial, está próxima dos 400%
a.a., enquanto os juros bancários apro-
ximam-se dos 2.000% a.a.. Que que é
isso? Que baderna é essa? Aposto que
os radicais, sejam da esquerda, sejam
da direita, devem estar achando ótimo
o circo pegar fogo. Logo, logo eles
aparecerão como profetas fantásticos
aptos a mudar tão horrenda realidade
(s/c). (...). Márcio Klang — Rio de
Janeiro.

Amil (...) Em junho (início do meu
contrato com a Amil), a mensalidade
era de CZS 880. De julho a setembro,
CZS 1 mil 190. Outubro CZS 1 mil 240.
Novembro, CZS 1 mil 301. Até aí. tudo
bem, tudo de acordo com a legislação
em vigor. Mas, para dezembro, o valor
alcança CZS 2 mil 935. Ou seja, 147%
de aumento de julho a dezembro e
125% em um mês (novembro/dezem-
bro. (...) Um dia. isso muda! (...). José
Roberto da Silva dos Santos — Rio de
Janeiro.

Carro corri defeito — Há
dois meses comprei um carro modelo"Del Rey" ano 86, fabricação Ford. O
mesmo deu um defeito no motor fazen-
do um rombo no bloco do motor.
Reclamei na agência que me vendeu o
carro e eles alegaram que isto é defeito
de fabricação. O carro está com 17 mil
Km rodados. Gostaria de saber a quem
reclamar de verdade, pois estou com o
carro parado na garage. Célia Antas —
Rio de Janeiro.

Prejuízo — (...) No dia 9/9/87 fiz
uma aplicação em Fundo de Renda fixa
do Banco Itaú, no valor de CZS 10 mil,
ciente de que as cotas seriam do dia
posterior, ou seja, 10/9/87. Ao receber
a confirmação, constatei que as cotas
eram do valor referente ao dia 11/9/87
devido a um erro do caixa (o qual
reconheceu seu erro), mas este me
comunicou que nada podia ser feito.
Tentei comunicar-me por telefone com
a gerência do banco, porém nada con-
segui, a não ser um contato com uma
pessoa que se dizia chefe de atendimen-
to, a qual tornou a comunicar que nada
podia ser feito, tendo eu que arcar com
o prejuízo. (...). Vicente Galvan Beloh-
Ia ver —Rio

118), culminando com o cirurgião mar-
cando a retirada dos pontos em seu
consultório e cobrando por este serviço
que é indiscutivelmente parte integran-
te da cirurgia e que está coberto pela"garantia de saúde". (...). Paulo dos
Santos — Rio de Janeiro.

Infiltração — Tendo em vista
que já recorri ao Posto de Saúde Santa
Rosa, Niterói, sem nenhuma solução,
tentei a Cedae, também sem resultado,
e recorro a essa Seção que tem grande
penetração. Resido à Rua Barros, 352,
casa 2, financiada pela Carteira Hipote-
cária da Caixa Econômica Federal. De-
vido a uma infiltração da cisterna da
casa vizinha (que é comercial), não
temos mais condição de fazer uso do
quarto que já me causou duas pleurisias
e bronquite em duas crianças. Confesso
minha total ignorância. Não sei mais a
quem recorrer. Talvez ao Prefeito? Ao
presidente Sarney? Ou ao bispo? Anni-
ta O. Esteves, Niterói — RJ.

Indenização — No dia
25/8/87, na rua das Laranjeiras, o meu
carro foi abalroado na traseira e como a
motorista do outro carro tinha seguro,
este pagaria o estrago. Houve um certo
atraso, pois julgou-se estar segurado
por uma companhia, quando se verifi-
cou que até àquela data o era pela
Inconfidência Companhia Nacional de
Seguros. Conformeinstruções do corre-
tor intermediário da seguradora, deixei
o carro na oficina para o fiscal avaliar o
estrago e autorizar o conserto. Até hoje
estou à espera dessa autorização, que
segundo o corretor acima mencionado é
culpa exclusiva da seguradora. (...) Até
quando uma seguradora, como a Incon-
fidência, vai poder continuar "cozi-
nhando" a gente? Hitomi Tanizaki da
Fonseca — Rio de Janeiro.

Cortinas — Em 25/9/87 com-
prei uma cortina tipo painel na Decora-
ções Karícia Ltda. por CZS 6 mil 870 (2
mil 748 de entrada e duas prestações
que totalizavam os 4 mil 122 restantes).
O sr. Cruz, que me atendeu, prometeu
a entrega para 15 dias após a compra. A
cortina só me foi entregue 46 dias após
a compra e na cor errada. Comprei azul
e veio marrom. Fiz várias reclamações
ao sr. Pedro, gerente da loja da Av.
Copacabana n" 1137 — loja A, que me
aconselhou a colocar a marrom mesmo
pois eles não tinham a cor azul e como
as cortinas são feitas sob medida, não
saberia quando poderiam me entregar a
cortina na cor certa.
Eu só tinha dois caminhos, ou simples-
mente esperava (sabe Deus até quan-
do?) ou cancelava a minha compra. Foi
o que fiz 20 dias após a compra, me-
diante a entrega da cortina em meu
poder, sem nenhuma correção do meu
dinheiro. Agora terei que desembolsar
mais dinheiro para comprar outra corti-
na e perdi dois meses de correção do
meu dinheiro. Cuidado com os maus

Coincidentemente, em outros dois pon-
tos. duas senhoras, também com outras
duas crianças, saltaram do ônibus, mas
a impaciência do motorista já estava me
deixando nervoso e preocupado com o
que poderia acontecer de pior... Walmy
Z. Cruz — Rio de Janeiro.

Rua sem água — Precisa se
de um deputado para resolver o proble-
ma de água da rua Roberto Dias Lopes,
no Leme. É que voltou a faltar água no
final do ano nesta rua. Durante alguns
anos tivemos esse problema. Três a
quatro vezesno período de dezembro/ja-
neirofaltava água de forma misteriosa.
A Cedae nunca soube informar — até
que veio morar na rua o deputado J.
Neder (ex-Arena, PDS, PMDB e ulti-
mamente partidário do PDT) e entáo
não mais faltou água até esse ano e aí,
coincidência, ficamos sabendo que o
deputado mudou-se daqui.
Por isso, estamos pedindo, com urgên-
cia, que um deputado qualquer venha
para o nosso convívio. A rua é aprazí-
vel, o lugar é bom e poderá render
muitos votos se a questão for soluciona-
da. (...)Moacyr Pereira de Souza Mo-
raes - Rio de Janeiro.

profissionais e suas
Antonio G. Ferreira - promessas! Luiz

- Rio de Janeiro.
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Decepções — Chegaram ao fim
22 anos de ilusões quanto ao Flospital
Adventista Silvestre. Quando em 1965
decidi comprar um título do HS. aquilo
era hospital-padrâo e ficou em mim a
certeza de que se um dia fosse necessá-
rio, teríamos atendimento de primeira
qualidade. Durante todos estes anos
paguei pontualmente as mensalidades
da alta taxa de manutenção estimulado
por aquela certeza. Cheguei até mesmo
a comprar com bastante antecedência
os títulos para minhas filhas menores
usufruírem daquela "garantia de saú-
de" na maioridade. Estou agora devol-
vendo ao HAS, dentro de uma caixa,
três títulos inúteis e 264 carnês quita-
dos. Por quê?
Em 27/11/87, internei minha filha me-
nor para retirada de um nódulo na
mama, cirurgia simples. Esta ocorreu,

12h, minha filha começou a sentir dores
e solicitei auxílio médico. Dores aii-
mentando, insisto no atedimento. As
14h avisei que ia retirar minha filha do
Silvestre para atendimento em qual-
quer outro hospital. Aí apareceu o
residente alegando serem somente dois
médicos para atendimento a 150 pa-
cientes internados e que às sextas e aos
sábados o hospital, por motivo religio-
so, funciona com lentidão e deficiência
de pessoal. Isto foi o mais grave. As
outras chateações são realmente meno-
res mas valem um registro: a recepcio-
nista da admissão, mal humorada e
irônica, a funcionária que serve na copa
respondendo de costas que não sabia de
que era feita a sopa servida, a cobrança
desleal do pernoite do acompanhante
(ai do paciente sem acompanhante)
num péssimo sofá de plástico que não
cabe um brasileiro médio, o quarto
contratual de primeira categoria que
náo passa de cubículo de quinta (n"

Cartão de crédito — Pela
quinta vez consecutiva, a Mesbla, atra-
vés de sua administradora Presta ACC,
tenta onerar ainda mais os portadores
do seu tradicional cartão de crédito, no
sentido de aumentar os seus lucros,
esquecendo os altos faturamentos dos
tempos da correção monetária delfinia-
na. (.. )
A bem da verdade, é preciso que se
diga que a Mesbla revogou todas as
quatro pretensões anteriores, em virtu-
de da insatisfação observada junto à
clientela crediarista. E que só efetua as
alterações propostas mediante a con-
cordância dos clientes. A concordância
torna-se tácita quando o cliente faz a
primeira compra a partir de uma data
prefixada pela Mesbla. Em outubro/87,
com mais uma carta-circular, a Mesbla
participava a criação de uma outra"anuidade" que seria dividida em duas
parcelas, vencendo a primeira, de CzS
250, até fevereiro/88, e a segunda seis
meses após, com o valor corrigido de
acordo com a inflação, e encurtando o
prazo inicial de pagamento que, de 45,
passaria para 40 dias. Fazemos votos
para a revogação, também, desta últi-
ma circular. (...) Luiz Moreira — Rio
de Janeiro.

Confiança — Em 11.12.87
houve uma importante decisão, por
parte do prefeito do município do Rio
de Janeiro, sr. Saturnino Braga, no que
tange à Escola Municipal "Baptista Pe-
reira", atualmente, sem prédio próprio,
funcionando conjuntamente com a Es-
cola Mun. "Pres. João Goulart". O que
foi importante, de acordo com o sr. Jó
Resende, vice-prefeito, é que o prefeito
assinou decreto autorizando a liberação
ua verna para a construção da escola
demolida. Se houver garantia do seu
ato, nós os pais de alunos daquela
escola teremos a certeza de que, após o
fato, virá o ato concreto. A comunida-
de do Andaraí está órfã. Neste bairro
tudo é precário, inclusive as escolas,
pois atualmente está sem a Baptista
Pereira (sentido físico), a Afonso Pen-
na correndo sérios riscos de desaba-
mento, enfim o abandono tomando
conta da Educação. (...). Ivanette Aze-
vedo Castelo Branco — Rio de Janeiro.

Conta bancária — Sou
cliente há aproximadamente cinco anos
do Unibanco, portadora de cheque es-
pecial. Há poucos dias, quando tentei
depositar dinheiro através de agência
que não a minha, fui informada que
minha conta estava bloqueada e a en-
trega de talões sustada. Fiquei surpre-
sa, pois havia saldo superior a um
salário mínimo e não houve emissão de
cheques sem fundo. Procurei saber e fui
esclarecida que o banco não tinha mais
interesse em minha conta e que eu
deveria fechá-la. Todas as informações
foram verbais, náo havendo qualquer
cancelamento de contrato, inclusive,
em outubro houve renovação do car-
tão, que recebi, assim como não houve
nenhum aviso ou solicitação de compa-
recimento ao banco. (...) Depois de
todas as explicações, foi-me perguntado
se náo poderia concentrar meus esfor-
ços na referida conta. Resposta: talvez
possa sim, em outro sistema que ofere-
ça melhor trato ao público. (...). Célia
Regina Vianna Rossi Pereira — Rio de
Janeiro.

JurOS altOS — Escrevo a este
jornal para denunciar a extorsão prati-
cada pelo Diner's contra seus associa-
dos (cartão n° 3653388109). Taxas de
juros explosivas, cálculos errados par-
tindo de pressupostos errados fazem
com que sejamos brindados com a obri-
gação de pagar algo em torno de mais
de 4.000% ao ano e em função de
algum atraso.
E exemplifico com os seguintes dados:
Devia em 18/10/87 CZS 21 mil 106,29 e,
cm 06/11/87, paguei CZS 15 mil. Hoje
devo CZS 11 mil 210,19. (...) O Diner's
só aceita o que aparece na telinha.
Comprovante de pagamento apresenta-
do não tem validade. O computador diz
que não. (...). João Maurício da Silva
Pimentel — Rio de Janeiro.

Abuso — O motorista do ônibus
71142. a linha 217. Andaraí—Carioca,
ou anda muito nervoso ou é irresponsa-
vel mesmo, pois nem as crianças ele
respeita. No lii.i 11/12, por volta das
19h. na Praça Saens Pena. uma senho-
ra. de mãos dadas a uma criança de três
anos de idade, tentava subir no ônibus,
so conseguindo ía/è-lo apôs um sinal,
creio eu. do despachante para o moto-
rista.

IFTU —(...) Só nos resta lutar pela
extinção do 1PTU, que é o mais injusto
de todos os impostos, pois tem gravíssi-
mas implicações sociais por incidir so-
bre moradia e local de trabalho, e por
ser sobrado de acordo com "critérios"
abusivos e regidos pela mais completa
arbitrariedade. No jeito em que estão
as coisas, enquanto este imposto conti-
nuar a existir, será sempre eterna amea-
ça à propriedade particular e ao patri-
mônio. E mais que hora de pormos em
prática a desobediência civil, e partimos
para a sonegação em massa do paga-
mento do IPTU, pois este imposto-
assalto cobrado sob a ameaça de expro-
priação tornou-se "idéia fixa" nas cabe-
ças dos prefeitos e "impostores" muni-
cipais, principalmente aqui no Rio. Po-
rém, o mais espantoso é que ninguém
toma a menor providência para pôr um
fim a este descalabro, ninguém parece
dar o menor valor ao que é seu, nin-
guém percebe a gravidade e as reais
implicações do problema — apesar de
todos sentirem os pesados golpes em
suas economias. Parece que a nossa
passiva e entorpecida população até
aceita ver seus imóveis passarem pouco
a pouco para as garras do município.
Como podem tantos se submeterem à
CÍiTauuia c aub ucMiidíiüus dc lau puu-
cos? (...). Nelson Soucassaux — Rio dc
Janeiro.

Cidade Nova — Os governos
anteriores à era brizolista urbanizaram
a Cidade Nova, retirando do local a
chamada zona de baixo meretrício. Te-
mos acompanhado nesse jornal a cam-
panha para desapropriar o prédio da
TV-Rio para promover o retorno da
zona de meretrício ao local. Será que o
prefeito Saturnino Braga, com sua ha-
bilidade política, quer trocar o apoio da
comunidade evangélica (milhares de
pessoas) pelo apoio dos freqüentadores
de um futuro prostitutódromo? Carlos
Alberto da Silva — Rio de Janeiro.
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Lixo e entulho são despejados próximo à nascente vizinha da Fazenda Nova Aurora

Lixo 
jogado 

em Japuíha

provocando 
matança de

está

gado

Mariza Pelegrineti
Trinta e três cabeças de gado,

entre bezerros e bois, mortos num
período de dois anos e meio e a
abertura de quatro poços, ao preço
atual de pelo menos Cz$ 50 mil cada.
Foi este o prejuízo contabilizado por
Manoel de Lima, proprietário da Fa-
zenda Nova Aurora, em Japuíba, Io
Subdistrito de Cachoeiras de Macacu,
graças a um depósito dc lixo localizado
em frente à sua propriedade, na beira
da estrada e próximo a nascente de
água que abastece a Nova Aurora.
Diariamente são despejados no local
uma média de seis toneladas dc entu-
lhos, compreendendo todo o lixo de
Cachoeira e seus subdistritos Japuíba e
Papucaia, incluindo lixo de farmácias,
açougues, postos de saúde e do hospi-
tal local.

Há três anos, quando comprei
a Nova Aurora, a Prefeitura utilizava
uma outra área para o depósito, onde
tudo era reaproveitado para alimenta-
ção de porcos e como aterro — explica
Manoel. — Dizem, mas eu não posso
afirmar, que a mudança do depósito
foi decidida após uma reclamação feita
ao prefeito, Rui Coelho Gomes, por
um vizinho deste antigo depósito e que
faz parte da equipe da Secretaria de
Saúde do Município.

O dono da área onde é hoje o
depósito de lixo, Silvio Martins, cedeu,
segundo Manoel, um pouco de suas
terras para a prefeitura local, já que se
não o fizesse, ainda segundo suas in-
formações, teria parte de sua fazenda
desapropriada pela administração mu-
nicipal. Mas o lixo não vem sendo des-
pejado na baixada a ele destinada, que
foi inclusive cercada — diz ele. — Se os
caminhões jogassem todo seu carrega-
mento na área cedida não causaria
tantos problemas, pois não contamina-
ria a água da nascente. Houve ainda
uma promessa de que tudo o que fosse
despejado no local seria coberto com

terra para que não acontecesse a proli-
feração de ratos e moscas varejeiras.
Infelizmente náo cumpriram nem uma
nem outra promessa — acrescenta.

Exames — Manoel de Lima
conta agora com 70 cabeças de gado
em sua fazenda de 21 alqueires, com 23
vacas produzindo diariamente 70 a 80
litros de leite, que vende para a SPAM
S. A. (Sociedade Produtora de Alimen-
tos Manhuaçu), em Rio Bonito. Se-
gundo informa, a produção não está
sendo prejudicada pela contaminação
da água que é bebida pelo gado. Ma-
noel colheu amostras de água da nas-
cente em três pontos diferentes para
fazer exame bacteriológico na Pesagro-
Rio — Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Estado, por sugestão do
veterinário Otávio Matoso, da Emater
e de um veterinário da própria SPAM,
(que não constatou impureza no leite),
para tentar descobrir a causa de mor-
tandade do gado.— Os três exames deram resulta-
do positivo para germes do grupo coli-
forme, em grandes quantidades, espe-
cialmentc na água colhida bem próxi-
mo ao depósito de lixo. Mesmo assim
não posso afirmar que todo o gado
tenha morrido em função desta conta-
minação. Mas a verdade é que esta
semana uma de nossas vacas, aparente-
mente saudável, prenha de sete meses,
abortou, possivelmente por ter sido
contaminada — diz ele.

Outro problema constatado pelo
fazendeiro é que a maioria das vacas,
quando vai dar a luz, não tem conse-
guido chegar ao fim do parto sem a
ajuda de um veterinário. Segundo ele,
várias cabeças de gado foram perdidas
já que nem sempre o parto é assistido
por veterinários e acontece no pasto.
Muitos bezerros, antes mesmo de aca-
bar de nascer, foram mortos pelos
urubus, que se alimentam no depósito
de lixo, e atacam as crias antes que o
parto termine.

Além do problema do gado e da
construção dos poços, necessária ape-

nas apos a abertura do depósito de
lixo, Maria dc Lima, mulher de'Ma-
noel, lembra ainda o mau cheiro que
atinge toda a propriedade, especial-
mente durante os dias muito quentes, e
a fumaça negra, também mau cheirosa,
que cobre todo o local quando o lixo é
queimado. Outro problema são os-uru-
bus que se misturam às galinhas e
bebem água nos mesmos bebedouros
das vacas e na nascente, onde ainda
defecam.

É bom frisar ainda — diz ela —
que apesar de não estarmos bebcpdo
desta água, muitos filhos de nossos
empregados têm ido semanalmente ao
posto de saúde por problemas alérgicos
às picadas das moscas varejeiras e.que
há grande quantidade de ratos, por
aqui.

Promessas — Há cerca de.um
ano Manoel de Lima procurou o res-
ponsável pelo Posto de Saúde de Ca-
choeira de Macacu, de quem ouviu a
promessa de que seria feito um contpto
com a firma que faz o transporte de
lixo para a prefeitura do município,
para que fossem buscados novos desti-
nos para o lixo, ou soluções que pudes-
sem amenizar o problema. Segundo o
fazendeiro, entretanto, nada foi mu-
dado.

Resolvi ir pessoalmente à; fir-
ma, há cinco meses. Lá sugetfi|ue
voltassem a despejar o lixo onde o
faziam anteriormente, já que era-^do
interesse do proprietário do antigo
depósito. A firma me pediu, então,
que trouxesse uma carta desta pessoa,
a qual, infelizmente, ainda não có'i|se-
gui contactar. ^

Manoel de Lima procurou então o
Secretário Municipal de Saúde, Carlos
Alberto Trindade, que também fez
novas promessas de contato coifT o
prefeito — que já havia recebido regia-
mações do fazendeiro há cinco meses,
e que prometeu que o lixo seria indus-
trializado. O encontro acontecerá
noventa dias e não houve nenhuma
mudança, segundo declara.
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TEM ROCK

DURAN DURAN ESPECIAL

As cartas seráo selecionadas para pu-
blicação no todo ou em parte entre as
que tiverem assinatura, nome comple-
to e legível e endereço que permita
confirmação prévia

Entrevista exclusiva com o líder do grupo Simon Le Bon
Nesta 2* feira às 16:00 H.

NO VERÃO
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Água volta-• **?
aos poucos

à Zona Sul
Os bairros da Zona Sul, o

Rio Comprido e Santa Teresa,
que desde o dia .11 tiveram o
abastencimento de água preju-
dieado pela interrupção., da
adutora de Ribeirão das Lajes,
devido a problema técnico na
usina de Fontes, tiveram o for-
necimento normalizado. A fal-
ta de água foi causada por-um
defeito no coração da usina,
que-provocou o imediato desli-
gamento das máquinas.

A calha por onde coifè a
água que abastece a usina e
depois segue pela adutora teve
de ser fechada para o conserto,
dia 31, por 52 minutos. A aber-
tura para a passagem da água
foi feita gradualmente, para
evitar que a saída repentina do
ar provocasse defeitos na tubu-
lação.

Nos dias 1". 2 e 3. a Cedae
aumentou aos poucos o forne-
cimento, até que todas 'as tor-
neiras amanhecessem, ontem,
jorrando água normalménte.
Para os moradores do teme.
Glória, Cosme Velho, Urca,
Botafogo e Flamengo, os mais
prejudicados, o restabeleci-
mento do sistema pôs um fim
nos gastos com carros-pipa,
que aproveitaram o calor dos
últimos dia* para faturar ale
CZS 4 mi! por cada tanque d*,
nove mil litros.



JORNAL BO BRASIL
K í—

Irmãos afogados em 
piscina 

são

enterrados em clima

segunda-feira, 4/1/88 o Cidade o 3

Júlio Cézar Pereira

u
Feriadão" torna saída Fogo destrói

i t>' •. i-f/ .] bar e hotel
do mo muito difícil 

na Mem de Sá

Cerca de 200 pessoas, entre pa-
rentes, amigos e policiais, compare-
ceram ao enterro dos irmãos Márcio
Rafael, 9, e Fernando Rodrigo, 13,
no cemitério da Ordem Terceira do
Caju. Eles morreram afogados, sá-
bado, na piscina olímpica do Institu-
to de Educação e eram os únicos
filhos do detetive-inspetor da Dele-
gacia de Vigilância Sul, Armando
Márcio, e de Telma Regina Zucarel-
li, separados há sete anos. Os meni-
nos foram enterrados em caixões
brancos, lado a lado, às 12h20min,
em meio a desmaios e choro.

Em meio a muita emoção, no
yelório dos irmãos, os colegas de
Márcio Rafael e Fernando Rodrigo
se reuniam para falar sobre o que
aconteceu. André Luís Barreto, 12,
que estudou a primeira série prima-
ria com Fernando, contou que havia
entrado no instituto para jogar bola
e mergulhar na piscina mais de 10

vezes, mas acompanhado de um gru-
po de cerca de 25 pessoas e entre elas
sempre havia alguém que sabia na-
dar, para o caso de algum acidente."Eles deviam tes-ido acompanhados
por quem soubesse nadar, porque
vigia não liga mesmo. Se houvesse
algum adulto na hora, teria evitado a
tragédia", concluiu ele. Jorge Nasci-
mento de Oliveira, 14, prometeu
nunca mais voltar à piscina e se disse
traumatizado. Na opinião de Carlos
Simtob, 15, que mora na Praça da
Bandeira e freqüenta o instituto para
pelada e mergulhos na piscina, 

"eles
deveriam liberar, porque nem ligam
quando a turma brinca. E deveriam
colocar alguém responsável para to-
mar conta. Fingir que não vê dá
nisso aí", afirmou.

Renato Marcelo Soares de Al-
meida, 14, que faz a sétima série do
Instituto de Educação, lembrava que
nessa mesma época, ano passado, os

de emoção
meninos passavam as férias com o
pai em Bariloche, na Argentina, e
que à tarde o pai, Armando Márcio
Zucarelli, chegara para buscar os
filhos para ir ao cinema, quando foi
informado do acidente por um dos
coleguinhas de seus filhos.

Durante o enterro, Telma Regi-
na Zucarelli teve de ser socorrida e
massageada após desmaiar; ela não
pôde assistir à missa de corpo pre-sente. O pai era consolado por pa-rentes e colegas de trabalho. Muito
emocionado, nada disse, limitando-
se a levar a mão ao rosto.

Segundo o juiz de Menores Li-
borni Siqueira, não existe a possibili-
dade de a família vir a ser indenizada
pelo estado, por se tratar de um caso
de invasão. "O 

portão estava fecha-
do, logo eles invadiram e pularam na
piscina. Não vejo como indenizar
alguém num caso como esse", opi-
nou o juiz.

Obras da usina

de Itaocara só

começam em 89
MIRACEMA, RJ— Foi adiado para

janeiro de 1989 o início das obras da
hidrelétrica do rio Paraíba, em Itaocara,
a 2(i() quilômetros da capital. O cronogra-
ma de Furnas Centrais Elétricas previa o
começo do trabalho para esta semana.
Quando estiver concluída, a barragem
terá 1 mil 320 metros de comprimento e
51 de altura, formando um lago de 83
quilômetros quadrados e riscando do ma-
pa diversos povoados e grande área rural.

No noroeste fluminense, técnicos do
Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (Ibam) ficaram satisfeitos com
o adiamento. Há mais de 60 dias estudan-
do os aspectos sócio-econômicos da re-
gião, eles garantem que a hidrelétrica vai
trazer muitos transtornos para Itaocara e
Santo Antônio de Pádua, as duas cidades
mais diretamente envolvidas.

