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Evandro Teixeira
Tempo
No Rio e Niterói, claro a par-
cialmente nublado. Tempera-
tura estável. Ventos quadran-
te norte a leste, fracos a mode-
rados. Máxima 37.1 em Bangu
e mínima 22.3 no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
no mundo, na página 10.
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Loto
Três apostadores —um de São
Paulo, um do Rio e um do
Paraná — acertaram a quina
do concurso 485 da Loto e vão
receber, cada um, o prêmio de
CZ$ 13 milhões 396 mil 830. As
dèzenas sorteadas foram 13,
51, 63, 78 e 90. (Página 10)

CPI para Aníbal
Por achar que não basta o
ministro Aníbal Teixeira se
demitir, o senador Carlos
Chiarelli (PFL-RS) vai propor
a criação de uma CPI para
apurar as denúncias de cor-
rupção no Ministério do Pia-
nejamento. (Página 2)

Caso Microsoft
A reunião, na manhã de hoje,
entre o presidente Sarney e
sete ministros do Conselho
Nacional de Informática e
Automação, no Palácio Alvo-
rada, deve manter o veto ao
software da Microsoft, que
provocou ameaças de retalia-
ção comercial dos EUA con-
tra o Brasil. (Página 11)

Chiquito Chaves
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Surfe acrobático
O mar calmo, de ondas tími-
das, não ajudou muito os sur-
fistas na abertura do OP Pro
88, na Barra. Mesmo assim,
Cláudio Pastor (foto) cumpriu
segura (e acrobática) atuação
e acabou se classificando em
sua bateria. (Pág. 17)

Nascido para matar
O mito de que "um dia ainda
será feito o filme definitivo so-
bre o Vietnã" chega ao fim hoje
com a estréia de Nascido para
matar (Full metal jacket), o fil-
me definitivo sobre o Vietnã.
Sete anos depois de rodar O
iluminado, c diretor Stanley
Kubrick não precisou sair de
Londres para mostrar a crueza
de uma guerra que não fazia
nenhum sentido. (Caderno B)

Gurus astrais
Gurus que estudam os astros e
preparam mapas celestes fa-
zem a cabeça dos políticos na
índia. Entre os maiores clien-
tes está o primeiro-ministro
flajiv Gandhi. (Página 6)
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Eliani corta para a vitória. Ela conquista o título pela quarta vez

Tina Turner

leva ao delírio

90 mil 
pessoas

Decisão do

vôlei lança

nova estrela

A Lufkin conquistou ontem, pe-
la primeira vez, o título de campeã
do Masters de vôlei, ao derrotar a
Supergasbrás por 3 a 1 (15/9, 15/12,
14/16 e 15/4). A final foi disputada
no Maracanãzinho e assistida por
um público entusiasmado de 8 mil
247 pessoas. Foi uma vitória fácil,
na qual se consagrou uma jogadora,
a atacante Eliani.

A organização do Aberto da
Austrália de tênis provocou polêmi-
ca ontem, quando baixou a cobertu-
ra conversível para proteger a qua-
dra central da chuva, tornando a
partida entre Martiria Navratilova e
Sylvia Hanika a primeira do Grand
Slam a começar ao ar livre e termi-
nar em quadra coberta. Martina
venceu e gostou da novidade, mas
foi exceção.

A equipe de juniores do Fia-
mengo estreou na segunda fase da
Taça São Paulo com fácil vitória
sobre o Vila Nova de Goiás, por 2 a
0. Os gols foram marcados por Wal-
lace, no primeiro tempo. Assegura-
da a vitória, os jogadores do Fia-
mengo tocaram a bola no segundo
tempo, poupando-se para o segundo
jogo, quarta-feira próxima, com o
Matsubara.

Ao fim de 11 dias de negocia-
ções, o Fluminense finalmente con-
cretizou a contratação de Jorginho
e Cacau, que jogavam no Corín
-tians. Os dois se apresentaram on-
tem, assinaram contrato e parti-
ripam dos treinos dé hoje. Jorgi-
nno, que ainda não conquistou
um título estadual, disse espe-
rar ser campeão carioca este ano
pelo Fluminense. (Páginas 15 a 18)

Brasil vai ao

FMI mas não

fará concessão

O ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, assegurou em entrevista no
Rio que desta vez o Brasil irá ao FMI
com as contas em dia e as metas
acertadas anteriormente. "Não vamos
fazer concessões seja nos cortes do
déficit público, seja na área salarial",
disse o ministro, que hoje conversa
com o presidente do Banco Central,
Fernando Milliet, sobre a negociação
da dívida.

O governo está analisando uma fór-
mula para emitir bônus da dívida externa
que seriam adquiridos principalmente
pelos pequenos e médios bancos credo-
res. A idéia, segundo alta fonte do
Ministério da Fazenda, é uma solução
semelhante à adotada pelo México, mas
ainda não está acertado quem será o
avalista dos títulos brasileiros. (Pág. 11)

Compulsório da

gasolina pode

acabar dia 9

O ministro das Minas e Energia, Aure-
liano Chaves, anunciou que no dia 9 de
fevereiro o Conselho Nacional de Energia vai
estudar o fim do empréstimo compulsório
sobre derivados de petróleo, criado em julho
de 1986. O compulsório de 28% encarece o

preço do litro da gasolina (CZS 47,50) em
CZS 13,30 e o do álcool (CZS 30,90), em
CZS 8,65.

A taxa de juros para o crédito direto ao
consumidor está acima dos 1000% ao ano,

pois a maioria das financeiras corrige as taxas
semanalmente, enquanto outras cobram as
prestações de acordo com a OTN mais juros
variáveis. No ano passado, a procura por
crédito caiu 30% em relação ao período
anterior, situando-se no nível de 1985, um
ano de recessão. (Página 12 e Seu Bolso)

Evandro Teixeira

Tina Turner encerrou triunfalmente
sua gigantesca tournée Break every rule
sábado, no Maracanã, levando 90 mil
pessoas ao delírio. Ela entrou no estádio a
bordo de uma alegoria dc bananeiras da
Beija Flor, rebolando no curto trajeto de
50 metros até o palco, onde deu o último

grande show de sua carreira. A primeira
parte do espetáculo foi transmitida direta-
mente para os EUA. O público, mesmo
com o intenso calor, participou bastante e
atirou para o alto as ventarolas distribuí-
das na entrada (Caderno B).

Chega hoje ao Rio uma comissão da
Fifa, que vem vistoriar o estado dos grama-
dos dos campos de futebol no Brasil. En-
contraia o do Maracanã, depois do show de
Tina Turner, sujo e maltratado. (Pág. 17)

Rebeldes armam

a resistência

contra Alfonsín

O coronel argentino rebelado. Aldo
Rico, assumiu o controle da pequena cidade
de Monte Caseros, na fronteira do Brasil,
com o apoio da guarniçüo local. Tropas leais
ao governo estão a caminho para prendê-lo,
mas Rico promete resistir. Apesar dc contar
só com 100 homens, instalou ninhos de
metralhadora, levou um canhão para uma
colina e colocou dinamite em pontes.

Rico tenta reeditar a vitoriosa rebé-
lião que liderou na Semana Santa do ano
passado, mas até agora só conseguiu pe-
quenas adesões. Duas guarnições da Pata-
gônia se rebelaram ontem, mas a situação
foi controlada por oficiais fiéis ao ço-
mandante do Exército, José Caridi. que li-
dera as operações contra Rico. (Página 7)

Com artifícios de cena e sua energia, Tina Turner iluminou a noite de sábado no Maracanã

Rio no verão é

dividido por

nacionalidades

Aberta a temporada do verão carioca,
estrangeiros de todas as partes do mundo
invadiram o Rio. carregados de mapas e
máquinas fotográficas. Ano passado, cerca
de 700 mil estrangeiros visitaram a cidade,
garantindo à economia local uma média de
400 dólares por cabeça. Mas a maioria dos
hoteleiros garante que houve uma queda
acentuada este ano.

Geograficamente, a zona sul carioca se
divide de acordo com gostos e possibilidades
econômicas. No Flamengo e em Santa Tere-
sa se concentram os latino-americanos. Os
europeus repartiram Copacabana; enquanto
japoneses preferem Ipanema e norte-
americanos se concentram nos grandes hotéis
de São Conrado. O centro da cidade tornou-
se território dos africanos. (('/Jade, página 1)

Morador do Leme

protesta contra

a falta d?água

A falta d'água no Rio é mais grave no
Leme e na Urca, mas também transtorna a
vida de moradores de outros bairros, como
Copacabana e Barra da Tijuca. No Leme, que
é fim de linha, as ruas estreitas se encheram
mais uma vez ontem de carros-pipa e os mo.ra-
dores colheram 1 mil 500 assinaturas para um
documento que será enviado à Cedae, solicitai!-
do providências urgentes.

Segundo o encarregado da subesta-
ção de Botafogo da Cedae. o problema não
é provocado por nenhum defeito na rede
de abastecimento, mas pelo consumo exces-
sivo. em conseqüência do forte calor. No
caso do Leme e da Urca, a explicação é que"a água. que já vem com pouca pressão,
chega ali mais fraca ainda". Se chover,
a situação melhora. (Cidade, página J)

"Pirâmide" 
dá

comida a pobre

por seis anos

Um industrial de Brasília. 35 anos. adven-
tista. que 

"obteve a graça" de ficar curado de
lepra, c apontado como o misterioso benfeitor
que deu CZS 8 bilhões 80(1 milhões para
financiar uma espécie de pirâmide que está
fazendo sucesso nas favelas de São Paulo. Por
uma taxa de inscrição de CZS 230, cada família
deverá receber uma cesta de mantimentos.
mensalmente, por seis anos.

Marília Alves, coordenadora do programa
do sacolão. como é chamada a cesta, diz que já
estão cadastrados moradores de mais de 20
favelas de São Paulo. Ontem, o sacolão. que
inclui arroz, feijão, macarrão, óleo e outros
alimentos, foi distribuído na favela do Boi
Malhado. O nome do industrial. Marília não
diz, "porque não o deixariam em paz". (Pág. 4)
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Tempo
No Rio e Niterói, claro a par-
cialmente nublado. Tempera-
tura estável. Ventos quadran-
te norte a leste, fracos a mode-
rados. Máxima 37.1 em Bangu
e mínima 22.3 no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
no mundo, na página 10.
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Loto
Três apostadores — um de São
Paulo, um do Rio e um do
Paraná — acertaram a quina
do concurso 485 da Loto e vão
receber, cada um, o prêmio de
CZ$ 13 milhões 396 mil 830. As
dezenas sorteadas foram 13,
51, 63, 78 e 90. (Página 10)

CPI para Aníbal
Por achar que não basta o
ministro Aníbal Teixeira se
demitir, o senador Carlos
Chiarelli (PFL-RS) vai propor
a criação de uma CPI para
apurar as denúncias de cor-
rupção no Ministério do Pia-
nejamento. (Página 2)

Caso Microsoft
A reunião, na manhã de hoje,
entre o presidente Sarney e
sete ministros do Conselho
Nacional de Informática e
Automação, no Palácio Alvo-
rada, deve manter o veto ao
software da Microsoft, que
provocou ameaças de retalia-
ção comercial dos. EUA con-
tra o Brasil. (Página 11)

Chiquito Chaves

Surfe acrobático
O mar calmo, de ondas tími-
dás, não ajudou muito os sur-
fistas na abertura do OP Pro
88, na Barra. Mesmo assim,
Cláudio Pastor (foto) cumpriu
segura (e acrobática) atuação
e acabou se classificando em
sua bateria. (Página 17)

Nascido para matar
O mito de que "um dia ainda
será feito o filme definitivo so-
bre o Vietnã" chega ao fim hoje
com a estréia de Nascido para
matar (Full metal jacket), o fil-
me definitivo sobre o Vietnã.
Sete anos depois de rodar O
iluminado, o diretor Stanley
Kubrick não precisou sair de
Londres para mostrar a crueza
de uma guerra que não fazia
nenhum sentido. (Caderno B)

Gurus astrais
Gurus que estudam os astros e
preparam mapas celestes fa-
zem a cabeça dos políticos na
índia. Entre os maiores clien-
tes está o primeiro-ministro
Rajiv Gandhi. (Página 6)

Rio no verão é

dividido por

nacionalidades

Fraudes levam

vestibulando de

volta às aulas

Rebeldes armam

a resistência

contra Alfonsín

O coronel argentino rebelado, Aldo
Rico, assumiu o controle da pequena cidade
de Monte Caseros, na fronteira do Brasil,
com o apoio da guarnição local. Tropas leais
ao governo estão a caminho para prendê-lo,
mas Rico promete resistir. Apesar de contar
só com 100 homens, instalou ninhos de
metralhadora, levou um canhão para uma
colina e colocou dinamite em pontes.

Rico tenta reeditar a vitoriosa rebe-
lião que liderou na Semana Santa do ano
passado, mas até agora só conseguiu pe-
quenas adesões. Duas guarnições da Pata-
gônia se rebelaram ontem, mas a situação
foi controlada por oficiais fiéis ao ço-
mandante do Exército, José Caridi, que li-
dera as operações contra Rico. (Página 7)

Aberta a temporada do verão carioca,
estrangeiros de todas as partes do mundo
invadiram o Rio, carregados de mapas e
máquinas fotográficas. Ano passado, cerca
de 7(X) mil estrangeiros visitaram a cidade,
garantindo à economia local uma media de
400 dólares por cabeça. Mas a maioria dos
hoteleiros garante que houve uma queda
acentuada este ano.

Geograficamente, a zona sul carioca se
divide de acordo com gostos c possibilidades
econômicas. No Flamengo é em Santa Tere-
sa se concentram os latino-americanos. Os
europeus repartiram Copacabana, enquanto
japoneses preferem Ipanema e norte-
americanos se concentram nos grandes hotéis
de São Conrado. O centro da cidade tornou-
se território dos africanos. (Página 4-a)

Com a anulação do concurso do Ces-
gránrio, colégios e cursos especializados em
preparação para o vestibular abriram às
pressas programas de recuperação, com au-
Ias extras durante as férias e estão com salas
cheias de alunos. Compensando a dificulda-
de de improvisar os currículos e convocar
professores em férias, há sobras de candida-
tos c filas de espera.

Num desses cursos, a rede MV-1. que
reabre amanhã e poderá funcionar até de-
pois do carnaval, o diretor José Carlos
Portugal se queixa da desordem da educação
no país. que já não deixa os administradores
de colégios programarem nada. Em outro
curso, o Miguel Couto, as aulas extras são
no fim da tarde, para dar aos vestibulandos a
chance de ir à praia. (Página 4-b)

"Pirâmide" 
dá

comida a pobre

por seis anos

Um industrial de Brasília, 35 anos, adven-
tista, que 

"obteve a graça" de ficar curado de
lepra, é apontado como o misterioso benfeitor
que deu CZS 8 bilhões 800 milhões para
financiar uma espécie de pirâmide que está
fazendo sucesso nas favelas de São Paulo. Por
uma taxa de inscrição de CZS 230, cada família
deverá receber uma cesta de mantimentos,
mensalmente, por seis anos.

Marília Alves, coordenadora do programa
do sacolão, como é chamada a cesta, diz que já
estão cadastrados moradores de mais de 20
favelas de São Paulo. Ontem, o sacolão. que
inclui arroz, feijão, macarrão, óleo e outros
alimentos, foi distribuído na favela do Boi
Malhado. O nome do industrial, Marília não
diz, "porque não o deixariam em paz". (Pág. 4)
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Decisão do

vôlei lança

Brasil vai ao

FMI mas não

fará concessão

O ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, assegurou em entrevista no
Rio que desta vez o Brasil irá ao FMI
com as contas em dia e as metas
acertadas anteriormente. "Não vamos
fazer concessões seja nos cortes do
déficit público, seja na área salarial",
disse o ministro, que hoje conversa
com o presidente do Banco Central,
Fernando Milliet, sobre a negociação
da dívida.

O governo está analisando uma fór-
mula para emitir bônus da dívida externa
que seriam adquiridos principalmente
pelos pequenos e médios bancos credo-
res. A idéia, segundo alta fonte do
Ministério da Fazenda, é uma solução
semelhante à adotada pelo México, mas
ainda não está acertado quem será o
avalista dos títulos brasileiros. (Pág. 11)

Compulsório da

gasolina pode

acabar dia 9

O ministro das Minas e Energia, Aure-
liano Chaves, anunciou que no dia 9 de
fevereiro o Conselho Nacional de Energia vai
estudar o fim do empréstimo compulsório
sobre derivados de petróleo, criado em julho
de 1986. O compulsório de 28% encarece o
preço do litro da gasolina (CZS 47,50) em
CZS 13,30 e o do álcool (CZS 30,90), em
CZS 8,65.

A taxa de juros para o crédito direto ao
consumidor está acima dos 1000% ao ano,
pois a maioria das financeiras corrige as taxas
semanalmente, enquanto outras cobram as
prestações de acordo com a OTN mais juros
variáveis. No ano passado, a procura por
crédito caiu 30% em relação ao período
anterior, situando-se no nível de 1985, um
ano de recessão. (Página 12 e Seu Bolso)

Tina Turner

leva ao delírio

90 mil 
pessoas

Tina Turner encerrou triunfalmente
sua gigantesca tournéc Brcnk every rule
sábado, no Maracanã, levando 90 mil
pessoas ao delírio. Ela entrou no estádio a
bordo de uma alegoria de bananeiras da
Beija Flor, rebolando no curto trajeto de
50 metros até o palco, onde deu o último
grande show de sua carreira. A primeira
parte do espetáculo foi transmitida direta-
mente para os EUA. O público, mesmo
com o intenso calor, participou bastante e
atirou para o alto as ventarolas distribuí-
das na entrada (Caderno B).

Chega hoje ao Rio uma comissão da
Fifa, que vem vistoriar o estado dos grama-
dos dos campos de futebol no Brasil. En-
contrará o do Maracanã, depois do show de
Tina Turner, sujo c maltratado. (Pág. 17) Com artifícios de cena e sua energia, Tina Turner iluminou a noite de sábado no Maracanã

nova estrela

A Lufkin conquistou ontem, pe-
la primeira vez, o título de campeã
do Masters de vôlei, ao derrotar a
Supergasbrás por 3 a 1 (15/9, 15/12,
14/16 e 15/4). A final foi disputada
no Maracanãzinho e assistida por
um público entusiasmado de 8 mil
247 pessoas. Foi uma vitória fácil,
na qual se consagrou uma jogadora,
a atacante Eliani.

A organização do Aberto da
Austrália de tênis provocou polêmi-
ca ontem, quando baixou a cobertu-
ra conversível para proteger a qua-
dra central da chuva, tornando a
partida entre Martina Navratilova e
Sylvia Hanika a primeira do Grand
Slam a começar ao ar livre e termi-
nar em quadra coberta. Martina
venceu e gostou da novidade, mas
foi exceção.

A equipe de juniores do Fia-
mengo estreou na segunda fase da
Taça São Paulo com fácil vitória
sobre o Vila Nova de Goiás, por 2 a
0. Os gols foram marcados por Wal-
lace, no primeiro tempo. Assegura-
da a vitoria, os jogaaores do Fia-
mengo tocaram a bola no segundo
tempo, poupando-se para o segundo
jogo, quarta-feira próxima, com o
Matsubara.

Ao fim de 11 dias de negocia-
ções, o Fluminense finalmente con-
cretizou a contratação de Jorginho
e Cacau, que jogavam no Corín
-tians. Os dois se apresentaram on-
tem, assinaram contrato e parti-
cipam dos treinos de hoje. Jorgi-
nho, que ainda nãq conquistou
um título estadual, disse espe-
rar ser campeão carioca este ano
pelo Fluminense. (Páginas 15 a 18)lliani corta para a vitória. Ela conquista o título pela qtiârícfivèz

Evandro Teixeira
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Sarney gasta seu

último recurso

Estados 
de espírito diversos exibiram os

três governadores que se reuniram no
interior de Minas Gerais no último sábado.
O anfitrião do encontro estava embalado
pelo projeto de continuar lutando para que
o presidente José Sarney conquiste o man-
dato de cinco anos. Por encomenda presi-
dencial, Newton Cardoso aproveitará a reu-
nião do Conselho da Sudene que ocorrerá
em Minas até o final do mês para tentar
extrair dos seus colegas um novo documento
em favor de diretas só em 1989. Quer atrair
os governadores de fora da área da Sudene
para a reunião.

Parecia assustado o governador de São
Paulo. Teme a retaliação do governo federal
se assumir, de fato, uma posição claramente
favorável às diretas em novembro próximo.
Como os demais governadores, depende da
boa vontade do Palácio do Planalto para a
liberação de verbas essenciais à sua adminis-
tração — embora, ao contrário de quase
todos eles, depende pouco. Seu principal
temor é de que Brasília mande esquentar o
caso das fraudes ocorridas com a corretora
do Banespa.

Dizer que o governador do Rio de
Janeiro não receia ser vítima da má vontade
do Palácio do Planalto seria uma bobagem
— Moreira Franco está informado de parte
do que ali se trama contra ele caso persevere
na uefesa das diretas em novembro ou logo
após a promulgação da nova Constituição.
Mas dos três governadores que se encon-
tram no fim de semana, ele foi o único a ser
firme e veemente na reafirmação da tese de
que não se deve deixar para 1989 a escolha
do sucessor de Sarney.

O que, basicamente, move o governa-
dor de Minas é dinheiro. Fixado, até agora,
no mandato de cinco anos para Sarney, ele
tem sido recompensado com a injeção de
recursos para os programas que desenvolve
no seu estado. Quer sempre mais — e terá
enquanto se mantiver fiel aos cinco anos.
Por oportunista, saltará para o barco dos
uatro anos se a nau dos cinco correr o risco
e naufragar. Não tem ideologia — ou

melhor, toma emprestada a ideologia que
melhor lhe sirva na ocasião.

Move o governador paulista a ambição,
em si mesma legítima, de candidatar-se à
sucessão do atual presidente da República.
Quando Quércia diz que não será candidato
este ano, talvez esteja dizendo a verdade.
Sabe que quem está sendo lembrado como
possível candidato não é ele, Quércia — é o
governador de São Paulo, um estado rico e
poderoso. A transferência da eleição para
1989 poderá permitir que, realizada uma
administração eficiente, possa vir a ser cie o
candidato com todos os méritos.

Como aspirante à sucessão no mercado
futuro, evoluiu dos cinco para os quatro
anos de mandato para Sarney. Não quer
ficar com a impopularidade de ter-se empe-
nhado abertamente pela manutenção de um
governo incompetente e rejeitado pela es-
magadora maioria da sociedade — quer que
o governo se mantenha, o que seria melhor
para seus interesses pessoais, mas joga para
a arquibancada quando finge o contrário.
Até que a Constituinte decida a questão,
será capaz de mudar muitas vezes de po-
sição.

Nem quer, nem poderá mais mudar de
lado, sob pena de acumular um prejuízo
político considerável, o governador do Rio
de Janeiro. Se as condições favorecessem, é
lógico que ele aceitaria disputar a sucessão
de Sarney docemente constrangido — este
ano ou no próximo. Mas o que parece
movê-lo na insistência pelas diretas em
novembro é a percepção amadurecida e
irretocável de que a transição, de fato, se
esgota com a promulgação da Constituição.
A eleição, em seguida, é o passo natural.

O discurso do governador do Rio de
Janeiro a respeito da transição, comparti-
lhado com o tom e cores diferentes pelos
governadores de Pernambuco, da Bahia e
de Alagoas, é mais correto que aquele que
aponta o fracasso da gestão de Sarney como
o motor das diretas em 1988. Não se pode
nem se deveria condicionar a permanência
do governo até o próximo ano à sua perfor-
mance administrativa, política e econômica.
Não. Deve-se desejar que seja bem sucedi-
do mas que acabe no tempo certo.

ü tempo certo é quatro anos, como
admitiu o próprio presidente Trancredo Ne-
ves antes de se eleger — e como, de resto
admitiu o próprio Sarney ao convocar a
Constituinte. E tolice argumentar que se
discrimina Sarney quando se pretende dar a
ele quatro anos de mandato e cinco aos seus
sucessores. Com Sarney ou Tancredo no
comando, o atual governo teria mesmo que
ser discriminado. A distinção é própria de
sua natureza de governo de transição.

Gasta o presidente os últimos recursos
de que dispõe para se manter no poder
contra a vontade maciça da população de
vê-lo pelas costas e violentando a destinação
histórica do seu governo. No empenho de
derrotar Leonel Brizola nas eleições de
1986, gastou a popularidade adquirida com
a reforma do cruzado, Na tentativa de
manietar a Constituinte, chamou o Pires e
gastou o argumento da crise militar. Gasta
agora o apelo ao apetite dos fisiológicos, sua
última arma.

Não será por isso que ficará cinco anos.
F possível que fique porque o povo está
inerte e porque as elites do país, embora
favoráveis, também elas. às diretas em no-
vembro, ainda não têm um candidato piau-
sível e confiável.

Ricardo Aoblat
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Carlos Ckiarelli

Mauro Benevides

Ciliarelli 
propõe 

CPI sobre corrupção na Seplan

PORTO ALEGRE — O senador
Carlos Chiarelli (PFL-RS) vai pro-
por hoje a criação de uma (CPI)
Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar as denúncias de corrup-
ção envolvendo a Secretaria do Pia-
nejamento (Seplan), cujo titular,
Aníbal Teixeira, anunciou que dei-
xará o cargo amanhã.

Chiarelli acha que não basta o
ministro Aníbal Teixeira se demitir:"Uma carta de demissão não vai
resolver tudo. Não basta ser ministro
e dizer que não cometeu irregulari-
dades. E preciso esclarecer tudo e
punir os responsáveis."

— Mais uma para não dar em
nada. Todo dia abrem uma e não
terminam — disse no Rio o senador
Nélson Carneiro (PMDB-RJ) sobre
a iniciativa de Chiarelli. Nélson se
declarou a favor da investigação de
"tudo que é irregular", mas quer
saber "se há material para isso".
Informou que ainda não foi procura-
do pelo líder do PFL, e emendou:
"Vou examinar, mas se for mais uma
para não dar em nada, não assino".

Outro senador da bancada do
Rio de Janeiro, Jamil Haddad, presi-
dente do PSB, manifestou seu apoio
a "qualquer denúncia de corrup-
ção". Acha, entretanto, que a a_pura-
ção dos fatos relativos à açao de
Aníbal Teixeira está sendo feita pelo
próprio governo federal:"O 

próprio ministro do Planeja-
mento disse que vai revelar nomes e
a gente está querendo saber que
nomes são esses. As CPIs não resol-
vem porque até hoje investigação de
crime de colarinho branco nunca deu
em nada. Mas pode ser que um dia
dê. Chiarelli tem o meu apoio."

Punição — Em Porto Alegre,
o senador José Paulo Bisol (PMDB-
RS) afirmou que 

"a corrupção é um
mal estruturalmente imposto ao
país, que já está institucionalizado".
Bisol considera louvável toda perse-
guição à corrupção, mas faz a ressal-
va de que 

"não adianta pôr na cadeia
um ou outro corrupto, porque é
necessdrio transformar as estrutu-
ras". 0 senador gaúcho apóia a
proposta de Carlos Chiarelli, mas
acha necessdrio que a CPI'"inclua
um procedimento judiciário de pu-
nição".

Ouvido em Brasília, Pompeu de
Souza (PMDB-DF) concordou com
a proposta da CPI mas discordou do
encaminhamento sugerido por José
Paulo Bisol: em vez de procedimen-
to judicidrio, acha que cabe fazer um
relatório para encaminhar ao Judi-
cidrio. Também em Brasília, o sena-
dor Virgílio Távora (PDS-CE) afir-
mou que, se for evidenciada alguma
denúncia concreta de corrução na
drea do Plenajmento, apoiard a cria-
çãó da CPI no Senado.

0 senador Mauro Benevides
(PMDB-CE) não apóia a CPI de
Chiarelli: "Apesar dos esforços das
pessoas que delas participam, as
CPIs jd estão desmoralizadas." Be-
nevides acha que devem ser aciona-
das as Comissões de Fiscalização e
Controle, criadas em 1985 na Câma-
ra e no Senado, por proposta sua,
mas só agora instaladas. A da Câma-
ra é presidida pelo deputado Fernan-
do Gasparian (PMDB-SP) e a do
Senado por Roberto Campos (PDS-
MT).

Arquivo — 14/B/85

Saída de Aníbal preocupa líderes
BELO HORIZONTE — Depois

de terem se entusiasmado com o
grande volume de recursos destina-
dos a Belo Horizonte no ano passado
pelo Ministério do Planejamento —
CZ$ 773 bilhões, o equivalente a
41,1% da verba reservada a todas as
capitais — vereadores e líderes co-
munitários daqui estão agora preo-
cupados com o futuro dos programas
cm andamento, além das reivindica-
ções feitas recentemente por suas
associações. A causa da inquietação
é a iminência da saída de Aníbal
Teixeira do Ministério.

Para o líder do partido na Câma-
ra, vereador Otimar Bicalho, frus-
trar as lideranças comunitárias em
ano eleitoral poderá trazer ao
PMDB um grande prejuízo na dispu-
ta da Prefeitura. "Não se tem notícia
do andamento dos projetos", disse
Otimar Bicalho, que procurou Aní-
bal no último sábado, para tratar do

assunto. Ele acha que o ministro fez
bem em destinar a maior parte dos
recursos de que dispunha para Belo
Horizonte.

Articulação — "Sc o ministro
atendeu Minas de uma forma mais
generosa, era isso exatamente que
esperávamos, pois queremos ações e
recursos e não apenas o orgulho de
ter um ministro em Brasília", co-
mentou o vereador, esquivando-se
de falar sobre o fato de capitais como
Rio, Salvador e Recife não terem
recebido um centavo sequer do Mi-
nistério do Planejamento em 1987.

Otimar Bicalho, que ouviu no
fim de semana Aníbal Teixeira dar
como certa e definitiva sua saída do
Ministério, não foi enfático ao falar
sobre a candidatura do ministro à
Prefeitura de Belo Horizonte. Picfe-
riu dizer que há outros nomes fortes,
como o constituinte Álvaro Antônio,
vice-prefeito de Sérgio Ferrara, e o

deputado estadual João Pinto Ribei-
ro. "Tudo vai depender da capacida-
de de articulação de Aníbal", disse.

O líder comunitário da Vila
Camponesa, na zona leste de Belo
Horizonte, Adilson Alves Nascimen-
to, acha que as lideranças comunitá-
rias, "independente da cor partida-
ria, apoiam a candidatura de Aníbal
Teixeira, pela ajuda que ele deu a
todos, como ministro do Planeja-
mento", mas tem medo que com a
saída dele acabem os benefícios. Se-
gundo ele. não importam às associa-
ções de bairros as denúncias de irre-
gularidades, como a intermediação
de verbas da Seac, que incriminam
Aníbal Teixeira.

— As lideranças não querem
saber dc denúncias ou de pedir a
comprovação delas. Querem saber,
mesmo, é de serem atendidas, com
os benefícios que o ministro sempre
nos ofereceu — concluiu Adilson.
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— Aplicações de integral definida, teorema função implícita— Aplicações de derivados, espaço dual.10 — Integrais curvilíneas, espaço com produto interno,Requisito básico: Ser portador de diploma de licenciatura plena em matemática comespecialização, ou de diploma de engenharia, com especialização em área afim. III — Deengonharia elétrica - ementa do programa: eletromagnetismo, medidas elétricas,análise do sistemas elétricos, controle e servomecanismo. eletrotecnicaPontos: 1 — fundamentos de eletromagnetismo.— linhas de transmissão— Características dos sistemas de controle com realimentação.— Métodos de localização das raízes— Fundamentos de mecidas elétricas.— Medidas de potência, energia e demanda— Instalações de comando e proteção de motores elétricos—- Equipamentos de proteção.— Componentes simétricos10 Análise de faltas Requisito básico: Graduação em engenharia elétrica eespecialização a nível de pós-graduação em engenharia elétrica, em areas afins.Procedimentos do concurso, i — Prova escrita 2 Prova didática 3 - Prova detítulos — 4 —• Entrevista — 5 — Prova pratica (a critério da CP Comissão Julgadora•— As provas serão realizadas, no mínimo 20 dias após a publicação deste edital em locaie horários fornecidos no ato da inscrição — A aprovação do candidato não implica em suaadmissão e contratação. — Impedidos de participar: Maiores oe 65 anos de dadeaposentados impedidos por lei. demitidos por |usta causa de qualquer instituiçãocondenados por crime doloso cuia pena ainda nào tenha sido cumprida. Este concursorege-íf ceia Resoljçáo 01 87 do Conselno Del ' am: àuperlO' ia FUNREIDado e passado nesta cidade de São João Oel-Rey — MG, aos oito dias do mês de^neiro de mil novecentos e oitenta e oito.
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Proposta que tornaria

funcionário público

demissível é retii~ada
Por não haver conseguido o apoio de um constituinte

sequer, o deputado Ronaldo Cézar Coelho (PMDB-RJ) desistiu
de apresentar a emenda que eliminava a estabilidade conferida
ao servidor público, dando a todos os trabalhadores brasileiros
uma Única torma de garantia de emprego, a ser estabelecida
pçla Constituinte.

Segundo o deputado, nem o argumento de que todas as
constituições do pais — "e certamente a gue está em elaboração
não será exceção ' — estabelecem que todos são iguais perante a
iei, sem distinção de qualouer natureza, conseguiu convencer
seus amigos. Eles não cederam nem quando Ronaldo Cézar
ressaltou que a proposta se aplicaria apenas às contratações
posteriores à promulgação da nova Constituição.

O parlamentar fluminense disse que os constituintes que
procurou consideraram assinar sua emenda um suicídio político,levando em conta que o povo deseja «mmmw»
que os empregos públicos sejam mais
estáveis aue os demais.

A desorganização no setor pú- âjUHxmí 'W8|t|
blico brasileiro — concluiu Ronaldo
César Coelho — constitui-se hoje na |B|maior ameaça ao desenvolvimento eco-
nômico e social de nosso país. Ofere-
cem-se bons salários aos setores moder- <v
nos (estatais, Caixa Econômica, bancos
oficiais), e péssimos ao restante. Exem- j.-pio: a Previdência Social paga a 51 % de vÈÉ®*
seus funcionários de um a tres mínimos. Ronaldo Cézar

n * »
Estabilidade divide

patrão e empregado 
* -

Pela Lei 62. cie 5 de julho de 1935. revogada 30 anosKcjpòi;
pelos militares que começaram a governar o Brasil eni 1964. o
trabalhador que ficasse 1(1 anos seguidos numa emprfsá *àa,o,

podia mais ser despedido, a não ser por justa causa. Hoje. a
readoção da estabilidade é um dos assuntos mais polêmicos d:i
Constituinte e novo fator de divisão entre patrões e ernpre-
gados.ü coordenador da União Brasileira dc Empresários
(UBE) e presidente 

'cia Confederação Nacional do Comercia
(CNC), Antônio de Oliveira Santos, afirma que "a estabjjkltulc
jogará o país no bueiro". Ele diz que "será mais difícilidewiitií
um empregado do que acabar corri um casamento".

A emenda do Centrfto, que introduz o princípio da
indenização progressiva (pagamento de um mês de salário por
ano de serviço) em caso de demissão sem justa causa, é apoiada
pelos empresários porque a estabilidade não satisfaz as !lece!>si-
dades capitalistas do empresariado brasileiro, segundo Antônio
de Oliveira. Ele acrescenta que a estabilidade não pode ser vista
através do universo do trabalhador, que é muito restrito; deve-
se examinar o assunto em termos de Brasil, e só assim, .a
proposta será analisada pelo empresariado:

Com a estabilidade — continua Antônio dc Oliveira
o empregado não chegará no horário; não trabalhara,.esw
afinco, se acomodará. A produção será prejudicada e a qualida-de do produto decairá.

O presidente do Sindicato das Empresas e Transportes
Urbanos, Aderbal Gouveia, é declaradamente contra a çí(,í|h,ijj-
dade. Justificando que "já existiu ditadura de Getúlio Vargas e
não deu certo, porque depois de 10 anos os trabalhadores
pararam de trabalhar, e isso acontecerá novamente". •

O trabalhador não tem instrução suficiente para lidar
com a segurança no emprego. A maioria é analfabeta. Como
um trabalhador assim continuará chegando rio horário se não
pode ser despedido? Ele fará miséria e não vai querer saber de
trabalhar.

O presidente da Confederação Nacional das Associações
Comercias (CNAC). Amaury Temporal, compara a estabilida-
de com casamento, assim como seu companheiro Antôrtfó'Üt:
Oliveira: .Sou a favor da estabilidade, assim como do casamentou
No casamento acontecem coisas que fazem com que as pess*oasnão consigam mantê-lo. Isto resulta no divórcio. Também ®
relação infeliz entre capital e trabalho deve terminar. '

Sindicatos — Os presidentes dos sindicatos dos Enge-
nheiros. Jornalistas. Rodoviários e Urbanitários e diretores dos
sindicatos dos Ferroviários, Metalúrgicos e Metroviários defen-
dem a estabilidade por acharem que ela vai diminuir a alta
rotatividade de trabalhadores) . ... ,Os empresários são conservadores, tratam os emprega-
dos como laranjas; sugam o que é bom e depois jogam fora.,O
argumento de que a estabilidade não vai ser boa para-.aeconomia do país e o mesmo que os senhores de engunho
usavam para não libertar os escravos. Isto é conversa de patrão— afirmou o presidente do Sindicato dos Bancários, Ronald
Barata. Para ele a estabilidade difícil de ser assimilada a curto
prazo, é totalmente compatível com o sistema capitalfsta "db
Brasil.

Para José Carlos Ferreira, diretor
do Sindicato dos Metalúrgicos, a estabi-
lidade deve vigorar após um contrato
dc experiência de um a três meses. O
empregador que efetivar o empregado
deve lhe dar a garantia da estabilidade,
só podendo demiti-lo nos casos previs-tos cm lei.

Maurício Pençak, secrctário-geral
da CUT (Central Única dos Trabalha-
dores) no Rio. disse que os sindicalistas
que integram o órgão querem que se
rcto.,ie "o direito á estabilidade, supri-
mido por exigência do capital nacional
e estrangeiro". Pencack acha que a
estabilidade deve valer a partir do mo-
mento êm que o empregado é contrata-
do. "Só assim, seguros, os trabalhado-
res poderão organizar melhor suas lutas
e conseguir melhores salários que per-mitirão o crescimento do consumo, rea-
tivando a economia e gerando novos
empregos."

<*V <¦!»¦ >ry J-*«k>,s»í

Imm
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Oliveira Stitttos
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Brasilia — Luiz Antonio
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..No almogo com Ulysses e Cabral (E),Arinos voltou a defender o sistema parlamentarista

iJlysses quer Governadores querent que

— Mais um ano de mandato para o
presidente pode significar uma polariza-
gao dentro do pais, afirmou o governa-
dor. "E preciso resguardar a estrutura
politica e quem garante isso se as eleiqoes
diretas nao vierem? A situa?ao salarial e
grave. Nao ha onde morar e os problemas
se acumulam. Esse quadro se agrava sob
o pretexto de que o presidente deseja
ficar mais um ano. Essa classe media
espremida, comprimida, sem o sonho da
casa propria, pode desesperar. E, desem-
bestada, pode sair a procura de um
Salvador como ja fez em outros paises. A

embora respeitc os que soluijao sensata, portanto, seria procurar
querem ver suas teses avangarem na uma saida com eleicjoes que levantariam a
sociedade, "e preciso compreender que a moral do povo. So assim sera possivel
realidade muitas vezes nao corresponde a conservar as praticas democraticas que
ansiedade". Proximo dos militares desde estao ai".

Recife — Fdtima Batista

^ 

^a ^classe 

m6dia pode desejar um Salvador

Sistema de Governo

Presidencialismo 173
Parlamentarismo "156
presidencialismo mitigado 28
Monarquia (nulo)  1

Em branco 3

Total 361

OS MAIS VENDIDOS
AS RESENHAS

VIDA CULTURAL
JORNAX DO BRA-Sll.
Ideias
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Brasília — Luiz Antonio

Arraes acha que 
adiamento de

diretas ameaça instituições
• r

No almoço com Ulysses e Cabral (E),Arinos voltou a defender o sistema parlamentarista

Governadores querem que

mandato seja votado já

Terezinha Nunes
RECIFE — Se a Constituinte contra-

riar a maioria da população que tem se
manifestado pelas diretas para presidente
este ano em todas as pesquisas "ninguém

poderá garantir a preservação das insti-
tuições nacionais". A advertência é do
normalmente comedido governador de
Pernambuco, Miguel Arraes. Convicto
de que o país ainda comporta a eleição de
um presidente que represente uma conci-
liaçâo entre a esquerda e a direita, Arraes
acha que os cinco anos de mandato
podem significar "uma polarização den-
tro do país, levando a classe média a,
destrambelhada, aprofundar o descrédito
na classe política e sair em busca de um
salvador".

Como deputado, o atual governador
era apontado como líder da esquerda do
PMDB. Hoje ele discorda dos históricos
que desejam abandonar a legenda, argu-
mentando que, embora respeite os que
querem ver suas teses avançarem na
sociedade, "é preciso compreender que a
realidade muitas vezes não corresponde à
ansiedade". Próximo dos militares desde

sses quer

grupar emendas

para negociar

BRASÍLIA — Para examinar formas
de abreviar a conclusão dos trabalhos da

'Constituinte, o presidente da Assem-
: bléia, deputado Ulysses Guimarães, se¦" reunirá com o relator Bernardo Cabral

rio final da próxima semana, quando
^Cabral já deverá ter pronto seu parecer"f sobre as emendas apresentadas ao proje-

, 
'to 

de Constituição. A idéia é separar
, todas as propostas com possibilidades de

serem negociadas entre os diversos gru-
, pos ideológicos.

Ulysses afirmou ontem que o acordo
"é indispensável para chegarmos ao pie-'nàrio com uma parte das emendas já
acertadas", e lembrou que na fase da' Comissão de Sistematizaçào, "os acordos
foram a regra e isso funcionou bem"."N^as, apesar do esforço de Ulysses, o" deputado Adolfo de Oliveira (PL-RJ),
um dos relatores-adjuntos de Cabral, já

, adiantou que haverá dificuldades em al-
. gumas questões que pareciam fruto de

negociação. A reforma agrária é uma
-delas. Se na Sistematizaçào foi possível
obter um texto negociado, agora as
emendas apresentadas mostram que "os
radicais de ambos os lados querem modi-

ficar o que estava acertado" — informou
'.Adolfo.
¦No dia 27, quando começará a vota-

ção das emendas pelo plenário, Ulysses
• JGuimarães fará nova reunião, desta vez

com os líderes partidários para organizar' á forma de orientação às bancadas. Será" 
preciso definir o número de destaques'(dispositivos a serem votados em separa-
do) que serão concedidos e os temas mais

.importantes. "Tudo o que for possível
, será cortado para ganharmos tempo",

disse o relator-adjunto, que participou de
um almoço na casa de Ulysses, onde
.estavam também os senadores Afonso
Árinos (PFL-RJ), José Fogaça (PMDB-
PS), Virgílio Távora (PDS-CE), Wilson
Martins (PMDB-MS), Mauro Benevides
(PMDB-CE), e os deputados Bernardo

-Cabral (PMDB-AM), Jorge Arbage
,(PDS-PA), Konder Reis (PDS-SC), Ro-
bçrto Rollemberg (PMDB-SP) e Nelson
Jobim (PMDB-RS).

.1-. .

Waldir preserva

aliança com

setor da Igreja

SALVADOR — Às vésperas de
completar seu primeiro aniversário, o

Governo Waldir Pires ainda consegue
gbianter a aliança feita na campanha elei-
imoral com a Igreja progressista e as enti-*tíades 

que trabalham no campo, mas o
emperramento da máquina governamen-

>taj e os grupos conservadores que tam-
Sféih integram o governo baiano têm
fòrnado esta relação cada dia mais ambi-
lyalente, difícil e conflituosa.
;!"• O bispo de Juazeiro, D. José Rodri-
,gtíes, acompanha há vários dias uma
'greve de fome que padres, freiras e
¦jjdçres leigos decidiram fazer para cobrar
;inèdidas efetivas dos governos federal e
>esfàdual no atendimento aos flagelados"^aseca. Publicamente solidário ao movi-
mento, o bispo é duro na condenação ao
jftfverno Sarney, mas compreensivo em
felação ao de Pires:
j — Tenho a impressão de que dentro
$o p/óprio governo estadual existem pes-
Joas' interessadas em fazer fracassar a
jjemocracia para poder continuar usu-
Jruindo dos privilégios. Na diocese, por
exemplo, o grupo oligárquico dos Vianas
j^lo senador Luís Viana Filho) procura
usar sua influência para controlar,-como
antigamente, os sindicatos rurais. Mas
ém relação ao governador, a gente sente
que ele quer fazer mudanças.
? O presidente da Associação dos Ad-'Vogados dos Trabalhadores Rurais, Paulo
RosaTorres, tem a mesma impressão que
ti bispo. Ele garante que mudaram, para
JJaelhor, as relações entre os dirigentes de
fcntidades que atuam no campo com os
principais órgãos do governo estadual
ligados à terra, mas assinala que, apesar
<}isso, a violência nas disputas de terras
não diminuiu em relação, por exemplo,
aos dois últimos anos do governo ante-
Sfior, de João Durval. Em 85.12 posseiros
jtoram assassinados, e 16 em 86. Em 87, as
mortes chegaram a 13.

BELO HORIZONTE — Os gover-
nadores de Minas, Newton Cardoso, do
Rio de Janeiro, Moreira Franco, e de São
Paulo, Orestes Quércia, concordaram,
no encontro que tiveram na fazenda de
Newton, anteontem, no município de
Pitangui (MG), que os trabalhos da
Constituinte devem ser acelerados, com a
inversão da pauta de votação do texto
constitucional, para que sejam votados
primeiro a duração do mandato do presi-
dente Sarney e o sistema de governo.

Não há acordo entre os três governa-
dores, porém, quanto à duração do man-
dato. Enquanto Moreira Franco perma-
neceu firme em defesa das eleições dire-
tas este ano (mandato de quatro anos),
Newton Cardoso manteve sua pregação
pelos cinco anos. Quércia concorda com
a tese defendida por Newton, mas não
trabalha por ela.

Outro assunto discutido no encontro
na fazenda Rio Rancho, que durou cerca
de seis horas, foi a necessidade de o
PMDB recuperar a sua unidade. Pessoal-
mente, embora acredite ser possível ven-
cer as divergências internas existentes no

partido, o governador de Minas, segundo
fonte do Palácio da Liberdade, considera
que por ser o PMDB uma frente ampla,
as arestas que hoje deixa à mostra devem
se aparar naturalmente, com a saída de
políticos pertencentes às alas "de extre-
ma esquerda e extrema direita".

Newton Cardoso, que acredita ter
conseguido que Moreira e Quércia parti-
cipem da reunião de governadores do
PMDB que pretende realizar em Minas
no final do mês, firmou com ambos o
compromisso de não dar entrevistas so-
bre a conversa que tiveram anteontem.
Ele não decidiu ainda se marca o encon-
tro em Belo Horizonte, no dia 28, ou no
dia 29, em Montes Claros, para onde está
marcada a próxima reunião da Sudene.

Constituintes — Newton Car-
doso receberá hoje pela manhã, no Palá-
cio da Liberdade, os constituintes do
PMDB de Minas, aos quais pedirá empe-
nho para que apressem os trabalhos de
votação do texto constitucional e defen-
derá o mandato de cinco anos para o
presidente Sarney.

RECIFE — O deputado Ricardo
Fiúza (PFL-PE) disse que "o Ccntrão
não deveria se envolver com o mandato
do presidente José Sarney porque, mes-
mo com uma quase maioria assegurando
os cinco anos, os defensores dos quatro
anos podem anular essa vantagem, neces-
sária para o grupo aprovar suas propos-
tas". Na opinião de Fiúza, um dos princi-
pais articuladores do Centrão, a questão
do mandato funciona como elemento
desagregador, pois é "uma opção pes-
soai".

Precedente — "O objetivo do
Centrão foi discutido nas primeiras reu-
niões, das quais participei, e ele foi
formado para decidir sobre outras ques-
tões. Agora eu temo que essa decisão de
se envolver com o líder do PFL na
Câmara. José Lourenço, e o do governo,
Carlos Sant'Anna, deveria, segundo ele,
trabalhar pelos cinco anos individualmen-
te, "mas não enquanto representantes do
Centrão". "Eu não transgredi o nosso
acordo inicial, e não estou usando a
influência do grupo para defender os
cinco anos".

O deputado explica que é ardoroso
defensor dos cinco anos para evitar abrir
um precedente perigoso, o de serem
retirados dois anos do mandato do presi-
dente, "o que configuraria um golpe
civil". Cinco anos, para Fiúza, é o me-
llior. "Se vamos dar quatro anos para o
presidente, por ele estar com uma má
performance, isso poderia no futuro ser-
vir para tirar qualquer outro presidente
em qualquer crise". Na opinião do depu-

? Correção — A tabela publi ¦
cada ontem com o resultado da pes-
quisa feita por voto secreto pelo
JORNAL DO BRASIL com 361
constituintes omitiu, na parte sobre

Sistema de Governo

Presidencialismo
Parlamentarismo
Presidencialismo mitigado
Monarquia (nulo)

I Em branco

Total

PMDB de Pernambuco adverte

que os ouviu sobre a composição da área
de segurança do seu governo, Arraes
discorda do general Leõnidas Pires Gon-
çalves, que defende eleições gerais em
1988. Afirma que a abertura tem regras
que pressupõem o respeito ao mandato
dos que foram eleitos em 1986 e adverte
que fugir a isso significa romper o acordo
do processo de transição.

— Mais um ano de mandato para o
presidente pode significar uma polariza-
ção dentro do país, afirmou o governa-
dor. "É preciso resguardar a estrutura
política e quem garante isso se as eleições
diretas não vierem? A situação salarial é
grave. Não há onde morar e os problemas
se acumulam. Esse quadro se agrava sob
o pretexto de que o presidente deseja
ficar mais um ano. Essa classe média
espremida, comprimida, sem o sonho da
casa própria, pode desesperar. E, desem-
bestada, pode sair à procura de um
salvador como já fez em outros países. A
solução sensata, portanto, seria procurar
uma saída com eleições que levantariam a
moral do povo. Só assim será possível
conservar as práticas democráticas que
estão aí".

Recife — Fátima Batista

tado, a culpa no entanto não é de Sarney,
que não está podendo governar como
deveria.— Ele não teve condições de compor
o governo a seu gosto, tendo o dr.
Ulysses interferido nas nomeações dos
ministros. Por isso, seu desempenho é
sofrível. Além disso, o grande erro do
presidente foi ter dado ouvidos aos auto-
res do Plano Cruzado, na verdade um
estelionato político que qualquer um com
base acadêmica sabia que não daria certo
com aqueles aumentos dos salários e o
reaquecimento da demanda.

Em Brasília, o deputado Ulysses
Guimarães disse que todos os parlamen-
tares serão obrigados a assumir publica-
mente os seus votos durante a apreciação
da emenda que dá cinco anos de mandãto
ao presidente José Sarney, pois não há
como modificar a forma de votação.
Segundo Ulysses, a diferença de resulta-
dos quanto à duração do mandato entre a
pesquisa do JORNAL DO BRASIL —
com voto secreto — e as assinaturas
apresentadas pela emenda Matheus Ien-
sen só poderá ser verificada no plenário.

— O plenário não é apenas homolo-
gador de decisões. Pelo contrário: o pie-
nário é soberano, ele decide. Como a
votação é a descoberto, todos vão ter que
assumir os seus votos. A nação vai conhe-
cer as manifestações de cada um —
salientou Ulysses. Empenhado na agiliza-
ção dos trabalhos da Constituinte, ele
reuniu ontem, para comer um cozido em
sua casa, parlamentares de todos os parti-
dos.

o sistema de governo, o dado que
mostrava a preferência pelo presi-
dencialismo. Abaixo, os resultados
completos relativos a esse item:

A executiva do PMDB de Pérnambu-
co advertiu os deputados Luís Freire,
José Carlos Vasconcelos e Nilson Gib-
son, signatários da emenda dos cinco
anos, que o partido é a favor da redução
do mandato do presidente José Sarney
para quatro anos. Segundo o vereador
Liberato Costa Júnior, membro da Exe-
cutiva, a advertência é a única punição
que pode ser aplicada aos três parlamen-
tares.

Em Olinda, reduto eleitoral dos
deputados Luís Freire e José Carlos Vas-
concelos, o prefeito José Arnaldo Ama-
ral dise que quer pedir explicações dos
dois sobre o apoio aos cinco anos. Reve-
lou que pelo menos Liris Freire garantira
que era a favor do mandato de quatro
anos.

José Arnaldo pretende alertar os dois
parlamentares para a reação do eleitora-
do à posição que assumiram. "Luís Freire
tem pretensões de ser candidato a prefei-

%^r 
Arraes: a classe média pode desejar um salvador

Maria Luíza procura 
um

nome que possa 
unir PT

Conciliação — Brizola ou Lula,
são estes os nomes que vêm á mente dos
que entendem que o povo brasileiro se
cansou do PFL e do PMDB. Arraes acha
que o povo brasileiro hoje ainda não está
disposto a polarizar a política. A não ser
que o mandato de cinco anos para o
presidente Sarney gere. como prevê, o
desespero da classe média, o governador
entende que ainda é tempo de se eleger
um presidente de conciliação nacional.

— Para mim este nome deve sair do
PMDB. O povo está descrente dos políti-
cos porque não entende a falta de unida-
de para resolver seus verdadeiros proble-
mas. A eleição de Tancredo foi uma
tentativa de solução que infelizmente não
se concretizou. O presidente Sarney não
conseguiu levar essa bandeira adiante e
perdeu as condições políticas para ficar
mais tempo no cargo.

Se Sarney estivesse bem, segundo
Arraes nem se estaria falando em quatro,
cinco ou seis anos. Ele afirma que, garan-
tidos os avanços institucionais com a
promulgação da Constituinte e a eleição
do presidente, o próximo candidato a
presidente da República pode levantar
como bandeira a solução dos problemas
econômicos e sociais do país via concilia-
ção — "Ou nos entendemos internamen-
te, ou não há como resolver nosso proble-
ma mais grave que, na minha opinião, é o
da dívida externa". Ele entende, porém,
que a discussão em torno de nomes e do
programa do candidato só deve ser feita
após o fim dos trabalhos da Constituinte:"Até lá devemos nos mobilizar para ga-
rantir as conquistas possíveis na nova
Carta".

Como acredita que o povo quer a
conciliação, Arraes acha que o PMDB
deve permanecer unido com todas as suas
correntes: "Somos uma frente social que
não deve se quebrar nesse momento sob
pena de ir contra a vontade popular".

Arraes acha que vai ser cada vez mais
difícil o PMDB apoiar o governo Sarney
— "Eu mesmo disse que a política econô-
mica estava errada desde que o Bresser
entrou e tinha razão" —, mas assegura
que um rompimento puro e simples não
teria sentido: "Podemos discordar de
uma coisa ou outra, está cada vez mais
difícil apoiar, mas simplesmente romper
por romper não teria sentido". Para ele,
a transição só termina "quando o povo
retomar o processo político". Por isso
acha que ela vai além da simples eleição
para presidente: — "A partir da redemo-
cratização de 1945, o povo passou a
participar do processo político nacional e
isso foi interrompido em 1964"-

Caetano veste

em Salvador a

camisa de Gil

FORTALEZA — A prefeita Maria
Luíza Fontenele já se preocupa com a
escolha do candidato do PT à prefeitura
de Fortaleza, em novembro. A dificulda-
de será escolher um nome que una as
diferentes facções do partido; neste mo-
mento, o do secretário municipal de Fi-
nanças, Dalton Rosado, é o que parece1
reunir as preferências de Maria Luíza e
de seus assessores.

Os petistas têm pressa em definir seu
candidato, porque o PFL ganha terreno
com a candidatura, ainda não oficialmen-
te lançada, do constituinte e ex-prefeito
Lúcio Alcântara. Alcântara, contudo,
único nome que o PFL tem para eleição
de governador, em 1990, teme se inviabi-
lizar com um novo insucesso: em 84, foi
derrotado por Maria Luíza.

Percentagem — O PMDB —
rachado por causa da insatisfação de um
grupo que no governo Tasso Jereissati
perdeu todas as posições, cargos, empre-
gos e prestígio que conquistara na admi-
nistração passada — tem hoje um único
nome com perspectivas de vitória na
eleição para prefeito de Fortaleza, o do
radialista e deputado estadual Narcélio
Limaverde, que, nas pesquisas, vem per-
dendo para o candidato do PFL.

A vantagem do partido da Frente
Liberal, junto à opinião pública, tem uma

causa: o governador Tasso Jereissati ain-
da não disse uma só palavra a respeito da
sucessão da prefeita Maria Luíza Fonte-
nele. Quarta-feira, quando voltar da Eu-
ropa, deverá começar a se preocupar com
o assunto, pois nem ele nem o seu partido
estão dispostos a assistirem a outra vitó-
ria do partido dos trabalhadores.

Na eleição de 1984, Maria Luíza
Fontenele teve pouco mais de 30% da
votação; o candidato do PMDB, Paes de
Andrade, teve quase a mesma percenta-
gem, enquanto o do PFL, Lúcio Aleânta-
ra, encostou no pemedebista.

Os líderes do PMDB e do PFL estão
certos de que o PT não alcançará agora a
mesma porcentagem de votos de 84,
porque a classe média, que apoiou Maria
Luíza, não estaria disposta a manter o
apoio. Mas a prefeita afirma que, "agora,
mais do que nunca, o povo de Fortaleza
sabe que não há mais corrupção na Pre-
feitura, que acabou o empreguismo, o
clientelismo, e que hoje é o povo que
governa; e vai ser esse povo que elegerá
de novo um candidato do PT".

Ela não diz, mas admite que o candi-
dato de sua preferência é Dalton Rosado,
que, como gosta de dizer, acabou de
"desvirar o trem da Prefeitura", numa
clara referência à situação de equilíbrio
financeiro alcançada pela administração
do PT".

SALVADOR — Há vários me-
ses sem dar entrevistas, Caetano Ve-
loso aproveitou a temporada do seu
show Caetano encerrada ontem no
Teatro Castro Alves, para, sem pala-
vras, declarar a sua adesão à candi-
datura do presidente da Fundação
Gregório de Mattos, Gilberto Gil, à
Prefeitura de Salvador. No final de
cada apresentação, ele vestia a cami-
seta com a inscrição Eu quero Gil,
lançada na última quinta-feira du-
rante a Lavagem do Bonfim.

Durante o cortejo da Lavagem
do Bonfim, entre a igreja da Concei-
ção da Praia e a colina sagrada,
Gilberto Gil recebeu muitas mani-
festações de apoio à sua candidatura.
Ele já conversou sobre o assunto
com o governador Waldir Pires e
com o ex-ministro Roberto Santos, e
já tem até marcada para o começo de
fevereiro a sua desincompatibiliza-
ção do cargo de presidente da Fun-
dação Gregório de Mattos — que
eqüivale a Secretaria Municipal de
Cultura — para poder disputar as
eleições de novembro.

Com o apoio público de Caeta-
no, Gilberto Gil deve anunciar nos
iróximos meses a que partido vai se
íiliar.

Pr
El:

A melhor visão
da economia está em
"PANORAMA

ECONÔMICO".
Diariamente às 8h40m.

RADIO JORNAL DO BRAB1L

SOT R EQ S/A
DE TRATORES E EQUIPAMENTOS

COMUNICADO
Comunicamos ao nosso mercado de
comercialização, inclusive às instituições
financeiras, que o Sr. MARCOS MARINHO
NOGUEIRA (CPF. n°334.466.106-00) não faz
parte da nossa equipe de vendas, e não está
autorizado a usar o nome da nossa empresa para
negociações com equipamentos que pertencem
a nossa linha de comercialização, bem como
quaisquer outras operações comerciais, a
qualquer tftulo. A Diretoria

to de Olinda. Mas terá que votar pelos
quatro anos, porque do contrário não
terei condições de defendê-lo junto às
bases", afirmou.

O secretário da Casa Civil, deputado
Marcus Cunha, que é primeiro-secretário
da Executiva regional do PMDB, refletiu
a posição do governador Miguel Arraes,
para quem a unidade do partido deve
ficar acima de divergências sobre o tempo
de permanência do presidente Sarney no
poder. "O mandato não é um princípio
partidário. Assim, qualquer constituinte
pode votar como quiser", comentou.

Embora reconheça que a maioria da
frente que elegeu Arraes governador, em
1986, é favorável ao mandato de quatro
anos. Marcus Cunha insistiu que os três
deputados do PMDB pernambucano que
assinaram a emenda dos cinco anos não
cometeram falta grave. "A conduta deles
não vai implicar repúdio do partido",
declarou.

K SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO STN/SEFIN DIPUB N° 004/88
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Condições Gerais: _ 

As constantes do Comunicado STN/SEFIN/DIPUB n° 001, de 30.12
publicado no DOU do dia 31.12.87.
Condições Específicas:

Data do recebimento das propostas e do leilão: 19.01.88;
Hora limite para entrega das propostas: 11:30 horas;
Data da emissão/liquidação financeira: 20.01.88;
Data e hora da divulgação do resultado do leilão, pelo Banco Central

Brasil: 19.01.88, a partir das 17:30 horas;
Características da emissão:

87,

Quem

está

por

dentro

das

coisas,

tem

idéias.

do

Prazo a
Vencer
182 dias
273 dias

Montante Data do
Da Emissão Resgate

CZ$ 60.000 milhões 20.07.88
CZ$ 660.000 milhões 19.10.88

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Brasília; 15 de Janeiro de 1988.
(a.)ANDREA SANDRO CALABI
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Sâo Paulo — Fotos de Rogério Montenegro

lo, osnwr adores esperaram um pouco mas ganharam uma cesta de alimentos

Míriam cadastrou 400 famílias para o sacolão na favela Guarani

dividem domingo na Paulista
São Paulo — Murilo Menon

Jorge Fernando comprou uma pulseira para a amiga Elba Ramalho

iiWoW?

Avenida tem feira

de antigüidades e

festa no interior

SÃO 
PAULO — Em pleno domingo de verão

na Avenida Paulista — a mais badalada da
cidade —, turistas endinheirados e famosos colu-
náveis percorrem as 96 barracas da feira de
antigüidades do Museu de Arte de São Paulo
(MASP). Do outro lado da avenida, operários e
empregadas domésticas, quase todos nordestinos,
fazem do antigo Parque Trianon uma verdadeira
praça do interior, com direito a algodão-doce,
maçã do amor e cenas românticas embaixo das
árvores seculares.

— Eu gosto dessa cidade porque aqui tem
lugar para todos — diz o cearense José Cândido
da Silva, pintor de paredes e cantor de boate, que
estava ontem no parque com a namorada, Rosi-
mar Palma, também nordestina, de Irecê, Bahia,"curtindo uma ceninha de romance". O casal José
Cândido-Rosimar diz que freqüenta o Parque
Trianon há três anos. "Porque é sossegado e dá
até para a gente dar uns beijinhos, sem ninguém
ficar olhando", conta o pintor e cantor.

José Cândido, que é considerado de "boa
voz", sempre que vai ao Trianon com a namorada
costuma cantar para ela o refrão de uma música
que o cantor Ronnie Von tornou famosa no fim da
década de 60 — A praça — que diz: "A mesma
praça, o mesmo banco/ As mesmas flores, o
mesmo jardim/ Tudo é igual, mas estou triste/
Porque não tenho você perto de mim. "No caso,
João Cândido tem seu amor perto dele e parece

que terá por muito tempo, porque Rosimar se diz"perdidamente apaixonada por esse cabra".
Menos românticos, os freqüentadores da feira

de antigüidades que funciona no vão livre do
MASP há oito anos estão mais preocupados com a
badalação, que atrai para o local, todo os domin-
gos, cerca de duas mil pessoas, entre atores,
colecionadores, turistas e moradores privilegiados
dos Jardins e bairros da região. Quem apareceu
na feira ontem, cumprindo um ritual que repete
sempre que viaja a São Paulo, foi o ator e diretor
carioca Jorge Fernando. Ele foi à feira para
comprar uma pulseira indiana para a cantora Elba
Ramalho. que também ontem terminava sua tem-

porada no Palace, uma casa de espetáculos da
Zona Sul da cidade.

— A Elba adora essas coisas, — disse o ator,
rodeado por curiosos.

A família Queiroz de Oliveira, de Recife,
também aproveitou as férias em São Paulo para
conhecer a famosa feira de antigüidades. "Deixa-
mos o sol de verão de Pernambuco para curtir a
cultura" — contou o advogado Albino Queiroz de
Oliveira. Acompanhado da mulher e de duas
filhas, ele visitou a feira toda e acabou comprando
um porta-retratos e dois pratos holandeses, no
valor de CZ$ 1 mil 500 cada.
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Porque lem gente que nào acha Pelo contrário
Sabe que impressão de jornal é impressão de
jornal E trabalha de torma criativa com ela
Esse pessoal já enviou tudo o que produziu no
último trimestre para participar da deriadeira lase
do Prêmio JB ae Anúncios em Jornal de 87
Só pra garantir a chance de criticar ao vivo. todos
os tons e meios tons de Buenos Aires e Nova
Iorque, se ganharem o concurso Vè se
impressiona1
E boa sorte1
AS INSCRIÇÕES SE ENCERRAM DIA 30/01/88
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Pirâmide" 
promete 

comida a 
pobre 

durante seis anos

Lina de Albuquerque

SÀO PAULO— Uma febre está tomando
conta das favelas da Zona Norte de São Paulo,
nos últimos meses. Não chega a ser uma pirâmi-
de dos pobres, nos moldes daquela que virou
moda na classe média paulista e carioca recente-
mente, mas o sacolão ou cesta carente também
promete um milagre: multiplicar uma única
contribuição de CZ$ 230 de cada família favela-
da em mantimentos para seis anos.

Pessoas com defeitos físicos ou com mais de
70 anos não pagam a taxa, mas recebem, da
mesma forma, uma generosa c'esta, com arroz,
feijão, leite, óleo, batata, macarrão, goiabada e
outros gêneros alimentícios. No ato de inscrição,
todos procuram um coordenador de sua favela,
levam um documento para provar a identidade,
pagam CZ$ 230 e, se quiserem, mais CZ$ 25
para receber uma carteirinha plastificada com o
nome da família beneficiada. Os responsáveis
dizem que mais de 3.500 pessoas já receberam a
cesta e quase 10 mil estão inscritas nas diversas
favelas da Zona Norte e algumas da região do
ABC paulista para ganhar o sacolão. Dizem
também que a cesta carente é enviada às favelas
um mês sim, outro não.

Desconfiança— O que a maioria dos
contribuintes não sabe é como CZ$ 230 podem
se transformar em mantimentos para tanto tem-
po. Alguns, como a paraguaia Graziela Mendes,
que mora na favela Jardim Elisa Maria, arrepen-
dem-se e pedem o dinheiro de volta. "Um
milionário de Brasília se curou de lepra e agora
quer agradecer a graça ajudando 17 mil pobres",
ouviu Graziela de sua vizinha.

No final da tarde de sexta-feira, porém, ela
soube, por boatos, que a história "era uma
grande cascata". Não vacilou, então, em ir à
casa de Maria José Pereira, a coordenadora da
cesta carente na sua favela, desfazer o investi-
mento. A costureira Maria José, que já tinha
cadastrado 313 famílias, informou-lhe que todo
o dinheiro era entregue a Miriam de Moura, da
favela Jardim Guarani. Ao chegar àquele local,
Graziela recebeu o seu dinheiro de volta, mas
entendeu também que a história estava muito
longe de terminar.

Desde o dia 13 de dezembro, Miriam de
Moura tinha cadastrado em seu barraco mais de
400 famílias e todo o dinheiro era enviado a
Tereza Chaves, da favela do Boi Malhado. Esta,
por sua vez, entregava o dinheiro a Marília
Alves, da favela Sucupira, todas da Zona Norte
de São Paulo. E foi num barraco da favela do
Boi Malhado que Graziela se arrependeu de sua
desconfiança, lá estava armazenada, diante de
seus olhos, uma quantidade enorme de manti-
mentos para ser distribuída ontem a 500 pessoas
inscritas naquela comunidade.

Mas, como acredita que é preciso ver para
crer, ela voltou ontem à tarde à favela do Boi
Malhado e não só presenciou a entrega do
sacolão, como também assistiu a um culto ad-
ventista, na entrada do barraco da comunidade
Amigos da Favela Boi Malhado, onde estavam
os víveres. E viu também dois carros, com seis
policiais do 18° Batalhão da PM, da Freguesia
do O', dando proteção.

Na ocasião, Marília Alves, administradora
dessa corrente, que atualmente tem adeptos em
mais de 20 favelas de São Paulo, ficou preocupa-
da, quando soube que o JORNAL DO BRASIL
queria entrevistá-la. "Não devo satisfação a

repórter", foi o recado que mandou, através de
seu motorista, Adão. Marília Alves mora num
acanhado barraco da favela Sucupira, mas há
um ano tem ura motorista só para ajudá-la na
compra dos alimentos e distribuição e organiza-
ção do sacolão. Depois de muita relutância, com
a condição de não revelar o nome do benfeitor
de toda aquela gente, acabou contando a histó-
ria que, segundo ela, transformou-a, há um ano,"numa serva de um santo".

Graça — Marília Alves, uma carioca de
36 anos, casada com um carreteiro e mãe de 21
filhos, todos gêmeos ou trigêmeos, trabalha há
muitos anos na coordenação do Movimento de
Favelas da Zona Norte de São Paulo. Há um
ano, ela esteve em Brasília e diz que foi procura-
da por um senhor adventista, de 35 anos, cujo
nome não revelou: um industrial milionário que
contraíra lepra há 16 anos, mas obtivera uma
graça e, já curado, propusera-se a ajudar 17 mil
pobres. "Esse santo me incumbiu de levar o
sacolão para as favelas de São Paulo", contou
ela. A taxa de CZ$ 230 representa, segundo ela
"uma espécie de dízimo" .porque "os crentes
acham que não se deve dar nada de graça". O
dinheiro das inscrições, conforme contou, é
enviado a Brasília e convertido em obras de
caridade.

O benfeitor, segundo ela, envia-lhe um
salário mensal de CZ$ 35 mil para o pagamento
do seu serviço e ainda depositou na sua conta
bancária CZ$ 8 bilhões 800 milhões para a
compra de mantimentos e pagamento de encar-
gos do sacolão.

Magistrado diz que

ataque a 
"marajás99

prejudicou 
servidor

MACEIÓ — O presidente do Tribunal de Contas
de Alagoas, José de Melo Gomes, denunciou ontem
que a investida do governador Femando Collor contra
os mara/ás atingiu apenas 300 servidores que realmente
ganhavam acima de 50 salários mínimos, e prejudicou
15 mil que só recebiam entre três e cinco salários. Além
disso, uO processos de aposentadoria de servidores,
entregues à análise do tribunal, estavam paralisados
por causa da questão do qüinqüênio, espécie de prêmio
a quem se aposenta por tempo de serviço.

José de Melo mandou reabrir esses processos de
aposentadoria e hoje encaminhará à Secretaria d#
Administração duas listas de contracheques referentes
ao salário do mês de janeiro, que será pago até o dia 1.0
de fevereiro. Numa lista ele relacionou os servidores
que não foram atingidos pela ação contra os marajás.
Na outra, constam 29 de conselheiros, inclusive ele,
auditores, consultores e procuradores prejudicados,
com o corte nos seus vencimentos.

O governador Femando Collor, que é meu
amigo e com o qual mantenho uma relação cordial;
pode desafiar o Supremo Tribunal Federal. Eu, não;'

'Leis — O presidente do Tribunal de Contas
disse que houve um exagero no problema dos marajás.
Sobre a decisão do STF, disse: "As leis reconhecidas
como legais pelo Supremo são de inspiração federal,
estendidas a todos os estados brasileiros e não apenas a
Alagoas." José de Melo, que acompanhou todo o
processo de apreciação e votação, no STF, do recurso
movido pelo governador alagoano, disse que o Supre-
mo atendeu a Collor em 18 das 20 leis cuja constitucio-
nalidade ele argüiu.

Das 20 leis argüidas pelo governador como-
inconstitucionais, o Supremo só não reconheceu a
ilegalidade de duas. Uma é o decreto-lei, federal,
datado ainda do final do governo Mediei, número
2.019, que garante o chamado efeito cascata oü.
repicão, para a Magistratura. A outra, sobre os
qüinqüênios, que é um prêmio, proporcional ao tempo
ae serviço, para o servidor que se aposenta com 25 ou
30 anos, se mulher, e 30 ou 35 anos, se homem —
explicou.

Restituição — Melo disse que será o primei-
ro a assinar o recurso que os servidores estaduais
prejudicados deverão mover na Justiça, caso o governo
do estado não pague a diferença e restitua os salários
considerados legais pelo STF.

Mas isso so no dia 11 de fevereiro, porque o
razo para pagamento vai até o dia 10 do mês seguinte."
sto é, para pagar janeiro, o governo tem um prazo até

o dia 10 de fevereiro — explicou.
Mensalmente, depois dessas medidas contra òs'

marajás, o estado deixou de liberar CZ$ 987 mil para o
Tribunal de Contas. José de Melo disse que a folha do
tribunal é de CZS 30 milhões, mas só 29 servidores
foram atingidos pela ação de Collor e, agora, como
ganharam a causa no Supremo, querem ver seus
vencimentos restituídos.

Existem apenas 300 pessoas no estado que
poderiam ser cosideradas como salários altos. Mas,
para você ter uma idéia, o vencimento de um conse-j
lheiro do Tribunal de Contas ou de um desembargador
estaria hoje em tomo de CZS 280 mil a CZ$ 300 mil, o
que, a meu ver, é inferior ao salário pago, por
exemplo, por fundações e até pela universidade fede-
ral, no mesmo nível. Com a ação do governo, esses
vencimentos ficaram em CZS 180 mil.

E

JORNAL DO BRASIL JOÃO
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~Verão 
do Rio atrai centenas de milhares de turistas

Anabela Paiva
Cristiane Costa

- ¦ Eles acreditaram naquela história de que
iTãtí Cxiste pecado do lado de baixo do Equa-
dore se queimaram. 0 verão carioca, cie mais"dê.40 

graus à sombra, é que está fazendo com
que paguem seus pecados. Facilmente reco-

Ifjnhecivcis pela pele fvcrmelhada', carregados
...d.e„ mapas e máquinas fotográficas, milhares
¦ndtSturistas estrangeiros estão suando seus

: camisões coloridos para cumprir o roteiro
-'^obrigatório da cidade maravilhosa."""" "Os 

mais diferentes sotaques estrangeiros
^SÇinporporam aos ruídos cotidianos do Rio,

!clé"cíezembro a fevereiro — os meses mais
quentes da temporada. Cerca de 700 mil

^visitaram a cidade no ano passado, presen-
...teando a economia local com uma média de
-'•400'dólares cada um. Um presente de grego,' americano, francês, italiano, alemão e ate"'WfiRIno.

Más este ano não vai ser igual aquele que
SS^É^u. A maior parte dos hoteleiros espera

uma queda acentuada no número de turistas.
,,,Em parte pela ausência dos argentinos, conge-

r lados pelo inverno austral. Para equilibrar, os
angolanos invadiram o Centro do Rio. En-
quanto isso. Alemanha, Suíça, França e Itália" repartiram Copacabana. Como numa guerra,

japoneses tomaram Ipanema e os norte-
americanos ocuparam São Conrado.

A demarcação do território entre as
tribos dos cara$-pálidas e peles-vermelhas é
naturalmente feita pela via econômica. Jovens
de classe média, com pouco dinheiro no
bolso, descansam suas mochilas em um dos
cinco albergues da cidade. O relativo descon-
forto da divisão dos quartos e banheiros com
desconhecidos é compensado pela facilidade
de fazer amizades. Segundo o diretor de
operações turísticas da Riotur, Bayard Boi-
teaux, os mochileiros formam um mercado
que não é de se jogar fora. "Hoje, eles vêm
gastando pouco. Mas futuramente serão exe-
cutivos bem-sucedidos c não voltarão, com a
família, para se hospedar cm um albergue".
Aí vão desfrutar do ar condicionado polar e
do luxo impessoal dos hotéis à beira-mar.

É como uma mina de ouro que a maioria
dos cariocas vê o turismo estrangeiro. Isso foi
provado por uma pesquisa da Riotur. realiza-
da no mês passado, em 10 bairros. Dos 300
entrevistados em Copacabana, 60% acham
que o turista significa mais dinheiro circulan-
do. Esse número é ainda mais significativo no
Flamengo (76%), onde paradoxalmente se
hospedam estrangeiros de menor poder aqui-
sitivo. A pesquisa revelou ainda que o carioca
diverge quanto aos motivos que atraem os
viajantes. Para os moradores do Flamengo, as
belezas naturais são o maior trunfo da cidade.
Já em Copacabana, o pessoal acha que o forte
do Rio são as mulheres, o futebol e o car-
naval.

44
Belas miúdas e

comprar muitas roupas em Madureira

muito racismo99
O Brasil é o Paraguai dos angolanos. Todo sábado, pelo

menos 50 desembarcam no Aeroporto Internacional com o
mesmo objetivo: comprar a maior 'quantidade 

possível de
roupas, sapatos e outros fricotes da moda. Apesar das restrições
do governo, que recentemente proibiu a saída de dólares do
país. eles sempre dão um jeitinho de malocar num fundo falso
da mala a grana necessária à aquisição dos produtos que, na
capital Luanda, só são encontrados no mercado paralelo.

No Hotel São Jorge, à rua Monte Alegre, e em outros
hotéis do Centro, como o Rio de Janeiro, Belas Artes e
Francisco Mouratori, eles ocupam quase todos os quartos,
colorindo os corredores com os panos do congo que as mulheres
usam amarrados no corpo. Vasculhando as lojas de Madureira
ou do Rio-Sul — comprando nas primeiras, "só olhando" nas
últimas—, conhecem trechos do Rio pouco familiares aos olhos
dos gringos. "O Rio lembra muito Luanda, nos prédios e nas
praias. Mas aqui há racismo", compara, com sotaque carrega-
do, o técnico de computadores Emanuel Dias, 29:

— A polícia está em cima do homem preto. Os outros
também. Tive de lutar com um senhor, na saída do Maracanã.
Ele tinha um rádio e nós chegamos perto para ouvir o
comentário. Disse que éramos ladrões — conta indignado.

Em compensação, os angolanos não reclamam das "miú-
das" brasileiras, que os tratam com amabilidade quando vão às
discotecas Lido e Help, iguaizinhas aos cenários dos episódios
— ou novelas — que assistem pela televisão.

Os paqueradores italianos se concentram no Posto 5, bem no meio "dessa zona'

66Afare 
il mandrillo"

Nove entre 10 italianos preferem Copacabana
para exercerem sua atividade favorita: tare il
mandrillo: Em bom portugtiês. paquerar. Boa
parte se concentra no Othon Palace. no Posto 5,
por sua posição privilegiada — "bem no meio de
toda essa zona" — como explica o romano
Sebastiano Gianni. Acompanhado de 14 amigos,
todos homens, entre biólogos, cientistas e "aman-
tes das belas coisas da vida", ele pretende passar
um total de 20 dias no Rio. O mesmo tempo que
gastou aprendendo português, na Itália, para se
garantir contra a "exploração generalizada dos
turistas pelos habitantes dessa belíssima cidade".

Gs italianos foram a maioria das 18 mil

pessoas que se hospedaram no Othon no mês de
dezembro. Cerca de 3 mil contra I mil 300
americanos, os segundo colocados. Longe do
estereótipo do turista deslumbrado, o italiano tem
bastante senso crítico. "Acho o Rio, geografica-
mente falando, uma das melhores cidades do
mundo. Mas. como centro cosmopolita, está deca-
dente. A tão famosa Copacabana, por exemplo,
acabou esgotada. A gente ainda vem para cá por
causa da festa, das mulheres. Mas está mal", diz.
E. numa tirada típica de mandrillo italiano, dá por
terminada a entrevista, dirigindo à repórter uma
pergunta maliciosa:

— Você é casada?
Chlqulto Chaves

Os nortes-americanos não abrem mão do hamburger com coca-cola

"Sometimes 
we can feel at home"

Hamburger. hot-dog. coca-cola. Norte-
americano, quando sai de casa. não abre maõ do
amcrican nay <>/ liíc. A maioria deles acaba
concentrada em Süo Conrado, 110 Sheraton e
Intercontinental, espécies de Mc Donakl s cia
hotelaria. "Viemos através de um pacote turístico
em quê as diárias já estavam incluídas. O hotel e
bom. limpo e. principalmente, muito conhecido
nos 1.1'.A.", afirma Suzane Brown. Hospedada
no Sheraton. com seu marido Arthur. ela preten-
de ficar no Rio por quatro dias.

Cerca de 40' < das mil pessoas que ¦< hosped.:' ram no hotel, durante o mês passado,eram norte-

americanas. Segundo o recepcionista Mário Ce-
sar. a sua maior preocupação e perguntar anteci-
padamente o preço da viagem de táxi "para nao
levarem banho". O gerente de recepção Joaquim
Paz não concorda com os que alirmam que o
Sheraton é distante de tudo:

— Depende do ponto de referência. Estamos
longe do Rio-Sul. mas perto do Barra Shopping e
do l.ehlon — declara. Para minorar as dificulda-
des de acesso, o hotel conta com um citr scr\tcc.
/;cscõcs tté o Centro •• cada 4(1 minutos e ônibus
direto para o Barra Shopping a cada hora e meia

Mochila vazia e

dicas na cabeça
Na mochila, o mínimo de objetos. Na

cabeça, o máximo de dicas sobre lugares
baratos e interessantes. E assim que o turista
albergueiro chega ao Rio de Janeiro, trazen-
do poucos dólares no bolso e disposto a
esticá-los o mais possível. Para eles, a cartei-
ra da Associação Internacional de Albergues
da Juventude é o "abre-te sésamo" de 16
locais de hospedagem, onde as diárias
custam, cm média, CZ$ 300 por pessoa.

