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Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
parcialmente nublado com
instabilidade local e passagei-
ra à tarde, principalmente nas
serras. Visibilidade boa. Tem-
peratura estável. Máxima e
mínima de ontem: 41,7° em
Bangu e 25° no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
iiò inundo, página 12.

Compra
O Banco Safra pretende com-
prar 26,23% do capital votante
da Aracruz Celulose por, pelo
menos, 120 milhões de dólares
do BNDES, em leilão no dia 3
de maio na Bolsa de Valores
do Rio. (Página 15)

Césio 137
Duas cápsulas com o material
radiativo Césio 137, o mesmo
do acidente de Goiânia, desa-
pareceram de um centro de
tratamento na França. As au-
toridades apelam para que
ninguém as manipule. (Pág. 8)

Rebelião argentina
O Exército argentino prendeu
o tenente-coronel Dario Ma-
guer e desarticulou a cúpula
da rebelião militar. Maguer
pertencia ao Estado Maior
montado por Aldo Rico e esta-
va foragido. (Página 9)
Submarino atômico
Os três submarinos convencio-
nais que o Brasil constrói em
cooperação com a Alemanha

o primeiro estará pronto em
julho — têm o compartimento
dos motores alargado para
permitir adaptação de um rea-
tor nuclear. (Página 6)

Mesa de deputado
A Câmara vai gastar, a pedido
dos deputados, CZ$ 3,8 mi-
lhões para trocar os móveis de
cerca de 300 gabinetes, um
mês depois de ter gasto quase
CZ$ 7 milhões com a compra
de 490 geladeiras. (Página 5)

Banco Central
O presidente Sarney nomeou
três diretores para o BC: Jua-
rez Soares, ex-vice-presidente
do Banco Real (Dívida Púbh-
ca e Mercado Aberto), Keyler
Carvalho Rocha (Mercado de
Capitais) e Luís Álvaro de Oli-
veira Ribeiro (Administra-
ção). (Página 13) ;

Calor recorde
e falta d'água
causam tumulto

No dia de calor recorde — 41,7°
em- Bangu — a persistente falta d'á-
gua esquentou os ânimos da popula-
ção. Moradores da rua Marquês de
Abrantes, no Flamengo, irritados
com as torneiras secas, receberam
com pedras e ovos o batalhão de
choque da PM enviado para reprimir
manifestação de protesto que inter-
rompeu o trânsito, causando tumul-
tos com motoristas exasperados pelo
calor.

O governador Moreira Franco
quer trabalhando 24 horas por dia as
empreiteiras que a Cedae contratou
para melhorar a rede de abastecimen-
to, mas só em março será atingido o
nível ideal de 320 milhões de litros/
dia. "Minha indignação aumentou",
disse o governador, em cuja residên-
cia, o Palácio das Laranjeiras, tam-
bém faltou água. (Cidade, página 3)

Jullo Cezar Pereira

Idéias
Aliado

D O antropólogo e sociólogo
paulista Renato Ortiz defende
uma tese pessimista. Em seu
livro A moderna tradição brasi-
leira, afirma que nos últimos
anos a indústria cultural sufo-
cou todas as aspirações de uma
cultura nacional e popular.
DA modernidade de Baude-
laire reúne textos inéditos no
Brasil do autor de As flores do
mal. Seus temas: a criação, a
crítica e a situação do artista
no início da modernidade.
D Considerado o melhor le-
trista da nova geração de mú-
sicos brasileiros, Renato Rus-
so, do Legião Urbana, é o en-
trevistado da semana.

Jovens matam
decorador com
rolo de

O decorador Francisco de Paula
Prado Salomão, de 56 anos, foi trucida-
do a golpes de rolo de pastel e porrete,
por volta de 2h de ontem, em seu
apartamento no edifício Lagoa das Raí-
zes (Lagoa Rodrigo dè Freitas), por
jovens de sua intimidade: o paraguaio
Lauro e Paulo, morador no Posto Seis.
Eles deixaram o edifício de madrugada.

O crime foi descoberto pela em-
pregada Ana Maria de Sousa, que
estranhou a demora do patrão em
acordar. Nem ela nem o irlandês
Oliver John Tattan, que mora no
quarto ao lado do da vítima, ouvi-
ram nada de anormal, segundo a poli-
cia. Só no ano passado, com iguais
requintes de crueldade, 20 homosse-
xuais foram mortos. (Cidade, pág. 1)
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Hart admite ter
recebido verba
ilegal em 84

O ex-senador Gary Hart, que disputa a
indicação democrata para a sucessão de
Ronald Reagan, admitiu ter recebido con-
tribuição ilegal de 16 mil dólares, de um
produtor de cinema de Hollywood, para
sua pré-campanha presidencial de 1984, em
que acabou não sendo indicado pelo parti-
do. O dinheiro, assegurou, será devolvido.