— Prefeitos e moradores, de manei-
ra geral, estão preocupados unicamente
com o progresso e as obras que irão
proporcionar. Acham que os cerca de 4
mil empregos diretos, que serão criados,
vão fazer crescer a região. Entretanto,
eles se esquecem de que as cidades não
dispõem de infra-estrutura urbana para
receber esse contingente humano. Até
mesmo a energia elétrica ficará mais cara,
uma vez que os gastos com a construção
da barragem terão de ser cobertos com o
dinheiro arrecadado dos contribuintes,
através das tarifas energéticas — comen-
tou o engenheiro civil cearense Adonai
Aires, membro da equipe do Ibam.

Para orientar as populações das duas
cidades, os técnicos do Ibam promove-
ram amplos debates com as comunida-
des. Além disso, fizeram um levantamen-
to junto a Furnas e descobriram que, até
o primeiro relatório sobre impactos am-
bientais da empresa havia sido recusado
pela Fundação Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente (Feema) por causa
das informações pouco precisas.

Apesar do intenso movimento de
chegada e saída do Rio, o fim do feriadãonão havia provocado muitos transtornos
até o início da noite de ontem. O trânsito
nas estradas fluiu sem grandes retenções
ou acidentes graves — com exceção da
Rio—Teresópolis, na altura do Km 128,
bloqueada por duas horas devido à mani-
festação de populares de Santa Dalila,
em Magé, contra os constantes atropela-
mentos na área. Na Rodoviária Novo
Rio, centenas de pessoas que deixaram
de viajar para São Paulo, por falta de
passagens.

As linhas para outras cidades, po-rém, atenderam bem à intensa procurados passageiros, colocando ônibus extras.
A Útil, por exemplo, colocou 22 extras
para Belo Horizonte, além dos 11 costu-
meiros, e não houve problemas para seus
passageiros. A saída do Rio complicou
mesmo para centenas de passageiros que,sem passagem, procuraram a Ponte Ro-
doviária Rio—São Paulo. Das 160 via-
gens realizadas normalmente aos domin-
gos. a Ponte programou 251 para ontem,
mas não foi suficiente para atender a
demanda.

— Isso aqui mais tarde vai virar um
pandemônio. Em média vão sobrar 600,
8(X) pessoas — dizia, no final da tarde, o
encarregado da Expresso Brasileiro, Cie-
viton de Melo, que previa uma "mínima"
chance de a Ponte colocar mais dois ou
três carros extras para atender a procura.Enquanto os ônibus não apareciam, for-
mava-se uma grande fila no guicliê da
Ponte Rodoviária, onde um cartaz anun-
ciava: "Passagens só na terça-feira."

Cambistas—Aquelesquenãopo-
diam esperar tanto tempo procuravam
comprar passagens de um ou outro estra-
nho que aparecia por ali. Luís Carlos
Godoi vendeu uma passagem por CZ$
500.00 (a normal custa CZ$ 448,49),
alegando que era de um amigo que não

mais viajaria para São Paulo. Vendeu
barato. Muitos estavam dispostos a pagarmais caro. Marconi Sérgio Coelho da
Silva, 26, tinha que estar de volta a São
Paulo hoje de manhã, para trabalhar, e
estava disposto a pagar mais caro pela
passagem.

Para vir ao Rio, Marconi não encon-
trou passagem e, quando se preparava
para desistir, na noite de quinta-feira
passada, apareçeu a salvação: "Um fiscal
de pista da Itapemirim me vendeu a
passagem que eu precisava pelo dobro do
preço. Passei o Ano-Novo dentro do
ônibus, mas, tudo bem, valeu a pena."
No guichê da Ponte—Rodoviária, o en-
carregado do Expresso Brasileiro, Clevi-
ton de Melo, dizia que "o número de
cambistas em atuação é mínimo por aqui
hoje".

No Aeroporto Santos Dumont, a
Ponte Aérea Rio—São Paulo não apre-
sentava grandes problemas. Até 19h de
ontem, apenas um vôo extra havia saído,
o das 18hl5min. Segundo uma funciona-
ria do aeroporto, não existia até então a
prograinção de outro extra, porque a fila
de espera não chegava a 100. Essa procu-
ra menor do que o esperado, segundo
ela, talvez tenha sido em função de que
muitos passageiros voltaram no sábado
para São Paulo, quando todos os vôos
saíram lotados.

A manifestação em Magé não impe-
diu que o engenheiro Júlio Chitman ché-
gasse a tempo no Santos Dumont para
embarcar um amigo para São Paulo. Júlio
saiu no início da tarde de Teresópolis e
chegou a ficar meia hora retido no engar-
rafamento da Rio—Teresópolis. O trãn-
sito esteve bloqueado, das 15h30min às
17h30min, por manifestantes de Santa
Dalila reivindicando uma passarela no
local. A estrada foi liberada pela PM e
policiais da delegacia de Magé.

Um incêndio provocado por curto-
circuito num exaustor, destruiu totalmen-
te o Hotel Macaense e o Bar e Lanchone-
te Vila Verde, que funcionavam no ariti-
go prédio da Avenida Mem de Sá, 2S0,
no Centro do Rio.

Fregueses e empregados saíram em
pânico de madrugada, quando uma mas-
sa de fumaça seguida por uma camada de
fogo saiu do aparelho da lanchonete e
rapidamente se espalhou pelo prédio.

O incêndio começou às 2h30min, e
alguns dos fregueses da lanchonete, ao
perceberem as chamas se dispersaram
sem pagar a conta. Empregados da lati-
chonete chamaram os bombeiros e telefo-
naram para a proprietária, que se eneqn-
trava em casa. Vários hóspedes fugiram
do hotel de pijamas.

Os bombeiros do Quartel Central em
menos de 120 minutos chegaram ao local.
Sob o comando do capitão Nilson, 30
homens divididos em cinco carros um
deles com escada Magirus, isolaram' a
área e tentaram debelar as chamas que
por volta dás 3 horas tinham dominado 10
dos 20 quartos do hotel. Em face tias
proporções do incêndio, os policiais do
13" BPM (Praça Tiradentes) desviaram o
tráfego de veículos para a Rua 20 de
Abril. A ação dos bombeiros durou cerca
de duas horas. Após a operação de res-
caldo, a área foi desinterditada.

Horas depois as chamas voltaram a
envolver o hotel, destruíndo-o por com-
pleto. Novamente os bombeiros foram
solicitados e imediatamente comparece-
ram ao local, mas com algumas manguei-
ras furadas e com a densidade das cha-
mas, o incêndio não pôde mais ser con-
trolado. A situação só foi normalizada às
8h. quando pouco restava do antigo ca-
sarão.

A dona da lanchonete, Adélia Al-
meida. desolada com a destruição e sem
saber como arcar com o prejuízo, não
quiz falar à imprensa.

Ladrões assaltam União

da Ilha e levam a féria
Armados com uma metralhadora e

revólveres, cinco homens assaltaram
ontem ao amanhecer, a escola de sam-
ba União da Ilha. na Estrada do Ga-
leão, 322, Ilha do Governador, de
onde roubaram CZ$ 1.750.805,00, cor-
respondentes à féria da bilheteria e Bar
que, segundo o presidente Roberto
Maia, seria aplicado nos trabalhos fi-
nais executados no barracão na cons-
trução das alegorias e adereços do
enredo "Aquarilha do Brasil", uma
homenagem ao compositor e radialista
Ary Barroso, autor da famosa "Aqua-
rela do Brasil".

O bando, chefiado por um branco
alto, gordo e barbudo — o homem da
metralhadora Ina — fugiu num Opala
cinza de placa não anotada que aguar-
dava estacionado nas proximidades. O
carro teria tomado a direção do Jardim
Guanabara. Todas as saídas da Ilha do
Governador foram fechadas, mas o
grupo não foi localizado. O presidente
da União da Ilha chegou a admitir que
os assaltantes pudessem ter deixado a
ilha numa lancha que poderia tê-los
aguardado no Jardim Guanabara. O
assalto ocorreu às 5h30min e o gordo,
antes de iniciar a fuga, deu uma rajada
de metralhadora para intimidar possí-
veis perseguidores.

Forra — Beto Maia, como é co-
nhecido o presidente da União da Ilha,
disse que o prejuízo não vai tirar o
brilho da escola. Ele está pensando em
organizar um ensaio ainda este mês
para arrecadar dinheiro. O ensaio terá
o slogan "Vamos à forra. Solidarieda-
de já". Ele acrescentou que a escola,
durante os ensaios, trabalha com 40
seguranças mas que no final, quase
todos já haviam sido dispensados, fi-

cando apenas oito, que não tiveram
condição de reagir, para que não fos-
sem atingidas outras pessoas.

O ensaio da escola de samba
União da Ilha, na Estrada do Galeão,
332. Ilha do Governador acabou às
5h30min e apenas umas 50 pessoas,
entre empregados, diretores, seguran-
ças e alguns componentes da ala da
bateria (que tomavam uma sopa) esta-
vam espalhadas pela quadra e outras
dependências. Na tesouraria, os CZ$
1.750.805,00 da féria da bilheteria e
bar, acabavam de ser contados e esta-
vam sendo entregues aos guardas da-firma Minas-Forte Valores, Armando
Ribeiro, Ronaldo Santos e Luís Carlos
Assis, chegados momentos antes num
carro-forte de transporte, estacionado
na porta da quadra.

Tudo parecia normal até que a
porta da tesouraria foi aberta para a
saída dos guardas com o malote do
dinheiro. O branco alto, gordo c bar-
budo, que estava nas proximidades,
retirou a metralhadora Ina escondida
numa bolsa e rendeu os que ali esta-
vam, anunciando o assalto. Com ele
haviam entrado dois mulatos, enquan-
to outros dois, mulatos também, toma-
ram posição na entrada.

A exceção do gordo, os demais
usavam revólveres. Os guardas da Mi-
nas-Forte foram logo dominados, de-
sarmados e, tomados como reféns, ar-
rastados para a saída. O grupo, duran-
te todo o tempo — cerca de cinco
minutos — demonstrou tranqüilidade
na ação. Tanto que na saída, parte do
dinheiro caiu e eles não se precipita-
ram para recolhê-lo, fazendo-o calma-
mente. Já na rua, obrigaram aos guar-
das a deitar no chão e fizeram disparos.

Morte de 
garoto 

revolta

moradores da Vila Sapê
A morte do menino Célio de Morais

Alfredo, 12. atropelado pela motocicleta
de 120 cilindradas. placa WI 534, ontem
de manhã, provocou manifestação dos
moradores da Vila Sapê. que fecharam as
pistas, impedindo o tráfego. No ano pas-
sado registraram-se 1(1 atropelamentos
estrada, com três mortes.

O motorista da moto fugiu. No Cen-
tro de Controle e Operações c Segurança
(CCOS) consta como seus proprietáriosJúlio A. de Araújo e Antônio A.D. de

, Araújo. A motocicleta, parcialmente da-
. nificada, loi levada para a delegacia.

A mãe do menor. Maria Célia de
Morais Alfredo, viúva, estava inconsolá-
vel e dizia que não tinha dinheiro pra
sepultar Célio. Fie era um dos nove filhos
de ( elia. que trabalha como laxincirá
numa casa de família, onde foi avisada de
que o seu filho Unho sido atropelado"A primeira morte do ano." A faixa
estendida em uma da- pistas — na outia
estava o corpo do menino, coberto por
um lençol e com velas acesas em volta —

registrava o atropelamento. O presidenteda associação dos moradores da Vila
Sapê. Sídnei Huback. disse que fará um
rateio na comunidade para custear o
enterro. Uma das moradoras que mais
protestavam contra a falta de sinalização
e de uma passarela era Luzia Lima Fal-
cão. que sofreu muito ao ver as três filhas
atropeladas pela Kombi, IO 2959. dirigi-
da. segundo ela. por dois soldados da
Polícia Militar. "Eles atropelaram as mi-
ilhas filhas no dia 5 de outubro e até hoje
não fui chamada à delegacia", disse ela.

No ano passado houve 10 atropela-
mentos na Estrada dos Bandeirantes, em
Irente a Vila do Sapê. em Jacarepaguá.
Três das vitimas morreram: a entre efas a
jovem ( láudia Maria I crnaiulcs Correia;
Naira Maria de Jesus. 70. e João Alves.
Feridos: Jalene Belém de Oliveira. 14;
Aiex do Amaral Pereira. 14: 1 dina Ma-
nano Barroso, .iii Mónic.t > n-tina lama
e Silva. 13: Bemcio l-rnandes Correia:
F uclides (labriel da Silva. e Cnstiiia
Ribeiro, Io anos

Cidade de Deus

faz protesto

contra polícia
Moradores da Cidade de Deus fize-

ram manifestação em frente ao posto
policial, em protesto contra o assassinato
do gari Roverdã de Sousa Lacerda. 29.
morto com um tiro no coração, no início
da tarde. O crime foi cometido por inte-
grantes da radiopatrulha 54 0802, do 18"
BPM, na Rua dos Milagres.

Na versão dos policiais, Roverdã e
outros homens atiraram contra a patru-
lha. quando fazia ronda na Cidade de
Deus. O soldado Teixeira, que mais tarde
se apresentou na 32" Delegacia, reagiu e
acabou matando Roverdã. que tinha vá-
rios processos na Polícia. Moradores con-
testam a versão da Polícia. Dizem que os
soldados d i patrulha entraram na Rua
ilos Milagres atirando paia todos os la-
dos A radiopatrulha. com dois tiros na
Lu.ina. ficou na delegacia para sei leita a
perícia.

i\c nCM COM 
AVDA

H JbIIEL w E transmitindo muito
f§gpy HBB amor pra você

Ligada na alegria

Quando você liga a Rádio
FM 105, a Rádio FM 105 se
liga em você.
Poraue ela é alegre, descon-
traída e está sempre no maior
astral.

Sintonizada no bom
humor

A Rádio FM 105 deixa você
feliz, de bem com a vida. Ela
toca os sucessos do momento
e do passado. Ela se toca
em você.

E você participa ligando ou
escrevendo cartas, concor-
rendo a prêmios, marcando
a sua presença sempre tão
importante. Sempre cheia de
amor. Pra dar, e receber.
Ouça a Radio FM 105.
A rádio que irradia o melhor
da vida.

De bem com a vida.

O corpo de Celio de Morais Alfredo, 12, fechou uma pista; a revolta popular, a outra

Jorge Mendes

corpo
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JORNAL DO BRASIL

Cidade

Apelo da Terra

Estado do Rio importa atual-
1 1 mente quase 80% dos produ-

tos agrícolas que consome. É
um percentual altíssimo, que denota a
existência de um mercado enorme de
consumidores, mas uma produção tão
achatada que nos faz olhar com inveja
para outros Estados que não só têm
terras férteis como tiram delas um
excelente rendimento.

Um ponto fraco está na produção
de arroz, feijão e milho. Destes três
produtos dependemos em 90% de ou-
tros Estados. Já houve quem dissesse
que não temos vocação agrícola, o que
provou ser uma inverdade toda vez
que um esforço concentrado e uma
determinada política agrícola inteligen-
te produziu resultados animadores.

Se temos 15 milhões de consumi-
dores e temos clima, mas as terras
estão paradas, então já se sabe onde
está o ponto fraco. Se estas terras
forem ativadas, em dois anos o Estado

. do Rio poderia ter dois milhões de
hectares produzindo, segundo estima-
tivas razoáveis. Hoje há somente 600
mil hectares em condições de produzir.Assim, como já se concluiu há muito
tempo, é possível triplicara agricultura
fluminense. Basta uma vontade poli-tica.

Algumas idéias são simples. Valem
por sua oportunidade. Os primeiros
passos de uma nova política de atração
de agricultores produziram resultados
rápidos, como aconteceu no Vale do
São João, que, através de um progra-ma em que desponta como principalincentivo a bolsa de arrendamento de
terras, atraiu agricultores qualificadosde outros Estados.

Um dos novos agricultores, vindo
do Paraná, confessou: "Eu pensava
que o Rio só tinha praias, passeios e
mulheres bonitas." Tendo arrendado
terras no Vale do São João, viu que o
Rio tem de fato tudo isto e algo mais: o
segundo mercado consumidor do país
e quase 20% da área rural do Estado
sem uso ou com uso irracional.

Ao atrair os agricultores, princi-
palmente do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e até de Minas Gerais
e São Paulo, o governo estadual colo-
cou-os também em contato com pro-
prietários dispostos a ceder parcelas de
suas propriedades. Muitos deles trou-
xeram seu trator, sua colheitadeira,
seus implementos adaptáveis. Consta-
taram que as terras são boas, o investi-
mento baixo e o comprador garantido."O Rio é logo ali. O frete sai muito
barato", explica um gaúcho que está
plantando arroz em São Pedro da Al-
deia.

Outra experiência que deu certo é
a plantação de abacaxis numa área de
restinga em Macaé, no litoral norte
fluminense. Ali, um plantador conhe-
cido agora como O Rei do Abacaxi —
depois de ser chamado de louco por
causa da baixa qualidade do solo are-
noso — conseguiu em cinco anos uma
produção de 7 milhões de frutos anuais
e está exportando duas mil toneladas
para a Europa e os Estados Unidos.

Nem loucos, nem aventureiros.
Apenas dotados de bom senso, poracreditar que algumas soluções simples
podem redescobrir a vocação agrícola
do Rio.

Desabamento ainda ameaça Vila Cruzado

? Desde março de 1986 a Defesa
Civil e a Geotécnica vêm aler¦

tando a população de Vila Cruzado
para o perigo de desabamento na-
quele trecho da favela da Rocinha.
Na época, existiam apenas 40 bar-
racos, e as famílias, depois de pro-testarem fechando a Estrada da
Gávea, conseguiram evitar a remo-
ção planejada pela Secretaria de
Desenvolvimento Social do municí-
pio. Com as fortes chuvas que
caíram na cidade no dia 21 de
outubro do ano passado, provocan-
do a queda de uma barreira no
Túnel Rebouças e desabrigando
cerca de sete famílias, os governos
do município e do Estado promete-
ram a construção de 131 barracões
provisórios. Primeiro em um terre-
no na entrada do Túnel Dois Ir-
mãos, destinado a um Ciep, e de-
pois na antiga quadra da Escola de
Samba Império da Gávea, enquan-
to não terminassem as obras de
contenção daquela encosta. Dos
135 barracos que existem atual-
mente, 120 foram condenados pela
Defesa Civil e a maioria das famí-
lias que tiveram seus pertences
enviados para o depósito da Fazen-
da modelo continuou no local. No
dia 15 de novembro a própria De-
fesa Civil promoveu a volta dos
móveis destas famílias, que preferi-
ram o risco de ver seus barracos
desabarem a terem que deixar Vila
Cruzado. A família de Jorge San-
tiago, 49, é a única que continua no
Ciep Laboriaux, mas há alguns dias
vem sendo ameaçada de despejo
pela diretora e professoras, que
pretendem inaugurá-lo em março."Eles chegam aqui como manada e

eu já avisei que só saio quando
tiver um local para colocar minha
crioula e meus quatro enteados. Se
ninguém se mexer, eu vou pedir
um empréstimo no Marina Barra
Clube, onde trabalho de motorista,
e vou reconstruir meu barraco no
mesmo terreno onde o antigo desa-
bou. "A 

pressão para que deixem o
Ciep Laboriaux e a falta de alterna-
tiva a curto prazo para alojar a
família de Jorge Santiago têm cau-
sado crises nervosas em sua mu-
lher, Olinda Moura Santiago, que
na semana passada teve que ser
levada às pressas para o Hospital
Miguel Couto. Eu já tirei cia da
Escola de Samba, este é o primeiro
ano que a Olinda não vai Cèsfilar, e

gastei CZ$ 1 mil em uma televisão
para ver se ela fica quieta e boa."
Ele conseguiu com vizinhos um
pequeno fogão, e o casal, com os
quatro filhos de Olinda, ocupa
duas pequenas salas do Ciep Labo-
riaux, conhecido como Casa do
Lelé. O presidente da Comissão de
negociação de Vila Cruzado para
resolver o problema dos desabriga-
dos, Manoel Souza de Oliveira,
disse que a prefeitura já contratou
a empresa Tecnosolo para fazer a
contenção na encosta do morro,
mas a firma exige a retirada do
pessoal e a Geotécnica já apresen-
tou um laudo em que afirma ser
impossível o reassentamento com
as famílias morando no local. "O

problema é que ninguém quer sair
e o pessoal só aceita mudar para
outro terreno da própria Rocinha.
Enquanto não houver uma solução
satisfatória, as famílias vão conti-
nuar na Vila Cruzado, até queoutra chuva cause novas tragé-
dias , disse. De concreto, os mora-
dores dos 120 barracos ameaçados
têm apenas a promessa de constru-
ção de 40 barracões na antiga qua-dra do Império da Gávea, pelaSecretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social, e a proposta do
secretário Sérgio Andréa de um
plano de emergência para a cons-
trução de novas casas.

Dulce Janhotti

Dia e Noite
Farmácias — Zona Sul—Farmácia

Flamengo (Praia do Flamengo, 224); Le-
me — Farmácia do Leme (Rua Ministro
Viveiros de Castro, 32); leblon— Far-
macia Piauí (Av. Ataulfo de Paiva,
1283); Barra da Tijuca— Drogaria Atlas
(Estr. da Barra da Tijuca, 18); Copacaba-
na — Drogaria Cruzeiro (Av. Copacaba-
na, 1212);
Zona Norte — Cascadura — Farmácia
Cardoso (Rua Sidônio Paes, 19); Realen-
go— Farmácia Capitólio (Rua Marechal
Soares Andréa, 282); Bonsucesso—Far-
macia Vitória (Praça das Nações, 160);
Méier— Farmácia Mackenzie (Rua Dias
da Cruz, 616); Campo Grande— Droga-
ria Chega Mais (Rua Aurélio de Figueire-
do, 15); Drogaria Chega Mais (Rua Bar-
celos Domingos, 14); Farmácia Comari
(Rua Augusto Vasconcelos, 76); Jacaré-
paguá — Farmácia Carollo (Estr. de

, Jacarepaguá, 7912); Tijuca— Casa Gra-
nado Laboratórios Farmácias e Drogarias
(Rua Conde de Bonfim, 300); Ilha do
Governador — Drogaria Coutinho da
Ilha (Est. Cacuia, 98); Farmácia Supersò-
nica (Aeroporto Internacional); PavunaFarmácia N. S. de Guadalupe (Av.Brasil, 23.390); Drogaria Central de An-
chieta (Av. Nazaré, 2.635); Farmácia
Jarsan (Rua Leocádio Figueiredo, 331);
Zona Centro — Central do Brasil —
Farmácia Pedro II (Edifício da Central
do Brasil);

Emergências — Prontos Socorros
Cardíacos — Ipanema— Rio Cor — 521-
3737 (Rua Farme de Amoedo, 86); Ja-
caepaguá— Urgecor — 392-6951 (Estra-da Três Rios, 563); Botafogo — Pró-
Cardíaco — 246-6060 (Rua Dona Maria-
na, 219);
Prontos Socorros Dentários — Barra da
Tijuca — Assistência Dentária da Barra399-1603 (Av. das Américas, 2300);
Tijuca— Centro Especializado de Odon-
tologia — 288-4797 (Rua Conde de Bon-
fim, 664);
Prontos Socorros Infantis — Botafogo—
Amiu — 286-6446 (Rua Muniz Barreto,
545); Copacabana— UPC — Urgências
Pediátricas — 287-6399 (Rua Barata Ri-
beiro, 111);
Ortopedia — Leblon — Cotrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva, 355);
Cortrel — 274-9595 (Av. Ataulfo de
Paiva, 658);
Otorríno — Copacabana — Cota — 236-
0333 (Rua Tonelero, 152);
Policlínicas Urgências — Copacabana—
Clínica Galdino Campos — 255-9966
(Av. N. Sra. de Copacabana, 492). Barra
da Tijuca — Mandala Clínicas — 325-
3022 (Rua Dr. Poty Medeiros, 60 —
Cpntrn romerrial ManHala — Av. das
Américas, Km 6,5);
Tomografia — Niterói— Centro de To-
mograíia Computadorizada de Niterói

. (CTCON) — 714-2540, 711-9555 e 266-
4545 BIP 4JM2;
Radiologia — Copacabana — Clínica

r Radiológica 24 horas Ltda. — 237-7226
(Av. Nossa Senhora de Copacabana,

; 492/202).
Reumatologia — Botafogo— Centro de
Reumatologia Botafogo — 266-5998,

226-7651 e 246-5443 (Rua Voluntários da
Pátria, 445, grupos 1306/7).

Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro, 238Tel.: 226-5844; Carlinhos das Flores —
Av. Geremário Dantas, 71 — Jacarepa-
guá — Tel.: 392-0037; Roberto das FloresAv. Automóvel Clube, 1661 — Inhaú-
ma - Tel.: 593-8749.

Borracheiro — Avenida Princesa
Isabel, 272 — Copacabana — Tel.: 541-
7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa (juntoaos Arcos) com serviços de mecânico,
eletricista e reboque. Telefone 224-2446.

Reboques — Auto-Socorro Botelho
Rua Sá Freire. 127 — São Cristóvão —

Tel.: 580-9079; Auto-Socorro Gafanhoto
Rua Aristides Lobo, 156 — Rio Com-

prido — Tel.: 273-5495; Avenida das
Américas, 1577 — Barra da Tijuca —
Tel.: 399-2192.

Chaveiros — Trancauto — EstradaVicente de Carvalho, 270 — Vaz Lobo —
Tel.: 391-0770 e Av. 28 de Setembro, 295Tel.: 288-2099 e 268-5827, em Vila
Isabel; Chaveiro Império — Rua Corrêa
Dutra, 76 — Catete — Tel.: 245-5860,
265-8444 e 285-7443.

Igreja —Paróquia Nossa Senhora de
Copacabana — Rua Hilário de Gouveia,36 — tel.: 255-5095.

Correios e Telégrafos — Acro-
porto Internacional do Rio de Ja-neiro — 3" andar — Ilha do Gover-nador.