O tom vermelho-gringo c o mesmo dos
turistas que se hospedam nos hotéis à beira-
mar. Mas o estilo é diferente. Nada de
excursões, guias tagarclas e ônibus refrigera-
dos. O albergueiro viaja, via de regra, sozi-
nho. Anda a pé ou de ônibus e não se limita a
percorrer o roteiro Corcovado—Pão de
Açúcar—Copacabana. Podem ir ao Forró
Forrado, no Catete. Ou à boate Marius'in
cm Copacabana, dançar salsa ou íunk. Ou
comprar queijo e cachaça na feira nordesti-
na, em São Cristóvão. E, nesse meio tempo,
descobrir recantos desconhecidos do carioca,
como faz o inglês Mark Skitrall. de 24 anos,
hospedado no Albergue Pousada do Garuda,
cm Santa Teresa:

— Gosto de ter uma noção geral da
cidade, inclusive das docas, pois já trabalhei
na Companhia Aliança — explica. Foi lá,
recebendo as cargas que vinham do Rio. que
Mark começou a transformar a visita à
capital carioca num sonho. Quando viu um
filme com Miehael Caine passado aqui. deei-
diu incluir a cidade no roteiro de sua viajem
que já dura 16 meses, depois da Austrália,
Indonésia, Havaí, Canadá, Estados Unidos.
México Guatemala, Peru, Bolívia e Chile.

A disposição que Mark tem para viajar é
a mesma quando é preciso andar a pé. No dia
em que os rodoviários fizeram greve, foi a pé
até a estação do Corcovado, no Cosme
Velho; depois, andou até o Pão de Açúcar. E
ainda ensinou a um niteroiense como pegar o
aerobarco.

Para outros turistas de mochila, o maior
interesse não está visível aos olhos. A chilena
Gimena Saes, 40, veio da Bélgica, onde
mora há 10 anos, para conhecer a música
brasileira. Cantora — "ela tem uma voz
maravilhosa", garantiam os seus companhei-
ros de albergue, impressionados com o pe-
queno show dado na véspera, ao som de
violão —, sua maior preocupação é comprar
os instrumentos encomendados pelos músi-
cos com que trabalha, entre os quais um
brasileiro. "Eles me pediram um ganzá,
pandeiro, agogô e surdo", relaciona, dispôs-
ta a ir conhecer a Portela, que "é a escola do
chofer do trem do Corcovado, muito simpá-

j tico".
Para sua amiga, a atriz belga Liliane

Rock. 33. a grande surpresa foi encontrar
tantas crianças nas ruas: "Na Europa, todo
mundo é velho", espanta-se. Ela decepcio
nou-se, entretanto, com a lendária afabilida
de do carioca.

(U
mva

zilmente reconhecíveis, milhares de turistas
idem o Rio nestes meses de verão, trazendo
inheiro, fotografando tudo, aprendendo e

ensinando

"Shigoto,

shigoto"

Shigoto. Normalmente,
essa é a única coisa que inte-
ressa aos japoneses no Rio.
Nada de praia, belas mulhe-
res e passeios turísticos. Eles
gostam mesmo é de trabalho,
muito trabalho. A maioria
viaja só, passa o dia inteiro
fechando negócios e volta ao
hotel apenas para dormir.
Nem mesmo o mar azul de
Ipanema, onde fica o hotel
Caesar Park, preferido pelos
executivos japoneses, conse-
gue afastá-los de sua ob-
sessão.

Um sushi bar e recepcio-
nistas" nipônicas são algumas
das facilidades que a cadeia
de hotéis japonesa oferece a
seus compatriotas. Mesmo
assim, eles representaram
apenas 8% dos 900 hóspedes
do Caesar Park no último
mês. Parece que japonês não
é muito chegado a verão.

2"C'est un peu
dangereux a Rio"

A coisa que mais irrita
um francês é um estrangeiro
se comunicar com ele em
inglês. Por essa razão, eles
podem ser encontrados às
centenas no Meridien, no li-
mite entre o Leme e Copaca-
bana, onde todo mundo fala
sua língua. Quase um terço
dos 16 mil hóspedes do hotel,
no mês passado, eram fran-
ceses. Uma clientela exigen-
te, que não dispensa uma"caipirrinhá", uma novela da
Globo e um passeio a Pa-
quetá.

Foi o Rio idealizado pe-
Ias novelas e músicas brasilei-
ras, extremamente populares
na França, que a parisiense
Michelle Cavour e seu noivo
Gilles Coursin vieram conhe-
cer. Não demorou muito a
serem incomodados pela rea-
lidade. Os dois foram assalta-
dos, em plena Avenida
Atlântica, no dia seguinte à
sua chegada. Apesar de con-
siderarem que 

'c'est un peu
dangereux a Rio", preten-
dem ficar até o fim do mês.
Copacabana às vezes engana.
"Rio 

isí nicht

sehr sauber"
Quando eles chegam, são

os mais brancos. Quando vão
embora, em geral duas sema-
nas depois, são os mais ver-
melhos. A paixão dos ale-
mães e suíços pela praia deci-
didamente não condiz com a
cor da sua pele. Mas, apesar
de ser quase impossível cn-
contrá-los bronzeados, as
areias de Copacabana são
seu ponto de encontro.

— Rio ist nicht sehr sau-
ber — reclama o alemão
Werner Letscher. Ele pode-
ria estar xingando a mãe do
vendedor de cerveja, que
passa ao lado e ninguém se
ofenderia. Mas o que diz é
uma verdade, principalmente
se comparada com a fama de
seu país natal. Em sonoro
alemão, Werner comenta
que o Rio não é lá muito
limpo e acrescenta que já
pegou algumas micoses por
causa da poluição de Copaca-
bana.

Os hotéis preferidos dos
alemães e suíços são os da
cadeia Luxor, por uma razão
— como não poderia deixar
de ser — bastante objetiva."Nossa cliente número um é
uma operadora suíça, que
trabalha coin a gente com
exclusividade. Essa é a chave
do nosso sucesso', conta o
gerente de recepção Virgílio
Siciliano. No Luxor Conti-
nental. por exemplo, dos 2
mil 500 hóspedes do mês de
dezembro, cerca de mil fo-
ram suíços ou alemães.

Na opinião do gerente, es-
ses turistas têm uma caracte-
rística especial. "Eles têm
mania de perfeição. São mui-
to cronometrados, checam o
horário de tudo. Só se esque-
cem que isso aqui e Brasil."
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iVa Cândido Mendes, Adriano faz mais um vestibuíar

Cartão — Os candidatos que não
apanharam o cartão de confirmação de
inscrição da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), devido à greve dos
servidores, podem fazê-lo de segunda a
sexta-feira, das 10 às 17h, na biblioteca
do Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza, ao lado do Núcleo de Compu-
tação Eletrônica, na Ilha do Fundão.
Esses candidatos não terão direito a reti-
ficar qualquer informação que por acaso
esteja errada. A coordenação está entre-
gando também os cartões retificados.
Vassouras — A Fundação Ces-
granrio adiou para amanhã a entrega dos
cartões de confirmação de inscrição' 8o
vestibular isolado da Fundação Educacio-
nal Severino Sombra, de Vassouras.ps
candidatos podem se dirigir à Rua-Còsme
Velho 155, das 9h às 17h, até quintafeira.
As provas estão confirmadas para os-dias
22 e 29 deste mês. i „
Souza Marques — As Inseri-
ções para o isolado estão abertas até o
próximo sábado e podem ser feitas das 1,4
às 20h, de segunda a sexta-feira, na
Avenida Ernani Cardoso, 345, em Casca-
dura. No sábado, a instituição também
aceitará inscrições, das 7h às 12h. Todas
as provas serão realizadas às 19h, nos dias
Io de fevereiro — português, língúà 'e's-
trangeira e redação —, 2^de fevereiro —
geografia, história e OSPB —, 3 de
fevereiro — física e matemática — e 4 de
fevereiro — química e biologia. A.Souza
Marques oferece 100 vagas para pedago-
gia (noite), 200 para biologia (tarde.,e
noite), 100 para química (tarde e noite),
100 para física (tarde e noite), 100 paraciências contábeis (noite), 100 para admi-
nistração (noite), 40 para enfermagem
(integral) e 100 para letras (noite), sendo
30 para português-francês, 30 para portu-
guês-literatura e 40 para português-inglês. Para se insçrever, é necessário
apresentar a carteira de identidade e
pagar a taxa de CZS 900. na própriafaculdade ou na agência Madureira do
Banco Itaú.
Moraes Júnior — Encon-
tram-se abertas até a próxima segunda-
feira as inscrições para o preenchimentodas 500 vagas do curso de ciências contá-
beis (manhã e noite) e das 200 dé"à'dfítf-
nistração de empresas (manhã e noite).
As inscrições poderão ser feitas na""Küã
Buenos Aires, 283, Centro. As provasserão nos dias 29, 30 e 31 de janeiroT"
Simonsen — As inscrições-po-
dem ser feitas até a próxima segunda*
feira, das 8h às 21h30min, e, no sábado;
das 8 às 12h, na Rua Ibitiúva, 151, Padre
Miguel. As provas serão nos dias 26,27 é
28 de janeiro, às 20h, e estão sendo
oferecidas 500 vagas para os cursos dd
administração, ciências contábeis, letras!
pedagogia, história, geografia e estudos
sociais. E preciso pagar a taxa de CZ$
800 e levar a carteira de identidade e um
retrato 3x4.
Somley — A instituição fará vesti-!
bular para o preenchimento das 150 vagas
do curso de administração (noite), 150
para ciências contábeis (noite) e 140 para
pedagogia (noite). As inscrições poderrjser feitas na Avenida Lusitânia, 169,
Penha Circular.
Bennett — Estão abertas até ama-
nliã as inscrições para o vestibular para os
cursos de arquitetura (60 vagas, tarde)J
administração (80 vagas, noite), direito'
(S0 vagas, noite), economia (80 vagas,'
noite) e licenciatura em educação artísti-
ca (60 vagas, noite). Os candidatos de!
arquitetura e educação artística farão
teste de habilitação específica no dia 2L
de janeiro. O concurso está marcado paraos dias 23, 24 e 25 de janeiro. As inseri-,
ções devem ser feitas à Rua Marquês de1
Abrantes, 55. Flamengo, das lOh às 20h.
E necessário levar dois retratos 3x4, xe-l
rox da identidade e do certificado- de'
conclusão do 2o grau e o recibo' de
pagamento da taxa de CZS 787,90, reco-'
Ihida ao Banco Itaú.
Moacyr Bastos — Esta facul-
dade está com inscrições abertas até a.
próxima sexta-feira, das 9h às 12h e das.
14h às 21h, na Rua Engenheiro Trindade,.
229, em Campo Grande. A taxa«e*€ZS>
800,00 e é preciso levar três fotos 3x4 e a'
xerox da identidade. As vagas estão as-
sim distribuídas: administração (50 va^as.'
noite), ciências contábeis (50 vagas, noi-
te), direito (200 vagas, manhã e noite),'
economia (50 vagas, noite), física (100'vagas, noite) e matemática (100 vagas. \noite). As provas serão nos dias 28 e 30
deste mês, às 17h e às 9h, respectiva-
mente.
Castello Branco —Está fa-
culdade está recebendo inscrições" na
Avenida Santa Cruz. 1.631. em Realên-
go, até o dia 27 de janeiro, das 12h30min
às 20h, de segunda a sexta-feira, e 'das
8h30min às 11 h30min, no sábado, para os
cursos de educação física (200 vagas,
tarde e noite), fisioterapia (80 vagas,
tarde e noite), terapia ocupacional (60jvagas, tarde e noite), pedagogia (100vagas, tarde e noite), licenciatura em
ciências matemáticas (200 vagas, noite) e •
letras (50 vagas, noite). As provas serão
nos dias 30 e 31 de janeiro, às 8h.

Vestibular

Aulas extras 
preparam 

vestibulandos

Sizenando

Rio de Janeiro, cinco horas da tarde.
O calor é insuportável. Numa sala ampla,
no T andar de um prédio comercial no
bairro de Copacabana, cerca de 80 jovens— a maioria usando shorts, bermudas e
camisetas — começam a fazer exercícios
de matemática, dando início a mais um
dia das aulas extras para a revisão de
matéria no tradicional Curso Miguel
Couto, de preparação para o vestibular.
Na expressão de todos, uma mistura de
decepção e ceticismo diante da anulação
do concurso do Cesgranrio e das mudan-
ças das regras do jogo no vestibular 88. A
palavra mais usada pelos alunos é cobaia.

Estudei sem parar desde agosto.
Agora, perdi o pique. Estudo um poucode manhã, vou à praia e à tarde venho ao
curso. Estou cansado e me sentindo como
uma cobaia de tudo isso — afirma Eric
Bastos, 17 anos, aluno do Colégio Prince-
sa Isabel, que está tentando uma vaga
para o curso de biologia na UFRJ (Uni-versidade Federal do Rio de Janeiro) e
no concurso da Fundação Cesgranrio, no
qual sua primeira opção é a UERJ (Uni-versidade do Estado do Rio de Janeiro).
Eric conta que resolveu fazer o curso porcausa da anulação do concurso da Ces-
granrio, provocado pela descoberta da
quebra do sigilo. Ele estava certo de que
passaria no unificado.

O curso extra do Miguel Couto, cujas
aulas terminarão no dia 29, estava pro-
gramado antes da anulação do vestibular
unificado e visava atender apenas aos

Fim de semana

tem teste para

3 faculdades
Para muitos estudantes que fizeram

esse final de semana o vestibular das
faculdades Cândido Mendes, Cidade e
Celso Lisboa essa foi apenas mais uma
etapa vencida. Isso porque devido aos
vestibulares isolados e a anulação do
unificado muitos jovens na esperança de
entrar para uma universidade estão se
submetendo a vários exames.

Não é brincadeira fazer tanta pro-va. ainda por cima uma atrás da outra.
Eu sei que é muito desgastante mergulhar
assim no estudo, mas essa é a chance da
minha vida, disse Ana Cristina Lobo de
Figueiredo ao sair ontem das provas de
matemática, física, química e biologia da
Faculdade Cândido Mendes de Ipanema.
De dezembro até hoje ela já fez o vesti-
bular da PUC, Cesgranrio e Cândido
Mendes e ainda fará os exames da UFRJ,
Estado de Sá e o unificado. Ana Cristina
disputa uma vaga para seguir a carreira
de direito.

Lá se foi mais uma bateria de
provas. Ainda estou viva —, diz brincan-
do Ana Cláudia Kruel, 18. que está
tentando uma vaga na Cândido Mendes
na área de administração. "Já fiz a provada PUC, do Cesgranrio c (agora) termi-
nei a da Cândido. Sabe o que ainda me
espera pela frente? Lima vestibular quasetodo de provas discursivas da UFRJ e oda UFF. E maçante, mas o que se vai
fazer. Não pretende ter que repetir adose no próximo ano", garante ela.

Ana Cláudia estudou no Colégio
Princesa Isabel e comenta que este ano os
estudantes estão notando uma mudança
nos vestibulares: "A maioria dos testes
tem muitas questões discursivas, uma
prática que não era adotada no passado.O negócio era só marcar cruz. Ainda bem
que no colégio a partir do segundo semes-
tre nós teremos questões discursivas",
comenta.

Candidatos reclamam da anulação
do unificado e

Cursos têm
Vários cursos pré-vestibulares e colé-

gios especializados na preparação para o
concurso estão oferecendo aulas extras
para os alunos. No Colégio Princesa
Isabel, cm Botafogo, as aulas começaram
no dia 12 deste mês e vão até 11 de
fevereiro, às terças, quartas e quintas-feiras, de 8h às llh30min. Os alunos
pagam CZS 2.900.00, incluído aí o preçodo material didático usado, e a lotação
está esgotada: quase 200 estudantes se
inscreveram e alguns fizeram reserva pa-ra o caso de haver desistências.

Amanhã começarão as aulas extras
da rede MV-1, que terminarão no dia 12
de fevereiro. O diretor-acadêmico José
Carlos Portugal disse que "vai sentir o
clima" e, dependendo do interesse e da
ansiedade dos alunos, as aulas poderãoser prorrogadas, após o carnaval, até o
início das novas provas do vestibular da
Fundação Cesgranrio. Segundo ele, no
curso será feita uma revisão geral dos
assuntos através de exercícios, tendo co-
mo modelo provas do concurso da Ces-
granrio, inclusive, as que foram anuladas
devido às denúncias de fraude. Também
serão trabalhadas questões discursivas.

José Carlos Portugal está indignado
com a forma pela qual a educação está
sendo tratada no país e, na sua opinião, o
administrador não tem como planejardiante de tanta indefinição e mudanças."A UFRJ e a UFF só definiram o seu
calendário de provas nos últimos dias e as

Reitores querem
discutir acesso

à universidade
A substituição do vestibular por

avaliações feitas pelo Cesgranrio du-
rante as três séries do 2o grau, com
duas provas por ano, proposta pelo
presidente da fundação, Carlos Alber-
to Serpa, não é bem aceita por reitores
de universidades públicas. Para eles, as
universidades é que devem decidir,
depois de debates, a melhor forma de
seleção para as vagas que dispõem.

Para o reitor da Universidade do
Estado do Rio (Uerj), Ivo Barbieri, a
proposta representa uma intervenção
direta na autonomia das escolas de 2o
grau. "A universidade", diz ele, "deve
trabalhar para que o Io e o 2o graus
melhorem, mas através de práticas
mais eficazes e democráticas do que a
proposta, até porque temos que con-
fiar no trabalho dos professores".

O reitor da Universidade Federal
Fluminense (UFF), Hildiberto Ramos
Cavalcanti de Albuquerque Júnior,
também discorda da substituição do
vestibular por seis testes durante o 2o
grau, lembrando que as universidades
não foram sequer consultadas pelo
Cesgranrio para a apresentação de sua
proposta ao Ministério de Educação.

— E triste — diz ele — ter visto a
simples passagem do 2o para o 3o grauvirar caso de polícia, mas isto nos faz
pensar na necessidade de uma "forma
de ingresso na universidade menos
traumática.

Para Hildiberto Albuquerque Jú-
nior, as avaliações dos alunos de ensi-
no médio pelo Cesgranrio durante o
curso distorceria o 2o grau e transfor-
maria as aulas, desde a primeira série,
em preparativas para os exames ex-
ternos.

várias opções
informações que tínhamos eram de queos concursos das federais só se realiza-
riam após o carnaval", reclama o diretor-
acadêmico da Rede MV-1. Segundo ele,
os alunos estão muito desmotivados, mas
precisam"ca/r na real" e se reprogramar
para as provas, sem deixar que a tentação
da praia ç o desânimo os peguem. Ele
acha que ninguém lucra com essa con-
fusão.

— Quem estava mal preparado náo
conseguirá se preparar em um mês. Revi-
são é para quem sabe. Náo há milagre —
diz José Carlos Portugal.

O Colégio Guanabara e o curso Mi-
guel Couto-Tijuca também oferecerão
aos alunos, a partir de amanhã, um curso
de apoio e revisão de matéria, visando
aos concursos das universidades federais.
Serão oito horas de aula. No Impacto —
outro curso tradicional na preparação de
vestibulandos — ainda não está decidido
se haverá aulas extras ou não. A direção
deverá decidir amanhã. Os colégios, co-
mo São Vicente e Andrews, cujos alunos
costumam ter bom desempenho no vesti-
bular foram pegos no contrapé com as
mudanças no concurso. No São Vicente
não haverá aulas extras devido à impossi-
bilidade de se convocar os professores no
período de férias; no Andrews, ainda náo
há uma definição, segundo o diretor
Edgard Flexa Ribeiro, mas a situação é
difícil, já que as aulas do ano letivo de
1988 começarão logo após o carnaval.

Desorganização

faz concurso

ser suspenso
As diversas fraudes em vestibulares

no Brasil produziram uma síndrome quecausou tumulto ontem à tarde, no Ciep
presidente Agostinho Neto, no Humaitá,
onde haveria prova para residência médi-
ca no hospital Fernandes Filgueira, da
Fundação Osvaldo Cruz. O concurso aca-
bou não se realizando, devido à desorga-
nização dos coordenadores, ao atraso dos
fiscais e, principalmente, à desconfiança
geral de que mais uma fraude poderiaacontecer.

A prova estava marcada para 14h,mas
quando os candidatos chegaram não ha-
via lugar para todos nas salas. As cartei-
ras do Ciep são duplas e, como a prova
previa um aluno por carteira, a capacida-
de das salas ficou reduzida à metade.
Muitos dos 490 estudantes ficaram, en-
tão, no pátio, à espera de uma solução.

Um grupo de candidatos decidiu ir
até a coordenação para tentar resolver o
problema. Quando chegaram lá, desço-
briram que as provas estavam abertas,
em caixas sem lacre, sobre a mesa, sem
qualquer proteção ou sigilo. A revolta
aumentou e, em assembléia realizada no
pátio do Ciep, os alunos decidiram náo
aceitar a prova.

O coordenador do concurso, João
Barbosa, culpou o atraso dos fiscais — e a"falta de paciência dos alunos" pela con-
fusão, mas acabou concordando com a
anulação da prova por quebra de sigilo.

|—| Se até o final do mês a Universi-
dade Gama Filho e o Inamps náo

entrarem em acordo para a venda do
Hospital da Universidade, 50 alunos
deixarão de se formar no final do
primeiro semestre do ano e outros 100
náo poderão cursar as aulas práticas,
pois a Gama Filho se recusa a aceitar a
matrícula dos estudantes que cursam
do oitavo ao 12° período de medicina.

candidatos dos concursos isolados das
universidades federais (UFRJ e UFF —
Universidade Federal Fluminense), adia-
dos devido à greve dos servidores. Aidéia do curso é dar aulas de reforço.
Mas, para a surpresa do professor Henri-
que Oswald, que esperava encontrar uns20 alunos no primeiro dia de aula, naterça-feira passada, cerca de 100 jovensestavam na sala do Miguel Couto (aotodo já há 140 matriculados, pagandoCZS 2.200,00 pelo curso).

— Tivemos que mudar um pouco a
linha do curso, já que este se concentraria
nas questões discursivas, que são a tônica
do vestibular das federais, e também
aumentamos a carga horária, por exigén-
cia dos alunos — diz Henrique Oswald.
Segundo ele, o aluno se sentiu muito
desamparado diante da anulação do ves-
tibular da Cesgranrio e da indefinição das
datas do concurso das federais, só fixadas
na semana passada. "Eu disse aos alunos
para manter a máquina aquecida. Devem
assistir ao curso, fazer os exercícios e
manter a tranqüilidade", diz o professor.

As aulas no Miguel Couto foram
marcadas no fim da tarde justamente
para permitir que os jovens vestibulandos
possam aproveitar o dia. Cristiana Dy-
minski, 22 anos, que tenta uma vaga paraodontologia, diz que resolveu freqüentar
as aulas extras porque em casa não tem
mais "pique 

para estudar". No troca-
troca das regras do jogo do vestibular,
Cristiana é uma das poucas pessoas quelevaram vantagem: embora as provas das

federais estivessem marcadas inicialmen-
te para o mesmo dia e horário, por força
de portaria do Ministério da Educação,
ela se inscreveu na UFRJ e UFF e agora
terá mais chance de passar, pois os exa-
mes estão marcadas para dias diferentes.Foi esperteza, minha. Não acredi-
tei no sistema — afirma.

Marcus Vinícius Martins, 19 anos,
não acreditou que os concursos das fede-
rais pudessem acontecer em dias diferen-
tes e não vê qualquer vantagem nas
mudanças que surpreenderam os vestibu-
landos na última semana. Ele fez provasno vestibular da Cesgranrio para medi-
cina.

Tenho certeza dc que ia pegar
pelo menos uma faculdade particular.Estou me sentindo péssimo com a anula-
ção do unificado.

Solange Patrício, 17 anos, que está
fazendo vestibular para psicologia (unifi-cado e UFRJ), também ficou muito abor-
recida com a anulação do concurso, pois
planejava viajar em fevereiro. Ela deci-
diu recorrer ao curso extra do Miguel
Couto para não perder o ritmo e tirar as
dúvidas.

Em parte, foi bom, porque não
me dei bem em química no concurso
anulado — afirma Solante.

O professor João Jorge Fernandes
Chaves, do Miguel Couto, diz que nin-
guém lucra com o adiamento das provas:Quem se deu bem no primeirovestibular vai se dar bem no segundo e
quem não foi bem dificilmente terá suces-
so. Não acredito em milagre.

Armando Luiz França, que não teve
sorte durante o período de provas do
Cesgranrio (sofreu um desastre de moto
ao sair da penúltima prova) está tentando
uma vaga em administração na Cândido
Mendes. Ele também vai fazer o vestibu-
lar da UFRJ e o do Cesgranrio novamen-
te. "A competição é grande, mas as
chances de entrar-se para a universidade
parece maiores com tantas opções de
exames", afirma ele.

Ontem a maioria dos estudantes
achou a prova discursiva de matemática
muito difícil, mas segundo Maria Laura
Bingemer, que optou por economia,"quando você sabe realmente as matérias
é muito melhor escrever à vontade sobre
os assuntos do que marcar uma cruz".

Ela está na lista de reclassificados na
PUC, mas ainda fará as provas da UFRJ
e ontem, depois das provas conferia suas
respostas com as da amiga Fernanda
Martins, que escolheu a carreira de admi-
nistração. "Isso de fazer tantas provas é
cansativo demais, diz Fernanda, que pas-

sou na PUC para Comunicação e vai
tentar administração para a UFRJ.

São 8 mil 117 inscritos na Cândido
Mendes e, de acordo com os organizado-
res do exame, foram poucos os faltosos.
O resultado do vestibular sairá no dia 26.
Já na Faculdade da Cidade, na Lagoa
ontem foi o dia das provas de história
(com questões discursivas), matemática,
física, química e biologia. Lá também foi
constatado o grande número dc vestibu-
landos que esse ano estão fazendo exa-
mes para diversas instituições.

|—| Este é o gabarito das questões das
provas de Matemática, Física,

Química e Biologia realizadas pela
Faculdade Cândido Mendes: I-B, 2-C;
3-A; 4-E; 5-B; 6-E; 7-A; 8-D; 9-D; 10-
C; 11-A; 12-B; 13-C; 14-C; 1S-E; 16-
D; 17-B; 18-E; 19-C; 20-C; 21-A; 22-
E; 23-D; 24-D; 2S-C; 26-D; 27-A; 28-
B; 29-E; 30-D; 3I-B; 32-A; 33-
anulada; 34-C; 35-C; 36-D; 37-A; 38-
B; 39-E; 40-D; 41-A; 42-D; 43-B; 44-
D; 4S-D.
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tistas. ninguem. ate hoje. os reunira num tras dc mais de mil excicatas — especies nao funcionem ben, ao ser enxerta- sunto — do qual, admite tomou conhe- Agricultura. Esse e o resultado do tra- rocratas que se encostem no poder
so acervo". preservadas e montadas para estudos. das no seu cerebro. "O tecido em- cimento por acaso—. o professor Luiz balho iniciado ha 30 anos pelo alemao publico", dizo professor Luiz Henrique

Diretor do laboratdrio de neurologia "Esse herbario nos auxiliara a superar os brionario e o mais apropriado para Henrique Mendes dc Campos, presi- Helmuth Wiese, que entre outros pre- Mcndes de Campos. A selecjao dos
experimental da Escola Paulista de Medi- problcmas dessa area da medicina, pouco esse tipo dc transplante, porque nao dente da Fundaqao Educacional de mios conquistou, em 1979, a medalha alunos, portanto, sera rigorosa, porque
cina. Cavalheiro disse que seu intercsse prestigiada. c a resguardar a memoria de perde sua capacidade de crescimen- Santa Catarina (FESC), acredita" que dc ouro na Expo-Apis do Congresso a propria apicultura tem suas peculiari-
por plantas medicinais surgiu em conse- usos c costumes dos brasileiras em rela- to, nem e rejeitado pelo receptor", agora cncontrou uma saida para 0 pro- Internacional de Apicultura, cm Ate- dades.
qiiencia de experiments com substancias gao as plantas medicinais", diz Moraes. dissc Madrazo.
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Progresso — o primeiro cargueiro espacial /

j)nnrilrln Rnrrprin se as manobras foram convenientemen- purrou estagao Salyut 6 para uma ^ ill 1 jr M W j*° te executadas. No caso de uma falha, orbita mais clevada, este exe- X % 1 E f MM M
de Freitas Mourao sinais de corregao transmitidos da cutado da Terra. Tal tecnica \ \ ill#/

Terra.
XJ" em da

; XJL 1978, o espa- de do
— — lan^ado por coni At6 o dia de hoje um total

um foguete Proton (A-2) do Centro 7,9m c um diametro cargueiros Progressos jd foram lan?a- X mJ » I A.. Espacial de Baikonur. Depois de dois de 2,2m de deposito dc carga, tem um dos: 12 para estagao Salyut 6 de 1979 Mr M I
.' dias de viagem, a 22 de janeiro, uniu-se peso do 7020Kg, 

^dos 
quais 1981; 14 para a estagao Salyut 7 de 1982 B m I

a pane posterior da estagao Salyut 6, 2.30UKg de carga lOOOKg de combus- a 1986 a 7 para estagao Mir, desde 1986. B ™ I
concluindo o primeiro abastecimento tfyel. Constitui-se espaijonave to- Desde que o primeiro cargueiro %
espacial da historia da astrunautica. Ao talmente descartavel. Em consequen- espacial Progresso foi empregado com A I

; mesmo tempo, os ocupantes da estagao nao houve necessidadc que sucesso, o periodo de uso de uma S I
; orbital, cosmonautas Yuri Romanenko modulo de dcscida fosse protegido por estagao arbital nao e mais limitado. Mr M I
\ (1944) e Georgi Gretchko (1932) se escudo termico. Depois de totalmente Cada cargueiro, ao transportar 1300kg aW fl I %

transformavam nos primeiros carrega- descarrcgada. a Progresso faz sua reen- de combusti'vel e uma tonelada de car-
dores do espago transportarem para Seu tornou manter as

¦ o Salyut 6 os preciosos carregamentos com as moleculas das camadas mais orbitais em estado de utilizagao perma-
j levados pelo Progresso 1, sendo tam- densas da nossa atmosfera provoca uma nente. A partir deste avango, os recor- Prspars-se para lazer uma vcrdadaira viagem atraves do fascinante universo da 2bdm os primeiros bombeiros do cosmo elevagao de tcmperatura na superfi'cie des de permanencia no espago dos Propaganda e do Marketing. «» ao encherem os reservatdrios de com- do cargueiro, que acaba totalmente sovieticos foram se estendendo de acor- De 18 de janeiro a 11 de fevereiro, voce poderci fazer 5 cursos completos com os |

_bustivel de sua estagao. E conveniente destruido e consumido pelo calor gera- do com a capacidade ffsica de cada maiores nomes da Propaganda e do Marketing. s
<' lembrar que o sucesso desta primeira do; nada atingindo o solo terrestre. cosmonauta. No aproveitamento das s
! missao de abastecimento so foi possivel Sua forma e estrutura foi concebida estagoes orbitais os sovieticos estabele- RrjRPRTn RAHIPWQP  I: gragas a uma nova caracterfstica funda- de tal niodo que o seu compariimento ceram o seguinte procedimento: uma HUbtHIU BAnltNoh $inanillM 

TAI nPIRA I. mental da estagao espacial Salyut 6— de carga. hcrmeticamentc fecliado, per- tripulagao principal ocupa-se da estagao Atendimento c.-t3ooo. JUAUUIM tALUtIHA
uma segunda pega de engate, na extre- mite o trabalho do cosmonauta no seu durante varios meses, assegurando Um dos maiores especiaiistas em Planelamenio de Teenies 06 VSridaS C:i6000.

; midade traseira, que permite o acopla- interior durante a transferencia dos re- seu bom funcionamento e realizando Campanha do pais. Vice-President de operates da Esquire Consultor de empresas na area de vendas. Ja atuou com a
; mento simultaneo de duas naves Soyuz, cipientes para a estagao espacial. descarregamento periodico dos vefculos . . Alpargatas, IPC, Gessy Lever entre outras empresas.

ou seja, quatro espagonautas, ou rece- outro compartimcnto contem, alem de de reabastecimento. Neste periodo, ' naespm3Js 
w30»as°oi* ;e,m\—noPaia:eH0lei900nas 1300¦> Bui-eiiwtodo-os2*u

; ber ao mesmo tempo uma Soyuz e um 4 tanques dc propelente, diversos ou- alem de acompanharem as experiencias Semma"° 
""I

cargueiro de abastecimento Progresso. tros recipientes com ar coniprimido e observagoes cientificas e industrials WASHINGTON OLIVETTO J. ROBERTO WHITAKER PENTEAD0
A nave cargueiro possui uma unida- tanqud sob pressao, com nitrogenio. em curso, os cosmonautas recebem de Criagao cj$3000. Marketing c."t3ooo

de de engate cujo objetivo e 0 acopla- Entre os principals equipamentos con- tempos a tempos, a visita de uma tripu- Umdosmaispremiadospublicitariosdomundo. Presidente e Autor de livros e artigos. Um dos maiores defensores do
mento automatico com as estagoes orbi- duzidos pela nave devemos incluir: os lagao, em geral com um visitante es- Diretor de Criagao da W/GGK. marketing brasileira. vice-Presidente da ESPM.
tais. Ela corrige a sua propria trajeto- filtros da purificagiio de ar. os absor- trangeiro, que vem passar uma semana 19"" r.oomjr,Pa'acowoieiaeaco- js isooh s^ner.nC.u-j; 01 -03-oa- KW02 NaESPMaasi9 3onas2i3on
ria, freando e acelerando, num sistema ventes de gas carbonico, os reservatd- na estagao para realizar pesquisas espe- —
de orientagao por ondas de radio, que rios de agua potavel c siico de frutas. os cificas. dentro do espfrito do programa JOAO DANIEL E CHICO ABREA MARIA ALICE LANGONI
funcionam em conjunto com a estagao. filmes e equipamentos cientificos. sovietico Intercosmos, que visa interna- Comerciais para TV cz»3000 Midia c^joooDurante esta operagao, todos os dados Alem desta funcao de cargueiro, cionalizar as vantagens espaciais na .. . . , . , , ' . .. . . u'-au j 1 _ ,, , 1,, 1"^ ' „ a c • a 1 • 1 Socios/Diretores da Jodaf, eleila Melhor Produtora de Considerada uma das maiores especiaiistas em Midia no. do sistema de bordo, uma vez processa- tla 11 dc scr us»id4i como um rel ocador areas da fisica, medicina, biologia, me- Comerciais para TV dos uitimos 20 anos pelos colunistas Brasil. Diretora da Grottera e Associados.
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Células para

transplante vão

ser guardadas
MÉXICO — Os cirurgiões mexi-

canos que revolucionaram a técnica
de transplantes cerebrais para a cura
do mal de Parkinson — Ignacio Ma-
drazo e Rene Drucker Colin —
anunciaram a criação de um banco
de células para transplantes cerc-
brais. Com esse recurso, partes do
tecido cerebral enfermo poderiam
ser substituídas. No futuro, "será
possível regenerar completamente o
sistema nervoso", disseram, usando-
se as células cultivadas em espécies
de "granjas".

Madrazo e Colin fizeram, recen-
temente, o primeiro transplante du-
pio de tecido cerebral e de glândulas
supra-renais de um feto em dois
pacientes com mal de Parkinson. Os
pacientes, Leonor Cruz Bello, de 35
anos, e Mario Tellez Martinez, de
50, recuperaram 50% de sua mobili-
dade e seu estado de saúde vem
melhorando, segundo os cirurgiões.

Duplo — Os médicos mexica-
nos ofer.ceram tratamento de graça
ao ex-campeão mundial de boxe,
peso pesado, Mohammed Ali, que
sofre do mal de Parkinson, mas ele
decidiu esperar que a técnica se
aperfeiçoe, declarando que, em prin-
cípio, está de acordo em ser ope-
rado.

O duplo transplante de células
cerebrais e de glândulas supra-renais
de un, feto foi um avanço na pesqui-
sa dos neurocirurgiões. A nova me-
todologia permite reduzir os riscos
do enfermo, pois exige uma só inter-
venção cirúrgica e não duas, como
no caso do autotransplante. Além
disso, ajuda os pacientes de idade
avançada, cujas supras-renais talvez
não funcionem bem ao ser enxerta-
das no seu cérebro. "O tecido em-
brionário é o mais apropriado para
esse tipo de transplante, porque não
perde sua capacidade de crescimen-
to, nem é rejeitado pelo receptor",
disse Madrazo.

Fernando Bond

FLORIANOPOLIS 
— Sc ilispu-

sessem de abelhas em número
suficiente para a fecundação (poliniza-
ção) dos pomares no período de florada
da primavera do ano passado, as em-
presas agrícolas de Santa Catarina po-
deriam produzir até 270 mil toneladas
de maçãs na safra de 1988. entre janeiro
e março. Como são poucas as coíinéias.
a produção — que mesmo assim baterá
novamente o recorde nacional — vai
cair cerca de 30%, ficando em 180 mil
toneladas. Para quem pensa que as
abelhas servem apenas para produzir
mel, essa informação pode ser sur-
preendente, mas hoje as secretarias
estaduais de agricultura, institutos de
pesquisa agrícola e empresas privadas
de todo o país vêm fazendo grandes
investimentos na apicultura (criação de
abelhas) como forma de aumentar a
produtividade, principalmente das
culturas de grãos e frutas. Nos Estados
Unidos, por exemplo, 36 estações apí-
colas controlam a produção agrícola,
através da polinização. Lá, a produção
de mel, apesar de representativa, é
considerada secundária.

Escola — No Brasil, onde exis-
tem apenas 80 mil apicultores, a criação
de abelhas ainda é uma atividade semi-
artesanal, e, por isso, desordenada a
ponto de comprometer as normas racio-
nais de padronização na produção de
mel, pólen (para consumo in natura ou
para uso cosmético, alimentar e hospi-
talar), geléia real (de alto valor nutriti-
vo) e própolis (resina das flores utiliza-
da pelas abelhas como material para
construção de colméias, com proprieda-
des antibióticas). Interessado pelo as-
sunto — do qual. admite tomou conhe-
cimento por acaso —, o professor Luiz
Henrique Mendes de Campos, presi-
dente da Fundação Educacional de
Santa Catarina (FESC), acredita que
agora encontrou uma saída para o pro-

>wnw-

ervo reunirá dados sobre plantas como o confrei

Fundação coleta dados

Be 
plantas 

medicinais

Abelhas proporcionam produção agrícola maior

blema: vai fundar a primeira escola
técnica de apicultura da America Lati-
na, que começa a funcionar em março,
com 50 alunos, 20 deles de outros
países, como Argentina, Uruguai e Pa-
raguai.

— Depois de ler alguma coisa sobre
as abelhas, descobri que elas são res-
ponsáveis pela preservação do meio
ambiente, o que é tão importante quan-to o aumento da produtividade ou a
produção de mel. As abelhas, pelanecessidade de espaço na natureza, são
um ponto de equilíbrio no dilema de se
abrir novas fronteiras agrícolas e ao
mesmo tempo preservar a natureza —
explica o professor.

Escola-colméia— Não é poracaso que a primeira escola de apicultu-
ra com nível de 2" grau, com curso de
três anos de duração, está sendo criada
cm Santa Catarina. Maior produtor de
mel do país, com 10 mil apicultores c 6
mil toneladas anuais, o estado tem o
único instituto apícola do país, em Fio-
rianópolis, mantido pela Secretaria de
Agricultura. Esse é o resultado do tra-
balho iniciado há 30 anos pelo alemão
Helmuth Wiese, que entre outros pré-mios conquistou, em 1979, a medalha
de ouro na Expo-Apis do Congresso
Internacional de Apicultura, em Ate-

nas (Grécia). Wiese é o responsável
pela construção da Cidade das Abelhas,
a 14 quilômetros do Centro da capital
catarinense, um campo experimental
onde funciona o instituto e que em
março vai abrigar a Escola Técnica
Apícola.— Nossa escola vai funcionar com a
mesma eficiência, organização, higiene
e disciplina de uma colméia — garanteWiese, que acredita que dentro de
alguns anos o Brasil poderá estar pro-duzindo 150 mil toneladas anuais de
mel, cinco vezes mais do que a produ-
ção estimada de 1987.

A maior preocupação de Wiese é
preparar um currículo que "respeite a
realidade brasileira", já que as escolas
européias, que servem como modelo,
estão adaptadas ao clima frio e à sua
própria geografia. Outra exigência da
escola apícola brasileira é que seus
alunos sejam produtores rurais, e que,
depois de aprender as técnicas de cria-
ção, transfiram seus conhecimentos a
outros agricultores. "O que nós não
queremos é ficar formando futuros bu-
rocratas que se encostem no poder
público", diz o professor Luiz Henrique
Mendes de Campos. A seleção dos
alunos, portanto, será rigorosa, porque
a própria apicultura tem suas peculiari-
dades.

tóxicas oriundas de algas e capazes de
produzir convulsões. Passei a buscar, en-
tão, produtos naturais que tivessem ação
tóxica para estimular lesões específicas e
estudar suas funções".

Esper Cavalheiro, Elaine Elisabetsky
(uma estudiosa da farmacologia cm mo-
delos de epilepsia, professora na Univer-
sidade Federal do Pará) e João Antonio
Rodrigues de Moraes (médico pós-
graduado em farmacologia pela Universi-
dade Estadual de Campinas-Unicamp)
criaram a fundação para desenvolver pes-
quisas sobre a função terapêutica de
plantas."Criamos, além do banco de dados,
um comitê encarregado de estabelecer
princípios de como coletar, conservar e
preparar essas plantas para consumo",
explica Moraes, diretor-superintendente
da Fundação, que pretende, ainda, inau-
gurar até março um herbário com amos-
tras de mais de mil excicatas — espécies
preservadas e montadas para estudos."Esse herbário nos auxiliará a superar os
problemas dessa área da medicina, pouco
prestigiada, e a resguardar a memória de
usos e costumes dos brasileiros em rela-
ção ás plantas medicinais", diz Moraes.

" SÁO PAULO — A Fundação Brasi-
leíra de Plantas Medicinais, entidade re-
centemente criada, deve apresentar; no
39" Congresso Brasileiro de Botânica, em
Belém do Para, no fim do mês, o primei-
rp banco de dados de plantas medicinais
iío país. Em processo de conclusão, esse
banco de dados, informatizado, reunirá
todas as publicações científicas que tra-
tiim do assunto. Por enquanto, arquiva
aproximadamente 600 documentos, co-
Ihidos junto a profissionais de São Paulo,
João Pessoa e Belém.

Para Esper Abráo Cavalheiro, neu-
rologista pós-graduado em epilepsia no
Centro Nacional de Pesquisa Científica
de Paris, França, e diretor científico da
Fundação, esse banco de dados é muito
significativo,"porque apesar da impor-
tancia das plantas medicinais brasileiras e
de magníficos c aprofundados estudos
realizados isoladamente por nossos cien-
listas, ninguém, até hoje. os reunira num
só acervo".

Diretor do laboratório de neurologia
experimental da Escola Paulista de Medi-
cina. Cavalheiro disse que seu interesse
por plantas medicinais surgiu em conse-
qiiéncia de experimentos com substâncias

Astronomia e Astronáutica

KLABIN CERAMICA S/A.

Klabin Irmãos & Cia. e

Cecrisa-Cerâmica Criciúma S/A.

COMUNICAM

Que contrataram a transferência do controle acionário de

Klabin Cerâmica S/A. para a Cemina S/A - Cerâmica e

Mineração Nacional Indústria e Comércio.

Em 16.12.1987 o Grupo Cecrisa foi investido na

administração de Klabin Cerâmica S/A. que prossegue
operando normalmente.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1987

Cargueiro

Progresso

Módulo de
instrumentos
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Compartimento de combustível JORNAL DO BRASIL

Anel de
acopiamento Compartimento de carga

XX á dez anos, em 20 de janeiro de
AJL 1978, o primeiro cargueiro espa-
ciai — Progresso 1 — era lançado por
um foguete Proton (A-2) do Centro
Espacial de Baikonur. Depois de dois
dias de viagem, a 22 de janeiro, uniu-se
à parte posterior da estação Salyut 6,
concluindo o primeiro abastecimento
espacial da história da astronáutica. Ao
mesmo tempo, os ocupantes da estação
orbital, cosmonautas Yuri Romanenko
(1944) e Georgi Gretchko (1932) se
transformavam nos primeiros carrega-
dores do espaço ao transportarem para
o Salyut 6 os preciosos carregamentos
levados pelo Progresso 1, sendo tam-
bém os primeiros bombeiros do cosmo
ao encherem os reservatórios de com-
bustível de sua estaçáo. É conveniente
lembrar que o sucesso desta primeira
missão de abastecimento só foi possível
graças a uma nova característica funda-
mental da estação espacial Salyut 6 —
uma segunda peça de engate, na extre-
midade traseira, que permite o acopla-
mento simultâneo de duas naves Soyuz,
ou seja, quatro espaçonautas, ou rece-
ber ao mesmo tempo uma Soyuz e um
cargueiro de abastecimento Progresso.

A nave cargueiro possui uma unida-
de de engate cujo objetivo é o acopla-
mento automático com as estações orbi-
tais. Ela corrige a sua própria trajeto-
ria, freando e acelerando, num sistema
de orientação por ondas de rádio, que
funcionam em conjunto com a estação.
Durante esta operação, todos os dados
do sistema de bordo, uma vez processa-dos, são enviados à Terra para verificar

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

De 18 de janeiro a 11 de fevereiro, você poderá fazer 8 cursos completos com os
maiores nomes da Propaganda e do Marketing.

ROBERTO BAHIENSE
Atendimento

Seminário
JOAQUIM CALDEIRA
Técnica de Vendas

Cz|3 000.
Um dos maiores especialistas em Planejamento de
Campanha do pais. Vice Presidente de Operações da EsquirePropaganda
18 • 20 • 25 • 27/01 NA ESPM das 19 30 h as 22 00 n

C:J 6 000.
Consultor de empresas na área de vendas. Já atuou com a
Alpargatas, LPC, Gessy Lever entre outras empresas
28 e 29/01 No Leme Paiace Hoiei das 9 00 n as 13 00 n Buftet incluído nos 2 dias

Seminano
WASHINGTON OLIVETTO
Criação cí$ 3 ooo.
Um dos mais premiados publicitários do mundo. Presidente eDiretor de Criação da W/GGK.
19/01 No Qn;r ?3'ace Hotel de 9 00 ^ as ^3 00 f Bu"et ¦ ncluido

J. ROBERTO WHITAKER PENTEADO
Marketing Cz$ 3000.
Autor de livros e artigos. Um dos maiores defensores do
marketing brasileiro Vice-Presidente da ESPM.
01 -03 08 • 10/02 Na ESPM das 19 30 h as 21 30 n

Semma'10
JOÃO DANIEL E CHICO ABREA
Comerciais para TV ca3ooo.
Sócios/Diretores da Jodal. eleita Melhor Produtora deComerciais para TV dos últimos 20 anos pelos colunistas
publicitários.
21/01 No Leme 0aUce Hotel das 9 00 n as 18 00 n Butfet «nciuido

MARIA ALICE LANGONI
Midia Czl 3 000.
Considerada uma das maiores especialistas em Midia no
Brasil. Diretora da Grotteia e Associados
02 - 04 09-11/02 Na ESPM das 19 30 nas 21 30 n

Seminário
SÉRGIO CAMPANELLI E SÉRGIO MINEIRO
Comerciais para Rádio c.-»3ooo
Socios/Diretores da MCR. eleita a Melhor Produtora de Radio
dos últimos 20 anos pelos colunistas publicitários
03/02 No Leme Paiace Hotel das 9 00 b as'5 00 n BuKei ndu-do

JOÃO DE SIMONI
Promoção e Merchandising cztm
O Homem de Promoção do Ano. eleito pelo Prêmio
Colunistas Diretor da De Simoni & Associados.
26/01 Nc Leme Paiace Hotel das 9 00 n as 1£ 00 n Bi0 JEITO DO UUE. 0 TRAÇO DO LAN
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Descontos para inscrições em mais de um curso ou para grupos.
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informe jb Brasileiros conseguem chegar a Gaza

Ii ... 

Nablus, CisjordSnfa — AFP
TWr em para cuidar de si mesmo o mas nao conseguiu ficar longe dos noti- Jerusalem — Os 15 parlamcntares brasileiros que inspe- | 

tggPBif 
f 1

J_^l A ri4rinc ca Acnaiha cionam a sttuaqao dos palestinos nos terntonos ocupados visita- JSBSm 111 4Lovtrno e competente. ' p * . ram ontem a Cisjordama c Faixa de Gaza, apesar da amea^i do MTodos os aumentos concedldos Jacnegou a Varginha, cidade do sul governo de Israel de boicotar a missao, informou 0 subdiretor Hr '-..v* • '%$$£SP* ** " s> 1
no ano passado a mais de 50 mil de Minas, vizinha a Trcs Pontas, terra geral do ministlrio das Rclaqdes Extcriores de Israel, Isaac Shefi, \ «*.,»* || : 1 !
funcionarios das estatais de energia do ministro Aureliano Chaves, ex-vice encarregado dos assuntos latino-americanos. « i| # i I v 

'

eletrica estao irreeulares de Figueiredo. Shefi acusou a missao de ter sido planejada pclo lobby Sra- 1| * ' gg
Foram borrifados sobre as fo- Semana passada circulavam em di- Br^fli^AKuwSSm auforfelS6 lk> 9H& * -

lhas depagamento sem a devida jfil^fb,Carr0S 
da ciciade adesivos 1ue presidente do Congresso, Ulysses Guimaracs, pois a delegaqaofoi jtf^L

Sa^^aMri^SEsSS'^l J ftguZtdo" 
° ™° J°ioBatis' jZSa^Shlosll^s^l^1^ 

ell^egoS'tSb/m fflEf 3Q| W||| j:
gao que supostamente s6 existe pa- Trata-se de uma parodia de Eu Airton Soares, que nao pertcnce ao Congresso brasileiro, mas ll
ra controlar 0 assunto.^ 

^ amava 0 Gordo e nao sabia. viajou como conselheiro da missao dos 
garTamentwes! g&tfjjjHKjjji? 

'

para^s^p^xhnos d^^'quanck) ex'a- 
E carrega uma ironica amWguidade. condenada a^ pnsao perpetua por cumplicidade na morte''de um

minara a confusao salarial da Ele- sob Joao ou Joao sobre 0 povo, no Policiais israelenses dispersaram com balas de borracha
trobras e suas oito subsidianas. tempo em que ele dizia estar contando palestinos que atacaram a poticia com pcdras e incendiaram um ' -4 1

Provavelmente para carimbar 0s minutos para desocupar as baias da 6nibus cm Gaza> na sexta semana de combates entre forsas :\SI
nas decisoes o seu "aprovo" retar- Granja do Torto? IgffiSL!: TSkttrlS'A* 

' 
r

datano. .. Em banho-maria, que cumpriram a ordem de greve nos territorios ocupados. •

Ponto final O tdrmino da intervenqao no Banerj Israel, impediu ontem a deportaqao dos quatro palestinos presos j-jBif
Ainda esta semana devera ser resol- que estava programado para fevereiro, em Gaza. Levin aceitou 0 apelo da advogada dos palestinos, que Iflllillill IBBHI

vida a questao Autolatina x CIP, que provavelmente, se estendera por mais alegou pouco tempo para que eles preparassem uma defesa. Soldados israelenses abrern a forqa lojas que aderiram a greve
esta na Justiga desde o final de no- um ano-
^"o'ministro 

da Fazenda, Malison da Camaval MIHIS'tRmpAEDUMSAO j „ |> 
V 1 „ .

Nobrega, \k entrou em contato com a . Pe'o sim, pelo nao, o presidente da muufcuin rJon^oin/ncr Dj?DirvrrnrS^nn onrT/uc L OlltlCcl ft lUZ QOS SStfOS
fabrica de autom6veis que mantem seus Riotur, Alfredo Laufer, mesmo des- CONVlNIO CNPt^BID/UFC PARA EXECUQAO DO PDCT/HE
pregos desalinhados com a tabela do mentindo o risco de desastre financeiro TuMAuA DE PRESOS N Ol/oo-ETA-UFC IndicHlOS 1130 d£lO Pais consu'tam os astrologos antes de to-
CIP e disse que concorda em assinar um com o encalhe dos ingressos para OBJETIVOi EX6CU530 ds rGforms 6 smplis- mar decisoes. Originalmente, so os hindus
acordo bilateral com a empresa, desde Sambodromo, resolveu nao ficar com ?ao do Centro de Treinamento CCA/UFC, em UU1 DclSSO SC1H acreditavam na astrologia, mas sua popula-v
que ela retire o processo da Justiga. batata quente nas maos. Pentecoste-CE. nuvir ac pch-p/ac ridade influenciou outros grupos, incluindo

Em tempo: O ex-ministro Bresser Passou-a para a Publicity, agenda RECURSOS: Contrato de empr6stimo n° UUV1L db CSLlCldS  os mugulmanos — expjicou Kuldip Nayar,
Pcreira, na epoca, negou-se a assinar o que ja cuidou da campanha do governa- 715/SF/BR entre a Republics Federativa do 1VT OVA DELI—Num sombrio auarto dLos°S 

^ conhecidos j°rnallstas m|
acordo com a Autolatina, constando no dor Moreira Franco para fazer a co- Brasile o.Banco, Interan^nMno de Desen^ JV de fundos de um 

™ ™™fnasna 
Ate o viee-rei ingles da India colonial

documento apenas a rubrica de seu merciahzagao dos desfiles de escolas de ™ ! fiio n/L ? 
termos do COnvSniO n capital indiana, um homem, de terno e com temia os prognostics dos astros: Lord

chefe da assessoria economica, Yoshia- samba. 700.1.043.0/83 TirmadO entre LNMU e a Univer- brincos de ouro, estuda cuidadosamente o Mountbatten mudou o dia da independentI
ki Nakano. Ela ficou encarregada do merc/ian- sidade Federal do Cear^. cosmos (universo) para adivinhar o destino cia nacional porque os astrologos qualifica-
pt , ¦, dising e da exploragao da venda de CADASTRO: As firmas interessadas em dos poh'ticos mais importantes da India. ram a data escolhida— 14 de agosto .de.
Uarta marcaaa bebidas na Passarela ou onde houver participar da licitagao deverao estar CADAS- R.G. Kalida ja foi funcionario do governo. 1947 — de "desfavoravel".

Na dtivida, a TV Manchete resolveu presenga da Riotur no Carnaval de rua. TRADAS NA DIVISAO DE MATERIAL DA UFC, Ele so comegou a se dedicar inteira- Mapas — Indira Gandhi costumava
nao arriscar. A Brahma, ate agora, nao renovou at6 a v6spera da data marcada para a licitagao. mente it astrologia a partir da publicaqao consultar seus astrologos sobre questoes de

Em marco sai do ar a novela Car- o contrato dos anos passados. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 10.02.88 num jorna1 de uma de suas previsoes. Estado, incluindo roteiro de elei?6es, pla-
mem de Gloria Perez volta 0 maior 9:00 horas Kal.da prevm a derrota do entao part,do nejamento governamental e calendario dc
suces'so da emissora em novelas- D P^^OlaS LOCAL: Auditorio da Biblioteca Central governista, Janata, da ex-primeira-ministra viagens. Os ex-pnmeiros-ministros Moraji
Beja, de Wilson Aguiar Filho. 

' ' 
Do festival de abobhnhas dispara- 3rea 1, Pici — Carmpus Universit^rio — Fortale- wra* 

'• nas eci?oes cruciais e 
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Brasileiros conseguem cheg
JERUSALÉM — Os 15 parlamentares brasileiros aue inspe- ¦¦¦¦» m • .•?

cionam a situação dos palestinos nos territórios ocupados visita- •" -I*' í „®S8

Informe JB
Nablus, Cls)ordânla — AFP

mas não conseguiu ficar longe dos noti-
ciários, se espalha.

Já chegou a Varginha, cidade do sul
de Minas, vizinha a Três Pontas, terra
do ministro Aureliano Chaves, ex-vice
de Figueiredo.

Semana passada circulavam em di-
versos carros da cidade adesivos que
diziam:

Eu era feliz e não sabia. João Batis-
ta Figueredo.

Trata-se de uma paródia de Eu
amava o Gordo e não sabia.

Nem para cuidar de si mesmo o
governo é competente.

Todos os aumentos concedidos
no ano passado a mais de 50 mil
funcionários das estatais de energia
elétrica estão irregulares.

Foram borrifados sobre as fo-
lhas de pagamento sem a devida
aprovação do Conselho Interminis-
terial de Salários das Estatais, ór-
gão que supostamente só existe pa-
ra controlar o assunto.

Como a coisa está feita, o Cise
agora tem uma reunião marcada
para os próximos dias, quando exa-
minará a confusão salarial da Ele-
trobrás e suas oito subsidiárias.

Provavelmente para carimbar
nas decisões o seu "aprovo" retar-
datário.

Ponto final
Ainda esta semana deverá ser resol-

vida a questão Autolatina x CIP, que
está na Justiça desde o final de no-
vembro.

O ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, já entrou em contato com a
fábrica de automóveis que mantêm seus
preços desalinhados com a tabela do
CIP e disse que concorda em assinar um
acordo bilateral com a empresa, desde
que ela retire o processo da Justiça.

Em tempo: O ex-ministro Bresser
Pereira, na época, negou-se a assinar o
acordo com a Autolatina, constando no
documento apenas a rubrica de seu
chefe da assessoria econômica, Yoshia-
ki Nakano.
Carta marcada

Na dúvida, a TV Manchete resolveu
não arriscar.

Em março sai do ar a novela Car-
mem, de Gloria Perez, volta o maior
sucesso da emissora em novelas: D.
Beja, de Wilson Aguiar Filho.

Exatamente dois anos depois de sua
estréia.
Academia

Com a eleição para a cadeira n° 4 da
Academia Brasileira de Letras — vaga
desde sexta-feira com a morte de Vian-
na Moog — marcada para o remoto 21
de julho, os candidatos já começaram a
se manifestar.

Hélio Silva, Álvaro Pacheco e Antô-
nio Olinto iniciaram seus contatos tele-
fônicos com os imortais. Marcos Almir
Madeira, presidente do Pen Clube, e
Oscar Dias Correia, ministro do Supre-
mo, enviaram telegramas.

A abertura oficial da vaga, no en-
tanto, só será declarada no dia 17 de
março, pois a Academia está em reces-
so. E um grupo de acadêmicos quer
porque quer que a cadeira seja ocupada
pelo poeta gaúcho Mário Quintana, que
há cinco anos foi candidato derrotado
pelas mãos de Vianna Moog.
Em alta

A inflação de janeiro deverá ficar
entre 15,8 e 16%.
Mudanças

A cúpula do Bradesco deverá passar
esta semana por grandes agitações.

Com a morte do vice-presidente
Manoel Cabete, na última sexta-feira,
são três as vagas na vice-presidência da
empresa: a de Antônio Beltran Marti-
nez — que se afastou no início do ano
passado logo após ter sido seqüestrado
— a de Antônio Aguiar Graça — sobri-
nho de Amador Aguiar e sério candida-
to a presidente do grupo, que também
se afastou — e a de Manoel Cabete.
Pró-tur

Os 200 camarotes do Maracanã que
pertencem ao estádio receberão um
tratamento especial para serem vendi-
dos a grupos de turistas.

Serão considerados Vips e terão
geladeira, televisão e serviço de bar,
além de direito a estacionamento.

Em campanha
A candidatura do ex-presidente Fi-

gueiredo, que pediu para ser esquecido

MRIRHIsituaçâo dos palestinos nos territórios ocupados visita- ,I'« fi tfram ontem a Cisjordânia e Faixa de Gaza, apesar da ameaça do s ; W
governo de Israel de boicotar a missão, informou o subdiretor Ür -\i< "f* 

|| í
geral do ministério das Relações Exteriores de Israel, isaac Shefi, |j . ¦ 

|

alegou pouco lempo para que eles preparassem uma defesa.' 
Soldados 

israelenses abrem à força lojas que aderiram à greve

E carrega uma irônica ambigüidade.
Quem era feliz e não sabia? O povo

sob João ou João sobre o povo, no
tempo em que ele dizia estar contando
os minutos para desocupar as baias da
Granja do Torto?
Em banho-maria

O término da intervenção no Banerj
que estava programado para fevereiro,
provavelmente, se estenderá por mais
um ano.
Carnaval

Pelo sim, pelo não, o presidente da
Riotur, Alfredo Laufer, mesmo des-
mentindo o risco de desastre financeiro
com o encalhe dos ingressos para o
Sambódromo, resolveu não ficar com a
batata quente nas mãos.

Passou-a para a Publicity, agência
que já cuidou da campanha do governa-
dor Moreira Franco, para fazer a co-
mercialização dos desfiles de escolas de
samba.

Ela ficou encarregada do merchan-
dising e da exploração da venda de
bebidas na Passarela ou onde houver
presença da Riotur no Carnaval de rua.

A Brahma, até agora, não renovou
o contrato dos anos passados.
Pérolas

Do festival de abobrínhas dispara-
das recentemente por Pelé, candidato à
Presidência da República:

"Quem roubou, roubou. De ago-
ra em diante ninguém rouba mais."

"Quem já levou sua comissão nas
diversas licitações, tudo bem. Agora é
só não fazer as obras, para não se
continuar roubando."

MINISTÉRIO DA EDUCAQÂO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CONVÊNIO CNPQ/BID/UFC PARA EXECUÇÃO DO PDCT/NE
TOMADA DE PREÇOS N° 01/88-ETA-UFC

OBJETIVO: Execução da reforma e amplia-
ção do Centro de Treinamento CCA/UFC, em
Pentecoste-CE.

RECURSOS: Contrato de empréstimo n°
715/SF/BR entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), nos termos do convênio n°
700.1.043.0/83 firmado entre CNPQ e a Univer-
sidade Federal do Ceará.

CADASTRO: As firmas interessadas em
participar da licitação deverão estar CADAS-
TRADAS NA DIVISÃO DE MATERIAL DA UFC,
até a véspera da data marcada para a licitação.

RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 10.02.88
às 9:00 horas

LOCAL: Auditório da Biblioteca Central,
área 1, Piei — Campus Universitário — Fortale-
za — Ceará

EDITAIS E INFORMAÇÕES: ETA/UFC —
Térreo da Biblioteca Universitária, lado norte —
fone 243-2551

NOVA 
DELI — Num sombrio quartode fundos de um hotel em ruínas na

capital indiana, um homem, de terno e com
brincos de ouro, estuda cuidadosamente o
cosmos (universo) para adivinhar o destino
dos políticos mais importantes da Índia.
R.G. Kalida já foi funcionário do governo.Ele só começou a se dedicar inteira-
mente à astrologia a partir da publicaçãonum jornal de uma de suas previsões.Kalida previu a derrota do então partido
governista, Janata, da ex-primeira-ministra
Indira Gandhi, nas eleições cruciais de
1978.

Clientes — Indira ganhou e ele
perdeu seu emprego. Agora, Kalida traba-
lha só com astrologia, que desempenha um
papel fundamental na política indiana. En-
tre os seus clientes estão altas autoridades
de governo e integrantes do Parlamento."Eles me convidam a suas casas, servem
cafezinho e esperam que consulte os astros
gratuitamente. Eles pensam que eu deveria
ficar honrado", afirma Kalida.

Como prova, o corpulento Kalida, com
longos bigodes, mostra o cartão de visitas
do ministro para Assuntos Parlamentares,
H.K.L. Bhagat, do governo do primeiro-ministro Rajiv Gandhi.

— Pelo menos 90% dos políticos neste

Notícias de hora

em hora nos

99l7 MHZ da JB FM.

A coroação do festival foi o lança-
mento de sua possível campanha: Pão
para o povo.

É o Aníbal Teixeira das diretas.
Memória

Para os que pensam que a lista de
317 assinaturas a favor dos cinco anos
para o presidente Sarney é vitória certa,
vale a pena refrescar a memória:

Em 1979, Flávio Marcílio e Luís
Viana, presidentes da Câmara e do
Senado, apresentaram um projeto no
Congresso restabelecendo as prerroga-
tivas da instituição. Na época, 69 sena-
dores e 479 deputados atuavam no Con-
gresso. A emenda foi assinada por 60
senadores e 460 deputados, quase uma
unanimidade.

Na votação, o desfecho foi trágico:
até o autor Luís Viana votou contra.
Precaução

O que fez o governador Moreira
Franco desistir de ir ao casamento da
filha do senador Álvaro Pacheco, no
Largo de São Francisco, quinta-feira
passada, foi um conselho de auxiliares
seus que estavam no local e constataram
a precariedade do esquema de segu-
rança.

Quando o Comando Militar do Les-
te soube que o presidente José Sarney
não vinha ao casamento, retirou 90%
dos soldados da Polícia do Exército e
metade da tropa do Batalhão de Cho-
que da PM.

Como a fúria dos manifestantes era
inversamente proporcional ao prestígio
do presidente da República, os convida-
dos — entre eles, o ministro do Exérci-
to, Leônidas Pires Gonçalves—ficaram
expostos a incidentes perigosos.

Moreira preferiu não se meter na
confusão.

Um serviço do
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Ministro da Educacão
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marketing
INSCREVA-SE AGORA. 263-7000

ADVOGADO DO DIABOLance-Livre
O ministro da Fazenda,

Maílson da Nóbrega, ontem,
no final da tarde, estava de
bermuda e tênis incógnito,
em meio ao tumulto que Tina
Turner provocava no Hotel
Rio Palace.

Dois vendedores ambulan-
tes elegeram o Pedaço — Tre-
cho da praia de Ipanema en-
tre a Farme de Amoedo e a
Vinícius de Moraes — para
fixar seus pontos neste verão:
o vendedor de esfihas e qui-
bes e a vendedora de ceviche,
iguaria mexicana feita com
peixe cru.

A volta do exterior de Ro-
seana Sarney foi um verda-
deiro mergulho na realidade.
Ela encontrou seu aparta-
mento de cobertura na Rua
Rita Ludolf, no Leblon,
transformado em piscina pe-los últimos temporais.

Quatrocentas crianças vão
participar, a partir do dia 25,
de um curso de prevenção
contra incêndio e educação de
segurança. O curso será dado
no quartel central do Corpo
de Bombeiros, no Campo de
Santana, por oficiais que es-
tagiaram 40 dias no Japão.

O cantor Ney Matogrosso
começa a gravar seu novo
disco na CBS em fevereiro.

Por enquanto, está a procura
de músicas que falem de
amor.

O Movimento de Educação
de Base — MEB — mandou
um ofício para a professora
Leda Tajra, presidente da
Fundação Educar, elogiando
suas atividades na entidade e
se prontificando a colaborar
na alfabetizaçáo de adultos.

Quem venceu a última
concorrência do Teatro Vil-
la-Lobos na categoria infantil
foi a peça O menino mágico,
de Raquel de Queiroz. O
espetáculo será dirigido por
José Roberto Mendes, com
músicas de Kleiton, e já tem
data de estréia: 2 de abril.

A falta d'água no verão
carioca, prevista pela Cedae,
pode se agravar porque o rio
Paraíba — que abastece o rio
Guandu —, na altura de Bar-
ra do Piraí, está com o leito
baixo e poluído.

Vem aí o primeiro progra-
ma de televisão especializado
em vídeo. É o Display, queestréia sábado, dia 23, às
llh, na TV Bandeirantes,
com dicas sobre mercado de
vídeo e lançamentos de fitas.

O asfalto está cedendo na
Av. Professor Pereira Reis,

em Santo Cristo, quase na
esquina da Av. Rodrigues Al-
ves, formando uma cratera
que atormenta há mais de
duas semanas a vida de quem
passa por lá.

O deputado federal Edmil-
son Valentim (PC do B/RJ) é
quem vai defender a emenda
que assegura "aos criadores e
intérpretes o controle econô-
mico sobre as obras que cria-
rem ou de que partici-
parem".

O governador Moreira
Franco convidou o deputado
José Cosolino (PFL/RJ) parase candidatar a prefeito de
Magé pelo PMDB. O depu-
tado aceitou e a Frente Libe-
ral perdeu mais um.

Na guerra das colas, pare-ce que quem faturou mesmo
no show de Tina Turner. sá-
bado, no Maracanã, foi a
Coca-Cola. Apesar da Pepsi-
Cola ser a promotora do
evento, havia mais vendedor,
res de Coca do que de Pepsi.

O vão central da Ponte
Rio—Niterói continua par-
cialmente às escuras apesar
do DNER ter justificado os
dois últimos aumentos de pe-
dágio como sendo para servi-
ços de manutenção.

NO CURSO
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toma cidade e vai
Monte Caseros, Argentina — Reuters

BUENOS AIRES — O tenente-
coronel argentino, Aldo Rico, fugitivo da
Justiça Militar, conseguiu o apoio de uma
pequena guarnição militar na cidade de
Monte Caseros, norte da Argentina, per-
to da fronteira com o Brasil que está sob
seu controle. Tropas e blindados leais ao
governo estão a caminho para forçá-lo a
se entregar, nem que seja a bala, mas
Rico, com mais de 100 homens, se entrin-
cheirou e promete ressistir.

Rico liderou uma rebelião militar na
Semana Santa de 1987 e, apesar de preso,
continuou a desafiar a autoridade do
comandante do Exército, José Dante Ca-
ridi. A fim de não ser levado a uma prisão
militar, ele fugiu sexta-feira, para tentar
outra sublevação. Só que não conseguiu
nenhuma adesão importante até agora.

Além do pequeno quartel de Cisne-
ros, houve duas tentativas de revolta
ontem em guarnições remotas da Patagô-
nia, rapidamente controladas por forças
leais ao governo: no Regimento de Infan-
taria de Montanha 21, na localidade de
Las Lajas, e no Regimento de Infantaria' 35, sediado na pequena cidade de Ros-

. pentek. Treze oficiais do regimento de
Has Lajas, entre eles um capitão se
venderam e estão presos:

O general Caridi se deslocou de avião
para Curuzu Cuatia, 70 quilômetros ao
norte de Monte Caseros, onde está coor-
denando os esforços para sufocar a rebe-
liãó. Duas brigadas de infantaria e uma

brigada blindada seguiram para Cisneros
sob a liderança do comandante do 2o4 Corpo do Exército, general Juan Ramos
Mabragana.

A Argentina manteve a rotina no
domingo, apesar do nervosismo pela pos-sibilidade do surgimento de algum foco
militar rebelde importante. Quando en-
controu guarida em Cisneros, sábado à
noite, Aldo Rico enviou uma mensagem
pelo rádio a todos os quartéis argentinos
convocando outros militares a se unirem
na revolta contra o general Dante Caridi,
que ele considera incompetente e sem
pulso para dirigir a Arma.

Rebelião — O Exército divulgou
um comunicado afirmando que se for
necessário chegar à luta armada, comba-
terá "com o apoio moral do povo" e
acusa Rico de estar imbuído de uma"concepção ideológica messiânica incom-
pátível com os interesses legítimos do
país". O presidente Raul Alfonsín e seus
ministros acompanham a crise sem inter-
vir, seguindo a política de deixar o pro-
blema inteiramente nas mãos dos mili-
tares.

O governador da província de Cor-
rientes, Ricardo Leconte. se ofereceu
para mediar a situação cm Monte Cisne-
ros, sua jurisdição, mas a oferta foi
recusada. A promessa feita por Caridi de
sufocar a rebelião até o pôr-do-sol não se
concretizou, ao que parece devido a ten-
tativas de negociação, enquanto as tropas

leais marchavam lentamente para a cida-
de de Cisneros, de 20 mil habitantes,
onde os Todas as comunicações com
Cisneros foram cortadas.

Antes do corte das comunicações,
um correspondente da agência Reuters
transmitiu declarações de Rico, dizendo
que a crise poderia derrubar Alfonsín e
garantindo que não se renderá, apesar de
estar em inferioridade: "Isto não é uma
questão de armas, mas de vontade",
disse. O repórter da Reuters viu vários
ninhos camuflados de metralhadoras em
Cisneros, além de dezenas de homens
armados com bazucas, e informou que
pelo menos 10 oficiais vieram se juntaraos revoltosos por via aérea.

Contou ainda que a população está
hostilizando os rebeldes e citou uma frase
gritada por uma mulher: "Nós queremosviver sob uma democracia, não sob o
controle de animais". Rico respondeu a
estas invectivas afirmando que a rebelião
tinha como objetivo "recuperar o prestí-
gio, a dignidade e a unidade do Exército
argentino".

Em Buenos Aires, o peronismo e seis
outros partidos de Oposição exigiram um
castigo rigoroso de Rico e a depuração do
Exército, com a volta do processo contra
militares que mataram e torturaram du-
rante a ditadura. Dos 400 militares que
estavam sendo processados, 350 foram
perdoados pela Lei de Obediência Devi-
da, obtida com a revolta liderada por
Rico ano passado.
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Pronto para tudo, Rico (E):: assumiu o controle de Caseros e

U promete lutar contra tropas leais

que se deslocam de Curuzu

Prêmios Nobel

se reúnem para

debater futuro
PARIS — Setenta e cinco ganhado-

res do Prêmio Nobel se reúnem a partir
de hoje em Paris para um seminário de
quatro dias que pretende fazer uma refle-
xão dos problemas da Terra e os desafios
do século 21. A iniciativa é do Prêmio
Nobel da Paz 1986, escritor Elie Wiesel,
com apoio do presidente François Mitter-
rand, que cedeu os salões do Palácio do
Eliseu para o encontro.

O seminário foi aberto de forma
simbólica ontem diante do monumento
aos judeus mortos, em Auschwitz, Polô-
nia, onde existia um campo de concentra-
ção nazista. Wiesel, que esteve internado
em Auschwitz na Segunda Guerra, fez a
abertura simbólica na presença do líder
sindical Lech Walesa, Prêmio Nobel da
Paz 1983, que não vai a Paris porque acha
que a situação política polonesa exige sua
presença.

Concerto — A abertura oficial
será hoje à tarde no Eliseu, com discursos
de Mitterrand e Wiesel, seguida de um
concerto com o violoncelista Mstislav
Rostropovich e com a pianista Anne-
Sophie Mutter. Os trabalhos começam
amanhã de manhã no Eliseu com a for-
mação de cinco grupos que discutirão os
temas principais, cada um entregue a um
ganhador do Nobel especialista na área.

O ex-secretário de Estado america-
no, Henry Kissinger (Nobel da Paz, 73)

; coordenará as discussões sobre Desarme
e Paz, o escritor argentino Adolfo Perez
Esquivei (Nobel da Paz, 80) cuidará do
tema Direitos do Homem, o economista

! americano Lawrence Klein (Nobel de
80), tratará de Desenvolvimento, o médi-
co francês, Jean Dausset (Nobel de 80)

, coordenará Ciência e Tecnologia e o
: escritor inglês William Golding (Nobel de
, 83) mediará as discussões sobre Cultura e
j Sociedade.
| As conclusões serão apresentadas na
: tarde de quinta-feira, numa cerimônia de
j encerramento que voltará a contar com a
í presença de Mitterrand. À noite, o presi-
j dente francês receberá os convidados' numa grande recepção no palácio presi-

dèncial. A imprensa elogiou a iniciativa
--mas destacou que pode ser uma jogada

eleitoral de Mitterrand que possivelmen-
tô' concorrerá à reeleição este ano.
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Um novo escândalo inglês

Os ingredientes
misturam russos
e Harold Wilson

T ONDRES — Informa-
XJ ções pessoais embara-
çosas sobre Harold Wilson
podem ter caído nas mãos do
serviço secreto soviético e
forçado sua abrupta renúncia
como primeiro-ministro da
Grã-Bretanha em 1976, in-
formou ontem o Sunday Ti-
mes. Superando esforços do
governo para proibir a divul-
gação de reminiscências de
antigos espiões, o jornal pu-
blicou trechos das memórias do agen-
te secreto Anthony Cavendish, dois
dias depois de uma alta corte suspen-
der parcialmente a proibição de publi-car o livro Inside Intelligence. O livro
fora proibido sob a alegação de queCavendish estava preso a uma cláusu-
la de sigilo.

O livro de Cavendish — que dis-
Iribuiu 500 cópias entre amigos como
presente de Natal para escapar à proi-bição do governo — repetiu acusações
de outro ex-agente, Peter Wright, de
que agentes secretos montaram uma
longa campanha para derrubar o pre-mier trabalhista. O governo entra ho-
je com um recurso no Tribunal de
Apelações, no segundo estágio de sua
luta para impedir que o livro de
Wright, Spycatcher, seja publicado na
Grã-Bretanha. Apesar dos esforços
legais de Londres, o livro já foi publi-cado em outros países.

Suspeitas— Segundo o Sun-
day Times, Cavendish disse que o
chefe do MI-6, o serviço secreto no
exterior, Sir Maurice Oldfield, apa-
rentemente recebeu informações pes-soais embaraçosas sobre Wilson queteriam caído nas mãos da KGB, a
polícia secreta soviética. "Oldfield de-
ve ter suspeitado de que os russos
poderiam passar a informação para a
CIA, a fim de causar um sério atrito
entre a Grã-Bretanha e os Estados
Unidos", disse o jornal. Oldfield, quefoi diretor do MI-6 entre 1973 c 1978,
e depois chefe da segurança na Irlan-

da do Norte, morreu em 1981 e esteve
sob suspeita de ser um homossexual.

O Sunday Times citou Cavendish
como tendo escrito: "Sempre me pa-
receu claro em nossas conversas queMaurice esteve de alguma forma en-
volvido na súbita renúncia de Wilson.
Acho que alguma coisa embaraçosa
foi parar em suas mãos e ele a mos-
trou ao secretário do Exterior, James
Callaghan". Segundo Cavendish, Cal-
laghan, que sucedeu a Wilson, instou
o premier a renunciar com base nessa
informação. A renúncia de Wilson até
hoje não foi completamente expli-
cada.

Simpatias— Cavendish disse
que Wilson pediu a Oldfield, em mea-
dos dos anos 70, que investigasse as
alegações de um golpe contra ele
organizado por direitistas do serviço
secreto doméstico e o serviço secreto
sul-africano.

Um tema importante de Inside
Intelligence e Spycatcher é que tanto
a CIA como o serviço de contra-
espionagem doméstico britânico des-
confiavam de Wilson, suspeitando
que ele tinha simpatias pelos sovié-
ticos.

Uma alta corte permitiu sexta-
feira que o Sunday Times e The
Observer publicassem cerca de dois
terços de Inside Intelligence, desde
que a informação não fosse nova ou
prejudicial à segurança nacional, mas
o restante permanece interditado.

Alajuela, Costa Rica — Reuters
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Cerezo, da Venezuela, e Ortega (D) leem o acordoCerezo, da Venezuela, e Ortega (D) lêem o acordo

Ortega anuncia nova abertura

para garantir 
o acordo de 

paz
determinação, chegando ao cúmulo de
qualificar de "parcial" o relatório da
Comissão de Verificação dos Acordos da
Guatemala (que eles próprios ajudaram a
formar), documento que registra os re-
forços do governo de Manágua.

A ofensiva de Washington foi mais
longe, com o patrocínio de uma reunião
na Guatemala entre a cúpula e represen-
tantes da Coordenadoria Democrática —
coalizão de partidos e sindicatos conser-
vadores nicaragüenses leais à Casa Bran-
ca —, com o objetivo de formar uma
frente civil militar contra os sandinistas.

Apesar de tudo, as novas reformas
promovidas pelo sandinismo colocam em
situação difícil os governos de Honduras
e, em menor medida, o da Costa Rica,
que continuam a alojar os contras, en-
quanto a Nicarágua cumpriu todos os
itens dos acordos de paz. O objetivo do
governo nicaragüense é impedir que a
Casa Branca continue a solicitar ao Con-
gresso verbas para os contras sob o argu-
mento de pressionar pela democratização
da Nicarágua. Como o Governo Reagan
já anunciou que não abandonará os re-
beldes, fica claro que seu real intento é
derrubar os sandinistas e que Honduras,
El Salvador e, em parte, a Costa Rica são
instrumentos desta política.

|—| Os cinco presidentes que foram à
reunião de San Jose estavam

acompanhados de vários assessores,
mas o presidente da Nicarágua, Daniel
Ortega, tinha a seu lado os escritores
Carlos Fuentes. (mexicano) e William
Styron (americano). Ortega justificou
a presença deles como "interesse pela
paz na América Central". Fuentes é o
autor de O Velho Gringo e Styron
escreveu o bestsellcr A Escolha de
Sofia. O governo nicaragüense acabou
de conceder a Fuentes uma medalha,
pelo conjunto de sua obra literária.
Jornais de Manágua afirmaram que
Fuentes é um sério candidato ao Pré-
mio Nobel de Literatura.

Jayme Brenér

MANÁGUA — Um esforço deses-
perado para impulsionar o cumprimento
do Acordo dc Paz da Guatemala. Este é
o sentido das novas reformas anunciadas
pelo presidente da Nicarágua, Daniel
Ortega, que incluem a suspensão imedia-
ta do estado de emergência — vigente
desde 1982 —, o diálogo direto com os
contras nos próximos dias, visando ao
cessar-fogo, e uma anistia ampla, cuja
extensão será determinada pelo judiciá-
rio nicaragüense. Ortega divulgou as me-
didas na tarde de sábado, após a cúpula
presidencial centro-americana de San Jo-
sé (Costa Rica), cidade que deverá sediar
os diálogos entre sandinistas e contras.

Em troca dessas concessões, o regime
nicaragüense não obteve qualquer garan-
tia concreta, uma vez que os presidentes
da Costa Rica, Guatemala, El Salvador,
Honduras e Nicarágua divulgaram um
comunicado conjunto comprometendo-se
vagamente a "cessar todo o apoio aos
grupos guerrilheiros que operam na
área" e continuar os esforços de paz. Em

novembro, Ortega havia anunciado que
suspenderia o estado de emergência,
anistiando os presos políticos detidos de-
pois de 1981, somente se fosse interrom-
pida a ajuda internacional aos contras.