A denúncia foi feita pelo Miami Herald,
e o Washington Post afirmou que na mes-
ma época outros 60 mil dólares do financia-
mento da campanha não foram contabiliza-
dos __ o que Hart negou. As pesquisas entre
os democratas dão apenas o terceiro lugar
a Hart, que em maio chegou a renunciar à
candidatura depois do escândalo de adul-
tério com a modelo Donna Rice. (Página 9)

Osmédi^os^éam qufífifja epTm^masatéoPM usa máscara no Hospüat Sousa Aguiar

Maflson quer
limitar ganho
de funcionário

Meningite mata
pasteí. sete só num dia

Sete das oito pessoas internadas com
sintomas de meningite no Hospital Souza
Aguiar morreram ontem à noite. Os
médicos não são capazes ainda de identi-
ficar qualquer foco isolado da doença: os
mortos residiam em diferentes pontos da
cidade — Centro, Caju, São Cristóvão e
Zona Oeste.

O segundo pavimento do Souza
Aguiar, onde são tratados casos desse tipo,
foi totalmente isolado. Os funcioriários
trabalham de máscaras e reina a proibição
do acompanhamento de enfermos. Os mé-
dicos desse hospital estavam necropsiando
o cadáver de um dos pacientes para deter-
minar exatamente a causa da morte, mas
davam instruções para ministrar aos inter-

nados medicamentos apropriados para o
combate a meningite meningocócica.

Entre os quatro tipos conhecidos
dessa doença, a meningocócica é a única
fulminante, enquanto as outras permi-
tem a recuperação do paciente, desde

que tratado a tempo. Médicos de plan-
tão no Souza Aguiar, ontem à noite,
tinham conhecimento de vários outros
casos de internamento com sintomas de
meningite no' Hospital São Sebastião,
além de pelo menos 14 no
Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. E

para o São Sebastião que o Souza Aguiar

pretende transferir novos casos com sus-

peita de meningite: rigidez da nuca, fé
bre e dores de cabeça. (Cidade, página 2)

SSo Paulo — Vidal Cavalcante/Agência Folhas

Marronzuu^êráauãêncialOO vezes mawr seu jornal

• Maílson da Nóbrega pretende o

que seu antecessor no Ministério da
Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira,
não conseguiu: congelar os salários
mais altos dos funcionários públicos e
limitar os reajustes nas empresas esta-
tais às correções mensais pela URP,
com revisão anual baseada na inflação
passada.

O ministro quer também cortar
despesas, entre elas as diárias de via-

gens, que devem ser reduzidas em 20%
este ano. Suas propostas serão exami-
nadas terça-feira com os ministros do
Trabalho, Planejamento, Comunica-
ções, Minas e Energia, Agricultura e
Indústria e Comércio. O objetivo e
reduzir o déficit público. (Página 16}

Processado por
calúnia ganha
horário na TV

José Alcides Marronzinho de Oliveira,
presidente do PSP (Partido Social Progressis-
ta), que na próxima quinta-feira divulgara suas
idéias para 40 milhões de brasileiros, invadiu-
do o espaço nobre das 20h30min às 21h30m_n
em rede obrigatória de 170 emissoras de
televisão e duas mil de rádio, já foi condenado
por crime contra a administração pública e
esteve envolvido nos últimos anos em mais de
30 processos na Justiça de São Paulo, a
maioria por calúnia ou difamação.

Numa prova de que a lei de acesso dos
partidos à TV é inepta, o mesmo Tribunal
Superior Eleitoral que autorizou Marronzi-
nho a fazer programa em cadeia nacional
impugnou a candidatura dele a deputado
em 1986, alegando que o sentido da mora-
lidade deveria ser preservado. (Página 2)
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Q Tim Maia (foto)
encerra hoje uma
minitemporada no
People que, desde a
estréia do cantor na
quinta-feira, vem
tendo casa lotada. O
artista está
provocando uma fila
de espera na porta
da boate formada por
gente que não se
importa em pagar
CZS 1 mil para
assistir à
apresentação na
escada ou em pé.

r—| A guerraL-J aparece hoje em
dois filmes na TV.
Atraiçoado
(Manchete, 15h)
mostra o aliado
Clark Gable na
Holanda ocupada;
Adeus às armas
(Canal 2, 23h) é a
visão de Hemingway
da Primeira Guerra
Mundial. O melhor,
porém, __-_Arauivo
está em
Casino
Royale
(Canal 4,
21h30mia,
foto),
comédia
com
elenco
estelar.
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|—] Martin1-1 Cordes
(foto) é
um chef
que usa 

''¦

tamancos .
holandeses,
pasía de
executivo
e acaba de
ganhar o
primeiro
lugar no mestrado \
em culinária do
governo alemão. B
o chef-execuúvo do
Sheraton, comanda
2 mil 500 refeições
por dia e sabe
fazer a sopa de
tartaruga de Alice
no país das
maravilhas.