Concursos
Escriturório da Caixa Económi-

ca — A Caixa Econômica Federal anun-
cia as inscrições para o seu concurso de
escriturário, as quais estarão abertas de
amanhã a 14 de janeiro. Poderão partici-
par do concurso as pessoas que já con-
cluíram o 2" grau e que estejam na faixa
de 19 a 29 anos. O salário inicial ofereci-
do é de CZS12 mil para uma jornada de
trabalho de 6 horas diárias. O concurso
constará de uma prova objetiva, englo-
bando questões de Português, Matemáti-
ca, Prática de Serviços Bancários e Teste
de Nível Intelectual. Os candidatos inte-
ressados poderão obter, gratuitamente, o
edital 'do"concurso na Praça Mahatma
Gandhi, 2, 2o andar (Cinclândia), onde
funciona, das 8h30min às 19h, a Central
de Concursos.

Serviço

Cursos
Artes plásticas — O Atclier Hélio

Rodrigues está iniciando o curso paracrianças de 8 a 12 anos, que mediante a
experimentação de materiais como: suca-
ta, tintas, etc., criarão personagens dos
teatros de bonecos, caricato e folclórico
(.246-2591 e 286-4699).

Papier-maclié —As diversas técni-
cas do papier-maché, modelagem em tela
e papel e cópia de modelos, no curso queinicia com a escultora Lilia Sombra (267-
1014).

Corpo — Desenvolver os aspectos
psicomotores e a organização fundamen-
tal da conduta e da ação é o objetivo do
curso Ginástica aeróbica e alongamento,
que inicia com Regina Fukakusa Abra-
movitiz e Flávio Oliveira, na Academia
da Cidade (227-5195).

Culinária —Cursos na Ma Cuisine:
Microondas e Saladas (com o chefe Se-
bastião, do Méridicn): dia 6; Comida
natural e Comida prática (também com
Sebastião): dia 7 e Bombons de chocola-
te: dia 8 (236-4911).

Teatro na educação — Reconhe-
cendo a aplicação de técnicas teatrais
como um ingrediente essencial ao cresci-
mento tanto do professor, como do alu-
no. a professora Rita Mattar iniciará dia
9, no Atelier Mareio Mattar e Silvia
Lima, o curso para conscientizar o orien-
tador de que, independente de sua disci-
plina específica, ele é uma peça funda-
mental na formação do grupo cultural em
que está atuando, e para assim estimulá-
Io a atualizar seu potencial de imaginação
que lhe permita criar exercícios e técnicas
em função das necessidades de cada gru-
po, de modo a poder aprimorar sua
relação com os alunos (399-9801, das 14h
às 22h)

Música — Começa dia 10, no Semi-
nários de Música Pró-Arte, o curso Festi-
vai de verão/música brasileira 88. Aulas
diárias, a partir das 9h, com: Paulo Russo
e Leonardo Lucini (cordas dedilhadas);

Com 
apenas 181 metros, a Rua

Camuirano foi, antes de rece-
ber esta denominação, apenas uma
rua de vila, com entrada pelo núme-
ro 132 da Rua Real Grandeza, em
Botafogo. Era a Vila Isabel de Pi-
nho, que homenageava Dona Isabel
dc Labourdonnav Gonçalves Rosnc
dcPinho, mulher dn proprietário dn

RUA

CAMUIRANO

E
vila, o conde de Alto-Mearim (título
português), José João Martins de
Pinho.

Através do decreto número
8.173, do dia 3 de agosto dc 1945, a
pequena rua passou, oficialmente, a
ser chamada de Rua Camuirano.
Desta vez. a homenagem era a toda
unia família e a membros da firma
Camuirano & Cia. /\ empresa, por

Clóvis T. Guimarães e Mauro Senise
(sopro); Helvius Vilela (piano popular);Paschoal Meirelles (bateria); Bituca (per-cussão); LuizTornagui (teclado); Andréa
Dalto (canto), Cosme Galindo e Roberto
Gnatalli (prática de conjunto), etc. Coor-
denação geral: Rejane Carvalho de Fran-
ça; apoio: BNDES (245-0684)

Beatriz

Congressos
Movimento Preservaciouista o

Imprensa — O deputado Carlos Mine,
do Partido Verde, e os jornalistas Roni
Lima, do Caderno Cidade do JORNAL
DO BRASIL, e Paulo Motta, de "O
Globo", falam sobre as lutas ecológicas
(inclusive o Programa Nuclear) e a cober-
tura da imprensa, no próximo dia 6 de
janeiro, às 20h, na Casa de Cultura Laura
Alvim, à Avenida Vieira Souto, 176,
Ipanema. Maiores informações pelo tele-
fone 227-2444.

Software — O Mercado Brasileiro
de Informática e suas Oportunidades,
Como Escolher seu Software, A Informa-
tica no Planejamento Estratégico, e A
Informatização da Pequena e Média Em-
presa no Brasil são alguns dos temas
programados para as palestras que farão
parte do 2o Congresso Internacional de
Software, Telemática e Informática quese realizará de 22 a 25 de março de 1988,
junto à Fenasoft, no Rio de Janeiro. Os
interessados podem se inscrever na Fair
(Rua Olegário Manoel, 175, telefone
399-3433)

Seminários
D Custos Hospitalares — Dirigido a
médicos, administradores, para-médicose enfermeiros, será realizado nos dias 30
e 31 de janeiro, nas dependências do
hotel Excelsior, o Seminário de Custos
Hospitalares. O palestrante será o profes-sor Eduardo Martinho, que atua em
pesquisa e desenvolvimento de progra-mas de Custos Hospitalares há mais de 10
anos, junto a Consultorias Nacionais e
Internacionais, ministrando também
cursos de Pós-Especialização na área.
Maiores informações pelo telefone 253-
9289.
O Direito Processual — Serão reali-
zadas, de 22 a 27 de maio de 1988, no Rio
Palace Hotel, as XI Jornadas Ibero-
Americanas de Direito Processual. Maio-
res informações pelo telefone 267-4688.

Impostos
-ÍSS-

muitos anos. explorou um serviço de
barcas na Baía de Guanabara. De
1895 a 1897, administrou um serviço
para a Ilha do Governador e, depois,
passou a fazer o transporte de lixo da
cidade para uma das ilhas da baía.
Rua Camuirano — Botafogo. Come-
ça na Rua Real Grandeza e termina
na Rua Voluntários da Pátria.

Fazenda avisa que o contribuinte do
Imposto Sobre Serviço, com final de
inscrição municipal número um tem até o
dia 14 de janeiro para o pagamento do
tributo, referente à apuração do mês de
dezembro.
? Cotações — UNIR CZS485.82 paraIPTU e CZS991.65 para 1SS e alvará;
taxa de expediente, CZS99,16. UFERJ:
CZS991.65.

interdição na Avenida Brasil

do Governa<kx ) 1

pr ,^ 
y?/ Brasii j (7/ Interditado:
(T/lnstituto de 2a a 6a feira

 / Oswaldo Cruz das 22 as 5 hs.

Obras
O DER informa que a Avenida Brasil
terá suas pistas centrais, nos dois senti-
dos, interditadas por etapa, das 22h às
5h, diariamente, de segunda a sexta-
feira, do Caju até a entrada da Ilha do
Governador, para serviços de limpeza,
asfaltaniento e sinalização. Nesse peno-do, o tráfego no trecho, se fará pelas
pistas laterais, de acordo com indicações
locais.

Férias
Um local seguro para as crianças passa-rem as férias, com acompanhamento de

pessoal especializado, atendimento per-sonalizado e bastante espaço para brinca-
deiras é o que oferece a colônia de férias
Na Toca. Localizada numa fazenda em
Barra do Piraí, a colônia aceita crianças
de cinco a 13 anos de idade e possuicavalos, charrete, piscina, jogos, represas
para pescar, além de comida caseira com
produtos da própria fazenda, tais como:
leite, manteiga, queijo, ovos, frango e
verduras. As vagas são limitadas e maio-
res informações podem ser obtidas pelostelefones 267-6082 e 267-3457.

Com o objetivo de oferecer a seu filho
uma Colônia de Férias Ecológica, inte-
grando criatividade e recreação à preser-vação do meio ambiente, a Colônia de
Férias Arca de Noé estará recebendo, até
amanhã, inscrições de crianças de 6 a 9
anos, para executar as seguintes ativida-
des: jogos, expressão corporal, dramati-
zação, brincadeiras, desenho, estórias in-
fantis, leitura, escrita e criação coletiva
de uma ARCA. Maiores informações na
Fundação Casa de Rui Barbosa - Biblio-
teca Infantil, à Rua São Clemente, 134 ou
Rua Assunção, 520, telefone 286-1297
ramal 33 ou 38.
• um pa;que CDuI o mil mcuua ijunúlu-
dos de área verde, piscina, laguinho,
campo de esportes, horta, onde as crian-
ças podem escolher o que desejam fazer,
desde natação, educação física, recrea-
ção. culinária, jogos, música, teatro, pro-
jeção dc filmes e passeios pela cidade,
museus e florestas. É a Colônia de Férias
da Escola Parque, que funcionará no
período de hoje a 29 de janeiro e estará
aberta para crianças de 3 a 12 anos de

idade. A programação é flexível, de acor-
do com a receptividade, adaptação e
sugestões das crianças. O horário é inte-
gral (das 9h às 17h) e o preço é de CZ$ 12
mil, com dois lanches e um almoço.
Maiores informações na Escola Parque
(Rua Marquês de São Vicente, 465 e 483,
Gávea, telefone 274-2949).

Consertos
Bonecas — Rua Barão do Bom Reti-

ro, 120, Engenho Novo (Posto Estrela).
Bonecas de louça — Rua Visconde

do Rio Branco, 17 - telefone 222-4415.
Brinquedos Eletrônicos — Rua

Marechal Rondon, 1961, Riachuelo - te-
lefone: 581-3045.

Pianos — Rua Hadock Lobo, 53,
Tijuca — telefone: 273-4096.

Tapetes — Rua João Lira, 100, Le-
blon — telefone: 294-2448.

Quadros — Rua Dona Mariana, 137— Casa 6, Botafogo — telefone: 266-
2320.

Telefones sem fio — Rua do Rosá-
rio, 159, Centro — telefone: 252-8594.

Cristais, porcelana, guarda-
chuva, couros, cadeiras, decapé —
Rua Djalma Ulrich, 57, loja 204.

Tênis e Sapatos — Avenida Ataul-
fo de Paiva, 135, loja 1.

Correios
Os Correios mantêm um serviço de
Documentos Achados e Perdidos,
em sua agência Central, na Rua
Primeiro de Março, 64, Io andar,
para onde são encaminhados os do-
cumentos entregues, nas demais
agências do Rio ou colocados nas

toda a cidade. Os documentos ficam
à disposição de seus donos durante
60 dias, e podem ser procurados na
agência central, no horário das 8h
às 17h. Pelo telefone 159. a ECT
informa sobre a listagem geral dos
documentos extraviados e recolhi-
dos nos últimos dois meses, além
de outras informações sobre os ser-
viços da empresa.
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Faltam 48 horas

Vestibular

para 
começar o unificado

Agora, o mais
importante é
manter a calma

Já 
começou a contagem regressiva.

Depois de um ano de estudos, ame-
nizado com as comemorações de fim de
ano. chegou a hora da concentração.
Tranqüilidade é fundamental nessas 48
horas que antecedem o unificado-88. em
que 57 mil 777 candidatos estão dispu-
tando 16 mil 150 vagas de 19 instituições.
As provas, nos dias 6, 8 e 10. seguirão os
modelos dos vestibulares anteriores e a
que dará mais trabalho será a parte
discursiva de química, com 10 questões.
As outras discursivas terão cinco ques-
tões. v

Este ano, o Cesgranrio poderá que-
. brar sua tradição de fechar os portões
pontualmente ás 8h. E que, com a trans-
ferência dos candidatos da UERJ, UFF,
Suesc e Colégio de Aplicação da UFRJ
para outros 10 locais, estuda-se uma
forma de não prejudicá-los, disse o presi-
dente da Fundação, Carlos Alberto Serpa
de Oliveira. Para os desavisados, Serpa
está armando um esquema para transpor-
tá-los de onde fariam provas para os

UFRJ fixa

critérios

na redação
Os servidores da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro estão em
greve, mas isso não chega a prejudicar
a parte acadêmica do vestibular, já
adiado por falta de condições opera-
cionais. O coordenador acadêmico do
concurso, Clóves Dottori, recebeu da
banca de português os critérios que
serão levados em conta na correção
das redações. Ainda não ficou defini-
do, no entanto, se será dado apenas
um tema ou três para escolha dos
candidatos. A tendência é esta última.

Para a banca de português, o fun-
damental da redação será a organiza-
ção do texto. Três elementos serão
considerados como básicos para uma
boa redação: coesão, coerência e argu-
mentação. Na coesão, a banca analisa-
rá a interrelação dos pontos aborda-
dos; a coerência ficará prejudicada
quando houver dispersão do raciocí-
nio; e quando ocorrer contradição dos
elementos apresentados a argumenta-
ção irá por água abaixo.

Se o candidato se dispersa —
explica —, apresentando inutilidades
que prejudicam a coesão e a coerência,
não conseguirá fazer uma redação tão
boa quando aquele que se prender a
esses três elementos.

Alem da organização do texto, queé fundamental, Dottori destaca a cor-
reção gramatical. Perderá pontos o
candidato que apresentar erro gramati-
cal de sintaxe tão grave ao ponto de
interferir na mensagem que quer pas-
sar, assim como os que escreverem tão
errado que demonstrem total desço-
nhecimento da língua escrita. Como
exemplo, ele cita o verbo haver, que é
escrito com h quando se refere a tempo
passado, que muitos escrevem sem o h.

A UFRJ já decidiu também que as
redações terão conceitos de A a F, quecorresponderão respectivamente a fai-
xas de notas brutas de dez, oito, seis,
quatro, dois e zero. Essas notas brutas
serão padronizadas independentemen-
te da nota da prova de português e
serão somadas às demais para o pro-cesso classificatório. A UFRJ espera
corrigir as redações em cinco dias e
para isso contará com 50 professoresem cinco grupos de dez.

Discursivas — Clóves Dottori
esclareceu ainda que as bancas não se
preocuparão com o tamanho das res-
postas das questões. Se. no entanto, a
pergunta exigir o encaminhamento da
resposta e o candidato apenas anotar o
resultado, por exemplo, de uma equa-
ção, a banca desprezará essa resposta.
Há questões, entretanto, lembra Dot-
tori, que apenas o resultado será satis-
fatório.

Teremos todo um esquema de
segurança, mas quem garante que um
olhar mais comprido não alcance a
resposta de um outro candidato? —
argumentou ele —, lembrando que é
miüia ,VI ni rnni.ir n simnlrs rcsul-
tado do que o encaminhamento da
solução.

novos locais, todos próximos tanto da
UERJ, como da UFF, Suesc e UFRJ.

O Cesgranrio recomenda a todos os
candidatos conhecerem os locais de pro-vas antes de quarta-feira, e reforça o
pedido principalmente aos 14 mil 374
vestibulandos deslocados da UERJ,
UFF, Suesc e UFRJ. Para evitar contra-
tempos, o melhor mesmo é chegar no dia
das provas às 7h. Acorde cedo, evite
abusos na véspera e se possível use o
serviço de despertador da Telerj.

Quem ainda não pegou seu cartão de
confirmação de inscrição, onde consta o
local em que fará a prova, ainda podefazê-lo, das 10 às 17h, na Fundação
Cesgranrio, à Rua Cosme Velho, 155.
Cerca de 3 mil 500 candidatos deixaram
de apanhá-lo.

As provas — Todas as provas
terão quatro horas e meia de duração,
sendo que no primeiro dia os candidatos
terão a primeira hora para redigir a
redação. Só após o término da redação,
será entregue o caderno de provas con-
tendo as 80 questões de múltipla-escolha,
com disciplinas diversificadas, de acordo
com o grupo de carreira. Essa primeira
prova valerá 40c'e do total dos pontos do
concurso, mas a redação receberá concei-
tos de A a E que eqüivalerão a pontos de
35, 26, 16, sete e zero.

No segundo e terceiro dias, os candi-
datos primeiro responderão às questões
de múltipla-escolha. num total de 70
itens, dispondo de. no máximo, três ho-
ras e meia. Quando entregarem o cartão-
resposta preenchido, receberão o cader-
no com as questões discursivas. Estas
terão em média cinco questões, com
exceção da de química, com 10 questões.

O diretor de concursos do Cesgran-
rio, Michel Jourdan, alerta aos candida-
tos para o fato de que, quanto mais
tempo levarem para responder a parte'objetiva, menos tempo terão para as
questões discursivas, já que a duração
máxima será de quatro horas e meia.

Ele esclareceu ainda que é importan-
te ter o máximo de cuidado no preenchi-mento do cartão-resposta. Deve ser feito
com lápis macio-ç com um traço cheio e
forte. O candidato não pode esquecer de
assinar o verso do cartão antes de entre-
gá-lo ao fiscal. Segundo Jourdan. o corre-
to preenchimento do cartão facilitará a
correção, que é feita pelo processo de
leitura ótica. Se o cartão estiver riscado e
mal marcado, a leitura ótica o rejeita.
Isso obriga a uma interrupção do proces-
so para o ajuste do cartão.

— Pela nossa experiência — lem-
brou —, o atraso no cronograma de
correção se dá sempre nessa fase de

leitura ótica. Em no máximo uma semana
esperamos ter toda a parte objetiva corri-
gida. aguardando a correção e o prazo de
recurso das questões discursivas para di-
vulgarmos os resultados no dia 12 de
fevereiro — disse.

Jourdan garante também que não há
como colar no vestibular. As provas,
lembra, são feitas em quatro cores com as
questões invertidas a partir de uma cor
matriz. Como são quatro grupos de car-
reiras, o Cesgranrio prepara 16 gabaritos.Além disso, o programa do computador
foi feito para detectar coincidência abusi-
va de respostas erradas. Esse processo foi
apelidado de Sherlock Holmes e foi atra-
vés dele que no último concurso o Ces-
granrio deu nota zero a cerca de 100
vestibulandos.

Acidentados— Até o fim da
semana passada, o Cesgranrio ainda não
tinha recebido qualquer pedido de pes-
soas doentes e acidentadas que precisam
fazer provas em salas especiais. Jourdan
informa que se algum candidato se sentir
impossibilitado de fazer as provas em
salas comuns deve comunicar com ante-
cedência ao Cesgranrio, pelo telefone
285-3033 ou pessoalmente na Rua Cosme
Velho 155. Se não puder ir, o responsável
deve levar a identidade e o cartão de

inscrição para as providências do Ces-
granrio.

Mas se por acaso alguém passar mal
durante as provas, pode recorrer ao posto
médico do local de prova, que contará
com medicamentos de primeiros-socorros
para atender aos candidatos.

Michel Jourdan disse também quenão haverá restrições ao vestuário, a não
ser biquínis e falta de camisa. O calor de
verão do Rio permite as bermudas e as
roupas mais confortáveis, lembrou, mas
não os exageros.

Para garantir o esquema de seguran-
ça, o Cesgranrio não permitirá a entrada
de candidatos com merendas, livros e
cadernos. Se isso ocorrer, ficarão todos
esses pertences empilhados num canto da
sala esperando que seu dono acabe a
prova. O Cesgranrio também não permi-te a utilização de calculadoras eletrõni-
cas, mesmo as dos relógios.

Cartão perdido — Se o candi-
dato por acaso perder o cartão até o dia
da prova, e souber o local em que fará o
concurso, não deve se desesperar. Leve a
carteira de identidade e se dirija ao
responsável pelo local que o identificará e
o encaminhará para a sala. Se não sabe o
local da prova, entre em contato com o
Cesgranrio até mesmo durante a madru-
gada, para não perder a prova.

Arquivo

Não será preciso pular o muro este ano, pois o Cesgranrio deve quebrar a tradição de fechar os portões às 8h

Desvio-padrão determina pontos
Para não ser eliminado do processo

classificatório do vestibular unificado, o
candidato terá que acertar, no mínimo,
55 das 220 questões do concurso. Ou
seja, 25% do total. Os pontos brutos
atribuídos às provas — o acerto de 35
questões nas provas do segundo e tercei-
ro dias valerá 35 pontos e o conceito A na
discursiva também valerá 35 pontos —
serão padronizados para o processo de
classificação, a partir do desvio-padrão.

Mas o que é desvio-padrão e padroni-zação? Ao Cesgranrio. garantem os orga-
nizadores do concurso, interessa selecio-
nar os mais capazes para prosseguir os
estudos em nível superior de acordo com
o número de vagas oferecido em cada
carreira. Para isso. o desempenho de
cada candidato deve ser relacionado com
o do total de inscritos e antes de iniciar o

processo de classificação é necessário
padronizar as notas.

Assim, um seis poderá passar a valer
oito, sete ou cinco, dependendo da média
obtida pelo conjunto dos candidatos. Um
aluno que tira sete em urna disciplina
geralmente é considerado bom, mas esse
quadro se reverte se outros alunos conse-
guem notas superiores a sete.

Antes de iniciar o processo de classi-
ficação, é necessário transformar essas
notas brutas em uma escala em que os
graus falem a mesma linguagem. Essa
escala é a dos desvios-padrão e os graus
que falam a mesma linguagem são as
notas padronizadas.

O desvio-padrão é um parâmetro quemede a dispersão, ou seja, o afastamento
dos graus obtidos pelos candidatos em

relação à média da prova. Ele é calculado
em cada prova através de uma fórmula
estatística, que consiste na raiz quadradada divisão dos quadrados das diferenças
das notas de todos os candidatos em
relação à média, pelo número total de
candidatos menos um.

Para padronizar as notas, ou seja,
mudar a escala dos desvios-padrão, o
Cesgranrio fixa arbitrariamente a média
500 e um desvio-padrão igual a 100. Para
calcular a nota padronizada, o compu-
tador pega a nota do candidato e dela
subtrai a média do grupo para determinar
o desvio-padrão. A diferença pode ser
positiva ou negativa. Depois, divide a
diferença pelo desvio-padrão. A seguir,
multiplica por 100 e soma a 500. Obtém-
se assim a média padronizada, que pode-rá ser superior ou inferior a 500.

Remanejados devem ficar atentos
Os 14.374 candidatos do vestibular

unificado que fariam provas na Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, nas
quatro unidades da Universidade Federal
Fluminense, na Sociedade Unida de En-
sino Superior e Cultura e no Colégio de
Aplicação da Universidade Federal do
Rio de Janeiro foram transferidos paraoutros locais, devido à greve nas universi-
dades, com exceção dos da Suesc, quecancelou a cessão do espaço na semana
passada.

Os candidatos alocados na UERJ
foram remanejados para o Colégio Pedro
II da Tijuca (Rua São Francisco Xavier
204) — inscrição de 012.849 a 013.088, e
de 017.978 a 018.336; Faculdades Celso
Lisboa (Avenida Marechal Rondon
2.538. Engenho Novo) — de 013.089 a
013.808 (biõcõ 4/, de ULVtWN a uio.4Í7

e de 020.985 a 021.839 (bloco 5); Colégio
Pedro II São Cristóvão (Campo de São
Cristóvão 177) — de 013.809 a 015.697 e
de 019.635 a 020.984; Colégio MV-1
(Rua Pareto 51, Tijuca) — de 018.337 a
018.516; Colégio Pedro II Engenho Novo
(Rua Barão de Bom Retiro 736) — de
018.517 a 019.296; e Colégio Anderson
(Rua Barão de Mesquita 426, Tijuca) —
de 019.297 a 019.684.

O Cesgranrio transferiu os do Colé-
gio de Aplicação da UFRJ com números
de inscrição de 012.210 a 012.579, para o
Colégio Pedro II da Rua do Humaitá 80,
Botafogo. Os da Suesc. inscrição de
000.011 a 001.611, farão provas no Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica

Eonsesa (CgjgJLt nn
(bloco 4), de 016.418 a 017.977 (bloco 5) General Canabarro 485, Maracanã, em

frente à estação São Cristovão da linha 2
do Metrô.

Em Niterói, os candidatos do Institu-
to de Letras foram deslocados para o
Instituto Gay-Lussac (Rua Eduardo Luiz
mes, 134) — inscrição de 045.212 a
046.121 — e para o Instituto de Educação
Professor Ismael Coutinho (Travessa Ma-
noel Continentino 33) — de 046.557 a
046.912; os da Faculdade de Direito parao bloco A do Colégio Plínio Leite (Ave-
nida Visconde do Rio Branco 137) — de
046.913 a 047.463 — e para o Instituto de
Educação Professor Ismael Coutinho —
de 048.053 a 048.340; os do Instituto de
Matemática farão no Instituto Gay-
Lussac — de 048.676 a 048.871 — e no
bloco B do Colégio Plínio Leite — de
049.967 a 050.642 — e os do Instituto
Biomédico para o bloco A do Colégio
Plínio Leite — de Ü-íõTZTa iho.jM:

Federais ainda

estão sem data
BRASÍLIA — O Ministério da Edu-

cação não marcou, ainda, uma nova data
para a realização do vestibular 88, amea-
çado pela greve dos servidores técnicos-
administrativos de 30 universidades fede-
rais. Até agora, segundo assessores do
ministro Hugo Napoleáo, nenhuma uni-
versidade informou oficialmente o adia-
mento do concurso. No entanto, 14,
inclusive a Fluminense e a do Rio de
Janeiro, já anunciaram a suspensão das
provas, e as 16 restantes deverão adiar o
vestibular ainda esta semana.

Em sua última audiência com o mi-
nistro Hugo Napoleáo, há duas semanas,
o presidente do CRUB (Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras),
reitor Rodolfo Pinto da Luz, preveniu-osobre a possibilidade de um adiamento
nacional do vestibular, pois as universida-
des não teriam condições de manter o
calendário previsto, caso a greve ultra-
passasse o Natal. A paralisação dos servi-
dores coincidiu com a etapa de prepara-
ção de provas e gabaritos, treinamento
dos fiscais e orientação das bancas exami-
nadoras.

As universidades de Brasília, Paraí-
ba, Pará, Alagoas, Fluminense, Rio de
Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Goiás,
Amazonas, Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Juiz de Fora e Sergipe já suspende-
ram, por tempo indeterminado, as provasdo vestibular-88. Os cerca de 80 mil
funcionários das universidades federais
só retornarão ao trabalho, se o ministério
efetivar o enquadramento imediato na
Lei de Isonomia Salarial, com um reajus-
te nos salários de 59,35%. O ministério,
por sua vez, s.o encaminhará para publi-cação no Diário Oficial dos processos de—iri4wT.en!o, ripós—o. ~íim. cfo greve.