Crise — A mudança de atitude dos
sandinistas pode ser creditada em parte à
necessidade de pôr fim à guerra com os
contras, que absorve mais de 60% do
orçamento nacional e está lançando a
Nicarágua em uma crise econômica sem
precedentes. Mas Ortega também está
tentando neutralizar as pressões da Casa
Branca para inviabilizar os acordos de
paz e conseguir que o Congresso aprove
novas verbas para a guerrilha nicara-
güense.

Colin Powell, membro do Conselho
de Segurança Nacional dos Estados Uni-
dos, viajou recentemente pela América
Central pressionando os governos da
Guatemala, Honduras, Costa Rica e El
Salvador a responsabilizar a Nicarágua
pelo fracasso dos tratados, durante a
cúpula de San José. Os presidentes de El
Salvador, Napoleón Duarte, e Honduras,
José Ascona, cumpriram fielmente esta

Alaluela, Costa Rica — Reuters

Papa defende 
palestino

lontra Iraque enl território ocupado

Irã anuneija

jjutra ofensiva

TEERÁ — O Irã anunciou que uma
icva ofensiva de suas forças contra o

;íjfaquc matou e feriu 1 mil 500 soldados e
;reápturou toneladas de equipamentos e
^íilinas estratégicas na frente Norte,
^atualmente coberto de neve com vários
^jifaus abaixo de zero. O Iraque admitiu
'iÇjue enfrentou a ofensiva, mas assegurou
^íjjje suas forças estão mantendo posição e
infligindo serias baixas aos iranianos.

A agência oficial do Irã, Irna, afir-•íinou que a ofensiva começou na área de
Mawut, província iraquiana de Sulayma-
niyah, na sexta-feira, em represália a"atrocidades cometidas pelo Iorque con-
tra os separatistas curdos", da região. O
chefe da assessoria de informações de

! guerra do Irã, Kamal Kharrazi, afirmou
. que a operação é apenas uma de várias
I novas ofensivas planejadas para os próxi-. mos dias.

A Irna anunciou ainda o cnforcamen-to dc quatro homens acusados de espio-
t nar e realizar atos de sabotagem para o' Iraque. Reza Nazari foi enforcado numa

praça central de Teerã por ter realizado' vários atentados a bomba contra irania-
, nos e por cooperar com a espionagem

inimiga. Três outros homens não identifi-
, cados foram enforcados na cidade de

Bakhtaran, região Oeste do país, pelos
mesmo crimes.

O terceiro comboio comercial deste
ano protegido por navios da Marinha
americana está singrando as águas do
Golfo com um único protegido: o preto-

; leiro Chesapeake City, de 80 mil tonela-
das. escoltado pelas fragatas Elrod e
MçÇlusky. A operação americana de es-
coita dos petroleiros do Kuwait começou
em julho e já súiia 25 comboios. A

. escolta naval passou sábado próximo a
ilha iraniana de Farsi, mas nenhum inci-

• dente foi reuistrado

Araújo Netto
Correspondente

ROMA —
Na visita que fez

ontem à noite à se-
de da Associação
da Imprensa Inter-
nacional, em Ro-
ma — uma visita
sem precedentes,
nunca feita por
qualquer outro pa-
pa —. João Paulo
II respondeu, com
a maior informali-
dade, a várias pe-
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João Paulo II
guntas dc diversos correspondentes es-
trangeiros que trabalham na Itália.

Particularmente importantes, princi-
palmente pela atualidade das questões e
pelo tom coloquial e franco adotado pelo
pontífice, foram suas respostas sobre o
conflito entre Israel e palestinos, e ainterpretação que dá à palavra shoun.
que em hebraico significa uma terrível
calamidade da natureza, ainda mais forte
do que holocausto.

Ao jornalista da Tunísia, que quisconhecer seu pensamento sobre a invasão
de uma mesquita e os tiros disparados porsoldados israelitas contra fiéis que ora-
vam naquele templo de Jerusalém, João
Paulo II preferiu dividir e abordar o
assunto em duas dimensões. "A primeiraseria a dimensão de Jerusalém, cidade
sagrada como sempre a considerou e
continua a considerá-la, a Santa Sé. Co-
mo capital sagrada tem uma sua referén-
cia — e referência, nesse caso, tem o
significado de pertencente — ao menos a
trés religiões monoteístas: certamente ao
judaísmo, ao islamismo, religião miiçul-

mana, e ao cristianismo. A segunda di-
mensão é a dos direitos humanos, os
direitos de um povo — e todos os povosdevem ter direitos iguais..."

Ao falar recentemente a uma comu-
nidade hebraica nos Estados Unidos, o
papa disse que sentia profundamente a
realidade que se chama holocausto ou
shoan. Disse que a sentia ainda mais
profundamente porque vinha de um país
em que essas coisas sc realizaram brutal-
mente durante a Segunda Guerra Mun-
dial.

"Eram o genocídio, o extermínio de
milhares de pessoas pelo simples fato de
serem hebreus. Por isso, sentimos e de-
fendemos sem hesitações o direito daque-
le povo (hebreu). Mas existem também
os direitos de outros povos, como por
exemplo o povo palestino. Hoje, o que
posso dizer repete o que afirmei clara-
mente cm Miami, num segundo contato
com a comunidade hebraica dos Estados
Unidos: a Santa Sé apóia o direito dos
judeus de ter uma pátria, mas apóia o
mesmo direito de um outro povo — o
palestino."

O papa disse que esses eram os
problemas de fundo, os problemas bási-
cos. "Para eles deve-se procurar uma
solução — para a qual devem intervir as
duas partes. Portanto, uma solução bila-
teral. A opinião mundial espera que a
presença dessas duas seja reconhecida
como igualmente importante. Essas duas
partes — a hebraica e a árabe — estão
moralmente convidadas a enfrentar esse
problema, e resolver um caso tão doloro-
so. Sobre a referência ao fato da invasão
e da agressão na mesquita, digo que não
se pode aceitar de forma alguma o ataque
a pessoas em oração."

Boicote — A grande maioria dos
haitianos boicotou ontem as eleições pre-sidenciais, desiludidos com uma evidente
manipulação das eleições em favor do
candidato militar. Apesar do alto absen-
teísmo, não foram registrados incidentes
durante a eleição. As ruas da capital,
Porto Príncipe, estavam fortemente pa-
trulhadas para evitar um massacre seme-
lhante ao da última eleição, em novem-
bro, quando 34 pessoas morreram.
Shevardnadze — o ministro
das Relações Exteriores da União Sovié-
tica, Eduard Shevardnadze, chegou on-
tem à Alemanha Ocidental para uma
visita de cinco dias. Shevardnadze, o
primeiro alto oficial soviético a visitar a
Alemanha em cinco anos, disse ao chegar
que um melhor relacionamento entre
Moscou e Bonn será benéfico para a
Europa e o mundo. O ministro está em
Bonn também para preparar a visita de
Gorbachev ainda este ano.
Waite — O líder espiritual do grupo
pró-Irã Hezbollah desmentiu ontem ter
declarado a um jornal britânico que o
enviado da Igreja Anglicana, Terry Wai-
te mantido como refém há mais de um
ano — só será libertado depois que
Ronald Reagan sair da presidência.
Mohammed Hussein Fadlallah disse queas informações são "falsas e forjadas".
Embaixador — o ex-editor
chefe da revista Time, Henry Grunwald,
chegou ontem a Viena para assumir o
posto de embaixador dos Estados Unidos
na Áustria, uma posição delicada devido
à polêmica sobre o passado do presidenteKurt Waldheim durante a Segunda Guer-
ra. Grunwald nasceu na Áustria, mas
fugiu do país quando tinha 16 anos devi-
do à perseguição aos judeus depois da
ocupação da Áustria pelos alemães, em
1938.
Protesto —A policia tcheca dis-
persou ontem um encontro promovido
pelo movimento Carta 77 em um restáu-
rante de Praga, e prendeu 10 dos líderes

do grupo, informaram em Viena fontes
dos dissidentes. A maior parte dos deti-
dos foi libertada no final do dia. O novo
líder tcheco, Milos Jakes, anunciou que
continuará com a linha dura contra os
dissidentes.
Demissão —O subsecretário de
Defesa para Política, Fred Ikle, um anti-
go colaborador do ex-chefe do Pentágono
Caspar Weibergcr, renunciou ontem ao
cargo. Ele justificou sua decisão afirman-
do que o novo secretário da Defesa Frank
Cariucci tenha liberdade para escolher
seus assistentes, ikle, um dos mais con-
servadores do Pentágono é o segundo
alto funcionário a renunciar desde a pos-se de Cariucci.
Deng —Uma editora soviética lan-
çou em Moscou o livro Assuntos Funda-
mentais da China Atual, que contem 46
discursos e declarações do dirigente da
China, Deng Xiaoping. anunciou o jornalDiário do Povo. Um alto funcionário do
comitê literário soviético disse ao jornal
que a publicação do livro demonstra "o
grande interesse dos soviéticos pelas re-
formas na China".
Acidente — Pelo menos 20 pes-soas morreram quando um ônibus com 44
passageiros caiu dentro de um canal no
Paquistão. A maior parte dos passageirosera formada por membros de uma mesma
família que ia de Islamabad, capital do
país, para a cidade de Mirpur, onde
assistiriam ao enterro de um parente,
informaram fontes policiais. Não há mui-
tas esperanças que os sete desaparecidos
sejam encontrados com vida.
Rebeldes — Os guerrilheiros sal-
vadorenhos da Frente Farabundo Marti
de Libertação Nacional anunciaram ter
destruído dois helicópteros militares e
causado 27 baixas ao Exército salvadoré-
nho. Em uma transmissão na rádio clan-
destina Radio \ cnccrcmos, o grupo in-
formou sobre o ataque relâmpago à base
militar de Jucuara, em que dois helicóp-
teròs dc fabricação foram destruídos e
armamentos foram confiscados.

Material para

70 bombas A

continua sumido
BONN — A Agência Internacional

de Energia Atômica (A1EA) registrou
em 1986 o desaparecimento de material
radioativo suficiente para fazer 70 bom-
bas atômicas, mas manteve a informação
em sigilo, informou o semanário alemão-
ocidental Der Spiegel.

Um relatório da AIEA admite que a
agência não tem condições de cumprir
suas obrigações de evitar a proliferação
de armas nucleares, sobretudo pela falta
de pessoal especializado para realizar a
fiscalização em todo o mundo. Assinala
que. dos países que não têm oficialmente
armas atômicas, apenas Israel, Brasil.
Argentina e Paquistão se recusam a abrir
todas suas instalações nucleares à inspe-
ção internacional.

O documento obtido por Der Spiegel
afirma que a AIEA não conseguiu, em
março de 1986, saber o destino de 188"quantidades significativas" de material
radioativo desaparecidas ao longo de
1985, quando foram levadas de uma usina
nuclear a outra em diversos países. A
agência admite ainda que não tem condi-
ções de controlar o desaparecimento de
material radioativo da maioria das 147
usinas nucleares monitoradas eletrônica-
mente no mundo.

O material desaparecido eqüivale a
oito quilos de plutônio ou 25 quilos dc
urânio 235 enriquecido. As usinas nuclea-
res armazenam no planeta 8,4 toneladas
de plutônio, 13,2 toneladas de urânio
enriquecido de alta potência, 22 mil 201
toneladas de urânio enriquecido de baixa
potência c S2 mil 802 toneladas de outros
materiais radioativos. Esse material seria
suficiente para fabricar 31 mil 710 bom-
bas atômicas, segundo Der Spiegel.
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Conta Atrasada

! Brasil está vivendo um período histórico; não há

í ninguém que desconheça isto. Estamos votando
iuma Constituição. Estamos terminando o que deve
Iser uma "transição" entre um longo período autoritá-
írio e o regime realmente novo que devolva todo o
'significado à palavra 

"democracia .
I Exatamente nessa fase crítica, entretanto, lê-se

jos jornais e não se vê em parte alguma sinais de uma
iética que deveria governar todos os períodos 

"funda-

idores" Ao contrário: o que se vê é a política com o p
mais minúsculo que se possa imaginar. Vê-se a

| utilização do poder como forma de pressão visando à
'•obtenção de vantagens pessoais. E esbarra-se por
;toda parte com indícios de corrupção.

A falta de ética é aceita, deste lado do mundo,
com uma certa filosofia. É muito citado o caso do

;México, onde um interminável sistema de partido
iúnico bloqueou toda renovação e transformou a
'propina num lubrificante indispensável da vida social.
(A corrupção mexicana parece ter-se tornado tão
'inevitável 

e corriqueira quanto a poluição na Cidade
¦do México.

Teremos, aqui, a pretensão de rivalizar com esse
recorde? A malversação da dívida externa brasileira,
segundo os números disponíveis, ocorreu em índices
muito inferiores aos do México, da Venezuela ou da
Argentina. Mas, de um momento para outro, não se
distingue mais a pista da ética nos assuntos públicos
brasileiros. É como se ela tivesse se tornado artigo
supérfluo, desprezível.

Pode ser um subproduto da velha mania brasilei-
ra do "jeitinho" — apenas adaptada às dimensões
"industriais" da moderna sociedade brasileira. A
fraude no vestibular, por exemplo, acabou se trans-
formado num fenômeno de massa — na mesma
medida em que o Cesgranrio dava conta das multi-
does de estudantes candidatos ao bacharelado. O que
se passa na cabeça de um jovem que acha aceitável
"comprar" a sua entrada numa universidade?

O fenômeno é surrealista como o do roubo da
Copa Jules Rimet. O Brasil sonhou durante anos com
essa Copa; envidou desesperados esforços para con-

quistá-la. E quando ela chega ao Brasil, com pouco
tempo de vida, é roubada e levada para a fornalha,
onde se dissolve em ouro anônimo e lucrativo.

A fraude do vestibular é uma Olimpíada às
avessas. O estudante pode até ter percorrido a
maratona dos "cursinhos" — outra deformação tor-
nada corriqueira; mas, à última hora, descobre um
caminho mais fácil. Pois se é possível comprar um

gabarito, para que queimar as pestanas em cima dos
livros?

Que juventude é essa que aceita a fraude — a
velha instituição da "cola" — aplicada ao próprio

teste que deveria definir-lhe o destino? Mas a corrup-

ção na vida privada não terá muito a ver com a
medida em que a ética está desaparecendo da vida

pública?
Não somos, e jamais seremos, uma sociedade

moralista. A formação brasileira, descrita com um
certo exagero de cores em "Casa Grande & Senzala",
é o oposto do puritanismo. Mas pode-se não ser

puritano e possuir, não obstante, uma escala de
valores. Sem essa escala, a sociedade transforma-se
em promiscuidade.

É esse fenômeno que tem mostrado o seu rosto
assustador no dia-a-dia da vida brasileira. Desde os
anos 40 ou 50, a linha política caracterizada como
"udenismo" (partidário ou não) verberou o que
considerava ser uma decadência dos costumes políti-
cos. Falou-se intensamente em corrupção nos arredo-
res da construção de Brasília. Um livro de memórias
como o do jornalista Samuel Wainer deixa a desço-
berto cenas que não têm nada de pudicas.

Toda sociedade há de ter os seus subterrâneos —

como os que descreveu magistralmente o velho Bal-
zac. Mas toda sociedade precisa de pontos de referên-
cia, no terreno da ética, para não mergulhar no
atoleiro da indefinição moral. Pode haver injustiça,
irresponsabilidade — mas é preciso que, em algum

ponto, intervenha uma medida corretiva, sem o que a
atmosfera vai-se tornando irrespirável.

É o que demonstram, de forma didática, socieda-
des como a norte-americana. Lá também ocorrem os
escândalos; nem todos pagam por eventuais desman-
dos. Mas há um momento em que a máquina da

justiça se põe em movimento. E quando isso aconte-
ce, é inútil invocar a condição de "amigo do rei".

Qual terá sido a última vez, neste país, em que
assistimos ao alinhamento dos pratos na balança da
ética? Quem se lembra de um processo exemplar, de
uma satisfação igualmente exemplar à opinião pública
— que pode ser deixada de lado, mas que acompanha
tudo, de tudo toma notícia?

Os pratos estão desequilibrados. Assiste-se ao
triunfo da esperteza e do poder de intimidação.
Mesmo os que fazem parte da chamada vida pública
parecem ter deixado para trás, como coisa inútil, o
fardo dos escrúpulos. Já nem se vê a preocupação de

prestar satisfação de um fato eventualmente (ou
abertamente) duvidoso; os personagens vão em fren-
te, como se todos os caminhos estivessem abertos

para a audácia.
Em algum momento terá de ser restabelecida

essa balança moral. E indica a história dos povos que,
quando a conta atrasa demais, a cobrança assume
muitas vezes feições desagradáveis.

Prato Amargo

ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, pre-
tende — segundo suas próprias palavras —

manter taxas de juros reais na economia de modo a
evitar a fuga de capitais para ativos especulativos, ou,

pelo aumento da incerteza, para o exterior, empobre-
cendo ainda mais o país.

Política monetária e política fiscal, se adequada-
mente manejadas, podem contribuir não só para
reduzir gradualmente a inflação, mas ainda para que
se retomem os investimentos produtivos. A estratégia
"feijão com arroz" anunciada pelo ministro visa
exatamente promover o retorno do capital de longo

prazo aos investimentos produtivos. Resta, porém,
verificar se todos os termos da equação fiscal, tal
como se encontra montada, favorecem seus objetivos.

O que temos, hoje, é um sistema mediante o

qual as cadernetas de poupança pagam correção
monetária e juros, com um tratamento fiscal privile-
giado, o mesmo se aplicando às LBCs. Na verdade, só
os mercados de opções, ouro e futuros de matérias-

primas foram discriminados pela Receita Federal,
através de uma fórmula que confisca metade do lucro
em investimentos de risco.

As Bolsas de Valores foram alvejadas sob a
alegação de que, se as aposentadorias são taxadas,

por que não os lucros com opções, apenas a título de
exemplo? Se a lógica e o moralismo valessem para
todos, não deveria o governo se beneficiar de um
regime tributário onde o custo do dinheiro é para ele
indecorosamente o mais baixo.

Há algo de iníquo e de obscuro no que se
aprontou para desacelerar as bolsas, sob o pretexto de
apanhar os especuladores. O governo sabe perfeita-

mente que essas instituições investem, mais que
quaisquer outras, no alargamento do mercado primá-
rio — isto é — o mercado onde as empresas privadas
vão se abastecer de capital para investimentos fixos a
longo prazo — e no secundário, onde as pessoas
podem comprar e vender ações, girando com sua

poupança.
As massas críticas criadas pelas bolsas, com

instrumentos de apárência apenas especulativa, po-
dem ser controladas pela auto-regulação. Não será o
moralismo fiscal que irá evitar o giro do dinheiro

quente de um lado para outro. O moralismo (e não a
moral) fiscal induzem a acreditar que o fisco quer a

poupança — qualquer poupança — cada vez mais
concentrada em aplicações que possam financiar o
déficit público, esterilizando quaisquer segmentos da
sociedade onde ainda se grite contra a falta de
investimentos produtivos no Brasil. Falta essa expres-
sa não só na queda do movimento das bolsas em cerca
de 70% no ano passado, mas ainda na inexistência de
lançamento de ações novas, ou seja, na paralisia do
capital novo que cria empregos e aumenta o PIB.

Não há lógica quando se discriminam investi-
mentos em bolsa, enquanto se beneficiam outras
aplicações que geram recursos estacionados no Banco
Central por inércia, ou por falta de oportunidade para
aplicação em segmentos que o ministro considera
importantes para manter o nível de empregos. A
revisão das iniqüidades fiscais seria um sinal de bom
senso, e uma demonstração de que se espera, com
otimismo, que o prato de feijão com arroz seja uma
realidade, não se transformando rapidamente em

pires amargo, para desaparecer logo a seguir na
voragem da inflação e da desesperança.

Devoluções
A Secretaria da Receita Federal

ainda não chegou a uma conclusão
sobre a data de restituição da terceira
parcela do Imposto de Renda do exerci-
cio de 1986. Para quem aniversaria até
março, a restituição pode vir até o fim
do mês. Mas para os restantes — a
esmagadora maioria — não há pre-
visão.

Os técnicos se debruçam sobre vá-
rias fórmulas, sendo que a maioria
delas esbarra no fato de que a Receita
Federal acha temerário distribuir simul-
taneamente a terceira parcela e as resti-
tuições relativas a 1987.

Quando se trata de cobrar, a Recei-
ta não perde tempo com raciocínios.
Fixa os prazos e cobra rigorosamente

Tópicos
em dia. Mas quando se trata de pagar
(ou devolver) fica rigorosamente em
dúvida.

Desaparecidos
Virou um exercício de numerologia

o incidente dramático que opôs a Poli-
cia Militar aos garimpeiros sublevados
de Serra Pelada que ocuparam a ponte
sobre o rio Tocantins, em Marabá, dia
29 de dezembro. A primeira versão deu
conta de que havia quatro garimpeiros
mortos, embora até agora só se conhe-
çam dois corpos e a Polícia Federal
admita a existência de três mortos.

Um primeiro relatório do delegado
do DPF, Wilson Perpétuo, a seu chefe
Romeu Tuma, menciona 72 desapareci-
dos. Atualmente. Tuma só admite, por-

Cartas

Afronta
A cada dia somos obrigados a ler

verdadeiros absurdos, assim como:"Sar-
ney oferece verba a prefeito que entrar
na luta pelos cinco anos" (JB, 10/1/88).
Isso é uma autêntica afronta aos bons
costumes e uma postura indigna de uma
autoridade que se intitula o Presidente da
República. Realmente não encontro uma
palavra que tenha um efeito devastador
para designar este ato tão ignóbil. Incrí-
vel que esta autoridade chegue ao mais
baixo nível de aliciamento e, temos certe-
za, encontrará canalhas que se deixarão
aliciar. São fatos assim que nos deixam
indignados. Felizmente ainda temos o
poder da indignação, que leva a lutar,
denunciar e protestar contra tais atitudes.
(...) Assim como está não dá. Diretas já,
para Presidente em 88, a fim de consoli-
dar o poder constituído. Chega de bióni-
co. Ivanctte Azevedo Castelo Branco —
Rio de Janeiro.

Governo & moeda
(...) Acho que « parlamentarismo,

com o indispensável voto distrital, vai
obrigar os políticos a um estreitamento
maior de relações com os eleitores, fazen-
do com que os anseios populares che-
guem mais rapidamente ao governo. Se
quiserem ter as suas cadeiras renovadas.
Quem não tenha o desejo de servir, não
terá razão para ser político...(...).

O mundo, o Brasil particularmente,
já pagou um preço muito alto, seguindo
teorias econômicas que o estão levando
ao caos. Por isso, defendo também a
volta do padrão ouro. Se uma empresa
vai mal, caem' os seus papéis. Se o
governo vai mal, que caiam os seus
papéis, ou até o governo. A moeda não.
(...). VVaidcmar Bastos Pinheiro — Cam-
buci (RJ).

Perda
Perdeu o Brasil um de seus filhos mais

ilustres: Raymundo de Moura Britto.
ministro da Saúde do governo Castelo
Branco, secretário de Saúde do estado da
Guanabara no governo Carlos Lacerda,
presidente do Ipase, presidente do Cole-
gio Brasileiro de Cirurgiões, membro da
Academia Nacional de Medicina, diretor
da Policlínica dos Pescadores e, para nós,
o mais importante dos títulos: criador,
fundador e I" diretor do nosso Hospital
dos Servidores do Estado (HSE), entida-
de hospitalar que foi, um dia, considera-
da de padrão A da América Latina. (...).
Leopoldo Ferreira — Rio de Janeiro.

Creio tê-la encontrado e desconfio que
muita gente terá a ver com ela.

Até ontem, eu fumava um maço de"H" por dia. Ao preço de CZ$ 31 por
maço, eu estaria gastando mensalmente
CZ$ 930.

Comprometo-me, a partir da publica-
ção desta carta, a abrir uma conta na
caderneta de poupança da Caixa Econô-
mica Federal com uma quantia igual a
trinta (30) maços de "H", que será depo-
sitada mensalmente, com o objetivo de
constituir um fundo para criar uma fun-
dação, que proponho venha a se chamar
Fundação Henfil, se sua família assim
permitir, que deverá ter, em linhas ge-
rais, os seguintes objetivos: 1. promover
estudos e pesquisas em saúde, na sua
acepção holística; 2. criar e manter uma
unidade clínico-cirúrgica geral; 3. promo-
ver estudos e pesquisas nos diversos ra-
mos do conhecimento humano.

Hscai |

Ik
*

Desde já declaro que não desejo estar
à frente da iniciativa, nem tampouco
publicidade em torno do meu nome. Se
houver, que seja em torno da idéia. Esta.
a partir deste momento, pertence à par-
cela da sociedade civil por ela sensibiliza-
da. Quero apenas deixar de fumar e ter a
certeza de que, com tal decisão, estarei
contribuindo para melhorar a minha vida
e a de muitas outras pessoas. (...). Paulo
Roberto Franco Andrade — Rio de ,1a-
neiro.

tanto, a existência de três mortos e 72
desaparecidos. Mas os garimpeiros in-
sistem: são 93 os seus companheiros
desaparecidos.

E difícil chegar a uma conclusão
com tantos números e tantas versões de
tal forma discrepantes. Mas o que des-
de já fica nesta história toda é o retorno
à circulação de uma palavra que se
pensava ter caído em desuso: dtsnparc-
cidos. Foi muito usada durante o regi-
me autoritário. Sua reaplicação, na No-
va República, tem sabor de coisa do
passado.

Talvez por isto seja interessante
colocar logo esta questão em pratos
limpos, com unia boa investigação que
tranqüilize a opinião pública. E assim
que se procede em regimes democráti-
cos — com transparência.

Lixo em Petrópolis
Voltei do fim de semana em ltaipava

horrorizado com o abandono em que se
encontra esse populoso distrito de Petró-
polis. O lixo. por exemplo, que, no
Jardim Americano, era recolhido, com
regularidade, às segundas, quartas e sex-
tas, portanto, três vezes por semana,
agora, nem sinal de lixeiro durante longas
semanas.

Os moradores jogam o lixo nos terre-
nos vazios, quando não fica acumulado
nas casas, em ambos os casos produzindo
moscas, mosquitos e ratos, em quantida-
de assustadora, além de mau cheiro.
Reclamação à Prefeitura gera apenas
uma resposta: "O caminhão está quebra-
do". Ora, na Prefeitura de Petrópolis o
que não falta é funcionário, tal como em
qualquer repartição municipal, estadual
ou federal, pelo visto, único fruto do
lema governamental "Tudo pelo social",
já que cabe ao estado combater o desem-
prego. (...). Francisco Normino de Souza
— Rio dc Janeiro.

Cigarro e fundação
Em setembro próximo passado, por

coincidência no dia da charge do Millór
Fernandes sobre o vício de fumar
(20/9/87), resolvi abandonar o mesmo.
Chamei meu filho, que tem cinco anos de
idade. e. após pequeno discurso, triturei
o maço de "H". dizendo-lhe que aquele
haveria de ser o último.

No dia 11/1 eu estava escrevendo esta
carta, quando cie entrou correndo (como
sempre) no escritório e surpreendeu-me
fumando. Tive que prometer-lhe fumar
apenas (?!) dois ou três cigarros até o fim
da carta. Ele observou-me com expressão
mais interrogativa do que dc decepção e
voltou correndo; Algum tempo depois,
sem que ele me perguntasse, disse-lhe
por que estava fumando. Foi uma expli-
cação meio idiota, que não convém ser
transcrita.

Desde os 14 anos de idade (estou com
quase 39). foram milhares de maços até
ontem. Mas. como diria o Millór. nin-
guém tem nada com isso. Vamos à causa,
ao leitmotjv que encontrei para deixar de
fumar. Precisei encontrar uma causa que
transcendesse minha saúde stricto sensu.

Camburão
Na edição do JB de 7/12/87, o leitor

Franklin José de Oliveira levantou uma
matéria que considero pejorativa e mal-
dosa, principalmente quando reclama
sem conhecimento de causa. O veículo
Camburão surgiu graças aos esforços da
comunidade leopoldinense e de alguns
policiais civis idealistas, que não mediram
sacrifícios para montar um "camburão"
moderno e forte, que passou a ser chama-
do pela classe de "duro no tombo", que
tivesse condições de combater, de igual
para igual, os modernos automóveis utili-
zados pelos delinqüentes. É certo que a
reforma da viatura não acarretou qual-
quer ônus ao erário. Outrossim, o ilustre
secretário de Polícia Civil jamais poderia
recriminar uma iniciativa da comunidade
leopoldinense que nada mais fez, a não
ser procurar dar mais condições à polícia
no combate ao crime. Tcmístoclcs Lima
— Rio dc Janeiro.

que abraçou, que dedicou, que se esfor-
çou e que fez do militarismo sua profissão
e dos seus vencimentos a fonte de susten-
to da família. No final deste mês sua
família perderá: assistência médica, fi-
nanceira, moradia, social, ficando seu
padrão de vida a nível zero (de capitão a
nada).

Manteve e continua com esperança de
poder ingressar no Quadro Complemen-
tar criado em 1985 que até a presente
data não foi regulamentado. Este quadro
tem como objetivo primordial atender a
todos oficiais R/2 que se encontram pres-
tando serviço ativo no Exército. Será com
justiça que haja o aproveitamento desta
turma de oficiais. Gostaria de chamar-
lhes atenção sobre este fato que fatal-
mente atingirá várias famílias, no Brasil a
fora. Therezinha da Cunha Gomes — Rio
de Janeiro.

Militares cassados
Solidarizo-me com o companheiro

Manoel da Silva em carta publicada em
30/12/87. a este jornal, informando ainda
que estou entre os 97 Subtenentes e
sargentos cassados que também tiveram o
seu pedido negado pelo TFR. Nós, mili-
tares cassados por expressar nosso verdá-
deiro sentimento de "pátria", continua-
remos a nossa] trajetória, na busca de
nossos direitos interrompidos bruscamcn-
te por um sistema que infelizmente c
conseqüência do Brasil de hoje. Enga-
nam-se os quê pensam que vamos nos
deixar abater cofri mais esta negação do1
TFR. (...) Nós', orgulhosamente, não
somos cúmplice deste Brasil endividado.
Fizemos sim defender a Constituição,
tendo como recompensa miséria e a vida
de muitos companheiros. Luiz Lofrano
Braga — Rio dc Janeiro.

Caso Baumgarten
A perseguição que o general Newton

Cruz vem sofrendo é um dos maiores
absurdos da história policial-
judiciária deste país. Desde quando o
testemunho de um comprovado deficien-
te mental pode ter valor contra um gene-
ral do Exército Brasileiro ou contra qual-
quer cidadão? Ainda há tempo para a
Polícia e a Justiça corrigirem esse grave
erro, se retratarem e pedirem desculpas.
Heitor Vianna Posada Filho — Niterói
(RJ).

Oficiais R/2
Sou sogra de um oficial do Exército

(capitão R/2), tenho acompanhado com
preocupação sua carreira na vida militar.

is

=d^r=

Liberdade
Abolição significa liberdade, direitos

iguais, direitos estes negados ao negro
brasileiro. A maioria dos negros da pro-
paganda Axé pregam o dia da morte de
Zumbi dos Palmares como dia do negro
brasileiro. E aparecem cantando por 100
anos de que abolição? Tudo isso em uma
emissora que sempre tratou de menos-
prezar o trabalho do negro, colocando-o'
em papéis inferiores em sua grande maio-.
ria de casos, fazendo com que o negro
não passe de figurante em novelas de
época (Escrava Isaura, Sinhá Moça).

Axé. sim, aos negros agricultores,
operários, trabalhadores em geral, massa
negra que para trabalhar enfrenta maus
transportes, e ao cair da noite descansam
seus corpos em íngremes senzalas. Axé i
Zumbi dos Palmares. Márcio Esteves —
Rio de Janeiro.

Patrimônio
A dor da morte de Henfil é a da perda

de um raro patrimônio. Diante de um
mundo de relações humanas celeremente
substituídas por negócios, negocinhos e
negociatas, Henfil resistiu. E resistiu
sempre com inegociáveis humanidades:
integridade, dignidade e generosidade. O
que é isto? Henfil sabia. Tanto sabia que
tocava as pessoas. Ele. sim. era um
patrimônio de humanidade. Eliane Brígi-
da dc Morais Falcão — Rio dc Janeiro.

Com quase 10 anos de serviços, está na
contingência de ser licenciado no final dc
janeiro do corrente ano. A turma de
1977. na qual meu genro foi formado,
será a primeira a ser licenciada com
aproximadamente nove anos e 10 meses
de serviço. Quando teve início seu está-
gio de serviço, o tempo de permanecer na
ativa era quatro anos. Por motivo de
necessidade de serviço para o Exército,
foi ampliado para seis. sete e nove anos.
sucessivamente.

Com estes aumentos de tempo, os
anos foram passando e hoje com família
constituída (esposa e filhos) e já com
mais de 30 anos de idade, vê-se repenti-
namente de volta ,:i uma nova atividade
profissional na vida civil, sem nenhuma
experiência, porque toda sua experiência'
profissional foi adquirida só 110 campo
militar ao longo de seus quase 10 anos no
Exército. Mesmo com curso de nível
superior encontra-se sem perspectivas de
um futuro dicrio, como da carreira militar

Previdência
Nosso JB de 6/1/88 anunciou que o

ministro da Previdência, Renato Archer,
assinou "portaria" fixando em CZS 4 mil
150 o valor do piso dos benefícios em
manutenção pagos pela Previdência So-
ciai. Ocorre que este piso está regulado
pela Lei de n° 7.604. sancionada pelo
Presidente da República em 26/5/87que
determina seja de 95% do piso nacional,
o que daria CZS 4 mil 275. Não podemos
entender como o ministro através de uma
portaria possa modificar a lei Alcino
Vianna de Aguiar, presidente da Associa-
ção dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social no Estado do Rio de
Janeiro

As cartas seráo selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e iegí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Parlamentarismo fajuto

Miguel Reale
r. "''fltiT uito embora o parlamentarismo, sobretudo no
jP®®» segundo pós-guerra, haja sofrido alterações subs-
| tanciais, adotando soluções de tipo presidencial — e,
análogo fenômeno se deu com o presidencialismo —,
subsiste nele, todavia, uma nota característica essencial,
sem a qual não se pode falar nesse tipo de sistema de
governo. Refiro-me aç poder reservado ao chefe de
Estado, seja ele monarca ou presidente republicano, de
dissolver a Câmara dos Deputados e convocar o eleitora-
do para novas eleições, toda vez que se verificar a
inviabilidade de entendimento ou composição entre o
Executivo e o Legislativo para a formação do Gabinete
ou Conselho de Ministros, com o qual o governo se
confunde.

Estabelecido esse princípio básico, vejamos qual a
solução dada a tão delicado problema pela Comissão de
Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte. A
matéria acha-se disciplinada pelo artigo 102 do Projeto
da referida Comissão. Por ele se verifica que um
presidente da República, escolhido por maioria absoluta
de votos do eleitorado nacional, após árdua campanha,
durante a qual não poderá ter deixado de expor seu
programa de governo — base e garantia da legitimidade
do sufrágio —, é obrigado, após consulta aos partidos
políticos instituídos que compõem a Câmara dos Depu-
tados, a nomear o primeiro-ministro e, por indicação
deste, os demais integrantes do Conselho de Ministros.

Ocorre, porém, que essa "nomeação" é apenas
aparente, porquanto está ela sujeita ao beneplácito da
Câmara dos Deputados, à qual é lícito rejeitar o progra-
ma de governo elaborado (note-se bem) pelo primeiro-c'ministro, tornando-se as nomeações sem efeito...

Observe-se, desde logo, a incongruência de sujei-
tar-se um chefe da Nação, eleito por sufrágio universal
direto e secreto, a transferir ao primeiro-ministro a

.incumbência de elaborar um "programa de governo para
subordiná-lo à aprovação da Câmara", cujos membros
poderão refletir a vontade popular de um pleito jáinteiramente superado.

Mas, prossigamos na análise do processo a que é
submetida a nomeação do primeiro-ministro. Recusada a
segunda indicação feita pelo presidente da República, a
segunda nomeação também é declarada sem vigência e
eficácia, pois (rísum teneatis) é a Câmara que tem o
poder soberano de eleger o primeiro-ministro, o qualserá nomeado (sic) pelo chefe da Nação. Isto quer dizer
que este é obrigado a aceitar um nome que lhe é

imposto, com um programa que poderá estar em total
conflito com aquele que lhe assegurou sua vitoriosa
eleição!

E. aqui, que os nossos constituintes, ciosos de não
perder os seus assentos no Parlamento, deram guarida a
uma idéia estapafúrdia que, não obstante o meu protesto
e de alguns mais (Vide meu livro "Liberdade c Democra-
cia", cd. Saraiva, págs. 42 e segs.), já lograra acolhida no
seio da chamada "Comissão Arinos": o presidente da
República somente poderá dissolver a Câmara dos
Deputados se. rejeitada a segunda "nomeação" 

presi-
dencial, os senhores deputados não chegarem, dentro de
dez dias, a acordo quanto ao nome do futuro chefe de
governo...

É óbvio que essa hipótese de dissolução jamais
ocorrerá. Ante a ameaça de perda de seus mandatos, os
deputados não deixarão de eleger quem melhor lhes
agradar, muito embora em oposição flagrante com o
presidente da República.

Diante de uma solução desse jaez, é o caso de
proclamar que estamos perante um parlamentarismo de
fachada. O que, na realidade, há é um sistema novo de
poder, expressão da ditadura da Câmara dos Deputados.
Nem faltará a hipótese de duas rejeições consecutivas de
propósito, de antemão acertadas para que a Câmara dos
Representantes possa eleger um seu dócil preposto, e o
país e o parlamentarismo que se danem!

Ora, se se quiser um mínimo de fidelidade ao
regime parlamentar, não há que falar em "nomeações

prévias" do primeiro-ministro, suscetíveis de serem tor-
nadas sem efeito: o presidente da República não pode
sofrer esse vexame, cabendo-lhe, ao contrário, subme-
ter, por duas vezes consecutivas, à apreciação da Câmara
os nomes de sua confiança, para, uma vez aprovados,
serem por ele nomeados. O importante não é, porém,
essa questão de ordem formal. 0 essencial é estabelecer
quais poderão ser as conseqüências de uma segunda
recusa. No regime semiparlamentar, constatada a impôs-
sibilidade da escolha de um nome de comum acordo,
assistirá ao presidente da República o direito de dissolver
a Câmara e solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral que
promova nova consulta às urnas.

Se, ao contrário, como me parece mais acertado, se
dispensar maior atenção à pessoa de um presidente da
República eleito diretamente pelo povo, o certo será
conferir-lhe o poder de nomear livremente o primeiro-
ministro, após duas tentativas malogradas. O máximo
que se pode exigir é que o chefe da Nação ouça o
Conselho da República antes de efetivar essa nomeação.

Na realidade, porém, minha
preferência é pelo semipresidencia-
lismo, no qual o presidente da
República é chefe de Estado e
chefe de Governo, mas sem o man-
donismo que tem caracterizado
nosso regime presidencial. Enten-
do que entre o chefe do Executivo
e a Câmara dos Deputados deve
haver um "dualismo de comple-
mentaridade", de tal modo que os
nomes dos ministros de Estado se-
jam submetidos previamente à
apreciação da Câmara dos Depu-
tados, sendo lícito a esta, posterior-
mente, negar voto de confiança a
qualquer deles, se assim o requerer
um quinto de seus membros e for
decidido por maioria absoluta. Se-
rá um modo de superarmos o cau-
dilhismo, que nos tem infelicitado,
estabelecendo-se necessária e per-
manente correlação entre o Execu-
tivo e Legislativo.

Miguel Reale, professor emérito de Filosofia
do Direito na Universidade de São Paulo, é
membro do Conselho Federal de Cultura e

da Academia Brasileira de Letras

Rogério Coelho Neto

TT m dos grandes problemas do país é o chamado
U jeitinho brasileiro, que tudo pode. Foi por conta

dele que o atual ministro da Agricultura, Íris Resende,
ainda no exercício do mandato dc governador de Goiás
(encerrado dia 15 de março de 1987), pôde se licenciar
do cargo eletivo para integrar o primeiro escalão admi-
nistrativo da Nova República. No caso, o governo da
transição, que tinha propósitos mudancistas, definidos
no manifesto de criação da já falecida Aliança Democra-
tica, cometeu uma séria burla constitucional.

Dirão certamente que não houve burla maior à
ordem constitucional então vigente do que a praticada
pelos militares que fizeram o 31 de março de 1964. Eles
instituíram o sistema dos Atos Institucionais, que paira-
vam acima da Constituição, e que tudo podiam. A
desculpa não serve, no entanto, para justificar as agres-
sões da Nova República à Carta em vigor, mesmo
reconhecendo-se que ela guardou os mais estranhos
casuísmos políticos conhecidos na História do Brasil.

O precedente aberto por íris Resende, que condi-
cionou sua ida para o Ministério da Agricultura à licença
do mandato dc governador dc Goiás, serviu para que o
presidente José Sarney encaixasse o ex-deputado Dante
de Oliveira — autor da emenda das diretas já, quelevantou a opinião pública em 1984 e permitiu a Tancre-
do Neves implodir, um ano depois, o Colégio Eleitoral
das indiretas—, que havia acabado dc se eleger prefeitode Cuiabá, no Ministério da Reforma Agrária. Dante
obteve uma licença do cargo e em maio de 1987, pordiscordar do início da ação de Sarney para ficar cinco
anos no Palácio do Planalto, rompeu com a Nova
República c voltou à Prefeitura.

Talvez seja o mesmo jeitinho brasileiro o responsa-
vel pelas escaramuças entre esquerda e direita no cenário
da Assembléia Nacional Constituinte. O forte choque
entre os dois grupos revela, como único fato claro, uma
grande tendência dos constituintes para violar a futura
Carta antes mesmo da sua promulgação. A Constituição,
em difícil processo de gestação, está virando às costas
para a voz das ruas, nas questões do mandato de Sarney
e do sistema de governo.

As ruas querem eleger um novo presidente, ainda
este ano. A sociedade, apesar de viver uma lenta fase de
reorganização após o longo inverno de exceção (20 anos
de autoritarismo), é presidencialista na sua essência. Se
os constituintes insistem, porém, cm dar um mandato de
cinco anos para Sarney, remetendo a eleição presidencial
para fins de 1989. a futura Carta, antes mesmo de entrar
em vigor, condita com o pénsamento popular. Sobre
sistema de governo, nem é bom falar. Os constituintes.

se quisessem respeitar a opinião pública, o máximo que
ousariam seria propor a definição de questão tão polêmi-
ca através de um novo plebiscito. É que, cm 1961,
chamado a opinar sobre o problema, depois da implanta-
ção de um parlamentarismo capenga, que teve a únicif
finalidade de garantir a posse de João Goulart, o'
eleitorado disse não ao regime então em experiência/
fazendo retornar, na plenitude, o presidencialismo.

Violação antecipada será também a inclusão no
Capítulo das Disposições Transitórias da futura Carta de
dispositivo que poderá garantir aos atuais prefeitos mais'
10 meses de mandato. Prefeitos que vão completar dia 31:
de dezembro, quando deveriam passar os cargos a,
substitutos eleitos em novembro próximo, mandato de;
seis anos. Uma Constituição, assim, ameaçada de nascer'
com marcas profundas de casuísmo político, não pode!
merecer fé pública.

As transgressões às normas constitucionais no país
sempre foram, lamentavelmente, encaradas como atos
de rotina. O que explicaria, mas não justificaria, o
mandato do líder do PFL. José Lourenço. Português dc
Angola, embora naturalizado brasileiro, o líder pefelista
não poderia ter sido eleito sequer para o primeiro
mandato de deputado federal, em 1982. Para o atual, de:
constituinte, nem c bom falar. O Art. 145 da Constitui-
ção em vigor é taxativo em seu parágrafo único:

"São privativos de brasileiro nato os cargos de
presidente e vice-presidente da República, ministro de
Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleito-
ral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal
Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da União.
Procurador-Geral da República, senador, deputado fe-
dcral, governador do Distrito Federal, governador e
vice-govemador de Estado e de Território e seus substi-
tutos. os de embaixador e os das carreiras de diplomata,
de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica".
Como José Lourenço conseguiu burlar a Constituição
para chegar, ilegalmente, à Câmara dos Deputados, é
uma pergunta para a qual o advogado carioca Natanael
Gonçalves Vieira não parece disposto, 110 entanto, a
deixar sem resposta. O advogado entrou com uma ação,
já distribuída para a 9a Vara Federal do Rio, argüindo a
ilegitimidade do mandato do líder do PFL. Natanael não
faz por menos no seu peticionárió: 

"O deputado está
atuando 110 cenário político e administrativo da nação de
forma abusiva e contrária à legislação".

O advogado Natanael Gonçalves Vieira garante
ciue não tem nenhum interesse político ou pessoal no
desfecho do caso que resolv eu patrocinar, por sua conta
c risco. O único desejo do advogado — o mesmo de
todos os brasileiros — é o de que a Constituição, pelomenos em uni episódio de burla tão gritante, seja
cumprida, mesmo com cinco anos de atraso.

A cardiologia do Rio em crise

Roberto Hugo da Costa Lins, . . 

j A crise em que se debatem os hospitais públicos do Rio é
j JtM. um dos reflexos da falência da administração pública
; brasileira. Jamais esta decadência esteve tão à mostra como
; atualmente. Alguns fatos da nossa realidade médico-social
; devem ser destacados:

11 — O perfil da população brasileira está mudando e os
| segmentos dc idade mais elevada estão ocupando percen-
jtuais cada vez maiores. Assim, hoje a mortalidade por
[doenças cardiovasculares lidera as estatísticas brasileiras,
j atingindo 40,7% do total e constituindo-se num problema
; crucial de saúde pública, com grande importância sócio-
| econômica para o país.
• 2 — As doenças cardíacas, ao contrário do que se pensava
I antigamente, não são apanágio das elites econômicas, e hoje
sabemos que o pobre tem iguais probabilidades de sofrer um

1 infarto do miocárdio.I
! 3 — O Rio de Janeiro está cada vez mais defasado não
! apenas na capacidade como também na qualidade de seu
Iatendimento cardiológico, e não somente cm relação a São
! Paulo, mas também comparado a outros centros nacionais'como Porto Alegre. Curitiba ou Belo Horizonte. Sc 11111
Icarioca sofrer 11111 infarto do miocárdio hoje. não poderá
!contar com os benefícios da moderna tecnologia, e será
j tratado como se estivéssemos em 1960.

Podemos apontar como as principais causas da deca-
! dcncia médica do Rio:
; a) A Previdência Social tem um grande número de hospitais
| próprios no Rio, e seus serviços médicos são desorganiza-
; dos, têm resultados medíocres e custos elevadíssimos. Os
| reiterados anúncios de superávits da Previdência Social nos
indicam que o problema é mais administrativo do que

| financeiro. Aí está o cerne da dramática decadência, não
1 apenas da cardiologia e cirurgia cardíaca, mas de toda a'medicina carioca.

b) A cardiologia c a cirurgia cardíaca estão intimamente
;relacionadas c o desenvolvimento de uma depende do
[desenvolvimento da outra c. de certo modo, se implicam
!mutuamente. Não somente a cardiologia, mas toda a
;medicina atual depende de tecnologia sofisticada e exige
juma estrutura hospitalar de alto custo e de grande complexi-
Idade.
;c) A administração centralizadora da Previdência Social não
dá liberdade para uma atuação eficaz e produtiva dos
:serviços dc cardiologia dos seus hospitais. A burocracia'emperrada e ineficiente transformou os hospitais cariocas
cm repartições públicas c os interesses partidários os utili-

jzám como comitês políticos.
O grande desenvolvimento da cirurgia cardíaca em São

Paulo, que realiza cerca de 150 cirurgias cardíácas/dia contra
joito no Rio. desencadeou uma verdadeira explosão de
crescimento na cardiologia paulista. Surgiram hospitais de
grande porte, com infra-estrutura moderna e bem aparelha-
dá. as técnicas modernas se expandiram e novas salas de
cateterismo loram incorporadas. Vários grupos cm São
Paulo realizam, rotineiramente, urande número de angio-

plastias (desobstrução mecânica das coronárias, outras arté-
rias c válvulas). A recanalização e dissolução de obstruções
arteriais, por meios químicos, no infarto agudo, já se tornou
rotina em diversos hospitais paulistas. Os grandes hospitais
de São Paulo já fazem propaganda na televisão dc seus
aviões CTI a jato, que vêm buscar pacientes no Rio e cm
outras regiões mais distantes. Uma indústria médica podero-sa começou a desenvolver-se em São Paulo na esteira deste
progresso. Enquanto isto, o Rio perde tempo, discutindo se
a medicina deve ser totalmente estatizada, sob comando
único, enquanto seus hospitais estatais agonizam 110 paupe-
risnío e na inoperância. Um segurado do Inamps 110 Rio,
para conseguir uma cincangiocoronariografia (filmagem das
artérias coronárias). faz uma peregrinação de dois a três
meses pelos vários hospitais públicos da rede previdenciária.Enquanto isto. nas fundações privadas paulistas, tais proce-dimentos e cirurgias cardíacas são marcados ate pelo telefo-
ne com apenas 24 horas de antecedência e são pagos pelo
próprio Inamps. Tal situação é muito grave e merece uma
reflexão séria nossa. Mesmo um carioca abastado pode se
ver diante de uma situação aflitiva e em grave risco de vida.
As modernas técnicas de tratamento de um infarto do
miocárdio muitas vezes têm que ser realizadas num tempo
muito curto. Isto significa que, mesmo fretando um avião a
jato, o fator tempo pode ser impeditivo para salvar uma
vida. Precisamos de uma assistência médica moderna e
segura, aqui em nossa cidade, sob pena de continuarmos a
sofrer perdas irreparáveis de vidas humanas, que poderiam
ser salvas. Os administradores da Previdência Social são co-
responsáveis por esta situação, e a população abandonada
poderá cobrar e exigir uma melhor qualidade de seus
serviços médicos.

Um grupo de cardiologistas, membros da Sociedade de
Cardiologia carioca, preocupados com esta realidade, vêm se
reunindo, buscando soluções para a caótica assistência médica
do Rio. Várias experiências vitoriosas no Brasil devem ser
observadas com atenção. O Instituto do Coração da USP
(Incor), um hospital público financiado e dirigido por uma
fundação privada, tem organização exemplar, seus cardiolo-
gistas são bem remunerados e sua fama científica dispensa
comentários. O Instituto de Cardiologia do Rio Grande do
Sul é outra instituição modelar que funciona nos mesmos
padrões do Incor paulista. A Santa Casa de Misericórdia de
Curitiba e outras mais modestas, situadas em cidades meno-
res, nos apontam o caminho com seus bons resultados.

Não se deve talar em medicina privada em oposição à
medicina estatal, e sim em competência versus incompetên-
cia. ou melhor, em serviços médicos de boa qualidade parauma população tão necessitada. Estas fundações hospitalares
de São Paulo desempenham relevante função social, pois mais
de 80% de seus atendimentos são para pacientes de baixa
renda, custeados pelo Inamps. Há que se buscar soluções
especiais, para a medicina moderna de alta sofisticação
técnica, que não é supérflua nem elitista, vital para um
número cada vez maior dc indivíduos, fundamental para a
segurança da nação como expressão do domínio da tecnologia
de ponta e fator de prestígio político e progresso para o nosso
Estado.
Roberto Hugo da Costa Lins è módico-cardiolcgísta do Hospital dos

Servidores üo Estado

Crítica (à maneira da crítica)

Com rigor científico, o pós-moderno Naco Párnio põe em dúvida a própria pintura. Suas
pinceladas refletem criticamente o mundo hipócrita da matéria e da textura. Invadindo setores
próximos à performance e às instalações, sua radicalidade põe em dúvida os radicais e suas raízes.
Um conflito que se realiza em síntese. A inquietude das linhas opostas passa sempre pelo crivo de
pesquisas materiais pungentes e orgânicas. A assemblage atinge um tratamento tridimensional,
mais espacional, na dispersão encontrando sua visão — a de um cego, que tateia buscando
compreender o universo que lhe é vedado. Naco Párnio considera mesmo sua arte mais chocante
do que um galinha, com começo no início, pois ele é definitivamente um pintor gestual, mesmo
parado. Intrínseco, avança com extremada violência pelo extrínseco, pintando fora do quadro e
pelas paredes. Sua proposta de cor ausenta a cor da imagem e a deixa em preto e branco, explora
possibilidades inimaginadas do branco para chegar ao preto, e, bebendo nas fontes populares, se
dessedenta nos mestres. Enfim, nos deixa a todos com cara de tacho. Tacho de cobre e preto véio.
A arte nunca mais será a mesma, depois dele.

É agora, José!

Octavio Mello Alvarenga

Deus 
nos livre e guarde de uma supersafra como a dc

1987! Foi o tipo de mágica malfeita, em que os
produtores entraram dc gaiatos, empurrados pelo Plano
Cruzado. Após a vitória do governo nas eleições, foi
aquela freada brusca, e só se salvaram os que consegui-
ram saltar antes. O resto entrou no pau, feio c forte:
juros de 12% mais correção monetária integral. Isso sem
contar as importações eleitoreiras que garantiam mesa
farta ao brasileiro c prejuízos desalcntadorcs aos produ-
tores de um país que pretende eliminar subsídios aqui,
mas atende aos interesses dos agricultores d'além mar.

O nonagésimo aniversário da Sociedade Nacional
de Agricultura se encerra com muitos pontos positivos
para a instituição, porém não pode ser considerado um
bom ano para o setor primário."E agora José?" A pergunta virou mote, refrão,
frase feita. Quando as coisas ficam difíceis, todo mundo
pergunta: — E agora, José? Poucos sc recordam dc que
estão repetindo um verso de Carlos Drummond de
Andrade, perda intelectual irreparável do cruel 1987. O
poema 

"José", no entanto, foi escrito quando a "festa
acabou", /a luz apagou,/ o povo sumiu,/ a noite esfriou".
Hoje, a festa da democracia está montada, com várias
bandas de música tocando, luz por todo canto (nos
palanques, nos auditórios, nos estúdios, e, sobretudo, no
grande palco da Assembléia Constituinte) c o povo,
embora danado da vida, está vivíssimo e atuante.

Perguntamos agora: — José, por que o governo
anuncia uma supersafra para o ano que vem? — É
tentativa de passar gato por lebre. Basta ter olhos para
ler e lápis para fazer as quatro operações e sc conclui
que, se a área plantada minguou, logicamente, teremos
menos arroz, menos feijão e menos milho. Dc acordo
com estudos da Frente Ampla diminuíram as áreas
cultivadas de arroz (1% em São Paulo, 3% em Minas,
0,9% em Santa Catarina e 11% em Mato Grosso,
permanecendo estável no Rio Grande do Sul), feijão
(7,8 no Rio Grande do Sul e 9% cm São Paulo) e dc

milho (5% cm São Paulo, 3% cm Minas, 2% cm Santa
Catarina c 10% no Rio Grande do Sul). É certo que a
área da soja será ampliada: produto de exportação cujas
divisas não melhoram diretamente a marmita popular.

Considerando-se que a taxa da natalidade brasileira
há anos se mantém em 2,5% — superior à da índia e
equivalente à da Etiópia — a quantidade de comida
disponível e das bocas a alimentar continua a exigir
ponderação, e quem sabe — se não foi pedir muito —
planejamento a longo prazo.

Tratando de alimento e dc política demográfica-,
ter-se-á de cuidar do leite — materno e vacum. O ano de
1987 terminou com uma guerra inglória entre cooperati-
vas leiteiras, pelo fato de ter havido excedente na
produção. Seria uma maravilha para consumidores e
produtores, caso a política do leite (como a de qualquer
produto alimentício sujeito ao tabelamento) não ficasse
adstrita ao fator "preço", e como tal na dependência da
eterna ciranda dos preços (baixando, quando há muito
produto na praça, e subindo quando o produto falta) —
um stop and go matuto e desaconselhável para as duas
partes: o governo (que fixa os preços) c os produtores
(sempre correndo atrás de ambos: governo e preços).

?

Na alvorada de 1988, varrido o lixo de projetos mal-
sucedidos, o farol da esperança se volta para a agricultu-
ra de um país que tem cultivados apenas 10% dos seus
850 mil hectares. E como faz bem sonhar sonhos
positivos c bem-humorados, não custa imaginar que em
1988 o Ministério da Agricultura passará a responsabili-
zar-se pelo café, álcool, açúcar, cacau e meio ambiente.
A Sociedade Nacional de Agricultura nasceu idealizando
um núcleo administrativo convergente e insiste nisso há
noventa anos. Como velha teimosa, pretende transfor-
mar a pergunta de Drummond numa afirmação. Precisa-
mos já e já. de um Ministério da Agricultura, inteiro,
poderoso e decisório. — É agora, José!

Octavio Mello Alvarenga é presidente da Sociedade Nacional de
Agricultura1

As burlas constitucionais
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explique os assassinatos. tempos: "Justiga".

¦,  . 1A, Curltiba — Chunitl Kawamura• WMtf ' ' ii'iinlilj^^' '

Moradores deSanta Amelia apresetWami programas, transmitidos por alto-Ja'lantes

r
Tres apostadorcs — um do Rio, um de Sao Paulo e ¦

1" 
"I "¦ um do Parana — acertaram as dezenas 13,51, 63,78 e 90 :

1l| >-n| LP f-j -m no concurso 485 da Loto. Cada um vai reeeber CZS 13 1
1^1. J. J_ cLl. €jL milhoes 396 mil 830. A quadra teve 370 acertadorcs e cada '

um recebera CZS 105 mil 764. O terno teve 20 mil 146 •

Maria perdeu marido e Jtlho de 3 anos

UDR acusada — Maria de Jesus e o padre Paulo Joanil ) I<v"
tambem procuraram a Polfcia Federal em Maraba. Um delega- j , - ^^S^SjSfsSBSW^do, cuja identidade desconhecem, informou aclesque nao tinha if .
viaturas nem dinheiro para localizar os pistoleiros. Os dois so lit 

'
conseguiram a abertura de inquerito em Belcm 10 dias apos a

No final de novembro, os irmaos Branco foram chamados
para depor e pagaram, segundo o padre Joanil, CZS 150 mil por A frente fria que esta na Baeia do Praia, embora de
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Moradores de Santa Amélia apresentam programas, transmitidos por alto-falantes

São Paulo — Murilo Menon
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Avisos
Religiosos

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

Três apostadorcs — um do Rio, um de São Paulo ¦
um do Paraná — acertaram as dezenas 13, 51, 63, 7S e 90 :
no concurso 485 da Loto. Cada um vai receber CZS 13 '
milhões 396 mil 830. A quadra teve 370 acertadores e cada
um receberá CZS 105 mil 764. O terno teve 20 mil 146 •
acertadores, que ganharão CZS 2.659 cada.

FRANCISCO DE ASSIS SCHOTT

MONNERAT
(Missa de 7° Dia)

¦ Isa Macedo Nasser Monnerat, seus filhos nora e netos.
agradecem as manifestações de carinho e amizade

ft recebidas por ocasião do falecimento de seu adorado
I CHICO e convidam para a Missa de 7o Dia que farão

celebrar às 19:00 horas do dia 19/01/88, 3a feira, na
Igreja de Nossa Senhora das Dores do Ingá, à Rua Presidente
Pedreira. 185 Ingá. Niterói.

ARY PHEBO
(MISSA DE 7° DIA)

ÍDiva 

Barbosa Phebo, Felipe, Ricardo e Andréa,
Rosa, Fernando Phebo e filhos, Thereza, José
Maranhão, filhos, genros e netos, Leniza Bar-
bosa Phebo e filhos, agradecem as manifesta-

ções de pesar recebidas pelo falecimento de seu
querido marido, avô, Pai, sogro e bisavô e convidam
para a Missa de 7o Dia que se realizará dia 19/01/88,
terça-feira às 10:00 hs na Igreja Nossa Senhora da
Paz, em Ipanema.

ESTHER PALMEIRA SERRANO
MISSA DE 7o DIA

t 

OSCAR PALMEIRA VARÊDA, LOYSIL
CERQUEIRA VARÊDA, FLAVIO SERRA-
NO, JOSÉ FERNANDES DIAS, THEREZI-
NHA DOUTEL FERNANDES DIAS, netos

e bisnetas, agradecem as manifestações de
pesar pelo falecimento de sua querida mãe,
sogra, madrinha, avó e bisavó ESTHER e convi-
dam parentes e amigos para a Missa de 7° Dia,
terça feira, dia 19 às 18 horas, na Paróquia
Cristo Redentor, à rua das Laranjeiras 519.

GUILHERME DOLABELLA CÉSAR

GUIGUI
(1° ANO)

JL Carmita e Cláudio César Pereira da Sil-

| va, seus filhos, genros, noras e netos,* 
convidam parentes e amigos para a
Missa do 1o ano do falecimento de seu

querido GUILHERME a se realizar dia 18 às
18:30 hs na Igreja São José da Lagoa.

No Rio e em Niterói

Claro a parcialmente nublado cora
nevoeiros esparsos ao amanhecer.
Possível instabilidade local e passa-eeira à tarde. Visibilidade boa.
Ventos do quadrante Norte a Este
fracos a moderados. Temperatura
estável; máxima e mínima de on-
tem: 37.1° em Bangu e 22.3° no
Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Ultimas 24 horas —
Acumulada no mês —
Normalmensal 122.4
Acumulada no ano 28.6
Normal anual 1098.4

O Sol Nascerá às
Ocasoàs

06h22min
19h43min

O Mar Preamar

O G/Mar informa que o mar está calmo,
cora águas a 23°,c os banhos liberados.

A Lua

No Mundo

Obituário

Rio de Janeiro
Luiz Tavares, 75, de edema insuficiência respiratória agu-
pulmonar, no Hospital do da, no Hospital do Inamps.
Inamps. Carioca, casado com gaúcha, viúva de Antero Fran-
Zulmira da Silva Tavares. Ti- cisco Ribeiro. Tinha seis filhos,
nha três filhos, morava na Ro- morava em Laranjeiras.

.cinha. Marina de Assis Alves. 47, de"Clodom.r Te.xe.ra M.let 74. cdcma puimonar, n0 Hospital
plmbohajpu monar na Casa Souza Aguiar. Mineira. viSva.de Saúde Sao Jose. Maranhen-

SIÉSmdustrial. Casado com Ma- Florismundo de Oliveira Car-
... ria Simone Barreira Milet, ti- doso. 77' c'e ac'dente vascular
*"nha 

quatro filhos. Morava em encefálico, no Hospital São
Copacabana. Benedito. Carioca, solteiro.
Zolima Domingas da Penha Aristeu de Oliveira Pimentel,
Souza, 50, de acidente vascular 57, de esclerose, em casa em
hemorrágico, no Hospital Sal- Honório Gurgel. Carioca, sol-'•«sado Filho. Casada com Louri- teiro.

r^ Vidario dc Souza, tinha Maria Amélia da Cunha David,
iámSL ¦ ava no Se" 80, de arterioesclerose, em ca-" jpMPIfeV0- sa na Tijuca. Carioca, viúva de
tsE* Gu'm?rãcs Câmara, ,80- Emerico Jacob David. Tinha
^^.insuficiência respiratória sds fjlhos.
g-aguda, no Hospital Naval Mar- ...... t „ n, .
^ffeDias. Carioca, educadora. Mario Dias de Carvalho, 81, de

Casada com Raul Ferreira diabete, em casa no Andaraí.
iXgjJpiarães, morava no Leme. POrlugués, casado com Hilda
j-ÊSzabeth Johanna Hahlbohn, a ^arva"10, Tinha dois

câncer, em casa na Ur- f«nos.
«*aw\lemã, viúva dc Walter Augustinha Moreira de Araú-
tjai&vig Henry Franz Hahl- jo, 77, de insuficiência respira-
«<bohn. Tinha dois filhos. tória aguda, em casa na Praça
^Joaquim Corrêa Duarte, 69, de c'a Bandeira. Catarinense, viú-

• doença de Parkinson, no Hos- va de Antenor Ribeiro Guerra,
pitai São Lucas. Português, ca- Paulo Santiago, 61, de acidente
sado com Elza dos Santos vascular cerebral, no Hospital
Duarte. Tinha um filho, mora- São Benedito. Carioca, casa-
va na Tijuca. do. Tinha uma filha, morava
Tuiia da Cunha Ribeiro, 94, dc em Manguinhos.

¦•'"2 Estados

. Ajitónio de Paula Lopes do Nas- e na França. Nascido em Nova
cimento, dc enfarto, em Belo Era (MG), Há 56 anos, foi

j,Horizonte. Engenheiro comer- engenheiro da Companhia Si-
cialr.da estatal Açominas derúrgica Belgo Mineira e da
Aços Minas Gerais S.A. che- Siderúrgica Hime. Deixou viú-
fiou,' em 1978, a missão da va Silvia Lopes, com quem ti-
Açominas que esteve na Ale- nha quatro filhos, Natascha,
manha e fez estágios neste país Erica, Átila e Antônio Júnior.

Estiagem no interior

do Maranhão mata 3 mil

búfalos em dois meses
'lu'" SÃO LUÍS — Mais de 3 mil búfalos já morreram em dois''meses na região da baixada ocidental maranhense, composta de"20 municípios, devido à prolongada estiagem que se verifica no
.'interior do Maranhão. Em Pinheiro, terra do presidente José"Sarney, a 101 quilômetros de São Luís, morrem em média 40
búfalos por dia, segundo informações do diretor regional da
Secretaria de Agricultura, Raimundo Nonato Castro.

O gado está morrendo de fome e sede. Além disso, quandoo animal tenta alimentar-se nos precários pastos, fica preso ná
lama e, enfraquecido não consegue sair do atoleiro e morre.- Segundo os cálculos de Nonato Castro, um búfalo consome pordia, aproximadamente, 60 kg de grama e 20 litros de água.
Entretanto, dadas as péssimas condições de pastagens na
região, o consumo diário por cabeça está na faixa de 10 kg e
pouquíssima água, insuficiente para manter o animal de pé.

Crédito — Outro problema para os pecuaristas são os
juros bancários. Os bancos financiadores estão cobrando 3% de
juros e mais de 200% de correção monetária. O diretor regional
da Secretaria de Agricultura disse que, apesar da ocorrência de
algumas chuvas, a situação permanece crítica, com possibilidadede agravar-se ainda mais. Ontem, houve reunião de empresá-
rios e pecuaristas para elaborar um documento pedindo que o
governo do Maranhão decrete estado de emergência na região.

O secretário-adjunto da Secretaria de Agricultura, João
Batista Silva Braga, assegurou que a população rural do
Maranhão está, realmente, sofrendo com a seca e "é possível
que a época do plantio sofra, também, um certo retardamento".

Mas, até o momento, apesar de a Sudene ter aplicado,' 'Mté maio e dezembro CZS 220 milhões na recuperação de
bairagens, açudes, poços, cacimbões — além de o Banco do' Brasil ter fornecido crédito que beneficiou 180 mil famílias — a
Secretaria de Interior e Justiça, através da Comissão de Defesa
Civil, do Estado (Codecima), não apresentou um relatório
completo sobre as condições dos municípios mais atingidos pelaestiagem no Maranhão, como Alcântara, Arari, Bacabal, Cân-
dido Mendes, Joselãndia, Lago do Junco, Pio XII, Paulo
Ramos, São Mateus, São João Batista e Pinheiro.

'A Codecima informa que a situação dos municípios é
dtamática, pois são 113 dos 132 municípios do Maranhão
incluídos no estado de emergência e, segundo o secretário de
Interior e Justiça, João Itapary, presidente da Codecima, a
grande preocupação é com relação à produção, "que poderáficdr comprometida com a seca que grassa em todo o Estado".

Helicópteros — A Central National Aeronautic, da
Romênia, está novamente no páreo que disputa a concorrência
.p.MP.o fornecimento de 52 helicópteros no valor de 300 milhões
de-dplares, que irão equipar a aviação do Exército. No último
dia..§, a comissão do Estado-Maior do Exercito presidida pelo
general Freitas Almeida eliminou a Central da concorrência
juntamente com a Agusta, da Itália, por não terem se enquadra-
dó dentro dos requisitos técnicos exigidos. O empresário Tony

'Míiytink Veiga, que representa a Central no Brasil, entrou com
recurso junto à comissão. No recurso impetrado por Mayrink"Vdijta consta o esclarecimento de que algumas informações"técnicas sobre os modelos Alouette e Puma, oferecidos pela"Clítltral. estavam incorretas. Os dados foram corrigidos e"confirmados através dc correspondência do governo romeno.

A I I .J
Hanseníase — Será lançada hoje pela manhã em
Curitiba, pelo ministro Borges da Silveira, da Saúde, a campa-
nha nacional de combate à microbactéria transmissora da
lepira. A campanha pretende conscientizar a sociedade sobre a
importância do apoio aos mais de 200 mil brasileiros vítimas da
hanseníase. A campanha, batizada de Imnseríiasej vamos acabar

XQffljessa mancha no Brasil", pretende ser o começo de um
trabalho que em breve poderá trazer melhorias para os atingi-
(jiq^fela lepra, a começar pela integração social.

Contrabando — O prefeito de Oiapoque, Milton
Rodrigues, disse cm Macapá que continua intenso o contraban-
do de ouro naquele município, principalmente direção da
Guiana francesa. Milton voltou a insistir na necessidade de uma
fiscalização mais rigorosa e afirma que no Oiapoque a receita
federal deveria ser mais aparelhada por causa da fronteira. "Até
hoje ninguém sabe quantos quilos de ouro saíram daqui", disse
o prefeito. Ele reclamou também da legislação tributária em
vigor "que devolve uma miséria para o município do arrecadado
com o ouro".

03hl2min/1.3m
14h52min/1.2m

Angra 03h29min/1.5m
15h21rain/1.2ra
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Viúva denuncia em São Paulo

assassinatos no sul do Pará

Bairro de Curitiba tem
"rádio" 

para programas

de sentido comunitário

Erechim faz festa para

ordenação de novo bispo

do Rio Grande do Sul
CURITIBA — Dois gravadores, um amplificador, um toca-

discos, dois microfones e quatro alto-falantes. Este é todo o
equipamento da Rádio Popular Santa Amélia, uma emissora
que não usa as ondas hertzianas (na verdade, é um serviço de
alto-falante) mas atinge um público de mais de 5 mil pessoas na
periferia de Curitiba. Durante uma hora por dia, os próprios
moradores do bairro, organizados em sua associação, fazem
programas dedicados à mulher, às reclamações da comunidade
dirigidas à prefeitura e aos apreciadores de esportes e música.

A um custo de cerca de CZS 150 mil, repassados pelo
Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura do município de
Curitiba instalou a rádio na associação dos moradores do bairro
Santa Amélia. A inauguração foi duranle os feriados de fim de
ano, com programação especial nos dias de Natal e Auo-Novo.
Em dias normais, a rádio funciona das 17h30min às 18h30min.
Aos domingos e feriados, das 10h30min às Uh30min.

Um dos loculores da rádio é o presidente da associação do
bairro, Antônio Britto Lopes, de 75 anos. Vibrando com o
projeto, ele diz que a rádio "foi um presente do céu" que vai
ajudar muito na integração dos moradores. Antônio e os outros
que tocam a rádio estão recebendo orientação sobre o uso do
equipamento e até técnicas de dicção e impostação da voz com a
radialista Léa Oseanberg. contratada especialmente para esse
trabalho pela Fundação Cultural de Curitiba.

Já preocupados com o ano eleitoral, a Secrelaria da
Cultura e a associação dos moradores firmaram um compromis-
so de que a rádio popular não incluirá em sua programaçãomanifestação de cunho político-partidário. Também não serão
permitidos programas religiosos, já que o bairro tem moradores
de diversas crenças.

PORTO ALEGRE — O mais novo bispo do Rio
Grande do Sul, dom Girônimo Zanandrea, 51 anos, foi
ordenado ontem pelo núncio apostólico no Brasil, dom
Cario Furlo, em Erechim (a 360 quilômetros de Porto
Alegre). Nomeado dia 25 de novembro último pelo Papa
João Paulo II, dom Girônimo vai integrar a Diocese de
Erechim como bispo coadjutor, condição que o habilita a
suceder o titular da diocese, dom João Hoffmann, em
caso de morte ou doença.

A solenidade foi marcada por festividades durante
todo o domingo, entre a comunidade católica da cidade,
desde a queima de fogos de artifícios até um jantar para
800 pessoas, após a cerimônia, realizada na Catedral São
José. Também estiveram presentes o arcebispo de Porto
Alegre, dom Cláudio Colling e mais 26 bispos.

Como lema, o novo bispo escolheu o tema Vida,
pregando "mais vida intelectual, moral e espiritual para
todo o povo brasileiro", lembrando que a "vida está
constantemente ameaçada e destruída por mortes em
todas as dimensões, devido à violência que vivemos em
todos os níveis".

Dom Girônimo defendeu também a necessidade da
reforma agrária, condenando, porém, as invasões de
terra, afirmando que 

"deve ser conquistada pelos sem-
terra através da prudência". Para o bispo, a União
Democrática Ruralista (UDR) organizou-se para defen-
der seus-direitos, mas "não 

precisam armar-se para lutar
contra os agricultores, que estão lutando por justiça no
campo".

JOHANNES FRIEDRICH SCHMID
(MISSA DE 7o DIA)

LI LI AN SCHMID CORRÊA DO CARMO, filhos, noras,
netas e NETÁ, agradecem o conforto recebido no dia dá
perda de seu pai, avô, bisavô e chefe, e convidam para a
>a de 7o Dia a ser realizada no dia 19 às 18:00 na Igreja de

Santa Mònica (Rua Losé Linhares, 96 — Leblon).

ANNA DO CARMO GALVÃO

ROAAILDA
MISSA DE 7o DIA

t 

Filho, irmãos, cunhadas, sobrinhos e neta,
agradecem manifestaçõs pesar pelo seu faleci-
mento e convidam para Missa de 7o Dia que
será realizada na Igreja Santa Luzia no dia 19

de janeiro (terça feira) às 11 30 horas

Loto

Tempo

10h00min/0.4m
21h50min/0.0m

10h02min/0.4m
22h00min/0.0m

02h44rain/1.2m 08h52min/0.5m
14h23 min/l. Ira 20h55rain/0.2m

A frente fria que está na Bacia do Prata, embora de
fraca atividade, poderá influenciar o tempo no Sul provo-
cando instabilidade. No Sudeste, a massa de ar tropical
continua predominando e mantendo as condições do
tempo, com elevação de temperatura.

No resto do país existem condições de pancadas de
chuva e trovoadas isoladas em algumas áreas do Norte e
Centro-Oeste.

SÁO PAULO — Voltar para Nova Jacundá, pequeno
povoado a três horas de Marabá, no Pará, pode significar um
grande risco para Maria de Jesus dos Santos. Aos 40 anos,
quatro filhos, ela saiu pelaprimeira vez do estado no começo de
janeiro para denunciar o assassinato de seu marido. Sebastião
de Sousa, e do filho de três anos, Clésio da Silva, mortos no dia
24 de outubro, em mais um conflito de terra no sul do Pará.

Acompanhada do padre Paulo Joanil, pároco de Nova
Jacundá. Maria dc Jesus deixou São Paulo na sexta-feira à
noile, depois dc denunciar a impunidade desses assassinatos na
Agência Ecumênica de Notícias. Hoje à tarde, de ônibus, chega
a Nova Jacundá tendo, como ela mesma disse, um único desejo:"Justiça". Maria de Jesus esteve também em Brasília, com os
padres Paulo Joanil e Roberto De-Valicourt, coordenador da
Diocese de Marabá, para denunciar os assassinatos, considera-
dos pelo padre Joanil "exemplos de centenas de crimes que
permanecem impunes na região".

Ela e a família moravam em Nova Jacundá, mas faziam as
suas roças numa área devoluta de 420 alqueires em Goianésia,
povoado próximo, de mil habitantes. A área estava ocupada por120 posseiros há um ano. Segundo a viúva, os mandantes dos
crimes são dois irmãos, que ela chama de grileiros: Hermínio
Branco, proprietário de uma serraria perto do local ocupado, e
Joaquim Branco, dono de um depósito de armas em Imperatriz,
no Maranhão. Eles tinham Sebastião como o líder do movimen-
to de resistência dos ocupantes dessas terras em Goianésia, à
margem da PA-150, cuja posse disputavam.

Ameaças e morte — Dez meses após a ocupação
daquela área pelos posseiros, o asfalto começou a chegar. Os
irmãos, interessados na sua valorização e no aproveitamento da
madeira do local para a serraria, disseram que tinham adquirido
o terreno do pistoleiro Chico Cacau, um famoso grileiro da
região, morto há cinco anos num acerto de contas entre
bandidos. Mas, como não tinham documentos pura provar a
posse — e os que arranjaram depois eram falsos —, os
ocupantes foram ficando.

Um dia, quando Sebastião voltou da gleba de Aranran-
deua, onde trabalhava como empreiteiro, Hermínio Branco o
esperava, na sua casa, para lhe dar o aviso: "Se o seu pessoalnão sair de lá. botamos fogo em todo mundo", lembra Maria de
Jesus. Depois dc várias ameaças, três pistoleiros dos irmãos
Branco invadiram a casa, e, confundindo o visitante João da
Conceição com Sebastião, mataram-no com um tiro na boca.
No mesmo dia, Sebastião, Maria e os cinco filhos fugiram paraGoianésia, povoado mais próximo. Mas, no caminho, os
pistoleiros os alcançaram, matando com tiros e facadas Sebas-
tião e o filho Clésio. Maria de Jesus e os outros quatro filhos
conseguiram escapar e contaram o acontecimento ao delegado
de sobrenome Mendes, que não quis instaurar inquérito,
alegando "falta de papel". No dia seguinte, os corpos foram
encontrados no meio do mato, perto de uma estrada estadual e
levados numa caçamba para um hospital de Nova Jacundá, paraa autópsia. Antes disso, porém, um membro da comunidade da
igreja daquela cidade, se ofereceu para fotografá-los. São essas
fotos que Maria de Jesus guarda há dois meses e mostra, agora,
já não mais impressionada — "É a crueldade de dentro e não o
ferimento de fora que impressiona" — quando pedem queexplique os assassinatos.

Maria perdeu marido e fillio de 3 anos

UDR acusada — Maria de Jesus e o padre Paulo Joanil
também procuraram a Polícia Federal em Marabá. Um delega-
do, cuja identidade desconhecem, informou a eles que não tinha
viaturas nem dinheiro para localizar os pistoleiros. Os dois só
conseguiram a abertura de inquérito em Belém 10 dias após a
chacina.

No final de novembro, os irmãos Branco foram chamados
para depor e pagaram, segundo o padre Joanil, CZS 150 mil porum habeas corpus preventivo. Na acareação, os irmãos negaram
a chacina. Na saída, o padre Joanil viu o escrivão entrar no
carro de um dos pistoleiros dos irmãos.

O inquérito continua correndo em São Miguel do Coma,
sede da Comarca de Goianésia, sob a responsabilidade da Juíza
Maria Rita de Assumpção. Trata-se, segundo o padre, de um
dos pouqúissimos inquéritos abertos na região Sul do Pará. O
padre Joanil disse ainda ter quase certeza "de que milícias da
União Democrática Ruralista (UDR) estão envolvidas no
caso". Os pistoleiros, afirmou, continuam andando livremente
por aquelas áreas, fazendo demonstrações de força e ameaçan-
do de morte vários lavradores, pessoas ligadas à Igreja, a família
de Maria de Jesus e a ele próprio. Ao voltar para casa, a
primeira coisa que Maria de Jesus espera fazer é rever os quatrofilhos, três adolescentes e um de sete anos. "Eles não saem de
casa porque correm risco de vida", completa ela, repetindo
depois, novamente, a palavra que mais tem usado nos últimos
tempos: "Justiça".
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circuito integrado Brasil 
quer 

adotar modelo mexicano de bônws

A pesar de todos os Prokeys e Superkeys da
x* praça, dos processadores de texto brasilei-
ros, como o excelente Pangloss, e dos vários
programas estrangeiros com versões em portu-
guês, como o Word ou o ABC, um dos maiores
dramas de quem escreve em computador conti-
nua sendo — pelo menos a julgar pelo material" 
que circula por aí — a questão da acentuação.

Tudo bem, gente. Motivo algum para deses-
pero só porque aquela boa cópia pirata do' WordPerfect não consegue pôr as cedilhas e tis
nos seus corações aflitos. Uma forma chatinha
mas eficiente de obter todos os acentos necessá-
rios ao bom exercício do vernáculo — mais uma
dúzia de letras gregas, algumas vogais nórdicas e
unidades de representação tão distintas quanto o
micron ou o infinito — é cortar caminho pela
tabela ASCII do PC.

¦ ¦ ¦
Esta sigla, que se pronuncia "ásqui", 

querdizer American Standard Code for Information
Interchange, e representa um padrão universal
de caracteres adotado por praticamente todas as
famílias de computadores. Ao contrário das
teclas de uma máquina de escrever, que transmi-
tem informações mecânicas, as teclas de um
micro transmitem códigos numéricos. Quer di-
zer: quando alguém tecla um a numa Remington,
aciona um braço que vai bater uma letra "a" no
papel; já num computador a tecla a corresponde
a 1100001 (no sistema binário utilizado pelamáquina), ou a 97 (seu correspondente em
sistema decimal). De acordo com o ASCII,
criado para uniformizar os vários tipos de equipa-
mento, cada vez que um micro recebe a mensa-
gem 1100001, gera um "a".

¦ ¦ ¦
Ninguém precisa ser um especialista em

sistema binário para trabalhar com a tabela
ASCII. Qualquer de seus códigos pode ser digita-
do em sistema decimal através da tecla ALT e
dos algarismos do teclado numérico; o próprio
computador faz a conversão.

O ASCII propriamente dito tem apenas 128
caracteres, do O ao 127; entre 128 e 255 cai-se
numa outra tabela, o extended ASCII, utilizado
pelo PC e seus compatíveis, por enquanto longe
de ser,unanimidade universal entre outras famí-
lias. E nesse território controvertido que se
encontram os caracteres acentuados e as letras
chiques como o sigma ou o pi — nem sempre
compatíveis, contudo, com algumas impressoras.