D Rodopiando no seu
show, Tina Tumer
confirmou a moda das
calcinhas longas ou o
modelo samba-canção.
No Rio, de seda, cetim
ou rendas, é um estilo
que aparece pouco no
dia-a-dia, mas que dá

m sofisticação à
W consumidora.¦ %:

—" " Arquivo

¦ " 3BÊÊ

__ÜP w
::\v :¦¦.$_....¦ ....:._#.. -.:__&_____S__HT. ^__fl

^PWI ______L____i ___l_li-w&. ¦* ^^^^H

_l_--..-llll III ¦« ' "

D Pau/a
Toller (foto)
é, hoje à
noite, a
grande
estrela do
festival
Alternativa
Nativa. Ela
quer iivrar-se
de sua
imagem de
roqueira
bem-compor-
fada, está
cada vez
mais arredia
à fama e
mais segura
do caminho
que escolheu

«ameate. Paulo Nicolella

D Mestre Marcai (foto),••professor de bale" de Chico
Buarque e diretor de bateria
da Unidos da Tijuca, faz o
tipo de consumidor tradicional.
Usa roupa da Casa José Silva,
perfume Paço Rabane e dirige
um Comodoro marrom.

CONSTRUTORA VENDE 2
ELEVADORES ATLAS P/9
o IO pinadas cnp 6 pu_.o_b
ÚtHT>oprc.P, lw»>,"uinc 2J1
Olbb

VTÊIRA SOUTO VAJ.ANDÀO
— Andar alta Pionio f> morar
3 vogas MARCELO MIU.IET
CORRETORA Tui 27*0349
CREC1 J 2319

COMPRO CARROS — 64V
__i47 — 275 362- Rubens

COLECIONADORA|
COMPRA — Bonecas
antigas no estado. Pa-
go até CZS 100.000.
Tels. 225-9823. 259-
0245. R. Vise. Pirajà.
540/205. Não venda
sem consultar

EXPOSIÇÃO HOJE — E
dias 24 e 25/1. das 10 às
22h. Desenhos, serigrafias.
aquarelas, pratas e outros
objetos de arte Letlào dias
26e27/1às21h,noESPA-
ÇO CULTURAL SOMBRA,
à Av das Américas. 2 001,
Barra Irtfs. Leiloeiro MURI-
LO CHAVES Tels. 266-
0474 e 226*746.

OBJETOS DE ARTE — Ta-
petes. mobiliário de estilo e
de época e ouiios objetos de
aue. Exposição HOJE e dias
24 e 25/1. das 10 as 22h
Leilão dias 26 e 27/1. às 21h.
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA à Av das Amên-
cas 2 001. Batra Infs Lei-
kxjiro MURILO CHAVES -
Tels 266-0474 e 226-6746

LEILOEIRO MURILO CHA-
VES CONVIDA — Para o
Leilão de objetos de arte
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA Exposição HO-
JE e dias 24 e 25/1. das 10
às 22 hs Leilão dias 26 e
27/1. às 21 hs. à Av. das
Américas 2.001. Barra
Infs tels. 266-0474 e 226
6746.

LEILÃO NA SOMBRA -
Porcelanas, mariins. cristais
e outros obiotos de ano. Ex-
posição HOJE e dias 24 e
25/1 das 10 às 22 hs. Leilão
dias 26 e 27/1. às 21 hs no
ESPAÇO CULTURAL SOM-
BRA. à Av. das Américas.
2 001. Barra. Infs Leiloeiro
MURILO CHAVES — Tels.
266-0474 e 226-6746.

LEILÃO NA BARRA —
Quadros nacionais e es-
trangeiros e outros objetos
de arte. Exposição HOJE e
dias 24 è 25/1, das 10 às 22
hs Leilão dias 26 e 27/1, às
21 hs. na SOMBRA, à Av.
das Américas. 2.001. Inls
Leiloeiro MURILO CHA-
VES — Tels. 206-0474 e
226-6746.

PROCURADOS: PATEK;
ROLEX; CARTIER. VA-
CHERON, LANGE CRO-
NÓGRAFOS e fases de
LUA. Coleções compra-
mos, cobrimos ofertas.
Entrevistas T. 521-0945
de 2a a sáb. H. Comercial
preço esp. a comer-
ciantes.