Maria Tereza — A Faculdade
de Niterói (Rua Visconde do Rio Branco
869) recebe inscrições até 25 de janeiro,
das 8 às 20h e, aos sábados, das 8 às 11 h.
É preciso levar duas fotos 3 x 4, a xerox
da identidade e pagar CZS 780. As pro-
vas serão dias 30 de janeiro (português,
língua estrangeira e química), 31 de ja-
neiro (estudos sociais, história, geografia,
OSPB e biologia) e 1 de fevereiro (física e
matemática) todas às 9h. Há vagas para
psicologia (90, manhã), ciências biológi-
cas (50, manhã) e biologia marinha (40,
manhã).
IBMR — Estão abertas até 23 de
janeiro, das 9 às 22h, as inscrições para
fisioterapia (60, manhã; 60, noite) fo-
noaudiologia (60, manhã; 60, noite) e
ortóptica (30, noite). O concurso será nos
dias 25 de janeiro (português, biologia,
química, redação e discursiva de biolo-
gia) e 26 de janeiro (história, geografia,
OSPB, física e matemática) sempre às
19h. Para a inscrição, na Rua Corrêa
Dutra 126, Catete, é necessário pagar
CZS 700 (no Banco Nacional, agência
Laranjeiras) e levar a xerox da identidade
e dois retratos 3x4.
Sesat — Até 25 de janeiro, das 15
às 20h, a instituição inscreve para o
vestibular dos dias 30 e 31 de janeiro, às
14 e às 9h. No primeiro dia haverá provasde ciências, português, língua estrangeira
e redação. No segundo, de matemática e
estudos sociais. A inscrição pode ser feita
na Rua General Severiano 159, Botafo-
go, levando dois retratos 3x4, xerox da
identidade e pagando CZS 650. Há vagas
para administração (200, noite), teenólo-
go em processamento de dados (150,
noite), letras (100, noite) e pedagogia
(100, noite).
Vassouras — Encerram-se sex-
ta-feira as inscrições para o vestibular da
Fundação Educacional Severino Sombra,
que podem ser feitas na Rua Barão do
Amparo, 34, Centro de Vassouras, ou na
Fundação Cesgranrio (Rua Cosme Ve-
lho, 155, Rio), das 9 às 16h. As provasserão nos dias 22 e 29 de janeiro, mas o
candidato terá que confirmar a inscrição
de 13 a 15 de janeiro. Cursos: medicina
(150 vagas), ciências biológicas (25), quí-mica (25), geografia (30), história (30),
letras (60), pedagogia (90), engenharia
(150), física (25) e matemática (25).
Cândido Mendes — Encer-
ram-se sexta-feira as inscrições do vesti-
bular para os dias 16 e 17 de janeiro. As
inscrições podem ser feitas no Centro
(Rua da Assembléia, 10), Ipanema (Rua
Joana Angélica, 63), Campos (Av. Dom
Bosco, 49) e Friburgo (Rua Professor
Freeze, 38). Há vagas para Economia,
Administração, Ciências Contábeis e Di-
reito (Centro), Economia, Administra-
ção, Pedagogia e Direito (Ipanema),
Economia, Administração e Ciências
Contábeis (Campos) e Administração
(Friburgo).
Cidade — As inscrições terminam
sexta-feira e podem ser feitas das 9 ás
21 h, à Avenida Epitácio Pessoa 1.664,
Lagoa. As provas serão nos dias 16 e 17
de janeiro, às 9h. Há vagas para comuni-
cação social, comunicação visual, dese-
nho industrial, turismo e letras.
Moraes Júnior — Iniciam-se
hoje as inscrições do vestibular marcado
para os dias 29, 30 e 31 de janeiro. Elas
prosseguem até o dia 25, à Rua Buenos
Aires, 283. Centro. Vagas para ciências
contábeis e administração.
CBM — Amanhã é o primeiro dia de
inscrições dos Conservatórios, que pros-seguem até 21 de janeiro, das 9 às 17h, à
Avenida Graça Aranha, 57, 12° andar.
Centro. As provas serão nos dias 28 e 29
de janeiro e 2, 3, 4 e 5 de fevereiro.
AFE — Em Caxias, à Rua Marquês
do Herval, 1.160, as inscrições terminam
segunda-feira. O posto funciona das 8 às

1 lh e das 14 às 20h e as provas serão nos
dias 18, 19 e 24 de janeiro. Vagas em
administração (80, noite), ciências conta-
beis (40, noite), pedagogia (60, noite),
letras (40, noite), odontologia (35, diur-
no), enfermagem (70, diurno) e ciências
matemáticas, químicas e biológicas (90,noite).
São Judas Tadeu — Inseri-
ções abertas até dia 20, das 13h às
20h30min e, aos sábados, das 8h às 12h,
na Rua Clarimundo de Melo 79, Encan-
tado. A taxa custa CZS 600 e o candidato
deve apresentar duas fotografias 3 x 4 e a
xerox da carteira de identidade. As pro-vas serão nos dias 26 de janeiro (redação,
português e língua estrangeira), 27 (geo-
grafia, história, matemática, física, quí-mica e biologia) e 29 (provas discursivas
de língua portuguesa, geografia e histó-
ria), todas às 20h. Há 78 vagas para
pedagogia c 40 para letras, todas a noite.
Somley — Começam nesta segun-
da-feira as inscrições, na Avenida Lusitâ-
nia 169, Penha Circular. Há vagas para
administração (150), ciências contábeis
(150) e pedagogia (140), todas à noite.
Gay-Lussac — A faculdade
funciona na Rua José Clemente 134, em
Niterói, onde recebe inscrições até 22 de
janeiro, das 14h às 21 h. A taxa é de CZS
780 e é preciso levar xerox da identidade
e duas fotos 3x4. As provas serão nos
dias 2 e 4 de fevereiro, às 19h. Há vagas
para administração (100), economia
(100), e ciências contábeis (60).

Quem tirar o 10 lugar na sua área no
Vestibular da Cesgranrio vai viajar de graça
para qualquer estado do Brasil, por conta
da Atlantic.
Uma boa recompensa, reservada para quem
tem talento nota 10.

No próximo verão, o / ? lugar na Cesgranrio estará

comemorando em 
qualquer lugar do Brasil.
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Sol) a mesa dos morutores, os obictos coritundentes

Evandro Teixeira

Ònório Mansutti, 48, caiu na piscina com seus pequenos convidados e divertiu-se

Fotógrafo leva alegria a 300 crianças

Suíço Mansutti dá

festa em Itaguaí

para menor carente

Churrasco, 
guaraná e o sonho de

uma vida melhor alegrou tre-
zentas crianças durante todo o dia de
ontem num sítio, em Itaguaí, onde foi
realizada uma festa patrocinada pela
entidade Kinder in Brasilien (Crian-
ças do Brasil) criada pelo fotógrafo
suíço Onório Mansutti, 48 anos. Tudo
começou em 1972, quando Onório
esteve no Brasil e ficou impressionado
com a quantidade de crianças que

pediam esmolas nos bares e restau-
rantes.

Para Onório, a chance de melho-
rar o mundo passa pelo desenvolvi-
mento infantil. "A educação é a base
de tudo", disse ele, que ontem se
divertia com as crianças dentro da
piscina. Além de Onório, dos seus
amigos Otto Engel e Célio Santarello,
que colaboram com a entidade, a
festa de ontem contou com a presença
do banqueiro suíço Lalo Wenck, do
Credit Suisse. A festa custou CZ$ 200
mil, que representam um pouco mais
de 0,1% do total de CZ$ 170 milhões
arrecadados no último leilão realizado
na cidade da Basiléia, na Suíça, para
auxílio às crianças do Brasil.

A entidade já doou 36 casas e
financia estudos para as crianças ne-
cessitadas em todo o Rio. As crianças
são indicadas pelas famílias de outras
que são auxiliadas pela entidade. O
leilão conta com a participação de
intelectuais, banqueiros, artistas que
doam suas obras para serem leiloadas.
O tricampeão de Fórmula-1, o brasi-
leiro Nelson Piquet, ofereceu para ser
leiloado o macacão com que se sagrou
bicampeão; o jogador Zico deu a bola
da partida final do mundial de chubes
em que o Flamengo foi campeão em
1981, em Tóquio; e a fábrica de
automóveis Ferrari o cock-pitt de um
dos seus carros.

Grupo armado comandou fuga de

A invasão teve início quando o
grupo de homens bem vestidos, apro-
veitando a movimentação do horário
de visitas, entre 13 e 15 horas, chega-
ram à unidade da Funabem, pulando o
muro que separa a escola do Morro da
Saçu. Dois deles, com revólveres 38,
renderam na portaria o monitor Geo-
valdison Pereira Bezerra. Um ficou do
lado de fora vigiando, enquanto os
outros três entraram no pátio interno,
onde renderam outro monitor e o
enfermeiro Luis Cláudio Alves de Sou-
sa, que ainda ficou sem seu cordão de
ouro.

menores da
Aproveitando o horário de visitas,

seis homens armados — entre eles
alguns menores — invadiram ontem a
Escola Odylo Costa Filho, da Funa-
bem, em Quintino, por volta das 14h, e
deram fuga a 31 dos 109 internos do
pavilhão destinado à correção de me-
nores infratores.

Funabem em QuintinoSônia d'Almeida

Quatro menores foram recaptura-
dos logo após a fuga, no Morro da
Saçu, localizado atrás da chamada Es-
cola XV, como ficou conhecida a esco-
Ia da Funabem, e colocados em celas
chamadas de recepção, destinadas ao
castigo de internos que transgridem os
regulamentos da instituição. Segundo
alguns menores, que não conseguiram
participar da fuga, esses quatro meno-
res recapturados estariam ali separados
para receber uma surra, e disseram que
isso poderia ser comprovado pela
quantidade de instrumentos para casti-
go, sob a mesa dos monitores. Real-
mente, lá havia um pedaço de estrado
quebrado, uma perna de ferro de mesa
partida e mais dois sarrafos de madei-
ra, um dos quais com a inscrição direi-
tos humanos.

Dentro da unidade, eles passaram
a gritar por Dadinho, vulgo do menor
J.C., 16, figura importante do tráfico
de drogas do Morro de São Carlos, no
Estácio. Atrás de Dadinho, fugiram
mais 30 internos. Quatro deles foram
recapturados logo depois, no Morro da
Saçu, pela PM. São eles: M.R.I., 14;
A.O., 15; M.S.S., 17 e R.O., 17.

Negativa—Nervoso, o diretor
da escola, professor Hélio Palermo
Coelho, alegou que os instrumentos
contundentes encontrados sob a mesa
do monitor "eram peças de utensílios
estragados pelos próprios internos,
mas indagado porque estariam ali, es-
condidos sob a mesa e não em algum
depósito, admitiu "que eles poderiam
ser utilizados como defesa, pelos moni-
tores". O diretor explicou que a segu-
rança do pavilhão, com 109 internos, a
maioria por assalto e tráfico, é feita

apenas por sete monitores desarma-
dos. O professor Hélio explicou, tam-
bém, que não poderiam ser tiradas
fotos dos meninos, "somente com au-
torização expressa do Juiz de Me-
nores".

O diretor revelou que já teve dois
enfartes desde que dirige há quatro
anos a Escola Odylo Costa Filho, ad-
mitindo a precariedade da segurança"para controlar bandidos-mirins, mui
tos deles assassinos de donas-de-casa e
chefes de família, no meio da rua e
interior de ônibus, como é o caso de
C.L.S.". C.L.S. deve ter sido, na opi-
nião do diretor, o interno que mandou
uma catatau — carta para o exterior
pedindo a fuga — através da namorada
que foi visitá-lo quarta-feira passada
C.L.S. está internado na Funabem, em

Quintino, como suspeito de ter matado
uma moça no ano passado.

O professor preferiu chamar de"assalto" a invasão e posterior fuga, de
ontem, e disse que não lhe cabia o
trabalho de polícia, na tentativa de
descobrir quem teria participado da
ação de resgate no grupo de seis que
invadiu a Escola Odylo Costa Filho.
Um dos monitores, que já trabalhou
no Instituto Padre Severino, reconhe-
ceu um dos bandidos que invadiram a
escola, como um ex-interno daquela
unidade da Funabem. na Ilha do Go-
vernador.

Esta é a segunda fuga de bandidos,
do mesmo tipo, em apenas três dias do
novo ano de 88. No dia 1, oito homens
da falange vermelha fortemente arma-
dos, invadiram a 20a DP no Grajaú,
resgatando três presos.
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I—I A expansão das atividades portuárias— da cidade, incentivada pelo tráfico de
escravos e pelo aumento da produção de
ouro em Minas Gerais — que começava a
ser escoada para Lisboa através do porto do
Rio — levou a ocupação dos morros e

-plantem, na faÍM litorânea do Centro
criando condições para a formação de três
bairros. Saúde. Gamboa e Santo Cristo
A vinda da família real para o Brasil e a

abertura dos portos às nações amigas em
ISOS, repercutiram fortemente sobre o de
senolvimento dos três bairros, que tiveram
acelerado seu processo de urbanização. La
goas e brejos que dificultavam a ligação
daquela área com outros pontos da Cidade
foram aterrados, novos caminhos abertos e

rvniment.-irlas. Cuidou-se do calçamen-
to. da iluminação e da limpeza visando a
melhorar o aspecto da nova capital da
monarquia portuguesa

Assim em pouco tempo, eram instalados
ali depósitos e armazéns de produtos agrí-
colas i nacionais e importados), ao mesmo
tempo em que para lá se transferiam arma-
dores, traficantes de escravos, pescadores e
marinheiros. Santo Cristo até 1S50 chama
do de Saco do Alferes teve um rápido
^•ff.-.-4pz^L3.n.pir,ir Hp l£3fí ram o estabe
lecimento de uma fábrica de artefatos de
vidro.

Na mesma época, a transferência da família
real para a Quinta da Boa Vista, no bairro
vizinho de São Cristóvão, resultaria numa
série de obras nas ruas de Santo Cristo,
para permitir o tráfego de carruagens. O
nome atual do bairro só seria dado em ISSO
depois que imigrantes vindos da Ilha Ter-
ceira. nos Açores, trouxeram a imagem de
Santo Cristo dos Milagres e ergueram uma
pequena capela bem próximma ao mar, subs-

tituída em 1S79 pela Igreja de Santo Cristo,
que até hoje sobrepõe-se à paisagem naque-
Ia área do Centro.
Atualmente, cercada de construções por
todos os lados, a igreja, que recebeu trata-
mento paisagístico ficando 110 centro de
uma praça após as obras de construção do
Viaduto do Túnel Santa Bárbara, continua
a centralizar a vida religiosa no bairro
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Marina,
Lulu Santos

e o grupo
Supertramp
encerram o

festival,
sábado que g

vem, na
noite que

está
vendendo

maior
número de
ingressos O trio

brasileiro
Paralamas
do Sucesso

e o grupo
inglês UB

40 fazem a
noite do

reggae na
quinta-feira,
segundo dia

do
Hollywood

Rock

O calendário

da festa
Os portões da Praça da

Apoteose serão abertos quar-
ta-feira às quatro da tarde. Co-
mo nos demais dias, os shows
começam às, 19h, com o pri-
meiro grupo nacional. Os gru-
pos estrangeiros sobem ao pai-
co às 23h:

Dia 6: Ira, Titãs e Preten-
ders

Dia 7: Paralamas do Suees-
so, UB 40 e Simple Minds

Dia 8: Ultraje a Rigor, Sim-
ply Red e Duran, Duran

Dia 9: Lulu Santos, Marina
e Supertramp.

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 4 de janeiro de 1988

com o

Cleusa Maria

O 

Supertramp é um
conjunto de car-
reira consistente e
estava na minha

mira desde o Rock in Rio. A
Marina está completamente es-
tourada e Lulu Santos vem de
um ano de grandes shows.

Uma de suas preocupações
como produtor do Hollywood
Rock 88 foi justamente criar
condições para que tanto artis-
tas internacionais quanto os
brasileiros pudessem tirar pro-
veito de toda parafernália téc-
nica montada para os shows.
Essa foi, inclusive, uma das re-
clamações dos grupos nacio-
nais no Rock in Rio. Muita gen-
te justificou sua má apresenta-
ção, reclamando que os técni-
cos brasileiros não conheciam
os equipamentos de som e luz
usados naquele palco.Eles se sentiram prejudi-
cados, mas isso não é verdade.
Os artistas que reclamaram, co-
mo a Blitz, a Rita Lee, o Lulu
Santos, foram os que não tive-
ram boa performance. Acho
que houve, porém, uma defasa-
gem entre os recursos dos equi-
pamentos e o conhecimento
dos técnicos brasileiros.

De qualquer forma, a idéia é
evitar problemas do gênero nos
shows de agora. Todo o equipa-
mento de som foi importado
dos Estados Unidos e da Ingla-
terra e como diz Luiz Oscar é o
que existe de mais up to date
no assunto. Assim, ele procurou
reunir também uma equipe téc-
nica brasileira mais familiariza-
da com esses recursos, além de
contratar os serviços da Clair
Brothers, da Pensilvânia, acos-
tumada a grandes turnês inter-
nacionais (esteve no Rock in
Rio). O equipamento de luz é
metade nacional e metade im-
portado. E o grande "charme"
de todo o esquema, como con-
cordam Luiz Oscar Niemeyer e
Ademar de Cicco, são os 48 re-
fletores Varielity, computadori-
zados, que possibilitam, trocas
de cor, de foco, de direção, mui-
to mais variadas e rápidas.

Eles jamais foram usados
em shows na América Latina —
garante Luiz Oscar.

Inédito também é o teto me-
cânico do palco, que pode des-
cer até 1,5 metro para a troca de
gelatinas, afinação de luz. O
palco mede 60 metros de frente,
18 de altura e tem 22 metros de
boca de cena. Entre palco e
platéia, estarão acesos 2 mil 100
refletores, seis torres de ilumi-
nação, 16 canhões de luz e seis
telões. Além disso, cada grupo
trará seus efeitos especiais, co-
mo é o caso do Supertramp que
fará uma projeção de cinema
durante sua apresentação.

Mas fora as condições técni-
cas, a produção tem tido todo
tipo de solicitações, a maioria
delas possíveis de ser atendi-
das. Começaram com a própria
programação dos shows. O
Simple Minds e o UB 40 pedi-
ram para se apresentar no mes-
mo dia (7 no Rio e 14 no Morum-
bi). Esta mesma noite foi a esco-
Ihida pelo Paralamas que gos-
taria de se apresentar com o UB
40:

E eles tinham razão, pois
ambos fazem trabalhos na li-
nha do reggae.

Marina e Lulu Santos prefe-
riram a noite do Supertramp e
também conseguiram. Mas há
solicitações impossíveis de se-
rem atendidas como aquelas
que pedem champanha francês,
água Perrier ou diet Coke nos
camarins

Nós substituímos pelo
produto nacional — conta Luiz
Oscar. Mas o grupo que fez exi-
gências mais chatas foi o Pre-
tenders. A Chrissie Hynd é uma
vegetariana radical. Exigiu, por
exemplo, que a panela onde se-
rã feita sua comida seja virgem.

Nada pode ter sido cozinhado
nela antes de seus legumes.

Hoje, com o desembarque
dos quatro grupos — no total
serão 120 pessoas, incluindo
equipe e mulheres (Chrissie
Hynd, que viria com filho e ba-
bá, desistiu da idéia) — a produ-
çâo do Hollywood Rock preci-
sará da eficiência e rapidez de
uma agência de turismo. Afinal,
todos chegam pela manhã lou-
cos para se instalarem nos seus
apartamentos do Rio Palace.
Mas nada disso desanima pro-
dutor ou patrocinador.

A expectativa do Hollywood
Rock 88 de reunir 240 mil pes-
soas em quatro noites de músi-
ca — de 6 a 9 de janeiro — na
Praça da Apoteose parece estar
se confirmando. O movimento
de venda dos ingressos deu um
salto na terça e na quarta-feira
passadas, com filas dobrando
as esquinas nas agências do Ba-
merindus de Ipanema e Leblon
e muita confusão no Norte
Shopping, pelo atraso da che-
gada dos ingressos, no último
dia do ano. O püblico brasileiro,
pouco afeito à compra anteci-
pada de ingressos, surpreendeu
os próprios organizadores da
festa, comparecendo em massa
aos guichês de venda.

É verdade, como observa o
assessor de promoções da Sou-
za Cruz, Ademar de Cicco, que
a procura foi motivada em par-
te pelo aumento do preço dos
ingressos — custavam CZ$
800,00 até o dia 31 de dezembro
e subiram para CZ$ 1 mil, nos
dias seguintes. Mas é verdade
também que os sinais da festa
já estão no ar. Hoje pela manhã
desembarcam no Galeão qua-
tro dos seis grupos internado-
nais: Pretenders, UB 40, Simple
Minds e Duran, Duran.

Enquanto isso, já se pode
notar a preferência do público
que se vem concentrando em
torno da última noite, quando
se apresentam Lulu Santos,
Marina e Supertramp. Segundo
Ademar, ainda não é possível
falar em número de ingressos
vendidos, porque até agora não
foi feito um balanço geral em
todos os pontos de venda. Mes-
mo assim ele adianta:

Algumas noites já estáo
com mais da metade da lotação
vendida (isto é, mais de 30 mil
lugares) e entre elas, segura-
mente, a de sábado. A gente
tem notado que há uma prefe-
rência de trás para frente. A
ordem de procura dos dias tem
sido 9, 8, 7, 6.

Em São Paulo, onde o Holly-
wood Rock estréia no dia 13,
para mais quatro noites de
som, a procura pelos ingressos
começou antes do que no Rio e
tem acompanhado o movimen-
to carioca. Luiz Oscar Nie-
meyer, produtor do Hollywood
e um dos realizadores do Rock
in Rio, tem uma explicação pa-
ra a preferência pela noite de
encerramento:

Afinal, a palavra-chave do
Hollywood é sucesso. Acredita-
mos nisso — diz o assessor de
promoções da Souza Cruz.

Mas há uma coisa que pode
ameaçar este sucesso. O Holy-
wood Rock estréia junto com o
início do vestibular do Cesgran-
rio. Os 60 mil vestibulandos,
que só terminam suas provas
no dia 10, correspondem exata-
mente à lotação da Apoteose e
são, sem dúvida, platéia típica
do rock.

Nós estamos sabendo dis-
so. O ideal é que não tivesse
acontecido a coincidência, mas
não dava para.a.jgpntp^mf-ax-as."datas. 

A gente calcula que vá
dá para conciliai-. O vestibulan-
do faz parte deste público, mas
não é sua totalidade. Não deve
comprometer o Hollywood
Rock. Pena é que quem estiver
fazendo o vestibular vai ficar
querendo ver os shows sem po-
der ir — diz de Cicco.
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CAL Casa das Artes de Laranjeiras

CURSOS DE TEATRO,
(p aOullos e adolescentes)

Sérgio Britto — Bia Lessa — Clovis Levi
Caique BotKay — Ausònia Bernardes e outros

INSCRIÇÕES ABERTAS
R, Rumânia. 44 Tel.: 225-2384
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CURSOS DE FERIAS
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Areei Víanna
Walter Lima Jr
lourdes Bastos

Centro dem Centro de

mum
Klauss Viama
Zélia Monteiro
Rainer Vianna

Rua Álvaro Ramos. 525 Botafogo 541 0785

Idéias
Quem está

por dentro das coisas,
tem idéias.
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(p aQultos e adoiescentes)
Sergio Britto — Bia Lessa — Clovis Levi

Caique BotKay_— Ausonia Bernardes e outros
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São Paulo — Rogério Montenearo

Ela é a nova revelação do diretor Walter Avancini

Estrelinha

no Chapadão

Rosangela Petia

SÁO 

PAULO — Se tudo cor-
rer bem, como já é regra em
tudo o que o diretor Walter
Avancini põe as mãos, os 20

capítulos da minissérie Chapadão do
Bugre (que estréia hoje, às 22h30min,
pela TV Bandeirantes) vão provocar
aquela inundação de sucesso que
geralmente envolve a equipe inteira.
Certamente, o romance homônimo
de Mário Palmério, esgotado na sua
10" edição pela Livraria José Olym-
pio, voltará às livrarias. Atores cuja
fama corresponde aos seus anos de
carreira serão cobertos de elogios
modernos, como ítalo Rossi, Atila
Iório, Suzi Arruda e Paulo Vilaça. E
aquele "rosto novo", a revelação que
sempre acaba aparecendo nessas
grandes produções, já está garanti-
do: Mika Lins, paulistana de 22 anos,
descasada, Prêmio Governador do
Estado pela peça A casa de Bernar-
da Alba em 1985 e dona de uma
perfeita combinação de pele morena,
olhos enormes, boca insinuante e ta-
lento.

Mika — ou Luzia Maria de Andra-
de Lins, filha de baiana com pernam-
bucano — passou os últimos dias de
87 sozinha em casa, um pequeno
apartamento no bairro de Perdizes,
atendendo um ou outro repórter, ou-
vindo um rodízio de Vivaldi, Glen
Miller e Caetano Veloso, devorando
uvas e tentando controlar a ansieda-
de por causa da estréia. Não se ima-
ginava assim há seis meses, quando
resolveu fazer o teste entre dezenas
de candidatas ao principal papel fe-
minino, Do Carmo, por sugestão do
então marido, o fotógrafo João Far-
kas, que soubera dos planos da Ban-
deirantes pelo rádio.

Ela vinha de uma vitoriosa, mas
pequena, experiência em teatro (sob
a direção de sua mãe, Eugenia Tere-
za, que na minissérie vive a mãe de
Do Carmo) e da adaptação de Ber-
narda Alba para televisão, na TV
Cultura, sob o comando da cineasta
Suzana Amaral — e quase não acre-
ditou quando, logo depois da primei-
ra conversa com Avancini, recebeu
orientação para assinar o contrato
na sala ao lado.