¦ ¦ ¦
Tanto a tabela ASCII quanto sua extensão

podem ser encontradas nos manuais de compu-
tadores, de impressora, e de softwares mais bem
elaborados. No caso do Sidekick, da Borland,
por exemplo, a tabela freqüenta o próprio soft-
ware, entre uma calculadora, uma agenda, um
notepad, etc. Para bucaneiros completos, quenão têm um manual decente à mão, aí vai uma
colher de chá dos códigos de caracteres de
primeira necessidade:
ç: ALT-135 á: ALT-160
Ç: Alt-128 é; ALT-130
ã: ALT-132 í: ALT-161
A: ALT-142 ó; ALT-162
õ: ALT-14S ú: ALT-163
O: ALT-153 à: ALT-133

Lembrem-se que eles são utilizados pressio-nando-se a tecla "ALT" simultaneamente às
seqüências de algarismos — digitados sempre no
teclado numérico.

TP
Ainda em relação a acentos: alguns leitores

interessados no TP (Teclado em Português), da
Embrasoft, pedem informações sobre preço,
queixando-se de que não conseguem falar com
Heitor Simão (autor do programa) pelo telefone.
O preço do TP é de 10 OTNs; o endereço paracorrespondência é Rua Alceu Amoroso Lima,
105, 1306 - CEP 22631 — RJ. O TP é um
residente que permite acentuação em portuguêsem praticamente qualquer aplicativo importado,
de processadores de texto a planilhas ou bancos
de dados, como o Lotus 1-2-3 ou DBase III.

POSTA RESTANTE
M.E.G.B.:
Como profissional, gostaria que as restri-

ções ao meu trabalho fossem mais consistentes.
Afirmar que "há mais cultura na fabricação do
buraco da agulha do que num software de
processamento de texto" não é uma verdade
técnica e nao chega a ser uma frase de espírito.
Você diz que software é um produto industrial,
não obra cultural (como afirmo eu). Onde aincompatibilidade? O livro, o filme e o disco,
antes de nos enriquecerem culturalmente o cére-
bro e (ocasionalmente) a alma, são produtos tãoindustriais quanto a Gordura de Coco Carioca,de saudosa memória. E esse seu tipo de enfoque,
que acredito honesto, que causa todo o nosso
lamentável atraso. No caso da informática, o
buraco (da agulha, se você prefere) é bem mais
embaixo.

Quanto a "fazermos 
questão da reserva de

imprensa, embora o nosso jornalismo esteja
muito atrasado em relação ao americano", e ser

uma forma de reserva de mercado estrangeiros
não poderem ser presidentes da República", é
ironia tão desarmada que prefiro não me apro-veitar dela. E guardar este espaço para leitores
com argumentos mais sólidos.

Cora Rónai

Sônia Araripe

O governo brasileiro está estudando uma
fórmula para emissão de bônus que seriam
adquiridos principalmente por pequenos e mé-
dios bancos credores, revelou uma alta fonte do
Ministério da Fazenda. A idéia é muito parecidacom a do modelo adotado pelo México, queemitiu bônus com a garantia do Tesouro ameri-
cano, mas ainda não está definido quem daria a
garantia para os títulos brasileiros.

Já ficou acertado no governo que a emissão
de bônus não terá qualquer ligação com a
conversão da dívida. Anteriormente, pelo proje-to do dia 17 de novembro de 1987, que regula-
menta a conversão, o credor tinha que primeiroconverter sua dívida em bônus e depois recon-
vertê-la em algum investimento no país. Os
técnicos do Ministério da Fazenda procuramuma solução alternativa para os bônus.

Em vez de associados à conversão de dívida,
os bônus serão uma saída para os credores queestiverem interessados em trocar seus créditos
por um papel com um pouco mais de credibilida-
de. A crítica feita pelo ex-ministro Mário Henri-
que Simonsen de que os credores iriam apenas"trocar um título verde por outro amarelo", não
faz sentido, segundo a fonte governamental. "O

Brasil hoje ainda tem bônus da Petrobrás e
Eletrobrás, por exemplo, emitidos na década de
70, quando foram contraídos grandes emprésti-
mos, e são papéis com muito valor no mercado
internacional", explicou.

O que tem sido estudado é uma adaptação
do modelo do México, que emitiu bônus paraserem negociados no mercado internacional com
a garantia do Tesouro americano. O que ainda
não está definido é se o governo brasileiro
conseguirá a mesma garantia do Tesouro dos
Estados Unidos. "Estes bônus terão um valor
justo no mercado internacional e serão uma
ótima opção para bancos credores, pequenos e
médios", disse a fonte.

Os bônus teriam prazo longo, em torno de
10 a 20 anos, e seriam interessantes pára os
credores de médio e pequeno portes porque,
caso o governo brasileiro não tenha como saldá-
los na data do vencimento, eles poderão recor-
rer ao governo ou à instituição multilateral que
tenha dado a garantia. A fonte revela que, no
caso mexicano, os bônus têm sido negociados
com boa receptividade pelo mercado interna-
cional.

— Esta tem sido a saída encontrada pelos
países do Sudeste asiático e poderá ser muito útil
para o Brasil — disse.

Júlio Cezar Pereira

Milliet nega impasse com credor
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SÀO PAULO — As negociações da dívida
externa brasileira com o comitê de bancos
credores, iniciadas há uma semana em Nova
Iorque, prosseguem normalmente sem qualquerimpasse, garantiu ontem o presidente do Banco
Central, Fernando Milliet, ao desembarcar em
São Paulo.

— Não há nenhum ponto crítico — ressal-
tou ao admitir apenas um mal-entendido por
parte dos credores quanto ao pagamento dos
juros pelo Brasil, o que não significa a retirada
das negociações dos bancos europeus, japoneses
e canadenses. "É possível que para alguns
bancos a condição do Brasil, que está com
reservas baixas, não tenha sido bem entendida,
mas a negociação está estável e não acredito quevenha a experimentar dificuldades", prosseguiuMilliet que, após consultas hoje às autoridades
brasileiras, embarca novamente amanhã para os
Estados Unidos.

Na última sexta-feira, segundo Milliet, co-
meçou-se a discutir a agenda normal de trablho
e, dentro das dificuldades previsíveis, tudo está
correndo bem, sem novidades, porque o Brasil
segue sua conhecida proposta de negociação."A bola finalmente começa a rolar", afirmou ao
embarcar sábado para o Brasil, mas como as
negociações demandarão ainda várias semanas,
ao desembarcar, ontem, em São Paulo comple-
mentou: "Não tem sentido eu ficar irradiando o
jogo a cada lance". Apesar dessa reação, o
presidente do Banco Cnetral procura esclarecer
todas as dúvidas com relação a posição brasileira
na mesa de negociação.

PONTE — Uma das principais questõesdiz respeito ao emprestimo-ponte. Dado o baixo
nível de reservas brasileiras e a normal demora
de liberação de recursos dos bancos credores,
Milliet esclarece que um ponto básico do acordo
é um emprestimo-ponte ao Brasil. "Mesmo quecheguemos ao protocolo, que é o próprio acor-
do, existem ainda duas etapas a serem venci-
das", lembrou. A primeira é que o comitê de
bancos precisa que o acordo seja ratificado portodos os credores, o que demanda mais de dois
meses. Depois disso, os 700 credores precisamassinar o acordo, o que também levará mais dois

mem
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meses. Só após essas formalidades é que começa
a fluir dinheiro ao Brasil. ••

Se o país tivesse reserva alta, usaria suas
reservas até o desembolso por parte dos bancos.
Mas como a reserva é baixa, precisamos da
ajuda dos bancos, salientou Milliet. Dessa for-
ma, o empréstimo-ponte será um item indispen-
sável a constar na agenda das negociações^Já
com relação aos recursos do Banco Mundial,
Milliet destacou que o organismo continua ope-
rando mas, num ritmo muito lento. "Um deáfcWi-
bolso maior tanto do Banco Mundial como" do
Clube de Paris, porém, só se materializará após
as negociações", reconheceu.

Ministro confirma pressão no BC

son, descontraído, após um passeio, contrastando com o rigor
do maitre, disse que as negociações externas vão bem

"O Banco Central independente não se faz
por decreto, da noite para o dia. É um conceito
que só vai ser assimilado com o tempo, quando a
sociedade, defendida pelos parlamentares, per-ceber a importância de ter este órgão livre de
qualquer pressão, seja vinda do próprio governo
ou da sociedade", afirmou o ministro da Fazen-
da, Maílson da Nóbrega, ao comentar a denún-
cia feita pelo JORNAL DO BRASIL, ontem,
de que apesar do BC ser legalmente indepen-
dente desde janeiro, muito pouca coisa mudou,
e as presões, vindas de todos os lados, conti-
nuam.

O ministro admitiu que as pressões realmen-
te são muito fortes. "Os políticos precisam parar
de querer reivindicar maiores verbas, que estou-
ram as contas do governo, e os agricultores e
exportadores também têm de se acostumar a
não receber sempre o dinheiro fácil do Tesou-
ro", desabafou Maílson da Nóbrega. Segundo
ele, há no Ministério da Fazenda a consciência
de que não se pode pedir ao BC que continue

emitindo indefinidamente para cobrir os gastos
que ultrapassam o orçamento do governo. *

i si * %— O Banco Central independente é muito
importante para a sociedade como um, todo.
Acabou o tempo em que numa reunião do
Conselho Monetário Nacional se podia definir
um empréstimo de grande porte, para uma certa
empresa, que depois seria pago pela sociedade
como um todo — disse. Ele explicou que-afunção do Governo é financiar, no caso do setor
agrícola, apenas os pequenos agricultores, quenão tem condições de obter empréstimos junto a
rede bancária privada. "Mas o grande agricultor
deve se acostumar, para seu próprio bgnC a
procurar financiamente em outros bancos quenão sejam oficiais", afirmou.

Os exportadores deviam seguir o mesmo
caminho, segundo o ministro. "Como o BrlíSiTé
muito competitivo no mercado internacional,
chegou a vez dos exportadores deixarem, de. j>e
acostumar com o dinheiro fácil do Tesouro",
disse Maílton. (J. A). I

Maílson..condlclona 
lda ao FMI 

Conin reunido amanhã deve;

manter veto ao Microsoft

O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbre
ga, disse no Rio que o Brasil não fará concessões
ao FMI, além do que ficar previamente acertado
internamente. Segundo ele, serão estabelecidas"metas realistas" de controle da economia brasi-
leira, tanto pelo lado monetário, como fiscal."Não vamos fazer concessões seja no que se
refere a cortes do déficit público, quanto na área
salarial", disse, ao acrescentar que o governobrasileiro, desta vez, irá ao Fundo com as contas
em dia e procurará convencer seus técnicos de
que, ao menos agora, pretende seguir à risca o
que definiu.

Em sua opinião, a sociedade brasileira faz
uma grande confusão quando culpa o FMI de ter
provocado recessão em 1983/1984, quando o
país seguiu o rcceituário do organismo: "A
conjuntura internacional não ajudava. Houve
uma redução da demanda global, e a saída foi
procurar aumentar o superávit comercial com
uma profunda queda do déficit público", ex-
plicou.O ministro revelou que o governo vai apre-
sentar uma proposta ao FMI de não reduzir o
déficit público além do que irá definir breve e de
procurar obter volume maior de importação de
bens de capital e matérias-primas para financiar

os investimentos. "Ainda não definimos em
quanto ficará o déficit público em relação ao
PIB, mas não pensamos em cortar além do queficar estabelecido", disse.

Maílson da Nóbrega irá se encontrar-se
hoje, em Brasília, com o presidente do Banco
Central, Fernando M'"iet, para saber o queaconteceu nas reuniões entre os negociadores da
dívida e os bancos credores. "As informações
que tenho é de que o clima de tensão começa a
melhorar e estamos caminhando para um bom
acordo", revelou ontem o ministro, após retor-
nar de um passeio com a família em Barra de
Guaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

Descontraído, o ministro reafirmou quemuito pouco pode ser divulgado sobre o anda-
mento da renegociação da dívida externa, em
longa entrevista no Hotel Rio Palace. "Ainda
não sei todos os detalhes do encontro que o
Milliet teve em Washington e Nova Iorque, mas
acredito que nossa estratégia tem sido muito
bem aceita", disse. A melhor confirmação, a seu
ver, dc que os credores não estão aborrecidos
com o Brasil — que não começou a pagar os
juros da dívida em janeiro — foi a decisão de
manter o desembolso da segunda parcela do
empréstimo-ponte. (S.A.)

^^^e^^S^oftware

SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA:

ASSESPRO/R.J. -Assoc. Bras. Empresas
Serviços de Informática.

28 de Janeiro — Das 9hs. às 17:30 hs.

ANALISE DA LEI — Suas conseqüências para
as Empresas — Debates.

Expositor: TARCÍSIO Q. CERQUEIRA

ADVOGADO
Especialista em Informática
Assessor Jurídico da ASSESPRO/R.J.

LOCAL: Rua Sete de Setembro, 92/2° Andar.

PREÇO POR PESSOA: CZ$ 15.000,00

(Desconto para Associados da ASSESPRO R.J.)

INFORMAÇÕES: (021) 231-2283 e 253-1680
INCLUÍDO: Coffee Break e Material de Consulta

BRASÍLIA — O presidente José Sarney
reúne na manhã de hoje no Palácio Alvorada
sete ministros do Conselho Nacional de Infor-
mática e Automação (Conin) para firmar a
posição do Executivo sobre o caso Microsoft —
que levou a ameaças de retaliações comerciais
dos Estados Unidos contra o Brasil. Na reunião
do Conin na quarta-feira 20, os ministros quetêm assento no conselho deverão ter uma posi-
ção conjunta, mantendo o veto da Secretaria
Especial de Informática (SEI) à comercialização
no país do programa de computadores MS-
DOS, da Microsoft.

O veto ao sistema operacional MS-DOS foi
decidido pela SEI com base no critério de
similaridade nacional (existe no país um progra-ma da Scopus Engenharia, o Sisne, capaz de
executar as mesmas funções) expresso agora na
Lei de Software aprovada pelo Congresso em
dezembro. A Microsoft, que acusa a Scopus de
ter copiado seu programa, entrou com uma
queixa contra o Brasil no USTR, órgão do
governo dos EUA para o comércio, que passoua analisar medidas de retaliação contra produtosbrasileiros de exportação para os EUA.

O Conin julgará depois de amanhã um
recurso apresentado pelas empresas SID Infor-
mática e Polymax contra o veto da SEI ao MS-
DOS. Há indicações que, se o Conin mantiver a
proibição ao MS-DOS, mas permitir a comercia-
lização dc uma versão mais avançada, o MSDOS
3.3. (ainda sem similar no Brasil), a Microsoft
poderia retirar sua queixa ao USTR. Mas técni-
cos do Conin alegam que empresas brasileiras
estão desenvolvendo sistemas similares à versão
mais avançada do MS-DOS e acreditam que o
Conin não tomara a decisão esperada pelaempresa americana. Não há restrições, porém,ao OS-2, o sistema operacional mais avançado
da Microsoft.

Os brasileiros pretendem atenuar, no entan-
to, a provável repercussão negativa da decisão
do Conin fundameniando-a rigorosamente na
nova Lei de Software, aprovada em dezembro,
que teve sua tramitação no Congresso apressada
pelas ameaças dc retaliação comercial dos EUA.

"A rapidez na aprovação da lei e na convocação
do Conin é uma mostra da boa vontade brasilei-
ra", argumenta um graduado funcionário do
governo: "A decisão do Conin dará uma rèspós-
ta ao pedido dos americanos de clareza em nossa
política de informática, e dará indicações prcci-sas de como as empresas do setor poderio
freqüentar o mercado brasileiro", adianta'.'""

Essa ligação estreita com a Lei de Informáll-
ca está expressa no parecer do relator do caso
Microsoft no Conin, o ministro da Fazcndà,
Maílson da Nóbrega, que participa hoje"da
reunião no Palácio do Alvorada com o presiderf-te e os ministros do Gabinete Civil, Ronaldo
Costa Couto, da Ciência e Tecnologia, Luís
Henrique da Silveira, das Relações Exteriores,
Abreu Sodré, da Indústria e Comércio, José
Hugo Castelo Branco, da Marinha, Henrique
Sabóia, e do Gabinete Militar, Rubem Báyma
Denis. Favorável à decisão da SEI, o parecerelaborado pelo procurador-geral da Fazenda,
Cid Heráclito Queiroz, argumenta que a^SEI
agiu de acordo com o que ordena a legislação
brasileira. ti»»»

A decisão do governo brasileiro foi tomada
com a expectativa de que o país conta com fortes
aliados entre os importadores de produtos na-
cionais e também entre as grandes multinacio-
nais americanas de informática, como a IBM e
Burroughs. A IBM, com outra gigante da infor-
mática, a ATT, foi responsável pelo envio ao
governo Reagan de um documento da Associa-
ção das Empresas de Eletrônica dos EUA.
pedindo o adiamento da decisão sobre as retálíã-
ções comerciais contra o Brasil. '

Em instalações e investimentos, a Bur-
roughs e a IBM têm US$ 500 milhões aproxima-
damente no Brasil e a Microsoft está disputando
uma fatia do mercado que pode chegar a US$ 5
milhões, segundo calculam os técnicos ligadps
ao contencioso de informática. Por essa compa-
ração, argumentam, está evidente que os ameri-
canos poderiam ter mais a perder que a gaflhãr
com eventuais retaliações provocadas pelo caso
Microsoft.

Empresas temem resolução da SEI
Empresas prestadoras de serviços técnicos

de informática (ps birõs que fazem contabilidade
c folha de pagamento) estão preocupadas com a
pauta da próxima reunião do Conselho Nacional
de Informática e Automação (Conin), quaria-feira. Temem que seja aprovada Resolução
criando o Registro dos Prestadores de Serviços
Técnicos de Informática, para funcionar junto à
Secretaria Especial dc Informática (SEI) ou a
outro Órgão por ela credenciado.

Pelos termos da Resolução sobre Serviços
Técnicos de Informática, segundo fontes do
setor, não poderão ser cadastradas as empresas
que não se enquadrem no conceito de empresa
nacional, como definido na Lei 72 32/84 (Lei de
Informática) — capital 100'V nacional ou asso-
ciações onde o capital nacional tenha 70r- no
mínimo

Se tal Resolução for aprovada, isso poderácriar "um grande cartório", na opinião de ém-
presários do setor, ampliando a burocracia já
existente e dificultando as operações das peque-nas e médias empresas nacionais e também das
empresas estrangeiras.

O parágrafo 5" do artigo 2" da Resolução
prevê o cancelamento do registro em caso de
não atendimento do disposto na legislação \i-
gente. Também haverá cancelamento do regis-
tro da empresa se os serviços forem prestadosem desacordo com o respectivo ato de aprova-
ção do contrato. -

A pauta da reunião do Conin prevê, aindá,
os seguintes assuntos: discussão sobre o tenía
Microsoft. DOS: resolução sobre fluxo de dados
transfronteiras: e resolução sobré integração de
sistemas de tratamento dieital dc informações.
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Química e Petroquímica

jT* orrieca hoje em Brasília, uma longa
V* maratona da Comissão Especial do Po-
ío Petroquímico da Assembléia Legislativa,
para uma sucessão de audiências com poiíti-
cos e ministros visando acelerar a comple-
mentação do pólo Gaúcho. O deputado
ftthos Rodrigues, presidente da comissão e
Outros parlamentares do Legislativo gaúcho
se encontrarão com o senador José Fogaça,
com o secretário executivo do CDI, Ernesto
0arrara, com o ministro das Minas e Ener-
gra, Aurelino Chaves, com o coordenador
petroquímico do CDI, Zich Moyses Júnior,
aLém de encontros com o ministro da Indús-
tf ia e Comércio, José Hugo Castelo Branco.

Consumo
Estimulada pela disponibilidade de maté-

rjas-primas, a indústria de transformação no
fjjordeste vem crescendo bastante na região. No
início das operações das empresas de segunda
gpração do Pólo de Camacari, era insignificante o
consumo desses produtos no Nordeste, sendo
quase toda a produção escoada para o Centro-
Sul.

Hoje, o mercado regional apresenta o se-
guinte quadro de consumo local: 23% dos termo-
plásticos; 11% dos elastômeros; 29% das mate-
f^is-primas para fibras sintéticas; 11,6% do prin-
eípio ativo para detergentes e 17,6% de outros
iníermediários.

Privatização
• O secretário de
Indústria e Comércio
do Rio Grande do Sul
Gilberto Mossmann e
õ diretor do BNDES
Amaral de Souza co-
meçaram a debater a
privatização da Cope-
sUl — central de maté-
rias-primas do pólo
gaúcho. Segundo o se-
cfretário, a privatização
da empresa poderá au-
rçientar a participação
da companhia nos pro-
jctos de segunda gera-
çüo do pólo, substi-
tliindo até a própria
petroquímica em em-
preendimentos futu-

Seminários
Dois importantes seminários estão progra-

mados para a Bahia em junho. De 15 a 17
acontecerá o II Seminário Internacional sobre
Gás Natural, patrocinado pelo Instituto Brasilei-
rade Petróleo. O outro, comemorativo dos dez
anos de operação do Pólo de Camaçari, está
marcado para os dias 27 e 28, no Hotel Meridien,
devendo reunir cerca de 600 pessoas ligadas ao
setor além das principais personalidades brasilei-
íâá e estrangeiras que contribuíram para o êxito
do* projeto.

Hova indústria
Ex-subsidiária da Celanese Corporation,

dos Estados Unidos, a Celanese Brasileira S.A.
—- adquirida há pouco mais de um ano pelo
grupo nacional Sinasa/Minasa, Citicorp e Banco
Çrpfisul — iniciou a terraplanagem para implan-
taçáo, em Camaçari, de uma nova indústria: a
Pirene, Fibras e Resinasdo Nordeste S.A., que
terá a participação do grupo Mariani em 20% do
{apitai.

Com início da produção previsto para mea-
dos do próximo ano, a nova unidade exige
investimentos de 60 milhões de dólares e vai
produzir 27 mil toneladas anuais de fibras e
resinas.

ros, que exijam o mo-
delo tripartite: empre-
sa estrangeira, nacio-
nal e a Petroquisa.

O secretário tam-
bém defende que o go-
verno federal crie no-
vos incentivos fiscais
ao pólo gaúcho, como
forma de evitar o trata-
mento desigual cm re-
lação a Camaçari. O
governo gaúcho tam-
bém vai agilizar os
contatos com o gover-
no federal para a im-
plantação da unidade
de MVC/PVC pelo
grupo Isdralit, no Rio
Grande do Sul.

Investimentok
A Companhia Pernambucana de Borracha

Sintética (Coperbo), empresa controlada por um
consórcio formado pela Petroquímica. Norquisa
d grupo Econômico, está investindo 67 milhões
de dólares na expansão do seu parque produtivo
4- situado no município metropolitano do Cabo,
(jistante 40 quilômetros do Centro da capital —.
utilizando para isso recursos próprios e oriundos
(Jc entidades oficiais como a Sudene e o BNDES.
• Os recursos estão sendo aplicados em três
projetos de expansão. O primeiro prevê a inver-
Jáo de 7 milhões de dólares na implantação de
equipamentos para a produção de 36 mil tonela-
0as ao ano de eteno, um derivado que resulta em
investimentos da ordem de 2,7 milhões de dóla-
jes e que possibilitará a produção anual de 70 mil
toneladas de borracha sintética. O terceiro proje-
to. que demanda 38 milhões de dólares de
investimento, é um insumo petroquímico utiliza-
ílo na fabricação de pneus e produtos cirúrgicos.

O plano de expansão da produção da Co-

Serbo 
prevê ainda investimentos de 10 milhões

e dólares na realização de melhoria nas suas
instalações.

Bárbara de Oliveira e Raimundo Lima

CNE reúne-se dia 9 
para 

suspender compulsório

Estatais produtivas têm,

déficit de CZ$ 29 bilhões

SÁO LUÍS — A Comissão Nacional
de Energia vai se reunir 110 dia 9 de
fevereiro para estudar o fim do emprésti-
mo compulsório para os derivados de
petróleo. A informação foi dada pelo
ministro das Minas e Energia. Aureliano
Chaves, em Imperatriz, a 780 quilõme-
tros de São Luís. no sábado, quandovistoriou a linha de transmissão Tucuruí-
Presidente Dutra, 110 Maranhão e que.
quando concluída, vai canalizar 900 me-
gawatts de energia para o Nordeste, o
equivalente a 30% do consumo da região.

Para o ministro, como o compulsório
é um assunto interministerial, uma das
hipóteses a ser discutida nessa reunião é a
sua redução gradual, pois, em seu enten-
dimento. ele não pode ser retirado de
uma só vez.

Light — Aureliano também co-
mentou o interesse do empresário Ivan
Botelho, do Grupo Cataguazes-
Leopoldina, pela compra da Light do
Rio. Apesar de ser a favor de sua privati-
zação, o ministro disse que não se pode
alienar um patrimônio público sem con-
sultar o Poder Legislativo, daí a necessi-
dade do assunto ter que transitar pelo
Congresso Nacional. "A questão, só deve
ser tratada depois da aprovação da Cons-
tituinte", disse.

Sobre o interesse de seu ministério na
participação da iniciativa privada na
construção de hidrelétricas — cm áreas
que dependem de aproveitamento de
energia que necessariamente não pode
ser vendida pelos grandes sistemas de
transmissão, porque ainda não foram
supridas por empresas públicas — Aure-
liano afirma que o objetivo é aumentar a
participação de poupança no problema
da energia elétrica, que é fundamental
para o Brasil.

A região da Amazônia é uma das
áreas onde a experiência será desenvolvi-
da primeiro e com isso o ministro das
Minas e Energia quer abrir oportunida-
des para que o setor privado entre suple-
mentarmente no mercado, 110 setor ener-
gético brasileiro.

O ministro informou que a primeira
etapa do programa é discutir a matéria; a
segunda, definir as áreas onde há necessi-
dades de atuação do setor privado, e,
depois, selecionar as empresas interessa-
das. Aureliano confirmou a existência de
empresas interessadas, porém, antes terá
que ser feito um estudo mais sério. Para
isso, ele recomendou ao secretário geral
do Ministério que faça um trabalho ime-
diatamente para que possa ser abreviada
a licitação dessas áreas.

Sérgio Léo
BRASÍLIA — O setor produtivo

estatal, composto por 176 empresas das
228 estatais federais, encontra-se menos
endividado, com um expressivo lucro
líquido em suas atividades e um ligeiro
aumento de sua margem de lucro opera-
cional, mas enfrenta as conseqüências de
grandes defasagens em tarifas e de seu
ainda alto nível de endividamento. Por
isso, em 1986, apesar de um lucro de CZS
44,5 bilhões, o setor apresentou um défi-
cit de aproximadamente CZS 29 bilhões.

Esses dados constam do "perfil das
empresas estatais — 1987", divulgado
pela Secretaria Especial de Controle das
Estatais (Sest), com os balanços consoli-
dados de 156 empresas do setor produti-
vo estatal. O titular da Sest, Júlio Colom-
bi, comenta que 1986 foi um ano "bom"
para as estatais, que se valeram da queda
da inflação e de alguns meses com juros
reais negativos para diminuírem de 67%
para 62% a participação de capitais de
terceiros (empréstimos) no total disponí-
vel pela empresa.

Tarifas defasadas — Esse
perfil pode perder grande parte de seus
pontos positivos, porém, quando a Sest
dispuser, em meados desse ano, dos ba-
lanços das estatais em 1987. Ao contrário
do ano anterior, quando foram beneficia-
das pela conjuntura econômica favorável,
as estatais, em 1987, continuaram com
tarifas defasadas durante a maior parte
do ano e ainda aumentaram seu déficit,
de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB)
para 1,7% do PIB, o que pode elevar o
seu endividamento.

Colombi admite que o expressivo
lucro apresentado pelas estatais em 1986
(CZS 44,5 bilhões, contra um prejuízo
global de CZS 201 milhões em 1985) foi
provocado mais pela transferência de
seus débitos à União (pela capitalização
das dívidas) que por geração própria de
receitas, fato que poderá repetir-se, se-
gundo acredita, quando forem publicados
os resultados consolidados das estatais
em 1987. Apesar de as estatais terem
gerado cerca de CZS 502 bilhões, essa
quantia foi insuficiente para os gastos
operacionais de quase CZS 398 bilhões e
investimentos de CZS 133 bilhões.

Trabalhando a plena capacidade em

1986, as empresas estatais tiveram um
ganho de produtividade equivalente a
0,6% de sua receita líquida e um ganhode escala (pelo aumento da produção) de
0,14% dessa receita, no equivalente a
USS 200 milhões. O setor obteve, ainda,
uma redução de 5,1% em relação ao ano
anterior em seus custos, que foi compen-
sada, porém, por uma redução quase na
mesma medida (4,7%) de suas receitas
operacionais — queda provocada pela
defasagem de tarifas, que. dependendo
do setor, ficou entre 15% a 65% em 1986.

Para financiar o setor, o Tesouro
injetou nas estatais cerca de CZS 30
bilhões, parte destinados à redução do
endividamento externo e interno dessas
empresas; parte para financiar seus invés-
timentos em 1986. Esse aporte de capital
e o aumento da produção, aliados às
taxas de juros negativas por dois meses
no primeiro semestre do ano e à redução
dos índices inflacionários no segundo se-
mestre, permitiram às estatais baixar em
20% seu grau de endividamento. En-
quanto que os empréstimos representa-
vam quase 200% do total de recursos das
empresas em 1985, essa relação baixou
para 160% em 1986.

Essa redução no endividamento in-
terno e externo das estatais permitiu que
essas empresas enfrentassem 1987 em
melhor situação, apesar do que, no ano
passado não se repetiram as condições
favoráveis que as empresas encontraram
no ano do Plano Cruzado.

Grandes empresas, como a Eletro-
brás e Siderbrás, continuaram a receber
em 1987 importantes aportes do Tesouro
para capitalização de suas dívidas; mas a
defasagem de tarifas, que só começou a
ser corrigida no final do ano — o que terá
efeitos positivos apenas em 1988 — deve
ter comprometido essa vantagem, obri-
gando as empresas a se endividarem.
Embora ainda não disponha de dados
sobre os balanços finais dessas empresas
em 1987, a Sest tem uma avaliação nada
otimista: pressionadas pelas defasagens
de tarifas e frustração de receitas previs-
tas — pelo não pagamento de energia
elétrica fornecida às concessionárias de
energia pela Eletrobrás, por exemplo —
o déficit das estatais mais do que dobrou,
em 1987, passando de 0,8% do Produto
Interno Bruto (PIB) para 1,7% do PIB.

Aviação Mário José Sampaio

O Japão pretende dobrar a quantida-
de de turistas que viajam anualmente ao
exterior como forma de reduzir seu enor-
me superávit 110 balanço de pagamentos.

Ao contrário de países que tentam
atrair estrangeiros para aumentar suas
receitas em moedas fortes, o Japão dese-
ja que uma parcela maior de sua popula-
çáo gaste ienes no exterior.

Em 1986, cinco milhões e meio de
japoneses viajaram para outros países
mas, este total corresponde a apenas 4%
da população. Em nações com nível de
renda elevado, como a Inglaterra, a pro-
porção de viajantes ao exterior alcança a
39% da população. Na Alemanha o mes-
mo quociente atinge a 34%, enquanto 11a
França é de 16% e nos Estados Unidos é
de 12%.

O aumento da renda pessoal e a

Japão: Turismo 
para

reduzir superávit
valorização do iene tornam possível ele-
var muito a quantidade de japoneses que
viaja pelo exterior.

Atualmente, 33,9% dos turistas japo-
neses viajam com destinação aos Estados
Unidos, seguidos de 12,5% que vão a
Formosa e 9,7% que se destinam à Co-
réia. Aparecer nesta lista significa anga-
riar recursos numa moeda que tem subi-
do continuamente frente ao dólar.

Um dado interessante é que ao mes-
1110 tempo que a quantidade de japoneses
que viaja ao exterior tem aumentado,
seus gastos por pessoa tem também se
elevado.

O Ministério dos Transportes do Ja-
pão criou um programa cuja finalidade c,
até 1991, atingir os almejados 10 milhões
de turistas.

AERO NEWS

Para a aviação comercial, o programa
traz vantagens diretas que incluem o
aumento da demanda potencial. Os aero-
portos locais serão também alvo de pro-
moções e melhoramentos e serão desen-
volvidas tarifas promocionais para permi-
tir o maior número de pessoas a possibili-
dade de viajar. Por último, a capacidade
de lugares oferecida será aumentada para
atender totalmente à demanda.

Com relação a este último item, o
Japão já tomou a iniciativa de abrir as
linhas internacionais a novas empresas,
acabando com a exclusividade da Japan
Air Lines. Dessa maneira, o Japão pre-
tende aumentar o tráfego de bandeira,
abiscoitando maiores fatias de mercado
para suas próprias companhias.

A TABA — Transportes Aéreos Re-
gionais da Bacia Amazônica — vai invés-
tir cerca de 1 milhão de dólares 11a
construção de um hangar e oficinas em
Manaus, com 70 metros de boca e 70 de
profundidade. A empresa pretende trans-
ferir, a longo prazo, toda a sua manuien-
çáo para as novas instalações, que serão
capazes de receber, ao mesmo tempo, a
maior parte de sua frota.

Durante o mês de dezembro último as
empresas regionais foram as mais regula-
res do setor de transportes aéreos. O
VDC (Vôo Direto ao Centro) teve 100%
de regularidade, seguido pela TAM,
BRC e Rio—Sul. com 98%, e pela VA-
RIG — Cruzeiro, com 97%. Em termos
de pontualidade as regionais também
lideram: a TAM e o VDC alcançaram
96%: a Nordeste, 94%; a BRC atingiu
93%; e a Rio—Sul, 89%. A primeira
empresa de âmbito nacional em pontuali-
dade foi a Transbrasil com 86% (melho-
rou muito em relação ao início de 1987).
seguida da Vasp (84%), da Cruzeiro
(81%) e, por último, da Varig (80%).

A Boeing este mês deve terminar os
protótipos de dois aviões novos: o 747-
400 e o 737-400. O primeiro é uma
modernização do conhecido quadrirrea-
tor de longo alcance que voa desde 1969.
A cabine de comando foi atualizada atra-
vês da adoção de instrumentos catódicos
e emprega apenas dois tripulantes técni-
cos. As turbinas são mais avançadas e
econômicas enquanto as asas receberam

winglets que reduzem o arrasto induzido.
O 747-400 tem a mesma capacidade de
versão 300, que já voa 110 Brasil, mas
oferece maior alcance e custos unitários
mais baixos. O outro avião que ficará
pronto é o 737-400, que é um novo
esticamento do conhecido birreator 737.
O 737-400 apresenta como alterações a
fuselagem mais longa, turbinas um pouco
mais possantes, cockpit com instrumen-
tos digitais, e deverá concorrer com o
Airbus A-320.

A Texas Air, que representa o maior
conglomerado de empresas aéreas dos
Estados Unidos, enfrenta problemas.
Além do elevado endividamento do gru-
po, uma de suas componentes, a Eastern
Airlines, está apresentando pesados pre-
juízos. A Eastern tem custos de pessoal
muito acima da média encontrada entre
as demais companhias aéreas americanas.
Caso a Texas não consiga reduzir as
despesas de pessoal da Eastern, ela pre-
tende vender a empresa em diferentes
divisões. Assim, a Ponte Aérea Nova
York—Washington poderia ser vendida
separadamente, ao mesmo tempo que
parte da frota poderia ser transferida
para a Continental. A Texas Air é uma
das compradoras do Brasília.

Um estudo de mercado feito pela Air-
bus Industrie prevê que nos próximos 20
anos deverão ser vendidos 10 mil aviões
comerciais com mais de 100 assentos.
Para chegar a este resultado o consórcio
europeu projetou um crescimento do trá-

fego aéreo à taxa de 5,5% ao ano. Das
vendas previstas, 15% deverão ser de
aeronaves de longo alcance, 33% de
wide-bodies para etapas médias e 50% de
jatos de fuselagem estreita de médio
alcance (737. A-320 e F-100).

Paulo César de Souza, da empresa de
consultoria de manutenção Aerobrás, pe-
de para retificar o telefone da empresa,
cujo número correto é 220-2358.

O presidente da SAS deverá vir dentro
de alguns dias ao Brasil e uma das
finalidades da viagem poderá ser assinar
um contrato com a Varig, para a alimen-
tação de tráfego das linhas da empresa
(de e para a Europa). 110 Rio de Janeiro.
Aliás, o Primeiro-Ministro da Dinamarca
declarou, há dias, que seu governo está
pronto para vender sua participação acio-
nária na SAS para investidores privados.

Os sindicatos que representam o pes-
soai da Pan Am não aceitaram a proposta
da Braniff de reduções salariais, para
facilitar a fusão entre as duas empresas.
A idéia de vender separadamente algu-
mas divisões da Pan Am também não foi
aceita pelos funcionários da companhia.

As companhias de aviação dos Estados
Unidos terminaram o ano de 1987 com
um lucro operacional (após pagamento
de juros) de mais de 700 milhões de
dólares. Este resultado representa uma
grande melhoria em relação a 1986,
quando foi verificado um prejuízo seto-
rial de cerca de 400 milhões de dólares.
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A BASE DA COMUNICACAO

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Comunicamos aos nossos clientes,
fornecedores e amigos que trans-
ferimos nossa agência de publici-
dade para Rua Buenos Aires, n° 2
grupos 804/7 - CEP.: 20070 - Rio de
Janeiro. Te!.: (021) 253-4747.
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Agua de Cheiro abre

loja de perfumes

em Portugal em abril ::Sa

Lúcia Helena Gazolla

BELO HORIZONTE — Com 406 lojas exclusivas dós'1'-'
produtos Água de Cheiro espalhadas pelo Brasil, a '¦!
empresa mineira Fanape-Fábrica Nacional de Perfumes
— vai inaugurar, em abril próximo, sua primeira loja na
Europa, em sistema de franquia, em um shopping centerl,r
da área central de Lisboa. Afirmando que nos próximos1'
três anos pretende ter 50 lojas no exterior, que garantam
que 25% do faturamento da empresa (de US$ 1 milhões
em 1987, e USS$ 9 milhões previstos para 1988) sejam de¦
receita de exportação, um de seus proprietários, o/q,
economista Ricardo Pimenta, revelou que já foi iniciada ,
negociação para a implantação de uma loja cm Santiago
do Chile, ainda neste primeiro semestre, e vem sendo
feitos contatos com interessados na Espanha e na Ho-;
landa. • - • :vn

Fundada em 1976, em Belo Horizonte, pela irmã c
hoje sócia de Ricardo, Elizabeth Pimenta Batist^, a/";
Fanape/Água de Cheiro tem três fábricas, com 300 J
funcionários e uma linha de 150 produtos que vão de
águas-de-colônia femininas, masculinas e infantis a xam- -jr
pus, cremes, talcos, loções, bronzeadores, filtros solares. •
batons, maquiagens, sabonetes, sachês, desodorantes e -
velas perfumadas, entre outros. O empresário disse que,
com o lançamento dos produtos no exterior, pretende;
aproveitar "o modismo de Brasil existente hoje nà ' '•

Europa". Todo o marketing, segundo disse, será fçito
relacionando o produto com o Brasil e seu clima tropical. :

Nova linha — Animado com o sucesso do Absinto, *-b
perfume floral lançado em julho passado, na linha do
Poison, de Dior, que já se tornou o carro-chefe das t.
vendas da empresa, Pimenta revelou que cm março
próximo a Água de Cheiro lançará, na boate Gallerv, cm
São Paulo, uma nova linha de produtos, a ÁgilisA
unissex, destinada ao público jovem e esportista de
classe Á. Com preço de CZS 3 mil 500, a linha é ,
composta por uma colônia refrescante, desodorante,-'»
xampu líquido para os cabelos e o corpo, loção pós-barba —
e um tônico muscular em gel, para hidratação, que é
novidade no mercado nacional. Acondicionada em um —
neccssnire, que facilita o transporte dos produtos, a linha
tem um design próprio, com frascos contornados por-"
anéis de borracha para facilitar o manuseio, com as mãos" ;'
molhadas e impedir que os vidros se quebrem, se caírem. 1

Com nova razão social

a Arapuã vai triplicar

lojas até o ano 2 000 /
SÃO PAULO — Commerce — Desenvolvimento ¦

Mercantil S.A. é a nova razão social de lojas Arapuá" :
S.A., que no entanto continuará sendo a marca dessa
que é a maior rede de lojas de eletrodomésticos do país,,
com 306 unidades. A decisão acaba de ser formalizada ;'
pela diretoria do grupo Fenícia. presidida por Jorge
Wilson Simeira Jacob, com o objetivo de manteria ^denominação social da empresa diferente dos nomes |üej"Autiliza em suas lojas e preparar as bases para um ousaaol>1
plano de crescimento. v

A empresa Lojas Arapüãi S.A., integrante dík_/
divisão de varejo do grupo Fenícia, operava com seu ,
próprio nome e ainda com a marca G.G. Presentes.A £3
divisão é completada pela Prosdócimo S.A. Importação
e Comércio, uma rede de lojas com forte atuação rnos r^
estados do Paraná e Santa Catarina. v" a

A partir de agora a Commerce — que mantém a
mesma diretoria de Lojas Arapuã — passa a funcionarei
como administradora das outras redes de varejo do«
grupo. Segundo a direção da Fenícia, a mudança faz:-""
parte de um plano mais amplo "que, a longo pra|Sv,/TP
pretende manter e solidificar a posição da empresa como
uma das maiores redes de varejo do país e triplicar o sòü^ P
número de lojas até o ano 2000".

Aliás, o grupo já iniciou esse programa de éxpãn- :
são. com a inauguração e reinauguráção de 10 novas!.!H
lojas, muitas das quais localizadas no interior do país."com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento ..
econômico dessas regiões". Só nesses projetos foram
investidos
CZS 300 milhões, em valores de novembro de 1987, e 

'
criados 500 novos empregos diretos.

Com a criação da Commerce, a divisão de varejo do
grupo Fenícia passou a contar com três: a própria- .^
Commerce, a Prosdócimo e a Fenícia Promotora de r;g
Vendas.
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Piauí assume liderança na

produção de arroz irrigado
A tributação sobre dividendos

Arquivo

Wilson Fernando

TERESINA — Com a produção mé-
dia de 5.5 toneladas por hectare a cada
safra, o Piauí é o campeão nacional de
produtividade de arroz irrigado. A dife-
rença, antes do Rio Grande do Sul,
(quatro toneladas por hectare) coloca o
município de Miguel Alves (120 Km ao
Norte de Teresina) entre os 50 maiores
produtores do país.Além de produzir, o Piauí beneficia-
rá toda a safra, que começou a ser colhida
numa área de 3 mil 554 hectares, na qualestá implantado o projeto da Sul América
Agro-Pastoril do Nordeste (Sulanor),
com investimentos na ordem de 1 milhão
166 mil 556 OTN, correspondentes a 13
milhões de dólares, dos quais 758 mil 261
OTN (a preços de março passado) finan-
ciados pelo BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social).

O grande projeto tem concepção in-
tegrada: abrange todos os investimentos
necessários ü obtenção dos produtos fi-
nais — arroz e sementes — selecionados.
A cultura de arroz dos tipos agulhinha e
longo-fino desenvolve-se em 2 mil 300
hecíàres irrigados através do sistema de
inundação por gravidade, com aproveita-
mento das águas do Rio Parnaíba. O
sistema é constituído por 110 quilômetros
de canais de irrigação e 27 quilômetros de
diques de contenção, que o transformam,
também na primeira experiência de con-
trole das cheias do Rio Parnaíba.

As instalações industriais vão benefi-
ciar 30 mil toneladas/ano de arroz e
sementes. Compõem-se, além da usina
de beneficiamento, do sistema de recep-
tação, secagem e armazenamento com
quatro grandes silos com capacidade para

10 mil toneladas. Nesta primeira safra,
cuja colheita está sendo processada em

1 mil 900 hectares, a produção alcança
5,5. toneladas por hectare, muito supe-
rior à média nacional: 1,5 tonelada por
hectare. A produção será comercializada
em embalagens de 1 quilo, 2 quilos e 5
quilos, com a marca Balaio, para atender
a demanda do Nordeste e. prioritaria-
mente, do Piauí, segundo informou o
presidente do Grupo Sul América de
Seguros, Rony Castro Lyrio, ao presidir a
solenidade de inauguração do complexo
industrial do Siilanor.

O grande projeto, na realidade, mu-
dou a paisagem de Miguel Alves, um
pequeno município piauiense situado à
margem direita do Rio Parnaíba, cuja
economia continua presa à agricultura de
subsistência e ao extrativismo vegetal,
partindo do coco babaçu.

O maior entusiasta do empreendi-
mento é o prefeito Francisco das Chagas
Araújo, o Chico Noca, que começa a
fazer planos para a aplicação dos recursos
adicionais que o projeto gerará a partir
deste ano (40% a mais do que recebeu o
município em 87 e que correspondem a
quatro vezes o que hoje Miguel Alves
recebe pela transferência anual do ICM,
ou seja, 750 mil dólares a mais anual-
mente).

Trata-se de uma verdadeira revolu-
ção, diz o prefeito, citando também a
ampliação do mercado de trabalho, com
a incorporação direta de 250 famílias em
plena atividade. O governador Alberto
Silva explica a euforia, ao afirmar que o
projeto da Sul América vai mostrar ao
país a grande potencialidade do Piauí no
setor agrícola, especialmente nas de áreas
de aluviáo localizadas às margens do Rio
Parnaíba.

Apenas 86% do crédito para

pequena empresa foram usados

Ateneia Feijó

O crédito liberado pelo Banco Cen-
tral.epi junho de 1987, através da resolu-
ção 1.335, para socorrer as micro, peque-
nas e médias empresas, permitindo-lhes
refinanciamento das dívidas acumuladas
naquela época, não foi totalmente aplica-
do. Dos Cz$ 63 bilhões 736 milhões
liberados, sobraram CzS 8 bilhões e 868
milhões. Ou seja, foram aplicados 86%
do total.

Apesar dos pequenos empresários
terem se queixado várias vezes das difi-
culdades de conseguir o empréstimo para
rolarem seus débitos, os bancos estaduais
fecharam o mês de dezembro tendo usa-
do apenas 75% do que dispunham para
socorrê-los. O saldo nos bancos privados
relativo ao crédito da resolução é de Cz$
4 bilhões e 387 milhões. Em contraparti-
da, o balanço de dezembro sobre a situa-
ção das pequenas e médias empresas no
Rio de Janeiro, demonstra que 162 fali-

ram — número idêntico ao de agosto, até
então tido como o pico da crise financeira
do setor, em 1987. O total de falências no
ano: 1.226.

Da coordenadoria de planejamento
do Centro de Apoio à Pequena e Média
Empresa do Rio (Ceag), Paulo Sérgio
Resende lembra que em julho a dívida
total das empresas era estimada em Cz$
200 bilhões em todo o Brasil. Nessa
época, o governo previa que dois terços
não seriam atendidos pela resolução do
Banco Central. Pela tese do BC, a maio-
ria dos pequenos empresários, nascidos
da euforia do Plano Cruzado e endivida-
dos em 1987, não encontraria mercado
para sobreviver. Daí os recursos injeta-
dos se resumirem a menos de CzS 64
bilhões.

Independente do que tenha sido apli-
cado ou não pelos bancos, o fato é que os
empréstimos concedidos para refinancia-
mento das dívidas acumuladas em junho
se tornaram praticamente impagáveis.

Mário Henrique Simonsen

projeto sobre tributação de divi-
|Lr. dendos e lucros distribuídos envia-
do pelo Executivo ao Congresso partiu de
uma premissa falsa: no Brasil tributam-se
demais os ganhos do trabalho e de menos
os rendimentos do capital. Tanto assim
que os ganhos do trabalho são tributados
segundo uma tabela progressiva, cujo
limite máximo será de 45% em 1989.
enquanto que os dividendos são tributa-
dos exclusivamente na fonte, á taxa de
25% no caso das empresas fechadas e de
23% no das sociedades de capital aberto.

O erro desse raciocínio está em cs-
quecer que os dividendos sofrem dupla
tributação como lucro da empresa, já que
eles não são dedutíveis como despesa, ao
contrário dos juros; e na retenção na
fonte ao acionista pessoa física. Compu-
tada a dupla tributação, o total é muito
maior do que qualquer rendimento do
trabalho, por mais alto que seja.

Tomemos, por exemplo, uma grande
empresa aberta, que pague 45% de im-
posto de renda sobre o lucro bruto. Já na
empresa, cada cruzado de lucro distribuí-
do cede CZ$ 0,45 centavos ao fisco, ou
seja a alíquota máxima do progressivo a
partir de 1989. Sobre os C'Z$ 0.55 restan-
tes ainda incidem 25% de imposto (CZ$
13,75) no caso das companhias fechadas e
23% (CZS 12,65) nas abertas, cobrados
na fonte. Ou seja, o imposto de renda
leva 58,75% dos lucros distribuídos e
dividendos no caso das companhias fe-
chadas e 57,65% nas abertas.

Contra o atual sistema há duas obje-
ções, uma válida, outra incorreta. A
objeção válida é que ele tributa por igual
os dividendos recebidos por acionistas de
alta e baixa renda. O remédio, há muito
tempo proposto pelo professor Octávio
Gouveia de Bulhões, seria tratar propos-
to pelo professor Octávio Gouveia de
Bulhões, seria tratar os dividendos como
despesa dedutível da pessoa jurídica que
os distribuísse. Nesse caso, sim, faria
sentido exigir que os acionistas pessoas
físicas levasem os dividendos à cédula F
de sua declaração do imposto de renda,
oferecendo-os à tributação progressiva.
Apenas, nesse caso, seria indispensável
inverter a ordem dos fatores na distribui-
ção de lucros entre empresas: eles seriam
tratados como despesa dedutível da em-
presa que os distribuísse e como receita
tributável da empresa que os recebesse.
Em tese, esse seria o melhor sistema,
colocando juros e lucros distribuídos em
pé de igualdade, e eliminando qualquer
discriminação fiscal contra a capitalização
das empresas. O único obstáculo é de
ordem prática: o fisco perderia receita,
pois a tributação sobre dividendos efeti-
vãmente diminuiria.

A objeção espúria é que muitas em-
presas diminuem a alíquota efetiva do
imposto de renda via utilização de incen-
tivos fiscais.

A objeção só seria aritmeticamente
válida em casos extremos. Pois, se uma

empresa fechada pagar apenas 30% (e
não 45%) sobre os lucros distribuídos,
tributados na fonte à taxa de 25%, a
alíquota efetiva do imposto será ainda 0.3
+ 0,25x0,7 = 47,5%, superior ao limite
do imposto progressivo a partir de 1989.
Ainda que se tratasse de um caso extre-
mo, onde os incentivos fiscais fossem
capazes de absorver todo o imposto da
pessoa jurídica, caberiam duas observa-
ções.

I) Os incentivos fiscais se destinam a
atrair investimentos para determinados
setores, e não a alterar a política de
distribuição de dividendos;

II) Se há exageros, eles devem ser
corrigidos na legislação sobre incentivos,
e não na relativa à tributação de divi-
dendos.

A germinação do projeto de lei envi-
ado ao Congresso sobre a tributação de
dividendos não é bem conhecida. Consta
que, inicialmente, a idéia era mandar
todos os dividendos para o progressivo, o
que potencialmente elevaria a sua
bitributação até 45% na pessoa jurídica
mais 45% na pessoa física, levando o
total para 0,45 + (0,45 x 0,55) =
69,75%. Alertados para esse absurdo, os
autores intelectuais do projeto resolve-
ram amenizá-lo, instituindo um sistema
de créditos pelo imposto pago na pessoa
jurídica.

Infelizmente, o sistema de créditos
parece ter sido preparado às pressas, sem
muita atenção para as suas implicações
lógicas e práticas. Em síntese, o que diz o
projeto de lei é o seguinte:

I) as pessoas físicas devem levar os
dividendos à cédula F da declaração, e
como tal oferecê-los à tributação progres-
siva;

II) os acionistas pessoas físicas rece-
berão um crédito fiscal igual à metade do
imposto de renda efetivamente pago pela
empresa sobre esses dividendos, mas
que, em nenhuma hipótese, excederá
20% dos dividendos pagos;

III) o crédito fiscal será incluído
como rendimento do beneficiário;

IV) o crédito fiscal só pode ser utili-
zado pela pessoa física para redução do
imposto devido a partir da declaração de
1989;

V) a pessoa jurídica que receber
crédito fiscal poderá repassá-lo aos seus
sócios e acionistas desde que redistribua
os lucros ou dividendos em prazo não
superior a seis meses, (artigo 5o).

Vale examinar o que implica essa
estranha aritmética em termos de tributa-
ção de dividendos. Tomemos por refe-
rência uma empresa cuja alíquota efetiva
do imposto de renda seja 45% e um
acionista que se encontre na faixa de
tributação de 45% na margem.

Para cada CZ$ 100,00 de lucro distri-
buído a empresa paga CZ$ 45,00 ao fisco,
o que reduz o dividendo líquido a CZ$
55,00. A boa teoria fiscal indicaria que o
crédito fiscal ao acionista deveria ser
igual a CZ$ 45,00. Isto posto, o acionista
ofereceria à tributação 55 + 45 = 100
cruzados, isto é, pagaria 45 de imposto
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devido que seriam ressarcidos com os 45
de crédito fiscal. Ou seja, o acionista já
estaria pagando imposto pela maior ali-
quota da tabela progressiva.

Vejamos, agora, a graciosa aritméti-
ca do projeto de lei enviado ao Congres-
so. A empresa distribuiu o lucro bruto de
CZ$ 100,00, pagando CZS 45,00 ao fisco,
restando um lucro líquido de CZS 55,00.
O crédito fiscal ao acionista nem pode
exceder metade do imposto de renda
pago sobre os dividendos (CZS 22,50)
nem 20% do dividendo distribuído (CZS
11,00). Prevalece o menor limite, ou seja,
o crédito fiscal resume-se a CZS 11,00.

O acionista paga mais 45% de impôs-
to de renda sobre o dividendo recebido
(CZS 55.00), mais 45% sobre o crédito
fiscal de CZS 11,00, e deduz os CZS 11,00
do imposto a pagar. Ou seja, o fisco leva
0,45 (55 + 11) - 11 = 18,7 cruzados a
mais do acionista. No total, o fisco se
apodera de 45 + 18,7 = 63,7% dos
lucros distribuídos.

Mas isso é apenas parte da história.
Imaginemos que o acionista opte pelo
anonimato. Nesse caso, ele não poderá
usar nenhum crédito fiscal, e o imposto
efetivo será a acumulação de 45% mais
45%, ou seja, 45 (1 + 0,55) = 69,75%.
Ou imaginemos que o dividendo seja
distribuído por uma holding. O artigo 5o
do projeto de lei diz "que a pessoa
jurídica que receba crédito nos termos
deste artigo poderá repassá-lo aos seus
sócios ou acionistas pessoas físicas, desde

que redistribua os lucros ou dividendos
recebidos em prazo não superior a Seiji
meses". Do ponto de vista lógico, o
artigo 5o em questão é incompreensível,,
pois ele não define como uma pessoa
jurídica pode receber crédito fiscal
outra. Aparentemente, nagerminaçáado
projeto, alguém lembrou que existem
holdings que não pagam imposto de ren-
da porque só recebem rendimentos já
tributados nas subsidiárias. Daí a idéia da
transferência de créditos. Só que a reda1
ção apressada do artigo 5o esqueceu de
que existem holdings do segundo grau. A
empresa A controla a empresa B que. por
seu turno, controla a empresa C, que
fonte geradora de lucros. Como os crédi-
tos fiscais se transferem da empresa C
para a empresa A é um mistério que'~ò
projeto de lei não esclarece. Presumível-
mente, a solução estaria no artigo 7o do
projeto que diz que "o Ministro da Fa;
zenda poderá baixar normas para a apli-
cação dessa lei". Artigo que revela duus
coisas: a) o projeto de lei foi redigido às
pressas; b) a dúvida resolve-se pelo autoj
ritarismo, em latitudes jamais alcançadas
pelos governos militares. - ¦"

Vale resumir o que é o projeto de lei
sobre a tributação de dividendos. Tecnu
camente é uma peça mal acabada, que
numa primeira fase esqueceu que os
dividendos já eram tributados na pessoa
jurídica e que, numa segunda fase procu*
rou convencer o legislativo de que a
dupla tributação havia sido devidamente
corrigida pelo princípio de integração da
pessoa jurídica com a física. Só que, na
segunda fase, em vez de integrar, desinte-
grou de vez, com os limites dos créditos
fiscais que só iludem a quem não se
exercita na aritmética fiscal. Esquecendo-
se, além do mais, das transferências de
dividendos entre empresas.

que o projeto de lei de fato
implica é a hipertributaçâo dos

dividendos, comparativamente a qu^js-
quer outros rendimentos, do capital,ou
do trabalho. Se o objetivo da política
econômica é socializar os meios de pro-
duçáo, nada mais oportuno. Só que isso
deve ser dito às claras, para que o povo
possa fnanifestar a sua opinião. Se o
objetivo for democratizar o capital das
empresas, o sujeito nem conjuga com o
verbo nem com o objeto direto.

Nada há de mais antidemocrático dO
que enviar ao Congresso um projeto de
lei com uma exposição de motivos emo-
cional e um conteúdo absolutamente her-.
mético. O hermetismo do projeto de
tributação de dividendos é que ele envali
ve uma aritmética fiscal que poucas pes-
soas tiveram o cuidado de examinar. Só
que o setor privado sente na pele essas
brincadeiras dos tecnocratas. Brincadeh
ras de mau gosto e que provocam a
tragédia que o Brasil nunca enfrentou no
passado: a da fuga de capitais e da evas"âó
de cérebros para o exterior.

NR. Este artigo também está sendo publicadona Revista Bolsa

Camaçari vai

à Sudene

por isenção
SALVADOR —A mobili-

zação para garantir às empre-
sas nordestinas a isenção do
Imposto de Renda por mais
cinco anos — direito que ti-
nham assegurado em lei —,
quando se tratar de indústrias
pioneiras na fabricação de cer-
tos produtos na região, foi o
principal tema da visita que as
lideranças empresariais do pólo
petroquímico de Camaçari fize-
ram, no final da semana passa-
da, ao novo superintendente da
Sudene, Paulo Souto.

Tendo à frente os presiden-
tes do Comitê de Fomento In-
dustrial de Camaçari (Cofic),
Fernando Paes de Andrade; do
Sindicato da Indústria Petro-
química e Resinas Sintéticas da
Bahia (Sinper), Adary Olivei-
ra; e do Sindicato da Indústria

j Química do Estado (Sinpaq),
José Geraldo, os industriais
baianos defenderam a revoga-
ção do parecer normativo do
Ministério da Fazenda 55/86,
que retira o direito adquirido
das empresas de ampliarem a
isenção por mais cinco anos.
Paulo Souto já enviou do-
:cumento nesse sentido ao mi-
¦nistro do Interior, João Alves.

A Crisauto deJacarepaguá mudou

para 
a Estrada de 

Jacarepaguá,7336,

emJacarepaguá.

Má 
gostar 

assim de

Jacarepaguá 
lá em 

Jacarepaguá.

A Crisauto de Jacarepaguá
adora Jacarepaguá e não deixa
Jacarepaguá por nada.

Pof isso, a Crisauto de Jacarepaguá
resolveu triplicar as suas instalações
aumentando o estoque de carros,
o conforto, a capacidade de aten-
dimento, a velocidade dos serviços
e um atendimento muito mais
personalizado. Venha nos visitar.

QCRISAUTOU
O seu amigo Volkswagen no Rio.

Estrada de Jacarepaguá. 7336 Tels 342-1996 e 342-8152

Conforto, Segurança

e Tecnologia no seu carro.
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CONDICIONADO SPRINGER

Centrai de
Informações:590.3646

Rio: lAR> RÍCÍ 264 4093 •FRioCAR 2S6 6699 • LÜEU263 0S38 • POSTO COLOMBO 285 3042 • REFRICENTRO 2704141
Niterói: equip car 717 oisi • fernando milhão 710 7242

HUMOR NO JB

JORNAL DO BRASIL

PRODUCT MANAGERS

ETHICAL PHARMACEUTICALS
FAST GROWING INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY BASED IN RIO DE JANEIRO HAS
OUTSTANDING OPPORTUNiri' FOR YOUNG AMBITIOUS PROFESSIONALS IN ITS MARKETING DEPART-
MENT. POSITIONS AVAILABLE ARE:
SÊNIOR PRODUCT MANAGER
THE IDEAL CANDIDATE WILL HAVE AT LEAST 5 YEARS PRODUCT MANAGEMENT EXPERIENCE WITH
THOROUGH KNOWLEDGE OF THE ETHICAL PHARMACEUTICAL MARKET, ESPECIALLY ANTIBIOTICS AND
ANTI INFLAMMATORY AGENTS.

PAST SALES EXPERIENCE HIGHLY DESIRABLE
FLUENT IN ENGLISH
EXCELLENT COMMUNICATION AND PROFESSIONAL RELATIONS SKILLS
AGE: 28-35

THE SELECTED PROFESSIONAL WILL HAVE THE OUALIFICATIONS AND CAPABILITY TO ASSUME THE
POSITION OF MARKETING MANAGER WITHIN 12-18 MONTHS
PRODUCT MANAGER
THE CANDIDATE WILL HAVE AT LEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN A SIMILAR POSITION WITH SOLID
KNOWLEDGE OF THE ETHICAL PHARMACEUTICAL MARKET
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH KNOWLEDGE OF THE ETHICAL DERMATOLOGICAL.
GASTROINTESTINAL OR CARDIOVASCULAR MARKET

PAST SALES EXPERIENCE HIGHLY DESIREABLE
FLUENT IN ENGLISH
GOOD COMMUNICATIONS SKILLS ESSENTIAL
AGE 25-28

CANDIDATES WHO FULFILLTHE ABOVE REQUIREMENTS SHOULD SEND THEIR DETAILED CV TOGETHER
WITH CURRENT SALARY AND SALARY REQUIREMENTS TO PORTARIA JORNAL DO BRASIL SOB N°
519773 — RIO DE JANEIRO — RJ ALL APPLICATIONS WILL BE TREATED WITH STRICT CONFIDENCE
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"""S'l 

^u! Tjas^j uj 
~^5
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que de alguma forma alterem a folha de muita inadimplenc.a de pequenas e medias em- estabilidade esta voltando **** £555 55 ».» 2m' mii=55a
pagamento do poupador. A poupanga dia-a- m—-—m jUga = gg gg «|£ m*.»» gSESS
dia funciona como se a cada, deposuo 0 

Taxas de financiamento Semana de 06/01 a 12/01/88 ssks 
||pg j | !SS!SSJS:!;SS 88SS£S£SSS£depositante abrisst uma nova cacierncta, bo»w\» ac^s 339 31?i^—^870733<^—^^ Men nwdtin. (33) infcw Atividades: 02/04/87

! sem ter de passar, entretanto. pela burocra- COM DIRECIOHAMEHTO SEM 1M3'^ 2i'8""3! ^ ffiSESSK gSESSSS£SSiS
cia necessaria para fazer essas aberturas. mmk   DIRECIOHAMEHTO ,9959,1 0,03552,0 M=55 »fiSSS 8SJ5 §8 S3 BBSS 8KB:

FINANCEIRA l»unauwu J Bona kltt 121372J 17,3662800 !i89 LL5? m| |niciQ 1S/1W6 |3|| ,nlti0 21/08,17
O sistema funciona da seguinte forma: ," " . '7 —^ uiu max goaasaag V'3"50—ua—oi? (,21 mic»«.«td.d.i: ww 1391 mia «.vtd.d«; *

poupador abre uma unica conta e pode fazer uentu MENSAL MEHSAL MEHSAL MENSAL MENSAl g..d"^ \6"  " 7921528 hoomso—iws IS £ S3SS i»i« »i! S mm* mm
i depLos em qualquer data fora do aniver- ^7— gg jj i», j» S S3SS
, sario. A cada deposito efctuado. 0 sistema BANK) l7# 22'°° I 

fi„, ™ cm 7n „ l 
'! 
0TNF r-r ^5 ^ S HI! !£ SZ S! !S S mSZ«

credita mats uma data de aniversano. Para BANCm 2iqq 21j)0 2y2 mmi mmm »m,=
sacar basta aue o investidor escolna uma dmi ioicllm 2190 ^1^0 crednur  8330,4 lqj 19100——lis <2d micio AitvidadM, 05/01/37 <48) inrcio Atwdmis: 19/11^7. . V,u , . RR PINANP.FIRA 18,50 ^UU — — i/./U rrr,ih.nr. m ^Tiwi 51615010 FTii 1U2 (221 Inlcio Altvidjdli; 03/02/S7 (491lnlcio Ativididev 10/11/B7das datas e retire, no maximo, 0 saldo dos riMUNrrin/i 18 01 ",nn tRni ?.100 18.01 23,00 snst Smoooo isS itTs ra, wen«wid.i09^,2^7 isoi n,daMMdaimoww
rlanAfitnc n-iriiiplq H'ltn 'irrP^riHn Ho BBC FINANCEIRA Acnn CgdlfMl Ttnrr [797 (24) Inlcio AtivididM: 12/02/87 (51) Inlcio Atmdadu 11/12/87depositos teitos naqueia oata, acrtsciuo uc RRR 25,00 ",uu crefisui biu» chip  '77 4?3S—°i2893180—(25) micio Mividadtv vmv (52) im™ Ativtdad«»: 1 vmi
inrnQ P rnrroran monetnria 99 nn 7^(1(1 26 00 26,00 crttisui Ma« Ac 195945.9 0,6074970 JM! \±n m mc* hmm* wwv (s» initio MivMadn: imm/s?juros e correqao muncidrid. C£DULA 2Z.00 a,w Muitl0l: 2497521 5.0590690 15.83 15.83 127) miw AtMd.d^ imm (54)101*0^*21/0747

.. . u a, A PH^F MANHATTAN FINANC 21 45 23.83 23,01 23,01 23,01 24.60 c,.toi
Assim, caso o investidor tenha a data de rrivun^ PRF 21 15 24,96 - - 24,96 24,96 ——

aniversario da caderneta no dia 30 e so aymdrf 3 95 4,50 — — — qpmama hp 11/01/rr
possua recursos para depositar no dia 10 do DADALTO FINANCIAMENTO 24,00 24.00 - - 23 99 26.00 DIREITO DOS ACIONISTAS A 15/01/88mes seguinte, no dia 10 do mes subsequente DISCO PRE 21,65 23.01 22,12 23,01  
ele vai poder retirar os CZS 10 mil com juros 0ISC0 PqS OTN + 5,02 OTN + 5,49 - - 0™,+..4'52 0TN„+Q,5'02 nivi IbCINIFICACAoI SUBSCRICAO FORMA

¦ 
sr is 85 

»? ¦? 
88 

J&tm ~ 
D^osBONELcr .. czs

srsrM^To'M sbbsss" 
m£' 

» 
™' 

»» » »»*» =-ApABT'RDE'"'88'Er
mes e vinte dias apos deposito, porque ai o 25S?°RA MESBW 

20 00 24 00 - - 25',00 26,00 BANDEPE - - 8'58 °-27 A PARTIR DE 30/12/87 "EX"
" vencimento so sena no dia 30. 20 04 2403 

O valor minimo para abertura dessa LOSANGO 22,00 25.00 23.00 25,00 23.00 26M BARRETO ARAUJO ~ A PARTIR DE 2a01,88 "EX"

?SS!^ti^towi»l74S SSI IX fl 
™ » » 

fg 
"S BRAOESCO FINANCIAD 39.3 - 

~—»PARTIR PS 08 OV'BB "EX"

mente..nao existe hnute. dependendo da MERIDIONAL ^ ^ _ BRASMOTOR - - 19.3777765481.090.00 A PARTIR DE 0801 88 'EX"
dtsponibilidade de caixa do poupador. Co- SpiVc 19 50 24,00 - - 24,00 24,00 —
mo qualquer poupanija comum. os depositos naciONAL _ _ _ 21,60 21.60 MULLER IRMAOS 0,042562 — _ — a PARTIR DE 08/01 88 "EX"

podem scr feitos em qualquer agencia, mas .... t.irRo 15:S0 25,00 21,00 25,00
os saques so podem ser cfetuados na accncia  ... NORBERTOODEBRECH1 10,00 — — — A PARTIR DE 04 01 88 "EX

onde o titular abrio a conta (J.J.) 
• EXCLUSIVAVENTE OPERAQOES INTER—C0MPANH1AS

Rentabilidade dos FundosValorização das

ações chegou a

35,73% este mês

Investimentos na semana 346 5J, 5 4037370 14 82 14,82
3 6 54 099.1 9.0850550 11.18 IU&

700092 17 7)20000 17 23 17,23
2 223,0 11) 4,6)000 6 38 j 6.88
, 712 0 0015400 8.22 8,22
9 4398 ? 8)07000 9.43 9.43

781 830.8 1.080000 10.66 10,66
747.8 1.8305200 NO Nci

44.499.4 0 506880 19 12 19,1?
19 795.2 1.517 1900000 15.43 ft.43

1 640 058.5 9 0722320 16,32 16,33
2 214.4 2 285,1X0 12.60 ,2.60

719 1 74.5 5.5013000 8.15 8,15
82.054.7 0 105812 5.99 5.99

7.200.9 97 9914000 15.73 15.73
1 154 266.2 15 3570000 14,87 ,4.87

16 056.0 2 7415300 20.01 20.01
340.245.0 2.5114670 19.96 19,$6

Crtfisul (Ei-157)
Crascinco Unibanco
Dilipigy»-lnvtstid€l

Valor R«ntab. R«ntab.da cota Acum. Acum.Czt No méa No ano
Patrlm.LiquidoCx%Mil

Digibanco
Econflmico
Eldorado

3 748 641.7 8 7543700 5.45 5.45
207 143 175.4576700 5.90 5.90

>7.958.2 134 3410000 110 W>
18 600.0 14 8697790 5.39 5,39

140 293.0 7.0781900 5.86 5,86
551 142.2 59.6999230 5.79 5,797 1610 9 8450000 5.46 5.46

7 ,09 936.2 3 2.107740 5 34 5.34
136 308.9 0.4686350 5.67 5,67

btmeturaAipi-Patrimflnto
Avmort
Bamenndus FIC Bradtico
Bancocidade (01)
Bandeirantes
Banaspa Fininvtst Açto

1 414.9 2.3210000Ba nestes ) >74911.8 6.8360940 62.553.2 44.6292000 10.90 ,0.90
109.157.7 16.6113600 15,22 15,22

5 332 2 347 46,8900 13.94 13.94
890 6 2 1)91730 18.86 18 86

4.751.2 150 1433030 10.83 10.83
423.0 2 646 3162100 20,81 20,8,

18.15 , 2 5.898.9810750 17.29 , 1779
204 458.B 2 2386500 12.61 12.61

7 451 361.0 26 5728530 13.40 13.40
821.820.0 18.0375550 16.64 16*4
NO NO NO WD18 522.1 17 1293900 13.41 13,11
38 849.7 0.1543610 1H6 12.16

B.474.9 0 7824000 13.16 ,3.16
174.895., 2 8171000 13.05 13.05

NO NO NO NO
772422.3 1 3695400 13.32 13.32

13.290.0 2 7819700 17.95 17.95
19 700.7 163 8601000 15.51 15.51
15.773.4 32 9113900 16.59 16.59

138 903,5 3 0120000 B.82 8,82
153.808.5 71 7130000 8.08 8.08

351.2 4 1039300 21.05 21,05
283.577,7 2.019.1972810 12.22 17Ü2
216.694 6 4 571 0098070 12.25 12.25
NO NP NO NO46 188.9 170 3452130 16.54 16.54

268 393 2 2.0290000 10.15 10,15

444.803.6 1.3770410Banortinvest Geral do Comércio1 fiM,7 5.8503470
56) 173 6 5.6285200Banqueiror Geraldo Conta (03)

4 270 354 3 30.1430000
117 938 8 6.5715000 Inter-Atlintico164 732.2 23.6118820

3 176 0 12.6130210
?7ü 366 4 6.9900340BNL-Denasa 1069,67 7 0.877660 5.38Boavnta Crt Itauacftes

LibOfBonança (14)
396.635.3 3.2953040 5,63 5,63

1.505 863.9 415.4190000 5.52 5.52
3 952 8 2 280 6532390 7.05 7.05

NO NO NO NO
1 006 343 1 4.7385630 5.42 5,12
1.340.660.6 2.612510 5.59 5,59
7.965.438.1 6.0347330 5.36 5,36

301.076.9 5 5360210 6.72 6.72
193.037 1 1.3369540 5.88 5,8»

Boano Condomínio
Bradesco

MercaplanChase Flexinvest
MertunvestCitinvest

Dólar BVRJ BVSP Credibanco
Credireal SCI 58.007,6 0.6033830 5.34 5,34

6 765 539.7 413.7828520 5.37 5.37
NP NP NO NO

Bolsas de valores lideram

a lista dos maiores lucros

Oelaoieve Cidel
Oelapievg Contabel 53.559.6 78.3512800 5.98

6814.3 0.0157150 6.32 6.32
7.242.2 0.2192950 5.83 5,83

27.038.2 1.073,9000000 5.59 5.59
493.096.4 0,9867530 5,48 5,48
I02.938.B 9 0151610 5,51 5,51
95.786.7 1.5658360 7.58 7.58
2.333.0 4,2785777 5.50 5.50

13.559 1 676.1791000 5,50 5.50

Eldorado Noroesta FHA (04) U 016.1 11991260 13.93 13.93
969 1 3 114 3100980 NO H0

5 639 6 0 3121360 13.67 13,67
368 954.5 23 7500000 11.96 11,96

14.601.5 1.1650000 23,15 23,15

Estwctura
f.Bamto

que eles só queriam mesmo retirar da operação o
lucro do financiamento.

A tática deu certo. Através do dólar paralelo
— os cambistas elevarma os preços da moeda
americana durante toda a semana — o ouro foi
sendo reajustado diariamente, fechando a semena
com valorização de 4,59% na última sexta-feira, o
grama do metal foi cotado nas fundidoras a CZ$
1.480,0(1.

A alta dos preços do dólar não conseguiu se
manter por muito tempo, já que muitos investido-
res que possuíam a moeda em carteira resolveram
vendê-la para a realização de lucro. Com isso,
embora tenha sido negociado por até CZS 100,00
durante a semana, o dólar fechou na sexta-feira
cotado a CZS 93.00 para compra e CZ$ 97,00 para
venda, com ágio de 24,58% em relação ao câmbio
oficial.

Para o overnight a semana também foi de alta.
A revisão na estimativa de inflação para o mês de
janeiro — que já se admite possa ficar próxima
aos 16% — levou o Banco Central a rever a taxa
da Letra do Banco Central (LBC). que pulou de
20,63% na segunda-feira para 22,99% na sexta.
Se essa taxa for mantida até o fim do mês, o over
dará um ganho aos aplicadores de 15,71%.

Os títulos de renda fixa continuaram com
juros desinteressantes, sem despertar o interesse
do investidor. Nos bancos de primeira linha, os
certificados de Depósito Bancários (CDB) foram
negociados, em média, por 8% reais ao ano, mas
chegavam até 9% no bancos menores.

Como esses juros, quando descontado o im-
posto de renda na fonte, ficam abaixo dos 6% da
caderneta, os investidores vêm procurando muito
pouco por esses papéis.

FIC Bradesco PilIainvMt AçtesRdet>-Renda fiia (06) Pillainvest Condomínio
Portinvestfinanceiro (18) 51 084 0 7630000 22,08 22J8

1.003.3 1.847 6830000 19.17 19,17
3 435 567.6 9.7145600 14.85 14,85

8 371 1 5379300 19 34 19 34
25.703.6 5.8088500 17.41 17,41
10.117 7.1605920 17 17 17 ,7

428.1 3 7970000 7.44 7.41
238.976 2 9356160 11,78 11.78

4 807.8 40 2020000 11.13 11.13
26 601.6 177 7231200 NO NP
33 165.1 1 1B80000 6,17 ¦ 617
3.125.3 19 8020000 15.46 15.16

446.4 4.117.990000 5.23 5.21
13 885 2061090280 12.10 ' 12.10
77 951 18 7958400 14 83 14.83

173.7 6 1857000 17,32 17.32

831.190.1 1.8367000 Primus489.841.7 53.2083550 5.91Fininvest Cta e Randa (02) 1,354 437.4 5.53 51820
32.915.4 1.5984000

14.0913200Geralti* 941.3 17.6930670
66821.9 5.5803180
10.345.7 0.7503040Holdinvest SanbrásInvesplan-CEI Schahin Curv-FASC

S«£undade
Sibisa17.584.2 4.940.7822870 6.22

9.959 414.0 5.6360750 5.51
Sudamans Acfos928.066.8 115.2991440 Teleinvist0 0431630 5,877 434.1 989.0358130Tarramar Açflts126.106.9 217.3761370 1 305.5 17.0050000 21,70 21,70
Torremolinos (08)75.624.6 0.4455670 2,0 261.9 60102710 12 33 12.»

6.202.4 2.493.7863100 NP NOUnibanco183 911 3 0 6936160 5.51
Montraalbank Condem. 134.6 2.3582300 NO Klo Disponível(01) Ex-Mercantil Açfles(02) Ex-Cidade de SSo Paulo(03) Inicio Atividades: 01/04/87(04) Encerrou suas atividades em 29/05/87(05) Inicio Atividades: 04/12/86(06) Inicio Atividades: 05/1)6/87(07) Ex-Industrial Aç&s(08) Encerrou suas atividades em 30/06/87(09) Ex-lnvesplan(10) Encerrou suas atividades em 20/10/87(11) Encerrou suas atividades em 10/11/87(12) Inicio Atividades: 09/04/87

120.668.1 87.2717470 5,51Multiplic 238 4S0.1 575.3877000Noroeste FNI 0.6364740
133.611.0 200.7858360

9414.1 201,8942500Open
Paulo Willemsens 1.574.2 15.88146/0 5.79

265682.7 7.7425590Pillainvest 7.192.4 1.440.2030000 NO
1 196.1 4 689,8819700 5,32

2.097.603,0 49.5847800 5,55
19.043,3 1.151.2221000 5,3348 580.1 9.1370000 7,15 Curto prazo13.200.916.0 1 2110200

Segmento
Sibisa Patrlm. Valor Rantab.Liquido da Cota Acum.CxS Cx$ No MèaMil MU %

1.534.4 4.345.9000000 5.17
0,2536650

713 935.8 53.4790200Sudameris Agrobanco (45) 366 640.7 1.482.1620000
América do Sul ao Portador (21) 9 078 582.4 4 8046100Teleinvest (13) 2.981.1 4,819.9579730Terramar 54.379.9 129375200412.2 11.4491000 561.736 4 1 891 9780000 5.19 . 5.49.

3.057.436.8 4.9457700 5.92 .5.92'
1.132 618.0 5 0009700 5.64 5.61'

10 267 988 5 1 2139880 5.58 5,58
476.456.3 4.6989430 5,66 5,66,

Aymore (36)
Bamenndus (10)ND: Nío Disponível(01) Ex-Cidade de Slo Paulo(02) Incorporou Conta Finivest em

03/11/89(03) Incorporou Bancobras em 01/09/86
(04) Inicio Atividades em 22/04/87(05) Inicio Atividades em 01/04/87
(06) Inicio Atividades em 1012/86
(07) Incorporado pelo "Bank Of Bostonem 30/04/87(08) Inicio Atividades em 04/12/86(09) Inicio Atividades em 01/07/87
(10) Encerrou Atividades em 29/05/87
(11) Encerrou Atividades em 30/06/87
(12) Encerrou Atividades em 22/04/87
(13) Ex-lnvesplan(14) Encerrou Atividades em 10/11/87
(15) Inicio Atividades em 05/11/87(16) Inicio Atividades em 01/12/87
(17) Inicio Atividades em 10/12/87
(18) Incorporado pelo SUDAMERIS em
30/12/87

BCN tem caderneta 
Juros de mil 

por 
cento levam

"dia 
a dia'para 

COnsumidor a ter mais cautela
seus investidores

Banespa ao Portador (23)
Banestado (52) 3.1755830

119 904.4 4,744280Banqueiro* (32) 481 129.2 1,1780600Banrisul (51) 29 635 860.2 17,6150000
7 123 161.1 529,9466000

12.071 473,0 45,8891360
354 668.4 119.7274090 5.32 5 32

2.999.339,2 5041.1913370 5.42 5,12
3.560 810.9 5 1095990 5.57 5.57
9 181 326.1 1 687.5162000 5.36 5,36
1.981 060.1 5 259.6625000 5.15 5 >S
8 863 513.4 3 145.1486040 5.35 5,35

22 908 232.1 4 811 8900000 5.12 5.12

presas, como ocorreu também no ano passado, a
partir de maio. Os consumidores que têm compra-
do alguns produtos à crédito também estão encon-
trando dificuldades para pagar suas prestações."O maior problema é o arrocho salarial. Como os
salários não tem acompanhado a inflação, fica
cada vez mais difícil tomar empréstimo com taxas
de juros pós-fixadas", lembra Calcado.

O novo presidente da Adecif confia na hones-
tidade do brasileiro ao assumir um empréstimo.
"Ele é muito responsável c só deixa realmente de
pagar quando não tem mais condições", diz. O
diretor da Financeira Losango, Pedro Calcado,
teme, porém, que se houver ainda mais desempre-
go no primeiro trimestre deste ano, o quadro
poderá piorar. Dados da Adecif mostram que em
1987 a procura por crédito caiu 30% em termos
reais em relação ao ano anterior, que teve um
movimento de vendas fora do normal devido a
euforia do Plano Cruzado. Mas se comparado
com 1985. um ano mais recessivo, a demanda por
crédito se manteve praticamente igual. Jacques
Cláudio Stivelamn, diretor da Financeira Cédula,
porém, acha que nem tudo é tão ruim como
alguns acredita: "Se a inflação se mantiver nos
próximos meses em torno de 14% a 15% ao mês.
isto poderá ser um ótimo sinal de que o clima de
estabilidade está voltando".

Boavnta (14)
Sônia Araripe Boiano. Simonsen (07)

Acabou o drama de ter que depositar
dinheiro na caderneta de poupança sempre
na data de seu aniversário para garantir os
rendimentos. Na semana passda, o BCN
lançou a "poupança dia-a-dia", um tipo
diferenciado de poupança que permite ao
cliente administrar várias contas em um
mesmo mês através de um único código de
acesso.

Não se trata de um novo produto. A
poupança dia-a-dia — como foi denominada
— é, na verdade, um sistema de administra-
ção de contas de poupança comum, preven-
do depósitos fora da data de aniversários em
as perdas dos rendimentos. A nova caderne-
ta não fere as regras determinadas pelo
Banco Central, mas ajuda o poupador a se
livrar da situação de não poder depositar na
data do aniversário da caderneta e, com isso,
perder a rentabilidade daquele período.

A intenção do BCN é aliviar o poupa-
dor, principalmente, dos desencontros entre
data de recebimentos de salários c dc depó-
sitos, principalmente na época de feriados
que de alguma forma alterem a folha de
pagamento do poupador. A poupança dia-a-
dia funciona como se a cada depósito o
depositante abrisse uma nova caderneta,
sem ter de passar, entretanto, pela burocra-
cia necessária para fazer essas aberturas.

O sistema funciona da seguinte forma: o
poupador abre uma única conta e pode fazer
depósitos em qualquer data fora do aniver-
sário. A cada depósito efetuado, o sistema
credita mais uma data de aniversário. Para
sacar, basta que o investidor escolha uma
das datas e retire, no máximo, o saldo dos
depósitos feitos naquela data, acrescido de
juros e correção monetária.

Assim, caso o investidor tenha a data de
aniversário da caderneta no dia 30 e só
possua recursos para depositar no dia 10 do
mês seguinte, no dia 10 do mês subseqüente
ele vai poder retirar os CZS 10 mil com juros
e correção monetária, como se tosse uma
outra conta. Se não fosse pelo sistema da
poupança dia a dia. o investidor só teria
direito a juros sobre esses CZS 10 mil um
mês e vinte dias após depósito, porque aí o
vencimento só seria no dia 30.

O valor mínimo para abertura dessa
caderneta é de 30 OTN CZS 17.908,20).
Porém, para os depósitos feitos posterior-
mente não existe limite, dependendo da
disponibilidade de caixa do poupador. Co-
mo qualquer poupança comum, os depósitos
podem ser feitos em qualquer agência, mas
os saques só podem ser efetuados na agência
onde o titular abriò a conta (J..I.)

Bradesco (30)
Com as taxas de juros do crédito ao consumi-

dor já batendo acima dos 1000% ao ano, o melhor
a fazer, segundo os empresários da área de crédito
e financiamento, é estudar com todo cuidado se as
prestações serão compatíveis com o salário de
cada um. e limitar ao máximo as compras finan-
ciadas. "Eu não teria coragem de tomar crédito,
corrigido em OTNs (Obrigações do Tesouro Rea-
justáveis) para comprar um carro ou uma casa",
desabafou o novo presidente da Associação das
Empresas de Crédito, Financiamento e Investi-
mentos (Adecif), Luiz Alberto Madeira Coimbra,
que tomou posse na quinta-feira passada.

O problema é que as taxas continuam subindo
e não há nenhuma previsão otimista de quando
poderá haver uma freada nesta subida dos juros."Por enquanto, os juros estão apenas refletindo o
cenário macroeconômico do país", explicou Ma-
deira Coimbra, também diretor da Financeira
Mesbla. Algumas financeiras estão cobrando as
prestações de acordo com a OTN mais juros
variáveis, enquanto a maioria corrige as taxas
semanalmente, sem tomar como base a OTN.

Pedro Calcado, diretor da Financeira Losan-
go. teme que no primeiro trimestre deste ano haja
muita inadimplência de pequenas e médias em-

CCF Fixinvest (02)
Chase supersavings (27)
Citibank (16) 3 131 9/3.2 49.4473360Conta Numerada BMC (08) 859.803.6 496,3958240Credibanco ao Portador (18)

Mútuos de ações 7 567 370.3 527,8971750Crefisul ao Portador (03) 1.2214000Dtbanco (50) 267 747.4 1 748.3280000Economico Portador (54)Patrlm. Valor Rentab. Rantab.Liquido da Cota Acum. Acum.até 13/01 até 13/01Cx$ CxJ No Méa No AnoMil Mil %

115 021.1 1 548.0821000 5.70 5.20
8.700.608.1 478.6830000

f BimH 153) 320 781.1 3.0123160 5.19 S.49
Garantia (19) 122.886.7 4,129,5857190 5.31 5,31
Geral do Comercio ao Portador (38) 1.155.993,0 1.6269800 5^51519 356.9 19 2777650 884 8,84

508 872 6 61)0300 17.17 17.17
9 212 39 5262SOO 10.01 10.01

98 351.6 1.231160 8.47 8,47
1 510 382.9 7 6767200 11.18 11.18

23 357.2 12.3478910 17.79 17.79
336.685.0 3.9580000 10.25 10,25
564 012.1 3.4000700 15.63 15.63

N0 NO NO NO

Alta-Unibanco
América do Sul Açfles 426.756.7 497.7070800 5.34 5,34

ND ND ND - ND-
7.92 1 083.094 4 29.7280000 5.57 5.57
4.125 299.7 236.4925000 5,50 5.50

304 771 1 1 599 9200000 5.93 S.M-
2 384 193.5 47.3845100 5.49 5.4»

756.908.3 3.865.7555160 5.56 536

ARBI-Eouillbno
Aymort Ações
Bamenndus Ações Itauvest Portador (48)
Bancocidade
Bandeirantes Ações
Banestado Ações 1.6282270Multioltc FCP (40)Ba nestes 8 683 076.4 3 289.2732770Nacional ao Portador (28)22 696.6 1 1230890 10.99 10,99

261 1 6865660 21,36 21.36
259.958.5 21 5892000 18.13 18.13

72 782 10 1368000 23.50 23.50
2 560 925.8 2B.119000 15.98 15.98

137 803.5 8 9470000 7,67 7,67
49 094.4 14 4150000 9.80 9.80

615 589.8 0 1698000 18.08 18.08
207 528.6 2 6700000 17.83 17.83
57.006.2 1 5288700 20.30 20,30

6 605 25 4983160 NO NO
381 20 9918870 15 31 15,31

20 275.0 3 1713500 17.57 17.57
23 803,3 3 3389990 17 36 17 36

769 168 13 1107110 11 03 11,03
80 833.1 130 5211280 17.97 17 97

339 312.7 1 8707330 10.91 10,91
301 382.6 23 8808350 9 16 9.16

Banorteacões 209 681.9 3964303000 5.41Norchem (25) (46)Noroeste RDN (42) 1 992 832.0 163,2593900 5,39 5,39
Qmega (44) 60.731 680 957.4903930 5,36 - 5.36
Rei, u Potlldoí 1011 17 660 843.2 5 163 7923900 5,51 S.51
Renda Rapida Banorta (29) 1 99 5 9 1 8.432 774,8289 590 5,64 5,64
Rural Renda ao Portador (39) 1 212 761,1 16,5310000 5^65 5^
Safra (05) 20 910 918.7 5.2860080 5,39 - 539

Banqueiro;
Banrisul CAB
Banrisul FAB
BBI Bradesco

870.900.9 3 279.6300000Sogeral (33)
Sudameris ao Portador (26) 6.119 085.0 3,5286100

60 418,2 2.7665530Teleinvest (34) 15 819 191.1 5.1198700Unibanco ao Portador (06)
(28) Inicio Atividades.- 23/03.17(29) Inicio Atividades: 31/03/87(30) Inicio Atividades: 05/01.87(31) Inicio Atividades: 03/04A7(32) Inicio Atividades: 27/03/87(33) Início Atividades: 02/04/87(34) Inicio Atividades: 22/04/87(35) Inicio Atividades: 26/05/87(36) Inicio Atividades. 01/07/87.(37) Inicio Atividades: 30/07/87(38) Inicio Atividades: 21/08/87 .(39) In feio Atividades: 24/08/87(40) Inicio Atividades; 31/08/81 1
(41) Inicio Atividades: 08/09/87(42) Inicio Atividades: 17/D8/87(43) Convertido p/ "TiWnvésfí
(44) Inicio Atividades- 22/09/87(45) Inicio Atividades: 05/10/87(46) Ex-Noroeste ao Portador(47) Inicio Atividades: 30/10/87(48) Inicio Atividades: 19/11*87(49) Inicio Atividades: 10/11.87(50) Inicio Atividades: 09/12/87(51) Inicio Atividades: 11/12/87(52) Inicio Atividades: 11/12/87(53) Inicio Atividades: 10/04/87(54) Inicio Atividades: 21/07/87ND: Mo disponível

(01) Inicio Atividades: 19/11/86(02) Inicio Atividades: 10/11/86(03) Inicio Atividades: 10/11/86(04) Inicio Atividades: 01/12/86(05) Inicio Atividades: 03/11/86(06) Inicio Atividades: 24/11/86(07) Inicio Atividades: 05'U/86(08) Inicio Atividades: 17/12/86(09) Inicio Atividades: 05/12/86(10) Inicio Atividades-. 19/12/86(11) Inicio Atividades: 15'12/86(12) Inicio Atividades: 05/01/87(13) Inicio Atividades: 05/01/87(14) Inicio Atividades.- 13/01/87(15) Inicio Atividades: 06/01/87(16) Inicio Atividades: 07/01/87(17) Inicio Atividades-. 16/12/87(18) Inicio Atividades: 20/01/87(19) Inicio Atividades: 08/01/87(20) Inicio Atividades: 26/01/87(21) Inicio Atividades: 05/01/87(22) Inicio Atividades: 03A2/87(23) Inicio Atividades: 09/02/37(24) Inicio Atividades 12/02/87(25) Inicio Atividades: 17/02/87(26) Inicio Atividades: 10/03*7(27) Inicio Atividades: 13/03.17

Taxas de financiamento Semana de 06/01 a 12/01/88
Boavista Ações
Boavista CSA

499 599.1 0 0355240 11.66 11.66
123 372.4 17 3662800 14,89 14.89
234 217 1 7731850 13.81 13 81

13 603 273.5 19 6722500 14 25 14.25
792 152 65 0062950 16 78 16 78
155 945.5 0 8470000 13.69 13.69

4 724.4 631 0320000 15.71 15,71
261 525 —-1 ,600920 10 46 10.46
ISO 972.5 10 8268600 10 62 10,62

88301 3 0119100 11 61 11.64
320025.8 2 3615010 11.92 11.92
121 184.5 0.6990000 15 35 15 35
177 123 0 2893180 14 97 14 97
195 945.9 0 6071970 15.11 15 11
219 752.1 5.0590690 15.83 15.83

Boiano CarteiraMAX.
MENSAL

MAX.
MENSAL Bradesco Ações

Citibank
Condomínio Banorte
Credibanco Crediiur
Credibanco FBI
CrcdirealCrefisul Blue Chip
Crefisul Muttiola

SEMANA DE 11/01/88
A 15/01/88DIREITO DOS ACIONISTAS

FORMA
DE NEGOCIAÇÃO

SUBSCRIÇÃOBONIFICAÇAO
EM %

DIVI-
DENDOSEMPRESA

A PARTIR DE 1201/88 "EX'
ALBARUS

A PARTIR DE 30/12/87 "EX'BANDEPE
A PARTIR DE 2201/88 "EX'BARRETO ARAÚJO
A PARTIR DE 08 01 88 "EX'BRADESCO FINANCIAD.

19.3777765481.090.00 A PARTIR DE 08 01 83 EX'BRASMOTOR
A PARTIR DE 08 01 88 "EX"0,042562MULLER IRMÃOS
A PARTIR DE 04 01 88 "EX'NORBERTOODEBRECH1

EXCLUSIVAMENTE OPERAÇÕES INTER—COMPANHIAS

üVíTmrsrríia JORNAL DO BRASIL
14 ? Io caderno a segunda-feira, 18/1/88 HiCOnOSIi ___  -



Tii rfp segunda-feira, 18/1/88 ? 1° cadsrno ? 15
JORWAL DO BRASIL S,„ " 

T^teria ji# Sheeny 
Hoje na Gavea

Teste 893 &CLTlhCL 1°PARtO — As IShDO — 1300m«tr» — Mtl* — Cavalasde6 jnose rrais.gantiadoresartCZJ60 000 00em 1°lugirno

ri PORTO/PORT X acadEmica/port r, ..  "IHAT<
LU PORTO tflClL M 1 - Gabon 0, 56 11 SI 3M^U AL-«*
PORTO ACADfiMICA J U/lsl/l/ ... 2 - Gar 53 2 * Gonplves »• HHWt U» ttl
29.11 — 3x1 Chaves — C 06.12 — 0x2 Farense , f *N!l 3 _ Eastern Regente 58 3 C. livor 6° 9 Sag'ttanus IU 39sJ
&!2"~i!!iEen4?"i-r Jo is — oxi Balmanaas — Sheeny, criaqSo e propne- .BKI •-•<!¦¦• \ Jk <_r»i4 ss u va«o»«iios S i w»ioc*o«i u» a*
0301 - 7x0 Rto Av6e - f 0301 - ixo v. QuimsrSas - dade do Haras Sao Josd da .:JISL . . 'IImI 5-Mburi 58 si*"* ^ iSr®™? |!S w* 
^=;s^c-c {?5l=?SW-cF Serra.venceucommuitafacili- JK 

>* <fWL 1 
6-tow » "lt5«" ^L

17.01 — 1x0 Faranse - dade 0 ClaSSlCO Associacao V .W >«-' - 2° duo - is 15h30 metres - ARENA - tguas de 4 anos. sem mais de 2 vrtSnas o «:o e em Sio Pask) _
COTAC6ES COLUNA 1 (70%) COLUNA X (20%) COLUNA Brasi,eira de J6queis Qubes. 

; 
IHHf /,'• r-

(10%) rnrrido ontem cm 1 mil 100 1 A J |IhH 1-Candelabra 5; lC.feiipeAjA «" Manftjipu 13 *P 8155
VARZIM/PORT X BENFICA/PORT _ n„ru nntrm ^ v >:• 2- m $7 2 l a. a)v«s a©. 1 1.1 m sssi

I El FflVOA So VARZIM metres na area, para pot an- 
fWM . , > UK MMM ^*.1 » u*. ?•««"..«« "J *

gtsL benfica cas meditas nas pistas. Jose f 1. J ^ " JSFjI " * *— Hatavi 5; i e s Rajngues *e 2 6M0Ennery hai sssj
: -22.11 — 0x1 Sllvos — F 06.12 - 0x3 Sporting - Ferreira Reis foi O piloto. f •* ^ ^ V% VtC' 

' ?PK? 57 S G. f. Almeida 5 J"u,ht \2* ?,
i 29.11 - 1x0 Saguelros-C 13.12 — 4x2 Acad4mlca - , , . & >* 6- Unit! 57 61. Pesanha NON 1.4 AP Mil

13.12 — 1x2 Penaflel — F 19.12 — 0x1 Sporting— Estes foram OS resultados t(* T > v la-Is Kjo 5' ni Garcia 2°. 6 Assem, Geral MAP 68s*

liSSil liife-' Mm 
•?*" "-"-'-crgr'-'-''

COTACOES COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA leve: f •> 1- Rmnto w iTo^i 5°''""" 14 f ^s!
! <40%) l°pareo 1 mil lOOmetros ' 

kll » " ^1^'* ^Sp»p+ u« S
; n SPORT/PORT X SALGUEIROS/PORT 1° Chiasso J. Ricardo 2° Tor- <.f, VSt Wm> ih 4_n»h s? iiM »a i«.;o»aWii ual us-
¦ [3] USBOA nel C. A. Martins 3° Tanga > s-bpim h simh '-Wbwj Htf Msl

sporting salqueiros Carioca E. S. Rodrigues ven- ! wKKmmm >. 
' W&ST -3 »-iW » s g. f. Almeida t"-io camto l'Ci to

13.12 - 2 xo Portlmonense - O 22.11 —4x0 leca - ¦- ? 1 7-FjiUU 55 7 U Ferreira 7°- 7 Rage of Angels 13 AP Slsl
I 19.12 — 1x0 Benfica C 2X ! X8*^" Cedor (5) 1,10 dupld 3,00 place IK i_«L 57 8 1 R. ferreira Mtn 130183,.
1 moiIoSibSS^f Sii-oSlvTsS&Slc (5) 1,10 (6) 1.20 exata (5-6) • 

jl 57 9)^ im,,,- u» «M
; ;io'.01 0x0 Elvas — C 10.01 — 0 x 2 Portlmon«n»e — F 5 Q0 — Tri (5-6-2) — CZ$ * v*J»V 'ibijiii 

57 10). Rmnto 1°-13 fo-Qmbo* \ * CI 83vj
17.01 — 1x1 Chavaa — F 1J'°1 ~ 1 * ° 13,00 2° pareO I mil 100 Jp ¦'§$ .... «• PARK - h KWOmin -1.100 BielTO - ARM - Cavalcs e tjuas de 5 ana. sem mais 4e uma ntlna no Rio e en sTo

I COTAgOES: COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%) mefros — 1° Palm Blue G. F. $ ff % ^ Pam.

E' 
DDArA/DART y v GUIMARAES/PORT Almeida 2° Etoile Brillant E. * 1 %i,¦ 

'* 
""E1A1< L_

braqa v. ouimarAes Machado Filho vcncedor (5) 2-n.wo 5S 2i mo ; ijaraie l.itf M
22.11 — 3 x 0 Morelrense — C 29.11 — 4 x 1 Rio Ave — o 7q Hunla P5 40 Dlace (5) 3-PnMei 53 3 J. Ricaido 5 • 7 ElesMo 11 Nl 6Js
29.11 -1 x 2 Acadftmlca - F 09.12 0 x 2 VHkovlce °<'V P 4 - Burtan 58 4 A Machado lOO-ll Meadow King 13 At lal
13.12 - 1 x 1 Marltlmo - C 13.12 - 3 x 1 Esplnho - 7,00 (1) 5,90 exata (5-1) - J «M " - - . . 5 _ Don Seraoion 54 5 C Vasconaios Aj. 1 6»-10 Morgan UN 63s!
•So? = ?JS&r-C Si?l2;?5SK-F — Tri (5-1-4) —CZJ 439,00 J° ,• mM ' OHM . LL, 58 6 J. M Silva r-SOesrtdo 13 AP 83s;
10.01 — 0 X 1 Belenenses — F 10.01 — 0 x 2 Benfica — parCO— I mil lOOmetros— 1° ¦«* '-J^V 7 — Morgan 58 71. Brasiliense 6"-7 Igaiale "JP 69s2
17.01 -2 x 2 Elvas -C U.OI -0 x^2 Be'enen»s - The Fellow A. Machado Filho . ; 

'¦¦irtilg; 
,-MoeW 58 8 1 F. Re,s MW

COTACOESCOLUNA 1 (20%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (50) 2° Dealer G. F. Almeida 3° : T| WfkT' 
* ¦ 5 Pino - lis 17AOO — 2 200 metros - ARtIA - G. P Pieleilura da Cidaie So Ro Cavalcs de 3 anos e mais G9UPC III

E] 
VALLADOL'D/ESP.REA1- maprio/kp -M=r nrsr® »¦— «>¦*

^Ladolid realmadrid place (1)3,30 (9) 1,20 exata (1- 
x ' 

fl^VV.. 2 wn de to 59im». ? 8 wi +-ua ua
02.12 — 1x1 Osasurta — 13.12 — 2x0 Celta — q\ t-i in Tri M-9-fi'l CZJ fl? 3—Dafling Breltw 5o tlFReis 4 Breitner 24GP 8s2
06.12 - 1X1 Celts - F 17.12 - 1x1 Cadiz - 9) JJ.10— 10(1**0) HHl 53 SIM l" BBudweisef 20 41 127ft
13.12 — 1x0 Betls — C 20.12 — 1x2 Bells — 78,00 — NilO COrreU — Aspone • -* ' x A. -» • HmRm 60 g F Ptrtira P> 3° 6 Maraco 20 Al 127s4

°^!=^S-VC 4° 
pareo — mil 400 metros — .Vk * * ML ^ 11 II Ul*m 60 3 i8-,»s«a 2«6Maraco 2.ojLi27i4

10.01 — 0x1 R.Socledad — F 10.01 — 1x1 Murcla — F 1°ViuvaC Lavor 2° Diacnose W ® M 7 Finteme Ojigo 59 I HJ-Aurtno 5 Cateiiano 2.0 GL 20s2
17.01 - 0x1 Cadiz - F 17.01 - 1x0 R.Sodedsd - 1 , t " I J & "f V " JKJ StddjWmd 59 6 A Machado F® 5° 6 Damn! B-wser 2 0 41 126*3
COTAQOES COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 21 J. Ricardo 3 Cellinq Bella F. ... . 

J »t«wi » 7 gFAimeida i»« bBemarso imgi is ap
(40%) Pereira Filho 4° Under My * \ 

Jf I • ... ^1 v m-1 mom,. -1.400 m-«u ""
ATL. MADRID/ESP x CADIZ/ESP Eyes A. RamOS vencedor (6) -.•• * v. - i.-. Potras de 3 anos. sem vit6na no Rio e em SAo Paulo

L6J MADRID 3,30 dupla 3,30 place (ft) 1,40 i ; -f?* W* 11  ""™a 1_
ATL. MADRID CADIZ f 51 1 30 exata (6-5) 5 10 — Tri , ^ * v ' i 

' ' 
_ **¦""1-Belcash 56 1L f. Gomes 5»-10 Viva Zapata • 13 AP 8Js3

cf ft^czwW^ 
¦ 

^ >-°r 
i !^r nsr n:is03 01 — 2x0 Espaflol — F 03.01 — 1x2 R.Socledad — ., ,m _.,roc ,o 3 - Palalino 56 3 J.f. Reis 3 - 6 Salunta ll« »«

06 01 — 3x1 Las Palmas — F 06.01 — 2x4 Real Madrid — — 1 mil 10U metros 1 „ r < _ Gauchoihacac* 56 4 L S Rodngues Ap. 1 3°- 9 lisnoe 1.1 NU 68sl
10.01 - 2x1 Valencia - C 10.01 - 0x0 Atl. Bilbao-C Sheeny J. F. Reis 2 Partldora Jt < » f-s 5 — Southern UjM « 5 F. Pereira 12°-13 Joranna 12HM!6i
13.01 - 2x1 Real Soc'edad-F 17.01 - 1x0 Valladolld - J. PintO 3° Okinara J. Ricardo , - -iff ' ' 0 «< 6-Mah»nt 56 6 J. Pinto 7». 9 Great KnijM UN W
COTACOES COLUNA 1 (60%) COLUNA X (20%) COLUNA '' 

1-tZT 
t li" WM uZ

(20%) ?l uS ' rrini«™r7t ¥ " - i-mw 56 itruMd. mm.
BAD(*C| AUA/cep V OSASUNA/ESP 2) 1ft,UU m (J-Z-O) 4_Z.li ^ 10-laidan 56 101 Ricardo 3°- 6 Juhr Sun UGM85s

[7] 
BARCELON^rcELONA 

^•09-N5°COV^-TenUre 11-lota fort, 56 111. Queinu 4°- 6 R. FoitJHusarik 1-4 A1 88s
BARCELONA OSASUfiA fo 9® ' 7" P/iREO - is 18h00 - 1 300 metros - AREIA - Cavalcs e t|uas de 6 anos e mais. ianhadons lit Cli 6000.00
12.12 - 1x4 R. Socledad - F 13.12 - 1x0 Sabadell - 1° Drammen J. Ricardo I (dellacionados) em 1» lunar r» Pals17.12-3x1 Espanol-c 16.12 — 2x0 Celta Don Nova J. M. Silva 3° Da- . s " - WellaconadoslIW1 lujar no pais
20.12 — 2x4 Valladolld — C 20.12 — 1x2—Matlorca — ' . w„u_j„ c:ei,0 \ , 1—02.01 - 1x2 Real Madid — F 03.01 — 2x0 LogroAes — guette A. MacnadO HlnO ven- H j R [rJirt 4,.7 Mmi„| 13 AP 83s
fo;o! - lio lift - Cc ^Zj^SS-F l2oS 150 exata(8 Reisinho procura rivais enquanto Sheeny galopa 2_w. nt %-yj 01 — 1x1 Zaragoza — F 17.01 — 1x0 Betls — C I place (o) J,l" CXdta (o " 3— Vistoriadof 53 3 L Coma 5 -5 GerJmo 13 AL
COTACOES 3) 102,10 —Tri (8-3-1) —CZS ———^— * i-Rugen 58 4 1.C. Castillo 4°-8 Acordelo 1.1 HM 70s
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%) Imi,j M^Nto c°™. - 

R |tado de SaO PSUlOri SABADELUESP x ATL. BILBAO/ESP ,S.|ni , i™ MCSUIIaQO OC OaU nClUlU ,_Jhi|inj> M ,UJ< ,MTej0 uau m
[8J SABADELL v r I V ~ 7 777. , r7t, in 8— Apicultura 58 8 M. Silva S®-8 Nice Good* 1.1 HP 69sl
?SaDELL ATL. BILBAO/ESP do 2° Kahah V. Gonqalves 3 r pircQ _ jo Jabitaca) n. Lima (correu sozi- ra, 2° Hawanen, J. Vale, vencedor (8) CZJ 2,10 ——- ¦
13.12 - 0x0 Osasufta - F 13.12 — 1x1 Sevllla — Molinelo D. NetO Vencedor (2) nhal ->° Oiireo — 1° Viavel E Amorim, 2° dupla (47) CZJ 13,20, dupla exata (74) CZJ 8° PAREO — Xs 18h30min — 1.300 metres — AREIA — Cavalos-Ja 6 anos e man. ganludores ali CZt 10.0«.00

%\\ z Las'paimas - c £.11 = ^o S-c 1,80 dupla 1,80 place (2) 1 40 Kingh00dP A. Barroso. Vencedor (ft) CZJ 1,40, 22,20, places (8) CZJ 1 70 e (4) CZJ 3,50, trifeta - Pa<S |
0301 - 0x2 sevllla - F 03.01 — 2x1 Valencia— (1) 1,30 exata (2-1) 3,90 — Tn dtiDla (56) CZJ 1 70 dupla exata (65) CZJ 4,20, (8-6-4) CZJ 2.429,00. S pareo— 1 Gaillardct, "^rSKUjlc 

^^SJgT-F0 (2-1-3)-CZJ 43 00 -Nao 
places 1,00 e 1,00, trifeta (6-5-4) CZJ 61,00. 3° C. Canute T'Neruzo Court, W Carvalho 3° i-R^ S5 m

17.01 - 1X2 Valencia - f 17.01 - 5x1 Atl. madrtd - correram — Canny's Dilema e pareo — 1° Dakovick, F. Silva, 2 Happy Joe, Ken Graf, J. Garcia, vencedor (6) CZJ 32140, -*"«"« f ™ni p 
7Mn,irjl u„ m

COTACOES COLUNA 1 (20%) COLUNA X (30%) COLUNA Kintop 8° pireo — 1 mil 400 L. Duarte, vencedor (3) CZJ 4,10, dupla (34) dupla (46), CZJ 229,00 dupla exata (6-10) CZJ M (JfSm P sGerinio* ual 83s2
(50%)  metros— l°CamadaoJ. Pinto CZJ 20,20, dupla exata (34) CZJ 38,10, places 667,30 places (6) CZJ 14,00 e (10) CZJ 28,90 5_c«»Meiw 53 5 e.r. Femira 3' 5 Grn™ ual M

• .fri ARSENAUING X MACHESTER UTD./ING 2° Kevel J. Ricardo 3° Set e (3) CZJ 2,30 e (4) CZJ 4,10, trifeta (5-4-3) CZJ trifeta (6-10-7) CZJ 723.113,00. 9 pareo — 1 6 _ H#randum 58 6 g.f. Almeida s° 6 bo Ow ¦ nm
LONDRES Meio J. M. Silva vencedor (2) 5.885,00. 4°pareo -1° Kirbois, L. Duarte, 2° Carthago, A. Barroso, 2 Eeiano, J. Volmir, 3 t-*m. 58 j ic urn i 

jw. uji 
w

arsenal ^N,CHEIJ,Ep0^S - 6,10 dupla 8,80 place (2) 3,80 Flash Time, I. Quintana, vencedor (7) CZJ Lobruno, F. A. Marques, vencedor (7) CZJ 8-"11"
^'ll H 0x2 Nottingham — C M.12 - 0x1 Newcastle - (5) 130 exata (2-5) 16,20 — 5,90, dupla (27) CZJ 11,70, dupla exata (72) 2,10, dupla (17) CZJ_17 60 dupa exata (71) 90 pXreo _ laiiOOmln _ 1.300 metres - AREIA - Cavalos de S anos. sem mais de cnco Vit6rias no Rio e em Sio Paulo
28.12 — 1x3 Wimbledon — 20.12 — 2*' Overton — Tri C2-5-6) CZJ 133 00  CZJ 38,10, places (7) CZJ 2,60 e (2) CZJ 2,10, CZJ 25,20, places (7) CZJ 00 e (1) CZJ 7,60, TITO,> 1—
r0; - ™ Queens'?. Rangers - c Z Si-"? Nao correu - Ko-Ombo 9° trifeta (7-2:4) CZJ 655,00.5°pareo -1" At The trifeta (7-1-3) CZJ 1 544,00. 10 pareo - 1°
16.01 — 0x2 uveipooi — f 16.01 — 0x2 Southampton — . i mil wi) mrtmc 1° Best A Barroso, 2° Inquisiteur, M. Fontoura, Dionita, I. Quint na, 2 Take Off, A. Barroso, 2_ Barak 58 2 i.Ricardo 9°-i2 Hiiimy 1.3 ap 83«

b—tE- liSn Ill
: 

g 
CHARLTON,INO^OOMNO jjjt£ i K 

||
; ?2Hf2RLT°xo Tottonham - f i2 i2 -^2 Southampton - (5) 4,3U exata (9-5) 20,80 - CZJ 32,30, dupla exata (48) CZJ 130,80, places CZJ 7,30, dupla exata (54) CZJ 24,90 places (5) J-Doujhty 54 1U.f.r« 7M1 Best Mao nju 8i?3
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Hoje na Gávea

1° PÁREO — Às 15h00 — 1.300 meta — AREIA - Cavalos de 6 anos e mais, ganhadores até CZJ 60.000.00 em Io lugar no
Pais

TRIEXATA
- Galeon Ou Roí 56 11. Garcia 3o Herto 1.3 AL -«s*

Ga» 

Bd 58 2 * Gonçalves 4" HaWado 1.3 NP 82s?
- üstem Regente 58 3 C. lavor 6° 9 Sagittanus 14 Al 39sJ

^ _ pongá S8 4 C. Vasconcellos Ap. 10° 10 Caetano 11 NP 68s*
_ FreilKig 58 5 1. Ricaido 7° 10 Ingrata 1.4 AP 88s*
_ Gitmiur 57 6 MG. Santos 2o 10 Ingrat: 1.4 AP 83si

2° Pino — As 15h30 metros — ARENA - {guas de 4 anos. sem mais de 2 vrtínas o R:o e em Sáo Paulo |inexata
1- Candeiabra 57 1 C. felipe Ap.4 4° 7- Rage ol Angels 13 AP 81s5
2_ Kathr Link 57 2 L A Alves Ap. 1" -6 Wolawa 1.1 NI 68s)

Kjndira 57 3 R. Freire 3o- 6 Ora ligtit 12 Al 75s"
4_ Hatasj 57 4 E. S. Rodrigues Ap.2 6°-10 Ennery 14 AP 88st

Piruette 57 5 G. F. Almeida 2o- 6 Ora ligtt 1.2 Al 75s*
6_ Imiti 57 6 1. Pessanha 7°-10 Enoer» 14 AP S3sl

kw 57 7 Jl Garcia 2o- 6 Assem. Geral 11 AP 68s£
Artia Cavalos e éguas de 4 anos. sem mais de 2 vitónas no Rio e em Sèo Paulo

Inicio do Concurso de 7 pontos — Ineuta ,
5o- 7 Iratim
5o- 9 Igorlü
4o-12 Sweet Pop+
Io- 7 Qualoha
4o-10 Ennerj
1°-10 Canalou
7o- 7 Rage of Angels
7o- 9 Igonu
3o- 7 Iratim +
1°-13 Ko-Ombo*

11. Queiroz
A. Machado F°
W. Gonçalves

4). M. Silva
5 J. Aurélio
S G. F. Almeida

M. Ferreira
E. R. Ferreira
J. Pessanha

10 J. Ricardo
4» PAREÔ - is 16h30min —1.100 metros - AREIA — Cavalos e íguas de 5 anos, sem mais de uma vitdna no Rio e em Sâo

Paulo '
TRIEXATA '

3o- 7 Elesbio
3o- 7 Igarate
5°. 7 ElesMo

10MI Meado* King
6M0 Morgan
7o- 8 Despreciado
6o- 7 Igarate
9o- 9 Hyksos

G. F. Silva
J. Pinto
J. Ricardo
A Machado F°
C. Vasconcelos Ap. 4
J. M. Silva

71. Brasiliense
8 J. F. Reis

5° Pirso — lis 17000 — 2.200 metros — AREIA — G. P. Prefeitura da Cidade do Rio Cavalos de 3 anos e mais GRUPO III
TRIEXATA

1- Carteiam 59 9 1. Ricardo
2 Givilo de Oure 59I.M.Silva

3— Darling Brolher 56 4 J.F.Reis
Maraco 59 5 J.Pinto- 5_ BulJo 60 8 f. Perein P

6— Budneiser 60 3 J S.Fonseca
Fantome 0|i|0 59 1 HIAurflio
Edd» Wind 59 6 A Machado P

Festival 60 7 G.FAImeida
6o PÁREO - Às 17h30min - 1.400 metros - AREIA
Potros de 3 anos, sem vitória no Rio em Sáo Paulo

TRIEXATA '
56 1 L F. Gomes 5M0 Viva Zapata 13 AP 83s3
56 2 1. C. Castillo 4°-U Miromesnil 1,4 AP 88sí
56 3 J. f. líiis 3'- 6 Salunto 1.1 NU 69Í
56 4 L S. Rodrigues Ap. 3o- 9 Xisncve 1.1 NU 68sl
56 5 F. Peieira 12°-13 Joranna 1.2 NM 76i
56 6 1. Pinto 7°- 9 Great Knight 1.2 NI 75í
56 7 1. B. Fonseca 7o- 7 Attect 1.4 GM S4sí
56 8 M. Silva 2°-U Votante 1.2 AM 75sí
56 9 G. F. Almeida ESTRÇAKTE ;
56 101. Ricardo 3»- 6 Jrjlj Sun 1.4 GM 85sj
56 11J. Queira 4'- 6 R. FortjWusavik 14 Al 88s,

J^FilliO - Às lghOO - 1.300 metros - AREIA - Cavalos e éguas de 6 anos e mais, ganhadores até C2S 6.000,00
(deflacionados) em Io lugar no Pais •
TRIEXATA

58 1R. Freire 4°-7 Admirai 13 AP 83s
58 2 G.F. Almeida l°-5 Alado IMG) 1.2 AP 81a
58 3 L Coma 5°-S GerSmo- 1.3 AL 83^2
58 4 J.C. Castillo 4°-8 Acordeio 11 NM 70}
56 S 0. Netto 3°-í Admirai 1.3 AP 83s
58 6 J.M. Silva 4D-9 Ouatiguara' 1.1 NI 68Í4
58 7 G.F. Silva 4#-5 Tejo 1.1 AU 70^2
58 8 M. Silva 5°-8 Nice Good* 1.1 NP 69sl

íntóEO - Às 18h30min - 1.300 metros - AREIA - Cavalos de 6 anos e mais, ganhadores att C2S 10.0M.00
(deflacionados) em Io lugar no Pais ;

TRIEXATA .
58 1 D.F. Graça 10° 10 Hamec/Regtime 1.3 NU 83sJ
58 2 j. Ricardo 1" 8 Araiandinho 1.1 NP 69sl
57 3 CA. Martins 2° 7 Admirai 13 AP 83si
58 4 J.F. Reis 2o 5 Gerânio 1.3 AL- 83s2
H 5 E.R. Ferreira 3° 5 Gerimo U AL 83sf
58 6 G.F. Almeida 5° 6 Oon Ojigo 16 NM 102f
58 7 J.C. Castillo 4' 6 Herio 1.3 AL 82s4
58 8 C. Vasconcallos Ap. 2° 6 Kicker 13 NP 82^

3° 5 Brertner 2.4 GP 148^2
¦d- 1.6 Gl 16 GL 96}

4° Breitner 2.4 GP 148s2
Io 6Budweiser 2.0 AL 127Í4
3° 6 Maraco 2.0 AL 127s4
2° 6 Maraco 2.0 AL 127s4

5° Cartuiano 2.0 GL 120s2
5o 6 Darling Brother 2.0 AL 126Ü
1» 4 B.Bemardo (MG) 1.8 AP 121)2

Belcash
Dakmaru
Patatino
Gauchoghacacy
Southern light
Mahunt
So Cautions
So Gentle
Final Flyght
laidao
Luta Forte

1— Shalató Regis
2- Hyado

Vistonador
4— Rugen
5— Calmin
6— Goren
1- Aba larga
8— Apicultura

Reisinho procura rivais enquanto Sheeny galopa

Resultado de São Paulo

— Rupert
— Nice Good
- Doblez

— Xiroche
- Gran Melliot

— Munjndum
— Acirrado
— Le Ouc

9° PÁREO - Às 19h00min - 1.300 metros - AREIA — Cavalos de 5 anos. sem mais de cinca vitórias no Rio e em Slo Paulo
TRIEXATA >

3o- 7 Fre Puro
9o-12 Hillroy
Io- 7 Jody -d-
5o- 7 Huffer -d-
5o- 7 Quadnge
5°. 6 Cara Sun*
4». 7 Huffer
Io- 6 El Catypso
7o-11 Best Man
4°. 7 Meko
4o- 6 JiveJ.Ojigo
Io- 6 Jabunna

MANur.es
J.Ricardo
J.Pessanha

D.S Rocha
AMachado P
W.Gonçalves

9 G.F AImeida
lOC.Felipe
11 J.F.Reis
12 J.Queiro:
5UAIves

J.Malta

1— Best Man
2— Barouk
3— Huffer
4— Sino de Ouro
^- Betemps
5— Xangó
7- Oii-Huit

Dobrado
9- Dought»

1&- Soberano
11- Jiffy" Jeu

Carteziano [
é favorito
no clássico

Certamente, dentro deste
primeiro meeting de verão na I
areia organizado pelo Jóquei I
Clube Brasileiro em seu Hipó- I
dromo da Gávea, a atração I
maior é a disputa dos 2 mil 200 I
metros do simplesmente clássi- I
co Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro (Grupo III), para
produtos de três anos e mais
idade. Obviamente, e da ma-
neira mais justa, esta prova
nobre anteriormente corrida, j
um tanto solta, no mês de
outubro, passou a ser marcada
para a data comemorativa do
aniversário de nossa cidade.

O campo deste Prefeitura
em pleno verão carioca conse-
guiu sair bem interessante. No-
ve nomes foram confirmados
para hoje, sendo que cinco,
certamente por seus antece-
dentes, merecem uma rápida
citação pelo menos. São eles
Carteziano (Waldmeister em
Scold, por Sheshoon), criação
e propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, Eddy
Wind (Duki of Marmelade em
Elisie, por Vasco da Gama),
criação da Fazenda Mondesir e
propriedade do Stud Topázio,
Gavião de Ouro (Pilcomayo
em Águia Suzy, por Jatille),
criação e propriedade do Ha-
ras Santa Bárbara dos Tro-
vões, Maraco (Mogambo em
Gimeyra, por Sabot), criação
do Haras Fronteira e proprie-
dade do Stud Bardaylou, e
Darling Brother (Lunard em
Darlac, por Pass Thw Word),
criação e propriedade do Ha-
ras São José da Serra.

Pelos títulos, Carteziano é a
força. Possui duas vitórias em
Grupo II, uma das quais, aos
três anos, nos 2 mil 200 metros,
areia, do importante clássico
Antônio Correia Barbosa, o

i Prix Noailles.

Na Bandeirantes

Um Western À Brasileira

De Mário Palmério

Com Edson Celulari e a participação
especial de Alexandre Frota,

Paulo Goulart, Tássia Camargo
e Toni Tornado.

Direção:
Walter Avancini.

De segunda a sexta, às 22h30m
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Isabela Kasson

i\'a primeira refeição carioca de Jorginho e Cacau, a certeza de que vieram para vencer

ChUti'/

Vontade não falta a Jorginho e Cacau

Assustados com o calor, mas
"dispostos a encarar qualquer tipo de

adversidade para vencerem no fute-
boi carioca, Jorginho c Cacau se

. apresentaram ontem ao Fluminense
; e hoje iniciam as atividades. Depois'. 

dos contratos assinados, o superin-
tendente de futebol Nílton Graú-

. na respirou aliviado. Havia conse-
guido, depois de 11 dias de negocia-

; ções, cumprir a promessa de contra-
" tar os dois jogadores do Coríntians.

Jorginho, 27 anos, tem motiva-' 
çãò especial para querer vencer no
Rio: provar aos torcedores do Corín-

i tians, que no ano passado chegaram
a invadir o campo para agredi-lo,

. que cometeram grande injustiça. Es-
se fato marcou tanto a vida de Jorgi-
riho que, quando o Fluminense man-
teve com ele os primeiros contatos,
sua resposta foi "não". Queria conti-
nuar em São Paulo e apagar a ima-
gem negativa de 87.

Habilidoso e versátil — joga no
meio e na ponta direita —. Jorginho

. é. foram do campo, moderado em
seus gestos e atos. Tranqüilo, de-
monstrou ontem em sua chegada ser
educado e modesto. Mesmo cansado
da viagem, foi atencioso, não fez

' críticas aò ex-clube e admitiu estar
mal fisicamente

No currículo de Jorginho não
tem título estadual. Começou no
Palmeiras, em 79, e em 87 se transfe-
riu para o Coríntians. Participou das
Seleções de juniores que foram a
Canes e Toulon, além de ter sido
convocado por Parreira, Evaristo e
Telê para a seleção principal do
Brasil.

Cacau, 25 anos, foi revelado pelo
Goiás. Como ponta-direita, foi cam-
peão estadual em 81 e 83. Em 87.
disputou o Campeonato Paulista pe-
Io Coríntians e, no segundo semes-
tre. foi 3° colocado no módulo ama-
relo do Campeonato Brasileiro, jo-
gando pelo Atlético Paranaense.

Mais animado do que Jorginho e
Cacau estão dirigentes e fiincionã-
rios do Fluminense. O motivo? O
roupeiro Ximbica revelou ao encon-
trar-se com os dois nas Laranjeiras:

— Agora, sim, o Fluminense vai
ser campeão. Basta ver a história.
Toda vez que chegam ao clube joga-
dores contratados do Coríntians. ter-
minamos em primeiro. Foi assim em
1969. com Galhardo e Flávio, em 71,
com Ivair, c em 1975, com Rivelinó.
O presidente pode encomendar as
faixas — disse Ximbica.

Uma boa desculpa

para o faltoso Aldo

|—t O lateral-direito Aldo decep-
'—' ciuoou o tccnico do Fhumnen-
se Sebastião Araújo. Ele ainda uâo
se reapresentou e> quando chegar,
sc não apresentar uma desculpa
muito boa, será punido e pode,
inclusive, perder a confiança de
Sebastião. Aldo, com certeza, não
deve ter tomado conhecimento das
palavras de Sebastião Araújo na
semana passada, quando disse que
ele seria titular da posição. O técni-
co chegou, inclusive, a desaconse-
lhar a diretoria na contratação de
um outro lateral de nome. Hoje, no
entanto, ele já demonstra estar um
pouco arrependido e defende uma
multa para o jogador. Vica tam-
bem continua desaparecido. Seu
caso, já parece definido: cie está
em São Paulo tentando clube, por-
que dificilmente continuara nas
Luranjeiras.
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Vasco vem fortalecido de Paraíba do Sul
. .-A.-. ^ —— nrt/1't »*i nnt r\ c\ f* O ItP fYl tPfíl m MIC ftvihíilVi o

No ciirna ameno de Paraíba do
¦Sui. de onde saiu no ano passado
.para conquistar o Campeonato Ca-
tíoca. o Vasco se prepara em 88 para"tentar o bicampeonato. Lazaroni.

,r^qué assumira o cargo quase nas últi-
1 . mas rodadas e sc obrigara a adaptar-

•t "sc "às circunstâncias, agora se sente
•'¦-•"mais seguro para mudar o que julgarWíiiWSMeW ,c. i

necessário, enquanto o preparador
£íisicq Luís Flávio pode dar seqüência
T"no trabalho, dividido em três etapas,
"-em tempo ainda curto, mas segundo

i 
"Fie suficiente para deixar os jogado-"llijcs em boas condições já para a

v-estréia, no próximo dia 31, com o
'-"•Flamengo.

£ssc:ErTi Paraíba do Sul. Lazaroni e
:::w* Flávio começaram a descnvol-

pllttambém novo tipo de treinamen-
T~Wtécnico, inspirado no de Cilinho.
'j""íio~São Paulo. Os jogadores traba-

lham com bolas de quatro tamanhos
e pesos diferentes, com o objetivo de
aprimorar o controle.

A evolução do jogador brasi-
leiro compreende três fases: a da
bola de meia, a da bola de borracha
e a da bola de couro. É importante
que, na medida do possível, voltem à
origem — explica Lazaroni.

A explicação de Lazaroni tem
certa lógica. Além de aprimorar o
domínio da bola, o exercício diverte
os jogadores:

Faz-me voltar aos tempos de
criança — comenta Mauricinho.

As vantagens — Mas não
são apenas as bolas de peso e tama-
nho diferentes que ajudarão o Vasco
na campanha do bicampeonato. A
estada em Paraíba do Sul, segundo
Lazaroni, é altamente vantajosa em
todos os aspectos.

— Antes de se formar um time,
é preciso unir os jogadores. A per-
manência em Paraíba do Sul. que eu
não conhecia, mas aprovo, já come-
çou a dar resultados. Percebo que
todos trabalham com o mesmo objc-
tivo, sem egoísmos.

E ele parece ter razão. Os pró-
prios jogadores tomaram a iniciativa
de programar reunião para evitar
atrasos e a disputa acirrada por posi-
ções. Criaram a caixinha — Fernan-
do é o presidente —, para a qual
cada um dará contribuição mensal,
além de percentual sobre prêmios,
direito de arena e outras vantagens.
No fim da temporada, o produto da
caixinha será rateado entre todos os
jogadores.

Mudança de comportamento que
facilitará o trabalho de Lazaroni este
ano. Em 86, contratado com o Cam-

peonato em andamento, teve de
aguardar o momento certo para fa-
zer as mudanças que considerava
necessárias. Agora, escalará o time
de acordo com seus planos.

Em princípio, pretende apenas
aproveitar Zé do Carmo no meio-
campo, o que vai depender do pri-
meiro treino coletivo, esta tarde no
campo do Riachuelo, e do amistoso
com a seleção de Paraíba do Sul, dia
24, cuja renda reverterá para a Pre-
feitura, para cobrir as despesas da
delegação.

De resto, serão apenas palestras
para conscientizar os jogadores da
necessidade de manter a seriedade
em todos os momentos. Depois da
conquista do título estadual, segun-
do Lazaroni, alguns jogadores fica-
ram envaidecidos e o Vasco fez pés-
sima campanha no Campeonato Bra-
sileiro.

Quem terá mais trabalho nestes
15 dias de permanência em Paraíba
do Sul é Luís Flávio, que, depois de
cumprida a primeira fase no Rio
(avaliação física), começou a desen-
volver as outras duas: resistência
orgânica e anaeróbica e aprimora-
mento da velocidade,'impulsão, for-
ça e coordenação — de acordo com a
capacidade de cada.

Para a preparação adequada,
precisaríamos de mais tempo. Mas
dentro das exigências do calendário
brasileiro, dá para deixar os jogado-
res em boas condições para a estréia
— diz Luís Flávio.

Roberto, que não treinou ontem
(dores musculares), não parece con-
vencido:

Quinze dias é muito pouco
tempo. O ideal é um mês, como na
Europa.

Roberto e Dirceu

: 7 0 anos de
W.'

3jitebol em

dois estilos

4- •— Tadeu de Aguiar

Um vigoroso aperto de mão. De-" 
pois, um incontido abraço. Roberto""sorriu além do habitual. Dirceu tam-' 
bém. Dez anos depois, no mesmo Vas-

..ca, no amplo vestiário de São Januário,
estes dois protagonistas da conquista do
título estadual de 1977 se reencontra-'rajji, bem mais experientes e um pouco' 
mais velhos — são indisfarçáveis os fios" 
Be. cabelo branco e as pequenas rugas
,que começam a se acentuar nos rostos
desses dois amigos.

Juntos somam quase 70 anos de
íutebol, um futebol competente, vito-
rioso, eficiente e que se completa em

iiiucampo, cada qual com seu estilo, com a
mesma afinidade que existe fora dele.
Há muitas diferenças entre Roberto, 34
anos, e Dirceu, 35. Isso parece uni-los
ajuda mais. Roberto preserva o jeito'.'-introvertido, usa poucas palavras, mas

r, .sempre emotivo. Dirceu é mais falante,
1 extrovertido, tem o dom para fazer

bons negócios e parece mais frio.
Desde que se separaram em agosto

de 1978, quando Dirceu foi negociado
•.v com o América do México, percorre-
:.:-ram caminhos diferentes, experimenta-
Rmf&W alegrias e amarguras, viveram suas

vfdas. Encontraram-se apenas uma vez,
~nâ Copa do Mundo de 1982, em situa-
•ção constrangedora. Sentindo-se margi-
nalizados, uniram-se para superar aque-
le momento adverso, tão diferente do
que viveram na Copa de 1978.

— Procurávamos ficar juntos e de-
..sabafávamos nossas mágoas. Telê não

'¦ falava com a gente. E nós, ali, na
-reserva, sem perspectiva de jogar. Foi

"Utir período brabo — recordou Ro-
¦ berto.

Pouca coisa mudou na vida de Dir-
ceu depois daquele Mundial. Continuou

¦ na Europa, onde fora jogar no início
dos anos 80, sempre fazendo bons con-

""tratos e circulando por times da primei-" rà" divisão do futebol espanhol e italia-
'"nó: E até voltou à Seleção Brasileira

para a Copa do Mundo do México,
sendo cortado às vésperas da compe-

'"tição.
-íimO j^0 ^uve respeito profissional co-"H'migo. 

Quiseram que eu fizesse um
teste quando ainda sentia dores no
joelho. Não me deram tempo para
recuperar. Foi uma covardia.

T.ül. Em suas andanças pela Europa,
J^jfceu aprimorou ainda mais seu ta-'"j&nto 

para o investimento e enriqueceu
o..número de imóveis que dispõe no
Rio, em Curitiba e na Itália. Conheci-
do entre os próprios companheiros

como a pessoa certa para intermediar
uma transferência, Dirceu sonha em se
tornar empresário internacional, sedia-
do na Itália, onde pretende criar tam-
bém uma escola de futebol para meni-
nos de 16 anos, que levará o seu nome.

Poucas pessoas têm tanto talen-
to para negócio como Dirceu — afir-
mou Roberto. — Corre mais atrás de
um bom negócio do que da bola em
campo.

Roberto é um pouco mais acomo-
dado. Não tem planos para o futuro
(ao menos, não os divulga), embora
tenha estável situação com o que ga-
nhou no futebol. Poderia ter sido mais
bem recompensado, principalmente se
sua investida pelos campos espanhóis,
em 1980, quando se transferiu para o
Barcelona, um dos clubes mais ricos da
Europa, fosse mais bem sucedida.

É uma pena que não tenha
dado sorte — disse Dirceu. — Torci
muito por ele e lamentei o que aconte-
ceu. Mas sei o que houve: Roberto foi
boicotado. Ninguém queria que ele
acertasse e não passava bola para fazer
gol.

Dirceu prepara-se para nova esca-
lada internacional, após seu contrato
de seis meses com o Vasco. Já Roberto
não parece ter a mesma ambição. No
fundo, sua maior vontade é renovar
logo contrato com o Vasco e lutar pelo
bicampeonato, que espera seja facilita-
do agora com a presença do amigo
Dirceu. Para quem duvida do que esses
dois jogadores são capazes, o prepara-
dor físico Luís Flávio manda um aviso:
a idade é um fato que não só o
despreocupa como o estimula.

— A idade não influi mesmo. É só
saber dosar bem as atividades e o resul-
tado será mais do que satisfatório.

Roberto não tem dúvida do acerto
do Vasco em investir em Dirceu. Segun-
do o artilheiro, "pelo biotipo, Dirceu é
capaz de correr do mesmo jeito até os
50 anos de idade". Roberto acredita
também que a presença do amigo dará
ao meio-campo do Vasco um toque a
mais de classe, experiência e talento.
Sem se deixar ruborizar (a humildade
não é uma de suas características), Dir-
ceu concorda.— Minha condição orgâ-
nica é muito grande. Além disso, não
bebo, não fumo e como regularmente.
Só que antes corria muito em vão e
agora uso mais a inteligência.

Um pouco mais gordo do que há 10
anos (em 1977, tinha 65 Kg e agora, tem
69Kg), Dirceu quer brindar sua passa-
gem pelo Rio, este seu reencontro com
Roberto e o Vasco com mais um título
estadual. Garantiu que se quisesse mais
dinheiro não teria acertado com o Vas-
co, onde receberá apenas um por cento
do que ganharia se permanecesse na
Itália, jogando futebol de salão.

Bem, o título pode ser o passaporte
para vôos mais altos para este incrível
Dirceu. Mas nem tanto para seu amigo
Roberto.

JORNAL DO BRASIL

Brasil campeão — Bgnefi-
ciada pelo empate de 1 a 1 entre as
Seleções de Portugal e Espanha em Ba-
dajós, a Seleção Brasileira de Juniores
conquistou o Torneio da Amizade! O
Brasil somou três pontos ganhos da vitó-
ria sobre Portugal por 2 a 0 e o empate de
1 a 1. A Espanha ficou em segundo com
dois pontos.
Bangu — Zagalo vai dirigir hoje de
manhã, em Moça Bonita, o primeiro
treino à frente do time do Bangu. Aos 56
anos, o treinador não esconde a satisfa-
ção de comandar um elenco jovem, o que
lhe permitirá repetir o trabalho realizado
no Botafogo em 1967. Ressaltou que seu
principal objetivo é manter o Bangú na
primeira divisão do futebol brasileiro.
Flamengo — As vendas de-Kita
(CZS 5 milhões) e Júlio César (CZS 4
milhões 500 mil) podem facilitar a réno-
vação do contrato de Zé Carlos, proble-
ma principal do Flamengo para a estréia
no próximo dia 31 contra o Vasco. Está
confirmado para o dia 24 o amistoso
contra a Seleção da Costa do Marfim,
treinada por Antônio Lopes. O lateral-
esquerdo Adalberto será submetido a
exame radiográfico quarta-feira, para
avaliação da recuperação da cirurgia na
tíbia. Há possibilidade de o gesso. ser
retirado antes do prazo previsto, pelos
médicos.
Botafogo — O Torneio de Show-
bali de Bercy pode ter importância finan-
ceira para o Botafogo, mas Zé Carlos não
esconde de ninguém que a liberação de
alguns titulares dos treinos do Atlântico
Sul para a viagem vai atrapalhava os
treinamentos. A maior preocupação do
treinador é a definição do time e a volta
da delegação só está prevista para o dia
21. Além do amistoso com o Entreriense,
marcado para o dia 23, os dirigentes vão

outra partida, no dia 27, pela
mesma cota de CZS 500 mil.
América — Edu ficou satisfeito
com a contratação de Gilmar, da Ponte
Preta, segundo ele, um jogador quedai
aumentar o poder de conclusão do time
sobretudo por seu chute forte e a precisão
nas cobranças de falta. A exemplo da
maioria dos titulares, que acertaram seus

durante o período de treina-
mento em São Lourenço, Nélio e Gaúcho

também aceitaram as bases sala-
riais oferecidas pelo clube e ficam
mais um ano no clube. No primei-
ro amistoso do ano, ontem à tar-
de, o América derrotou o Ájguas
Virtuosas de Lambari, por 3 a 1.
Zé Luís (contra), Renato e Elói
marcaram para o time carioca.
Denflson (contra) descontou para

o Águas Virtuosas.
Itália — Um gol de Maradona, a
três minutos do fim, deu ao Nápoli a
vitória de 1 a 0 sobre o Sampdória, de
Cerezo. A última rodada do Campeonato
Italiano teve ainda os seguintes resulta-
dos: Milan 5x0 Como, Avellino 1 ãrJnter
3, Cesena 1 x 0 Ascoli, Fiorentina 1.x 1
Juventus, Pescara 0x0 Empoli, Torino 3
x 1 Pisa e Verona 0 x 1 Roma'. A
classificação ficou assim: 1 - Nápoli,'25
pontos; 2 - Milan, 22; 3 - Rohiá e
Sampdória, 20; 5 - Inter, 17; 6 - Juventus
e Cesena, 15; 8 - Torino e Verona, 14; 10
- Áscoli, Fiorentina e Pescara, 13; 13 -
Pisa, 11; 14 - Como, 10; 15 - Avellino, 7;
16 - Empoli, 6.
Portugal — Foram os seguintes
os resultados dos jogos pela décima-
sétima rodada do Campeonato Portu-
guês: Farense 0 x 1 Porto, Benfica 2x0
Boavista, Chaves 1 x 1 Sporting, Bele-
nenses 2x0 Guimarães, Rio Ave 2x2
Setúbal, Salgueiros 1 x 0 Marítimo, Bràga
2x2 Elvas, Acadêmica 1 x 0 Varzim,
Espinho 2x0 Covilhã e Penafiel 0x0
Portimonense. A classificação principal
ficou assim: 1 - Porto, 29 pontos, 2 -
Benfica, 25; 3 - Boavista, 22; 4 - Setúbal,
21; 5 - Chaves e Beleneses, 20.
Espanha — Os jogos da décima-
oitava rodada do Campeonato Espanhol
tiveram os seguintes resultados: Real Ma-
dri 1 x 0 Real Sociedade, Atlético Bilbao
5 x 1 Atlético Madri, Cadiz 1 x 0 Vallado-
lid, Gijon 1 x 1 Múrcia, Zaragoza 1 x 1
Barcelona, Osasuna 1x0 Bétis, Las
Palmas 2x0 Celta, Sevilha 2x0 Logro-
nes, Espanol 3x0 Mallorca e Valênciá 2
x 1 Sabadell. A classificação principal
ficou assim: 1 - Real Madri, 30 pontos; 2 -
Real Sociedad e Atlético Madri, 25; 4 -
Atlético Bilbao, 23; 5 - Valladolid, 21^6 -
Cadiz, 20.
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Acinofilia 
carioca vive no presente ura momento

de marasmo em todas as suas frentes; no tocante
às pessoas que a dirigem, ou mesmo em relação às
criações das diversas raças, dentro do padrão que se
exige para este Estado, que já teve a mais importante
cinofilia do Brasil.

Sem criadores não teremos cinofilia, mas queremos
ou o aparecimento de antigos ou novos criado-

que se proponham a trabalhar firmes por suas raças,
com interesses comerciais legados a um segundo plano.
Amor pela raça. independente ou não de se estar
tirando bons filhotes ou errando alguns cruzamentos,
isso é perfeitamente natural e compreensível na rotina
de vida de um verdadeiro criador; para isso são precisos
muitos anos, muito estudo, muita troca de informações
e sobretudo muito senso e oportunismo para afastar da
criação um animal que ganhou seu lugar em nosso
coração mas que não teve qualidades suficientes para
ingressar no pedigree que achamos ideal. E esse o tipo
de' criador que constrói uma raça e do qual a cinofilia
carioca está carente.

Sem dirigentes que bem conduzam a política de
seus Clubes não teremos aquela organização que, em

Novos tempos, nova gente
outros anos, mostrou o Rio de Janeiro um exemplo em
muitas de suas frentes. Notamos que os veteranos, os
mais experientes dirigentes de nossa cinofilia, os pou-
cos que ainda se dedicam a ela, se encontram extrema-
mente sobrecarregados, acumulando cargos, nos seus
próprios canis, em seus clubes especializados, em sua
Federação, correndo atrás de tudo, sem muita chance
de fazer alguma coisa bem feita.

Somos partidários que a FECERJ crie com urgên-
cia cursos para dirigentes de clubes ecléticos e especiali-
zados; que à experiência dos maiores valores se somem
o entusiasmo e as esperanças daqueles aue iniciam,
dividindo com mais gente as tarefas nos clubes. Tudo
sairá melhor, desde a orientação de um simples serviço
de secretaria à organização do mais requintado Fes-
tival.

Os dirigentes devem estar esclarecidos que no
exercício de suas funções não podem transigir nem
pender para uma raça em especial; estatutos e regula-
mentos estão lá para serem levados a sério. São tão
definitivos e importantes para os dirigentes como o
padrão das raças o é para os criadores.

Do mesmo modo que uma Federação pode prepa-
rar dirigentes, juizes, seus auxiliares e outros importan-

tes figurantes de uma cinofilia, os Clubes, ecléticos ou
especializados, têm obrigação de chamarem para si as
tarefas de prepararem tecnicamente seu elenco de
associados ou simples contratados, no terreno da
criação, treinamento e demais cuidados que suas raças
requeiram; todo o serviço de orcanização e desenvolvi-
mento de uma exposição (superintendência, secretaria,
tesouraria, confecções de sumulas, mapas de resulta-
dos, noções de atendimento ao público expositor, etc).
Podemos afirmar com certeza que esses cursos podem
ser abertos a cinófilos e a pessoas que aueiram traba-
lhar em fins de semana, contratados pelos clubes nos
dias de exposição. Assim foi montada a Equipe Paulo
Godinho, todos treinados pela nossa mão, alunos
saídos de nossos cursos (treinador, handler, tosa.
grooming, exposição, etc.), amigos, parentes, gente
com talento e sem talento, que acabou estourando em
suas especialidades e hoje são figuras respeitadas em
todos os lugares por onde andem, dentro ou fora do
Brasil.

É hora da FECERJ e dos Clubes cariocas acorda-
rem para a realidade atual, o ano está começando, o
Rio precisa acordar para o seu Verão.

Cubanos — Os
atletas cubanos que foram
pré-selecionados pára" os
Jogos Olímpicos de àeúl se
reuniram em asseijjJ^?'3"

geral e, em carta aberta publicada ontem,
apoiaram integralmente o presidente Fi-
dei Castro em sua decisão de boicotar a
competição. Castro disse que a posição
de Cuba pode ser revista se ocôríèY o"milagre" de um acordo entre as "duas
Coréias. Poucas horas antes de fechafêm-
se as inscrições, à meia-noite de ontem,
160 países já haviam confirmado presen-
ça nos Jogos e outros cinco provavelincn-
te o fariam — de qualquer maneiraram
novo recorde de participação.
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Preparação — o
Flamengo perdeu a píimei-
ra (98 a 99), mas venceu o
segundo amistoso corínS Sí-
rio, por 100 a 87, ontétti na

Gávea, com reclamações de ambos os
lados da arbitragem de Rafael Serour e
José crancisco. As duas equipes se prepa-
ram para a Taça Brasil, onde estão .em
grupos distintos: o Flamengo disputa<uma
vaga para as finais a partir de sexta-feira,
contra Paissandu, Monte Líbano e Amé-
rica, enquanto o Sírio pega Françana,
Náutico e Coríntians do Rio Graij^do
Sul, onde será a classificação. -

Wave Cup — Os
cariocas Yuri Tagutti^na
leve, e Carlos Donhert,ina
pesada, dominaram a ,pri-
meira etapa do 2o Philisha-

ve On Wave Cup, ontem no Guarujáy na
categoria windsurf. Rodrigo Meireles
venceu a classe Laser, colocando-se à
frente de Luca Pascolloco, segundo.^Çn-
tre as mulheres, que competiram;;de
windsurf, a vencedora foi Ana Letícia,
que cruzou na frente de Isabela Tremei.
Próxima estapa dia 28, na Barra da
Tijuca.

Optimist — A falta de ventos
prejudicou ontem a abertura do 16° Cam-
peonato Brasileiro de Optimist, no clube
dos jangadeiros, na raia do rio Guáíba,
em Porto Alegre. Das cerca de 25 rçgíjtas
curtas programadas para ontem, com
vitórias para São Paulo—B, Rio Grande
do Sul—A, Paraná e Rio de Janeiro-rB.
O torneio por equipes deverá continuar
hoje, com a disputa das regatas restantes.
Amanhã, começa o campeonato indivi-
dual, que será disputado até dia 24,rtófn a
realização de sete regatas entre 120 vele-
jadores de oito a 15 anos, de oito estados
brasileiros. O campeonato define o título
de campeão da categoria, quinze vagas
para o Sul-Americano de Punta dei Este,
Uruguai, e cinco para o Mundial 'de La
Rochelle, na França, em julho. ~
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SÂO PAULO — Durante uma parti-
da do Flamengo ria primeira fase da Taça
São Paulo, o técnico da Seleção Brasilei-
ra de juniores, Renc Simões, aproximou-
se do observador Mineiro e fez o seguinte
comentário: "Se o Wallace continuar
com esse futebol pobre e sem garra, não
terá nenhum sucesso na profissão." Mi-
neiro ouviu e achou melhor comentar
com Wallace, que concordou com as
críticas e prometeu reagir. Ontem, quan-do o Flamengo estreou na segunda fase,
no campo da USP, contra o Vila Nova de
Goiás. Wallace lembrou o centroavante
ativo e inteligente do início de carreira e,
como prêmio, marcou os dois gols da
vitória de 2 a 0 do Flamengo.

Por coincidência, foi na mesma taça
São Paulo que o drama de Wallace come-
çou. Há dois anos, mais precisamente.
No campo do Santo André, contra o time
da casa, sofreu grave fratura na perna,
custou a se recuperar. Sem muita paciên-
cia, os dirigentes do Flamengo o empres-
taram ao Botafogo. Por ironia do desti-
no, não houve acerto na assinatura de
contrato e Wallace voltou à Gávea.

Ficou encostado e, ainda coin idade
de júnior, foi requisitado para disputar a
Taça São Paulo. Veio e. depois de algu-
mas atuações criticadas, reencontrou-se
ontem:

— Consegui mostrar alguma coisa,

agora, quero recuperar o tempo perdido— comentava, eufórico.
—- Parece outro jogador. Está mais

vibrante. Como mudou — trocava de
opinião o mesmo Rene Simões, que assis-
tiu ao jogo de ontem.

Facilidade — É verdade que a
boa atuação de Wallace foi ainda mais
facilitada pelas deficiências dos zagueiros
do Vila Nova, Haydin e Dalson. No
primeiro gol de Wallace, Luís Carlos fez
o que quis pela esquerda e, sem o menor
trabalho, lançou Wallace que marcou.
No segundo, Wallace subiu livre, entre
Dalson e Haydin, e marcou de cabeça.

Foi um jogo muito fácil para o Fia-
mengo, que já no primeiro tempo cons-
truiu a vitória. O apoiador goiano. Mara-
nhão, informado que o Flamengo estava
interessado na sua contratação, resolveu
se exibir, o que prejudicou ainda mais seu
time.

No segundo tempo, o Flamengo só
entrou para tocar a bola. O jogo ficou
morno c só esquentou quando Toninho
Barroso colocou Djalminha, filho de
Djalma Dias. O garoto deu nova vida ao
jogo. com dribles bonitos e jogadas im-
previsíveis.

O Flamengo volta a jogar na quarta-
feira, no Pacaembu, às 21 horas, contra o
Matsubara, quando decidirá a vaga do
Grupo 3.
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Flamengo - Fernando, Marcelo.
Fábio. Rogério o Malhado; Valmir. Fabi-
nho e Zé Ricardo; Nélio. Wallace o Luís
Carlos (Djalma). Técnico — Toninho Bar-

roso.

OVila 

Nova-OO —Edson. Chiqui-
nho, Haydin, Dalson e Marcos Vinícius;
Nelson. Maranhão (Lino) o Toninho;
Moisés. Leonardo e Edvar (Nelson Sil-

va). Técnico — Paulo César. Local — CEPEUSP

Juiz — Dagoberto Teixoira. Cartão amarelo —
Haydin. Fabinho, Valmir e Dalson. Gols — no
primeiro tempo. Wallaco (aos 16 e 35 mi-
nutos).

Taça São Paulo
Ontem

Flamengo 2x0 Vila Nova-GO
Hoje

Grupo 1
Nacional x Bahia

Canindé 16h
Grupo 2

Portuguesa x América-SP
Pacaembu, 16h

Grupo 3
Matsubara x Vila Nova-GO

Pacaembu, 21 h
Grupo 4

Joinville x Botafogo-SP
Cepeusp, 16h

Comissão centro-sul
amanhi

9h30mln — Maracanã
16h — Mlnelrão
Belq Horizonte
quarta-feira
9h30mln — Serra Dourada
Goiânia
15h — Morumbl
São Paulo

quinta-feira
8h30mln — PlnhelrSo
Curitiba
15h30mln — Olímpico
Porto Alegre

sexta-feira
9h — Beira Rio
Porto Alegre

Comissão nordeste

¦ amanhã
. Bh30min — Maracanã

16h30min — Fonte Nova
Salvador

¦ quinta-feira
9h30mln — Plácido Castelo
Fortaleza
16h30min — João Castelo
São Luís
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Classificados

a quarta-feira
10h30min — Arrudâo
Recife
16h30min — Castelo Branco
Natal

¦ Sexta-feira
9h30min — segunda parte da
vistoria do João Castelo

Mais Tina Turner no Caderno B

gente para pouca

pnda no surfe da Barra

In; O sol forte e o mar calmo convida-
vam a um mergulho, mas as ondas mais
uma vez não ajudaram aos mais de 100

r'''surfistas e bodyboarders que foram on-
,0'letn ao Quebra-mar da Barra, para dispu--"'tar o OP-Pró — Ia etapa do Campeonato
^RBÍrasileiro de Surfe — em seu primeiro-"«lia de competições.
! x A fase de ontem, eliminatória, teve
^.provas de bodyboarding, surfe feminino.

- imirim, kneeboarding (surf de joelhos) e
S dongboarding (o chamado pranchão, em
h.fflue as pranchas medem no mínimo

';2,40m). Os competidores acreditam que
. Íp mar vá melhorar hoje, com a chegada

^do vento leste e de uma esperada frente
fria. Os resultados de ontem foram os

_seguintes:
ü . Bodyboarding: Ia bateria — Márcio

Maia (RJ), Roberto Testinha (SP) e Jerry
Soares (RJ); 2a bateria — Igor Bayer
(RJ), Paulo Esteves (RJ) e Marco Auré-"o 

(SP): 3a bateria — Guilherme Tamega
IpRJ), Marcelo Mariano (SP) e Leo Ran-
5»|el (PE); 4a bateria — Marcelo Siqueira
^:(RJ), Fernando Santos (RJ) c Guto de
è&Oliveira (RJ). No feminino: Ia bateria —
|f;Tatiana Hemlryck, Dominique Scudena

II

(RJ) e Renata Maria; 2a bateria — Ste-
phanie Petersen, Daniela Freitas c Ana
Lúcia Gil (SP); 3a bateria — Tanira
Guimarães (RJ), Cynthia Castanheira c
Cristiane Trovão; 4a bateria — Tereza
Cristina (BA); Heloísa Pity (RJ) e Ro-
sàngela Plocki (RJ); 5a bateria — Lúcia-
na Muniz (RJ), Andréa Guimarães (RS)
e Mariana Nogueira (RJ); 6a bateria —
Isabela Nogueira (RJ) e Leila Alli; 7a
bateria — Cláudia Freitas e Daniela Fi-
gueiredo.

Longboarding: Ia bateria — Rico de
Souza (RJ), Mano Ziul (RJ) e Kao Spil-
man; 2a bateria — Whady Mansur, Álfio
Lagnado e Afonso Cameroti; 3a bateria

Mauro Rabelé, Daniel Priedman e
Luis Português; 4a bateria — Hugo Caia-
do, Carlos Mudinho e Cláudio Pastor.

Kneeboarding: Ia bateria — Sérgio
Peixe e Renato Gomes, 2" bateria —
Paulo Martins e Sérgio Murilo; 3a bateria

Marcelo Julian e Beto Farah.
Surfe feminino: Ia bateria — Neide

Bezerra e Brigite Mayer; 2a bateria —
Andréa Lopes e Maristela Pinto; 3a bate-
ria — Joinedille do Valle e Annie Mi-
chelle.

Cinofilia
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Maracanã ert
Sorte dos times cariocas que o

Campeonato Estadual só começa da-
qui a duas semanas. Mas azar da

nv;CBF, que pretende trazer para o
^Brasil a Copa do Mundo. Depois do
¦,]show da cantora americana Tina
«L Turner sábado à noite, o gramado do
^Maracanã ficou quase impraticável
""ptíra a sua finalidade, o futebol.
'"' Cerca de duas toneladas de lixo —
/•' garrafas, serpentina, latas de refrige-
11 ra.ntes e outros objetos — estavam

espalhadas pelo gramado, quando o
. jhow acabou. Ontem de manhã, fun-
, pionários da Suderj retiraram os de-

tritos do meio do campo, deixando-
r os" empilhados nas laterais. Mas o

grosso da limpeza só será feito a
partir de amanhã, justamente o dia
em que a comissão da FIFA estará

v, vistoriando o estádio.
Desde que o show acabou, por

oi volta da meia-noite — e as quase 200
'•¦mil pessoas que o assistiram foram
'-"'embora —, funcionários da empresa' 'Metropolitana começaram o serviço
.''de desmontagem dos equipamentos

- de som. O grupo de 115 trabalhado-
/res levou mais de 12 horas para
^.jfetirar as 240 toneladas de equipa-
üí phentos que ajudaram a prejudicar o

.rjá maltratado gramado do Maraca-
, > nã/ Apenas por volta das 13h, num

trabalho contínuo, os homens da
„ .-Metropolitana acabaram a retirada

fim de festa
dos equipamentos, deixando o cam-
po para alguns funcionários da Su-
derj, que molharam o gramado e
espalharam o lixo.

Em toda a extensão do gramado,
no fosso que separa a geral do campo
e nas cadeiras e arquibancadas só
havia ontem a imagem do que foi o
espetáculo de Tina Turner. Não ha-
via um ponto sequer do estádio que
não estivesse tomado por grandes
camadas de lixo. Mas a parte que
mais sofreu foi o gramado, onde nem
a lona esticada lá pela promoção do
show resolveu. Quem assistiu Tina
Turner do campo acabou usando a
lona como almofada, enrolando-a
para melhor assistir ao show e dei-
xando a grama desprotegida. Muitos
tufos foram retirados, deixando o
gramado careca em várias partes.

Estamos tentando salvar o cam-
po, que já está morrendo. Mas fazer
o quê? Eles acham que música dá
mais dinheiro do que futebol, a gen-
te não pode fazer nada — lamentava
o funcionário João Domingos, en-
quanto molhava o campo.

Outro funcionário da Suderj,
Valtermir Vieira Salles, garantia,
com sua experiência, que se houves-
se jogo marcado para quarta-feira
ele poderia se realizar. Mas ressalva-
va que, nessa época do ano, a grama
leva cm média oito dias para crescer.

COMPRAR.

..íi ..
^imn. A comissão da FIFA, que desembar-
.Vca.hojè no Brasil e começa amanhã a
¦.^vistoriar 12 estádios em 11 capitais, chega

|i. 
'num momento em que a organização do' " futebol não é das melhores. As chancesr'' de sediarmos a Copa do Mundo de 1994
começam a ser analisadas no momento

afi' em que o Conselho Arbitrai instalado na
oi;CBF ainda nem iniciou as discussões
rt? sobre como será o próximo Campeonato
.{,i,Brasileiro. Sequer chegou a um acordo
3)jigbre como terminou o último.",j,Em recente entrevista, o presidente
. ''.da, FIFA, o brasileiro João Havelange,

afirmou que a FIFA está preocupada com
a desorganização do futebol brasileiro.'Inclusive a CBF foi multada em 30 mil

i:Hírancos suíços — cerca de Cz$ 18 milhões
h por causa da propaganda da Coca-
r,;;Gola no centro dos gramados de vários
..^stádios e da briga com jogadores mexi-
fi,;,canos nas semifinais dos Jogos Pan-

Americanos.
i João Havelange criticou, também há

,(1,poüço tempo, a falta de capricho do
;;„íadprno de encargos que a empresa pau-'"lista Traffic elaborou, a pedido da CBF." 'O caderno veio com rasuras, desencontrofillide informações e correções a lápis.
6n A comissão, que se reúne hoje às 18h
I3eno Hotel Nacional, examina o Maracanã,
^"amanhã cedo. e se desmembra em duas.

Uma parte para vistoriar os estádios do
.,,,Nordeste, acompanhada dos delegados
„,;4a CBF Mozart di Giorgio e Hugo Fer-

- ngndes. Outra vistoria os do centro e os
\u çip sul, acompanhada pelos delegados
^fíildo Nejar e Moacir Peralta. São cinco

;l' QS. jnembros da comissão da FIFA: o¦-! alemão Horst Schmidt, o espanhol Agus-<JL.'tin Domingues, o escocês Ernie Walker e
W/os suíços Walter Gagg e Guido Tognoni.

Paulo Roberto Godinho
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Lufkin faz do time 
jovem 

um 
grande 

campeão

Mariucha Moneró e
Paulo César Vasconcelos

O título ficou em boas mãos.
As oito mil pessoas que presen-
ciaram a vitória da Lufkin sobre
a Supergasbrás ontem por 3 a 1
(15/9, 15/12, 14/16 e 15/4 ) deixa-
ram o Maracanãzinho com uma
certeza: prevaleceu a justiça, que
premiou um técnicQ_Jueaeed0F;
uma equipe-de^ãrra e técnica e
jogadoras jovens e aplicadas. O
primeiro título de campeã, brasi-
feira da Lufkin não foi o resulta-
do de uma vitória em um grande
jogo, mas da maior vibração de
uma equipe que tinha a certeza
de que merecia o primeiro lugar.
E conseguiu, com méritos.

Foi fácil. A vitória aconteceu
aos poucos, sem jogadas maravi-
lhosàs, com alguns erros primá-
rips, A apatia da Supergasbrás,
desde o início já dava uma prévia
do final da partida, ela não che-
garia ao tricampeonato. Desde
cedo, se podia perceber que a
vontade de alcançar a vitória era
maior por parte da Lufkin, a
decantada experiência das joga-
doras da Supergasbrás não supe-
rou em momento algum a técnica
e a raça das campeãs.

A Lufkin era mais vibrante
dentro e fora da quadra. En-

uanto suas jogadoras falavam
urante o jogo, incentivando

umas às outras, ou então discu-
tindo, quando preciso, o treina-
dor orientava do banco e o su-
pervisor, Da Silva, erguia os bra-
ços pedindo apoio da torcida. Do
outro lado, à Supergasbrás falta-
va emoção. Mais dentro, do que
fora da quadra. Afinal os torce-
dores não estavam lá e chegaram
mesmo a gritar pedindo fibra.

O terceiro set da partida final
do Masters de ontem foi o único
perdido pela Lufkin nas últimas
cinco partidas para a Supergas-
brás. Em 16 sets, a equipe de
Marco Aurélio v.enceu 15, média
que tranqüilizava as jogadoras
antes mesmo do início do jogo.
Ainda que perdido, o set de
ontem não foi fácil: empatou em
14 e a Supergasbrás decidiu em
16. Assim mesmo, graças, a uma
dèsatenção do juiz de linha que
marcou foram uma bola que caiu
dentro da quadra.

As reservas mal podiam espe-
rar para entrar na quadra e abra-
çar as companheiras, chegando a
ser advertidas pelo juiz. Na cor-
tada de Adriana, a Lufkin ven-
ceu. A comissão técnica se abra-
çou, as irmãs Ellen e Eliani tam-
6ém Denise e Ana Volponi pula-

vam sem parar, a capitã Ana
Richa sumiu na multidão e Regi-
na Vilela deu a volta olímpica
com a pequena filha Roberta nos
ombros. Uma festa digna do títu-
lo conquistado.'

As campeãs são: Ana Richa,
Patrícia, Eliani, Denise, Adria-
na, Ana Volponi, Ellen, Regir\a
Vilela, Ingrid, Virna, Keila e
Andréa. As vice-campeãs: Rose-
li, Vera Mossa, Fernanda, Regi-
na Uchôa, Heloísa, Sandra, Dul-
ce, Margareth, Adriana, Claudia
e Gerusa.

Torcida — Dentro da qua-
dra, a vitória da Lufkin foi incon-
testável. Nas arquibancadas, no
entanto, a situação se inverteu.
Com a animada bateria, que ja-
mais conseguiu passar à equipe
seu ritmo, a Supergasbrás levou
vantagem no duelo das torcidas.
Enquanto a Lufkin, empresa
com sede em Sorocaba, encheu
apenas dois ônibus com fundo-
nários, a Supergasbrás, além de
colocar à disposição de seus em-
pregados 20 ônibus, comprou 2
mil ingressos.

Já a Lufkin teve entré seus
simpatizantes pessoas sem víncu-
lo com a empresa. É o caso dos
estudantes Marino, Daniela,
Ana Lúcia e Paulo César. Com
idades variando de 16 a 18 anos,
eles têm uma paixão em comum:
o amor por algumas jogadoras do
vôlei brasileiro: Adriana, Ana
Richa, Eliani, Denise, Fernanda
Venturini, Regina Uchoa e Reja-
ne. Atentos à evolução destas
jogadoras, os quatro possuem ál-
buns com a história da vida de
cada uma.

Convocação — Terminado
o Masters, que reuniu as seis
mais bem classificadas equipes
do país, o técnico Jorge de Bar-
ros convocará amanhã, às 10 ho-
ras, as jogadoras que comporão a
Seleção Brasileira que tentará a
vaga para os Jogos Olímpicos de
Seul.