"Nós ficamos quase um mês,
Avancini e eu, trabalhando sobre im-
provisações e características da per-
sonagem", lembra Mika, que ainda
teve que freqüentar aulas de prosó-
dia, junto do elenco, para pegar bem
o sotaque da região de Passos, São
João Del Rey e Tiradentes (MG),
onde rodaram as gravações. "Eu ti-
nha medo de cair no exagero ou no
óbvio", continua ela, "e acabar fa-
zendo o estereótipo da caipirinha
sensual. Mas acho que a gente conse-
guiu. Todo mundo diz que o Avanci-
ni é difícil, mas é porque ele grita e
não larga do seu pé enquanto você
não tiver dado tudo de si. Ele é um

as 383 páginas do romance de Palmé-
rio e só não conseguiu adquirir "o
grande lance do pessoal em televi-
são", que é correr para o.caminhão
da técnica depois de um take, para
ver como se saiu. "Ainda é difícil
para mim."

Mas, assim que a noite de hoje
passar, Mika Lins já estará mais
tranqüila para tocar a vida em fren-
te. Continua a freqüentar as aulas de
expressão corporal no Jogo Estúdio,
de sua mãe — que iniciou a filha nos
exercícios há 12 anos, meio como
fisioterapia por causa de uma opera-
ção na perna esquerda que Mika
fizera — e quer voltar à academia de
um certo Misuki, com medo de en-
gordar por causa da mania de comer
doces. Ao lado da vida comum, des-
frutada em sanduicherias e sushi ba-
res que geralmente freqüenta com o
namorado, o ator e diretor Cacá Ros-
set, quer aprender a administrar me-
lhor sua vida profissional. "Acho que
ganhei razoavelmente pelo trabalho
na Bandeirantes, mas recebo convi-
tes para comerciais e vídeos internos
de empresas que simplesmente não
dá pé. Este ano deve rolar mais uma
peça, talvez um filme — o que eu
adoraria—, mas não gosto de comen-
tar antes de acontecer, tenho uma
encanação, sei lá..."

Sagitariana com Capricórnio no
ascendente, e Serpente pelo horósco-
po chinês, Mika é do tipo pé-na-terra,
planejando tudo com muito cuidado,
desconfiada com a sedução do suces-
so. Suas atrizes favoritas — Marília
Pera no Brasil, Meryl Streep e Ingrid
Bergman no cinema — servem mais
como uma referência para ser admira-
da do que de influência, e o que resta

A jovem Mika

Lins estréia

como

protagonista da

nova minissérie

da Rede

Bandeiran tes

"CcTTci Tfutrrnanja de ngurino, fotogra-
fia, cenário, maquiagem — e eu lá
sabia o que era o 'cílio médio' que ele
pediu pro maquiador colocar? En-
táo, como trabalho é trabalho, não é
relação pessoal, foi tudo ótimo."

Mika passou dois meses, de agos-
to a setembro passado, compondo a
moça da roça que vira a cabeça de
Edson Celulari (José de Arimatéia,
um aprendiz de dentista ambulante)
que, para vingar a honra manchada,
se transforma num matador. Gostou
de encontrar apoio suficiente dos
atores mais velhos e tarimbados, to-
da vez que pedia ajuda. "Acho que
eles gostam quando vêem alguém
que quer aprender", imagina a atriz,
"em vez daquilo que é muito comum
na minha geração, gente que pensa
saber tudo." Empenhada, lia e relia

das lições de vida do ator, para ela, é
muito simples e direto: "Sonho em
poder ser uma boa atriz aos 50 anos,
isso é muito mais importante". Para
um futuro mais próximo, Mika espe-
ra votar num presidente este ano, e
embora não tenha candidato sabe
que não escolherá, por exemplo, o
governador paulista Orestes Quér-
cia. "Já tive simpatia pelo Partido
dos Trabalhadores, teria pelo Parti-
do Verde se ele fosse mais forte, mas
eu não estou preocupada com essa
política", diz Mika Lins. "Hoje, no
Brasil, é um grande esforço acordar e _-fcer-uüúi numor. Ser legal já é uma'
grande contribuição. Mas de repente
a gente se vê brigando com a empre-
gada, xingando no trânsito — a ver-
dadeira mudança só vai acontecer
quando isso acabar. A gente precisa
resgatar valores, não se pode ter tole-
rância com o que, até tempos atrás,
era errado. Se um político por acaso
é honesto, isso não é qualidade, é
obrigação."

É por causa dessa realidade que
Mika acredita, finalmente, que Cha-
padão do Bugre tem tudo para dar
certo. Na opinião de sua atriz princi-
pai, o pânico que ronda toda a histó-
ria não está muito lunge do que se
vive fora do vídeo. "Espero que as
pessoas gostem e ente ndam isso",
torce eía. "Se vier alto tipo fama, pra
mim. tudo bem — mas eu só quero
ver o resultado final, inteiro."
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CRUZADAS
HORIZONTAIS — 1 — pequena flauta, de madeira ebisel, com um tubo condutor que leva o ar da emboca-dura até o bisel. tendo atualmente seis orifícios dotadosdo chaves e uma extensão de duas oitavas, cada umdos sons harmônicos produzidos artificialmente nosinstrumentos de cordas friccionáveis; 7 — variedade de
porcelana chinesa produzida no século XII; 9 — o tecidocondutor da seiva elaborada ou orgânica nos vegetaisvasculares, composto de elementos crivosos. célulasparenquimatosas. fibras e esclerócitos, parto interna dacasca de caules exôgenos entre o câmbio e o córtex; 10— a cabaça quase sempre ricamente prateada e lavrada,em que se prepara e bebe por meio de uma bombilha omate, almofada de cabelos postiços, que. em certopenteado feminino, se coloca sobre a nuca; 11 — cascarjn apuirO-g-U -d iouo oMifiicyaua pu(dcurtir couros; da cor e consisténsia dos couros curtidos;13 — meson com massa em repouso da ordem de 140MeV, spin nulo. número bariônico nulo e estranhezanula. com três estados de carga elétrica; 14 — o dedopolegar; 15 — corda com que uma embarcação rebocaoutra, 16 — passar nos baixios. fora da canoa, um tantoa esmo. lançando o arpáo ou a flecha aqui e ali, apanharcamarões em cestos nas pequenas lagoas. 18 — aura;19 — aminoácido branco, cristalino, conhecido em trêsformas ooticamente diferentes, formado pela hidrólisede proteínas e produzido sinteticamente. tomando parteem reações de transaminaçâo no organismo vivo; 21 —
peça circular onde se entalham as aduelas das cubas,tinas, cascos, etc., pedaço de pele, que se tira de rêsencontrada morta; 23 — trombeta com ressoador, dosíndios bororós, a qual produz um som cavernoso egrave, que serve para acompanhar os ritos religiosos eas cerimônias fúnebres. 24 — indigestào. embaraçogástrico. 25 — no antigo teatro romano, a parte final deuma comédia, ou episódio cômico subseqüente á repre-sentaçâo de uma tragédia. 27 - unidade de intensidadeluminosa. 28 — designaçào do gênero de plantaslabiadas a que pertence o manjericâo <pl); 29 —indivíduo de uma tribo indígena extinta aue habitava asterras situadas entre as nascentes dos rios Branco eColorado, afluente do Guaporé (ROÍ; 30 -- o prolonga-
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ÁRIES — 21 de março a 20 de abril
Inicio de semana e. praticamente, do ano, com especial
enfoque em novos ganhos e uma disposição muito grande
para realizações duradouras. Apoio de pessoas amigas. Todo
este quadro terá forte efeito sobre seu comportamento e seus
sentimentos. Efeitos positivo, ressalte-se.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
0 taurino começará o ano e sua semana de forma muito bem
disposta. Se o fizer com o dinamismo natural de seu signo e a
firmeza de seu comportamento, isso irá se refletir em pronto
retorno de vantagens. Dia neutro para os seus sentimentos.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de |unho
0 nativo se beneficia hoje de uma excelente disposição em
relação ao trato com dinheiro. Ganhos novos podem ocorrer
no período. Satisfação pessoa! que o levará a adotar medidas
que, de há muito, deveriam ter sido tomadas no trato em
família.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
A lua, hoje em trânsito por Câncer, faz com que você possa
buscar empréstimos e financiamentos com boa chance de
êxito. Estão também positivadas as viagens pela água e as
construções. Busque mostrar-se ma:s dado ao diálogo e ao
entendimento em família.
LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Indicações bastante equilibrada para uma segunda-feira de
influências moderadas. Proteção para os seus interesses
pessoais. Carência de maior firmeza em assuntos domésticos
pendentes. Quadro positivo em relação a mudanças no
relacionamento afetivo.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
0 dia será favorável ao virgiano em dois aspectos distintos de
sua rotina. No primeiro deles você pode concluir negócios
envolvendo financiamentos e no segundo poderá ser sur-
preendido por atitude de pessoa próxima, tomada a seu favor.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Dia equilibrado e bem disposto em relação a sua rotina.
Ganhos novos podem ocorrer, gerando maior estabilidade
para sua vivência. 0 amor e a família sofrem direta influência
no sentido da consolidação de laços e para maior proximidade
e diálogo.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
As indicações para sua segunda-feira mostram um quadro
bastante positivo, com acontecimentos novos que irão con-
centrar suas atenções e fazê-lo refletir bastante. Tendência ao
isolamento e à introspecçáo. Vida intima debilitada pela falta
de diálogo.
SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Você começa a sua semana com forte recomendação no
sentido de maior moderação em seus gastos e compromis-
sos. O quadro pessoal encontra boas razões de alegria,
enquanto podem surgir alguns pequenos problemas no trato
mais íntimo. Clima instável no amor.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro
Sua disposição de ânimo nesta segunda-feira mostra excelen-
te possibilidade financeira, com bons resultados em suas
atitudes ligadas ao trabalho. Persistência recompensada. Na
sua vida Intima há favorecimento para a tomada de decisões
importantes.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Presença amiga que irá fortalecer laços de trabalho. Dia
bastante positivo em seu lineamento geral. Presença elogiada
em acontecimentos sociais. Quadro que mostra momento de
realização em assuntos afetivos. Surpresas agradáveis no final
do dia.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
A segunda-feira do psiciano será marcada, fortemente, por
vantagens e compensações relacionadas a trabalho. Procure
ser mais eficiente e cuidadoso e isso irá ampliar o quadro
positivo. Entendimento lácil e alegria no trato amoroso.
Satisfação íntima.

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA
N° 2744

N G T L
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R 3 C

1. Afago (7)2. Bagre de água
doce (7)3. Cantarola (8)4. Estreito (5)5. Casca (6)

6. Cheio de carne
(7!-.7. Do Cairo (7)

Essência de li-mão (7)Casamento (7)10. Imaginar (7)11. Lagarto verde
(7)12. Luminoso (5)13. Mau cheiro (7)14. Mencionar (5)15. Oração cristã (5)16 Pedicuro (7)17 Por cinta em (6)18. Possessò (7)19 Punição (7)20. Sussurrante (7)Palavra-Chave

14 Letras
Consiste o LOGO-
GRIFO em encon-
trar-se determinadovocábulo, cujas con-
soantes já estão ins-
critas no quadro aci-
ma. Ao lado, à direi-ta. ó dada uma rola-
ção de vinte concei-

tos, devendo ser en-contrado um sinôni-mo para cada um,com o número de le-
tras entre parente-ses. todos começa-
dos pela letra inicial
da p8lavra-chaveAs letras de todos ossinônimos estão
contidas no termo
encoberto, respei-
tando-se as letras re-
petidas.
Soluções do pro-blema n° 2743 Pala-
vra-chave: FRIGO-
RIFICAR
Parciais Fofar. Figa,
Farro, Fraco, Frigir,
Frígio, Fragor, Fora-
gir, Fio, Focar, Forca.
Foca, Fora, Faro. Fi-
car, Frio. Forrar, For-
car. Fífia, Fiar.

XADREZ ILUSKA SIMONSEN

CARLOS DA SILVA

mente da mcVERTICAIS dc

nado a d«risso de gravi
t) pulsa;tirager

ado na parte

— pequeno bolo de feijão, ralado sem a casca, condi-mentado. e cozinhado em banho-maria envolvido emfolhas de bananeira: 4 — mancha escura na parteinferior da região dorsal das crianças, considerada comosinal de mestiçagem. 5 — decisão inspirada, infalível,ou que tem grande autoridade, 6 — notícia vaga etendenciosa; 7 — pequena coluna desprovida de capi-tel. coluna com inscrições; 8 — indivíduo de uma triboindígena caraiba dos rios Jari e Paru. afluentes damargem esquerda do Ama2onas, 12 — deusa. 15 —
qualquer prolongamento ou produção da parede externadas células epidermicas. como. por exemplo, o pêlo.que é o tipo mais comum. 17 — pó que cobre, em
grande parte, a superfície dos rios da Amazônia. 18 —
búzio, 20 — nascidos, natos; 22 - planta medicina!, dafamília das sapotáceas; 25 — fama. notícia; 26 —
espécie de calçado. 28 — desinência denotativa do graucomparativo dos adjetivosSOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIORHORIZONTAIS vogai: apto, erebos. rad: sela. iroco;captícas, oo. irisar. erarta. or. apiedado; piret. utes;uça. ourela: aaru; marosVERTICAIS — vesco oreade, gelo, abatiape Io. prosa,tac, odor, sicite. rasadura. írnto; rodeio; rarar; rosas,apua; ater. iça; umCorrespondência para Rua das Palmeiras, 57 ap. 4Botafogo — CEP 22.270

FELIZ 19881
Enviamos aos leitores, enxadristas, colaboradores, diri-

gentes da CBX, FEXERJ e demais Federações, enfim, a
todos aqueles que nos ajudaram a melhorar e manter esta
coluna, os votos de paz, amor, alegria e muitas vitórias no
ano do 1988 que ora se inicial

FESTA DE ENCERRAMENTO (2* parte)

87:
Prosseguimos com a relação dos premiados da FEXERJ em

CAMPEONATO CARIOCA INFANTIL — 1) Álvaro Ribeiro B.
Junqueira (CRF) 2o) Carlos Augusto da S. Ferreira (HSCER) 3o)
Ricardo Tadeu A Cabral Soares. (CRF)
CAMP CARIOCA CADETE — 1°) Flavio Anand M. Srivastava
(CRF). 2°) Fábio Cogan Stul (HSCER), 3o) Paulo César R P.
Mendes (C. Mun )
CAMP CARIOCA JUVENIL — 1o) Marco André Gomes de Souza
(C. Mun ), 2°) Júlio César de C. Oliveira Costa (HSCER), 3o) Nilton
Rosa de Oliveira Jr. (ALEX).
CAMP ESTADUAL INFANTIL — 1o) Herinsonleno da Silva
Coutinho (CRFC). 2o) Carlos Augusto Ferreira da Silva (C. Mun),
3o) Álvaro Ribeiro B. Junqueira (CRF)
CAMP. ESTADUAL CADETE — 1o) Alexandre Gonçalves da
Rocha (Terez ), 2o) Flavio Anand M. S. Srivastava (CRF). 3o) Paulo
César R. P. Mendes (C Mun.)
CAMP ESTADUAL JUVENIL — 1o) Fernando Paulino Chagas
(ALEX). 2o Flavio Marques da Silveira (ALEX), 3o) Francisco Assis
de Freitas (CXP)
CAMP. ESTADUAL DE JOVENS — Io) Carlos Cleto (CRVG), 2o)
César Santos de Oliveira (ALEX), 3o) Jorge Antônio T. Chaves
(HSCER).
CAMP. ESTADUAL SÊNIOR — 1°) José Costa Fernandes Jr
(CRFC), 2o) Carlos Alberto B. Cardoso (AABB-L), 3o) Marco Polo
Simões (AABB-L).
CAMP. ESTADUAL VETERANOS — 1o) Eugênio Antônio Cardo-
so (CRF), 2o) Mendel Mendlewicz (HSCER), 3o) Djalma Batista
Caiafa (ALEX)
TORNEIO DE PARTICIPAÇÃO — 1o) Fernando Paulino Chagas
(ALEX), 2o) Hilton Carlos Rios F° (CXG), 3o) Roberto Manoel R de
Oliveira (AABB-L)
CAMP. ESTADUAL RELÂMPAGO — 1o) Flavio Marques da
Silveira (ALEX). 2o) Marcelo Einhorn (HSCER) 3o) Nilton Rosa de
Oliveira Jr. (ALEX)
CAMP. CARIOCA CLASSE C — 1o) Mareio G Monteiro (AABB-
L), 2o) Alberto Frimer (HSCER), 3o) Luiz Augusto M. Guedes
(AABB-L).
CAMP. CARIOCA CLASSE B — 1o) Marcelo Fontes (CXG). 2o)
Carlos Cleto (CRVG), 3o) Sérgio Amador dos Santos (ALEX).

rüíãlqubb üd onveira \Aiex). 2°)
Eduardo Arruda Cunha (JTC), 3o) Dirceu Vianna de A. Jr. (CRF).
FINAL DO CAMP CARIOCA — Io Darcy Gustavo Lima (CXG),
2o) Christian Toth (TTC). 3o) Hilton Carlos Rios F° (CXG)
CAMP. POPULAR — 1o) Hilton Carlos Rios F° (CXG). 2o) Carlos
Alberto de J. Rosa (ALEX), 3o) Raimondo Bottari (ALEXl.
(Continua na próxima 4S feira)

DIAGRAMA 459
O Wurzburg !9b9

MATE EM 3 LANCES
Solução do diagrama 458. 1) C1R — R7C, 2) C3D + - R6C, 3)
Ct B- R7C, 4) C2T- R8C, 5) C4C- R7C, 6) C5D- R6C. 7) C7C- R6B
(ou R7C), 8) C5C + -R5S 9IC6D+ — R6C (ou R6B), 10C4RI + ).
R7C. 11) C5B • RCb 12- R1R- R7B (ou R5Bi, 13) C3D- R6C, 14)
R1B- R7D. 15) C4B- R8D, 16) R2CI ganhando.
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O MISTÉRIO DE
IIWIA VAP

VOLTAREMOS
6 DE JANEIRO -

TEATRO CASA GRANDE
® VAma .

Quem

está

por

dentro

das

coisas,

tem

idéias.

TODOS

OS

SÁBADOS

NO

Idéias
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Não quer 
Banco do Congresso N0jte típica

Em sua atual
temporada cario-
ca, o embaixador
do Brasil em Wa-
shington, Marcilio
Marques Moreira,
tem alternado se-
riedade e descon-
tração.

Na tarde do dia
31, num almoço de-
moradissimo no
hotel Ouro Verde,
Marques Moreira-
teve a companhia
do embaixador
Walther Moreira
Salles.

Ontem de ma-
nhâ, ele interrom-
peu por instantes o
cooper para com-
prar frutas na Pra-
ça General Osório,
em Ipanema.***

Marques Moreira
vai muito bem,
obrigado, e não
gosta de ouvir se-
quer falar em mi-
nistério da Fa-
zenda.

Recorde
É certamente do

empresário Sérgio
Andrade o primei-
ro grande recorde
do ano.

Alugou para ou-
tro empresário sua
bela casa na Praia
da Monibaça, em
Angra, durante os
meses de janeiro e
fevereiro, por 15
mil dólares.

Por mês.

Sucesso
Está nas telas da

Europa desde a se-
ma?ia passada o
novo filme de Fede-
rico Fellini, Inter-
view.

Trata-se, como o
nome sugere, de
uma grande entre-
vista do cineasta
sobre a sua vida e
carreira, dirigida
pelo próprio, ao
longo da qual des-
filam vários artis-
tas que tiveram de-
sempenhos impor-
tantes cm seus fil-
mes, como Anita
Ekberg, Marcello
Mastroianni, etc.

A música, obvia-
mente, são antigos
sucessos do faleci-
do Nino Rotta.

0 Congresso Nacional vai ter o seu
próprio banco — Banco do Congresso.

Administrado pelo Instituto Previ-
denciário do Congresso, o banco será
construído junto ao Anexo 4 num terre-
no de 10 mil metros quadrados doado
pelo governador José Aparecido de Oli-
veira.

O projeto leva a assinatura de Oscar
Nicmeyer. ¦ ¦ ¦

FOGO CERRADO
Os últimos dias não têm sido nada

alentadores para o ministro Aníbal Tei-
xeira.

Como se não bastasse o afastamento
do governador de Minas, Newton Cardo-
so,fiador de sua nomeação para a pasta
do Planejamento, Teixeira conseguiu
chamar a atenção de um poderoso ini-
migo.

O ministro Antônio Carlos Magalhães,
escolhido por Tancredo Neves e que vem
sobrevivendo a todas as tempestades
com a capacidade de sair de cada uma
delas com força política sempre maior,
quer a Seplan em seu quintal.

Há quem aposte que Teixeira, mesmo
contando com o apreço do presidente
José Sarney, não resistirá ao poder de
fogo dos dois pesos-pesados.

Bom negócio
O barco Casablanca, que ficou célebre

como cenário da grande festa de réveil-
lon oferecida pela sra Lili de Carvalho,
está sendo negociado pelo seu dono, o sr
Oscar Gabriel Jr (leia-se Óticas Brasil),
para um grupo estrangeiro.

Por 1 milhão e meio de dólares.
¦ ¦ ¦

ALEGRIA EM ANGRA
Três grandes, bonitas e animadas fes-

tas marcaram o fim de semana prolonga-
do em Angra, apinhada de nomes conhe-
cidos apesar da chuva.

A primeira, o surprise-party que feste-
jou em Portogalo o aniversário de Rober-
to Vianna Pinto (Beth ao lado) que quan-
do deu pela coisa se viu cercado em sua
própria casa por vários amigos.

Seguiu-se a movimentadissima festa
de réveillon oferecida por Lou e José
Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conheci-
dos pelo requinte com que recebem.

Por último, também da maior simpa-
tia, o grande almoço com que Laura e
Paulinho Simões, ele aniversariando, fi-
zeram tremer no sábado o chão da Praia
da Mombaça. ¦ ¦ ¦

Movimentação
Está movimentada a agenda interna-

cionai do presidente José Sarney para
este ano.

Depois dos últimos retoques, as capi-
tais estrangeiras a serem visitadas pelo
chefe da nação são as seguintes: Paris,
Bruxelas, Londres, Moscou, Nova Dehli,
Pequim, Luanda e Maputo.* * *

Nem a Stella Barros.

A última chamada
telefônica de votos
de Boas Festas do
presidente José Sar-
ney antes da meia-
noite do dia 31 foi
para o ministro Al-
mir Pazsianotto.

A primeira do no-
vo ano foi para a ir-
mã Dulce.* * *

A família Sarney
rompeu o ano na
Ilha de Curapu jan-
tando muquem.

Ê um prato de
peixe.

Comida de índio.
¦ ¦ a

"Ela"
O último número

da revista francesa
L'Express noticia que
sai impreterivelmente
este ano a edição bra-
sileira da revista EUe.

Informa também
que a Hachette, que
edita a Elle, está cogi-
tando de lançá-la
também na China e
na União Soviética.

A Elle americana,
uma beleza de revista,
é um dos maiores su-
cessos editoriais dos
Estados Unidos e já
está circulando com
250 mil exemplares.

Novas cores
O Congresso Na-

cionai reabre hoje
com nova e forte co-
loração.

Está todo mundo
bronzeado.

Mala

diplomática
O embaixador Fe-

lix Paria é até agora o
nome mais cotado pa-
ra chefiar a missão di-
plomática do Brasil
em Bruxelas em subs-
tituição ao atual titu-
lar, embaixador Da-
vid Silveira da Motta,
que dali sairá em
breve. , » *

ministro Jayro Coe-
lho vai integrar a
equipe do embaixa-
dor Frank Thompson
Flores em Buenos
Aires. * * *

O diplomata Júlio
Sanchez, atual cõn-
sul-geral em Hambur-
go, será comissionado
embaixador em Trí-
poli.

Zózimo

Rubens Monteiro

Ainda o barco: Josefina Jordan, Hélio Fraga Júnior e
Ana Luíza Capanema

¦PL jp

Numa das movimentadíssimas noites do fim de semana,
a paulista Maria Helena Lacerda e Paulo Marinho

Roda-Viva
Quando esteve recentemente em

Cuba, o governador Orestes Quércla
convidou o escritor Gabriel Garcia
Márquez para visitar São Paulo este
ano. Convite feito, convite aceito. A
viagem ficou marcada para agosto.

Era para homenagear o embaixador
da França c sra Philippe Curvillier e o
cônsul daquele pais e sra André Cira o
almoço oferecido no sábado por Tisse
e Romualdo Pereira.

Ana Maria e Bè Barbará reuniram
um pequeno grupo de amigos para
jantar no dia 1°. Entre eles, o secretário
de Polícia Civil e sra Hélio Saboya.

Festa de arromba foi a que Humber-
to Saad ofereceu em Búzios na passa-
gem do ano. Começou na tarde do dia
31 e terminou na noite do dia 1".

A sra Josefina Jordan recebe para
jantar na quinta-feira em homenagem
ã embaixatriz Celinha Valladão.

Maria Inôs e Sérgio Costa e Silva
esperando a visita da cegonha.

Silvia Amélia e Gérard de Waldner
eram as figuras centrais do almoço
oferecido ontem por Alexia e Hervé
Segard.

Em Lisboa, de férias, com os netos.

Desembarcam amanhã no Rio de
volta de Nova Iorque Yara e Roberto
Andrade.

Regressa hoje a Paris Lilián Rossi
de Montellera.

As sras Lili de Carvalho e Glorinha
Sued serão homenageadas amanha
com um almoço oferecido no Bife de
Ouro pelo colunista goiano Jota Mape.

Movimentadissimo, ontem, o almo-
ço do Mistura Fina. Na regência, Clau-
de Amaral Peixoto.

O embaixador José Guilherme Mer-
quior vai lecionar durante uma sema-na no Clermont College, na Califórnia.

O jornalista Ricardo Boechat pas-sando uma temporada de descanso naserra, mais especificamente na Fazen-da Inglesa.

MAIS ADIANTE
Ganhou uma nova data a próximavisita a Brasília do presidente da Ar-

gentina, Raúl Alfonsin.
Sua chegada está agora fixada parao dia 28 de março.

Bruxas

soltas
As bruxas andaram

soltas neste começo
de ano fazendo pelo
menos quatro viti-
mas conhecidas.