Com a desistência de Cuba de
disputar a Olímpiada, as chances
do Brasil poderão se tornar
maiores. A Confederação Inter-
nacional se reúne nos próximos
dias para decidir se o Pré-
Olímpico da Itália, em maio,
classificará duas equipes ou se
será disputado mais um torneio,
o qual o Brasil tentará sediar. As
jogadoras mais prováveis de
constarem da listas são: Ana Ri-
cha, Ana Cláudia, Ana Lúcia,
Ana Moser, Denise, Fernanda,
Tina, Eliani, Vânia, Ellen, San-
dra e Márcia. (MM)

Um técnico ganhador
O grito de campeão que saiu forte da

garganta do técnico Marco Aurélio Motta
a afinal da partida contra a Supergasbrás
não foi o único da temporada. Ele come-
çou a comemorar em setembro, quando
trouxe para o Brasil o título mundial
juvenil feminino. E, no final de dezem-
bro passado, ergueu os braços mais uma
vez ao sagrar-se campeão estadual com a
equipe da Lufkin, agora também campeã
brasileira. Um técnico vitorioso, de 26
anos, que conquistou tudo o que dispu-
tou. •¦

Ele acreditava na sua equipe e nunca
tentou dissimular. Durante a partida de
ontem, porém, dava a impressão de estar
nervoso, criticava os juizes, indignava-se
com erros e chamava rispidamente a
atenção de suas atletas. Mas nunca dei-
xou de aplaudir os bons momentos, in-
centivar as jogadoras que substituiu e
elogiar as horas de calma e concentração.

— Foi assim que conquistei o título
Mundial. Não estava nervoso, estava
apenas transmitindo o que queria às mi-
nhas jogadoras — declarou depois.

Marco Aurélio destacou o bom saque
de sua equipe, o bloqueio que quase

sempre funcionou bem e a defesa que
permitiu bons contra-ataques. O técnico
não quis destacar uma jogadora e disse
que o segredo da vitória foi a homogenei-
dade da equipe. Sem modéstia ou medo
de parecer pretensioso, o treinador anali-
sou o título:

— Nosso time era o mais bem prepa-
rado física, técnica e taticamente. A ex-
periência das adversárias nunca nos es-
pantou ou preocupou. Temos uma gran-
de equipe.

Marco Aurélio foi levantado nos om-
bros pelo resto da comissão técnica: seu
auxiliar Ajuz, o massagista Perna, o pre-
parador físico Luís Fernando e o supervi-
sor Da Silva. Uma demonstração da
admiração de todos pelo trabalho. O
técnico teve dificuldades em se reunir às
jogadoras na hora de receber a medalha e
o troféu de campeão. Solicitado por to-
dos respondeu a muitas perguntas e rece-
beu ainda o abraço de Frederico Marcon-
des. Mais um dia de emoção na vida do
jovem técnico, mais um título para sua
coleção, mais uma vitória em seu já
vitorioso currículo. Um treinador cam-
peão estadual, brasileiro e mundial.

Evandro Teixe

idriana, Ana Volpôni e Patrícia bloqueiam Roseli. A Lufkin sempre dominando.

Eliani

A emoção de quem é quatro vezes campeã

Da 
quadra do Maracanãzinho ontem

saíram várias campeãs, mas apenas
uma, a melhor jogadora da partida, foi
tetracampeã: Eliani Costa, atacante da
Lufkin, que até 86 defendia a camisa da
Supergasbrás. Muito emocionada, ela se
abraçou à irmã Ellen, sua companheira
de equipe, e chorou. Chorou de alegria
pelo título e pela consciência do belo
vôlei que está jogando.

Campeã em 83, 85 e 86, Eliani sabo-
reou de maneira especial o título conquis-
tado ontem. É que 1987 foi o ano em que
mais treinou, não só no clube como
também na seleção brasileira. E foi no
final desta temporada que se sagrou mais
uma vez campeã, depois de ter sido
criticada por ter deixado a Supergasbrás
para trás:

— Acho que joguei bem. Venho
mantendo meu ritmo. Aproveitei bolas
importantes, principalmente as chutadas
no meio, uma prova de minha evolução
técnica.

Logo após o abraço da irinâ, foi a vez

de dona Eny, a mãe e maior incentiva-
dora:

Passo essa vitória para meu mari-
do, Paulo César, que está em casa se
recuperando de um derrame. Quem sabe
o que passamos tem que comemorar
conosco o título de nossa filha — dizia
dona Eny, emocionada.

Para engrossar a torcida, estava tam-
bém no Maracanãzinho a primeira pro-
fessora de Eliani, dona Leila, que não
conseguia controlar a emoção de ver sua
ex-aluna — "uma das melhores" — outra
vez vitoriosa. Sem esquecer o noivo Chi-
co, que elogiou sua atuação e chamou
atenção apenas para algumas falhas no
bloqueio.

A alegria da jogadora estava estam-
pada nos olhos, nos gestos, na voz. Ao
lado da família, Lica, como é carinhosa-
mente chamada, não parava de sorrir e
explicar a vitória:

Foi uma vitória muito importan-
te. Foi difícil para a gente provar que
nossa equipe era a melhor de 87. Muita
gente não acreditava.

Frederico vê chegar

a hora da renovação
A renovação está chegando à Super-

gasbrás. Com o fim do Campeonato Bra-
sileiro. o ciclo de algumas jogadoras está
terminando. Defensor de mudanças no
time, o técnico Frederico Marcondes
acha que com cuidadosa renovação a
Supergasbrás pode recuperar a motiva-
ção para várias competições.

Antes de terminar o Campeonato
Brasileiro. Frederico já pensava na refor-
mulação. Só não tinha conversado com os
dirigentes da empresa porque não achava
conveniente. Agora que a temporada
terminou e haverá atividades apenas para
a Seleção Brasileira, ele pensa em levar a
idéia à frente.

Acho que é necessário — explica
Frederico. — Vamos conversar, porquetambém temos carência em algumas posi-
ções. Tudo começará a ser definido
agora.

Estes objetivos de Frederico, no en-'
tanto, não contam com o apoio de algu-
mas jogadoras. A atacante Regina
Uchoa, 29 anos, estudante de Psicologia
da Universidade Santa Úrsula, se assusta
com o uso indiscriminado da palavra
enovação. Sem alterar o tom de voz,

mantendo a calma que apresenta na qua-dra, mesmo nas situações mais difíceis,
Regina Uchoa lamenta que se pensedesta maneira.

Isso é coisa do capitalismo —
explica, procurando ampliar o comentá-
rio. — Geralmente, depois de certo tem-
po, as pessoas acham que é preciso reno-
var em tudo. E assim muitas coisas vão
desaparecendo. O processo não atinge só
as pessoas. Você anda pela cidade e não
vê mais muitas casas, que desaparece-
ram. Não concordo em absoluto com a
idéia.

A pretensão de Frederico em fazer a
renovação, surpreendeu Dulce, 24 anos.
Sem se alongar "acho que o mais impor-
tante é ressaltar o trabalho do Marco
Aurélio" (técnico da Lufkin), ela acredi-
ta que muita coisa precisa ser feita na
equipe, mas prefere não expor suas
idéias. Não me preocupo muito com issoafirma, enquanto concede autógrafos

Sei que não ficarei sem clube e não me
sinto velha. Acho aue no momento o
mais importante é falar sobre o trabalho
do Marco Aurélio. Ele conseguiu fazer
um time à sua semelhança e isso foi o
mais importante. É um técnico que tem
dado banho de tática.

Falhas — Sobre o jogo, as opiniões
das jogadoras e de Frederico coincidi-
ram. A levantadora Roseli, que ficou
irritada ao ser substituída no meio do
segundo set, viu erros na recepção.

O passe não saiu bem e prejudi-cou todo o rendimento da equipe —
lamentou Roseli. — E nós não consegui-
mos acertar em momento algum.

Mesma opinião tem o técnico Frede-
rico. Ele ficou surpreso com o desempe-
nho da Supergasbrás, "não pensavafosse falhar tanto no passe", c reconh
ceu que o time vence o terceiro set mais
por erros da Lufkin.

O jogo inteiro foi assim — consfà-
tou. — Nosso time não conseguiu impor
seu padrão. Sempre que esteve na frente
da Lufkin foi porque elas erraram.

Do otimismo

ao silêncio
rn Antes de começar a parti-LJ da, Vera Mossa era ama
das mais animadas. Ergueu os
braços, pediu o apoio da torci-
da da Supergasbrás e mostra-
va, em qualquer declaração,
seu otimismo. O Início do jogo
mostrou que o otimismo de
Vera não seria suficiente para
levar o time à vitória. Vieram
os erros de passe, saque e blo-
queio e com eles a irritação de
Vera. O sorriso cedeu lugar à
decepção, o ânimo foi acaban-
do aos poucos e toda raiva pela
derrota pode ser traduzida nos
gestos que fez quando o time
perdia o quarto set por 14 a 4:
"Não quero, não posso falar",
esta foi sua única frase após o
jogo, mal conseguindo disfar-
çar a vontade de chorar e a
pressa em se a&star do Mara-
canázinho.

aue
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No supereross, calor, 
Chuva no tênis só ajudou Martina

sol e show de Paraguaio

Cláudia Ramos

CABO FRIO — Nada melhor para
dar início ao Torneio Hollywood Super-
cross de Praia do que um dia ensolarado,
com temperatura em torno dos 40 graus.
Com o cenário armado, cerca de 3 mil
pessoas em volta da pista, localizada na
praia do Braga, perto do Centro de Cabo
Frio, o veterano Álvaro Cândido Filho, c
Paraguaio, venceu as três baterias da
categoria principal (motos especiais) na
abertura do campeonato, ontem, dando
um verdadeiro show de técnica e habili-
dade. Com isso, colocou uma diferença
de 15 pontos para o segundo, Marçal
Barcelos (Ego-Texaco)

Na outra categoria (motos nacio-
nais), o campeão foi Marcos Vinícius
Borghi, seguido por Virgínio Corrêa.

A pista, construída desde o princípio
do mês pela Duboc Promoções, com 600
metros de extensão e poucos saltos, não
chegou a ser alvo das reclamações. No
entanto, em opinião quase unanime, mui-
tos afirmaram que nem de longe ela se
assemelhava à de supereross. As novida-
des rolavam pelos boxes, que não passa-
vam de alguns carros espalhados pela
areia, despertando a curiosidade geral.

Com alternância na largada e a toma-
da da dianteira por Paragüaio poucas

voltas mais tarde, a corrida não pôde ser
chamada de sensacional, embora tivesse
momentos emocionantes. Um exemplo
disso foi a briga travada entre os pilotos
que competiam pela primeira vez com
motos especiais, como Ronaldo Barcelos,
Guto Lopes, Alexandre Aleto, entre ou-
tros. Tombos espetaculares como o que
envolveu Ronaldo c Samuel Levi, na
largada da terceira bateria, também fize-
ram a festa do público, que não deixou a
praia até que o locutor oficial desse por
terminada a corrida, anunciando a próxi-
ma etapa, última para os dias 30 e 31. na
praia de Itaúna, cm Saquarema. As difi-
culdades na pista eram tamanhas, que um
piloto chegou a exclamar: "Puxa. quando
vi aquele monte de areia na minha frente,
não sabia por onde entrar com a moto.
Então, a única saída, foi fechar os olhos e
esperar".

O público teve oportunidade de ver
pela primeira vez os irmãos Barcelos
disputarem uma posição na segunda bate-
ria. Ronaldo, de 16 anos. campeão de
supereross estreántes-novatos de 87, fez
sua estréia na categoria principal. Lar-
gando na frente, sempre perseguido de
perto pelo irmão Marcai, que só se deu
conta de que o principal adversário na-
qucle instante era o próprio irmão. Um
.problema na caixa de câmbio, no entan-
to, fez com que Ronaldo trocasse de
moto.

E

MELBOURNE, Austrália — Foi a
primeira vez na história do Grand
Slam que uma partida começou ao
ar livre e terminou em quadra
coberta. Aconteceu ontem, no jo-

;o em que a tcheco-americana
artina Navratilova, cabeça-de-

chave número 2, derrotou a alemã
Sylvia Hanika para passar às quar-
tas-de-final do Aberto da Austrá-
lia. Uma chuva fina começou a cair
no meio do primeiro set, levando
os organizadores a fechar o telha-
do conversível da quadra central
do Flinders Park.

Compreensivelmente, Martina
gostou aa novidade e sua rival,
nãò. A decisão dos organizadores
provocou polêmica entre outros
tenistas, não só porque a chuvinha
foi considerada fraca demais para
justificar a medida como, também,
por uma questão de princípios.

— Faz parte de um torneio ao
ar livre você lidar com as condi-
ções atmosféricas. Uma mudança
como essa, no meio do jogo, pode
alterar o resultado — atacou a
norte-americana Chris Evert, ca-
beça-de-chave número 3, que não
gozou do mesmo conforto na qua-
tira dois e teve que equilibrar-se no

piso escorregadio para eliminar a
suíça Celine Cohen.

Apesar da controvérsia, foi a
ala masculina do torneio — o pri-
meiro do Grand Slam nesta tem-
porada, com prêmios de 1 milhão
900 mil dólares — que voltou a
provocar as maiores surpresas. Mi-
chiei Schapers, um holandês de 28
anos que ocupa a 62a posição no
ranking mundial, repetiu seu su-
cesso no Aberto da Austrália de
85, quando eliminou Boris Becker,
e ontem mandou para casa o fran-
cês Yannick Noah, cabeça-de-
chave número 5 e oitavo do ran-
king.

Outro desempenho surpreen-
dente foi o do norte-americano —
que não foi pré-classificado e é
votado em 153° lugar no mundo —
Todd Witsken, pela constância
que vem mantendo: depois de eli-
minar o francês Henri Leconte (7)
na sexta-feira, ele despachou on-
tem o holandês Menno Oosting,
tornando-se o único norte-
americano nas quartas-de-final.

A• partir da próxima rodada,
porém, os obstáculos começam a
ficar mais assustadores para os

azarões. Schapers estará frente a
frente com o australiano Pat Cash
(4), que ontem, mesmo debaixo de
chuva, não teve qualquer trabalho
para eliminar o sueco Jonas B.
Svensson. Witsken terá uma tarefa
ainda mais difícil: derrotar Ivan
Lendl, número 1 do mundo e que
até agora não perdeu um único set
no torneio. Ao derrotar o austra-
liano Wally Masur (16), ontem, o
tcheco confirmou a impressão de
que é o mais adaptado ao inovador
piso de borracha chamado re-
bound ace.

— Estou ansioso por jogar
com Lendl, o melhor tenista do
mundo — disse o jovem america-,
no. — Não tenho nada a perder e
vou fazê-lo suar para justificar a
grana.

Entre as mulheres, o único re-
sultado surpreendente ficou por
conta da alemã Claudia Porvvick,
mais uma que chega às quartas-de-
final sem ter sido pré-classificada.
Ela derrotou, também sob chuva,
a norte-americana Barbara Potter,
cabeça-de-chave número 10.

Homens

Ivan Lendl (Tch-1) 7-5,6-'
Pat Cash (Austra-4) 6-1,6-
Michiel Schapers (Hol) 2-6,7
Todd Witsken (EUA) 6-1,6

Mulheres

Martina Navratilova (EUA-2)... 6-4,6-
Chris Evert (EUA-3) 6-1,6-
Helena Sukova (Tch-6) 7-3 (7
Claudia Porwick (RFA) 7-6 (7

4,6-4 Wally Masur (Austra-16)
4,6-1 Jonas Svensson (Sue-14)
6,6-3,7-6.... Yannick Noah (Fra-5)
2,6-2 Menno Oosting (Hol)

-0 Sylvia Hanika (RFA)-1 Celine Cohen (Sui)
4),6-3 Belinda Cordwell (N. Zel)

-3), 7-5 Barbara Potter (EUA-10)
¦BBS
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Os nortes-americanos nao abrem niao do hamburger com coca-cola

Os angolanos invadem o Brasil para

A

g»

Facilmente
reconhecíveis,

milhares de
turistas

invadem o Rio
nestes meses de

verão,
trazendo
dinheiro,

fotografando
tudo,

aprendendo e
ensinando

Ao sul do equador, a todo o vapor

. ... Sônia d'Almelda
Anabela Paiva
Cristiane Costa

íj' Eles acreditaram naquela história de que
nao existe pecado do lado de baixo do equa-
dor e se queimaram. 0 verão carioca, de mais
de 40 graus à sombra, é que está fazendo com
que paguem seus pecados. Facilmente reco-
nhecíveis pela pele avermelhada, carregados
de mapas e máquinas fotográficas, milhares
de turistas estrangeiros estão suando seus
camisões coloridos para cumprir o roteiro
obrigatório da cidade maravilhosa.

Os mais diferentes sotaques estrangeiros
se incorporam aos ruídos cotidianos do Rio,
de dezembro a fevereiro — os meses mais
quentes da temporada. Cerca de 700 mil
visitaram a cidade no ano passado, presen-
teando a economia local com uma média de
400 dólares cada um. Um presente de grego,
americano, francês, italiano, alemão e até
africano.

Mas este ano não vai ser igual aquele que
passou. A maior parte dos hoteleiros espera
uma queda acentuada no número de turistas.
Em parte pela ausência dos argentinos, conge-
lados pelo inverno austral. Para equilibrar, os
angolanos invadiram o Centro do Rio. En-
quanto isso, Alemanha, Suíça, França e Itália
repartiram Copacabana. Como numa guerra,
os japoneses tomaram Ipanema e os norte-
americanos ocuparam São Conrado.

A demarcação do território entre as
tribos dos caras-pálidas e peles-vermelhas é
naturalmente feita pela via econômica. Jovens
de classe média, com pouco dinheiro no
bolso, descansam suas mochilas em um dos
cinco albergues da cidade. O relativo descon-
forto da divisão dos quartos e banheiros com
desconhecidos é compensado pela facilidade
de fazer amizades. Segundo o diretor de
operações turísticas da Riotur, Bayard Boi-
teaux, os mochileiros formam um mercado
que não é de se jogar fora. "Hoje, eles vêm
gastando pouco. Mas futuramente serão exe-
cutivos bem-sucedidos e não voltarão, com a
família, para se hospedar em um albergue".
Aí vão desfrutar do ar condicionado polar e
do luxo impessoal dos hotéis à beira-mar.

E como uma mina de ouro que a maioria
dos cariocas vê o turismo estrangeiro. Isso foi
provado por uma pesquisa da Riotur, realiza-
da no mes passado, em 10 bairros. Dos 300
entrevistados em Copacabana, 60% acham

3ue 
o turista significa mais dinheiro circulan-

o. Esse número é ainda mais significativo no
Flamengo (76%), onde paradoxalmente se
hospedam estrangeiros de menor poder aqui-
sitivo. A pesquisa revelou ainda que o carioca
diverge quanto aos motivos que atraem os
viajantes. Para os moradores do Flamengo, as
belezas naturais são o maior trunfo da cidade.
Já em Copacabana, o pessoal acha que o forte
do Rio são as mulheres, o futebol e o car-
naval.

Os angolanos invadem o Brasü para
comprar muitas roupas em Madureira

"Belas 
miúdas e

muito racismo"
O Brasil é o Paraguai dos angolanos. Todo sábado, pelo

menos 50 desembarcam no Aeroporto Internacional com o
mesmo objetivo: comprar a maior quantidade possível de
roupas, sapatos e outros fricotes da moda. Apesar das restrições
do governo, que recentemente proibiu a saída de dólares do
país, eles sempre dão um jeitinho de malocarnum fundo falso
da mala a grana necessária à aquisição dos produtos que, na
capital Luanda, só são encontrados no mercado paralelo.

No Hotel São Jorge, à rua Monte Alegre, e em outros
hotéis do Centro, como o Rio de Janeiro, Belas Artes e
Francisco Mouratori, eles ocupam quase todos os quartos,
colorindo os corredores com os panos do congo que as mulheres
usam amarrados no corpo. Vasculhando as lojas de Madureira
ou do Rio-Sul — comprando nas primeiras, "só olhando" nas
últimas —, conhecem trechos do Rio pouco familiares aos olhos
dos gringos. "O Rio lembra muito Luanda, nos prédios e nas
praias. Mas aqui há racismo", compara, com sotaque carrega-
do, o técnico de computadores Emanuel Dias, 29:

— A polícia está em cima do homem preto. Os outros
também. Tive de lutar com um senhor, na saída do Maracanã.
Ele tinha um rádio e nós chegamos perto para ouvir o
comentário. Disse que éramos ladrões — conta indignado.

Em compensação, os angolanos não reclamam das "miú-
das" brasileiras, que os tratam com amabilidade quando vão às
discotecas Lido e Help, iguaizinhas aos cenários dos episódios
— ou novelas — que assistem pela televisão.

"Shigoto

shigoto

Shigoto. Normalmente,
essa é a única coisa que inte-
ressa aos japoneses no Rio.
Nada de praia, belas mulhe-
res e passeios turísticos. Eles
gostam mesmo é de trabalho,
muito trabalho. A maioria
viaja só, passa o dia inteiro
fechando negócios e volta ao
hotel apenas para dormir.
Nem mesmo o mar azul de
Ipanema, onde fica o hotel
Cacsar Park, preferido pelos
executivos japoneses, conse-
gue afastá-los de sua ob-
sessão.

Um sushi bar e recepcio-
nistas nipônicas são algumas
das facilidades que a cadeia
de hotéis japonesa oferece a
seus compatriotas. Mesmo
assim, eles representaram
apenas 8% dos 900 hóspedes
do Caesar Park no último
mês. Parece que japonês não
é muito chegado a verão.

"C'esí 
un peu

dangereux a Rio"

A coisa que mais irrita um
francês é um estrangeiro se
comunicar com ele em inglês.
Por essa razão, eles podem
ser encontrados às centenas
no Meridien, no limite entre
o Leme e Copacabana, onde
todo mundo fala sua língua.
Quase um terço dos 16 mil
hóspedes do hotel, no mês
passado, eram franceses.
Uma clientela exigente, que
não dispensa uma "caipirri-
nhá", uma novela da Globo e
um passeio a Paquetá.

Foi o Rio idealizado pelas
novelas e músicas brasileiras,
extremamente populares na
França, que a parisiense Mi-
chelle Cavour e seu noivo
Gilles Coursin vieram conhe-
cer. Não demorou muito a
serem incomodados pela rea-
lidade. Os dois foram assalta-
dos, em plena Avenida
Atlântica, no dia seguinte à
sua chegada. Apesar de con-
siderarem que 'c'est un peu
dangereux a Rio", preten-
dem ficar até o fim do mês.
Copacabana às vezes engana.

Os paqueradores italianos se concentram no Posto 5, bem no meio "dessa zona"

"A 
fare il mandrillo99

Nove entre 10 italianos preferem Copacabana
para exercerem sua atividade favorita: tare il
mandrillo. Em bom português, paquerar. Boa
parte se concentra no Othon Palace, no Posto 5,
por sua posição privilegiada — "bem no meio de
toda essa zona" — como explica o romano
Sebastiano Gianni. Acompanhado de 14 amigos,
todos homens, entre biólogos, cientistas e "aman-
tes das belas coisas da vida", ele pretende passar
um total de 20 dias no Rio. O mesmo tempo que
gastou aprendendo português, na Itália, para se
garantir contra a "exploração generalizada dos
turistas pelos habitantes dessa belíssima cidade".

Os italianos foram a maioria das 18 mil

mm

pessoas que se hospedaram no Othon no mês de
dezembro. Cerca de 3 mil contra 1 mil 300
americanos, os segundo colocados. Longe do
estereótipo do turista deslumbrado, o italiano tem
bastante senso crítico. "Acho o Rio, geografica-
mente falando, uma das melhores cidades do
mundo. Mas, como centro cosmopolita, está deca-
dente. A tão famosa Copacabana, por exemplo,
acabou esgotada. A gente ainda vem para cá por
causa da festa, das mulheres. Mas está mal", diz.
E, numa tirada típica de mandrillo italiano, dá por
terminada a entrevista, dirigindo à repórter uma
pergunta maliciosa:

— Você é casada?
Chlquito Chaves

Os nortes-amerícanos não abrem mão do hamburger com coca-cola

Sometimes ive can feel 
at horrn"

Hamburger, hot-dog, coca-cola. Norte-
americano, quando sai de casa, não abre mão do
american way of life. A maioria deles acaba
concentrada em São Conrado, no Sheraton e
Intercontinental, espécies de Mc Donald's da
hotelaria. "Viemos através de um pacote turístico
em que as diárias já estavam incluídas. O hotel é
bom. limpo e, principalmente, muito conhecido
nos E.U.A.", afirma Suzane Brown. Hospedada
no Sheraton. com seu marido Arthur, ela preten-
de ficar no Rio por quatro dias.

Cerca de 409r das mil pessoas que se hospeda-'
ram no hotel, durante o mês passado, eram norte-

americanas. Segundo o recepcionista Mário Ce-
sar, a sua maior preocupação é perguntar anteci-
padamente o preço da viagem de táxi "para não
levarem banho". O gerente de recepção Joaquim
Paz não concorda com os que afirmam que o
Sheraton é distante de tudo:

— Depende do ponto de referência. Estamos
longe do Rio-Sul, mas perto do Barra Shopping e
do Leblon — declara. Para minorar as dificulda-
des de acesso, o hotel conta com um car service,
frescões até o Centro a cada 40 minutos e ônibus
direto para o Barra Shopping a cada hora e meia.

Mochila vazia e

dicas na cabeça
Na mochila, o mínimo de objetos. Na

cabeça, o máximo de dicas sobre lugares bara-
tos e interessantes. E assim que o turista
albergueiro chega ao Rio de Janeiro, trazendo
poucos dólares no bolso e disposto a esticá-los o
mais possível. Para eles, a carteira da Associa-
ção Internacional de Albergues da Juventude é
o "abre-te sésamo" de 16 locais de hospeda-
gem, onde as diárias custam, em média, CZ$
300 por pessoa.

O tom vermelho-gringo é o mesmo dos
turistas que se hospedam nos hotéis à beira-
mar. Mas o estilo é diferente. Nada de excur-
sões, guias tagarelas e ônibus refrigerados. O
albergueiro viaja, via de regra, sozinho. Anda a
pé ou de ônibus e não se limita a percorrer o
roteiro Corcovado—Pão de Açúcar—
Copacabana. Podem ir ao Forró Forrado, no
Catete. Ou à boate Marius'in em Copacabana,
dançar salsa ou funk. Ou comprar queijo e
cachaça na feira nordestina, em São Cristóvão.
E, nesse meio tempo, descobrir recantos desço-
nhecidos do carioca, como faz o inglês Mark
Skitrall, de 24 anos, hospedado no Albergue
Pousada do parada, em Santa Teresa:

— Gosto de ter uma noção geral da cidade,
inclusive das docas, pois já trabalhei na Compáf
nhia Aliança — explica. Foi lá, recebendo as
cargas que vinham do Rio, que Mark começou
a transformar a visita à capital carioca num
sonho. Quando viu um filme com Michael
Caine passado aqui, decidiu incluir a cidade no
roteiro de sua viajem que já dura 16 meses,
depois da Austrália, Indonésia, Havaí, Canadá,
Estados Unidos, México Guatemala, Peru, Bo-
lívia e Chile.

A disposição que Mark tem para viajar é a
mesma quando é preciso andar a pé. No dia em
que os rodoviários fizeram greve, foi a pé até a
estação do Corcovado, no Cosme Velho; de-
pois, andou até o Pão de Açúcar. E ainda
ensinou a um niteroiense como pegar o aero-
barco.

Para outros turistas de mochila, o maior
interesse não está visível aos olhos. A chilena
Gimena Saes, 40, veio da Bélgica, onde mora
há 10 anos, para conhecer a música brasileira.
Cantora — "ela tem uma voz maravilhosa",
garantiam os seus companheiros de albergue,
impressionados com o pequeno show dado na
véspera, ao som de violão —, sua maior preocu-
pação é comprar os instrumentos encomenda-
dos pelos músicos com que trabalha, entre os
quais um brasileiro. "Eles me pediram um
ganzá, pandeiro, agogô e surdo", relaciona,
disposta a ir conhecer a Portela, que "é a escola
do chofer do trem do Corcovado, muito simpá-
tico".

Para sua amiga, a atriz belga Liliane Rock.
33. a grande surpresa foi encontrar tantas
crianças nas ruas: "Na Europa, todo mundo é
velho", espanta-se. Ela decepcionou-se, entre-
tanto, com a lendária afabilidade do carioca."As pessoas têm muito medo de se comunicar,
ficam desconfiadas", comenta, explicando que
no seu continente as pessoas pensam que "no
Brasil todo mundo é muito pobre, mas todo
mundo vive muito contente, cantando, dançan-
do samba".

Rio ist rdcht

sehr sauber"
Quando eles chegam, são

os mais brancos. Quando vão
embora, em geral duas sema-
nas depois, são os mais ver-
melhos. A paixão dos ale-
mães e suíços pela praia deci-
didamente não condiz com a
cor da sua pele. Mas, apesar
de ser quase impossível en-
contrá-los bronzeados, as
areias de Copacabana são
seu ponto de encontro.

— Rio ist nicht sehr sau-
ber — reclama o alemão
Werner Letscher. Ele pode-
ria estar xingando a mãe do
vendedor de cerveja, que
passa ao lado e ninguém se
ofenderia. Mas o que diz é
uma verdade, principalmente
se comparada com a fama de
seu país natal. Em sonoro
alemão, Werner comenta
que o Rio não é lá muito
limpo e acrescenta que já
pegou algumas micoses por
causa da poluição de Copaca-
bana.

Os hotéis preferidos dos
alemães e suíços são os da
cadeia Luxor, por uma razão
— como não poderia deixar
de ser — bastante objetiva,"Nossa cliente número um é
uma operadora suíça, que
trabalha com a gente com
exclusividade. Essa é a chave
do nosso sucesso', conta o
Lerente de recepção Virgílio
íiciliano. No Luxor Conti-
nental, por exemplo, dos 2
mil 500 hóspedes do mês de
dezembro, cerca de mil fo-
ram suíços ou alemães.

JORNAL DO BRASIL

Cidade

Circulação restrita ao Grande Rio Rio de Janeiro — Segunda-feira, 18 de janeiro de 1988 não pode ser vendido separadamente
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Cartas do Rio

Encomenda retida —
No dia 4/I2/S7 fiz uma compra à \íst;i

r no valor de CZ$ 23 mil 900 de uma
cadeira na loja Lafer S.A. Indústria e

j. Comércio, siluada na Rua Lavapés n"
fi Cambuci — S. Paulo. A compra foi
feita pelo telefone com o sr. Vitorio.
A vinda da cadeira dependia do rece-
bimento do cheque nominal pelo Se-
dex. aos cuidados deste sr. Vitorio. Já
dei uns 15 telefonemas para a loja
reclamando a cadeira e agora no final
do ano. pedindo o meu dinheiro de
volta. O problema foi passado para o
sr. Reinaldo. No dia 4 de janeirovoltei a telefonar e me informaram

... que o sr. Reinaldo está de férias.
Aguardo uma solução. Mirncy ShiUüs

. Leal — Rio de Janeiro.

Censo de servidoresO JORNAL DO BRASIL, enr
sua edição de 14/01/88, sob o título
Rio ainda não sabe quantos servido-
res tem, afirma que "300 dias não
foram suficientes para que o estado
contasse quantos são seus funciona-
rios". Como esclarecimento, cumpre-
me informar que. não tendo sido o
senso do funcionalismo um compro-
tnisso de campanha, não se pode
contar como data de cálculo de prazo
o começo do governo, mas sim a data
do primeiro decreto pelo qual se dcci-
diu levantar, em iniciativa pioneira, o
número de funcionários das adminis-
trações direta c indireta. Esse decre-
to, que tomou o número 10.000, foi
publicado no dia 9/6/S7. Teríamos,
portanto, menos de 200 — e não 300

dias.
Mas é importante acentuar que esse
Decreto 10.000 não marcava prazo de
conclusão do censo, nem poderia fa-
zé-lo. Ele tratava apenas de sua im-
plantação, isto é, estudos, pesquisas,
elaboração de formulários, treina-
mento de pessoal, enfim todas as
providências de infra-estrutura que
tornassem possível a execução do
censo.
Este trabalho foi realizado até os
primeiros dias de agosto. Foi então
publicado o Decreto n° 10.220, em
13/8/87 que aprovou os formulários e
a metodologia a serem utilizadas. De-
pois disso, o secretário marcou prazo
para o encerramento do censo pela
secretaria de estado da Administra-
çáo: 30 de janeiro de 1988. A partir
daí inicia-se o processamento e análi-
se dos dados pelo Proderj.
Os trabalhos, hoje, prosseguem em
ritmo acelerado e, até o momento, 13
das 70 comissões já encerraram os
levantamentos em suas respectivas
áreas de atuação. Cabe esclarecer,
ainda, que o censo em elaboração
incide sobre um universo de servido-
res muito superior ao quantificado
pela secretaria de estado da Fazenda,
e citado na reportagem, pois abrange
os poderes judiciário e legislativo, o
Tribunal de Contas, a Polícia Militar e
o Corpo de Bombeiros. Roberto Ri-
chelette, secretário de estado da Ad-
ministração — Rio de Janeiro.

Balé — Em virtude da publica-
ção de matérias sobre o espetáculo
Ôlga e o cavaleiro da esperança nos
jornais do Rio, gostaríamos de escla-
rccer alguns pontos:O Rioarte não é produtor nem co-
produtor do balé Õlga e o cavaleiro
da esperança: apenas cedeu o Espaço
Cultural Sérgio Porto para suas apre-
sentações. O Espaço foi cedido depois
da análise do projeto, o que é feito
para todos os eventos, e se concluiu
que o espetáculo atendia ás exigências
do Rioarte: qualidade cultural, artísti-
ca e profissional.O Rioarte acatou a liminar do
M.M. Dr. Juiz da 4" Vara Civil, não
abrindo a bilheteria e cancelando a
apresentação do balé no último dia 7.
Foi permitido apenas que os bailari-
nos se exercitassem, enquanto funcio-
nários do Espaço Cultural Sérgio Por-
to c do Rioarte informavam ao públi-
co do cancelamento do espetáculo.

Ao contrário do que foi divulgado
na imprensa, o Dr. Modesto da Silvei-
ra, assessor jurídido da presidência do
Rioarte/Fundaçáo Rio, não é advoga-
do do grupo Dança Câmera Rio. A
participação do Rioarte nesse evento,
portanto, se resumiu apenas à conçes-
são do Espaço Cultural Sérgio Porto.
Francisco Milani.presidente do Rioar-
te Fundação Rio.

Museu do Exército —
— No JB. caderno Cidade, de
8/1/88, sob o título Venda de terreno
do Forte viabilizará construção do
museu, informa-se que a "proposta
do Museu Histórico do Exército é de
ser tradicional porém dinâmico. Terá
salas de exposição permanente e duas
temporárias" etc.
Temos acompanhado a história do
museu, velha já de cerca de 120 anos!
Já registramos que ela é de chorar.
Haja vista a infeliz transferência do
seu acervo, em fins da década de 50.
para a Academia Militar das Agulhas
Negras, sem falar no verdadeiro "as-
sassinato" que em seu suposto benefí-
cio foi praticado, há cerca de 40 anos
do qual resultou a "morte" do museu
do antigo 11a R.I., que perdeu seus
troféus conquistados na campanha da
Itália. Essa ou aquela boa administra-
ção do museu do Exército são excc-
ções confirmadoras de sua desastrada
história.
Agora, dentro da cooperação que este
centro procura prestar a diferentes
instituições culturais, sugerimos que a
o atual museu cuidasse prioritária-
mente, a par da imprescindível eon-
servaçáo de peças, do levantamento
de informações pertinentes ao acervo
museológico de interesse dó nosso
Exército. Relativamente a essas fina-
lidades prioritárias, uma sala de expo-
sição permanente ou uni heliporto são
coisas seçundaríssimás; Eis por que o
Centro Pompidou, na França, ostenta
quatro bancos de dados, de apoio à
pesquisa aplicada.
Analogamente, o museu em causa,
para ser do exército e. sobretudo,
histórico, para apoiar a produçãocultural, deve implantar e desenvol-
ver uma base de dados com informa-
ções museológicas referentes ao aéer-
vo ligado à força terrestre brasileira,
existente aqui e no exterior. É dessas
informações que carece a produção
cultural, em especial a voltada para o
cinema e a televisão. Os cenógrafos
que o digam. Visitas turísticas a salas
de exposição passam a ser atividades
secundárias a satisfazer.(...)fhi/iri>a>
Ruas Santos — Rio de Janeiro.

Anatur — Na reportagem so-
bre a devolução das empresas de
ônibus encampadas no governo Brizo-
Ia (JB, 8/1/88, pág. 3, Caderno Cida-
de), vi uma ingênua declaração de um
dos proprietários (10%) da encampa-
da Anatur Turismo, sr. Ivo Sobral
Lima . (...) Administrador dessa cm-
presa durante 14 meses no governo
passado (...) esclareço que o sr. Ivo
não foi sacado imediatamente, como
se faz conotar um ato de violência
física. Por ser sócio minoritário, foi
afastado do cargo de gerente, assu-
mindo então um representante do
estado (detentor dos 90% das ações
da empresa). O sr. Ivo não foi jogado
abruptamente. (...). Muito pelo con-
trário, foi insistentemente convidado
(...) a permanecer na saía que sempre
ocupou como gerente, compartilhar:-
do o mesmo espaço ocupado pormim, o novo gerente. (...) O sr. Ivo,
inclusive, era o único responsável portodas as compras referentes ao setor
de tráfego e manutenção da empresa.
Ou seja, responsável por 98% aproxi-
madamente de todas as despesas de
compras da Anatur. E se por estas
operações de compras tivemos algu-
mas vezes alguns títulos protestados,
quando saí da empresa no fim do
governo Brizola, não havia sequer um
único título nesta situação escabrosa.
Aliás, neste período em que lá estive,
o sr. Ivo sabe muito bem que não
tivemos sequer uma única ação traba-
Ihista contra a empresa. Seus funcio-
nários continuaram com os mesmos
cargos e empregos'e, ainda por cima,
com sua inestimável anuência e orien-
tação, tiveram seus salários reajusta-
dos conforme o novo plano de cargos
e salários que fizemos a quatro mãos.
(...) A Anatur continuou com o mes-
mo número de funcionários que tinha
antes da encampação. (...) O sr. Ivo
conseguiu me magoar com suas decla-
rações no JB. Sei até que não fez pormal, pois sua natureza de bom nor-
destino não o permitiria. Mas, sei lá,
no calor infernal destes últimos dias,
talvez sua cabeça sessentana tenha
sofrido muito. Pedro Jorge da Cunha,
ex-administrador da Anatur— Rio de
Janeiro.

U-iMctoe-?
Manutenção — Tendo em
vista notícia vinculada nesse jornal em
3/1/88, a qual envolve diretamente
nossa empresa em um pretenso "car-
tel" junto ao Inamps, vimos prestar os
esclarecimentos que se fazem necessá-
rios.
1) Nossa empresa possui apenas um
único contrato de manutenção com o
Inamps que é no Hospital do Andaraf
— manutenção do sistema de ar con-
dicionado, obtido através de licitação
pública em 29/1/86. 2) Deste modo,
de posse de um único contrato, é
óbvio que não estamos envolvidos em
nenhum tipo de atividade conforme
noticiário. 3) Temos a informar que
nossa empresa, ao longo de seus 71
anos de existência, sempre se pautou
pela livre e honesta concorrência e
sempre soube adaptar-se ao mercado
através de novas técnicas e de aumen-
to de produtividade e jamais concor-
daríamos com práticas que fossem de
encontro aos nossos princípios bási-
cos. 4) Lembramos, também, que
temos um nome a zelar e que 3 mil
500 colaboradores diretos dependem
de nossa atividade, em todo o Brasil.
Esta atividade pode ser prejudicada
de um momento para outro, com a
divulgação de notícias sem fundamen-
to. Além do Inamps, fazemos manu-
tenção para inúmeros clientes, parti-
culares e públicos. Francisco José
Gonçalves de Abreu, diretor presi-
dente da Araújo Abreu Engenharia
Ltda — Rio de Janeiro.
Saneamento — No dia
10/10/85 o governo do estado do Rio
de Janeiro à época, num golpe eleito-
reiro e traiçoeiro desferido contra
empresários, muitos vindos de além-
mar (irmãos nossos), tomou l(í em-
presas particulares, responsáveis pelo
transporte de uma parte da população
do nosso estado.
Oitocentos e dezenove dias após. os
ex-proprietários, homens de bem,
chefes de família, trabalhadores, rece-
bem de volta suas empresas devida-
mente saneadas: — menos 961 ôni-
bus, mais 1 mil 121 empregados, um
rombo de CZ$ 13,6 bilhões para via-
bilizar tais empresas, e no mais fica
tudo como se nada tivesse acontecido,
sendo que seus antigos donos é que
terão uma série de obrigações a
cumprir. Bravos trabalhadores de
além-mar. Gaudêncio Gomes — Rio
de Janeiro.

IPTU — Felicito o sr. Nelson
Soucassaux pelo seu excelente comen-
tário sobre o 1I'TU publicado na se-
ção Cartas do Rio. JB de 4/1/88. É o
seu comentário, um libelo contra a
maneira com que se aplicam às corre-
ções tributárias na nossa cidade. Sa-
bemos que esta metrópole sofre de
uma enfermidade arrecadatória cuja
origem reside na incapacidade de seus
administradores para aplicarem o cor-
retivo etiológico e. por essa razão;
voltam-se para o tratamento sintoma-
tico. o que favorece o agravamento da
situação.
Ao invés de estimularem o nosso
sistema comercial visando o aumento
da arrecadação, adotam o recurso quelhes é mais prático, isto é. aumentam
os impostos para equilibrar a receita
deficitária como se o dinheiro brotas-
se do bolso dos proprietários. Vão,
por esse mecanismo, provocar a ina-
dimplência geral a despeito de todos
os dispositivos çondenatórios de que
se vale o estado. Por essa razão. visa-
se a criação da Associação dos Pro-
primários de Imóveis Residenciais do
RJ (Aspirrj) cuja precípua finalidade
é lutar por todos os meios inclusive
judicialmente, pela contestação dos
aumentos arbitrários do IPTU etc.
que vêm sendo discricionariamento
observados. José Magalhães Barri>s
— Rio de.Junaro.

Abandono — As críticas fei-
tas por diretores e ex-diretores da
Ama-Leblon à Cedae, sobre a retira-
da de areia do canal do Jardim de Alá
para venda a empresas particulares e
a conseqüente redução da faixa de
areia da praia do Leblon, além de
infundadas, acarretaram agora o
abandono da conservação do canal e
da lagoa Rodrigo de Freitas pela Ce-
dae, que retirou os manobreiros da
comporta e não está mais desobstruiu-
do o canal, que se acha assoreado com
uma grande banca de areia. Isto é
uma pena, porque desde que a Cedae
assumiu o controle do canal nunca
mais tivemos as grandes mortandades
de peixes na lagoa, tão freqüentes até
então. O engenheiro Carlos Alberto,
responsável pelo nível e pela qualida-
de da água da lagoa, conseguiu me-
lhorar a oxigenação da água a tal
ponto que hoje existem peixes na
lagoa que só eram encontrados há
várias décadas, além das habituais
tainhas, robalos, camarões e siris, cm
grande quantidade.
Com a chegada do verão, a água da
lagoa precisa ser constantemente re-
novada pela água do mar para evitar
que esquente demais. Não havendo a
renovação, na primeira ventania forte
de noroeste ou nordeste, a lama do
fundo será revolvida liberando o gás
sulfídrico que elimina o pouco oxigê-
nio da água. asfixiando os peixes.
Torna-se, portanto, prioritária uma
ação urgente por parte do governo do
estado ou da Prefeitura para evitar
desastres ecológicos desnecessários.
Caso a Cedae não volte a cuidar do
canal, o que seria ideal, que venha a
Secretaria de Obras ou o Departa-
mento de Parques e Jardins, mas
alguém precisa tomar pulso no caso
antes que o desastre aconteça. A
primeira medida, imediata, é desobs-
truir o canal e restabelecer a ligação
da lagoa com o mar. Donald T. Mur-
ray - Rio de Janeiro.
Custas judiciais — o go-vernador Moreira Franco enviou
mensagem n° 42 — Projeto de Lei n"
239/87 — à Assembléia Legislativa;
estabelecendo o critério da semestra-
lidade para vigência a partir de outu-
bro 87 dos valores das custas judiciais,bem como para afixação do índice da
OTN no cálculo daqueles valores.
Que a referida mensagem vem tendo
andamento moroso naquela casa le-
gislativa, praticamente sem a aplica-
çáo necessária — o que vem causando
evidentes prejuízos á classe dos ser-
ventuários. e à Justiça em geral. (...)
Claudionor Imbassahy Pontees — Rio
de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para pu-blicaçào no todo ou em parte entre as
que tiverem assinatura, nome completo
e legível c endoreço que permita coníir-
maçao previa.

Ladrões assaltam 
porteiro 

na

Vieira Souto, mas são 
presos

Dois homens armados de revólveres
assaltaram ontem de madrugada o prédio
de numero 22(i da Avenida Vieira Souto,
em Ipanema, considerado um dos ende-
reços mais nobres da cidade. Esse seria
mais um assalto entre as dezenas que
ocorrem diariamente no Rio de Janeiro
se não fosse por uma característica: a
vítima dessa vez foi o porteiro e não um
dos nove proprietários do Mar de Coral,
situado entre as ruas Teixeira de Melo e
Farme de Amoedo.

Josebias Batista da Silva. 38, dormia
em companhia de sua esposa Ruth e dos
filhos João Batista e Samuel quando
Cléber Prisco da Silva e Ronaldo Mendes
Machado entraram com o vigia e o faxi-
neiro amarrados. Como a porta do apar-
lamento, situado no último andar do

prédio, estava aberta devido ao calor, os
assaltantes não tiveram dificuldade de
imobilizar toda a família e separar eletro-
domésticos, roupas, discos e louças.

De posse dos objetos, os assaltantes
pegaram um táxi em frente ao prédio e se
dirigiram para a Visconde de Pirajá. O
motorista, ao estranhar o fato de dois
rapazes saírem às 4h de um prédio luxuo-
so com tantos pertences, fez sinal com os
faróis a um patamo que passava, queacabou prendendo os assaltantes e levan-
do-os até a 13a DP, em Copacabana.

Josebias Batista da Silva, que ganhaCZS 6 mil por mês nem pode acreditar
quando a polícia apareceu e lhe disse quetodos os seus pertences tinha sido recupe-
rados. "A televisão preto e branco ainda
estava sendo paga e eu não teria condição

Voz de mulher convoca

PMs a entrar em 
greve RoSiaTüJ

de comprar outra tão cedo", disse. QúEmi
também ficou contente foi João BatiSla,
14. que tinha perdido todas as roujtis
durante o assalto. "É que um dos asffil-
tantes tinha o mesmo corpo dele", Éxali-
cou o pai. ~.

Segundo Josebias Batista da Sijya-,
depois de renderem José Lídio Quiriiw e
José llerculano Marinho, faxineiro e$i-
gia respectivamente, os assaltantes tema-
rum invadir os apartamentos dos mor<«io-
res. que deviam estar dormindo profiyi-damente e não escutaram a campainha."Como virará a porta do meu apártanran-
to aberto não tiveram problemas rara
entrar e roubar o que queriam. Graçà? a
Deus tudo foi recuperado porque nãdjsei
o que faria para poder comprar tlftlo
aquilo de novo para a minha família jj;

Tráfico ameaça

fechar bicho rf

Companheiro, vamos parar essa
tn... no dia 20.

Quero ser motorista de ônibus
para ganhar 22 mil e 500.

Guarda de metrô está ganhando
50 mil.

Motorista da Comlurb está ga-
nhando mais que nós.

O major é um bom f... da p...
Essas foram algumas das mensagens

transmitidas às viaturas da Polícia Militar
durante a noite de sábado e madrugada
de ontem, convocando a corporação à
greve, como vem acontecendo desde a
última terça-feira. Outro recurso adotado
— transmitir as mensagens imitando voz
de mulher — pode ser um indício de que
as comunicações não são interferência de
alguma rádio pirata, como acredita o
major Leninc de Freitas, relações-
públicas da corporação.

As investigações determinadas pelo
comando da PM, com a finalidade de
descobrir os autores das mensagens, a
cargo de oficiais do Centro de Comunica-
ções e Operações, ainda não chegaram a

nenhuma conclusão. Os encarregados da
sindicância já ouviram as gravações cias
mensagens e estão fazendo levantamento
das viaturas e suas guarnições que esta-
varai em serviço nas horas em que tais
mensagens foram ao ar. Se for provado
que os autores das transmissões são iifte-
grantes da PM. eles poderão ser presos e
expulsos — o caso configura transgressão
militar de violação do código de comuni-
cações militares.

Mas não são apenas os cabos e solda-
dos que exigem aumento de soldo. Os
oficiais da PM, descontentes com os bai-
xos vencimentos, marcaram uma assem-
bléia extraordinária no Clube dos Oficiais
da PM c do Corpo de Bombeiros para o
próximo dia 21. Eles conseguiram a ade-
são também da oficialidade dos bombei-
ros. Os militares estaduais vão enviar um
ofício ao governador Moreira Franco,
exigindo melhores salários. Segundo um
oficial, os militares federais já tiveram
dois bons aumentos no ano passado e um
tenente do Exército está ganhando mais
do que um Capitão da PM ou dos Bom-
beiros.

Maluquinho — Uma história
muito estranha de uma troca de tiros
ontem, em Duque de Caxias, terminou
com a morte de um homem conhecido
apenas pelo apelido de Maluquinho.
Agentes da 59" DP informaram que vi-
ram dois homens suspeitos na Avenida
Pelotas, em Jardim Gramacho, e que ao
abordá-los, foram recebidos a bala. Vá-
rias viaturas foram deslocadas para a área
com dezenas de policiais e um helicópte-
ro. Ao final, Maluquinho apareceu morto
com três tiros nas costas na Rua Almiran-
te Mauriti. Ninguém sabe quem o matou
e o detetive Capela disse que a vítima
estava armada, mas o revólver não apa-
rece u.
Aids — O vice-prefeito Jó Rezende
anunciou que prefeito Saturnino Braga
vai propor amanhã ao governo do Estado
uma ação conjunta para impedir a discri-
minaçào dos hospitais contra pacientes
com Aids. O vice-prefeito confirmou queo dia de doação do município será rio dia

27 de janeiro, quando o prefeito e o
secretário de saúde doarão sangue à Casa
do Hemofílico. A Prefeitura firmará con-
vênio com a Casa do Hemofílico com o
objetivo de ajudar a terminar a constru-
ção do hospital, que atenderá também
pacientes com Aids.

Fuga — Aproveitando o descuido
do carcereiro — detetive Danilo — que
abriu uma das celas sem a cobertura de
outro policial, 14 presos fugiram ontem,
por volta das 15h, da 29a Delegacia
Policial, em Madureira, depois de imobi-
lizarem o detetive, amarrando-o e jogan-
do-o no fundo do xadrez. Quando os
policiais de plantão viram os presos fugin-
do, de short e descalços, deram o alarme
e conseguiram evitar a fuga cm massa.
Pelo rádio, várias viaturas de delegacias
próximas foram acionadas para dar bus-
cas em toda a área, mas até a noite a
polícia não conseguiu recapturar nenhum
dos fugitivos.

Os traficantes de tóxicos da Rocjjgia
ameaçam expulsar a tiros os bicheiras
que tentarem reabrir o jogo, comandado
pelo banqueiro Luiz Carlos Batistalaoo
Largo do Líoiadeiro — informou onran
um líder comunitário, preocupado conto
clima de insegurança e medo que reJBr-
nou à favela no fim de semana passadaíO
jogo continuou suspenso ontem na RÔSi-
ilha. duas semanas depois de reabqjto
pela contravenção. *

Mais uma vez o motivo principaljdo
conflito foi o não cumprimento da pfjv
messa, por parte tia contravenção, Üe
entregar à comunidade dois caminhões
com gêneros alimentícios, como ficou
firmado em acordo com os traficantes
que fecharam os pontos de apostaTna
sexta-feira. A contravenção tentou réa-
brir o jogo à força, mas foi rechaçada a
bala.

Comunidade apela-—
Diante do clima de insegurança que

tomou conta de alguns trechos da favíila.
moradores e comerciantes apelam às^u-
toridades. para que seja resolvido o cíon-
flito entre o tráfico e a contravenção. ^VSe
voltarem a reabrir os pontos de bicHrfíSós
traficantes vão descer e vai ter utna
guerra muito feia, com prejuízo parais
moradores", disse ontem um dos comer-
ciantes que pediu para não ser iderif[fi-
cado.

Na tarde de sábado, os comerciaiifcs
receberam um bilhete assinado por 5jér-
gio Ferreira da Silva, o Bolado— lidero
tráfico, a serviço de Dênis Leandro^Ja
Silva, que está preso —. solicitando à
comunidade que deixasse as ruas.e&m
virtude da iminência de um confronto
armado no Largo do Boiadeiro, («ide
ficava o principal ponto de jogo de bigfto
da favela. v«"v

A íntegra do bilhete é a segui$e:"Caros amigos, não queremos mais icjóia
(diálogo) porque não somos crianças ijèm
medrosos. Tirem todos daí. por fa\'0r.
Isso não é terror, mais. sim, a realidífab.
Quem viver, verá. Tirem os moradót\'s.
por favor. Bolado". Menos de duas hS&is
depois ila chegada do bilhete no Larg5'ij(>.
Boiadeiro, os traficantes deram duafra-
jadas de metralhadoras perto do ponto;'do jogo de bicho abandonado pelos con-
traventores minutos antes. Não há notícia
de feridos.

j£S

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 transmitindo muito
amor pra você

E você participa ligando ou, 'Ç
escrevendo cartas, concor- i *.
rendo a prêmios, marcando
a sua presença sempre tão
importante. Sempre cheia déçi'
amor. Pra dar, e receber.
Ouça a Rádio FM 105.
A rádio que irradia o melhor^
da vida.

£

De bem com a vkia.
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Cedae diz 
que 

aumento do

consumo faz faltar água

Os funcionários da Cedac informam
que não há problemas na rede de abasteci-
mento e creditam a falta dágua em vários
bairros da Zona Sul ao excessivo consumo•aliado ao forte calor, que diminui a quanti-
dade de água recebida nas elevatórias para
djstribuição à cidade. No Leme e na Urca a
talta dágua tem outra explicação: "São

• bairros de final de linha e a água que já vem
com pouca pressão chega ali mais fraca' àinda, além disso quem toma um banho por
dia, com esse calor passa a tomar quatro".

Quem informa é o encarregado da Su-' bèstação de Botafogo, que regula a entrada
•dè água para os principais bairros da Zona
Sul. Ontem, dia em que entra menos água
èm Copacabana (no sábado, a entrada de
água é mais forte devido a manobras), os
técnicos da Cedae constataram que na Rua

.Fernando Mendes a pressão estava tão fraca
que um técnico teve de sugar o cano com

muita força e várias vezes para que a água
começasse a escorrer.

Durante a madrugada, contou o encar-
regado da subestação de Botafogo, a pres-
são de entrada foi zero: não passou água
por ali para ser distribuída à Zona Sul. A
pressão atual é de 22 metros, enquanto o
ideal é 60 metros.

— Mas todo ano é a mesma coisa nessa
época. Se chover, melhora a situação por-
que diminui o consumo e desce mais água
do Guandu — disse o encarregado.

A Zona Sul da cidade é abastecida com
a água que vem da caixa dos Marcados, no
final da Rua Pacheco Leão, e da estação de
Guaicurus, no Mundo Novo. Mas nenhuma
das duas estações está trabalhando a plena
carga. Hoje pela manhã o encarregado vai
medir a pressão da água para saber se
aumentou o fluxo. O carioca tem de torcer
para chover.

André Durão

>;•  ^ i 
O caminhão-pipa, uma constante na vicia aos moradoresdo Leme

Leme apronta abaixo-assinado
Com a falta dágua, que em algumas ruas jádura quase duas semanas, o Leme se transfor-

mou. Suas ruas estreitas são atravancadas por..caminhões-pipas e num domingo como o de
ontem, de sol forte e praia cheia, muitos
moradores preferiram colher assinaturas paraum documento que vai ser entregue ao presi-dente da Cedae que esperar em casa que a
água da pipa enchesse a cisterna para final-
mente tomar um banho decente.

As 1 mil 500 assinaturas colhidas em
dezenas de edifícios e dos moradores que
passavam nas ruas encheram 30 folhas do
abaixo-assinado, que pede providência à Ce-
dae. Os moradores do Leme querem a amplia-
çáo da rede de abastecimento (mais entrada de
água e troca dos canos atuais por outros de
diâmetro maior) e o fim do comércio de água
(ontem os caminhôes-pipa cobravam CZ$ 5
mil). Segundo moradores do prédio 390 da
Gustavo Sampaio, desde que começou o ano,
esta é a terceira vez que falta água por vários
dias.

No domingo passado, o abastecimento de
água estava normal, mas na quarta-feira já
faltava água. Ontem, o prédio tinha pouca
água graças à compra de água dos caminhões-

Êipas 
(C'Z$ 5 mil cada) que despejavam 10 mil

ttos na cisterna três vezes por dia. No sábado

os moradores tiveram água durante uma hora,
das 7 às 8 horas, das 13 às 14 e das 19 às 20
horas. Ontem.só das 16 às 16h30m e das 21 às
21h30m.

Rodolfo Machado, morador da Rua An-
chieta 21, só achou um jeito de se lavar no
verão: toma banho de latinha. No edifício
Maracati, na Rua General Ribeiro da Costa
190, as donas-de-casa não tiveram saída: com-
praram água mineral para lavar a louça. To-
mar banho, só indo à casa de amigos ou
parentes. Antônio José Mendes, morador do
Maracati, está desesperado. "Há dois dias não
entra uma gota de água na nossa cisterna",
contou.

Mas nem todos os prédios sofrem de falta
de água no Leme. Os edifícios da Avenida
Atlântica têm uma entrada própria de água.
Os pontos mais afetados são a rua Aurelino
Leal, Gustavo Sampaio e General Ribeiro da
Costa. Mesmo assim não são todos os prédios
que ficam sem água. Na General Ribeiro da
Costa, o edifício Montese, onde a maioria dos
moradores é de militares de alta patente — o
General Ednardo D'Ávila Melo morava lá —
não tem desses problemas, e o síndico mandou
avisar a Lúcia Teresa Carregai, diretora da
Associação de Moradores do Leme, que os
moradores não iriam assinar a lista porque não
sofrem com o problema.

DNER não tem

esquema para

volta ao Rio

T\T enhum esquema especial de trânsito foi
1» montado para a volta ao Rio hoje, após o
feriadão. Segundo o DNER. as providências só
são tomadas quando o fim de semana se prolon-
ga por quatro ou mais dias. No Km 293 da BR-
101, policiado pelo DER, onde é previsívelretenção do tráfego, não será repetido o esque-
ma do Ano Novo, quando o trânsito ficou

. fechado no sentido Manilha-Itaborai, aliviando
o fluxo dos que voltavam ao Rio.

O DER prevê que o movimento de veículos
chegando ao Rio não deverá ser muito intenso e
deslocará hoje 14 operadores com sete viaturas
para diversos pontos da RJ-104 e RJ-106 (Rodo-
via Amaral Peixoto), uma outra opção de acesso
à Região dos Lagos.

Segundo a Coderte, 53 mil passageiros esta-
rãp deixando o Rio em 1 mil 300 ônibus e 52 mil
chegarão em outros 1 mil 280, principalmente
entre 17 de hoje e lOh de amanhã, período de
maior pique na Rodoviária Novo Rio. Para
atender à intensa procura de passagens, as
empresas programaram 3 mil 550 horários extras
durante o final de semana prolongado.

Circo batiza 700

crianças do projeto

Capoeira no Samba
Ao som do pandeiro e do atabaque e no ritmo

bem marcado do berimbau foram batizadas ontem no
Circo Voador 700 crianças do Projeto Tem Capoeira
no Samba que a Secretaria de Esporte e Lazer está
promovendo junto às Escolas de Samba e ao grupo
dos meninos de rua. O objetivo do programa é unir as
crianças em torno de uma atividade cultural original-
mente brasileira, como a capoeira.

O projeto reúne no total, nove escolas, cinco
blocos e 60 meninos de rua, divididos em 15 núcleos.
Segundo o Mestre Camisa, um dos organizadores, a
criança desenvolve sua expressão corporal, absorven-
do também técnicas de defesa pessoal, além de
aprender a valorizar a sua cultura: "no início do
programa, há quatro meses, eles só queriam saber das
técnicas mas agora já ouvem atentamente a história
do negro no Brasil", disse.

A festa de confraternização, durou todo o dia de
ontem e as crianças aproveitaram para exibir seus
conhecimentos, na quadra. O ritual do batizado não
pôde ser levado a risca: "Como são muitas crianças,
aqui nós faremos o batizado simbólico e depois
continuaremos o trabalho nos grupos." — explicou
Camisa, acrescentando que, pelo ritual o candidato a
capoeirista enfrenta um mestre de outro grupo,
podendo levar uma rasteira, uma benção ou um
simples aperto de mão.

A maioria das crianças que participaram da
festa, ganharam um apelido, conforme a tradição da
cultura: "O apelido apareceu quando a capoeira foi
proibida no Brasil. Era uma forma de dificultar a
identificação dos capoeiristas" — observou.

Entre as escolas que participam do programa
Tem Capoeira no Samba, estão a Mangueira, A
Tradição, a Em cima da Hora, Unidos de Jacarepa-
guá e Cabuçu. A partir de agora, começa a segunda
fase do projeto que irá duplicar o número de partici-
pantes atingindo outras comunidades.

"Miniclip" 
surge em Ipanema

e 
pagode 

é atração na Barrai

Os homens acompanharam torcendo para que
caísse, as mulheres o consideraram de estética duvi-
dosa. Quarenta centímetros de pano fixados ao corpo
por uma armação de arame, o miniclip, lançado
ontem na praia de Ipanema, é mais uma nova moda
em busca de espaço para se impor no verão carioca.
As cinco modelos contratadas, é claro, elogiaram."Não me senti insegura em nenhum momento", disse
Rosana Rocha, 17. "É superseguro e não deixa
manchas brancas nos quadris".Na Barra da Tijuca, a promoção da Riotur"Pagode na Praia" reuniu 15 mil pessoas, numa festa
que só terminou à noite. Não faltou cerveja na faixa
de areia tomada pelos adeptos do samba que não se
queixaram do preço duas vezes maior que o cobrado
nos trailers. Apresentaram-se no palco de 40 metros
quadrados: Jorge Aragão, Bira Havaí, Davi Corrêa,
Sam Rodrigues, César Veneno, Zeca do Trombone e
Paulinho Mocidade, além das bandas Molejo e de
João Nogueira. O Rei Momo Reynaldo de Carvalho
abriu o espetáculo, acompanhado da Rainha do
Carnaval.

Um dos pontos altos da festa aconteceu quandoforam convidados ao palco dois travestis para quesambassem ao som da música "Na Cabeça do Vea-

do". Vivian Hoffman" e "Starley Rubirosa", rebcjla-
ram bastante para o público e foram aplaudido? e
cumprimentados pelo show. "Vivian" e "Starlçy"
desceram do palco realizados e comentaram, ao sáir:"arrasamos".

Poluição — Entre as ruas Maria Quitériâ e
Joana Angélica, em Ipanema, onde no sábado apare-
ceram manchas escuras na areia e um cheiro ]deesgoto afastou muitos banhistas, a situação estava üm
pouco melhor ontem. Mesmo assim, os banhistas
reclamaram que a água estava suja e que o njau
cheiro ainda era forte na areia. Apesar da poluição,toda a Zona Sul estava repleta de banhistas.

Tamara Souza, 18, e Carla Von Randow, 19,
moradoras de Vila Isabel, resolveram ficarem Ipajne-
ma ontem. Elas foram à Barra no sábado e garantém
que encontraram a praia cheia de lixo e despachos do
Ano-Novo, além das águas-vivas na água, que qu'ei-maram algumas partes da perna e do pescoço de
Carla. ;

— Eu ouvi dizer que a Zona Sul estava poluídamas resolvi vir assim mesmo. Sem praia não dá pijraagüentar este calor — disse Tamara, estudante do-2o
grau e candidata derrotada à Rainha do Carnaval
deste ano.

Carlos Mesquita
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Em Ipanema, o lançamento do iíminiclip,, dividiu as opiniões

Fotos de Júlio César Pereira

r-1 Uma rixa de vizinhos levou uma' guarnição do Corpo de Bombeiros a
fazer um despejo ecológico na tarde de
ontem. Assustado com a constante pre-sença de um estranho próximo ao ninho
de sua família, o gavião — morador há
dois anos da arvore em frente ao número
135 da Avenida Marechal Floriano —
atacou João Dantas do Valle, de 63 anos,
que estava na janela do segundo andar do
número 9S. Sentindo-se traído pela ave e
com a cabeça sangrando, João pediu
ajuda ao Corpo <íe Bombeiros e em
poucos minutos a vida de seus exóticos
vizinhos se transformou num inferno. A
sirene dos carros soou como ordem de
despejo e os pássaros abandonaram o
ninho em busca de outros galhos, en-
quanto uma patrulha da policia desviava
o transito naquele trecho da avenida.

Após 30 minutos de trabalho, dez ho-
mens armados de lonas protetoras, rede,
bastão e uma escada mecnica desmancha-
ram a morada em que o gavião vivia com
a fêmea e seus três filhotes. Com o neto
do lado, João explicava sua atitude: ' Es-
se gavião já atacou outras vezes minha
família. Ninguém podia ficar na janela
sem ser incomodado por ele. Da outra
vez, eu comuniquei aos bombeiros, mas
eles não destruíram o ninho porque havia
ovos e nós resolvemos dar uma chance a
eles. Mas agora, os filhotes já estão
voando e nós continuamos sendo ataca-
dos — disse. A destruição do ninho, no
entanto, não surtiu o efeito esperado e
até o inicio da noite, os cinco pássaros
permaneciam na árvore, contrariando a
história de que, uma vez sem abrigo, o
gavião abandona o lugar.

CURTA

1TEMPORADA
Todo mês no programa Clássicos

em FM da sua Rádio JB, a obra
de um dos grandes mestres da
música clássica é interpretada

por grandes músicos.
Durante 30 dias você pode

escutar com a mais alta
fidelidade sonora os melhores

momentos de um destes gênios
eruditos.

Clássicos em FM, sempre das 8
às 11 da noite, com programação

a laser pra dar todo o brilho de
que estes concertos são dignos.

Prestigio publicitário
Individual Bank

O

RÁDIO JB

FM 99,7 STEREO

\mk

FLAVIO RANGEL.

AFFONSO ROMANO

DE SANTANNA.
PROSA & VERSO a

COMO PENSAR MÍDIA.

VOCÊ SABE MESMO O QUE É ISTO?

PROGRAMA:
1 Mídia no Universo da Propaganda; j.
Evolução do Departamento de Mídia;!-

3 Pesquisa; í
o Planejamento; ;

Compras e Execução; j
Exercícios de Mídia. !

De 19 de janeiro a 11 de fevereiro.
De 3a a 5a das 19:30 h às 21:30 h.

CENTRO CULTURAL r
CÂNDIDO MENDES :
Informações poA
à Rua Joana Angélica, 63,sala 508 \
ou pelo telefone 267-7141 R.: 10 ;

JOHN A I. DO HRASI1.

*

Jardim da Saudade

O Jardim da Saudade não e um simples ccmitéríp
mas um verdadeiro Jardim de Saudades. \
Não ignore o inevitável

mas evite as suas ;
desagradáveis conseqüências

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO'

PLANOS DE FINANCIAMENTO
EM ATÉ

12 MESES

Basta um simples telefonema
e providenciaremos todos os
serviços necessários como: ;

CERTIDÃO DE ÓBITO - REGISTRO EM CARTÓRIO-
ENCOMENDA DE CAIXÃO OU URNA-ENCOMENQA
DE ARMAÇÃO DE ESSA-COROAS-FLORES-OFICIO

RI I IGIOSO - I RANSPORTE FUNERÁRIO
ÚLTIMAS UNIDADES

Informações e vendas:
Escritório: Av. Rio Branco, 177 — 8o andar

Tels.: 210-2120 e 220-1406
Cemitério Parque: Av. Carlos Ponte, n° 500

(Sulacap) Jacarepagua
Tels.: 332-2544 e 332-0377 V?
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Cidade

Lei do Silêncio

a ona Bernadete Batista,
| J» uma senhora de 40 anos

-a—^ que morava na Cidade de
Deus, viu quando cinco soldados da
PM maltrataram e mataram um pro-
fessor de natação chamado Mareei-
lus Gordilho Ribas e concordou em
servir de testemunha da acusação no
julgamento realizado na Auditoria
Militar.

Começou aí, para ela, um drama
que, conforme ficou relatado em
reportagem do JB, mostra como são
obscuros, violentos e desencontra-
dos os caminhos da justiça, quando é
a própria autoridade policial que
está em jogo. O problema de dona
Bernadete é que ela não pode cha-
mar a polícia ao receber ameaças de
morte; a própria polícia, segundo
ela, é que a está forçando a desistir
de seu depoimento.

Quanao os cidadãos não podem
chamar a polícia, acaba-se caindo no
ridículo contrário, que é chamar o
ladrão, exatamente como fez o pro-
prietário de uma bomba de gasolina
em São Paulo que, cansado de tanto
ser assaltado e de pedir inutilmente
proteção à polícia, colocou um anún-
cio no jornal chamando o ladrão. Aí
então a polícia chegou, não para
protegê-lo, mas para processá-lo,
por desacato à autoridade.

Há algum tempo houve no Rio
um outro caso, bem notório, que
colocou a cidadania frente a frente
com a polícia: foi o caso Marli, em
que uma valente mulher, testemu-
nhando o seqüestro de seu irmão
(posteriormente aparecido morto)

!

pela PM, não recuou diante das
ameaças e acusou os matadores —
apesar da violenta barreira formada
contra ela pelo esprit de corps poli-
ciai militar.

Antes de abandonar sua casa.
dona Bernadete. num dos lances
mais reveladores do atual caso, foi
visitada por um traficante que lhe
passou o recado de quem depõe
contra os PMs "não pode voltar à
Cidade de Deus". É uma revelação
gravíssima, pois levanta a suspeita de
que haveria ligações de caráter ma-
fioso entre policiais e bandidos da
área para impor a lei do silêncio.

Escorraçada de casa, amedronta-
da por constantes ameaças, escondi-
da num fim de mundo qualquer,
longe da família, dona Bernadete
confessa arrependida que se hoje
presenciasse um outro crime respon-
deria: nada ouvi, nada sei. Tudo
porque perdeu a fé na Justiça.

A PM, que tem como norma
expulsar de suas fileiras os policiais
corruptos ou violentos, não pode
continijar convivendo com a suspeita
de que — contra a própria norma —
está protegendo pessoas violentas

?ue 
impedem a marcha da justiça.

>s abusos devem ser punidos, e não
escondidos. Os cidadãos precisam
confiar na sua polícia, e não temê-la.

Mas, sobretudo, pessoas que tes-
temunham atos de violência e crimes
não podem ser vítimas de uma vio-
lência maior ainda, que é a intimida-
ção da consciência da cidadania. Não
podemos retroceder à época em que
a solução era chamar o ladrão.

Velho prédio 
mobiliza o Arpoador :V- V

I—| Uma velha pausa promete
agitar esta semana a asso-

ciação de moradores do Arpoa-
dor e Posto Seis: será traçado
finalmente o destino do prédio
onde funcionou durante anos a
antiga estação de radiotelegra-
fia dos Correios e Telégrafos,
abandonado desde 1977. Du-
rante todo esse tempo, inúme-
ras alternativas foram dadas pe-
Ia Prefeitura, moradores do
bairro e a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos — que
é a proprietária do imóvel —

para a utilização da área de 2
mil 954,44 metros quadrados,
localizada no Arpoador, em
Ipanema. Foram pedidos a cria-
ção do Museu Postal Telegráfi-
co do Rio de Janeiro, de um
centro de cultura e informações
turísticas, de um teatro de are-
na ao ar livre, e até a demolição
do prédio — para a conclusão
das obras de tratamento paisa-
gístico do Parque Garota de
Ipanema. A EBCT se reunirá
na terça ou quarta-feira com o
secretário municipal de Desen-
volvimento Urbano, Flávio
Ferreira, na tentativa de repas-
sar o casarão em troca de um
outro imóvel, que sustente uma
agência postal telegráfica, um
centro de lazer para seus fun-
cionários. "Mas se as negocia-
çóes não surtirem efeito, já te-
mos até uma museóloga e peças
para a transformação do casa-
rão em museu ", disse a assesso-
ra de comunicação social dos
Correios e Telégrafos, do Rio

3*^

de Janeiro Lia Brando. Em
1976, ocorreu a primeira diver-
gência entre a Prefeitura e a
empresa de Correios e Telégra-
fos. Para sustar a venda do
casarão, colocado em concor-
rència pública pelo preço mini-
mo de CZ$ 100 milhões, o pre-
feito Marcos Tamoyo baixou,
no dia 30 de julho, um decreto
tranformando a área em non
aedificandi, por ser de domínio
público. O ato foi tomado para
se evitar a construção de outro
imóvel no local, descaracteri-
zando a paisagem e retirando

da população uma parte da
praia. A Empresa de Correios e
Telégrafos entrou com um
mandado de segurança no mes-
mo ano, na 3" Vara da Seção
Judiciária Federal do Rio, mas
até agora nada ficou decidido.
O casarão, construído junto às
pedras do Arpoador, data de
1916 e foi repassado para o
antigo Departamento de Cor-
reios e Telégrafos pela União,
em 1922. Durante muitos anos,
serviu de pouso para mendigos
e desocupados, que acabaram
quebrando e roubando janelas,

portas e adornos. Agora, com
72 anos, essa antiga estação de
radiotelegrafia, que faz parte
da história da cidade, vive cons-
tantemente vigiada por um se-
gurança, até que se encontre
uma solução para seu uso e se
evite invasões. Sujo, depreda-
do, pichado e abandonado, e
imóvel não lembra nem um
pouco aquele que, na década de
30, recebeu a notícia da volta
de um exilado ilustre: o ex-
presidente Washington Luiz.

Soraya Dutra

I

Dia e Noite
n 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 du Tijuca — Drogaria Atlas
(Estr. da Barra da Tijuca, 18); Copacaba-
na — Dro»aria Cruzeiro (Av. Copacaba-
na. 1212);"
Zona Norte — Cascadura — Farmácia
Cardoso (Rua Sidónio 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 Camilo (Estr. de
Jacârepaguá, 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 Supersô-
nica (Aeroporto Internacional)'; Pavuna
— Farmácia 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 11 (Edifício da Central
do Brasil);
? Emergências — Prontos-Soeorros
Cardíacos — Tijuca — Prontocor — 264-
1712,248-4333,284-2997 e 284-2246 (Rua
São Francisco Xavier; 26): Barra da Tiju-
ca — CardioBarra — 399-5522 e 399-8822
(Av. Fernando Matos, 162). Botafogo —
Eletrocor — 246-8036 (Rua São João
Batista. 80);
Barra da Tijuca — Centro Ortopédico e
Traumatológieo — 399-7920 e 399-3455
(Rua Rodolfo Ainoedo, 140);
Prontos-Soeorros Dentários — Leblon —
Dentário Rollin — 259-2647 (Rua Cupe-
rtino Durão, 81); Copacabana — Figuei-
redo Magalhães. 286 — 236-5795; N. S.
Copacabana, 195 — 275-1246;
Prontos-Soeorros Infantis — Jardim Bo-
tânico — Psil — 266-1287 (Rua Jardim
Botânico, 448):
Ortopedia — Leblon — Cotrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva, 355);
Cortrel — 274-9595 (Av. Ataulfo de
Paiva, 658);
Otorrího — Copacabana — Cota — 236-
0333 (Rua Tonelero, 152);
Policlínicas Urgências — Barra da
Tijuca — Mandala Clínicas — 327-4747
(Rua Dr. Poty Medeiros, 60 — Centro
Comercial Mandala — Av. das Âméri-
cas. Km 6.5);
Tomografia — Niterói — Centro de To-
mòÊrafia Computadorizada de Niterói
(CTCON) — 714-2540, 711-9555 e 266-
4545 BIP 4JM2;
Radiologia — Copacabana — Clínica
Radiológica 24 horas Ltda. — 237-7226
(Av. Nossa Senhora de Copacabana,
492/202).
Reuniatologia — Botafogo — Centro de
Reumaloloizia Botafogo — 266-5998.

226-7651 e 246-5443 (Rua Voluntários da
Pátria, 445, grupos 1306/7).

Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro, 238

Tel.: 226-5844; Carlinhos das Flores —
Av. Geremário Dantas, 71 — Jacarepa-
guá — Tel.: 392-0037; Roberto das Flores

Av. Automóvel Clube, 1661 — Inhaú-
ma — Tel.: 593-8749.

Borracheiro — Avenida Princesa
Isabel, 272 — Copacabana — Tel.: 541-
7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa (junto
aos Arcos) com serviços de mecânico,
eletricista e reboque. 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 — Estrada
Vicente de Carvalho, 270 — Vaz Lobo —
Tel.: 391-0770 e Av. 28 de Setembro, 295

Tel.: 288-2099 e 268-5827, em Vila
Isabel; Chaveiro Império — Rua Corrêa
Dutra, 76 — Catete — Tel.: 245-5860,
265-8444 e 285-7443.

Balcão de informações da Infrae-
ro — Setor A (doméstico) — 398-4132,
Setor 13 (internacional) — 398-4133 — e
Setor C (internacional) - 398-4134 - Aero-
porto Internacional do Rio de Janeiro.

Correios e Telégrafos — Aero-
porto Internacional do Rio de Ja-
neiro — Ilha do Governador.

Roupas — Maison Dothv —- Galeria
Quartier — Rua Visconde de Pirajá, 414,
sala 1006 — Ipanema — tel.: 267-1499;

Barcas
A Companhia de Navegação do Estado
do Rio de Janeiro informa os horários das
barcas neste feriado antecipado:

Rio-Niterói — Durante todo o dia
de hoje as barcas vão trafegar com inter-
valos de 30 minutos. O horário noturno
(das 24h as 4h30min) será feito com
saídas a cada hora, sendo que as saídas do
Rio de Janeiro serão às meias horas e de
Niterói às horas cheias. A tarifa será
aumentada para CZS 10.

Praça 15-Ribeira — Não funcio-
nará.

Praça 15-Ribeira-Paquetá — Não
funcionará, pois está em caráter experi-
mental e só funciona nos dias úteis.

Praça 15-Paquetá — Saídas da Pra-
ça 15: às7hl0min, 10hl5min, 13h30min,
15h, 17h30min, 19h e 23h. Saídas de
Paquetá: às 5h30niin, 9h, 12h. 15h. 17h,
19h e 20h30min. Tarifa de feriado: CZS
30.

Mangaratiba-Ilha Grande — Saí-
da de Mangaratiba às 8h30min,
com retorno à Ilha Grande às 17h.
Tarifa de feriado: CZS SI).

Ilha Grande-Angra dos Reis —
Saída da Ilha Grande às 10hl5min,
retornando de Angra às 16h. Tarifa
de feriado: CZS SÓ.

Serviço

Interdição na Avenida Brasil

/ J / lisssss? Cemit^rio

i\(k4

"* ——\V\— 
J"

QV/~ Brasil |() C?/
V/Institute
( Oswaldo Cruz  

Interditado:
de 2a à 6a feira
das 22 às 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,
asfaltamento e sinalização. Nesse peno-
do, o tráfego no trecho se fará pelas
pistas laterais, de acordo com indicações
locais.

Metrô
O metrô terá funcionamento nor-
mal neste feriado antecipado, com
trens saindo a cada sete minutos.

Cursos
Modelo — Curso a partir do dia 19,

no INEP (255-5588).
Arquitetura naval — Começa dia

20. na Faculdade da Cidade, com o
arquiteto naval José Maria López Setti, o
curso Construção de barcos para amado-
res (227-8)% e 287-1145).

Informática — Cursos promovidos
pela .IMS: Wordstar e Lotus I, 2, 3,
ambos iniciando no dia 20, sendo que o
segundo também no dia 23, em horário
integral, e Basic avançado e Dbase III:
início, 21, ambos com opção de começo
também no dia 23 (221-6067)

Artes plásticas — Nos dias 21 e 22.
ao oficina Máscaras e expressões, no
Centro Cultural José Bonifácio, sob
orientação de Tetè Wiked, pretende le-
var os adolescentes a experimentarem as
inúmeras possibilidades da face humana,
confeccionando máscaras criadas com su-
cata e maquiagem teatral, assim como
descobrirem sons, expressões corporais e
relações estabelecidas pelas máscaras.
Detalhes: 273-4192 (direto) e 273-6117,
ramais 2525, 2171 e 2169.

Dança — O Centro de Dança reali-
zará de 22 a 24 próximo, o curso Venha
dançar com Klauss Vianna (541-1)785)

Terapia familiar — O Dr. Moisés
Groisman coordenará nos dias 22 e 23. o
workshop Terapia familiar: uma integra-
ção de diferentes teorias e técnicas psica-
naliticas (Da Psicanálise a teoria sistêmi-

ca), dentro do núcleo Pesquisa integrada
da família e do adolescente, para profis-
sionais da área de saúde mental e estu-
dantes do último período: 256-4792:
Tania

Culinária — O curso Básico em
microondas será nos dias 22 e 25, na As
Marias, que também coordenou outros
cursos em aula-única: Pizzas salgadas (dia
26) e Queijos (dia 27). Informações pelo
telefone 2876587.

Joalheria — O Atelier Mario Mat-
tar e Silvia Lima estão oferecendo os
cursos Criação e execução de jóias.
Designer de jóias. Gravação de pedras e
Escultura em cera e acrílico para fundi-
ção e aplicação em jóias, possibilitando
que os alunos em pouco tempo estejam
aptos para confeccionarem jóias diversas
por conta própria, assinadas por eles
(399-9801 com Rosana Prazeres, das 14h
às 22h).