— Em Petrópolis,
Maria e Maurício Ho-
berto sofreram um
desastre de automó-
vel e se machucaram,
felizmente sem muita
gravidade.

— Em Angra dos
Reis, o empresário
Edgar Hargreaves,
um dos donos da Coti-
bra, foi acometido de
problemas cardiacos
e está hospitalizado
no Rio.

— Em Búzios, a
bonita top model Va-
nessa Oliveira teve os
timpanos afetados
pelo estrondo dos fo-
gos de artificio.

¦ a

Mais um
Vem por aí um novo

livro do ministro Cel-
so Furtado.

Será lançado ainda
este mês em Brasília e
tem como título
Transformação e Cri-
se da Economia Mun-
dial.

¦ ¦

Apetite
Depois de descobrir

que em suas próprias
gavetas repousava
um estudo mostrando
que um bom aperto
na fiscalização pode-
ria dobrar a arrecada-
ção do imposto de
renda, o leão da Re-
ceita Federal se en-
cheu de brios.
e Treinou seus 7 mil
200 fiscais para, a par-
tir de hoje, sairem às
ruas com total e leoni-
na disposição.

A ordem é uma só:
arrecadar.

Gênio
A frase está num

antigo filme de Woody
Allen — A Última Noi-
te de Boris Gruschen-
ko — e, pelo menos
para quem não o viu,
merece ser contada:

— Não é que eu te-
nha medo da morte
mas gostaria muito de
não estar lá quando
ela chegar.

Zózimo Barrozo do Amaral

GRANDE VENDA DE ÓLEOS, GRAVURAS E £
ESCULTURAS E/vtó VEZES SEM JUROS E SEM •"?

CORREÇAO.íSÓ ATÉ 06/01/88. ' " -4.w 1 *•'.> ¦:} ' fvH ' '-3JW
Grande acervo de arte contemporânea a preços é 4 . • S

condições excepcionais. Pagamento em 6 parcelas fixos, «í
Qfetla por tempo limitado. • $

Prestes cai na dança

^ .V, • " 'ÍSSS&
Centro Cultural Itaiparva

Posto Itaipovo; BR. Parque do Ça*a<íumba; Logoa^RJ. TeK: ,
Posto Itaipovo, BR, Av das Américo^, 200^:;Bórro; RJ,

FESTIVAL DE VERÃO

Música Brasileira

Curso de Férias 1988

XI

10 a 30 de janeiro
PROFESSORES

Cordas dedilhadas Paulo RussoFlavio Goularti.conardo LuciniTony MendesDomingos Teixeira
Piano popular Breno Marques de SâHelvius Vikla

Pn>gramação deTeclado Luís Tomagui

Sopro Clòvis T. GuimarãesIdnss BoudnouaMauro Senise
Bateria Ruy MotaPaschoal Mcirelles

Percussão Bituca

Canto Andréa Daltro

Prálka de Conjunto Cm me GahndoRoberto GnataJb
Harmonia e improvisarão Flavio Goulart
Harmonia Funcional Luís Otávio BragaTeoria e Treinamento auditivo Lduardo Lopes
Coordenação Geral Rejane Carvalho de França

Ap°'0: A.

BNDES/^^trT uonamn r Wmé'

Seminários de Música Pro-Arte
Rua Alice, 462 — Laranjeiras —

Rk> de Janeiro- RJ Tel.: (021) 245-0684 /

A NOTICIA RAPIDA

LEVE,GOSTOSA.

IMPORTANTE.
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De 

um lado Olga, mulher-
símbolo da libertação fe-
minina. Aventureira,

guerreira, estigmatizada por sua
ascendência judaica, invocando
desde cedo sua liberdade indivi-
dual e contestando o casamento
como contrato de submissão. De
outro Luís Carlos Prestes e seus
ideais revolucionários, através de
quem Olga descobre um mundo
exótico, místico e apaixonante —
o Brasil. Entre eles o grupo Dança
Càmera Rio, que traz ao palco do
Espaço Cultural Sérgio Porto, em
forma de dança, o espetáculo OI-
ga e o cavaleiro da esperança,
com estréia marcada para quinta-
feira.

Quando a diretora da compa-
nhia, Mariana Vidal cismou de
falar sobre o Brasil através da
visão de uma mulher, muitos no-
mes surgiram em sua mente. Rosa
de Luxemburgo, Maria Quitéria,
Joana Angélica, Anita Garibaldi,
Benedita da Silva. Mas quando
ela perseguiu a idéia, em vez de
mulher chegou a um casal para
contar a mesma história: Olga e
Prestes. Estava desfeita a dúvida.
Seu marido, o diretor e roteirista
Jorge Monclair, 44 anos — duran-
te quatro anos dirigiu os musicais
do Fantástico e também Bar Aca-
demia — ficou fascinado com a
possibilidade de desmitificar dois
mitos. Através de pesquisas des-
cobriu muita coisa. Que Prestes,
por exemplo, tinha profunda liga-
ção com a mãe e que a primeira
vez que vai fazer um levante tele-
fona para ela. De Olga descobriu
que tinha problemas com a mãe,
não se relacionava bem com ela,
enquanto mantinha forte relação
com o pai. Descobriu que Prestes
transou pela primeira vez aos 35
anos, com Olga.

Durante uma hora, com coreo-
grafia da paulista Célia Gouvéa, o
grupo Dança Cãmera Rio vai
mostrar um espetáculo de dança
contemporânea retratando a pai-
xão de dois mitos unidos por seus
ideais e alguns dos acontecimen-
tos mais significativos que marca-
ram suas vidas. A primeira parte
mostra a história de uma menina
alemã, seu relacionamento fami-
liar, o envolvimento com o escri-
tor Otto Braun que a leva a fugir
para a Rússia e ingressar na Ju-
ventude Comunista. Ali ela co-
nhece Luís Carlos Prestes. A se-
gunda parte fala de Prestes, sua
trajetória até se refugiar na Rús-
sia. O encontro dos dois, a fuga
para o Brasil, o amor. Ao mesmo
tempo que descobre o Brasil, Olga
descobre o homem. A prisão de
Prestes, a deportaçàu de Olga pa-

ra a Alemanha e a recuperação da
filha do casal, símbolo do amor e
do ideal que os uniu: a liberdade.

Não foi possível fazer uma sele-
ção de acordo com a característi-
ca física — explica a diretora Ma-
rina Vidal. A palavra final ficou
multo mais pelo interesse no as-
sunto e pela técnica do que por
qualquer outra coisa. Áurea Rau-
tha. 18 anos, e Cláudia Gomes, 23.
não têm qualquer semelhança
com Olga. Mas as duas ficaram
fascinadas pelo livro que conta

sua história. Leram duas vezes.
Andréa, que acabou de voltar dos
Estados Unidos, onde estudava
com David Howard Dance, em
Nova Iorque, confessa que ficou
apaixonada pelo personagem,
que classifica de "uma mulher for-
te, digna, inteligente, positiva,
convicta", enquanto Cláudia fi-
cou impressionada pela "seguran-
ça e objetividade surpreenden-
tes". As duas pretendem levar pa-
ra o palco essa muiher que capta-
ram. O bailarino Jorge Luís Tei-

xeira, 25 anos, carioca de Madu-
reira, ex-bailarino da Rede Globo
não tem nenhuma semelhança fi-
sica com Prestes. Moreno, 1.77
metro, 68 quilos, falador, ele con-
cluiu. depois de ler o livro, que
Prestes é "um bobão, uma pessoa
que se descobriu um pouco tarde,
um tipo meio patético, introspec-
tivo, mas que viveu com Olga um
lindo caso de amor". Para Jorge.
Prestes deve a Olga tudo que foi.
desde a primeira experiência se-
xual até posições políticas.

Claudia
Gomes é
Olga
Benàrio, e
Jorge Luís
Teixeira é
Luís Carlos
Prestes no
bale Olga e o
cavaleiro da
esperança
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Melanie Griffith: c^^wi^heroi de c>
para resgatar um robo sexual perdido na zona dos bandidos

CADERNO B o segunda-feira, 4/1/88

Cinema/críticaCherry 2.000

Longe daqui,

aqui mesmo

José Carlos Avellar
"18" "*" M filme de ficção cientifica, espe-

§§ | cialmente se ele é assim como
ByJ Cherry 2.000, se conta uma histó-

ria que se passa aqui mesmo (nos Estados
Unidos) mas daqui a muito tempo (no ano
2017), um filme de ficção científica traz
logo à memória uma observação feita por
Jean Luc Godard a respeito das imagens
caçadas por Lumiére e daquelas outras,"cheias de truques, inventadas por Meliés.
Os filmes de Lumière costumam ser vis-
tos como registros verdadeiros , como
documentários, mas na verdade são fil-
mes de ficção, disse Godard. Ao filmar o
almoço do bebê, a saída dos operários da
fábrica ou a chegada de um trem à esta-
ção, Lumière estava adaptando para o
cinema os temas dos pintores impressio-
nistas — explica Godard — enquanto que
Meliés, ao filmar Viagem à Lua, a Con-
quista do pólo ou Vinte mil léguas sub-
marinas estava documentando o cotidia-
no do nosso século.

O que há de interessante nesta aven-
tura (escrita e produzida por Lloyd Fon-
vielle, dirigida por Steve Jarnatt) onde
um jovem americano do século que vem
se lança em busca de um robô sexual
idêntico ao que se estragara num curto-
circuito no chão molhado da cozinha, o
que há de interessante nesta aventura é
este tom de documentário à maneira de
Meliés, como diria Godard.

Estados Unidos, 2017: reina a calma
em todo o país, diz o apresentador de um
programa de televisão — o desemprego é
de apenas 40%. O país está em calma e
tudo vai melhorar se as pessoas continua-
rem a recuperar aparelhos antigos. Pou-

par, economizar, reciclar, são os apelos
percebidos nas paredes dos supermerca-
dos e grandes lojas, onde os fregueses
entram com velhas peças arrebentadas
em carrinhos de compra para trocá-las ou
reaproveitá-las. As coisas antigas são de
melhor qualidade, concordam todos (e
algumas pessoas guardam como relíquias
velhas torradeiras ou, coisa bem especial,
vitrolas que funcionam bem como sem-
pre). Um aparelho que enguiçou não se
joga fora, as oficinas de conserto são logo
procuradas. E assim, quando o robô se-
xual de Sam Treadwell enguiça, ele vai
direto a uma oficina, desesperado, porque
o modelo, uma Cherry 2.000, para ele a
mulher ideal, não mais se fabricava.

Reina a calma em todo o país, diz o
locutor da televisão, mas, de qualquer
modo, quem sair a passeio pelas ruas que
saia bem armado — o espectador logo
percebe ao acompanhar a aventura de
Sam em busca de um outro corpo de
boneca, igual ao anterior, para ser ali-
mentado pelo mesmo chips. O pais no
ano 2017 está dividido entre áreas de
segurança, as cidades, e umas tantas zo-
nas (uma delas é a Las Vegas de hoje)
onde (como nas cidades dos velhos wes-
terns, perdidas na beira de um deserto)
dominam os bandidos. Reina a calma, as
pessoas procuram velhas máquinas que
são melhores que as fabricadas mais re-
centemente, e procuram também se com-
portar como máquinas: encontros se-
xuais são contratados em bares, e nos
contratos está previamente registrado tu-
do o que deve acontecer entre o casal — e,
em caso de dúvidas ou de não cumpri-
mento de parte do contrato, consulta-se o
advogado.

Mais ou menos como um documentá-
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Melanie Griffith: como üm herói de western, correndo o deserto em 2017
para resgatar um robô sexual perdido na zona dos bandidos

rio — à maneira de Meliés, imagensiivre-
mente inventadas, que transpõem os ges-tos de hoje para uma outra dimensão em
que eles aparecem não assim como são
mas bem assim como significam — Cher-
ry 2000 sugere que agora, bem antes de
2017, as relações afetivas entre as pessoas
se esfriaram a ponto de — no imaginário
machista — a mulher ideal ser um robô
(só trocável por um mulher que, como a
E. Johnson, interpretada por Melanie
Griffith, se comporte como um homem);
sugere que a crise econômica que se vive
agora (o desemprego, a produção de bens
descartáveis, a pouca durabilidade das
coisas) acentue uma divisão entre umas
poucas áreas seguras e umas tantas zo-
nas ou terras de ninguém. E, feita a
sugestão, definido o lado documentário à
maneira de Meliés, feita para o espècta-
dor a indicação de que tudo se passa
longe daqui mas aqui mesmo, Cherry
2000 passa a se comportar como um filme
de verdade, destes produzidos pela gran-de indústria. E volta ao passado, faz como
o velho cinema para consumo em larga
escala; conta uma correria qualquer en-
trecortada por explosões e caretas do
bandido.

Aqui e ali a coisa ganha interesse com
um pouco da presença física de Melanie
Griffith e de Ben Johnson — o poucp.que
se impõe por trás dos personagens .que
eles interpretam, o pouco que se sobrepõe
a desenho das imagens. Eles interpretam
os heróis que levam Treadwell ao ençon-
tro de sua boneca sexual. Ela faz o,„ras-
treador E. Johnson, nome e atitude de
homem, com gestos largos e expressão
bem viva. Ele faz o velho e aposentado
rastreador Jake Seis Dedos, com um tom
sereno, gestos encolhidos e uma segura
expressão verbal. Na maior parte do tem-
po, no entanto, depois de definido o cená-
rio em que se passa a história, Cherry
2000 avança como uma produção (de pe-
queno orçamento) feita para imitar o mo-
delo de grande consumo, o filme (na tradi-
ção de Meliés) cheio de truques. É pena,
porque então se comporta como um pro-
duto descartável, que náo dura nem mes-
mo o tempo de projeção, e deixa o espec-
tador com vontade de procurar (numa
caverna perdida como a de Jake Seis
Dedos) um produto do tempo de Meliés,
filmes que funcionam bem melhor que
este de agora.

Dlvulgagao

1 ill l 1

Programa duplo de Francis Ford Coppola no Cineclube
Estagao Botafogo: em. sessoes alternadas serao exibidos

Divulgação

CINEMA

REÇOMENDAÇAO
DAUNBA1LÓ (Down by law), de Jim Jar-
musch. Com Tom Waita, John Lurie, Rober-
to Bognini e Nicoletta Braschi. Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 281 — 295-2889): 15h,
17hl0min. 19h20min, 21h30min. Art-
Fanhion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h, 10h. 18h. Art-Faahion Mall
2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 20h.
22h. (16 anos) Continuações.

Tréa homens encontram-se numa mes-
ma cela de prisão. O filme mostra, com
humor irônico, o convívio entre eles, a fuga
pelos pântanos da Louisiana o a separação
mais tarde. EUA/1980.
08 INTOCÁVEIS (The untouohables), de
Brian de Palma. Com Kevin Costner, Sean
Connery, Robert de Niro e Charles Martin
Smith. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gá-voa. 800 — 322-1258): 20h, 22h. Art-
Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0740), Art-Madureira 2 (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827):
I0h30min. 21h30min. Bruni-Ipanoma(Rua
Visconde do Pirajá, 371 — 521-4090), Bru-
ni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
250-4588), Bruni-TJJuca (Rua Conde de
Bonfim, 370 — 254-8075). 21h. (14 anos)
Reapresontaçòes.

Reconstituição da história de Al Capo-
ne, famoso gangstor de Chicago nos anos
30, e de seu perseguidor implacável, o agen-
te federal Eliot Ness. EUA/1987.
SONHO DE VALSA (Brasileiro), de Ana Ca-
rolina. Com Xuxa Lopes, Nei Matogrosso,
Daniel Dantas e Arduino Colassanti. Ópera-
2 (Praia de Botafogo. 340 — 552-4945):
21h30min. (10 anos). Reapresontaçòes.

As fantasias de uma mulher de 30 anos
e as recordações de todos os homens queamou. Produção de 1987.
O SELVAGEM DA MOTOCICLETA (Rumblefiah), de Francis Ford Coppola. Com MattDillon, Mickey Rourke, Vincent Spano eDiane Lane. Art-Casaahopping-l (Av. Alvo-rada. Via-1 1, 2.150 — 325-0740):
19h30min, 21h20min. (14 anoa). Reapre-
sentaçóes.

Adolescente vive ã sombra ée seu irmão
mais velho, antigo líder de gangs de rua.
EUA/ 1983.
A BELA ADORMECIDA (Sleeping Boauty),
desenho animado de Walt Disney. Largo doMachado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-0842): 13h. 14h40min, 10h2Omin. 18h,19h40min, 21h20min. Art-Faahlon Mall 2
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 14h,15h30min, 17h, 18h30min. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,2 150 — 325-0740). Art-Madureira-2 (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827):15h. 10h3Omin. 18h. Bruni-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502 — 250-4588), Bru-ni-Móior (Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 591-2740), Brunl-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,370 —
254-8975), Bruni-Ipanema (Rua Visconde
de Pirajá, 371—521-4090): 13h30min, 15h,Í0h3Omiri, íflh, 19h30min. (Livre). Reapre-8entaçõeB.

Versão musicada do conto de CharlesPerrault. Princesa é enfeitiçada depois deespetar o dedo num fuso e adormece profun-damente até que é despertada pelo beijo de,um príncipe. EUA/1958.
BLADE RUNNER — CAÇADOR Dl: AN-DRÓIDES (Blade Runner), de Ridley Scott.Com Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean
Young e Edward James Olmos. Lido-1
(Praia do Flamengo. 72 — 285-0042):I4h30min. l0h5Omin, lOhlOmin,
21h30min. Studlo-Copacabana (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900): 14h30min.10h5Omin, 19hl0min, 21h30min. Tljuca-"Palace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-
4010): 14h. 10h2Omin. 18h40min, 21h. (14anos). Roapresentações.

HOJE NO RIO

ESTRÉIAS
CAMINHA, CAMINHA (Cammina, Cammlna),
de Ermano Olmi. Com Alberto Fumagalli, An-
tònio Cucciarrè e Lúcia Peccianti. Rioamar (Av.
Copacabana, 300 — 237-0032): de 2a a 8a, óa
17h, 19h20min, 21h40min. Sábado e domingo,
a partir das 14h40min. (Livre).Misterioaa luz atrai váriaa caravanaa queiniciam caminhadaa em sua direção, pondo à
prova a coragem e a sabedoria dos peregrinos,
que não sabem exatamente o que estão buscan-
do. Itália/1983.
CHERRY 2000 (Cherry 2000), de Steve de Jar-
natt. Com Melanie Griffith, David Andrews,
Ben Johnson e Pamela Gidley. Vitória (Rua
Senador Dantas, 45 — 220-1783): 13h30m,
15h30m, 17h30m. 21h30m. São Luiz 2 (Rua do
Catete. 307 — 285-2290), Roxy (Av. Copacaba-
na, 945 — 230-0245), Rio-Sul (Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 274-4532): 14h, 16h, lBh,
20h, 22h. Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 228-4610): 15h, 17h, 10h, 21h. (14anos).

No ano de 2017 a maior fonte de prazer são
os robôs femininos, perfeitos ató que curto-
circuito estrague tudo. No filme, a confusão
começa quando um homom, para consertar sou
robô, pede ajuda a uma mulher por quem se
apaixona. EUA/1987.

CONTINUAÇÕES
VIAGEM INSÓLITA (Innerapace), de Joe Dan-
te. Com Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan
e Kevin McCarthy. Paláoio-1 (Rua do Passeio,
40 — 240-0541), Carioca (Rua Conde de Bon-
fim, 338 — 228-8178), Madureira-2 (Rua Dag-
mar da Fonseca, 54 — 390-2338), Art-Móier
(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h,
10h2Omin, 18h40min, 21h. Barra-3 (Av. daa
Américas, 4.006 — 325-0487), Copacabana (Av.Copacabana, 801 — 255-0953), São Luiz 1 (Ruado Catete. 307 — 285-2290), Leblon-1 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 14h30min,
10h5Omin, 19hl0min, 21h30min. Com som
dolby-stereo. (Livre).

Aventura sobre espionagem internacional
de alta tecnologia. Durante experiência em
laboratório, homem miniaturizado entra no
corpo de outro e fica dependendo de um micro-
chip roubado para resolver a situação.
EUA/1987.
ATRAÇÀO FATAL (Fatal attraction), de Adrian
Lyne. Com Michael Douglas, Glenn Close, An-
ne Archer o Ellen Hamilton Latzen. Palácio-S
(Rua do Passeio. 40 — 240-0541), Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 204-2025): 14h,
10h2Omin, 18h40min. 21h. Veneza (Av. Paa-
teur, 184 — 295-8349): 14h30min, 10h5Omin,
19hlOmin, 21h30min. Com som dolby-stereo
em todos os cinemas, exceto no Comodoro. (18anos).

A aventura de fim de semana entre um
advogado casado e uma mulher livre e indepen-
dente acaba em tragédia quando ela, psicótica,
persegue e ameaça a família dele ao ser abando-
nada. EUA/1987.
UM HÓSPEDE DO BARULHO (Harry and tho
Hensersons), de William Dear. Com John Lith-
gow, Melinda Dillon, Margaret Langrick e Jo-
shua Rudoy. Metro Boaviata (Rua do Passeio,
62 — 240-1291), Condor Copacabana (Rua Fi-
gueiredo Magalhães, 280 — 255-2010), Largo
do Machado 1 (Largo do Machado, 29 — 205-
0842): 13h30min, 15h40min. 17h50min, 20h,
22hl0min. Baronesa (Rua Cândido Benício,
1.747 — 390-5745): 14h30min, 10h5Omin,
19hl0min, 21h30min. Barra-1 (Av. das Améri-
cas, 4.000 — 325-0487). Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-5048), América (Rua Con-
de de Bonfim, 334 — 204-4240), Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338): 15h,
17hl0min, I9h20min. 21h30min. Com som
dolby-atereo. (Livre)

Aventura sobre uma estranha e enormecriatura encontrada num parque por uma famí-lia que resolve criá-la e defendê-la da persegui-ção de cientistas e caçadores. EUA'1987.

Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945),
Studio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194):
14h, 10h, 18h, 20h, Palácio (Campo Grande):
15h, 10h4Omin, 18h20min, 20h. Com som dol-
by-stereo nos cinemas Odeon, Barra-2, e Tiju-
oa. Cópias dubladas nos cinemas Ópera-1, Ma-
dureira-3, Olaria e Palácio (Campo Grande).
(Livre).A paz mundial está ameaçada desde que o
arqui-inimigo do Super-Homem consegue pro-
gramar, com a mesma estrutura molecular do
herói, um Homem Nuclear aparentemente im-
batível. EUA/1987.
MISS MARY (Mies Mary), de Maria Luiea Bom-
berg. Com Julie Christio, Sofia Viruboff, Do-
nald Mclntire e Barbara Bunge. Art-Fashion
Mall •* (Estrada da Gávea, 809 — 322-1258):
20$h30m, 22h30m. (14 anos).

Fugindo da guerra, quarentona inglesa vai
para a Argentina trabalhar como preceptora
para uma família aristocrática. Envolve-se com
os problemas da i'amília e com a carência afeti-
va das crianças, o que vem a lhe custar o
emprego. Argentina/1980.
AS BRUXAS DE EASTWICK (Tho witohe» of
Eastwiok), de George Miller. Com Jack Nichol-
son, Cher, Susan Sarandon e Miohelle Pfeiffer.
Jóia (Av. Copacabana, 080 — 255-7121):
14h30rnin, íehBOmin, lOhlOmin, 21h30min.
(14 anos).

Três amigas envolvem-se com um excêntri-
co homem, que aparece na pacata cidade onde
moram, e torna-se responsável por estranhos
episódios que modificam a rotina de todos os
habitantes. EUA/1987.

REAPRESENTAÇÕES
JARDINS DE PEDRA (Oardens of stono), de
Francis Ford Coppola. Com James Caan, Anjeli-
ca Huston, James Earl Jones e Dean Stockwell.
Cineclube Estação Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria, 83 — 288-6140): 18h e 22h. (10 anos).
Até quarta.A Guerra do Vietnã vista pelos soldados,
família e amigos que ficaram no país, e o drama
dos jovens recrutas que consideram o verdadei-
ro sentido da guorra lutar na frente de batalha.
EUA/1987.
PEGGY SUE — SEU PASSADO A ESPERA
(Poggy 8ue got married), de Francis Ford Cop-
pola. Com Kathleen Turner, Nicolas Cage e
Barry Miller. Cineolube Estação Botafogo (RuaVoluntários da Pátria, 88 — 280-0149): 10h e
20h. (14 anos). Ató quarta.Na festa de 25° aniversário do formatura,
uma mulher volta ao passado e revive os tem-
pos de escola, fazendo um balanço de sua vida.
EUA/1980.
O TAMBOR (Die Blechtrommel), de Volker
Schlondorff. Com David Bennent, Mario Adorf
e Angela Wokler. Sala 16 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 280-0149): 10h3Omin, 19h,
21h30min. (18 anos). Até quarta.No período entre as duas guerras, nasce
um menino que, quando completa três anos, seafasta definitivamente de seu mundo burguês
recusando-se a crescer. Alemanha/1978.
A GATA BORRALHEIRA (Clnderella), desenho
animado de Walt Disney. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258):
14h30min, 18h, 17h30min, 19h. Art-
Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —
325-0740): 15h. 10h3Omin. 18h. Coper-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim. 015 — 278-1097): 14h,
15h30min, 17h. (Livre)Baseado no conto de Charles Perrault. Cin-
derela é criada pela madrasta como escrava até
que, com a ajuda da fada-madrinha, vai ao baile
no castelo e desperta a paixão do príncipe que
procura por todo o reino da misteriosa dona do
sapatinho de cristal esquecido no palácio.EUA/1949.
9 SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1/2 Weeks), do
Adrian Lyne. Com Mickey Rourke e Kim Basin-
ger. Lido-8 (Praia do Flamengo. 72 — 285-0042): de 0a a domingo, às 14h30min.l0h5Omin, I9hl0min. 21h30min. De 2a a 4a,
ás 10h5Omin, 19hl0min. 21h30min. (10 anos).