Concursos
Professor — Estarão abertas, até 15

de março de 1988, as inscrições para o
Concurso Para Professor Titular no De-
parlamento de Odontologia Preventiva e
Comunitária (disciplina: Ortodontia) e
no Departamento de Tecnologia Odonto-
lógica (disciplina: Materiais Dentários)
da Faculdade de Odontologia da Uerj. O
horário de atendimento será das Hlh às
16h. na Secretaria da Faculdade, situada
no Boulevard Vinte e Oito de Setembro,
157, sala 209, Vila Isabel.

Seminários
Direito Processual —O CEPAD e

o Instituto Ibero-Amerieano de Direito
Processual promovem, de 22 a 27 de
maio, no Rio Palace Hotel, as XI Jorna-
das Ibero-Americanas de Direito Proces-
suai. reunindo os mais importantes pro-
cessualistas de todo o inundo. Entre os
organizadores e conferencistas destacam-
se os professores Ada Pellegrini Grino-
ver, José Carlos Barbosa Moreira, Onurb
Couto Bruno. Sérgio Bermudes e Alfre-
do Buzaid, além de especialistas estran-
geiros.
Durante as Jornadas será redigido o Có-
digo de Processo Penal Tipo para Améri-
ca Latina, e debatidos temas como Meios
de Aumentar a Eficiência do Serviço da

Justiça; Proteção Processual dos Direitos
Fundamentais; Do Supremo Tribunal Fe-
deral; Interceptações Telefônicas e Gra-
vações Clandestinas no Processo Penal;
Medidas Cautelares Inominadas; e Al-
guns Problemas Atuais da Prova Civil
As inscrições estão abertas e maiores
informações podem ser obtidas pelo tele-
fone 267-4688.

Congressos
? Jornada com as Estrelas — A
Escola Superior de Propaganda e Marke-
ting irá promover, de hoje até 03 de
fevereiro, o evento denominado Jornada
com as Estrelas, onde Criação, Atendi-
mento, Marketing e Mídia serão alguns
dos assuntos que os melhores profissio-
nais de cada área estarão debatendo na
própria Escola e no Leme Palace Hotel.
Neste evento, universitários e executivos
de nível médio poderão adquirir e reci-
ciar seus conhecimentos ouvindo o que
estes "papas" do Marketing e da Propa-
ganda têm para dizer. Maiores informa-

ções na Rua Teófilo Otoni, 44. Centro,
telefone 263-7000.

Impostos
ISS — A Secretaria Municipal de

Fazenda avisa que o contribuinte do
Imposto Sobre Serviço com final de ins-
crição municipal número um tem até o ;dia 11 de fevereiro para o pagamento do
tributo, referente à apuração do mês de
janeiro.

Cotações — UNIF: CZS 991,65 para
IPTU e CZ$ 1394,45 para ISS e alvará,
taxa de expediente, CZS 134,44. UFERf.
CZS 1394,45.

Correios
Os Correios, que fecham suas agén-
cias nos bairros, farão plantão em
dois locais: Rodoviária Novo Rio e
Avenida Nossa Senhora de Copaça-
bana, 540-A. O horário de funciona-
mento será das 8h às 12h. Telegra-
mas urgentes podem ser passados
pelo telefone 135.

Rua 
do Conde da Cunha fói,

até 1871, o nome da atual
Visconde do Rio Branco. Entre os
muitos melhoramentos por ele fei-
tos, consta o da abertura de comu-
nicação mas cômoda e rápida do
Centro da cidade com São Cristo-
vão e bairros vizinhos. Reconhe-
cendo o melhoramento, a Câmara
Municipal decidiu homenagear o
vice-rei conde da Cunha, dando
seu nome à nova via.

A mudança para Visconde do
Rio Branco constituiu-se uma ho-
menagem ao "conselheiro José
Maria da Silva Paranhos, o pre-
mier anti-escravagista, que, com
aplausos de d. Pedro II, havia
obtido do Parlamento a Lei do
Ventre-Livre" — segundo Brasil
Gérson. O historiador afirma que
nela vivia, na esquina do Campo
de Santana, o primeiro de nossos
intendentes gerais de polícia, de-
sembargador Paulo Fernandes
Viana. Morto em 1821, ele não
chegou a conhecer o alteres Ca-
xias, que veio a ser seu genro.

Em 1840, foi uma das mais
agitadas pelos movimentos dos li-
berais e conservadores que que-
riam apressar a subida ao trono do
imperador quando era ainda meni-
no. Nesta época, seu morador

, mais conhecido era o ex-padre e
l senador José Martiniano de Alen-
5 car, pai do romancista. Na sua

casa, sede do Clube da Maiorida-
de, se redigiu o projeto antecipan-
do em alguns anos o inicio do

; Segundo Reinado.

RUA

Visconde do

Rio Branco

Ainda segundo Brasil Gérson,
nela moravam também Maneco
Músico (Francisco Manoel da Sil-
va, autor do Hino Nacional),- Ma-
noel Adolfo Vitorio da Costa, do-
no do Colégio Vitorio, antes da
mudança para a Gonçalves Dias; a
artista Leonor Dorsat, a visconde-
sa de Inhaúma e de Itaúna; e o
general Polidoro, quando comari-
dante da Polícia Militar. O Clube
Militar lá se localizava no fim do •
século XVIII.

José Maria da Silva Paranhos,
o visconde do Rio Branco, nasceu
em Salvador, no ano de 1819. Um
dos mais notáveis estadistas do
Império, foi diretor da antiga "Es-

cola Militar, atual Faculdade de.
Engenharia; deputado provincial
do Rio de Janeiro; presidente da
província do Rio de Janeiro; sena-
dor por Mato Grosso: e ministro
dos Negócios Estrangeiros e da
Fazenda, além de exercer outros
cargos governamentais. Tornou-se
visconde com grandeza por decre-
to de 20 de outubro de 1870 e
morreu no Rio 10 anos depois. ~

Rua Visconde do Rio Branco
— Centro. Começa na Praça Tira-
dentes e termina na Praça da Re-
pública.
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iVa Cândido Mendes, Adriano faz mais um vestibular

Cartão — Os candidatos que não
apanharam o cartão de confirmação de
inscrição da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), devido à greve dos
servidores, podem fazê-lo de segunda a
sexta-feira, das 10 às 17h, na biblioteca
do Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza, ao lado do Núcleo de Cómpu-
tação Eletrônica, na Ilha do Fundão.
Esses candidatos não terão direito a reti-
ficar qualquer informação que por acaso
esteja errada. A coordenação está entre-
gando também os cartões retificados.
Vassouras —A Fundação Ces-
granrio adiou para amanhã a entrega dos
cartões de confirmação de inscrição do
vestibular isolado da Fundação Educacio-
nal Severino Sombra, de Vassouras. Os
candidatos podem se dirigir à Rua Cosme
Velho 155, das 9h às 17h, até quintafeira.
As provas estão confirmadas para os dia?
22 e 29 deste mês.
Souza Marques — As inseri-
ções para o isolado estão abertas até o
próximo sábado e podem ser feitas das 14
às 20h, de segunda a sexta-feira, na
Avenida Ernani Cardoso, 345, em Casca-
dura. No sábado, a instituição também
aceitará inscrições, das 7h às 12h. Todas
as provas serão realizadas às 19h. nos dias
Io de fevereiro — português, língua es-
trangeira e redação —, 2 de fevereiro —
geografia, história e OSPB —, 3 de
fevereiro — física e matemática — e 4 de
fevereiro — química e biologia. A Souz;.-
Marques oferece 10(1 vagas para pedago-
gia (noite), 200 para biologia (tarde e
noite), 100 para química (tarde e noite),
100 para física (tarde e noite), 100 paraciências contábeis (noite). 100 para admi-
nistração (noite). 40 para enfermagem
(integral) e 100 para letras (noite); sendo
30 para português-francês, 30 para portu-
guês-literatura e 4U para português-inglês. Para se insçrever, é necessário
apresentar a carteira de identidade e
pagar a taxa de CZS 900. na própri;
faculdade ou na agência Madureira d<
Banco Itaú.
Moraes Júnior — Encon
tram-se abertas até a próxima segunda
feira as inscrições para o preenchimentodas 500 vagas do curso de ciências conta-
beis (manhã e noite) e das 200 de admi-
nistração de empresas (manhã e noite).
As inscrições poderão ser feitas na Rua
Buenos Aires, 283, Centro. As provas
serão nos dias 29, 30 e 31 de janeiro.
Simonsen — As inscrições po-
dem ser feitas até a próxima segunda-
feira, das 8h às 21h30min, e, no sábado,
das 8 às 12h, na Rua Ibitiúva, 151, Padre
Miguel. As provas serão nos dias 26, 27 e
28 de janeiro, às 20h, e estão sendo
oferecidas 500 vagas para os cursos dê
administração, ciências contábeis, letras,
pedagogia, história, geografia e estudos
sociais. E preciso pagar a taxa de CZS
800 e levar a carteira de identidade e um
retrato 3x4.
Somley — A instituição fará vesti-
bular para o preenchimento das 150 vagas
do curso de administração (noite), 150
para ciências contábeis (noite) e 140 para
pedagogia (noite). As inscrições poden
ser feitas na Avenida Lusitânia,. 169
Penha Circular.
Bennett — Estão abertas até ama
nhã as inscrições para o vestibular pára os
cursos de arquitetura (60 vagas, tarde),
administração (80 vagas, noite), direito
(80 vagas, noite), economia (80 vagas,
noite) e licenciatura em educação ártísti-
ca (60 vagas, noite). Os candidatos de
arquitetura e educação artística farão
teste de habilitação específica no dia 21
de janeiro. O concurso está marcado paraos dias 23, 24 e 25 de janeiro. As inseri-
ções devem ser feitas à Rua Marquês de
Abrantes, 55, Flamengo, das lOh às 20h.
E necessário levar dois retratos 3\4. xe-
rox da identidade e do certificado de
conclusão do 2o grau e o recibo de
pagamento da taxa de CZS 787,90. reco-
Ihida ao Banco Itaú.
Moacyr Bastos — Esta facul-
dade está com inscrições abertas-até a
próxima sexta-feira, das 9h às 12h e das
14h às 21h, na Rua Engenheiro Trindade,
229, em Campo Grande. A taxa é CZS
800,00 e é preciso levar três fotos 3x4 e a
xerox da identidade. As vagas estão as-
sim distribuídas: administração (5(1 vagas,
noite), ciências contábeis (50 vagas, -noi-
te), direito (200 vagas, manhã í noite),
economia (50 vagas, noite), física (100vagas, noite) e matemática (100 vagas,
noite). As provas serão nos dias 28-C 30
deste mês, às 17h e às 9h, respectiva-
mente.
Castello Branco — Esta fa
culdade está recebendo inscrições' na
Avenida Santa Cruz, 1.631, em Realen-
go, até o dia 27 de janeiro, das 12h30min
às 20h, de segunda a sexta-feira, e das
8h30min às 1 lh30min. no sábado, para os
cursos de educação física (200 vagas,
tarde e noite), fisioterapia (80 vagas,
tarde e noite), terapia ocupacionàl (60
vagas, tarde e noite), pedagogia (101)vagas, tarde e noite), licenciatura em
ciências matemáticas (200 vagas, noite) e
letras (50 vagas, noite). As provas serão
nos dias 30 e 31 de janeiro, às 8h.

Vestibular

Aulas extras 
preparam 

vestibulandos

Sizenando

Candidatos reclamam da anulação
do unificado e mudan

candidatos dos concursos isolados das
universidades federais (UFRJ e UFF —
Universidade Federal Fluminense), adia-
dos devido à greve dos servidores. A
idéia do curso é dar aulas de reforço.
Mas. para a surpresa do professor Hcnri-
que Oswald, que esperava encontrar uns
20 alunos no primeiro dia de aula. na
terça-feira passada, cerca de 100 jovensestavam na sala do Miguel Couto (aotodo já há 140 matriculados, pagandoCZS 2.200,00 pelo curso).

— Tivemos que mudar um pouco a
linha do curso, já que este se concentraria
nas questões discursivas, que são a tônica
do vestibular das federais, e também
aumentamos a carga horária, por exigên-
cia dos alunos — diz Henrique Oswald.
Segundo ele. o aluno se sentiu muito
desamparado diante da anulação do ves-
tibular da Cesgranrio e da indefinição das
datas do concurso das federais, só fixadas
na semana passada. "Eu disse aos alunos
para manter a máquina aquecida. Devem
assistir ao curso, fazer os exercícios e
manter a tranqüilidade", diz o professor.

As aulas no Miguel Couto foram
marcadas no fim da tarde justamente
para permitir que os jovens vestibulandos
possam aproveitar o dia. Cristiana Dy-
minski. 22 anos, que tenta uma vaga paraodontologia, diz que resolveu freqüentar
as aulas extras porque em casa não tem
mais "pique para estudar". No troca-
troca das regras do jogo do vestibular,
Cristiana é uma das poucas pessoas quelevaram vantagem: embora as provas das

federais estivessem marcadas inicialmen-
te para o mesmo dia e horário, por força
de portaria do Ministério da Educação,
ela se inscreveu na UFRJ e UFF e agora
terá mais chance de passar, pois os exa-
mes estão marcadas para dias diferentes.

Foi esperteza minha. Não acrcdi-
tei no sistema — afirma.

Marcus Vinícius Martins, 19 anos,
não acreditou que os concursos das fede-
rais pudessem acontecer em dias diferen-
tes e não vê qualquer vantagem nas
mudanças que surpreenderam os vestibu-
landos na última semana. Ele fez provasno vestibular da Cesgranrio para medi-
cina.

Tenho certeza de que ia pegar
pelo menos uma faculdade particular.Estou me sentindo péssimo com a anula-
ção do unificado.

Solange Patrício, 17 anos, que está
fazendo vestibular para psicologia (unifi-
cado e UFRJ). também ficou muito abor-
rccida com a anulação do concurso, pois
planejava viajar em fevereiro. Ela deci-
diu recorrer ao curso extra do Miguel
Couto para não perder o ritmo e tirar as
dúvidas.

Em parte, foi bom, porque não
me dei bem em química no concurso
anulado — afirma Solante.

O professor João Jorge Fernandes
Chaves, do Miguel Couto, diz que nin-
guém lucra com o adiamento das provas:Quem se deu bem no primeirovestibular vai se dar bem no segundo e
quem não foi bem dificilmente terá succs-
so. Não acredito em milagre.

Reitores querem
discutir acesso

à universidade
A substituição do vestibular por

avaliações feitas pelo Cesgranrio du-
rante as três séries do 2o grau, com
duas provas por ano, proposta pelo
presidente da fundação, Carlos Alber-
to Serpa, não é bem aceita por reitores
de universidades públicas. Para eles, as
universidades é que devem decidir,
depois de debates, a melhor forma de
seleção para as vagas que dispõem.

Para o reitor da Universidade do
Estado do Rio (Uerj), Ivo Barbieri, a
proposta representa uma intervenção
direta na autonomia das escolas de 2o
grau. "A universidade", diz ele, "deve
trabalhar para que o Io e o 2o graus
melhorem, mas através de práticas
mais eficazes e democráticas do que a
proposta, até porque temos que con-
fiar no trabalho dos professores".

O reitor da Universidade Federal
Fluminense (UFF), Hildiberto Ramos
Cavalcanti de Albuquerque Júnior,
também discorda da substituição do
vestibular por seis testes durante o 2o
grau, lembrando que as universidades
não foram sequer consultadas pelo
Cesgranrio para a apresentação de sua
proposta ao Ministério de Educação.

— É triste — diz ele — ter visto a
simples passagem do 2o para o 3o grau
virar caso de polícia, mas isto nos faz
pensar na necessidade de urna forma
de ingresso na universidade menos
traumática.

Para Hildiberto Albuquerque Jú-
nior, as avaliações dos alunos de ensi-
no médio pelo Cesgranrio durante o
curso distorceria o 2° grau e transfor-
maria as aulas, desde a primeira série,
em preparativas para os exames ex-
ternos.

Desorganização

faz concurso

ser suspenso
As diversas fraudes em vestibulares

no Brasil produziram uma síndrome quecausou tumulto ontem à tarde, no Ciep
presidente Agostinho Neto, no Humaitá,
onde haveria prova para residência médi-
ca no hospital Fernandes Filgueira, da
Fundação Osvaldo Cruz. O concurso aca-
bou não se realizando, devido à desorga-
nização dos coordenadores, ao atraso dos
fiscais e, principalmente, à desconfiança
geral de que mais uma fraude poderia
acontecer.

A prova estava marcada para 14h,mas
quando os candidatos chegaram náo ha-
via lugar para todos nas salas. As cartei-
ras do Ciep são duplas e, como a prova
previa um aluno por carteira, a capacida-
de das salas ficou reduzida à metade.
Muitos dos 490 estudantes ficaram, en-
tão, no pátio, à espera de uma solução.

Um grupo de candidatos decidiu ir
até a coordenação para tentar resolver o
problema. Quando chegaram lá, desço-
briram que as provas estavam abertas,
cm caixas sem lacre, sobre a mesa, sem
qualquer proteção ou sigilo. A revolta
aumentou e, em assembléia realizada no
pátio do Ciep, os alunos decidiram não
aceitar a prova.

O coordenador do concurso, João
Barbosa, culpou o atraso dos fiscais — e a"falta de paciência dos alunos" pela con-
fusão, mas cabou concordando com a
anulação da prova por quebra de sigilo.

|—| Se ate o final do mês a Univcrsi-
dade Gama Filho e o Inamps não

entrarem em acordo para a venda do
Hospital da Universidade, 50 alunos
deixarão de se formar no final do
primeiro semestre do ano e outros 100
não poderão cursar as aulas práticas,
pois a (iaina Filho se recusa a aceitar a
matrícula dos estudantes que cursam
do oitavo ao 12" período de medicina.

Vários cursos pré-vestibulares e colé-
gios especializados na preparação para o
concurso estão oferecendo aulas extras
para os alunos. No Colégio Princesa
Isabel, em Botafogo, as aulas começaram
no dia 12 deste mês e vão até 11 de
fevereiro, às terças, quartas c quintas-
feiras, de 8h às llh.lOmin. Os alunos
pagam CZS 2.900.00, incluído aí o preço
do material didático usado, e a lotação
está esgotada: quase 200 estudantes se
inscreveram e alguns fizeram reserva pa-
ra o caso dc haver desistências.

Amanhã começarão as aulas extras
da rede MV-1, que terminarão no dia 12
de fevereiro. O dirètor-acadêmico José
Carlos Portugal disse que "vai sentir o
clima" e, dependendo do interesse e da
ansiedade dos alunos, as aulas poderão
ser prorrogadas, após o carnaval, ate o
início das novas provas do vestibular da
Fundação Cesgranrio. Segundo ele, no
curso será feita uma revisão geral dos
assuntos através de exercícios, tendo co-
mo modelo provas do concurso da Ces-
granrio, inclusive, as que foram anuladas
devido às denúncias de fraude. Também
serão trabalhadas questões discursivas.

José Carlos Portugal está indignado
com a forma pela qual a educação está
sendo tratada no país e, na sua opinião, o
administrador não tem como planejar
diante de tanta indefinição e mudanças."A UFRJ e a UFF só definiram o seu
calendário de provas nos últimos dias e as

informações que tínhamos eram de que
os concursos das federais só se realiza-
riam após o carnaval", reclama o diretor-
acadêmico da Rede MV-1. Segundo ele,
os alunos estão muito desmotivados, mas
precisam"ca/r na real" e se reprogramar
para as provas, sem deixar que a tentação
da praia e o desânimo os peguem. Ele
acha que ninguém lucra com essa con-
fusão.

— Quem estava mal preparado não
conseguirá se preparar em um mês. Revi-
são é para quem sabe. Não há milagre —
diz José Carlos Portugal.

O Colégio Guanabara e o curso Mi-
guel Couto-Tijuca também oferecerão
aos alunos, a partir de amanhã, um curso
de apoio e revisão de matéria, visando
aos concursos das universidades federais.
Serão oito horas de aula. No Impacto —
outro curso tradicional na preparação de
vestibulandos — ainda não está decidido
se haverá aulas extras ou náo. A direção
deverá decidir amanhã. Os colégios, co-
mo São Vicente e Andrews, cujos alunos
costumam ter bom desempenho no vesti-
bular foram pegos no contrapé com as
mudanças no concurso. No São Vicente
não haverá aulas extras devido à impossi-
bilidade de se convocar os professores no
período de férias; no Andrews, ainda não
há uma definição, segundo o diretor
Edgard Flexa Ribeiro, mas a situação é
difícil, já que as aulas do ano letivo de
1988 começarão logo após o carnaval.

Fim de semana•T"I.

tem teste para

3: faculdades
Para muitos estudantes que fizeram

esse final de semana o vestibular das
faculdades Cândido Mendes, Cidade e
Celso Lisboa* essa foi apenas mais uma
etapa vencida. Isso porque devido aos

^vestibulares isolados e a anulação do
Unificado muitos jovens na esperança de
.jntrar para uma universidade estão se
Submetendo a vários exames.

Não é brincadeira fazer tanta pro-<|a; ainda por cima uma atrás da outra,
Èu;sci que é muito desgastante mergulhar
ãàmii no estudo, mas essa é a chance da
Jttinha vida, disse Ana Cristina Lobo de
Figueiredo ao sair ontem das provas de
matemática, física, química e biologia da
i:5culdade Cândido Mendes de Ipanema.
X~)ç dezembro até hoje ela já fez o vesti-
jjular da PUC, Cesgranrio e Cândido
Mendes c ainda fará os exames da UFRJ,
Tjstácio de Sá e o unificado. Ana Cristina'disputa uma vaga para seguir a carreira*
ílé. direito.

Lá se foi mais uma bateria dc
provas. Ainda estou viva —, diz brincan-
4o Ana Cláudia Kruel, 18. que está
Jantando uma vaga na Cândido Mendes
í]ji área de administração. "Já fiz a provatia'PUC. do Cesgranrio e (agora) termi-
nei a da Cândido. Sabe o que ainda me
w.pcra pela frente? Uma vestibular quase
lojlp de provas discursivas da UFRJ e o
da UFF. E maçante, mas o que se vai
Lazer. Náo pretende ter que repetir a
dose no próximo ano", garante ela.

Ana Cláudia estudou no Colégio
Princesa Isabel e comenta que este ano os
ílfiidantes estão notando uma mudança
níw vestibulares: "A maioria dos testes
tçm muitas questões discursivas, uma
prática que não era adotada no passado.
O negócio era só marcar cruz. Ainda bem
<5ufe no colégio a partir do segundo semes-
fré nós teremos questões discursivas",
fomenta.

Rio de Janeiro, cinco horas da tarde,
j O calor é insuportável. Numa sala ampla,

no 7" andar de um prédio comercial no
i bairro de Copacabana, cerca de 80 jovens— a maioria usando shorts, bermudas e
- camisetas — começam a fazer exercícios'• de matemática, dando início a mais um
. dia das aulas extras para a revisão de
i matéria no tradicional Curso Miguel

Couto, de preparação para o vestibular,
i Na expressão de todos, uma mistura de
I decepção e ceticismo diante da anulação
; do concurso do Cesgranrio e das mudan-
; ças das regras do jogo no vestibular 88. A
J palavra mais usada pelos alunos é cobaia.
t> — Estudei sem parar desde agosto.

Agora, perdi o piquei Estudo um pouco=de-manhã, vou à praia e à tarde venho ao
curso. Estou cansado e me sentindo como
uma cobaia de tudo isso — afirma Eric
Bastos, 17 anos, aluno do Colégio Prince-
sa Isabel, que está tentando uma vaga

..para o curso de biologia na UFRJ (Uni-versidade Federal do Rio de Janeiro) e-flo-concurso da Fundação Cesgranrio, no
qual sua primeira opção é a IÍERJ (Uni-

^versidade do Estado do Rio de Janeiro).
^Eric conta que resolveu fazer o curso porcausa da anulação do concurso da Ces-
granrio. provocado pela descoberta da~quebra do sigilo. Ele estava certo de que
passaria no unificado.

O curso extra do Miguel Couto, cujas
-aulas terminarão no dia 29. estava pro-"gramado antes da anulação do vestibular
unificado e visava atender apenas aos

Cursos têm várias opções

Armando Luiz França, que não teve
sorte durante o período de provas do
Cesgranrio (sofreu um desastre de moto
ao sair da penúltima prova) está tentando
uma vaga em administração na Cândido
Mendes. Ele também vai fazer o vestibu-
lar da UFRJ e o do Cesgranrio novamen-
te. "A competição é grande, mas as
chances dc entrar-se para a universidade
parece maiores com tantas opções de
exames", afirma ele.

Ontem a maioria dos estudantes
achou a prova discursiva de matemática
muito difícil, mas segundo Maria Laura
Bingemer, que optou por economia,"quando você sabe realmente as matérias
é muito melhor escrever à vontade sobre
os assuntos do que marcar uma cruz".

Ela está na lista de reclas§ificados na
PUC, mas ainda fará as provas da UFRJ
c ontem, depois das provas conferia suas
respostas com as da amiga Fernanda
Martins, que escolheu a carreira de admi-
nistração. "Isso de fazer tantas provas é
cansativo demais, diz Fernanda, que pas-

sou na PUC para Comunicação e vai
tentar administração para a UFRJ.

São 8 mil 117 inscritos na Cândido
Mendes e, de acordo com os organizado-
res do exame, foram poucos os faltosos.
O resultado do vestibular sairá no dia 26.
Já na Faculdade da Cidade, na Lagoa
ontem foi o dia das provas de história
(com questões discursivas), matemática,
física, química e biologia. Lá também foi
constatado o grande número de vestibu-
landos que esse ano estão fazendo exa-
mes para diversas instituições.

|—| Este e o gabarito das questões das
provas de Matemática, Física,

Química e Biologia realizadas pela
Faculdade Cândido Mendes: 1-It, 2-C;
3-A: 4-E; 5-11; 6-E; 7-A; 8-1); 9-1); 10-
C; 11-A; 12-1$; 13-C; 14-C; 15-E; 16-
I); 17-B; 18-E; 19-C; 20-C; 21-A; 22-
E; 23-D; 24-D; 25-C; 26-1); 27-A; 28-
B; 29-E; 30-D; 31-B; 32-A; 33-
anulada; 34-C; 35-C; 36-1); 37-A; 38-
B; 39-E; 40-1); 41-A; 42-1); 43-B; 44-
D; 45-1).

Emberque

PMtãGile

ezasnez

Daqui a pouco, o 1? lugar na Cesgranrio vai estar em pleno aero-

porto aguardando chamada para viajar a qualquer lugar do Brasil.

Quem tirar o 1 ° 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.

ALUNO= _

NOTA 10 ATLANTIC
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Francisco Luiz Noel
Os primeiros faiscadores chegaram pelo mu-

nicípio mineiro de Rio Preto, mas, escorraçados
por fazendeiros e pela polícia, tiveram de atra-
vessar para a margem fluminense e montar as
balsas em Parapeúna, distrito de Valença. Hoje,
quatro meses depois, a febre do ouro mobiliza
mais de 50 garimpeiros em vários pontos do
único grande rio no Estado que não corria risco
de poluição: o Rio Preto, com nascente junto ao
Pico das Agulhas Negras, na Serra da Manti-
queira, e extensão de 200 quilômetros, ao longo
aa divisa com Minas Gerais.

Apesar da descoberta de ouro em Parapeú-
na, lugar de difícil acesso or estrada de terra, a
principal área do garimpo no Rio Preto está a 30
quilômetros correnteza abaixo, nas localidades
de Manuel Duarte e Três Ilhas, pertencentes ao
município de Rio das Flores. Mais de dez balsas
vêm se movimentando pela região, em frente ao
povoado de Porto das Flores, no município
mineiro de Belmiro Braga, vasculhando o inex-
piorado leito do rio, com águas barrentas duran-
te todo o verão. Os faiscadores chegam dos rios
Paraíba do Su! e Paraibuna, onde o garimpo foi
proibido pelo governo do Estado.

Poluição — A maioria dos garimpeiros
afluiu no Rio Preto no fim do ano passado, em
dezembro, quando o achado do ouro em Valen-
ça virou notícia nos garimpos do Paraibuna e do
Paraíba, que, embora interditados em outubro
pelo secretário estadual de Meio Ambiente,
Carlos Alberto Mendes, continuam funcionan-
do. A corrida dos faiscadores foi comunicada
imediatamente à Fundação Estadual de Enge-
nharia e Meio Ambiente (Feema, vinculada à
secretaria) por moradores de Valença e Rio das
Flores, mas o vice-presidente do órgão, Ademir
da Silva, 42, afirma que a proibição do novo
garimpo depende também do governo de Minas
Gerais.

Ademir da Silva diz que a Feema "já está
tomando providências com a Copam (Comissão
de Política Ambiental da Secretaria de Ciência e
Tecnologia de Minas), acrescentando, porém,
que a fundação dispunha de poucas informações
sobre garimpo no Rio Preto e sequer havia
conseguido contato, até a tarde de sexta-feira,
com os prefeitos de Valença e Rio das Flores.
Mas ele acha que a extração de ouro no rio deve
ser impedida:

— O problema fundamental não é o uso do
mercúrio, que tem alternativa técnica para não
prejudicar quem utiliza e não ir à água, mas o
revolvimento do fundo. Isso faz com que os
microrganismos sejam mortos, afetando a capa-
cidade de recuperação e reprodução no rio —
observou. De acordo com o vice-presidente da
Feema, o garimpo somente poderia ser tolerado
se houvesse regulamentação cumprida com ri-
gor. As normas, explicou, teriam de assegurar
grandes distâncias entre as balsas e a extração do
ouro apenas em alguns períodos do ano, para
minimizar os danos ambientais.

Quanto à solução para evitar a poluição
causada pelo mercúrio — usado para separar os
grãos de ouro da areia, em baldes, e eliminado
depois pela queima do ouro —, os faiscadores
teriam de utilizar sistema de circuito fechado,
para que o mercúrio não espirre à alta tempera-
tura: No Rio Preto, a maioria dos garimpeiros
não possui o sistema e aquece o material com
maçaricos a gás, em pequenas panelas, cercadas
de forma rudimentar, na tentativa de reaprovei-
tar o mecúrio. O trabalho nem sempre é feito
em terra, expondo o Rio Preto — o último
grande rio sem poluição industrial na região —
ao risco das gotas acidentais de mercúrio, noci-
vos aos peixes e outros animais aquáticos.

Um
novo

garimpo
ameaça

o último
rio de
águas
claras

no
estado

José Roberto Serra
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Eldorado de pequenas fagulhas
Ou os garimpeiros estão escondendo o ouro ou a

corrida ao rio Preto está rendendo menos do que eles
esperavam: acostumados a extrair pelo menos quatro
gramas por hora, media de rios como o Paraíba do Sul
e o Paraibuna, os faiscadores reclamam que raramente
conseguem mais de dois gramas no novo garimpo. De
fato, se o leito virgem do rio fosse um novo Eldorado,
as quase 30 balsas cm atividade alguns quilômetros
abaixo da foz do Preto, no Paraibuna, em Levi
Gasparian, Três Rios, já teriam sido quebradas (des-
montadas) e levadas para Rio das Flores e Valença.

— A gente às vezes faz um monte de furos
(escavações no leito do rio, para chegar ao cascalho
em que se deposita o ouro) e só acha uma fagulha
(grão) — afirma o paranaense Ari Aparecido Azeve-
do, 28, balseiro, que saiu do Paraibuna em dezembro
para se aventurar no Rio Preto. — Mas a gente vai
insistindo pra ver se acha mais. Garimpeiro vive de
teimosia.

Alem da dificuldade sazonal do rio cheio, com
mais de dois metros acima do normal e águas barren-
tas, devido aos temporais do verão, os faiscadores
reclamam da quantidade excessiva de pedras, que em
muitos pontos vedam o acesso à areia e ao cascalho.
De acordo com o mergulhão (megulhador) Leandro

Barcelos, 30, maranhense, "ouro aqui é pouco e difícil
porque tem muita laje no fundo. Õ máximo que às
vezes dá é 10 gramas por dia, o que não é nada". Em
garimpos mais generosos, cada balsa retira pelo menos
40 gramas, em 10 horas de trabalho, podendo render
até CZ$ 100 mil mensais ao balseiro e até CZ$ 50 mil a
cada um de seus três ou quatro mergulhõés.

Grande parte dos mais de 50 faiscadores atraídos
pelo Rio Preto já esteve em garimpos fluviais da
Amazônia, de Goiás, de Mato Grosso, de Minas
Gerais e do Estado do Rio — além do Paraíba e do
Paraibuna, os rios Muriaé e Itabapoana, no norte
fluminense. Enquanto uns prometem insistir no Preto,
outros já começam a desistir e pensam em voltar para
garimpos de Três Rios e São Fidélis, desafiando a
interdição do governo estadual, ou para rios de Minas
Gerais, onde o Paraibuna também está interditado,
desde quinta-feira.

— Isso aqui é uma mancada — desabafa Lean-
dro Barcelos, com a concordância do conterrâneo
Raimundo Nonato da Silva. 36, que teve o infortúnio
de ver afundar a balsa em que trabalhava como
gerente, na quarta-feira, em Três Ilhas. Como os
garimpeiros, os mergulhadores da balsa perderam
todos os pertences do dia-a-dia, inclusive documentos.

No povoado, um

olhar cauteloso
A apreensão inicial com a chegada dos j

forasteiros, em dezembro, deu lugar à curiosi-
dade. Em Manoel Duarte e do lado mineiro do
Rio Preto, em Porto das Flores, povoados
ligados por uma velha ponte de concreto com j
pouco mais de 20 metros, a maioria dos 500 I
moradores — fluminenses e mineiros — não
escondia o interesse pela atividade fabril e os
sucessos dos garimpeiros. Poucos se opõem
frontalmente ao garimpo, entre eles o ví&e- ,
prefeito de Belmíro Braga, Maurício Maciel '
da Silva, 54. que teme a poluição das águas4 o
fim da calma do lugarejo. '

Imagine se acham ouro para valer, {lá
pensou como vai ficar isso aqui? Vai fiijur
cheio. — ele adverte atrás do balcão de spu
armazém, onde está o único telefone de Poflo
das Flores. Fregueses como o motorista de t|\i
Gentil Duarte, 60, concordam com a preoqu-
pação — "tem gente que já não pesca còm
medo do mercúrio" —. mas outros, com® o
pensionista do Exército João Nogueira Salga-
do, 65, rebatem: — Lei para proibir garimpfi?
Besteira. Tinha que ter iei é para tirar os bçis !
da rua. •

Minoritários, os opositores do garimpo slo (
atuantes. Maurício Maciel da Silva já cony-
guiu até que um vereador apresentasse, na
Câmara Municipal de Belmiro Braga, projáo jde "proibição do garimpo em água e ternfi',
que deverá ser votado e aprovado, de acorjlo 1
com seu prognóstico, no fim desta semana. 10
vice-prefeito explica que o projeto preveja
repressão da extração de ouro em terra por
uma questão de previdência: íSe agora tem garimpeiro no rio, dacjui .
a pouco pode ter fora. Já estaremos prefja-
raaos. jPara grande parte dos moradores de \w-
noel Duarte e Porto das Flores, a chegada aos
garimpeiros, que raramente freqüentam o tli-
garejo, é uma novidade fascinante. Afinaj4>s i
habitantes da região somente haviam ouviflo
falar de ouro no Rio Preto em lendas e.çm jhistórias do século 18, quando o rio era j
percorrido por contrabandistas do metal ex-
traído em Minas.

Eles são gente boa. Tem um que até
dorme aqui em casa —elogia Maria AparecnJa
Pereira, 42, que reside na beira da rodovia RJ-
145, entre Manuel Duarte e Três Ilhas, <m
frente a um dos pontos do rio em jqüe^os
faiscadores se aventuram.

No Centro da cidade, a 17 quilômetros Bo
garimpo, velhos moradores como Alcides/dos
Santos, 73, dono da única pensão do lugâr.
não hesita em dizer que, "se fosse jovçm
ainda, entrava nessa turma". Pensam parecUlo
os sócios de um areai (balsa para extração {le
areia) de Manuel Duarte, Almir Pecoraro, 48,
e Devanir Bastos, 49, para quem os fáiscaqo-
res "não poluem nada":

Estou doido pura que achem ouro
mesmo, porque também vamos botar urha
balsa. ,. í

O prefeito de Rio das Flores, Hildo Duíra
Navarro (PMDB), 59, vê a chegada do gàrihi-
po com preocupação, embora ressalte: "o <$je
nos consta é que o garimpo polui os rios, njas
honestamente não tenho condições de dizef".
Ele conta que recebeu um peixo morto «de
moradores de Manuel Duarte — supostamen-
te "envenenado por mercúrio" — e lameâta
não ter podido entregá-lo para examc 'às
autoridades estaduais que estiveram na cidade
no dia 6, para uma reunião do projeto Progre-
dir, programa do governo para o incentivo aos
pequenos municípios.

Em busca do ouro de Rio Preto

Dupla exposição

j—j O Rio Comprido já foi, como
Botafogo, um bairro muito pro-

curado pelos ingleses, que ali vi-
viam em belas casas, cercadas de
amplos jardins. Era área também
de nobres, de gente ligada à corte,
de religiosos e de republicanos,
como Marechal Floriano, que dei-
xou sua casa na Rua Santa Alexan-
drina. para assumir a Presidência,
depois do golpe de Deodoro, em

1891. Tais características, contudo,
são tão desconhecidas como o pró-
prio nome do viaduto — Elevado
Freyssinet — uma homenagem do
Governo Negrão de Lima ao enge-
nheiro francês que criou o processo
de construção da obra e que decidi-
damente não pegou. Mesmo em
documentos oficiais consta Eleva-
do Paulo de Frontin. nome da Rua
hoje totalmente encoberta e que
até agosto de 1969 conservava al-

gumas palmeiras e prédios baixos.
O que dificilmente será esquecido,

porém é a tragédia do dia 20 de
novembro de 1971, um sábado
chuvoso, quando parte do viaduto
desabou, soterrando 26 pessoas e
deixando feridas outras 22. Foram
20 toneladas de concreto prensado
numa viga de 49,94 metros que se
romperam dos pilares provocando
um estrondo que no primeiro ins-
tante fez muita gente achar que

ocorrera, na verdade, um terremo-
to. A cidade, entretanto, precisava
reduzir a distância das Zonas Nor-
te e Sul e a obra acabaria sendo
retomada meses depois, apesar do
trauma. Assim, em dezembro de
1974 seus 2.450 metros de extensão
eram inaugurados como primeiro
trecho da Linha Vermelha que pre-
via ligar através de pontes e viadu-
tos a Zona Sul à Rodovia Presiden-
te Dutra. Hoje, o Rio não pode

imaginar viver um minuto sequer t
sem o viaduto que, se abreviou q^':
tempo dos motoristas, acabou tte;<
vez com a paz dos que vivem aIi)lo
Do alto dos edifícios o barulho dos ^
carros é constante e nos andares~Í
mais baixos, o céu foi substituído'

pelo concreto armado, que cobre',:
de sombra toda a extensão da Ave--]
nida Paulo de Frontin, em outras
épocas protegida do sol pelas Acá;
cias e Oitis.
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Este é o ano 20 da FOMAR,
E no seu inicio ela já oferecia o
melhor em fotografia para profis-
sionais e amadores, além de ci-

ne e som.
Hoje, o que mudou foi pra

Ba melhor. Porque agora você en™ contra também os mais recentes
equipamentos de vídeo e infor
matica.

Se você não conheceu a
FOMAR em outros tempos, co-
nheça agora. O tempo pode pas-

sar, mas ela vai estar sempre com
você, oferecendo eterna qualidade.
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SÃO CRISTÓVÃO (Matriz):
Ma, 1981 • PABX (021)264-7224Rua São Luiz Gonzaga,

• CENTRO:
Rua São José, 90/13° andar - PABX (021) 221-2332

« TIJUCA:
Praça Saens Pena (Shopping 45) • Loja ?09 - Tel.: 228-5171
¦ MADUREIRAI: t

Shopping Tem Tudo • Loja 49 - Tel.: 350-3211
MADUREIRA II:

Av. Min. Edgard Romero, 224 • Loja 120 • Tel.: 390-4424
« SÃO CRISTÓVÃO:

Rua São Luiz Gonzaga 1981 ¦ Loja - Tel.: 264-6867 5
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 , V¦Hm^HH^H Foi no intervalo de 50 minutos ¦¦HHMHHMB|HBH|[|| —
entre o Zero e o infinite de „
Tina Turner que uma senhora
subiu ao palco e improvisou um JC| g Uu vCUIUlU oUxil ;W.<
discurso tipico da Nova Republi- . </ K "L 4
ca que nos assola. Uma apoteose
de lugares-comuns que batiam •¦; S n i TPI t,n P) HI 55
sempre na mesma tecla: "Nesta ; tul UXVU CluUlD
noite estamos fazendo a histeria 1 >: " . ¦ — . . ^  J
do rock'n'roll". Sem duvida. Foi iu.it, Jl <s~..~„
um dos espet&culos mais bizar- , fllU'-- 

'-m^W^^W ^ '$0t.*&'>{$
ros registrados no in- g.",J - ^ * jl- 

~ ~~~~ ~' "" 
dternacional it Sill R*A Turner queria encerrar triunfalmente sua

Logo a Beya-Flor atacou pra . §||I"|B|" glganlcsca tournee Break every rule e o Mara-^J
valer, com a bateria, as passistas • ^^^jP^K 

l^aa do ImoGidness do stow ae Prank Sinatra'

('Domingo, ao Maraca- 4: durante bora e meia espetSculo fez como
na ...), preparando O Clima para «> «vcombust6o espontanea daifesta em meio a queima de
entrada de Tina. Ela irrompeu na S >'- fogos, bale de redetores, elevador de palco, bombardeio.

^^sos 
"cyborgs1 

neonazistas 
J| f * 

Jft4^g^S^fflwiW^teS 
J

ap6s alguma hesitacao, orienta- \ifuma alegoria de* bananeiras da Beija Plor e o samba
da por Joaozinho Trinta, subiu 1 enredo vlrou rock no instante em que a cantora pisou o i
no carro alegdrico onde se equili- 11 i
hrQuam oiminc Hoctomioc Ho uc s^mente a primetra letra. Niim veslido de couro fraryado ?v 1
bravam alguns destaques da es- que ondulava como Juba da leoa, Tina mostrou logo quft,^cola de samba. Rebolou no curto sa|l nietroe 62 centimetros nao era argumento para a^- i
trajeto de 50 metros empreendi- pl-dispersao damaioria eoiocada a uma distancia de quase j
do npln rarro p 1 nen milnn nn cem metros da boca de cena. Na mesma sequ6ncia dp;"'
nalnn nflraWHar n shnm espetaculo pauiista ela mandou Can't stand the rain*'
palco para iniciar O snow. Tlpical male, Better be good to me. enquanto corria o .

Na verdade, dois shows. O pri- ^^^^¦|HPIfPK»^ palco todo, espargincjo carisma ate para o publico'
meiro, de uma hora de dura?ao, ^^HPipf' acantonadonaslatera^asalvodas varridas frequentesF^
encerrado as 22h55min, foi trans- dos canho€s de luz da ™' ^
mitido diretamente para os Esta- a voz.da cantora soa como chicotada. roufenha como ™~
dos Unidos. Afinal, seria sua ulti- o sax alto deDeric Dyer, ou perfurante n diapasaodas
ma apresentagao desse porte. Es- ^0^fD fni um TrorHoHo^rn chr\w fotro Q® diva pop Tina Turner nao se prcnde a um idioma -te 101 um verdadeiro snow, teve ; : definido, como a eventual rhythm & blues da veteran^-™-
ate queima de fogos no "final" Proud Mary ou o Help dos Beatles (dedlcada ao BrasU^v~
participacao de passistas. O sea- nao se sabe se por ironia ou caridade), tratado a golpes ..
la I transplantou-se para o paloo ^ri»Seri 2MS?^i«^«2^«°J2S^'Hn Marapana Piirinsamonto i||de;MfO.,p tecnopop asseptlco media o repertono, pavi-, ;do Maracana. uunosamente, -mentada pelos teclados anddinos de John Miles e Ollie " "'
num espet&culo tao superprodu- ;^Mar5and. O molho de uma percussao comedida Urimn
zido, a mais bela intervencao foi passagem batucada em Tipieal male foi a deixa para"£t"
espontanea: a do publico, que ^e ^atirnn nsra n nltn ac vpnfnrnl3c cantora 6 que alteram um possivel resultado linear
j. i°}r P.,'3 ° alio as ventaroias provocado por tanta simetria. Quando o elevador dedistriDUldas na entrada do esta- palco sobe a cantora a uma altura incrJvel sob os trov6es*'
dio. Ali^S, as ventaroias eram ne- retoricos de We don't need another hero, tema do fitaes.- ;
cess&rias para amenizar a tempe- Mad max, a plateia nao vibra apenas com a grandilo??- i
l-atiira vpnn«sinna nn pramarin' nc q06ncia da musica. Os fogos ampltam o arranjo pirotec?,.,>.:!ratura venusiana no gramaao. OS nico de Proud Mary. A plateia 6 comboiada ao rnaximpuspots da Rede Globo, alem de de excitaoao catartica. tribal. Tina nao se limita a
impedir que a plateia participas- ^^^¦W|i;£JHi^B:~ ziguezaguear pelo palco do alto de seu ceiebre 1 metro,,;,:
se acendendo seus isqueiros de pernas, como se cavalgasse adornos posti^os. ©a":"
vicep n rinirn "fplnn" pipvamm ^ distnbuj refroes, incendeia as alas mais pr6ximas, desde;Visse O unico teiao eievaram ate o nlvei do publico. Durante a hora corrida de • '
em algumas centenas de graus transmissao via satelite, o espetaculo e uma aula de'"'
calor. timing, com trds mudas de roupa para a estrela. A meia - '"

n cecmnrin chnw inioiaHn pin 3#' hora restante, Tina com sua quarta roupa. um conjuntfr-1-(J segunao snow, lniciaao cin- v- de mtaissala e casaco em tons de verde, funciona come^'tCO minutOS depois, sem direito 1 | uma coda mais relaxada e menos empatica. a despeito
TV, foi muito, muito mais sim- da palavra de ordem Paradise is here, repetida pela
pies. Durou somente meia hora, oan^6° ,final- Milh,a.res de bocas mastigam o refrao ¦
cpm um pcnunliHn hie Pnmn encantat6no— right now! right now! —mas os pedidos
if,^r,+r^ ««Ae»«f)? ;;^^HBH de bis do encerramento nao sao suficientemente cpnvin^ .
evento ae marKeting, sucesso to- .-.:• centes para rcconduzir a cantora ao centro do gramado.tal. Como show, extremamente . .fSaciada em todos OS sefltidos pela euforia feerica do
profissional. Como "espetdculo ' ''^HKl^ espetdculo, a plateia tinha se dado por satisfeita.
de arena", sintomatico: o publico
Darticioa nos limites aue lhe sao ^asa^iaM^^^^Maia—w>Mii -^^msm

Espetáculo sem

direito a bis

promovida pela platéia. Tina entrou em cena a to
umá aiegorla de bananeiras da Beija Flor e o

JORNAL DO BRASIL

 Rio de Janeiro — Segunda-feira, 18 de janeiro de 1988

Aos 48 anos, Tina Turner

foi ao Maracanã para mostrar a 90 mil pessoas

qual é o sabor da velha geração

'•Y"v

< 'b

Arthur Dapieve e
Luiz Carlos Mansur

BONITO 

Oliva tinha razão.
O crítico italiano babaria
de prazer ao ver sua tese

| sobre a carnavalização do Brasil
; se: concretizar na noite de sábado
: nò Maracanã, misturando o gru-
: po Zero, a Beija-Flor de Nilópolis

e a pop star Tina Turner. Como
figuração do evento de mídia da
Pepsi-Cola, cerca de 90 mil pes-
soas sem ação diante do espetá-
culo pirotécnico que mais pare-

! cia um longo, muito longo clip do
! Fantástico.

O público que chegou antes
! dos shows propriamente ditos
; podia perceber o que estava por
| vir. A estrutura do palco, reco-
; berta por dois painéis que forma-
; vam a sentença Tina in Rio, ser-
; via de tela para efeitos laser de
I gosto duvidoso, alternando si-
I lhuetas da cantora à bandeira do
; Brasil, e tendo o surrealista ápice
i na frase "O povo unido jamais
! será vencido" (sic). Como até os
! páralelepípedos da rua sabiam, a
! Beija-Flor serviria de escada pa-
! ra a entrada em cena da estrela
! da noite, fato confirmado áudio-
: visualmente pelo carro alegórico
! verde-capim é pelo aquecimento
! da bateria da escola.

O público plantado no grama-
do constituía uma flora das mais
heterogêneas. Misturavam-se ga-

; tinhas, peruas, jornalistas, defi^
cientes físicos e um vasto grupo

; que quase transformou o templo
; do futebol numa sucursal de San

Francisco. Ah, sim: o povo tam-
bém disse presente, esbarrando
em personalidades como Arnal-
do Jabor e a dupla Humberto
Saad e Vanessa Oliveira. As ar-
auibancadas eram o território
das torcidas organizadas. Desta-
caram-se, entre outras, a Mancha
Alvinegra e as torcidas Jovem e
Independente do Botafogo - só
não estava presente a torcida do
Vasco, sabe-se lá por quê.

Eram 20h40min quando o Ze-
ro entrou no palco sem ser anun-
ciado, a não ser pelo tímido laser,
já prejudicado pelas luzes da te-
levisão - uma constante toda a
noite. Em 25 minutos e cinco
músicas, o Zero, que deveria
aquecer o palco, esfriou-o com
camadas gélidas de sintetizado-
res, em cinco músicas. O público
dividiu-se entre aplausos e vaias.
Para uma banda brindada com
um péssimo som e a inexistência
de camarins próprios, o resulta-
do foi um pouco melhor que o
esperado.

Foi no intervalo de 50 minutos
entre o Zero e o infinito vigor de
Tina Turner que uma senhora
subiu ao palco e improvisou um
discurso típico da Nova Repúbli-
ca que nos assola. Uma apoteose
de lugares-comuns que batiam
sempre na mesma tecla: "Nesta
noite estamos fazendo a história
do rock'n'roH". Sem dúvida. Foi
um dos espetáculos mais bizar-
ros já registrados no showbiz in-
ternacional.

Logo a Beija-Flor atacou pra
valer, com a bateria, as passistas
e Neguinho puxando o samba
("Domingo, eu vou ao Maraca-
nã"...), preparando o clima para a
entrada de Tina. Ela irrompeu na
geral, cercada pelos seus dois já
famosos cyborgs neonazistas; e
após alguma hesitação, orienta-
da por Joãozinho Trinta, subiu
no carro alegórico onde se equili-
bravam alguns destaques da es-
cola de samba. Rebolou no curto
trajeto de 50 metros empreendi-
do pelo carro e logo pulou no
palco para iniciar o show.

Na verdade, dois shows. O pri-
meiro, de uma hora de duração,
encerrado às 22h55min, foi trans-
mitido diretamente para os Esta-
dos Unidos. Afinal, seria sua últi-
ma apresentação desse porte. Es-
te foi um verdadeiro show: teve
até queima de fogos no "final" e
participação de passistas. O Sca-
Ia I transplantou-se para o paloo
do Maracanã. Curiosamente,
num espetáculo tão superprodu-
zido, a mais bela intervenção foi
espontânea: a do público, que
atirou para o alto as ventarolas
distribuídas na entrada do está-
dio. Aliás, as ventarolas eram ne-
cessárias para amenizar a tempe-
ratura venusiana no gramado: os
spots da Rede Globo, além de
impedir que a platéia participas-
se acendendo seus isqueiros e
visse o único "telão" , elevaram
em algumas centenas de graus o
calor.

O segundo show, iniciado cin-
co minutos depois, sem direito a
TV, foi muito, muito mais sim-
pies. Durou somente meia hora,
sem um esquálido bis. Como
evento de marketing, sucesso to-
tal. Como shów, extremamente
profissional. Como "espetáculo
de arena", sintomático: o público
participa nos limites que lhe são
permitidos - normalmente não
muito vastos. A revolta de Chris-
sie Hynde durante o Hollywood
Rock foi justa e profética.

P.S.: Ignoramos solenemente
as pernas de Tina Turner.

Tárik de Souza
r: .*>-¦<
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1

; . •• • ,:V -\ .".:• '" ' - .^.\ ,INA Turner queria encerrar triunfaimente sua
gigantesca tournée Break every rule e o Mara-
caná do livro Guiness do show de Frank Sinatra

foi o cenário escolhido. O mais era figuração, inclusive a
. música. A coleção de sucessos que a cantora detonou
durante hora e meia de espetáculo fez sua parte como
combustão espontânea da festa em meio a queima de
fogos, balé de refletores, elevador de palco, bombardeio,
de fUmaçá e mais o tradicional pontiihismo de isqueiros
além de uma inédita chuva helicoidal de ventarolas

 _ ..... . PÍSOUvÒa-aJ
palco. What yon get is what you seé prometia simboll

quei
mente a primeira letra. Num vestido de couro franjado »-
que ondulava como Juba da leoa, Una mostrou logo quft „, *jseu 1 metro e 62 centímetros não era argumento para IO
dispersão da maioria colocada a uma distância de quase
cem metros da boca de cena. Na mesma seqü>
espetáculo paulista ela mandou Can't stand the rai
Tipical male, Better be good to me. enquanto corria L,
palco todo, espargindo carisma até para o público *
acantonado nas laterais, a salvo das varridas freqüentes?"
dos canhões de luz da TV. • "iV

A voz.da cantora soa como chicotada, roufenha como
o sax alto de Deric Dyer, ou perfurante n diapasão da»
guitarras de Lauris Wisefiels e James Ralston "
de diva pop Tina Turner já não se prende a um idioma-.-^
definido, como o eventual rhythm Sc blues da veterr—
Proud Mary ou o Help dos Beatles (dedicada ao Bn
não se sabe se por ironia ou caridade), tratado a golpe;de gospel, com melodia seccionada pelo ritmo e o jogi

Marland. O molho de uma percussão comedida (uma * 1
passagem batucada em Tipical male foi a deixa para-aentrada de alguns sambistas) e o desempenho funk da - 1
cantora é que alteram um possível resultado linear 1
provocado por tanta simetria Quando o elevador de-
palco sobé a cantora a uma altura incrível sob os trovões»- •
retóricos de We don't need another hero, tema do filmei •
Mad max, a platéia não vibra apenas com a grandilo?- 1
qüência da música. Os fogos ampliam o arranjo pirotée- . > !
nlco de Proud Mary. A platéia é comboiada ao máximp, ,
de excitaçào catártica. tribal. Tina não se limita a »;
ziguezaguear pelo palco do alto de seu célebre 1 metro .
de pernas, como se cavalgasse adornos postiços. Ele "
distribui refrôes, Incendeia as alas mais próximas, desò
até o nível do público. Durante a hora corrida d
transmissão via satélite, o espetáculo é uma aula de
timing, com três mudas de roupa para a estrela. A meia
hora restante, Tina com sua quarta roupa, um conjunto-
de minissaia e casaco em tons de verde, funciona como
uma coda mais relaxada e menos empátíca, a despeito
da palavra de ordem Paradise is here, repetida pelacanção final. Milhares de bocas mastigam o refrão -—,
encantatório — right now! right now! — mas os pedidosde bis do encerramento náo são suficientemente convirir
centes para reconduzir a cantora ao centro do gramado.Saciada em todos os sentidos pela euforia feérica do
espetáculo, a platéia tinha se dado por satisfeita.

Em hora e meia de espetáculo,
a cantora misturou samba
e rock, mudou de roupa três
vezes, foi alçada num elevador e
saciou a platéia que,
terminado o show, não
precisava de outro herói
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2 o CADERNO B o segunda-feira, 18/1/88
Marco Antonio Teixeira

¦ 

GARFIELD JIM DAVIS

. I (M1AU ) [H^Sa^XdoI ARIES 
- 21 cie ra-?o a 20 de abnl §4> ^riy—-— acorda e EMcorvrrRA &ei& 0 arietino vai iniciar sua semana sujeito a influencia mujlo

§ ' ¦' ohap£ J3*'It?qelaZEMDO BALfj^ f°rte Puant0 a desencontro de temperamento e opini&es
l|r t . 0HAP& em seu tra^a'^° e na rotina pessoal. Por isso, 6 reconri'ep-

((<QG /"T^. f A—A / °iT Qj\a ^vel uma atitude ma's moderada e conciliadora em todSs
l/sW^V- (-^ i i ^ _2y^.( >) A^V KO assuasagoes. 

-r-
%W \ SrZ I AWV^y^jSr SfflL ¦ TOURO - 21 de abril a 20 de maio

,fe==>T^ *J*f_ - r^--~T Hoje, com influencia ainda positiva sobre suas finangas.
voce terS bons momentos no trato profissional ou de~~~"——¦¦=& * ~ —i-t> —1—-ej3> negdcios. PerspicScia e acuidade mental. Dedicagao espe-' cial no amor.

CEBOLINHA MAURICIODESOUSA ¦ OEMEOS — 21 de maio a 20 de junho-J— . 
|..vi.,.w 

Senso politico altamente desenvolvido para o geminiano.
Seu dia mostrara aspectos de forte positividade paramo

I °°l \ trabalho de rotina e no trato de quectoes relac:onadas:£
V ) / 8 S^*®- familia. Sensibilidade forte em rela?aoao amor. Dedicarao

( (»j»k _ I i r^igr e romantismo. Saude boa.
. 

"\L^ 
Ir^S-r-r ¦ CANCER — 21 de junho a 21 de julho £

!("" 'l—Dia em que toda a influSncia astrolbgica se concentra jaa
JpiyvX——XL=? rcrT^rCT7 [ i(  conduijao de assuntos profissionais pendentes. Procute

¦ 11 V_x ^ ^ i\ na° se mostrar indeciso. No final do dia hS indicag6©s
—^3 V >SV| qA' - ^ 

v' fortes mudan?a Para ffie"10r 010 Quadra de regenqie
-—|—. a.:.... ..".. ¦ A '¦— ^oy ^/.*» Sobre seus sentimentos. :*-
PEANUTB i CHARLES M.SCHUL2' LBAO - 22 de julho a 22 de agosto
/c,i:.i i/org Tc»k— I-7 ^—  —s or-—^^—51 Indicagoes de favorecimento na condugao de sua rotina

AL3UN$ PUrIos ) Ml 'iPtifflfX!' /shbuirACHIl-\ de trabalho, setor onde podem se manifestar novida'dfis
\PARA o and QUE J \ I-I rea,npo por,1 de excelente significado. No periodo da tarde e a noite 6
V^ej^CiM^y ''''' posslvel que voce receba nottcias que mudarao, paja

\ Jr " (\ * Jr f ' " VIR0EM —23 de agosto a 22 de setembro • \
^llr? ic, *—h * ?&' 

~f$[ 
Regencia que mostra um quadra de tranqiiilidade material

(Mx w fflCi' b 
que'muito o favorecera. Apoio de pessoas (dosas. Notices

,.,.,9 jflBlil tM. de bom significado vindas de locais distantes. No ampr
realizam-se algumas de suas aspiragoes. Romantisrwo

CHICLE TE COM BANANA_^^ ANGELI acentuado. Harmonia e realizagao. »

flue QAPOI ^^!is«pur^^hom1^HH . Dia neutro em sua regencia quanto aos assuntos mate-
RpjT»t;MWir®oe JS ^^^H\66S£,Re BOROOS/>?!^>^ j L ^co*S6o|r riais. No entanto, e forte a disposigao que o favorece.em

relagao a novas amizades e manifestagoes de carinho e

pessoa muito querida. Afetividade. Positividade nos com-

O MAQO DE ID PARKER E HART ¦ SAOITARIO — 22 de novembro a 21 de dezembroe rr^TT n, a- n~,~7~1W. -^B|  Voc& comega a sua semana sob not^vel influencia astral.
| , —o ma 5... - y Se>T^o Topoj^ /v sracaso Com isso ter^ vantagens no trato com governo, impostos,

y^T) m-& \ 1 5!tp^N 1 I polltica e festas, atem de poder realizar com sucess'o
HI 4|^M n—1|= /Ov mudangas e alteragoes em seu mododevida. Procure-se^ 

I C?' k°2aprovei,ar dLsso' p°is tudo °favorece-
j jV-^ M > vS 1= ¦ CAPRICbRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeinp
|| I I )^r" H -4l Quadra neutro nos assuntos material's. Procure n3o se
i|rp—pi—i? deixar abater por eventuais problemas da sua rotina de

| | ^H^^qVL £^~-CrZ trabalho ou de negbcios. Se isso acontecer, vocS poderi
§]—^ IMf'fft'jPif 4f''' rT<vW®0Lj n^TI alterar, de forma danosa, o seu comportamento'ertiij'iltJWi—Iti t=l_Ji yzzc. =—1 famllia e no amor. Por isso, seja positivo.
OCONDOMlNIO LAERTE ¦ AQUARIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
|lcJ^w/MfcA<^ED.TATO&«E O IKx# TTTv  

A0n^and? C,om excelent® ;nflu6ncia geral, o nativo/de
Vt—louwEoua'x.mmr! ( Bu.'J f aj«ajiNDo Aquano tera uma segunda-feira recompensadora em^JS-

4)' esta' tcntwo mos materials. Voce poderi recuperar importancia dada
_ • como perdida ou reencontrar objeto de estima. ExcelentE" 

plateia de oolundveis' CTTa~_ ^^^5 momento para oamor. Novidades nesta ante-v6speradp

¦va ^ ¦ PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de mar?o
1 ._ _ _ frtPC-/ifr Agindo de forma a controlar sua tendencia a fugir :do

I I Tl HjBto ^ WgSfi • "* /| I Bjfi» convencional, voce ter^ uma boa segunda-feira, especial-
¦ B B I MmmM I' ill ^JSSaZP g HI mente em termos pessoais e Intimos. Nestas duas cjife
1 I ¦ m ' I a    _  —* h^ a prdominincia de boas influSncias que o farSo feili&P

^ ^ "^V/V N/ KIDFAROFA TOM K.RYAN realizado. Alegria e realizagao.
/ewTAo MNO\ n P.^VOEIWO.^X ^ /TJ^Tcaha CHAN JJ
(^'tr^ama/^aa LOGOGRIFO jerOnimo ferreira

¦ ^oiVTaMHW?UHAMBuR^&KH pOMtcrLl0? _'^0RWJ I V^E^UNTOLUfS|JKttC.t»H

pcirrnp"nt,pi ™°™ma

j, Ml? ili f T54 ,i \J <*¦ (UTV /" t5<t Ni = j V w ^ '5^ Nk
JllMa: 122. M *« ¦ —_—/IP T JJ L

aTl _ - _ I AS COBRAS  VERiSSIMO

o ocaia lj

BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE
HUM, ACHO QUE.^ Ill voct DEVE &ER MAIsl ,WM°SBjM. VOU QUfeRERj.- ! POSITIVO.. . &ER DE- »l rw^r v£lPflR P£'

|

EDMORT  L.F.VERiSSIMO E MIGUEL PAIVA
"fluIwDO^ ^°Yey''p

predominavam so- rAfJDO'

CRUZADAS

A SENTE SABE QUE ESESÜMDA- FE.1RA DL/AMDOACORDA E EMCOMTRA &EI&GRILOS FaZEMDO BALE NATlQELA ^
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Marco Antonlo Teixeira

Apesar da improvisação da casa noturna, Iglesias empolgou uma
platéia de colunáveis

Iglesias

/

esquenta

ÁRIES — 21 de março a 20 de abril
O arietino vai iniciar sua semana sujeito a influência mííjto
forte quanto a desencontro de temperamento e opiniões
em seu trabalho e na rotina pessoal. Por isso, é recorriSp-
dável uma atitude mais moderada e conciliadora em todas
as suas ações. :T^;

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Hoje, com influência ainda positiva sobre suas finanças,
você terá bons momentos no trato profissional ou de
negócios. Perspicácia e acuidade mental. Dedicação esçe-
ciai no amor. 5

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Senso político altamente desenvolvido para o geminiano.
Seu dia mostrará aspectos de forte positividade parado
trabalho de rotina e no trato de questões relacionadas!à
família. Sensibilidade forte em relação ao amor. Dedicaiáo
e romantismo. Saúde boa.
M CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho í
Dia em que toda a influência astrológica se concentra *a
condução de assuntos profissionais pendentes. Procute
não se mostrar indeciso. No final do dia há indicações
fortes de mudança para melhor do quadro de regènqie
sobre seus sentimentos. •*
LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Indicações de favorecimento na condução de sua rotina
de trabalho, setor onde podem se manifestar novidades
de excelente significado. No período da tarde e à noite é
possível que você receba noticias que mudarão, para
melhor, o seu estado de ânimo.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro ¦ «
Regência que mostra um quadro de tranqüilidade material
que muito o favorecerá. Apoio de pessoas idosas. Noticips
de bom significado vindas de locais distantes. No ampr
realizam-se algumas de suas aspirações. Romantismo
acentuado. Harmonia e realização.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Dia neutro em sua regência quanto aos assuntos mate-
riais. No entanto, é forte a disposição que o favorecerem
relação a novas amizades e manifestações de carinho e
dedicação na vivência mais íntima. Uma pessoa do sexo
oposto poderá mudar seus planos.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro :
Hoje começa a vigorar uma forte influência no sentido de
materialização de alguns de seus planos e sonhos, vanta-
gens e crescimento material. Presença importante de
pessoa muito querida. Afetividade. Positividade nos com-
promissos amorosos.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Você começa a sua semana sob notável influência astral.
Com isso terá vantagens no trato com governo, impostos,
política e festas, além de poder realizar com sucesso
mudanças e alterações em seu modo de vida. Procure-se
aproveitar disso, pois tudo o favorece.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeinp
Quadro neutro nos assuntos materiais. Procure não sp
deixar abater por eventuais problemas da sua rotina de
trabalho ou de negócios. Se isso acontecer, você poderià
alterar, de forma danosa, o seu comportamento erti
família e no amor. Por isso, seja positivo.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro ;Contando com excelente influência geral, o nativo'de
Aquário terá uma segunda-feira recompensadora em"ter-
mos materiais. Você poderá recuperar importância dada
como perdida ou reencontrar objeto de estima. Excelente
momento para o amor. Novidades nesta ante-véspers ijp
entrada do sol em Aquário. .

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Agindo de forma a controlar sua tendência a fugindo
convencional, você terá uma boa segunda-feira, especial-
mente em termos pessoais e íntimos. Nestas duas cásâs
há a prdominância de boas influências que o farão 

'fffln
realizado. Alegria e realização. -v£

11. engravidar (5)12 felicitar (8)13. malograr (5)14. namorada (6)15. prender (8)16. prurido (7)17. tagarela (7)18. unheiro (7)19. vadiar (7)20. verde-claro (6)Palavra Chave14 letras
Consiste o LOGO-
GRIFO em encon-
trar-se determinadovocábulo, cujas con-
soantes já estão ins-
cntas no quadro aci-
ma. Ao lado, à direi-
ta. é dada uma rela-
ção de vinte concei-
tos. devendo ser en-
contrado um sinóni-mo para cada um,
com o número de le-

tras entre paréftte-ses, todos coriléça-
dos pela letra1 uifçi.ii
da palavra-chíveAs letras do todçs pssinônimos e^Àocontidas no téjrrtioencoberto, raspei-
tando-se as letras re-
petidas. ¦ rSSoluções do .pio-blema n° 2755 PjMa-
vra-chave: lty'A-
CULIRROSTRCt-^
Parciais: mitra;Ofaa-
turi, matoso, rhcjo-
sa; moscar; irtífar;
mostrar; matrtqDTo.
mortal; maluco; r$d-
roto; macurotao;
maior; miolo; jhnijga.macruro; martjrjjrpa-
cio, marruco; ^m&s-culo.

JORNAL DO BRASIL

PROBLEMA
N° 2756

1. alastrar-se (7)
2. antiga dança

francesa (6)3. antro (5)4. aprovar (6)5. caipira (6)6. censurar (6)7. chuva fina (5)8. chuviscar (6)9. degola (7)
10. deteriorar (61
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HOROSCOPO MA)CKLIM

JERÔNIMO FERIRA

XADREZ ILUSKA SIMOhJSEN

Mareia Cezimbra

ODO o glamour do espa-
I nhol Júlio Iglesias, 44

anos, não impediu uma
estréia um tanto chamuscada
sexta à noite, no Scala 2, no Le-
blon. Um leve cheiro de queima-
do, forte apenas nas escadarias,
reavivava o fogo de três dias antes
e o ar condicionado funcionou me-
lhor para quem pagou CZ$ 32 mil
por quatro lugares à mesa do in-
cendiado Scala 1, mas sentou em
poltronas do segundo andar do
Scala 2. É óbvio que o serviço de
bar no setor de poltronas foi im-
provisado. O senhor Afonso Cã-
mara pagou ingresso de CZ$ 8 mil
e gritou muito com os garçons
para conseguir duas doses de uís-
,que nacional com pagamento an-
.tecipado de CZ$ 600. Ao final do
longo espetáculo de Iglesias, po-
rém, Câmara proibia qualquer re-
clamaçáo: "Valeu muito, apesar
de tudo. Sou fã dele há 20 anos."

A elegância também subiu ao
palco. Júlio Iglesias suportou sem
reclamar o calor das luzes, sob um
terno com colete, gravata e calças
negros. Houve gritinhos na pia-
téia quando ele, por várias vezes,
aceitou lencinhos das fás da pri-
meira fila para enxugar o rosto
banhado em suor.

Júlio Iglesias confessou por fim
que mal conseguira abrir os olhos.
Aos 20 minutos de show, o micro-
fone do cantor romântico entrou
em pane, mas ele provocou riso
quando benzeu o público já amai-
diçoado pelo incêndio. A microfo-
nia foi rapidamente resolvida.
Uma das personagens da platéia,
a relaçóes-públicas Ana Maria
Tornaghi, comentava que até o
incidente com o microfone foi ele-
gante. "Ele brincou com o público
sem exagerar. Ele é realmente
muito elegante", dizia.

O palco, preparado para Gal
Costa, foi adaptado em 24 horas
para o som que Júlio Iglesias trou-
xe dos Estados Unidos. Sem tem-
po para ensaios, ele conseguiu
controlar com sinais o maior ou
menor volume dos teclados para
soltar a voz em números aplaudi-
dos como Cucurucucu paloma,
Coração apaixonado e Guantana-
mera. Nada porém perturbava um
certo frisson quando Júlio Igle-
sias expressava sem romantismo
com a mào direita sobre o peito e
os dedos amassando o paletó pre-
to. As mulheres da platéia tam-
bem levavam as mãos ao peito Os
elogios se dirigiam ainda à infra-
estrutura de ^hico Recarey. que,

DEAN YOUNGÊ STANDRAKE

lli ABERTO DO BRASIL
Organizado pela Promochoss Ltda, será realizado do 04 a-OJde fovereiro próximo o 111 Campeonato Aborto do Brasilí^ohotel Umuarama (rua 4 n° 492) em Goiânia, no estado d.£
Goiás.Ao todo serão jogadas 7 rodadas, com a seguinte
programação: dia 04 — Congresso Técnico (15 h). Abeftüra
(18 h) e Io rod (19 h); dia 05 — 2° rod (09 h) e 3" rod (16,30 hí;
dia 06 — 4" rod (09 h) e 5a rod (16.30 h); dia 07 — 5" rod (08 h[,7a rod (14 h) e Encerramento (21 h). No ritmo de jogo seráobservado o sistema Reykjavic, com 1 h e 30min para 30lances e 1 h para cada 20 lances subsequentesAos jogadores que não puderem disputar alguma das
partidas, da primeira à última rodada inclusive, será facultada asolicitação de"bye ausente" que representa a liboração de
presença naquela rodada e o acréscimo de meio ponto £pontuação acumulada do enxadrista requerente. Todos osresultados serão submetidos ao departamento de rating daCBX.

Premiação: Todos os campeões de cada categoria -—
geral, veterano, feminino, juvenil, cadete, infanto juvenil, pró,-infantil e mirim — receberão troléu e os 2a e 3 colocadosterão direito a medalhas.

Os prêmios em cruzados serão oferecidos da seguinteforma: Categoria Geral — CZ$ 120 mil, sendo de 40, 20, 15.10. 8, 7, 6. 5. 4. 3 e 2 mil. cobrindo do Io ao 11o lugares. Par^
as categorias de veterano, feminino, juvenil e Goiano terão ototal de CZ$ 20.000,00 cada uma, distribuídos em 10,5, 3 e 2mil, do campeão ao 4o colocado. Como premiação especial. 05
campeões de cada categoria ostarão automaticamente classi-ficados para as respectivas fases finais de seus campeonato^absolutos, sem ônus de hospedagem e alimentação. !Hospedagem: O Hotel Umuarama oferece desconios
para os jogadores e acompanhantes, a saber: diárias?*dô
apartamentos — triplos (CZ$ 3.936.00). duplos (CZ$ 3.168.00)e simples (CZ$ 2 590,00). Haverá alojamento gratuito em
ginásio de esportes no centro da cidade, porém em númerc}
limitado.Para reservas e informações adicionais fazer contactp
com o plantão de atendimento: (062) 241-0920.

Será cobrada taxa de inscrição no valor de 600 cruzados)
com desconto de 50% para os nascidos a partir de 01.01/70,
Porém, se a inscrição for posterior a data de 27/01/88, esses
valores estarão acrescidos de 50% de seu valor (1 200 e 600);

Atenção! No prospecto do torneio estão avisando que "a
partir de 01/1/88 todos os Campeonatos Brasileiros só pode1rão ser disputados por jogadores devidamente cadastradoá
junto à CBX. e para tanto haverá no local um representante
para efetuar este cadastramento". Pela última informaçãc)
recebida este cadastramento corresponde ao valor de 2 OTNs
(hoje com valor de 596.94 o que somaria a um total de 1193.88
cruzados. Em fevereiro o valor estará aumentado). O evento
conta com o patrocínio do Consórcio Nacional CBT — Copia4
ven, em promoção do Governo do Estado de Goiãs, Secretaria
de Estado do Desporto e Lazer. CBX (pres Luiz Tavares dá
Silva) e Federação de Xadrez do Estado de Goiás (pres Renatq
Gino Genovesi). com apoio do Centro de Tradições Goianas,
Pepsi-Cola. Vasp e Assiste.

EM TEMPO Todos os jogadores deverão levar peças erelógio, caso contrário será cobrada taxa adicional de CZS
1.200,00 a título de aluguel de material!

DIAGRAMA 465
José Figueiredo 1967

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — obturar. no; brirr. limar iau.
batuta; eu; parica. aiu; dita. isba; rocim; vau,
nasala, ai; tales, reino; ir; lemnisco.
VERTICAIS — obietiva; brau tiu: um, alar, ntido-
se, natatil; ora; mucicas; bau: pia; abu; amarra;

saire, ralos, nan:, tin; em.
Correspondência para: Rua daa Palmeiras, 57

ap. 4
Botafogo — CEP 22270

MATE EM 2 LANCES
diagrama 464 VinSRta
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GARFIELD JIMDAVIS

CEBOLINHA

em 48 horas, pintou tetos, aspirou
toda a fuligem e boa parte do
cheiro de fumaça. Os assessores
do empresário informavam que os
tapetes foram trocados em tempo
recorde sem uso de colas Jntoxi-
cantes, mas presos com pregos.
Outra tarefa considerada mágica
foi a troca de estofamentos de
cadeiras inutilizadas pela água.
Os springers do Scala 2 ensopa-
ram, durante o incêndio, as cadei-
ras e o tapete da casa.

A platéia requintada tinha pou-
cos artistas. Os personagens que
pagaram até CZ$ 15 mil para ver
Iglesias costumam freqüentar
mais colunas sociais do que o no-
ticiário cultural: Ivo Pintanguy,
Josefina Jordan, Humberto Saad,
Lili de Carvalho, Madeleine Saad,
Glorinha Sued, Jambert, Roberto
Seabra, Maria Pia e Mariano Mar-
condes Ferraz e muitos outros. As
roupas de seda
bre as de lamê e
elegância estava até na

de Júlio Iglesias, já ridicularizada
muitas vezes como sintoma de
decadência pela imprensa espa-
nhola. Em conversa telefônica an-
tes de chegar ao Brasil, Iglesias
disse que a imprensa é livre para
ter opinião, mas o importante é o
amor do povo espanhol, registra-
do na sua véndagem na Espanha,
de 30%, segundo ele, dos discos
vendidos no país. O show termi-
nou sem pedidos de bis. O hit final
era de Nelson Ned: "Mas tudo
passa, tudo passara..." Iglesias in-
terromperá sua excursão para mi-
xar o segundo Lp em língua lngle-
sa, há trés anos preparado pela
CBS para estourar no mercado
americano. Volta porem para o
carnaval do Rio e encerra a tem-
p.orada dia 22 de fevereiro no Gi-
gantinha de Porto Alegre. O show
do Scala 2 vai até amanhã.

MAURÍCIO DE SOUSA

L.F.VERÍSSIMO E MIGUEL PAIVA

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS 1 — diz-se da textura cujos constl-
tuintes não tèm contornos cristalinos próprios e s8o
aproximadamente de iguais dimensões; 11 — quevõo ao sabor da direção do vento (vôo da ave): 12 —
imobilidade; paralisia; intervalo que separa a slstols
da diástole; 13 —coisa nenhuma; também nâo; 14— epiglote; abertura; 15 — extremar para a luta;
dividir, separar; 17 — a quarta corda do violoncelo e
da viola; 18 — barco de fundo chato usado em
navegação fluvial; substância branca resultante da
calcinaçâo de pedras calcárias, usada em argamas-
sas, mercê das suas propriedades aglomerantes;
20 — cachimbo, usado na Indla, com depósito de
água no meio do tubo por onde passa a fumaça;
planta gramlnia do Brasil; 21 — dinheiro; medica-
mento de escassa consistâncla. para uso externo, e
que tem por base uma gordura; 23 — grupo de
dialetos romances das províncias meridionais daFrança (assim denominados nos fins do sóculo XIII,
em virtude do uso da palavra os para exprimirafirmação); 25 — quinto mês do ano eclesiástico
judaico (corresponde a partes dos'meses de julho eagosto); 26 — diz-se do gado que pelo verto pastanas montanhas e pelo inverno na planície; antigomagistrado, de nomeação régia, e que governaamplamente um território ou comarca; 29 — carbo-natos hidratados de bismutos; nitrato de bismutonormal, obtido em forma de cristais higroscóppicos,
lustrosos, incolores. 'pela ação de ácido nitricosobre bismuto e usado principalmente no fabrico deoutros compostos de bismuto Ipl.); 31 — defeito dacomposição linotípica, quando, por má regulagem
das navalhas, ela tende a abaular-se; no (uste oucorpo principal dos tambores, tlmpanos, bombos,etc., cinto circular, de madeira mole, o qual, pormelo de cordagem ou de parafusos, retosa a pele
que está enrolada nos arquilhos; 32 — designação
comum a diversas fibras têxteis de aspecto oconsistência sedosos, feitas de celulose; sodaartificial feita com estas fibras; 33 — assar leve-mente; 34 —língua filosófica universal (criada porEdward Foster).
VERTICAIS - 1 - di z-se de pessoas grandalho-nas. porém moles, pouco ativas; 2 — que receboou dá uma ração; 3 — planta da família dassapotãceas, originária do Peru. dotada de late*,
produtora de apreciado fruto édulo, que é cultivadanas regiões tropicais e cuja madeira se utiliza nofabr,co de instrumentos musicais; 4 — aquele quetem pequenez anômala do tronco humano Ipi 1,5 —mal-estar geral, indisposição, moleza. 6 — parafu-sos que prendem as lâminas aos cabos. 7 —companhia financeira ou comercial, que faz indistin-

temente todo gênero do operações; corrida em que
podem tomar parte todos os cavalos; 8 —
designação comum às conchas de moluscos gas-trópodes. nas quais sopram os pescadores e janga-deiros para anunciar sua chegada ao porto ou
transmitir noticias no mar; concha piramidal, com
linhas longitudinais e transversais; 9 — capa ou
manto preto de mulher; 10 — maneira errada,
defeituosa, de ver, de julgar, de raciocinar; desvio
de um dos olhos, de modo que os dois não fixam o
mesmo portfo no espaço; 16 — perfuração redonda
nas rodas do carro de bois; 19 — animal mamífero,
da ordem dos carnívoros, da família dos mustelí-
deos, tendo a espécie brasileira cerca de 70cm de
comprimento e 30cm de cauda e o corpo revestido
de pêlos longos, pardo-cinzentos; 22 — pedacinho
de qualquer coisa; 24 — esbravejar de cólera,
vociferar; 27 — planta palmácea; 28 — indivíduo de
uma tribo indígena extinta, que habitou nos Cam-
pos Novos de Paranapanema; 30 — em cabala "luz
do criador". Colaboraçio do ODIN M. QUEIROZ
— Rio.

Depois de
20 minutos
de show,
houve pane
no
microfone
do cantor,
que logo foi
reparado
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o_s_jL»' s vi Nil bos show para a lo- »A 8 v?n* cultural-  cal, exibido simultanea- A- «>'
jo*N«,oo.wAsn,. mente pa Alemanha, jfe, "\  ^bHBPP*^'^ ——— I
Ideias  . :'  r|SdoUvSfara" Rfe Marialice e Jose Hugo Celiddnio nos soloes do Rio

j g\ JTV A jazemuruu® terminara seu novo Lp,L—"^: 
fjr/>^ 2 ®, 3 CELSO BLUES BOY Terra Mater, que tern T3«AW.^ A/fnr/P' 
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grande amigo do presidente Jose Royale sera o palco de
f A Ml FfilAL llrf riesconto Y "" -» JO—^ ¦ ¦ Barney, ganhou na loto. Car dm para o langa-

M bULCUIHL... Uu ucaiiuiiiu jT"**—^ In • A Caixa Economica esta pronta viento da nova colegao
10% nas compras & VISTA, f TliriSIIlO 1 U6 lOIlffG para inaugurar postos de jogo no da Maison Dior, dia 25,
como promogao de janeiro. I 552=55=55—=5=^====— I • o nrefeito Janio Qua- Amazonas, Para e Ceara. durante um almogo so

Uniformes e todas as mercadorias. I 
yiaje pelOS qUateO fElST* -J

Virlos'ano^lLiSrio. Cant°S deStoOBdeWlO. I rada^exte^man. SS^£«SZ

A COLEGIAL I TODAS AS QUARTASNOJORN / sos bilhetes aos contri- UlSigllOSLlCO roline de Monaco.