08 FANTASMAS TRAPALHÒE8 (Brasileiro),de J. B. Tanko. Com Renato Aragão, Dedé
Santana, Mussum, Zacarias. Gugu Liberato eDominó. Paratodoa (Rua Arquias Cordeiro, 350— 20-3628): de 2a a sábado, às 14h40min,
l0h2Omin, I8h, I9h40min, 2lh20min. Domin-
go e feriado, a partir das 13h. Pathó (PraçaFloriano, 45 — 220-3135): de 2a a 8a, às 12h,13h40min, 15h20min, 17h, 18h40min,
20h20min, 22h. Sábado, domingo e feriado, a
partir das 13h40min. Art-Copacabana (Av. Co-
pacabana, 759 — 235-4895). Art-Fashion Mall
3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h,15h40min, 17h20min, 19h, 20h40min,22h20min. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada,
Via 11, 2.150 — 325-0740), Ramos (Rua Leo-
poldina Rego, 52 — 230-1889), Art-Tijuca (RuaConde de Bonfim, 400 — 254-9578), Art-Madureira 1 (Shopping Center de Madureira —
390-1827): I4h20min, 10h, I7h40min,
19h20min, 21h. Bristol (Av. Ministro Edgar

Homero. 490 — 381-4822): 13h, 14h40min,10h2Omin, 18h, I9h40min, 21h20min. Ópera-2 (IVaia do Botafogo, 340 — 552-4045):14h20m, 10h, 17h40m, 19h20m. (Livre).Nesta nova aventura, Os Trapalhões ven-dem antigüidades na Amazônia e envolvem-secom um delegado que está perseguindo bandi-dos que, por sua vez, estão à procura de umafortuna escondida num castelo mal-assombrado. Produção de 1987.
SUPER-HOMEM IV: EM BUSCA DA PAZ (Su-
perman IV), de Sidney J. Furie. Com Christo-
pher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper eMargot Kidder. Odeon (Praça Mahatma Gan-dhi, 2 — 220-3835), Tijuca (Rua Condo deBonfim, 422 — 204-5240), Madurelra-3 (RuaJoão Vicente, 15 — 593-2140): 13h30min,15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2000): 14h,15h50min, 17h40min, I9h30min, 2lh20mín.Barra-2 (Av. das Américas, 4.000 — 325-0487),

Programa duplo de Francis Ford Coppola no Cineclube
Estaçáo Botafogo: em sessões alternadas serão exibidos

seus dois últimos filmes: Peggy Sue — Seu passado a
espera e Jardins de Pedra. Em Jardins de pedra (foto) a

guerra do Vietnã é vista de casa por aqueles que
ficaram enterrando os mortos na frente de combate e

em Peggy Sue, jovem desquitada volta ao passado
durante a comemoração dos 25 anos de formatura. Para

os admiradores de Coppola está também em cartaz O
selvagem da motocicleta, um dos recomendados pelo

Júri B.

Uma mulher desquitada encontra um ho-
mem rico e estranho e os dois passam a viver
uma paixão alucinante num curto espaço de
tempo. EUA/1985.
UM 80NH0 DE DOMINGO (Un diamanche a laoampagne), do Bertrand Tavernier. Com Louis
Ducrezux, Sabine Azema, Michel Aumont, Ge-
nevieve Mnich e Monique Claumette. Paissan-
du (Rua Sonador Vergueiro, 35 — 205-4053):
14h30min, 10h2Omin, 18hl0min, 20h,
21h50min. (Livre)Baseado no livro Monsieur Ladmiral va
Bientot Mourir, de Pierre Bost. A ação se passaem um único dia, um domingo de verão, quan-do um velho pintor de 75 anos recebe a visita do
seus filhos, em sua casa no campo. Produção
francesa de 1984.
TUBURÀO 87 — A VINGANÇA (Jaws — Tho
revenge), de Joseph Sargent. Com Lorraino
Gary, Michael Caine, Lance Guest e Mario van
Guest. Bruni-Móier(Av. Amaro Cavalcanti, 105— 591-2740): 21h. (14 anos).

Quarta aventura da série ainda contando a
saga da fmília Brody. Depois da morto do
marido, a mulher e o filho tentam reconstruir
sua vida mas o tubarão novamento apareço
dosta vez procurando vingança pessoalEUA/1987.
AS AVENTURA8 DE ROBIN HOOD (Tho ad-
venturea of Robin Hood), de Michael Curtiz o
William Reighley. Coral (Praia de Botafogo.
310 — 551-8049): 14h30min, 10hl5min, 18h
(livre).Na Inglaterra, em plena Idade Média, o
valente Robin Hood eadonde-ae na floresta do
Sherwood para saquear os ricos e trazer do
volta o rei Ricardo, preso por seu próprio ir-
mão. EUA/1938, ganhador dos Oscar para me-
lhor montagem, melhor direção do arte o me-
lhor música original.
O PREÇO DO PERIGO (Tho prise of poril), do
Yves BoiBset. Com Michel Piccoli, Gérard Lan-
vin, Marie-France Pisier e Andreaz Ferreolo.
Coral (Praia de Botafogo. 310 — 551-8049):
20h, 21h50min (14 anos).

Candidatos de um programa de TV,tipo
mundo-cáo europeu submetem-se a uma perse-
guição implacável, acompanhada por hélicóp-
teros e câmaras, para ganhar um gordo prêmio.Só que a brincadeira pode terminar em morte.
EUA/1984.PICNIC NA MONTANHA MISTERIOSA (Pioillo
at Hanging Rook), de Peter Weir. Com Anne
Lumbert, Margaret Nelson, Domínio Guard o
Vivean Gray. Copor-Tijuca (Rua Conde de Bon-
fim. 813 — 278-1007): 18h30min, 21h. (14
anos).Versão do romance do Joan Lindsay. inspi-
rado em fato real. nunca esclarecido: um grupo
de meninas faz um passeio a Hanging Rock,
rocha vulcânica e misteriosa. Duas alunas o a
professora desaparecem num passe de mágica
e nunca mais se ouve falar dolaa. EUA/1975.

EXTRA
SOLARIS (Solaris), de Andrei Tarkovsky, Com
Nathalia Bondarchuk. Donatas Banionis e Yu-
ri Javet. Hoje e amanhã, às I4h, I8h30min.
19h, 21h30min, no Cândido MendoB, Rua Joa-
na Angélica, 03. (14 anos).

Ficção científica. Alguns astronautas apro-
ximam-se de um planeta coberto de água quetem a capacidade de materializar os sonhos.
URSS/1972.
PORNÔ
ALUGA-SE MOÇAS (Brasileiro), do Deny Cavai-
canti. Com Gretchen, Rita Cadilac, Lia Holly-
wood e Índia Amazonense. Programa comple-
montar: Garotas da boca quente. Botafogo (Rua
Voluntárioa da Pátria, 35 — 200-4491):
13h30min, 10h. 18h30min. 10h55min (18
anos).
O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro), de Walter
Hugo Khouri. Com Sandra Bréa. Roberto Maya.
Helena Ramos e Kate Lyra. Programa comple-
mentar. Escândalo do sexo explícito. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a 0a, as
12h, 15h05min. 18hl0min. 20h05min. Sabado
e domingo, às 14h, 17h05min, 19h (18 anos).

:::  PERTO DE VOCÊ

SHOPPINGS
ART CASASHOPPING 1 — A gata borralheira:
I5h. 10h3Omin, 18h. (Livre). O selvagem da
motocicleta: 19h30min. 21h20min. (14 anos)
ART CASASHOPPINO 2 — Oa fantasmas trapa-
Lhòes: I4h20min. 10h, 17h40min. 19h20min,
21h. (Livre).ART CASASHOPPING 3 — A bela adormecida.
I5h, 10n3Omin. 18h. (Livre). Os Intocáveis:I9h30min, 21h30min. (14 anos). ART-
FASHION MALL-1 — Daunbailó. 14h. 10h.
18h. (10 anos). Os Intocáveis: 20h, 22h. (14anos).
ART FASHION MALL 2 — A bola adormecida:
14h. 15h30min. 17h. 18h30min. (Livre). Daun-bailo 20h, 22h. (10 anos).
ART FASHION MALL 3 — Os fantasmas trapa-lhòes: I4h. I5h40min, 17h20min, 19h,20h40inin. 22h20m. (Livre).
ART FASHION MALL 4 — A gata borralheira.14h30mín, l0h, 17h30min. 19h. (Livre). MissMary 20h30min. 22h30min. (14 anos).BARRA 1 — Um hospede do barulho 15h.17hl0min. 19h20min, 2lh30min. (Livre)BARRA 2 — Superman IV — Em busca da paz14h, 16h. 18h. 20h, 22h. (Livre)
BARRA 3 — Viagem insólita 14h30min,10h5Oinm. 19hl0min. 2lh30mín (Livre)RIO-SUL — Cherry 2000 I4h. 10h. 18h. 20h.22h (14 anos).
COPACABANA
ART-COPACABANA — Os fantasmas trapa-lhòes: 14h. lòh40mm. I7h20min. 19h.20h40min. 22h20imr. (Livre).BRUNI COPACABANA — A bela adormecida

13h30min, 15h. 10h3Omin. 18h. 19h30min,
(Livre). Os Intocáveis: 21h. (14 anos).CINEMA 1 — Daunbailó: 15h, 17hl0min,
19h20min. 2lh30min. (10 anos)CONDOR COPACABANA — Um hóspede dobarulho: I3h30min. 15h40min. 17h50min,20h. 22hl0min. (Livre)COPACABANA — Viagem insólita: 14h30min,10h5Omin. 19hlOmin. 2lh30min. (Livre)JÓIA — As bruxas de Eastwick: 14h30min,10h5Omin, 19hlOmin. 21h30min. (14 anos)RICAMAR — Caminha, caminha: de 2a a 0a, às17h, 19h20mm. 2lh40min. Sabado e domingo,a partir das 14h40min. (Livre).ROXY — Cherry 2000 14h. 16h. 18h. 20h.22h. (14 anos).
STUDIO COPACABANA — Blador runner — Ocaçador de androideB: 14h30min. 10h5Omin,19hl0min. 2lh30min. (14 anos)
IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — A bela adormecida:
13h30min, 15h. 10h3Omin. 18h. 19h30min.
(Livre). Os Intocáveis 21h. (14 anos).
CÂNDIDO MENDES — Solaris 14h.
l0h3Omin, I9h. 21h30min. (14 anos).
LEBLON-l — Viagem insólita 14h30min,
10h5Omin, 19hlOmin, 2lh30min. (Livre)
LEBLON-2 — Um hospede do barulho I5h.17hl0min. 19h20min. 21h30min. (Livre)
BOTAFOGO
BOTAFOGO — Aluga-se moças 13h30min.
10h. 18h30min, I9h55mln. (18 anos)
CORAL — As aventuras Ce Robin Hood
I4h30min. I6hl5min. I8h. (Livre). O preço do
perigo 20h, 2!h50min (14 anos).

ÓPERA-1 — Superman IV — Em busca da paz:
14h, 10h. 18h, 20h, 22h. (Livre)ÓPERA-2 — Os fantasmas trapalhões:
I4h20min. 16h, I7h40min, 19h20min. (Livre).Sonha de valsa. 21h30min. (18 amos).
VENEZA — Atração fatal: 14h30min,
10h5Omin, 19hl0min, 21h30min. (18 anos)
CATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO-1 — Um hóspede do
barulho. I3h30min, I5h40min. 17h50min,
20h. 22hlOmin. (Livre)LARGO DO MACHADO-2 — A bela adormecida
13h, 14h40min. 10h2Omin. 18h, 19h40min.
21h20min. (Livre)
LIDO-1 — Blade runner — O caçador de andrói-
des: de 8a a dom., às 14h30min, 10h5Omin,
19hl0min. 21h30min. De 2a a 4a. às
10h5Omin, 19hl0min, 21h30min. (14 anos)
LIDO-2 — 9 12 semanas de amor: de 0a a
domingo, às 14h30min, 16h50min, 19hl0min,
2lh30min. De 2a a 4a, às 10h5Omin,
19hl0min. 2lh30min. (10 anos).
PAISSANDU NOSTALGIA — Um sonho de do-
mingo I4h30min. 18h20min. 18hl0min. 20h,
2lh50min. (Livre).
SAO LUI7.-1 — Viagem insólita I4h30min.
i0h5Omin. I9hl0mín, 21h30min. (Livre)SÀO LUIZ-2 — Cherry 2000 14h. 16h. 18h,
20h. 22h. (14 anos).
STUDIO CATETE — Superman IV: Em busca da
paz. 14h, I6h. I8h, 20h. 22h (Livre).
CENTRO
UDEON — Superman IV — Em busca da pazlohoGnv.n. i5h3u:nin. 17h30mm. 19h30mir».

METRO BOAVISTA — Um hóspede do barulho:
13h30min, 15h40min, 17h50min. 20h,
22hl0min. (Livre)PALAcioi — Viagem insólita: 14h,
18h20min. 18h40min. 21h. (Livre)PALÁCIO-2 — Atração Fatal: 14h, 10h2Omin,
18h40min, 2lh. (18 anos).
PATHÉ — Os fantasmas trapalhões: de 2a a 8a,
aa 12h, 13h40min, 15h20min, 17h, 18h40min,
20h20min, 22h. Sábados, domingos e feriados,
a partir das 13h40min. (Livre)
REX — O convite ao prazer: de 2a a 8a. às 12h,
15h05min. 18hl0min, 20h05min. Sábado e
domingo, às 14h. 17h05min. 19h. (18 anos).
VITÓRIA — Chorry 2000 13h30tnin.
I5h30min, 17h30mm. I0h30min, 21h30min.
(14 anos).
TIJUCA
AMERICA — Um hóspede do barulho: 15h.
17hl0rain, I9h20min. 21h30min. (Livre).ART TIJUCA — Os fantasmas trapalhões
14h20min. 18h, 17h40mm, 10h2Omin. 21 a.
(Livre).BRUNI TIJUCA — Bela adormecida:
13h30min. I5h, l0h3Omin. I8h. 19h30min,
(Livro) Os Intocáveis 21h. (14 anos).
CARIOCA — Viagom insólita 14h, ltíh20min.
18h40min. 21h. (Livre).COPER TIJUCA — A gata borralheira l4h.
15h30min. 17h. (Livre). Picníc na montanha
misteriosa I8h30min. 21h. (14 anoa).
COMODORO — Atração fatal 14Í.. .fltSQmra.
18h40min 21 h (18 anos).TIJUCA — Superman IV — Em buscu da paz:13h30min, I5h30min. I7h30mín, 19h3Gmin.

TIJUCA PALACE-1 — Blade runner — O caça-dor de andróides: 14h, 18h20min, 18h40min,21h. (14 anos).
TLTÜCA PALACE-B — Cherry 2000: 15h. 17h,19h, 21h. (14 anoa).
MEIER
ART-MÉIER — Viagem insólita. 14h,10h2Omin. 18h40min, 21h. (Livro).BRUNI-MÉIER — A bola adormeoida.13h30min, 15h, 18h30min, 18h, I9h30min.
(Livre). Tubarão 87 — A Vingança. 21h. (14anoa).
PARATODOS — Os fantasmas trapalhões: de 2aa sábado, as I4h40min, 18h20min, 18h,19r.40min, 21h20min. Domingo e feriado, a
part.r das 13h. (Livre).RAM O 8 E OLARIARAMOS — Os fantasmao trapalhões: 14h20m,10h. 17h40min. 19h20min, 2lh. (Livre).OLARIA — 8uporman IV — Em busca da paz:14h, 15h50mi:-.. 17h40min. I0h30min.21h20min. (Livre)
MADUREIRA E JACAREPAOUÁART-MADUREIRA-1 — Os fantasmas trapa-lhòes: 14h20min. I0h, 17h40min, I9h20min,2lh. (Livre).ART-MADUREIRA-2 — A bela adormecida15h, 10h3Omin, 18h. (Livre). Oa Intocáveis19h30min. 21h30mm. (14 anos).BARONE8A — Um hospode do barulho: 15h.17hlOmin, I9h20min, 2lh30mtn. (Livre).BRISTOL — Os fantasmas trapalhões: 13h,
I4h40mín, I8h20min, 18h, 19h40min.
MADUREIRA 1 — Um hóspede do barulho'!5h. 17hl0ntin. 19h20l: m.21r.30»ia (Livre).

MADUREIRA 2 — Viagem insólita: Í4h.
16h20min, 18h40min, 21h. (Livro).
MADUREIRA 3 — Superman IV — Em buaoa da
paz: 13h30min. 15h30min. 17h30min.
19h30min, 21h30min.
CAMPO GRANDE
PALÁCIO — Superman IV — Em busca da paz:15h. 18h40min. 18h20min, 20h. (Livre).
NITERÓI
WINDSOR (717-8289) — Os fantasmas trapa-
lhòes: 13h, 14h40min, 18h20min, 18h,
19h40min, 21h20min. (Livre).
CENTER (711-8000) Chorry 2000: 13h30min,
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
(14 anos). (14 anos).
NITERÓI — Superman IV — Em busca da paa:13h30min, 15h30min, 17h30min. 19h30min,
21h30min. (Livre)CINEMA-1 — Os goonias: 14h. 10h, 18h. 20h.
22h. (Livre).
NITERÓI 8HOPPING l — Bela adormecida:
13h30min. 15h. 18h30min, 18h. (Livre). Miss
Mary: 19h30min. 21h20min. (14 anos).
NITERÓI SHOPPING 2 — Bela adormecida:
14hl0min. 15h40min. 17hl0min. (Livre). Os
Intocáveis: 18h40min, 2lh. (14 anos).
ICARAI (717-0120) — Viagom insólita
I4h30min, l0h5Omin. I9hl0min, 2ih30min
(Livre).CENTRAL (717-0307) — Um hóspede do baru
lho. I5h. 17hl0min. I9h20min. 21h30min.
(Livre).TAMOIO (São Gonçaio;— Os Trapalhões e Po!é:5h, 18h20min. 17h40min. (Livre) Pedro Mico.
lüh, 20h40min. (18 anes).
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FILMES SJ>A TV
Arquivo

it

again, Pink!

Paulo A. Fortes

E Casablanca (Canal 4,
23h55min) quase tudo já foi dito:
era um filme, rotineiro, produçãotipo B que, graças àquelas magias cósmi-

cas inexplicáveis (ligadas às qualidadesintrínsecas do filme e de quem o fez) se
transformou num clássico definitivo. Sa-
be-se, também, que a famosa frase "Play
it again, Sam", nunca foi dita; que pelomenos três finais diferentes foram filma-
dos; que este foi, provavelmente, um dos
filmes de propaganda antlnazista mais
eficazes. Momento raro nas carreiras de
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, é
uma preciosidade que escapou às intem-
péries do tempo. Agora: você sabia que o
papel de Bogie estava reservado paraRonald Reagan? Sabia, também, que oi-
to dias após a estréia, em 1944, Roosevelt,
Churchill e De Gaulle se reuniram para
discutir a invasão da Europa pelos alia-
dos? Onde? Em Casablanca. Pronto, de-
pois destas novas historinhas, só nos res-

ta arrumar a melhor posição na poltrona
e pedir: "Play it again, Sam."

Se, em 1943, o nazismo era o inimigo,
com quem se lutava às claras, em 1982 a
situação é muito mais complexa e difícil.
Agora, o fascismo se utiliza dos sistemas
de mass media para se instalar, sorratei-
ro, dentro das pessoas. Gente como o
jovem e conturbado Pink, Ídolo de rock,
que se crê manipulado/manipulador de
corações e mentes, em Pink Floyd, o
filme (Canal 7, 2h30min). O filme é de
Alan Parker, uma espécie de Michael
Curtiz dos anos 80, que viaja por estilos
tão distintos quanto os de Expresso da
meia-noite e Fama. Neste The wall, Par-
ker se utiliza da música e do libreto do
Pink Floyd para construir uma história
de angústia e terror psicológico. O jovemPink mergulha de cabeça em seu mundo
cheio de fantasmas e alucinações, para se
ver, finalmente, diante de um muro ne-
gro, aparentemente intransponível. Utlli-
zando desenho animado, vídeo, loucos
cenários, Paxker nos coloca, cúmplices,
ao lado de Pink neste pesadelo que pare-ce não ter fim. Outros são os tempos. Mas
não tão diferentes assim.

A PROGRAMAÇAO
DESASTRE NO RIO POTOMAC

TV Globo— 14h20min
(Flight 90: disanter on the Potomao) de Robert Lewis.Com Richard Masur, Stephen Macht, Barry Corbin,

.Jamie Rose. EUA, 1984.Catástrofe. Em janeiro de 1982, avião cai naságuas geladas do Rio Potornac, com 79 pessoas abordo. Pessoas que passavam por ali iniciam as.tentativas de resg-ate, documentadas por jornalistasde TV. Cor (95 min) Foito para a TV.TUBARÃO IITV Globo — 21h25min
(Jaws 2^ de Jeannot Szwarc. Com Roy Scheider, Lor-raine Gary, Murray Hamilton EUA. 1978.PÀnioo Enorme tubarão volta a atacar a cidade deAmity, levando o pânico aos banhistas fazendo com
que chefe de polícia (Scheider) organize o combate áfora. Cor (125 min).

CASABLANCA
TV Globo — 23h55min

(Casablanca) do Michael Curtiz. Com Humphrey Bo-
gart, Ingrid Bergman. Paul Henreid. EUA, 1943.

Aventura. Em Casablanca, dono de bar (Bogart)reencontra a mulher de sua vida (Bergman), casadacom opositor ao nazismo (Henreid), e tenta ajudá-los afugir da cidade, ocupada pelos alemães. Preto e bran-oo (98 min).
PINK FLOYD, O FILME

TV Bandeirantes — 2h30min
(Pink Floyd, the wall) de Alan Parker. Com BobGeldof, Christine Hargreaves. Inglaterra, 1982.Musioal. Músico (Geldof). em profunda depressão,tem alucinações e se vò cercado por monstros e umaenorme parede, que terá que romper para encontrar aluz. Cor (95 min).

SHOW

;MJ$w' ISlHi Kit;

H' jkIe '!

Os pesadelos e
alucinações de um

ídolo do rock em
Pink Floyd, o filme

Pois é, vai passar
mais lima vez. Mas
quem resiste ao
charme de
Casablanca?

Divulgação
A CONFERIR (*)
DIGNIDADE — Show da cantora Leci Brandão
o da banda Máfia. Teatro Carlos Gomes, Pça
Tiradentea, 19 (222-7581) De 2a a e", às I8h.Ingressos a CZ$ 150,00. Até dia 15. Convidadoespecial da Ia semana: Reinaldo.
LA CALLE DEL TANGO — Show do cantorargentino Perez Moreno, do cantor chileno Sór-
gio e Verônica, do bandeonista Nelson Nepo-muceno e dos dançarinos Jorge Paulo e Ànge-la. Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93
(225-8840). 2a e 3a, às 21h. Ingressos a CZ$300,00.
MUNDO DO TERROR — Show com bonecos
animados e monstros ao vivo. Playland, Barra-shopping, Av. das Américas, 4666. Do 2a a 6a,
das 15h às 23h e sáb, das lOh às 23h. Ingressos
a CZ$ 150,00. Crianças até cinco anos não
pagam. * não vistos pela orítica.

BARES" ANALFA — Apresentação do grupo de rock. Às22h30min, no Peoplo, Av. Bartolomeu Mítre,370 (294-0547). A lh da manhã, Billy John.Couvert a CZ$ 300,00.
CREME DE TANGERINA — Apresentação demúsica country. Às 23h, no Alô Alô, Pça da Paz
(521-1460). Couvert a CZ$ 300,00.
OALO PRETO — Apresentação do conjunto dechoro. As 22h30min, no Madrugada, Rua Soro-caba, 305 (286-0097). Couvert a CZ$ 200,00.
BECO DA PIMENTA — Happy-hour com ocantor e violonista Paulino Lemos. De 2a a 0a,Às 17h Couvert a CZ$ 50,00. Rua Real Grande-za, 170 (200-5740).
A DESGARRADA — Às 22h30min com os fadis-tas Maria Alcina e Antônio Campos. Couvort aCZ$ 300,00. Rua Barão da Torre, 067 (239-5740).
MANGA R08A — Happy-hour com o cantor e
pianista Wanderley Chagas. De 2a a sab, às18h. Couvert a CZ$ 30,00. Rua 19 de Fevereiro,94 (200-4990).
CHIKO'S BAR — Piano-bar a partir das 21hcom o conjunto de Eli Arcoverde e as cantorasCeleste e Rita. Música de fita a partir das I8h.Sem oouvert e sem consumaçao. Av. EpitácioPessoa, 1500 (207-0113 o 287-3514).
RAUL MADALOZZO — Apresentação do cantore pianista. De 2a a 4a. às 20h. no PlooadlUy Pub.Av. Gal. San Martin. 1241 (259-7005). Couverta CZ$ 90,00.

HOTÉIS
VALENTINO'S — Programação: a partir das19h, Sidney Marzullo (piano). Hotel Sheraton,Av. Niemeyer, 121 (274-1122). Sem oouvert.
CARIOCA — Aberta diariamente, a partir das0h da manhã com café da manhã (Cristina —
harpa — e Igor — flauta); almoço (grrupo Ata-laia) e jantar (Nilda Aparecida — org:ào). HotelNacional, Av. Niemeyor. 709 (322-1000). Café aCZ$ 250,00 e refeição a C'ZS 500,00.
CEU — Música ao vivo, durante o jantar, comEdson (piano) e Marcelo (violão clássico). De 2a-a. sáb. a partir das I9h. Sem oouvert. Sem

Leci Brandão está de volta. Desta vez no Teatro Carlos
Gomes onde pisará pela terceira vez em curta

temporada com o show Dignidade, mesmo nome de seu
sétimo Lp. O roteiro do espetáculo é dela e de Zé

Maurício e a direção de Otoniel Serra. Entre as músicas
que apresentará estão sucessos como Isso é fundo de
quintal e Tico-tico no fubá. E para provar que è uma
artista que compõe, canta, toca pandeiro e improvisa

nada melhor do que Papai vadiou.

consumação. Hotel Nacional, Av. Niemeyer,709 (322-1000).
CA SIIEARS — Show do cantor norte-americano. De 2° a 5a. às 23h30min o 6a o sáb,às 24h, r.o Jakui, Hotel Intercontinental. Av.Prefeito Mendes de Morais, 222 (322-2200).Couvert de 2a a 5a a CZ$ 300,00; a" o sáb. a CZ$400,00.
PARA DANÇAR
CARINH080 — Música para dançar com a

banda da cantora Dora e Carinhoso, diariamen-
te, a partir das 22h. Couvert de dom. a 5a a CZ$
200,00 e 0a, sáb. e véspera de feriado a CZ$300,00. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-0302).
SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo paradançar, a partir das 21h, com o maestro MiguelNobre e banda, a cantora Conouelo e o Quartetodo Joáozinho. Couvert de dom. a 5a a Cz$150.00 e 0a e sáb a CZ$ 200,00. Av, Atlântica.3432 (521-1290).
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar, a

partir das 2lh, com a banda do maestro Tonioe
os cantores Leuma, Zé Carlos e Kris. Couvert de
dom a 5a a CZ$ 130,00; 6a e sáb a CZ$ 260,00.
Av. Copacabana, 1144 (207-1497).