V Rua 7 de Setembro 165 e suas filiais J ^ buintes Paulistanos 0Diniao de Luis Inacio Lula da e" que estao indignados R.]va ^riidato do PT a nresidencia da seguidoras do estilo.
 com o aumento do Republica, o que esta faltando ao presi- ¦ ¦ ¦

AS DUAS MAIS IMPORTANTES DIA 28: GAL COSTA Em quatro paginas de^umor067
nao e nada alem de senso ^^ 
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ESTREIAS DO ANO DIA 15: JULIO IGLESIAS ta seu estilo rebuscado ria da ^-esidencia, ao inves de continuar f GSt3i I
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SEM FUTURO?

ISSO É O BAIXO ASTRAL

Aqui seu

alto.

A sua melhor marca

A maior expressão
da música romântica
em sua tournêe ao
Brasil faz suas cinco
e exclusivas
apresentações
no Scala

HORÁRIO
22:30 hs

INFORMAÇOES
239-4835
239-4448

MAIS UMA PRODUÇÃO
t- REALIZAÇÃO

Mesa: ¦§
CZ$ 15.000,00 p/pessoa^'•-; - ' .. V- ...í.v ' •> ¦ >i
Poltrona: " ¦

CZ$ 5000.00 
" ' i mmm!r| i&f mi##
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JORNAL DO BRASIL

pj Grupo Ana
Esta semana Tiin Maia ? Av. Bartolomeu

Zózimo

pirâmide
O prefeito Saturnino

Braga aderiu à
pirâmide.

No caso, a pirâmide
de sangue pilotada
pelo sociólogo Herbert
de Souza.

Nos próximos dias,
Saturnino — que,
segundo Brizola, é um
príncipe dinamarquês
— arreagaça as
mangas para doar
sangue, na Casa dos
Hemofílicos, Tijuca.

Vai provar que não
tem sangue azul.

Rubens Monteiro

COMPRAR.
VENDER.

ALLJGAR

TUDO.

Especial
O trompetista Mareio

Montarroyos decola nes-
ta quarta-feira.

Viaja rumo à Suíça, on-
de será o astro de um
show para a televisão lo-
cal, exibido simultanea-
mente na Alemanha,
França, Áustria e Itália.

Quando voltar ao Rio,
terminará seu novo Lp,
Terra Mater, que tem
lançamento marcado pa-
ra março nos Estados
Unidos e depois no
Brasil.

¦ ¦ ¦

Mtlü VENDIDOS
RESENHAS

VIDA CULTURAL
JQIU<W,D0>|lA8n.-
Idéias Marialice e José Hugo Celidònio nos salões do RioJa/zmania

CELSO BLUES BOY
Av. Rainha Elizabeth 769 Ipanema N>nesj_2j ModaTODOS OS

O Maxim's da rua
Royale será o palco de
Cardin para o lança-
mento da nova coleção
da Maison Dior, dia 25,
durante um almoço só
para mulheres.

Na platéia já está
confirmado um nome
de peso: a princesa Ca-
roline de Mônaco.

Uma das mais fiéis
seguidoras do estilo.

u m m

Fim da

festa
A primeira secretaria

do Senado baixou por-
taria determinando que
todos os veículos dos
senadores sejam reco-
lhidos no final do expe-
diente, nos fins de se-
mana e nas suas ausên-
cias de Brasília.

Motivo: as placas de
bronze foram vistas cir-
culando nos melhores
— e piores — motéis da
Capital.

O empresário Mathias Machline,
grande amigo do presidente José
Sarney, ganhou na loto.

A Caixa Econômica está pronta
para inaugurar postos de jogo no
Amazonas, Pará e Ceará.

A loto chega a esses estados com
tecnologia Sharp, de Machline.

Á COLEGIAL... dá desconto
10% nas compras à VISTA,
como promoção de janeiro.

Uniformes e todas as mercadorias.

APROVEITE
Vários planos de crediário.

A COLEGIAL
Rua 7 de Setembro 165 e suas filiais

Turismo

Viaje pelos quatro

cantos deste caderno.
TODAS AS QUARTAS NO JORNAL DO BRASIL

O prefeito Jânio Qua-
dros, que acaba de vol-
tar de mais uma tempo-
rada no exterior, man-
dou um de seus famo-
sos bilhetes aos contri-
buintes paulistanos
que estão indignados
com o aumento do
IPTU.

Em quatro páginas
do carnê, Jânio exerci-
ta seu estilo rebuscado
para anunciar uma des-
coberta:

— A capital dos pau-
listas, hoje, constitui
um oásis no dramático
panorama nacional.

Diagnóstico

• Na opinião de Luís Inácio Lula da
Silva, candidato do PT à presidência da
República, o que está faltando ao presi-
dente Sarney não é nada além de senso
de humor:

— Se ele tivesse um pouquinho, sai-
ria da presidência, ao invés de continuar
fugindo de cerimônias de casamento.

AS DUAS MAIS IMPORTANTES DIA 28: GAL COSTA

ESTRÉIAS DO ANO DIA 15: JULI0 IGLESIAS

Diana Schurr, que ano passado con-
quistou o Grammy de melhor cantora de
jazz, com seu álbum Tim Less, está
decidida a repetir a dose em 88.

Seu novo Lp, que inclui a participação
da banda de Count Basie, está há três
meses em primeiro lugar nas paradas de
sucesso norte-americanas.

Em tempo: no Brasil o disco tem lan-
çamento previsto para março.

Largada
Já têm data marcada

os testes de Fórmula-1
do piloto Nelson Piquet
para o Grand-Prix des-
te ano: 3, 4 e 5 de
março.

Piquet treinará sozi-
nho nas pistas de Jaca-
repaguá, enquanto as
outras equipes só terão
o mesmo direito a par-
tir do dia 7.

Privilégios de tricam-
peão correndo em casa.

A Transamazônica
foi o cenário escolhido
pela Fiat para os testes
e a produção da cam-
panha publicitária do
seu novo lançamento
no mercado nacional.

Trata-se do Fiat-
Panda — que já é um
sucesso na Europa — e
que tem. lançamento
previsto para breve no
Brasil.

Na Itália, onde che-
gou no começo da déca-
da, o carro virou uma
espécie de versão eco-
nômica dos utilitários
tipo fora-de-estrada.
Parece uma Rural Wil-
lys rejuvenescida, me-
nor e sem tanta sede de
combustível, com um
design cheio de truques.

O estofamento, por
exemplo, todo high-
tech, pode ser jogado
em máquina de lavar
roupa.

¦ ¦ ¦

Bom

Lá como ca
Na Alemanha, a partir de outubro,

todo motorista será obrigado a carregar
em seu veículo, além do estojo de pri-
meiros-socorros, um grosso par de luvas
de plástico.

É mais uma prevenção contra a conta-
minação da Aids, em caso de ajuda aos
acidentados, nas estradas alemãs.

Chico,

o sucesso
O compositor e dou-

blê de cantor Chico
Buarque de Hollanda
está em paz com o su-
cesso.

O show que lota o
Canecão diariamente já
foi ouvido até na Euro-
pa, onde a imprensa lhe
tem atribuído rasgados
elogios.

Como resultado, o
compositor levará
Francisco, em abril, à
França, a Portugal e à
Espanha.

Antes faz uma mini-
temporada de duas se-
manas no Palace, em
São Paulo, e percorre
algumas cidades do
Nordeste.

H O ¦

Roda-VivaAPOIO CULTURAL

Foi em torno da deusa pop Tina
Turner o almoço de ontem na cobertu-
ra de Alfredo Saad, na Avenida Atlân-
tica.

O professor Mário Henrique Simon-
sen voou ontem para Nova Iorque.

O novo cônsul-geral do Brasil em
Assunção é o ministro Virgílio Moretz-
sohn de Andrade.

Maria e Hélio Beltrão movimenta-
ram a serra neste fim de semana
recebendo um grupo de amigos para
almoço, em Petrópolis.

Tim Rescala reabre dias 23 e 24, ao
ar livre, as atividades musicais do
MAM, com o seu espetáculo A Ilha de
Santa Cruz.

Dia 22, o governador e sra Orestes
Quércia recebem para um jantar em
torno do chanceler de Cuba e sra
Isidro Malmierca, no Palácio Bandei-
rantes. O arquiteto Oscar Niemeyer
já confirmou presença.

O violinista Stephane Grappelli, um
dos maiores nomes no cenário euro-
peu, vai comemorar seus 80 anos com
um grande concerto, dia 26, em Lon-
dres, ao lado de outro grande violinis-
ta, Yehudi Menuhin.

Concorridíssimo o show de Júlio
Iglesias, no Scala.

No almoço de domingo, no Negres-
co, Eliana e José Eduardo Guinle.

Francesc Petit, o P da DPZ, será um
dos jurados do Second Annual Design
Internacional Exihibition, dias 6 e 7
de fevereiro, em Nova Iorque.
o Lúcia e Pedro Grossi receberam pa-
ra almoço, ontem, na sua casa de
Búzios. Entre os presentes: Thales Vi-
tal Brasil, Paulo Branco e Hélio Paulo
Ferraz.

Presença deslumbrante, diária-
mente, nas quadras da Império Serra-
no: Vanessa de Oliveira, rainha da
bateria da escola.

imort
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"UN HOMBRE SOLO"
À venda, LP, Cassete e CD

s S I DOMINGORH — mimn rmmiAmi.JORNAL DO BHASIl.
O tri-presidente

Ulysses Guimarães,
mestre pessedista das
mesas de negociação
política, revelou na
sexta-feira ser
também um craque
em outro tipo de
mesa: a de
pingue-pongue.A folga nos
trabalhos da
Constituinte permitiu
a Ulysses dedicar-se
com exclusividade ao
seu neto, a quem
desafiou para uma
disputa de
pingue-pongue na
residência oficial da
península dos
ministros.
« Para saborear a sua
vitória, Ulysses
abdicou da poire, a
pedido do neto, e
mostrou seu talento
numa terceira mesa: a
de comida. Juntos
traçaram uma pizza
no restaurante
Kazebre, a preferida
do ex-presidente
Tancredo Neves nas
temporadas
brasilienses.

• Do ex-ministro Mário
Henrique Simonsen so-
bre a política econômica
do ministro Mailson da
Nóbrega:

— Está todo mundo
esperando que o feijão
com arroz da nova políti-
ca econômica brasileira
seja bem temperado.

Doleiro

esperto
• Instituiu-se no Ita-
marati, mais precisa-
mente no terceiro an-
dar do prédio em Brasí-
lia, a sala do dólar,
e Ocupada por um fun-
cionário de portaria
cuja função é trocar do-
lares no câmbio negro.
« No próximo mês o do-
leiro entra em férias,
mas já escalou um filho
para tomar conta dos
negoeios.

Na revista Domingo, você
encontra a programaçao d
semana inteira.

JORNAL DO BRASIL
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FIL-mES ttA. TVJ? JLJLJ±VXJCJ*=» «" BEB

A semana 
começa bem

Arquivo ——
Paulo A. Fortes

São três os bons
filmes desta ótima
segunda-feira. Logo
à tarde, muitas
risadas com Zorro e
seu irmão çay
(ambos vividos por
George Hamilton),
em As duas faces
do Zorro (Canal 4,
14h20min). Mais
tarde, voltamos às
galáxias distantes
com Han Solo e
Luke Skywalker, em
O Império
contra-ataca (Canal
4, 21h25min). No
começo da
madrugada, uma
comédia muito
maluca, do mestre
Frank Capra: Esse
mundo é um
hospício (Canal 4,
0hl5min).

Is
ifg&x' iw

Princesa nas
telas, na série
Guerra nas
estrelas, Carrie
Fischer
pertence na
vida real à
realeza de
Hollywood, o
que, mais que
um privilégio, ê
uma sina

Princesa das estrelas

-Vmrn
| Ppl

ByilllipWk • • -x. .1BHB|||B|

rivilégio é isso. Princesa nas
telas, a atriz Carrie Fisher

JL não o é menos na vida real.
Com duas horas de idade, filha de
Debbie Reynolds e Eddie Fisher,
estava sendo fotografada para a ca-
pa da revista Life. Aos 15 anos,
atuava na Broadway ao lado de sua
famosa mãe. Dois anos depois, fazia
um pequeno papel no filme Sham-
poo, uma adolescente atrevida que
cruza os braços e pergunta a Warren

Beatty, à quei-
ma-roupa e em
termos rudes, se
quer ir para a ca-
ma com ela. E
aos 20 anos atin-
gia finalmente a
celebridade pró-
pria, como a vir-
ginal Princesa.
Leia no filme
Guerra nas es-
trelas, de Geor-
ge Lukas, cuja
continuação, O
Império contra-
ataca, será exi-
bida hoje na te-
levisão.

Privilégio,
claro. Só que, al-
gumas vezes, o
privilégio tem
um preço alto, e
para Carrie foi
assim. Nada de
muito anormal;
apenas a clássi-
ca história da

pobre menina rica, mimada em casa
e na sociedade, mas infeliz. A infeli-
cidade, aliás, começou cedo, quando
Eddie deixou Debbie por Lyz Tay-
lor. Carrie tinha dois anos, e quando
pôde compreender o que acontecera
achou, naturalmente, que o pai
abandonara a ela, e não à sua mãe.
E, é claro, nunca o perdoou.

Com a chegada da adolescência,
instalou-se, também naturalmente,
a crise de identidade. Quem era,
para onde ia, que iria ser na vfda. A
resposta, pelo menos temporária,
veio nos contos e romances de So-
merset Maugham, com seu cínico
fatalismo: ia ser escritora. Na falta
de outra coisa, começou a anotar
fatos de sua vida. E embora conti-
nue a fazer isso, na época a vocação
não vingou. Carrie foi atraída para
caminhos mais fáceis, no teatro e no
cinema.

Casou-se com o cantor-
compositor Paul Simon, divorciou-
se.

Depois do sucesso, vinha a que-
da. Como seu pai na década de 50,
tornou-se viciada em anfetaminas."Há drogas em qualquer lugar onde
haja tensão e poder", explica hoje,
depois de passar 37 dias em trata-
mento numa clínica de desintoxica-
ção e ver um de seus melhores ami-
gos, o comediante de televisão John
Belushi, morrer de overdose com
um coquetel de cocaína. Tensão e
poder são apenas outros nomes para

Hollywoond, e Carrie resolveu dar-
se uma folga.

Contratada para escrever um li-
vro de não-ficção, depois de uma
entrevista picante que concedeu à
revista Esquire, acabou escrevendo
um romance, Postcards from the
edge (Postais enviados da beira do
abismo). O livro é uma paráfrase de
sua própria vida, mas Carrie nega
veementemente que a personagem
principal seja ela. "Isso, de algum
modo, minimiza minha capacidade
de imaginação", protesta.

Para quem nasceu e cresceu em
Hollywood, porém, é óbvio que to-
das as fugas e atalhos só conduzem
a Hollywood. Um dos personagens
de Postcards, após deixar a clínica
de desintoxicação, escreve um rotei-
ro de cinema, intitulado Rehab
(abreviação de Reabilitação). O ro-
teiro não existia, era apenas um
título, mas, assim que o romance foi
publicado, um produtor de cinema
telefonou para a autora querendo
saber como era a história de Rehab.

Pronto, Carrie estava de volta de
novo. O roteiro materializou-se e
será filmado por seu amigo Mike
Nichols. Ela é uma escritora, afinal

mais para Scott Fitzgerald e Do-
rothy Parker do que para Maughani

mas em Hollywood. O privilégio é
um privilégio, mas, pelo menos para
Carrie Fisher, é também uma sina.
Uma vez princesa, sempre princesamesmo sem happy end.

HOJE NO RIO

CINEMA

RECOMENDAÇÃO

DAUNBAILÓ (Down by law), de Jira Jar-
musoh. Com Tom Waits, John Lurie, Robor-
to Begnini o Nicoletta Braaohi. Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 281 — 295-2889): 15h,
I7hl0rain, I9h20min, 21h30min. Art-
Faahion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1268): 14h, 18h, 18h, 20h, 22h. Art-
Faahion Mall 8 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 20h30min, 22h30rain, (16 anos)
Continuações,

u *• Três homens encontram-se numa mes-
ma cela de priBáo. O filmo mostra, com
humor irônico, o convívio entre eles, a fuga
pelos pântanos da Louisiana e a separação
mais tarde. EUA/1988.
A BELA ADORMECIDA (Sleeplng Beauty),
desenho animado de Walt Disney. Largo do
Machado 8 (Largo do Machado, 29 — 205-
6842): 14h, 15h40min. Art-Fashion Mall 8
(Estrada da Oávea, 899 — 322-1258): 14h,
16h30min, 17h. 18h30min. Art- Casashop-
ping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746), Art-Madureira-2 (8hopping Center
de Madureira —390-1827): 16h, 18h30min,
18h. 13h30min, lBh, 16h30min. 18h. Bru-
ni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 5C2 —
256-4588), Bruni-Móier (Av. Amaro Cavai-
canti, 10B — 691-2748), Brunl-Tijuoa (Rua
Conde de Bonfim, 370 — 2B4-897B). Brunl-
Ipanema (Rua Visconde de Pirojá, 371 —
621-4890): 13h30min, lBh, 18h30mln. 18h,
19h30min. Bruni-Tijuoa (Rua Conde de
Bonfim, 370 — 264-8976): 13h30min, lBh,
16h30min, 18h. (Livre). Roapresentações.

Versão musicada do conto de Charles
Perrault. Princesa ó enfeitiçada dopois de
espetar o dedo num fuso o adormece profun-damente ate quo é despertada pelo beijo de
um príncipe. EUA/1958.
OS INTOCÁVEIS (The untouohabloo), de
Brian de Palma. Com Kevin Costner, Sean
Connery. Robort de Niro e Charles Martin
Smith. Art-Faohion Mall 4 (Estrada da Gá-
vea, 809 — 322-1268): 20h, 22h, Art-
Caiashopplng 3 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746), 19h30min, 21h30min.
(14 anos) RoapresentaçóeB.

Reconstituiçáo da história de Al Capo-
no, famoso gangstor do Chicago nos anos
30, e de sou perseguidor implacável, o agon-
te federal Eliot Ness. EUA/1987

SONHO DE VALSA (Brasileiro), de Ana Ca-
rolina. Com Xuxa Lopes, Nei Matogrosso,
Daniel Dantas o Arduíno Colaosanti. Ópera-
2h. (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945):
21h. Bruni-Méier (Av. Amaro Cavaloanti,
106 — 691-2746): 21h30min. (18 anos). Rea-
prosentaçõea.As fantasias de uma mulher do 30 anos
o as recordações de todos os homens que
amou. Produção de 1987.
O EXTERM3NADOR DO FUTURO (The ter-
minator), de James Cameron. Com Arnold
Schwarzenegger, Michael Bienn, Linda Ha-
milton, Paul Winfleld e Lanoe Henrikaen.
Rioamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): 15h20min, 17h30min, 19h40min,
21h60min. (18 anoa). Reapresentaçôo».

Ficção oientífica ambientada em Los An-
geles. A luta entre um oyborg (um ser que é
metade homem e metade máquina), aparen-
temente indestrutível, e um guerreiro do
futuro que tenta salvar a vida de uma garota
perseguida pelo oyborg. EUA/1984.
o SELVAGEM DA MOTOCICLETA (Bumblefish), de Francis Ford Coppola. Com Matt
Dillon, Miokey Rourke, Vincent Spano e
Diane Lane. Art-Casashopping-1 (Av. Alvo-
rada. Via-11, 2.160 — 32B-0748):
20hl0min, 22h, (14 anoa). Reaprosenta-
çõea.Adolescente vive à sombra de seu irmão
mais velho, antigo líder de gangs de rua.
EUA/ 1983.
BLADE RUNNER — CAÇADOR DE AN-
DRÓIDES (Blade Runner), de Ridley Soott.
Com Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean
Young o Edward James Olmos. Lldo-1
(Praia do Flamengo, 72 — 285-0642):
14h30min, 16h50min, 19hl0min,
21h30min. De 2o a 8a. a partir das
16h50min. Tijuoa-Palace 1 (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-1810): 14h, 18h20min,
18h40min, 81h. (14 anos), Reapresenta-
ções. Ficção científica no ano 2020. A ciôn-
cia genética já ó capaz de produzir cópias
humanas que são ohamadas replioantes.
Alguns destes seres se rebolam o são caça-
dos por policiais. EUA/1982. No 8túdio-
Copacabana o ar condicionado ootlnua oom
defeito.

ESTRÉIAS
NUNCA TE VI... SEMPRE TE AMEI (84 Cha-
ring croBB road), de David Jones. Cora Anne
Bancroft, Anthony Hopkins, Judi Dench, Jéan
de Baer. Bruni Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá, 371 — 621-4090): 20h, 22h. Brunl Tiju-
oa (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-8975):
19h30roin, 21h.

Uma jovem escritora adora ler, mas som
condições de comprar seus próprios livros res-
pondeu a um anúncio de um antiquário que
oferecia edições esgotadas. Assim começou um

PERTO DE VOCÊ
8HOPPINO8
ART CA8ASHOPPINO 1 — Um hóspede do
barulho: 14hl0min. íehlOmin, lShlOmin. O
selvagem da motocicleta: 20hl0min, 22h. (14
anos)
ART CA8A8HOPPING 2 — Os fantasmas trapa-
lhóes: 14h20m!n, 10h, 17h40min. (Livre). O fio
da suspeita: 19h20rain, 21h20min.
ART CA8A8HOPPINO 3 — A bela adormeolda:
15h, 18h30min, 18h. (Livre). Os Intooáveis:
I0h30min, 21h30mln. (14 anoa).
ART-FASHION MALL-1 — Daunballó: 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (16 anos).
ART FASHION MALL 8 — A bola adormecida:
14h, 16h30mln. 17h, 18h30min. (Livre). Daun-
bailó: 20h, 22h. (16 anos).
ART FASHION MALL 3 — Os fantasmas trapa-
lhóes. i3h30min, íehlOmin. íehBOmin,
18h30min. (Livro) O fio da BUspelta:
20hl0min, 22hlOmin.
ART FASHION MALL 4 — Um hóspedo do
bojulho: 14h, 18h, 18h. (Livre). Os Intocáveis:
20h, 22h (14 anos).
BARRA 1 — S.O.S: 14h, 18h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).BARRA B — King Kong 8: 14h, 16h. 18h. 20h,
22h. (Livre).BARRA 3 — Nascido para matar. 14h30min,
íehBOmin. 19hl0min, 21h30mln. (Livro)
RIO-8UL — Viagem insólita: 14h30min,
íehBOmin, 19h lOmin, 21h30min. (Livro).
COPACABANA
ART-COPACABANA — Os fantasmas trapa-
lhòoe. 14h, 15h40min. 17h20min, 19h. (Livro).
O fio da suspeita 20hlOmin, 22hlOmin.
BRUNI COPACABANA — A bela adormecida:
13h30rain. 15h. I6h30min. 18h. (Livro). Um
hóspode do barulho: 19h30min. 21h30min.
CINEMA 1 — Daunballó 15h, 17hl0min,
19h20rain, 21h30min. (16 anos)
CONDOR COPACABANA — S.O.8.: 14h. 16h,
18h, 20h. 22h. (Livre)
COPACABANA — King Kong 8: I4h. 16h, 18h,
20h. 22h. (Livre)
JÓIA — As bruxan de Eaatwick: 14h30min,
lôhSOmin. 19hl0min. 2lh30min. (14 anos)
RICAMAR — O extermhO.oJnun, 17mmun,
19h40min. filhOOmin. (18 anosa)
ROXY — Nascido para matar: I4h30mln,
I6h50mln, lüniuuiin, liinüOirdn. (14 anos)
STUDIO COPACABANA — Viagem insólita:
14h30min. 16h50min, íehlOmin, 21h30min.
(Livre)

• IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — A bola adormecida:
13h30mln, lBh. I6h30mln. 18h. I8h30min
(Livre) Nunca te vi. Sompro to amei: 80h, 22h
(14 anos).

relacionamento de 20 anos quo nasceu de um
negócio o transformou-se numa sólida ami-
zade.
S.O.S. TEM UM LOUCO SOLTO NO ESPAÇO
(Spaoeballs), de Mel Brooka. Com Mel Brooks,
John Candy, Rick Morandis o Bill Pullman.
Barra-1 (Av. das Amérioas, 4666 — 325-6487),
Leblon-8 (Av. Ataulfo do Paiva, 391 — 239-
5048) Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 —
240-1291), Condor Copacabana (Rua Figueire-
do Magalhães, 286 — 266-2810), Largo do
Machado-1 (Largo do Machado, 29 — 205-
6842): 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. Amérloa (Rua

Conde de Bonfim. 334 — 284-4246): 13h30min.
16h30min, 17h30mln, 19h30min. 21h30min.
Madurelra-3 (Rua João Vicente, 16 — 693-
2146) Baronesa (Rua Cândido Beniolo, 1747 —
390-6746): 16h, 17h, 19h, 21h. (Livre.)

Sátira aos filmes de ficção científica, com
toques do comédia e louoas trapalhadas.
EUA/1987.
BLACK COBRA (The blaok cobra), de Stelvio
Massi. Com Fred Williarason o Eva Grimaldi.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 220-1783):
13h40min, 16h30min, 17h20mln, 19hl0min.
21h. 8tudio Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194): 14hl0mln, 16h, 17h60min, 19h40mln,
21h30mln. (16 anos).

Violènoia. Um grupo de sanguinários ator-
roriza uma oidade americana. Produção ita-
liana.

CONTINUAÇÕES
KING KONQ 8 (King Kong Lives), de John
Guilhermin. Com Brian kerwin, Lida Hamil-
ton, John Ashton o Peter Michael Goetz. Odeon
(Praça Mahatma Oandhi, 2 — 280-3836); Tijuoa
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 284-5246), Ma-
durolra-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-
2338): 13h30min, 16h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min. Sío Lul»-8 (Rua do Cate-
te, 307 — 286-8296), Barra-8 (Av. daa Améri-
cas, 4666 — 325-6487): Copacabana (Av. Copa-
cubana, 801 — 266-0963). 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Art-M6ier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-
4644), Olaria (Rua Uranos, 1474 — 230-2666):
16h, 17h, 19h, 21h. Palácio (Campo Orande):
16h, 18h60mln, 18h40min, 20h30min. Cora
som dobby-stereo.

Segundo filmo do aventura do gorila do 12
metros de altura e 18 toneladas que aterroriza
uma cidade com sua fúria.
OS FANTASMAS TRAPALHÕES (Brasileiro),
de J. B. Tanko. Com Renato Aragao, Dtnló
Santana, Musaum, Zacarias, Gugu Liberato e
Dominó. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281-3628): do 2a a sábado, ás 14h40min,
16h20rain, 18h, 19h40min, 21h20min. Domin-
go o feriado, a partir das 13h. Pathé (Praça
Fioriano. 46 — 220-3136): de 2a a 8a, às 18h,
13h40min. 16h20min. 17h, 18h40min,
20h20rain, 22h. Sábado, domingo e feriado, a
partir daa 13h40min. Art-Copacabana (Av. Co-
pacabana, 759 — 235-4895). Art-Fashion Mall
3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
13h30rain, 15hl0min, 16h50min, 18h30min.
Art-Caaashoppin# 8 (Av. Alvorada, Via 11,
2,160-326-0748 14h20min. 18h, 17h40min.
Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889),
Art-Tijuoa (Rua Conde de Bonfim, 400 — 254-
9578), Art-Madureira 1 (Shopping Center do
Madureira — 390-1827): 14h20min, 16h,
I7h40min, I9h20min, 2lh. Bristol(Av. Minis-
tro Edgar Romoro, 460 — 391-4822): 13h,
14h40min, 16h20min, 18h, 19h40min,
21h20min. Ópera-8 (Praia de Botafogo, 340 —
552-4945): 14h20m, 16h, 17h40min,
19h20rain. (Livre).Nesta nova aventura, Os Trapalhões ven-
dom antigüidades na Amazônia e envolvem-se
cora um delegado que está perseguindo bandi-

dos que, por sua vez, estão à procura de uma
fortuna osoondida num oastelo mal-
assombrado. Produção de 1987.
VIAGEM INSÓLITA (Inneripaoo), de Joe Dan-
te. Com Dennis Quaid, Msj*tin Short, Meg Ryan
e Kevin MoCarthy. Tijuoa Palaoe-B (Rua Conde
de Bonfim. 810 — 828-4810): 14h, 16h80min,
18h40min, 2lh. Studio-Copaoaboana (Rua
Raul Fompéla, 108 — 847-8900), Rio Sul (Rua
Marquês de S&o Vicente, 68 — 874-4B38).
I4h30min, íehBOmin, lShlOmin. 8lh30min.
(Livro).Aventura sobre espionagem internacional
de alta tecnologia. Durante experiência em
laboratório, homem miniaturizado ontra no
corpo do outro o fioa dependendo de um mioro-
orip roubado para resolver a situação.
EUA/1987.
UM HÓSPEDE DO BARULHO (Harry and the
Hensersoni), de William De ar. Com John Lith-
gow, Melinda Dillon, Margaret Langrick e Jo-
shua Rudoy. Largo do Maohdo — 8 (Largo do
Maohado, 89 — 206-6842): 17h30min,
19h40min, 21h60mln. Art Fashion Mall 4 (Es-
trada da Qávoa, 899 — 322-12B8): 14h, 16h,
18h. Art CasaShopplng 1 (Av. Alvorada, 21B0
— 326-0748): 14hl0min, íehlOmin,
lShlOmin. Coper Tijuoa (Rua Conde de Bon-
fim, 816 — 878-1097), Brunl Méler (Av. Amaro
Cavaloanti, 106 — 691-2746): 16h, 17h, 19h.
2lh. Bruni Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
608 — 266-4688): I9h30min, 2lh30min. Com
som dolby-stereo. (Livre).

Aventura sobre uma estranha e enorme
oriatura encontrada num parque por uma faraí-
lia que resolve oriá-la o defendè-la da persegui-
ção de dentistas e caçadores. EUA/1987.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attraotion), de Adrian
Lyne. Com Michael Douglas, Ôlenn Close, An-
ne Archer e Ellen Hamilton Latzen. Paláclo-8
(Rua do Passeio, 40 — 240-6B41), Comodoro
(Rua Haddook Lobo. 146 — 264-2026): 14h.
18ha0min. 18h40min. 21h. Veneza (Av. Pas-
teur, 184-296-8349): 14h30min, ÍehBOmin,
19hl0mln, 21h30mln. Com som dolby-stereo
exceto no Comodoro. (18 anos).

A aventura de fim de semana entre um
advogado casado e uma mulher livre o indepen-
dento acaba em tragédia quando ela, psicótica,
persegue e ameaça a família dele ao ser abando-
nada. EUA/1987.
AS BRUXAS DE EA8TWICK (The wltohes of
Eaatwick), de George Miller. Com Jack Nichol-
son, Chor, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffor.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 255-7121):
14h30min, íehBOmin, lShlOmin, 21h30min.
(14 anos).

Trôs amigas envolvem-se cora um excêntri-
co homem, quo apareço na pacata cidade óndo
moram, e torna-se responsável por estranhos
episódios que modificam a rotina de todos os
habitantes. EUA/1987.

REAPRESENTAÇÓES
O FIO DA SUSPEITA (Jagged Edge), do Ri-
ohard Marquand. Com Gloen Close, Jeff Brid-
ges, Peter Coyote, Robort Loggia, John Dehnor,
Leigh-Taylor Young e Michael Dorn. Art Casa-

Shopping 8 (Av. Alvorada, Via 11, 2150-—325-
0748): 19h20min, 21h20mln. Art Copaoabana
(Av. Copaoabana, 769 — 236-4896): Art Fa-
shion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1268): 80hl0mln, 88hl0min (14 anos).

Uma jovem e rica herdeira é encontrada
brutalmente assassinada e o suspeito é o mari-
do, embora ele também tivesse sido atacado.
Para defondô-lo é escolhida uma advogada que
abandonara a promotoria. EUA/1985.
GOTO. A ILHA DO AMOR (Goto, rile d'Amour),
de Walerian Borowczyk. Com Pierre Brasseur e
Ginette Leolero. Sala Descaseis (Rua VoluntA-
rios da Pátria, 88 — 286-8149): 19h. Último dia.
Fantasia polítioa. França/1969
frAMnrAm 1989 — De WolfGrem. Com Rainer
Werner Fassbinder, Franco Nero, Cünther
Kaufmarra, Boy Oobert. Sala Deaessels (Rua
VoluntálOB da Pátria, 88 — 886-6149): 21h.
Último dia.

Um tenente de pollola tem quatro dias para
investigar o caso de uma ameaça de atentado a
bomba feita oontra uma grande oompanhla de
comunicação.
UM SONHO DE DOMINGO (Un dlamanohe a la
oampagne), de Bertrand Tavernier. Com Louis
Ducrezux, Sabine Azema, Michel Aumont, Ge-
nevieve Mnioh e Monlque Claumette. Palssan-
du (Rua Senador Vergueiro, 35 — 285-4653):
14h30mln. (Livre).Baseado no livro Monsleur Ladmirai va
Blentot Mourlr, de Pierre Bost. A ação se passa
em um único dia, um domingo de verão, quan-
do UK. velho pintor de 76 anos reoebe a visita de
seus filhos, em sua casa no campo. Produção
francesa de 1984.

9 SEMANAS E 1/8 DE AMOR (9 1/8 Weeks), de
Adrian Lyne. Com Mickey Rourke e Kim Basin-
ger. Lido-8 (Praia do Flamengo, 72 — 285-
0642): Sábado e domingo, ás 14h30min,
16h50min, I9hl0min, 2lh30min. De 2a a 8*,
ás 18h50min, 19hl0min, 21h30min. (16 anos).

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.

EXTRA
UM DIA MUITO ESPECIAL (Una glornat* par-
tioolaro), de Ettore Scola. Com Sophia Loren,
Marcello Mastroianni, John Vernon e Françoi-
se Berd. Hoje, às 14h. 16h, 18h, 20h e 22h, no
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 83. (14
anoa)O enoontro acidental entre uma dona-de-ca-
sa submissa e um radialista acusado de homos-
sexualismo no dia em que toda a oidade sai
para comemorar a chegada de Hitler a Roma.
Itália/1977.

MOSTRAS
FESTIVAL BAD BOY8 — Exibição de Conta
comigo (8tand by me), de Rob Reiner. Cora Wil
Wheaton, River Phoenix e Richard Dreyfuss.
16h, I7h30min, 19h, 20h30min, 22h, no Cine-
olube Estação Botafogo, Rua Voluntários da
Pátria, 88 (14 anos)

Quatro adolescentes aventuram-se, duran-
te um fim de semana, pelos caminhos de uma
floresta ondo um garoto havia desaparecido.
Baseado no livro The body, de Stephen King.
EUA/1986.

SHOW

CÂNDIDO MENDES — Um dia muito especial:
I4h, 10h, 18h. 20h, B8h (14 anos).
LAGOA DRIVE-IN — Brasa Adormecida:
80hl5min, 88h30min. (Livr.í)
LEBLON-1 — Nascido para matar: 14h30min,
íehBOmin, 19hl0mln, 8*ih30mln. (14 anos)
LEBLON-2 — S.O.S: 14t„ 16h, 18h, 80h, 88h
(Livro)
BOTAFOGO
BOTAFOGO — Gaiganta macia: 13h30min,
15h40min, 17h50min, 20h. (18 anos)
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Festival
Bad Boys. Ver em Mostras.
CORAL — Mad Max — Além da cúpula do
trovão: 14h, 16h, 18h. 20h, B2h (14 anos).
ÓPERA-1 — Nascido para matar: 14h30min,
1 Gh50min, 19hl0min, Clh30min. (Livre)
ÓPERA-2 — Os fantasmas trapalhões:
14h20mln, 10h, 17h40mln, 19h20mln. (LI-
vre). Sonho do valsa: 81h30mln. (10 anos).
SCALA — Elas só querem gozar: 14h, 17h, 80h
(18 anos).
VENEZA — Atração fatal: 14h30mln,
16h50min, 19hl0min, 81h30min. (18 anos)
CATETE E FLAMENGO
LAROO DO MACHADO-1 — S.O.S.: 14h, 18h,
18h, 80h, 28h. (Livre)LAROO DO MACHADO-2 — A bela adormecida:
14h, 15h30min. (Livre) — Um hóspede do boru-
lho: 17h30mln. 19h40mln. 21hB0mln. (Livre)
LIDO-1 — Blado runner — O caçador de andrói-
dos: do 6* a dom., ãs 14h30min. íehBOmin.
19hl0min, 21h30min. Do 2a a 4a, Às
íeheOmin, 19hl0min, 21h30min. (14 anoa)
LIDO-2 — 9 1/2 somanas de amor: de 8a a
domingo, às 14h30mln, íehBOmin. 19hlOmln.
£ 1 h30min. De 8* a 4*. As 16hSOmin,
lBhlOmin, 81h30min. (16 anos)
PAISSANDU NOSTALGIA — Um sonho do do-
mingo: I4h30min, 18h20m!n, lShlOmin, 80h,
ClhBOmln. (Livre).SÀO LUIZ-1 —Nascido para matar: 14h30min,
íehBOmin, íehlOmin, 21h30min. (14 anos)
SÁO LUIZ-2 — Cherry 2000: 14h. ISh, 18h.
20h, £2h. (14 anoa)
STUDIO CATETE — Suporman IV: Em busca da
paz: 14h, 16h, 18h, 80h, 82h. (Livro).
CENTRO
ODEON — Superman IV — Em busca da paz:13h30min, 15h30min. I7h30inin, 19h30mln.
81h30min. (Livre)
METRO BOAVISTA — S.O.8.: 14h. 16h. 18h,-20h, 22h. (Livre)ORLY — Girla omdelírios sexuais de 2aa6a. às
lOh, ilh30min, 13h, 14h30min. 16h,

I7h30min, 19h, 20h30min. Sáb e dom, a partirdas 14h30rain (18 anos)
PALÁCIO-1 — Nasoldo para matar: 14h,
16h20min. 18h40min, 81h. (14 anos)
PALÁCIO-8 — Atração fatal: 14h, 18h20min,
18h40min, 21h. (18 anos)
PATHÉ — Os fantasmas trapalhões: de 2a a 6a,
às 12h, 13h40min. 16h20min, 17h, 18h40min.
20h20min, 22h. Sábados, domingos e feriados,
a partir daa 13h40min. (Livre)
REX — Garganta macia. 2a, sáb., e dom., ás
13h30min, 15h40rain, 17h50min, 20h. De 3a a
8a. às 12h, 14hl0mtn, 16h20min, 18h30min.
19h40min. (18 anos).
VITÓRIA — Blaok cobra: 13h40min,
15h30mín, 17h20min, 19hl0min. 21h. (18
anos)
TLTUCA
AMÉRICA — 8.G.8.: 13h30min, 15h30min.
17h30min, 19h30min, 21h30min. (Livro)
ART TIJUCA — Os fantasmas trapalhões:
14h20min, 16h, 17h40rain, 19h20min, 21h.
(Livro)BRUNI TIJUCA — A bela adormecida:
13h30min, 15h, 16h30rain, 18h. (Livre). Nun-
ca te vi... sempre te amei: 19h30min, 21h. (14anos)
CARIOCA — Nasoldo para matar: 14h,
I6h20min, 18h40min, 21h. (Livro)COPER TIJUCA — Um hóspede do barulho:
15h. 17h. I9h, 21h. (14 anos)
COMODORO — Atração fatal: 14h, 16h20min.
18h40rain, 21h. (18 anos)
TIJUCA — King Kong 8: 13h30min,
15h30rain, 17h30rain, I9h30min, 2lh30min.
(Livre)TIJUCA PALACE-1 — Blade runner — O caça-
dor de andróldes: I4h, 16h20min, 18h40min.
21h. (14 anos)
TIJUCA PALACE-8 — Viagem insólita 14h.
18h20min, 18h40min. 21h. (Livre)

MÉIER
ART-MEIER — King Kong 8: 15h, 17h. lf)h,
21 h. (Livre)BRUNI-MÉIER — Um hôapode do barulho: lõh,
17h, I9h. 2lh. (Livre)PARATODOS — Ob iantaamaa trapalhòoa de 2a
a sábado, ás 14h40min, I6h20min, 18h,
19h40min, 2lh20rain. Domingo e foriado. a
partir das 13h. (Livre)
RAM08 E OLARIA
RAMOS — Oa fantasmas trapalhões
14h20min. 16h, I7h40min, 19h20min, 2lh.
(Livre)

OLARIA — King Kong 8: lBh, 17h. I9h, 21h.
(Livre)
MADUREIRA E JACAREPAOUÁ
ART-MADUREIRA-1 — Os fantasmas trapa-
lhóes: 14h20min, 18h, 17h40min, 19h20min,
21h. (Livro)ART-MADUREIRA-2 — A bela adormecida:
15h, 16h30min. 18h. (Livro) Um hóspede do
barulho: 19h30min, 21h30mln. (Livro)
ASTOR — Girla em delírios sexuais: 14h,
15h30min. 17h. 18h30min. 20h, 21h30min
(18 anos)
BARONESA — S.O.S.: lBh. 17h, 19h. 21h.
(Livre)BRISTOL — Os fantasmas trapalhóeB: 13h,
I4h40mi'n, I6h20min, I8h, I9h40min.
21h20min. (Livre)
MADUREIRA-1 — King Kong 8: 13h30min,
15h30min, I7h30min. I9h30min, 2lh30min.
(Livro)MADUREIRA-8 — Naaoido para matar: 14h,
16h20min, 18h40rain, 21h. (14 anos).
MADUP.EIRA-3 — 8.O.8: ISh, 17h. 19h, 21h.
(Livre)
CAMPO GRANDE
PALÁCIO — King Kong 8: 16h. íehBOmin.
18h40min, 20h30min. (Livre)
NITERÓI
WIND80R (717-6289) — Oa fantasmas trapa-
lhóes: 13h. 14h40min. 16h20min. 18h. (Livro).
O fio da suspeita. 19h30mln, 21h30min. (14
anos)
CENTER (711-6909) King Kong 2: 13h30min.
I5h30rain, I7h30min, I9h30min, 21h30rain.
(Livre)NITERÓI — King Kong 2: 13h30min.
I5h30rain, I7h30min. I9h30min, 2ih30inin.
(Livre)CINEMA-1 — Um hóspedo do barulho: 14h,
16h, 18h. 20h. 22h. (Livre)
NITERÓI SHOPPING 1 — 8onho de valsa: 15h.
16h40min. 18h20min. 20h, 21h40min.
NITERÓI SHOPPING 2 — A bola adormecida
15h, 16h30min, 18. (Livre) Nunca te vi... som-
pro te amei I9h30min. 21h
ICARAÍ (717-0120) — Naaoido para matar.
14h30min, 16h50min. lGhlOmin, 21h30min
(14 anos)
CENTRAL 1717-0367) — 8.0.8. Tom um louco
solto no espaço: I3h30min, 15h30niin.
17h30min. 1930min. 21h30min. (Livre)TAMOIO (São Gonçalo) — 007 marcado para a
morte: I4h45min. 17h. I9hl5min, 21h30min.
(14 anos)

A CONFERIR (*)
UN HOMBRE SOLO — Show do cantor espa-
nhol Júlio Iglosias e conjunto. Soala 8, Av.
Afrànio de Melo Franco, 290 (239-4448). Do 6a
a 3a, às 22h30min. Ingressos a CZ$ 8 ratl a CZ$
15 mil.
MUNDO DO TERROR — Show com bonecos
animados e monstros ao vivo. Playland, Barra-
shopping, Av. das Américas. 4666. De 2a a 8a e
dom,das ISh às 23h o sáb, das lOh às 23h.
Ingressos a CZ$ 180,00. Crianças até cinco
anos não pagam.
* não vistos pela orítioa.

BARES
BECO DA PIMENTA — Happy-hour com o
cantor e Márcio Baraboni. Do 2a a 6a. Às 17h.
Couvert a CZ$ 60,00. Rua Real Grandeza, 178
(266-5746).
A DESOARRADA — Show do Maria Alcina o
dos cantoros Paula Ribas, portuguesa, e Luis
M' Garabi, angolano. Couvert a CZ$ 400,00.
Rua Barão da Torre, 687 (239-5746).
MANOA ROSA — Happy-hour com o cantor o
pianista Wanderioy Chagas. De 2a a sáb. às
18h. Couvert a CZ$ 30,00. Rua 19 d« Fevereiro.
94 (266-4996).
OS COMPANHEIROS — Apresentação do Mari-
to (voz e violão), Fernando Loporace (baixo),
Alfredo Cardim (piano) o Ion Munlz (sax). De 2l

a 4a, a partir das 22h, no Mistura Fina Ipane-
ma. Rua Garcia D'Ávila, 16(267-8696). Couvort
2a e 3a a CZ$ 260,00 a 4a a CZ$ 360,00.
CELESTE — Show da cantora e participação do
conjunto de Eli Arcoverde. Música de fita a
partir das 18h. Sem oouvert e sem consumação.
Chiko'B bar, Av. Epitáoio Pessoa, 1560 (267-
0113 e 287-3614).

PARA DANÇAR
CARINHOSO — Música para dançar com a
banda da cantora Dora o Carinhoso, diariamen-
to, a partir das 22h. Couvert de dom. a 5a a CZ$
200,00 o 8a. sáb. o vóspora de feriado a CZ$
300,00. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-0302).
SOBRE AS ONDAS — Müsica ao vivo para
dançar, a partir das 21h, cora o maestro Miguel
Nobre e banda, a cantora Consuelo o o Quarteto
do Joáozinho. Couvort do dom. a 5a a Cz$
200.00 o 6° e sáb a CZ$ 390,00. Av. Atlântica,
3432 (621-1298).
VINICIU8 -— Música ao vivo para dançar. €
partir das 21 h, com a banda do maestro Tonio i
os cantores Leuma, Zé Carlos e Kris. Couvert de
dom a 5a a CZ$ 100,00: 6a e sáb a CZ$ 320,00
Av. Copacabana, 1144 (267-1497).

PAGODES E GAFIEIRAS
SAMBALACHO — Apresentação do grupo de
pagodo. Às 21h, no Beco da Pimenta. Rua Real
Grandeza, 176 (266-5746). Couvort a CZ$
100,00

TEATRO
WOYZECK — Texto do George Buchnor. Adap-
taçáo de Beti Ragetti. Encenação de Moacyr
Goos. Cora Enrique Diaz. Leon Góes. Floreano
Poixoto e outros. Espaço Cultural Sérgio Porto,
Rua Humaitá, 163 2a o 3a, às 21h30min. In-
grossos a CZ$ 200,00. Até dia 28.
EROS E PSIQUE — Texto e direçáo de Renato
Icarahy. Com o grupo TAPA: André Costa,
Angela Materno. Beth Berardo o outros. Casa
de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto. 178
(247-6946). 2a e 3a. ás 21h30min; de 4a a 6a, às
18h. Ingressos a CZ$ 200,00. Estudantes do
escola particular pagam CZ$ 120,00 e estudan-
tos de escola pública CZ$ 60,00.
VICENT VAN GOQH — Texto do João Uchoa.
Direção do CarlOB Wilson. Com Joáo Uchoa,
Antônio Gonzalez, Iza do Eirado o outros. Toa-
tro dos Quatro, Rua Marquês de S. Viconte,
52,2° (274-9895). 2a e 3a. áa 21h30min; 4a às
17h. IngroBsos a CZ$ 250,00.
JOU-JOU BALANGANDANS — Roteiro do mú-
flicas inéditas de Luiz Antônio Martinez Coirea
e Marshall Netherland Direçào de Antônio
Pedro Com Zezo Polesaa o Fernando Eiras.
Botanio, Rua Pacheco Leão. 70 (274-0742), 2a e
3a, às 22h Couvert a CZ$ 300.00.
DESCASQUE O ABACAXI ANTES DA SOBRE-
ME8A — Texto de Marco Nanini Direçào o
interpretação de Leila Viany. Do 2a a 4a. às
12h30min, na Sala dos Archoiros. Paço Impe-
rial. Pça 15. Ingressos a CZ$ 100.00. Até dia
27.
A NONNA — Texto de Roberto Cossa Tradução
de Glauco Laurelli. Direção de Guilhermo Cor-
rea Com Wanda Kosmo. Breno Bonin. Ana
Rosa. Jorge Ramos e outros. Teatro Vanucci.
Rua Marquês do S. Vicente. 52/3°(274-7246) 2a

o 3a. às 21h30min. Ingressos a CZ$ 300.00.
Duração: lh30min. (10 anos).
ARTAUD — Coletânea de textos feita por Ivan
Albuquerque. Com Rubens Corrêa. Tradução
de Leyla Ribeiro Toatro Ipanema. Rua Pruden-
to de Moraes. 824 (247-9704). 2a às 21h30min.
Ingressos a CZ$ 250,00. Duração; lh05min(14
anos).
O ESCARPIN VERMELHO — Comédia musical
com texto e direçào de Vinícius Marques. Com
Gaspar Filho. Tereza Piffer. Eduardo Canutto e
Torquato Ayzer. Teatro da Cidade, Av. Epitàcio
Possoa, 1164 (247-3292). 2a e 3a. às 21h30min;
5a. às 17h e 6a e sáb., às 24h. Ingressos a CZ$
200,00 (2a e 3a), a CZ$ 300,00 (8a e sáb ) e a CZ3
260.00 (6a).
CENAS DE OUTONO — Texto de Yukio Mishi-
ma. Adaptação, diroçáo o cenários de Naum
Alves de Souza. Com Marieta Severo. Silvia
Buarquo o Eduardo Lago, Pariticipaçáo do Ed-
gard Duvivier (sax). Teatro Delfin. Rua Humai-
ta. 275 (266-4396). 2o o 3o. às 2 lh30min, 5a. às
17h e 6a e sáb. às 24h. Ingressos 2a. 3a e 5a a
CZ$ 400,00 e 6a e sáb a CZS 350.00.
DEU QATO.. DEU RATA... DEU CONFUSÃO. .
— Comédia de Marco Pimentel. Direçáo de
Fernando Reski. Com Marco Pimentel. Wall
Barret e Nilson Campos. Teatro de Bolso. Av
Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). 2a e 3a. às
21hl5mim Ingressos a CZ$ 250,00. Duração:
lh20min. (14 anos).
ROMEU ROMEU — Texto e músicas de Ronaldo
Ciambroni Direçào de Manoel Aranha. Com
Maurício Quintas, Marcos Ommati Teatro de
Bolso Aurimar Rocha. Av Ataulfo de Paiva.
260. De 4a a 6a. as 21h30min; sáb. às 20h e 22h
e dom. às 20h. ingressos 4a. 5a e dom a CZS
250,00 e 6a e sab a CZS 300,OO Hoje. excepcio-
nalmento, às 21h30m Ingressos a CZS 250,00

DINHEIRO.
NEGÓCIOS.
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A PROGRAMAÇÃO

AS DUAS FACES DO ZORRO
TV Globo — I4h20min

(Zorro, the gay blade) de Peter Moriak.
Com George Hamilton. Lauren Hutton,-Brenda Vaccaro. Ron Leibman, Donovan
Scott. EUA. 1981.

Comédia. Na Califórnia do século
passado. Don Diego de la Vega (Hamil-ton). o popular Zorro, tem um irmão gay(Hamilton). Ambos são perseguidos pelomesmo vilão (Leibman), que não sabe
quem é quem. Cor (B5min).

O IMPÉRIO CONTRA-ATACA
TV Olobc — 21h25min

(The Empire strlkes baok) de Irwin Ker-shner. Com Harrison Ford. Mark Ha-mill, Carrie Fischer, Alec Quiness, Da-vid Prowse. EUA. 1980.
Ficção científica. O aventureiro Han'Solo (Ford), seu amigo Luke Skywalker

(Hamilton) e a Princesa Leia (Fischer)lutam contra o tirano imperador DartVader (Prowse). Cor(124min).
O PROTÓTIPO

TV Coreovado — 2 jhaomin
(The prototype) de Davld Oreene. ComChristopher Plummer. David Morse,.Francês Stornhagen, James Stutorius.EUA.

Açáo. Cientista desenvolve um próló-tipo humano que ó usado pela KGB paramatar pessoas. Revoltado, o cientista se-
qüestra sua invenção, que acaba-indo
parar nas máos da CIA. Cor. , ,

ESSE MUNDO É UM HOSPÍCIO *
TV Globo — OhlSmin

(Arsenic and Old Lace) de Frank Capra.
Com Cary Grant, Priscilla Lane, Ray-
mond Massey, Peter Lorro, Jack Carson.
EUA. 1944.

Comédia. Crítico teatral (Orant) tenta
esconder de sua noiva (Lane) e da políciaa sua família, toda formada por malucos:
suas duas tias escondem no poráo o
corpo de 13 homens que envenenaram; o
irmáo ó um assassino tarado que, opera-
do por um médico (Lorre), ficou com a
cara do Frankenstein; seu primo (JohnAlexander) acredita que é o presidenteRoosevelt. E por aí vai. Preto e branco
(112min) Legendado.

VERA CRUZ
TV Bandeirantes — 2h30min

(Vera Cruz) de Robert Aldrlch. Com Oary
Cooper. Burt Lancaster, Denise Daccel.
EUA. 1954.

Western. México. 1860. Dois aventu-
reiros americanos (Cooper e Lancaster)
acabam se envolvendo com as lutas no
México pela derrubada do imperador
Maximiniano. Cor (94min).

O quase
humano robô
C3P0 está de
volta em. O
Império
contra-ataca
(Canal 4,
21h25min)

Cary Grànt
quase

enlouquece às
voltas com as

tias loucas em
Esse mundo é

um hospício
(Canal 4,
0hl5min)

De volta

ao futuro

POUCA 
gente sabe, mas Guer-

ra nas estrelas é o quarto de
uma série de nove episódios

.de uma saga interestelar criada por
.George Lucas. Pode parecer com-
plicado: começar pelo quarto capí-
tulo, mas Lucas tem uma explica-
ção definitiva: é o que ele gostava
mais, e o que se sentia mais seguro
para fazer.

O Império contra-ataca (Canal
4, 21h25min) é a continuação de
Guerra nas estrelas. Portanto, tra-
ta-se do quinto capítulo dessa no-
vela, que algüm dia, quem sabe,
será completada. Novamente volta-
mos àquele mundo do futuro, onde

, a aventura ininterrupta e a ação
; contínua são a principal caracterís-
tica. Reencontramos Luke Skywal-"ker, seu amigo Han Solo, a sensabo-
rosa princesa Leia e seus amigos
robôs. E, lógico, o terrível impera-

dor Dart Vader, com suas roupas
negras, detentor da Força. Partin-
do do pressuposto de que a platéia
já conhece estes personagens, Lu-
cas, autor da história, e o diretor
Irvin Kershner acharam que eles
poderiam ganhar alguns contornos
mais humanos: pequenos proble-
mas emocionais e afetivos, quem
sabe um rápido romance entre Ha
Solo e a Princesa Leia. Para Luke,
está reservado um curso intensivo
de misticismo cósmico com Obi:
Wan Kenobi, um velho guru, e até
mesmo Dart Vader dá umas vacila-
das no seu mau-caratismo de ferro e
raio laser.

Mas quem manda em O Império
contra-ataca é a ação estonteante.
São os efeitos especiais, o ritmo de
videogame, os cenários fantásticos.
Se, hoje, vivemos num mundo onde
não existem mais terras desconhe-
cidas a serem exploradas, o cinema
tem a capacidade de jogar para o
futuro distante essa última frontei-
ra da aventura humana. Esta a fun-
ção de O Império contra-ataca.

Duas velhinhas

muito loucas

ãk bby e Martha Brewster são
AS duas velhinhas simpáticas que™ vivem em Broklin Heights. Sáo

em tudo iguais aos milhares de velhi-
nhas simpáticas que vivem nos subúr-
bios das grandes cidades. A não ser
por um estranho hábito: elas atraem à
sua casa senhores solitários, envene-
nam-nos com arsênico e depois escon-
dem os corpos no porão. Mas náo se
diga que fazem isso por sadismo. As
duas sáo movidas pelos mais hujnani-
tários sentimentos; Afinal, todos os
seus velhinhos são tão solitários, tão
tristes.

As duas velhinhas são as principais
personagens de Arsênico e alfazema,
peça teatral de Joseph Kesselring que
fez enorme sucesso no mundo inteiro,
inclusive em suas diversas montagens
aqui no Brasil. Quando chegaram ao
cinema, porém, as duas tiveram de
ceder o principal papel ao sobrinho,
Mortimer. Também pudera: ele estava
sendo vivido por Cary Grant, o galã
número um da América.

E foi assim que Frank Capra reali-
zou, em 1944, Esse mundo é um hospi-
cio (Canal 4, Ohlõmin). apesar de fazer
uma transcrição quase literal da peça
para a tela, Capra conseguiu impreg-
ná-la de todos os símbolos de seu
cinema: um humanismo exacerbado, a
profunda simpatia por seus persona-
gens, todos eles pessoas de exceção, a
critica aos valores sociais estabeleci-
dos e, principalmente, muito alto as-
trai.

Com isto, Capra construiu uma co-
média inteligente e engraçadlssima,
que consegue manter o ritmo frenético
de vaudeville da peça, numa intermi-
nável sucessão de gags. Cary Grant faz
o que pode, mas não se mostra muito à
vontade como o infeliz Mortimer, às
voltas com sua família de malucos.
Muito melhor estão os atores que, pela
própria característica de seus persona-
gens, podem extravazar todo seu lado
caricatural: Peter Lorre como o médi-
co Einstein, Jack Carson como o poli-
ciai 0'Hara e Josephine Hull e Jean
Adair no papel das adoráveis tias ma-
lucas. Uma família abilolada, numa
comédia enlouquecida e deliciosa.

TELEVISÃO

CANAL 2

HOJE NO RIO

Grau — Aula de língua7:00 Telecurso Io
portuguesa8:06 Telecurso 2o Grau — Aula do língua
portuguesa8:20 Qualificação Profissional — Integraçãosocial

8:50 Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Seriado in-fantil. Episódio: Reinação atômica9:20 Canta Conto — Jogos sonoros com histó-rias musicadas, passeios, bonecos deanimação e participações de artistas
9:50 Suportelinha — Dosenhos animados efilmes com bonecos. Apresentado por Li-sandra Campos

10:20 Reino Selvagem — Documentãrio. Tema:Torras altas
10:50 Uma pitada de sorte — Infantil11:20 SesBão Documentário — Tema: Na trilhado Uru-Eu-Wan-Wan II•11:50 Telecurso Io Grau12:05 Toloourso 2o Grau
12:20 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso
12:30 Qualificação Profissional13:00 Sítio do Pica-Pau-Amarelo• 13:30 Canta Conto14:00 Supertelinha14:30 Reino Solvagom
15:00 Uma Pitada de Sorte15:30 Sessão Documentário
16:00 Defesa do Consumidor — Apresentaçãode Nina Ribeiro
16:05 Viver — Medicina o saúde da família emdebate. Apresentação de Jalusa Bar~* cellos
16:30 Sem Censura — Debate19:30 Expedições Século XX — Documentário.Tema. Crepúsculo do homem120:30 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso20:35 Tempo de Esporte — Atualidados21:30 Advogado do Diabo — Entrevista comHugo Nupoleáo (Ministro da Educação)22:30 Brasil Notícias — Noticiário nacionalcom analises e comentários23:15 1988 — Jornalístico. Tema: Os artistas.Apresentação de Haroldo Costa

CANAL 4
6:30
7:007:30
8:00

"42:20
" 12:25

12:40
13:00
13:25

~14:20

16:20
17:20

AÍ7:55

18:50

19:45
20:00

.23:30
23:40

Telecurso 2o Grau — EducativoBom-Dia, Brasil —Comontários políticosBom-Dia, Brasil — RepriseXou da Xuxa — Infantil com desenhos,brincadeiras e musicais. Apresentaçãode Xuxa
Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo CongressoRJ TV — Noticiário localGlobo Esporte — Noticiário esportivoHoje — Noticiário, agenda cultural eentrevistas
Vale a Pona Ver de Novo — Reprise danovela Amor com amor se pagaFestival de Ferias — Filme: As duasfaces do Zorro
Sessão Aventura -— Seriados: Rambo &She Ra
Sessão Comédia — Seriado: SupergatasEpisódio: Férias
Bambolè — Novela de Daniel Más. ComCláudio Murzo. Myriam Rios. Thaís deCampos e Joana FommSassaricando — Novela de Silvio AbreuCom Tónia Carrero. Eva Wilma. IreneRavache e Marcos FrotaDiário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso
RJ TV — Noticiário localJornal Nacional — Noticiário nacional einternacional
Mandala — Novela do Dias Gomes ComVera Fischer. Felipe Camargo, NunoLeal Maia e Gracindo JúniorFestival de Veráo — Filme: O impériocontra-ataca
RJ TV — Noticiário localJornal da Globo — Noticiário Comenta-rios de Paulo Henrique AmorimGlobo Economia — Comentários de Li-lian Wite Fibe

0:15 Cineclube — Filme: Este mundo ó um
hospício (legendado)

CANAL 6

CANAL 7

2:00 Quinzena de Artes — Exibição de VeraCruz
4:00 Videoolube — Filme: Queijo suíço

CANAL 9
7:45 Programação Educativa8:00 Repórter Manchete

11:55 Boletim da Constituinte — Noticiário
produzido pelo Congresso12:00 Manchete Esportiva — Io Tempo — Noti-ciário apresentado por Márcio Guedes12:30 Jornal da Manchete — Edição da Tarde— Noticiário nacional e internacional13:00 Clô para os íntimos — Programa devariedades apresentado por Clodovil.14:00 Mulher 87 — Temas de interesse damulher16:00 Clube da Criança — Infantil apresentado
por Angélica18:00 Romance da Tarde — Reprise da novelaTudo ou Nada

10:00 Manchete Esportiva — 2o Tempo — Noti-ciário apresentado por Paulo Stein eJoão Saldanha19:15 Jornal Local — Noticiário10:30 Boletim da Constituinte — Noticiário
produzido pelo Congresso19.35 A Ilha da Fantasia — Seriado. Episódio:O diabo e Mandy Breen20:30 Jornal da Manchete — Ia Edição — Noti-ciário nacional e internacional. Comen-tários do Villas-Bóas Corrêa e MarcoAntônio Rocha21:30 Carmem — Novela de Glória Perez. ComLucélia Santos. Beatriz Segai 1 o PauloBetti

22:30 Especial Casiopea Transfer — Musical23:30 Momento Econômico — Comentários deMarco Antônio Rocha23:35 Jornal da Manchete — 2U Edição — Noti-ciário nacional e internacional00:15 Esporte em Açáo —Jornalístico apresen-tado por Alberto Lóo

6:15 Educativo6:45 Jlmmy Swaggart — Religioso protes-tante
7:15 Bom-Dia, Vida! — Religioso7:45 Brasil Hoje — Com Tamara Leftei8:00 Flash — Reprise9:00 Ela — Programa feminino. Com EdnaSavaget

10:55 Dia Dia
11:55 Boa Vontade — Programa da Legião daBoa Vontade. Com Josó do Paiva Netto12:00 Jornal da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:05 Esporte Total — Noticiário esportivo13:00 DÍBcomanla — Programa com MonsiourLimá
13:35 Fórmula Única — Programa de vario-dades
14:05 TV Fofão — Infantil (continuação)16:00 Zyb Bom — Infantil
18:00 Topo Gigio — Infantil apresentado porRicardo Petraglia
18:15 Jeannie É um Gênio — Seriado. Episó-dio: Uma garota adequada18:55 Diário da Constituinte — Noticiário doCongresso
19:00 Jornal do Rio — Noticiário local19:35 Jornal Bandeirantes — Edição nacional20:10 Dinheiro — Comentários com Rafael Mo-reno
20:15 A Foitioeira — Seriado. Episódio: O sor-riso indecifrável
20:45 Tudo om Família — Seriado. Episódio:Aguardando um presidente21:30 Desafio — Esportivo22:30 Chapadáo do Bugre — Miniasórie deMário Palmório oom direção de WalterAvanoini
23:30 Canal Livre — Jornalístico apresentado

. por Marília Gabriela.0:30 Jornal da Noite — Noticiário0:50 Flash — Entrevistas oom Amaury Jr.1:50 Caçulinha entre Amigos — MusicalNeste programa, entrevista com Teresa ePaulo San

9:00 Qualificação Profissional — Educativo9:20 A Hora da Eucaristia — Religioso com o
padre Jair Rodrigues

9:35 Igreja da Graça—Religioso com o pastorR. R. Soares10:00 Posso Crer no Amanhã — Religioso10:20 Um Momento com Deus — Religioso10:35 Assim B a Vida — Seriado11:10 Viva com Saúde11:20 Em Tempo — Comentários sobre moda.agenda cultural, entrevistas e informa-
ção. Com Roberto Milost12:00 Jornal — Noticiário13:00 À Moda da Casa — Culinária com EttyFrazer

13:15 Comer Bem — Culinária com Sílvio Lan-oellotti
13:30 Som na Caixa — Musical com Eloy De-cario e Cidinho Cambalhota14:30 O Gênio Maluco — Desenho15:00 Férias no Acampamento — Documentá-rio
15:30 Rio Turismo — Programa de turismo18:30 Vibração — Programa jovem com músi-ca, esportes e lançamentos. Apresenta-

ção de Cosinha Chavos e Lorena Calabria19:00 Programa da Noite — Utilidade pública19:45 Os Garotinhos — Seriado20:15 Informe Econômico — Mercado financoi-ro com Nelson Priori20:30 Pontos do Rio — Jornalístico apresenta-do por Sidnei Dominguos
21:30 Sessão Vista Chinesa — Filmo: Os seto

gladiadores
23:30 Encontro Marcado — Entrevistas apre-sentadas por Scarlett Moon0:00 Última Palavra — Religioso com o pastorMiguel Ângelo0:05 Rio Turismo — Programa de turismo

CANAL 11
7:00 Telecurso — Educativo
7:15 Patati, Patatá — Educativo
7:30 Gato Fólix — Desenho
8:00 Oradukapeta — Desenho

10:30 Bozo — Desenho
14:30 Anjo Maldito — Novola
15:30 Estranho Poder — Novola
18:30 Show Maravilha — Desenho
18:15 Carrossol — Desenhos
18:45 Jornal Local — Noticiário
19:15 Jornal Noticentro — Noticiário
19:45 Show da Lucy — Seriado
20:15 Tarzan — Seriado
21:15 A Pantera Cor-de-Rosa — Desonho
21:30 Semana série
23:30 Cidade Infernal
00:30 Idéia nova — Jornalístico

1:30 Jornal 24 Horas — Noticiário

CRIANÇAS

RECOMENDAÇÃO
JOÁO E MARIA — Adaptação de Anamaria
Nunes. Direção de Eduardo Wotzik. Versão
do conto popular que guarda todas as con-tradições e emoções originais transpostas
com grande apuro para o palco. Teatro Lau-ra Alvim, Av. Vioira Souto, 178 (247-6946).Sáb. ás 17h e dom. ás 16h30min. Ingressos
a CZ$ 200,00. Professores náo pagam. Pre-raiada com o troféu Mine — Inacen, comoura dos cinco melhores espetáculos de 1987.

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHZ
ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa —
de 2a a sáb . ás 7h30min,
12h30min. 18h30min e 0h30min.
Repórter JB — de 2H a dom Infor-
inativo às horas certas.
JB Noticias — De 2a a 6a Informati-

,;vo às meias horas.
Além da Notícia — Com Villas-
Bòas Corrêa, ás 7h55min, de 2a ar.6a
Momento Econômico — Com Ar-
naldo César Ricci, as 8hl0min. deP.a a 6a.
No Mundo — Com William Waack.
de 2a a 6a, as 8h25min.
Nas Entrelinhas — Com João Má-ximo. de 2a a 6a. as 8h35inín
Panorama Econômico — Informa-~"tivo econômico, de 2a a 6a. as8h-15min.Via Preferencial — Com Celso
Franco, as OhlOmin. de 2a a 6a.Os Rumos da Política — Com Ro-
gério Coelho Neto. de 2a a 6a. às9h40min.Encontro com a Imprensa — de 2aa 6a as 13h

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO

Arte-Final — Variedades — ComLuiz Carlos Saroldi, do 2a a 6a, às22h.
Música da Nova Era — Criação eapresentação de Mirna Grzich,dom. ás 2ih.
Arte-Final Jazz — Com MaurícioFigueiredo. Dom., às 22h.

FM ESTÉREO
99,7MHz

HOJE
20 — CDs a raio laser: 81níonia

n° 39, em Mi bemol maior, K 543.
de Mozart (OC Dresde. Davis —
31:18): Sonata em mi menor, paraviolonoelo e piano. op. 38, de
Brahms (Rostropovich. Serkin —
27:08); Sinfonia n° 5. om Mi bemol
maior, op. 82. de Sibelius (Fil.Berlim. Karajan — 31,27); Cinco
Lieder: Wo weilter? Jeanne d'Aro
au bucher, Mignons Lied. Freud-
voll, I vidi in terra angeleci costu-
mi. de Liszt (Behrens. Garben —
23:22); Rosamunda — musica de
cena, de Schubort (OS Boston. Da-vis — 29 23), Concerto para piano,trompete e orquestra, de Shosta-
kovich (Rosenberger. Burna.
Schwarz — 23 01).

HQJE
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"A mais gostosa diversão
deste verão". ISTO É

"É uma saborosa salada de
gêneros... Totalmente fora

doalcancede sua imaginação"
Ely Azeredo - 0 Globo
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VÍDEOS
VÍDEOS-ARQUITETURA — Exibição de Ls
Corbusier, de Jacques Barsac, Depoimentos de
brasileiros sobre Le Corbusier, com testemu-
nhos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e A
história da Arquitetura moderna no Brasil. De
2a a 6a, das 14h às 18h, no Espaço Hunter
Douglas, Praia de Botafogo, 228. Até dia 12 do
fevereiro.

UM DIA NO JARDIM ZOOLÓGICO DO RIO — ¦
Exibição do vídeo sobre a vida dos animais eum especial produzido pela Fundação Rio Zoo,contando como vivem e passam o dia algunsanimais do zoo oarioca. De 2a a sábado, das lOhàs 22h, na Expedição Selvagem do BarraShop-
plng, Av. das Américas, 466a. Até dia 13 defevereiro.

DANÇA
GAÚCHE — Apresentação do grupo Vacilou
Dançou, sob a direção da coreógrafa Carlota
Portela. Teatro TUla-Loboi, Av. PrinoMa Isa-
bel, 440. (275-6095). 2ae3a,à«21h. Ingressos a
CZ$ 300,OO.

TEATROCHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de dire-
çáo Maria Clara Machado e direção de Lima-chem Cherem. Teatro Imperial. Praia de Bota-fogo, 524. 2a, Sáb. e dom., às 17h30min. In-grossos a CZ$ 150,00. Acompanhante náo
paga.

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO

ACLAMADO PELA CRITICA MUNDIAL

COMO O MELHOR FILME DE GUERRA

JÁ REALIZADO

Um filme de

Stanley Kubrick

(FIJLl HETAL JACKET)
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Estréia o aguardado 
"Full 

metal jacket", 
o desembarque de Kubrick no Vietnã

Arthur Dapieve

\Genial veterano,

o diretor recusa

\qualquer perigosa

{última palavra

KÁ 

no meio cinematográfico
uma espécie de mito, o de
que, algum dia, será feito"um filme definitivo sobre a

Guerra do Vietnã". Pode-se imaginar o
frisson detonado quando se soube
que, após sete longos anos longe das
telas, após O iluminado o diretor Stan-
ley Kubrick voltava à luta justo com
uma obra sobre o tema. Nascido para
matar (Full metal Jacket, que estréia
hoje no Rio para aproveitar o feriado
de São Sebastião, entrando em cartaz
no resto do país na quinta) correspon-
de a estas expectativas — e as ultra-
passa, invertendo o jogo em grande
estilo.

Grande sobretudo porque dribla
exatamente aquilo que a expressão
"filme definitivo" subentende: uma

 apreciação moral.
Kubrick é um genial
veterano de 59 anos e
11 filmes e bem sabe
que uma guerra,
qualquer uma, pode
ser tudo, monte de
carne moída, jardins
de pedra, pelotão
desvirginado, exérci-
to inútil, louco que se

acha passarinho, roleta-russa, apoca-
lipse wagneriano, amargos regressos,
corações, mentes, vísceras e napalm,
pode ser tudo, menos moral. O diretor
norte-americano (por muitos julgado
inglês em virtude de seu retiro londri-
no, iniciado vinte anos atrás) recusou a
perigosa e pretensiosa última palavra.

Mas não recusou muitas outras, cri-
vadas de humor negro, que ficam rico-
cheteando na cabeça à medida que as
fortes imagens (baseadas no livro The
short-timers, do jornalista e veterano
de guerra Gustav Harford, que co-
escreveu o roteiro junto com outro
jornalista e veterano, Michael Herr, e
com o próprio Kubrick) sangram na
tela por angustiantes 116 minutos.
Aliás, à primeira vista, Nascido para
matar bem pode parecer o clássico
caso do filme esquizofrênico, dois-em-
um. Suas duas partes parecem autòno-
mas e até desiguais — mas são como
que paralelas, alinhavadas com sar-
casmo num contínuo de clichês sobre
a Guerra do Vietnã. A grande sacada é
esticar os fios ao máximo e resolvê-los
de modo, senão surpreendente, pelo
menos não ortodoxo, anticlichê.

A primeira parte se passa na base de
treinamento dos fuzileiros navais ame-
ricanos, os marines, na Ilha Parris,
Carolina do Sul; a segunda, entre as

notar que ambas as partes (por ques-
tões capilares filmadas na ordem in-
versa a que chegam à tela) foram roda-
das nas cercanias de Londres, com 17
milhões de dólares. Kubrick detesta
viajar de avião e achou mais fácil
transplantar 200 palmeiras espanholas
e algumas plantas artificiais de Hong-
Kong para, a partir de fotos de 1968,
recriar Huê em Beckton, um gasôme-
tro abandonado às margens do Tâmi-
sa. A produção literalmente demoliu o
bairro para alcançar o almejado efeito
de destruição por combate de rua.

Não é muito diferente o trabalho
realizado pelo sargento-instrutor Hart-
man (Lee Ermey) sobre os recrutas
durante os primeiros 45 minutos de
filme. Nascido para matar abre com o
pelotão tendo o cabelo raspado ao som
de uma country music que chora algo
como "adeus, amor, alô, Vietnã" — não
deve passar desaper-
cebido o constante „n f /j] .
uso ironico da trilha- U J Ll&LL o Lilíi
sonora e o paralelo

por Matthew Modine, um kid from
Vietnam, que já "esteve lá" em Asas da
liberdade, de Alan Parker, e O exército
inútil, de Robert Altman), Cowboy (Ar-
liss Howard) e Gomer Pyle (Vincent
D'Onofiio). Este último é o tradicional
gordo da tropa, cruelmente tratado por
todos. O "treinamento" é tão eficiente
que ele enlouquece além da conta e, na
véspera de embarcai- para o front, en-
frenta Hartman e Joker nas latrinas do
alojamento, com um fuzil carregado de
balas full metal jacket — cápsulas me-
tálicas de efeito destrutivo muito maior
do que o normal após penetrarem no
corpo do inimigo. O confronto resulta
numa das cenas mais violentas da his-
tória do cinema.

entre esta cena inicial instrumento,
e a historia bíblica de
Sansão e Dalila: o da qUq mata é
perda da força conti- "
da nos cabelos. Hart- nrwrinriri rfaivn
man demole os jo- ^u/ u,V(iU LLUI u

ruínas de Huê, Vietnã do Sul. E curioso

vens com brutal dis-
ciplina e infindável arsenal de injúrias
— que têm lá suas sutilezas: a certa
altura, o sargento agride um recruta
dizendo que ele "é tão feio que até
parece uma obra de arte moderna".

Por sinal, o próprio Ermey é um acha-
do. A princípio contratado como con-
sultor militar (função que já exercera
em Apocalypse now, de Francis Ford
Coppola), o veterano marine foi posto
para entrevistar os — ótimos — atores
como se fossem recrutas de verdade. Ao
assistir ao vídeo com os testes, Kubrick
ficou estupefato: Ermey xingava com
tanta desenvoltura e fluência que ga-
nhou o importante papel de instrutor —
de certa forma, ele interpreta o próprio
papel.

No filme, os fuzileiros são humilhados
e desumanizados por oito semanas de
treinamento pelo "duro porém justo"
Hartman — pois, como ele ensina após
fazê-los rezai- e dormir com suas armas
(manuseadas com óbvio simbolismo fá-
lico), "o fuzil é um instrumento, o que
mata é o coração duro". Aliás, Nascido
para matar aumenta seu efeito claus-
trofóbico por praticamente não possuir
diálogos, apenas impropérios, ordens e
instruções militares, quase sempre gri-
tadas — e isso exaspera tanto os perso-
nagens quanto os espectadores.

No martirizado pelotão estão os re-
crutas Joker ("Palhaço", interpretado

Depois do acadêmico fade/pausa pa-
ra respiração, a ação desembarca no
Vietnã, no Tet(celebração do ano novo
lunar) de 68, ocasião na qual o viet-

cong desencadeou" vasta ofensiva. Joker
agora é repórter do
jornal das forças ar-
madas, o Stars and
Stripes, e faz ente-
diada dupla com o
fotógrafo Rafterman
(Kevyn Major Ho-
ward). Quando o Tet" explode na base de

Da Nang os dois são despachados para
a frente de combate, nos subúrbios da
devastada Huê. No helicóptero que os
transporta trava-se um diálogo antoló-
gico. O metralhador se gaba de conta-
bilizar a morte de "157 vietnamitas e
50 búfalos". Joker pergunta como ele
pôde matar algumas mulheres e crian-
ças. "Como?", o outro abre um sorriso
demente. "É fácil. Elas correm menos
do que os outros. A guerra não é um
inferno?".

Chegando a Huê, Joker e Rafterman
se unem ao pelotão de Cowboy, que
inclui o stalloneano Animal Mother
(Adam Baldwin). Juntos, percorrem as
ruas e ruínas da cidade, eliminando os
focos vietnamitas, que se retiram para
a outra margem do Rio Parfume —
Kubrick filmou as tensas patrulhas
com uma steadycam desregulada, que
simula o esgueirar dos fuzileiros. No
meio dos combates, surge uma equipe
cinematográfica, logo saudada com o
grito "este é Vietnã, o filme". Ela os
entrevista e ninguém parece ter uma
noção muito clara sobre a guerra: al-
guém reclama que os vietnamitas são
mal-agradecidos; Cowboy acha, como
bom texano, que deve haver algo in-
trinsecamente errado com um pais
desprovido de cavalos.

Diante das primeiras baixas, que
contrariam o ensinamento de Hart-

man ("Fuzileiros não podem morrer
sem permissão"), o pelotão realiza in-
sólita cerimônia fúnebre, onde cada
um se despede dos mortos à sua ma-
neira. Animal Mother: "Antes vocês do
que eu." Rafterman: "Morreram por
uma boa causa." O outro retruca:
"Uma boa causa?!." O fotógrafo arris-
ca: "Liberdade?" A resposta é uma
rajada de metralhadora: "Você pensa
que matamos pela liberdade? Ê um
massacre!" Noutra patrulha, a tropa
cai na mira de um franco-atirador.
Dois fuzileiros são baleados com sádi-
co requinte, membro a membro — e,
aqui, em seu slow motion, a cámera
evoca Sam Peckinpah. A caçada ao
vietnamita os jogará num dilema es-
plendidamente fotografado entre cha-
mas e o lusco-fusco do crepúsculo. A
resolução deste dilema é a chave para
Full metal jacket. 

Kubrick declarou a TpnnAfi Qrr>r\ òLe Monde que fazer I^aCZJZSTJlO o
um filme de guerra ~ ^ 7
simplesmente para COnjOrtaVei
dizer que 'não devia
ter havido guerra' é TJCLra OS QUeinsuficiente." Sua in- x

disSsssToso° estão em casa
bre a Guerra do Viet-
nã, normalmente centrado sobre a le-
gitimidade ou não do envolvimento
norte-americano. Um pouco como Oli-
ver Stone, em Platoon, inevitável com-
paração, Kubrick preferiu se fixar na
vital questão da frente de batalha:
matar ou morrer? Pacifismo é confor-
tável para os que estão em casa; para o
marine no front não faz o menor sen-
tido.

O sentido, Joker (inscrição bom to
kill, "nascido para matar", no capace-
te e button com o símbolo da paz no
casaco, "para espelhar a dualidade do
homem") descobre logo, é que "o mor-
to só sabe uma coisa: é melhor estar
vivo". E medita ao final do filme, repe-
tindo Pyle enquanto a tropa marcha
iluminada por incêndios e cantando
uma versão do hino do clube do Mie-
key Mouse: "Vivo num mundo de mer-
da... sim. Mas estou vivo. E não sinto
medo." Kubrick parece ter usado a
Guerra do Vietnã como pretexto para
lembrar a um mundo descrente o sen-
tido único da vida: estar vivo.
a Nascido para matar (Full metal jacket). Direção e
produção de Stanley Kubrick. Roteiro de Gustav Hasford,
Michael Herr e Stanley Kubrick, baseado no livro The short-
timers, de Hasford. Com Matthew Modine, Adam Baldwin,
Vincent D'Onofrio, Lee Ermey, Dorian Harewood, Kevyn
Major Howard, Arliss Howard, Ed O Ross e John Terry, entre
outros. Distribuição Warner. Censura: 14 anos

Colação: * ? *
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