PAGODES E GAFIEIRAS
PAGODE DO RODA — Show da cantora ElzaSoares e conjunto Samba Tropical. Às21h30min, no Roda Viva, Av. Pasteur, 520.Ingressos a CZ$ 250,00.
SALVE, SALVE A MOCIDADE — Pagode comGeorg,ette da Mocidade e grupo. Às 21h, noBeoo da Pimenta, Rua Real Grandeza, 170 (200-5740). Couvert a CZ$ 100,00.

TEATRO
DESCASQUE O ABACAXI ANTES DA SOBRE-MESA — Texto de Marco Manini. Com LeilaViany. De 2a a 4a, às 12h30min, na Sala doBAroheiros, Paço Imperial, Pça 15. IngressoB aCZ$ 100,00. Até dia 27.
VICENT VAN GOGH — Texto de João Ucnoa.
Direção de Carlos Wilson. Com João Uchoa,
Antônio Gonzalez, Iza do Eirado e outros. Tea-
tro dos Quatro, Rua Marquês de S. Vicente,
52/2° (274-9895). 2a o 3a, às 21h30min; de 4a a
0a, às 17h. Ingressos a CZ$ 250,00 e CZ$
200,00. Estudantes.
JOU-JOU BALANOANDANS — Roteiro de mú-sicas inéditas de Luiz Antônio Martinez Corrêae Marshall Netherland. Direção de AntônioPedro. Com Zezé Polessa e Fernando Eiras.
Botanio, Rua Pacheco Leão, 70 (274-0742), 2a e3a, às 22h. Couvert a CZ$ 150,00.
A NONNA — Texto de Roberto Cossa. Traduçãode Glauco Laurelli. Direção de Guilherme Cor-rea. Com Wanda Kosmo, Breno Bonin, AnaRosa, Jorge Ramos e outros. Teatro Vanuooi,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/3° (274-7240) 2a
e 3a, às 21h30min e de 4a a 8a. às 17h; sáb,. às19h. Ingressos a CZ$ 300,00. Duração:lh30min. (10 anos).
ARTAUD — Coletânea de textos feita por IvanAlbuquerque. Com Rubens Corrêa. Traduçãode Loyla Ribeiro. Teatro Ipanema, Rua Pruden-te de Moraes, 824 (247-9794). 2a às 21h30min.Ingressos a CZ$ 250,00. Duração; lh05min(14anos).
CENAS DE OUTONO — Texto de Yukio Mishi-ma. Adaptação, direção e cenários de NaumAlves de Souza. Com Marieta Severo, SilviaBuarque e Eduardo Lago. Pariticipaçáo de Ed-
gard Duvivier (sax). Teatro Delfin, Rua Humai-tá, 275 (260-4396). 2°e3°, às 21h30mln; 5a, às17h e 0a e sáb, às 24h. IngTessos 2a, 3a e 5a aCZ$ 350,00 e 0a e sáb a CZ$ 400,00.
A MÃE DE NEURÓTYKA — Texto do WagnorRibeiro. Direção de Fernando Berditchevsky.Com Bia Nunes, Janser Barreto e Edson Fiesch.Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,03. 2a e 3a, às 21h30min e 0a e sáb. às 24h.Ingressos a CZ$ 350,00. Duraçào. Ih05min.
(14 anos). —
DEU GATO... DEU RATA... DEU CONFU8ÀO...— Comédia de Marco Pimentol. Direção deFernando Reski. Com Marco Pimentel, WallBarret e Nilson Campos, Teatro de Bolso. Av.Ataulfo de Paiva, 260 (239-1498). 2a e 3a, às21hl5mim. IngTessos a CZ$ 250,00. Duração:lh20min. (14 anos).

EXPOSIÇOES
COLONIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA — 523 peçasque contam a história do Brasil desde a coloni-zação até o século XIX. Museu Histórioo Nacio-nal. Praça Marechal Ancora, s n0. De 3a a 0a,das lOh às I7h30min. Sábados, domingos eferiados, das 14h30min às 17h30min.
MOSTRA INDÍGENA — 40 peças em cerâmica ecestaria dos grupos Baniwa, Wai Wai, Palikur eGuarani. Espaço Cultural do Ricamar, Av Co-
pacabana, 300. Diariamente, das 14h às 22h.Último dia.
fqttt HArn<a rVnnu.f.i'iM r\ »» lL;ciano Costa. Botanic. Rua Pacheco Leão, 70 De2a a sábado, a partir das llh da manhã. Atéamanhã.
JOSÉ DE PAULA MACHADO — Fotografias
sobre o Vale do Draá, no Marrocos. Espaço

. Cultural da Forma. Rua Farme de Amoedo, 82-A. De 2a a 0a, das lOh às 19h. Sábados, das lOhàs 13h. Até amanhã.
BAZAR DE NATAL — Gravuras, pinturas, cerà-micas. múltiplos, fotografias e outros traba-
lhos de artistas como Rubens Gerschman, Má-rio Azevedo. Morinoní, André Costa. SolangeOliveira, entre outros Oaleria Villa Riso. Es-trada da Gávea. 728 Até quarta.
ANA LINNEMANN — Esculturas Galeria Sér-
gio Millíet. Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2aa 8a. das I0h30min as I8h30min. Até quarta.
UMBERTO FRANÇA — Pinturas Teatro Nel-son Rodrigues Av Chile, 230 De 2a a 0a, das12h às 18h Ate sexta.
25a PREMIAÇÀO ANUAL — Exposição dos 89
projetos de arquitetos de vários estados doBrasil que concorreram a premiaçáo anual.Futura sede do IAB-RJ, Rua Dois de Dezembro.41 De 2aa 0a, das 13h as 20h. Até sexta,
JEREMIAS FERRAZ — Fotografias Galeria deArte FESP. Av. Carlos Peixoto. 54 - Terreo De2a a 0a, das I2h às 20h. Até sexta.
JEREMIAS FERRAZ — Fotografia Galeria doArte FESP. Av. Carlos Peixoto, 54-térreo De 2aà 0a. das 12h às 20h Ate sexta.
ADERSON MEDEIROS — Desenho e objetosmágicos, religiosos ou populares Cimeira Ar-tes. Rua Paul Redfern. 32 De 2a a 0a. da* 13h as21 h. Sábados, das 13h às 18h. Até sabado.
MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA — Pinturas.
Maurício Leite Barbosa Galeria de Arte. Eatra-

da da Gávea. 899 — loja 210 De 2a a sábado,das lOh às 22h. Até sabado.
ARTESANATO DE BANGU — Cerâmica, bone-cas de pano, trabalhos em couro. BibliotecaPopular de Bangu, Rua Silva Cardoso. 349 De2a a 0a, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 12h.Até sábado.
MESTRE VALENTIN — Emblemas serigráficos— Logotipos poéticos de cultura afro-brasileira. Galeria Versalhes, Shopping Cassi-no Atlântico, loja 109. De 2a a sábado, das lOh. 
RENASCIMENTO CORES DE VERÃO — Traba-lhos de Jorg-e Luiz e Grunwald. CorredorCultural Intorciónoia. Av. Pres. Vargas. 435 —
18° andar. De 2a a 8a. das 9h às 19h Sábados,das 8h30min às 12h30min. Até sábado.
MESTRE VALENTIN — Emblemas serigráficos— Logotipos poéticos de cultura afro-brasileira Galeria Vorsaillea. Shopping Cassi-no Atlântico, loja 109. De 2° a sabado, das lOhàs 22h. Até sabado.
SÃO CRISTÓVÃO ESPORTIVO — A história doestádio do C R Vasco da Gama, em São Januá-rio, através de fotografias, documentos, taças,objetos Museu do Primeiro Reinado. Av PedroII. 293 De 2a a 0a. das lOh às 18h. Até dia 12
CABYDES INCABYVEIS — Trabalhos de PaulaMofreita. Bar e Restaurante Madrugada. RuaSorocaba, 305. Até dia 15.
RUBEN P. JIMENEZ — Pinturas, esculturas,moveis e objetos. Oaleria Cláudio Burnardas,Estrada da Gávea, 899-loja 201. De 2a a 0a. daslOh as 22h. Sábados, das lOh as 20h. Ate dia15
IMPRENSA POLÍTICA NO BRASIL — Mostrade publicações — jornais e pasquins — de 1821a 1340 Biblioteca Nacional. Av Rio Branco,219-3° andar De 2a a 0a, das 0h;! iniin ás lahAté dia 15
GUIGNARD MARCIER — Pinturas GaleriaJeanBoghlci. Rua Joana Angélica r«>2aa8a. das 14h ás 21h. Sábados, das 14h ás 18hAté dia 15,
MOSTRA DE ARTISTAS NOVOS Trabalhe de1Ü7 artistas Espaço Cultural P-trobraa. AvRepublica do Chile, 65. De 2a a 6A, das Üh às17h. Até dia 15

CLÁUDIO ROBERTO CASTILHO — Pinturas e
gravuras sobre papel artesanal. Diotrich &Llorena, Estrada da Barra da Tijuca, 1030 —
loja 209. De 2a a 0a. das lOh às 22h. Sábadosdas lOh às 18h. Até dia 10.
ANTONIO PARREIRAS — Exposição do cin-
quentenário de morte do artista. Acervo Gale-ria de Arte. Rua das Palmeiras. 19. De 3a a 0a,das 14h às 21h. Sábados e domingos, das 10hàs 21h. Até dia 17,
GLAUCO RODRIGUES — Pinturas. Oaleria doEdifioio Gilberto Chateaubriand, Rua Gal Arti-ds&.iQiuíja. 1PK d17.
MICHEL GORGES-MICHEL — Pinturas Placedas Arts. Av N. S. Copacabana. 313. Diaria-mente, das lOh às 22h. Até dia 20.
GETULIO STARLING — Esculturas em metal.Saguão do Toatro Vllla-Lobos. Av PrincesaIsabel. 440 Diariamente, das l0h às 2ih. Atédia 24.

50 ANOS DE CULTURA — Exposição de publi-cações do Instituto Nacional do Livro. Bibliote-ca Nacional, Av. Rio Branco, 219-3° andar. De2a a 0a. das lOh às 20h. Sábados, das 12h às18h Até dia 5 de fevereiro.
WAKARANGMA — 15 fotografias de comuni-dade indígena. Museu do índio. Rua das Pai-moiraa, 55. De 3a a 0a, das lOh às 18h. Sábadose domingos, das I3h às 17h. Até dia 5 defevereiro.
50 ANOS DE CULTURA — Exposição de publi-cações do Instituto Nacional do Livro Bibliot-

jjca Nacional. Av. Rio Branco. 219 — 3° andar.~Dê 2a:a*òti, das lOh as Vdun. Saoaaou. das 1 ich àá18h. Até dia 5 de fevereiro.NATUREZA VIVA — Exposíçáo dos melhorestrabalhos que concorreram ao I Concurso Mu-des de Fotografia para Universitários MuaeuHistórico Nacional, Praça Mal. Âncora. s/n°. De3a a 8a. das 10h30min às 17h30min. Sábados,domingos e feriados, das 14h30min às17h30min. Até dia 12 de fevereiro.

TELEVISÃO

CANAL 2
7:50 Teleourso Io Grau — Aula de língua

portug-uesa8:05 Telecurso 2o Grau — Aula de líng-ua
portuguesa8:20 Qualifioaçáo Profissional — Integraçãosocial

8:50 Sítio do Pica-Pau-Amarolo — Seriado in-fantil. Episódio: Reinaçáo atômica9:20 Canta Conto — Jogos sonoros com histó-rias musicadas, passeios, bonecos deanimação e participações de artistas9:50 Supertelinha — Desenhos animados efilmes com bonecos. Apresentado por Li-sandra Campos10:20 Reino Selvagem — Documentário. Tema:Ao redor da baía
10:50 Uma pitada do sorte — Infantil11:20 Década da Destruição — Documentário.Tema: As tempestades da Amazônia11:50 Telecurso Io Grau12:05 Telecurso 2o Grau12:20 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:30 Qualificação Profissional13.00 Sítio do Pica-Pau-Amarolo13:30 Canta Conto
14:00 Supertelinha
14:30 Reino Selvagem
15:00 Uma Pitada de Sorto15:30 Década da Destruição
16:00 Viver — Medicina e saúde da família emdebate. Apresentação de Jalusa Bar-cellos
16:30 Som Censura — Debato19:30 Expedições Século XX — Documentário.Tema: Répteis e anfíbios
20:30 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso20:35 Tempo de Esporte — Atualidades2130 Advogado do Diabo — Entrevista comMilton Gonçalves
22:30 Brasil Noticias — Noticiário nacionalcom análises e comentários
23:15 1987 — Jornalístico. Toma: Os artistas.Aprosentaçào de Haroldo Costa

CANAL 40:30 Telecurso 2o Grau — Educativo7:00 Boin-Dia, Brasil —Comentários políticos7:30 Bom-Dia. Brasil — Reprise
8:00 Xou da Xuxa — Infantil com desenhos,brincadeiras e musicais. Apresentaçãode Xuxa

12:20 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso
12:25 RJ TV — Noticiário local
12:40 Globo Esporte — Noticiário esportivo
13:00 Hojo — Noticiário, agenda cultural eentrevistas
13:25 Valo a Pena Ver de Novo — Reprise danovela Amor com amor se paga14:20 Festival do Ferias — Filme. Desastre noRio Potomac
16:20 Sessão Aventura — Seriados: Rambo &She-Ra
17:20 Sessão Coinodia — Seriado. Suporgatas.Episódio As damas du noite17:55 Bambolè — Novula de Daniel Más. Com

Cláudio Marzo, Myriam Rios, Thaís deCampos e Joana Fomrn
18:50 Sassaricando — Novela de Silvio Abreu.Com Tonia Carrero, Eva Wilma, IreneRavache e Marcos Frota19:40 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso19:45 RJ TV — Noticiário local20:00 Jornal Nacional — Noticiário nacional einternacional
20:30 Mandala — Novela de Dias Gomes. ComVera Fischer e Nuno Leal Maia21:25 Festival de Verão — Filme: Tubarão II23:10 RJ TV — Noticiário local23:20 Jornal da Globo — Noticiário. Comentá-rios de Paulo Henrique Amorim23:50 Globo Economia — Comentários de Li-lian Wite Fibe

23:55 Cineclube — Filme: Casablanca (legen-dado)

CANAL 70:15 Educativo
6:45 Jimmy Swaggart — Religioso protes-tanto
7:15 Bom-Dia, Vida! — Religioso7:45 Brasil Hoje — Com Tamara Leftel8:00 Flash — Reprise
9:00 Ela — Programa feminino. Com EtinaSavaget e Angela Gerundo10:55 Dia a Dia11:55 Boa Vontade — Programa da Legião daBoa Vontade. Com José de Paiva Netto12:00 Jornal da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso • »

12:05 Esporte Total — Noticiário esportivo13:00 Discomania — Programa com MonsiourLimá
13:30 Fórmula Única — Programa de varie-dades14:05 TV Fofáo — Infantil (continuação)16:00 Zyb Bom — Infantil18:00 Topo Gigio — Infantil apresentado porRicardo Petraglia
18:15 Jeannio é Um Gênio — Seriado. Epjsó-dio: Um roino por seu amor18:55 Diário da Constituinte — Noticiário doCongresso •19:00 Jornal do Rio — Noticiário local19:35 Jornal Bandoirantes — Edição nacional
20:10 Dinheiro — Comentários com Rafael Mo-reno
20:15 A Feiticeira — Seriado. Episódio: Minha

cara feiticeira
20:45 Tudo em Família — Seriado. Episódio. Afraude de Archie
21:30 Desafio — Esportivo
22:30 Chapadão do Bugre — Minissérie, deMário Palmério com direção de WalterAvancini.23:30 Canal Livre — Jornalístico apresentado

por Malília Gabriela. Neste programaentrevista com Mário Palmério
00:30 Jornal da Noite — Noticiário
1:00 Flash — Entrevistas com Amaury Jr. '
2:00 Caçulinha Entre Amigos — Musical

2:30 Quinzena de Artes — Exibição de Pink
Floyd. o filme

4:00 VideoClube
6:00 Verão: Vivo — Esportes

CANAL 9

CANAL 6

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a sáb ,as 7h30min, 12h30min. 18h30min e 0h30min.Repórter JB — de 2a a dom. Informativo àshoras certas.JB Notícias — De 2a a 0a Informativo às meiashoras.
Além da Notícia — Com Villas-Bòas Corrêa, às7h55mín. de 2a a 0aMomento Econômico — Com Arnaldo CésarRicci, às 8hl0min. de 2a a 0a.
No Mundo —Com William Waack. de 2a a 0a. às8h25mín.
Nas Entrelinhas — Com João Máximo, de 2a a6a. às 8h35min.Panorama Econômico — Informativo econõmi-
co. de 2a a 0a. às 8h45min.Via Preferencial — Com Celso Franco, às9hi0min. de 2a a 0a.
Os Rumos da Política — Com Rogério CoelhoNeto. de 2a a 0a. às 6h40inin
Encontro com a Imprensa — de 2H a 8a às 13h.Arte-Final — Variedades — Com Luiz CarlosSaroldi, de 2a a ôtt. as 22h.

Música da Nova Era — Criação e apresentaçãode Mirna Grzich. dom, às 21h.Arte-Final Jazz — Com Maurício Figueiredo.Dom., às 22h
FM ESTÉREO

88,7MHz
HOJE

20h — CDs a raio laser: Abertura Trágica,op. 81. de Brahms (Fil. Viena. Bern3tein —
14 10), 12 Estudos, op. 10. de Chopin (Ducha-ble — 26 32), Sonata para cordas, em Mi bemolmaior, de Rossiní (Camerata Berna. Fiuri —
14:17); Concerto em sol menor, para órgáo eorquestra, op. 4. n° 1. de Haendel (Preston.English Concert. Pinnock— 10 00); Sinfonia n°40. em sol menor, K 550, de Mozart (OC Euro-
pa. Solti — 20:02); Quinteto em La maior parapiano e cordas, op. 5. de Dvorak (Richter.Borodin — 27:43) LPs: Fantasia concertantesobro um tema de Corelli, de Tippett (Marriner— 21 00). Novena de Nossa Senhora do Pilar,de Francisco Gomes da Rocha (ACÇ, OSB. E.Guarnieri — 18 50).

.7:4 5 .Prne:rjm>ftrftCL Educativa8:00 Repórter Manchete
11:55 Boletim da Constituinte — Noticiário

produzido pelo Congresso12:00 Manchete Esportiva — 1° Tempo — Noti-ciário apresentado por Márcio Guedes12:30 Jornal da Manchete — Edição da Tarde— Noticiário nacional e internacional13:00 Cló para os íntimos — Programa devariedades apresentado por Clodovil.Neste programa, entrevista com Wan-derley Cardoso, Jerry Adriani e Wan-derleia14:00 Mulher 87 — Temas de interesse damulher
16:00 Clube da Criança — Infantil apresentado

por Angélica18.00 Romance da Tarde — Reprise da novelaTudo ou Nada19:00 Manchete Esportiva — 2o Tempo — Noti-ciário apresentado por Paulo Stem eJoáo Saldanha
19:15 Jornal Local — Noticiário
in:no Boletim da Constituinte — Noticiárioproduzido pelo Congresso
19:35 A Ilha da Fantasia — Seriado Episodio:A libertadora
20:30 Jornal da Manchete — 1* Edição — Noti-ciário nacional e internacional. Comen-tános de Villas-Bõas Corrêa e Marco

Antônio Rocha21:30 Carinem — Novela de Glória Perez. Com
Lucélia Santos. Beatriz Segai 1 e PauloBetti

22:30 Especial Rita Pavone — Musical
23:30 Momento Econômico — Comentários deMarco Antônio Rocha
23 35 Jornal da Manchete — 2a Edição — Noti-
00:15 Esporte em Ação —- Jornalístico apresen-

9:00
9:15

9:35
10:00
10:20
10:35
11:10
11:20

12:00
13:00
13:15
13:30
14:30
15:00
15:30
18:30

19:00
19:4520:15

21:30
23:30
0:00
0:05

Qualifioaçáo Profissional — Educativo
Enoontro com a Vida — Religioso com
pastores protestantesA Hora da Eucaristia — Religioso com o
padre Jair Rodrigues
Igroja da Graça— Religioso com o pastorR. R. SoaresPonso Cror no Amanhã — Religioso
Um Momento com Dous — ReligiosoAssim É a Vida — Seriado
Viva oom Saúde
Em Tempo — Comentários sobre moda.agenda cultural, entrevistas e informa
çáo. Com Roberto Milost
Jornal — Noticiário
À Moda da Casa — Culinária com EttyFrazer
Comor Bem — Culinária com Sílvio Lan-
cellottiSom na Caixa — Musical com Eloy pe-cario e Cldinho Cambalhota
O Oenio Maluco — Desenho
Férias no Acampamento — Documentá-
rioRio Turismo — Programa de turismo
Vibração — Programa jovem com músi-
ca, esportes e lançamentos. Apresenta-
çáo do Cesinha Chaves e Lorona Cala-
bria. Neste programa, especial de surf
na África
Jornal — Noticiário
Os Garotlnhos — SeriadoInforme Eoonómioo — Mercado finanqei-
ro com Nelson Priori
Pontos do Rio — Jornalístico apresenta-
do por Sidnei Domingues Nesta segun-
da, entrevista com Jaqueline Pitar.gui,
Presidente do Conselho Nacional da Mu-
lher, entre outros
Sessão Vista Chinesa — Filme: SartaVia
Encontro Marcado — Entrevistas áp>e-
sentadas por Scarlett Moon
Última Palavra— Religioso com o pastorMiguel Ângelo
Rio Turismo — Programa do turismo

CANAL 117:00 Telecurso — Educativo7:15 Patati. Patata—Educativo7:30 Gato Félix — Desenho8:00 Oradukapeta—Desenho10:30 Bozo — Desenho14:30 Anjo Maldito — Novela15:30 Estranho Poder — Novela16:30 Show Maravilha — Desenho18:15 Carrossel — Desenhos18:45 Jornal Local — Noticiário19:15 Jornal Noticentro — Noticiário19:45 Show da Lucy — Seriado21.15 A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho21:30 MuHicamp
22.30 O Homem Que Veio do Céu — Seriado23:30 Cidade Infernal00.30 Idéia nova — Jornalístico1:30 Jornal 24 Horas — Noticiário

DANÇA
LUNA DE SEVILLA — Balé espanhol sob adireção de Eula Rios Teatro Vllla-Lobos. AvPrincesa Isabel, 440. 2a e 3a. às 21h. Inpíõ3'ôosa CZS -."lO.OO

VÍDEO
VIDEO-SHOW — Exibição de The cure — Sta-rlng at the sea. De 2a a domingo. à3 14h, I8h,18h, 20h, 22h 6a e sábado. ae3sòes à mesa-noite, na Sala de Vídeo Cândido Mendes. RuaJoana Ariífeiica. 63
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Foco na América Latina

Uma cena |
do Chile

de
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As
miseráveis

\ condições
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yperuano de
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\dividiu o
primeiro
prêmio

I Ensaio
Fotográfico
da Casa
das
Américas
em 87

Durante 

três dias, cinco fotó-
grafos — Luiz Brito (Vene-
zuela), Robert Van der Hilst
(Holanda); Evandro Teixei-

ra (Brasil), Pedro Valtierra (México)
e Ramon Martinez Grandal (Cuba)
debruçaram-se sobre 82 grupos de
ensaios fotográficos de 15 países con-
correntes à terceira edição do Prê-
mio Ensaio Fotográfico da Casa das
Américas de Cuba.

As 2 mil fotos examinadas des-
cortinavam vários aspectos da reali-
dade sócio-econômica e política da
América Latina, das condições mise-
ráveis de trabalho em várias regiões,
passando pelo folclore ou denun-
ciando a repressão política no Chile.
Cento e seis fotógrafos cumpriam a
missão de testemunhar a realidade
imprimindo nas fotos um caráter do-
cumental e artístico.

O grande prêmio de 1987, anun-
ciado há uma semana, foi dividido
entre o Peru e Cuba. Do primeiro
país, foi premiado 

"Âmbito em que
vive e trabalha o Comitê de direitos
humanos de Ocongate", e em 20 ima-
gens revelava a cruel realidade so-
ciai de um vilarejo peruano, através
das lentes de um grupo de fotógra-
fos. De Cuba, foi vencedor o fotógra-
fo Rolando Cordova, com o tema
Eterno viajeros, abordando várias
expressões da velhice no país. Como
primeira menção, o júri escolheu o
ensaio Chile hoje, que desnuda,
através de 20 imagens, a ditadura de
Pinochet; e como menções honrosas,
o tema El milagre, do Equador, enfo-
cando imagens religiosas, e Autofo-
eus, das Ilhas Virgens, "por sua abor-
dagem da realidade política sem dis-
farces".
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O
Equador,
com uma
abordagem
de imagens
religiosas,
também
mereceu
menção
honrosa

A realidade latino-americana premiada 
em

Paralela à exposição dos ensaios vencedores, foram também expostas fotos dos

Havana

jurados.

segundo o ciibcino Ramon Martinez Grcindal Uma greve de mineiros
sg«gn
Mãos. segundo o venezuelano Luís Brito
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s registrada por Pedro V a