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA—BRILHAN-
TES, compramos e co-
brimos ofertas. Con-
sulte-nos pelo Tel:
521-0945 de2»àsába-
rjo H Comera PRE-

I ÇO DE NY

APROVEITE BEM AS
SUAS FÉRIAS E GANHE
UM BOM DINHEIROI

Como) Faça o sominério
"Como Vendar Podrrs
Preciosas para Turia-
tas". Basto saber se co-
municar em idiomas ea-
trangeiros. Maiora»
infs.: Tei: 2224753 -
Rio.
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Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
parcialmente nublado com
instabilidade local e passagei-
ra à tarde, principalmente nas
serras. Visibilidade boa. Tem-
peratura estável. Máxima e
mínima de ontem: 41,7° em
Bangu e 25° no Alto da Boa
Vista.'Foto do satélite e tempo
no mundo, página 12.

Compra
O Banco Safra pretende com-
prar 26.23% do capital votante
da Aracruz Celulose por, pelo
menos, 120 milhões de dólares
do BNDES, em leilão no dia 3
de maio na Bolsa de Valores
do Rio. (Página 15)

Césio 137
Duas cápsulas com o material
radiativo Césio 137, o mesmo
do acidente de Goiânia, desa-
pareceram de um centro de
tratamento na França. As au-
toridades apelam para que
ninguém as manipule. (Pág. 8)

Rebelião argentina
O Exército argentino prendeu
o tenente-coronel Dario Ma-
guer e desarticulou a cúpula
da rebelião militar. Maguer
pertencia ao Estado Maior
montado por Aldo Rico e esta-
va foragido. (Página 9)
Submarino atômico
Os três submarinos convencio-
nais que o Brasil constrói em
cooperação com a Alemanha
— o primeiro estará pronto em
julho — têm o compartimento
dos motores alargado para
permitir adaptação de um rea-
tor nuclear. (Página 6)

Mesa de deputado
A Câmara vai gastar, a pedido
dos deputados, CZ$ 3,8 mi-
Ihões para trocar os móveis de
cerca de 300 gabinetes, um
mês depois de ter gasto quase
CZ$ 7 milhões com a compra
de 490 geladeiras. (Página 5)

Banco Central
O presidente Sarney nomeou
três diretores para o BC: Jua-
rez Soares, ex-vice-presidente
do Banco Real (Dívida Públi-
ca e Mercado Aberto), Keyler
Carvalho Rocha (Mercado de
Capitais) e Luís Álvaro de Oli-
veira Ribeiro (Administra-
ção). (Página 13)

Aliedo

Meias

D O antropólogo e sociólogo
paulista Renato Ortiz defende
uma tese pessimista. Em seu
livro A moderna tradição brasi-
leira, afirma que nos últimos
anos a indústria cultural sufo-
cou todas as aspirações de uma
cultura nacional e popular.
DA modernidade de Baude-
laire reúne textos inéditos no
Brasil do autor de As flores do
mal. Seus temas: a criação, a
crítica e a situação do artista
no início da modernidade.
? Considerado o melhor le-
trista da nova geração de mú-
sicos brasileiros, Renato Rus-
so, do Legião Urbana, é o en-
trevistado da semana.

Júlio Cozar Pereira

Calor recorde
e falta d'água
causam tumulto

No dia de calor recorde — 41,7°
em- Bangu — a persistente falta d'á-
gua esquentou os ânimos da popula-
ção. Moradores da rua Marquês de
Abrantes, no Flamengo, irritados
com as torneiras secas, receberam
com pedras e ovos o batalhão de
choque da PM enviado para reprimir
manifestação de protesto que inter-
rompeu o trânsito, causando tumul-
tos com motoristas exasperados pelo
calor.

O governador Moreira Franco
quer trabalhando 24 horas por dia as
empreiteiras que a Cedae contratou
para melhorar a rede de abastecimen-
to, mas só em março será atingido o
nível ideal de 320 milhões de litros/
dia. "Minha indignação aumentou",
disse o governador, em cuja residen-
cia, o Palácio das Laranjeiras, tam-
bém faltou água. (Cidade, página 3)

Jovens matam
decorador com
rolo de pastel

O decorador Francisco de Paula
Prado Salomão, de 56 anos, foi trucida-
do a golpes de rolo dc pastel e porrete,
por volta de 2h de ontem, em seu
apartamento no edifício Lagoa das Raí-
zes (Lagoa Rodrigo de Freitas), por
jovens dc sua intimidade: o paraguaio
Lauro e Paulo, morador no Posto Seis.
Eles deixaram o edifício dc madrugada.

O crime foi descoberto pela em-
pregada Ana Maria dc Sousa, que
estranhou a demora do patrão cm
acordar. Nem cia nem o irlandês
Oliver John Tattan, que mora no
quarto ao lado do da vítima, ouvi-
ram nada de anormal, segundo a poli-
cia. Só no ano passado, com iguais
requintes de crueldade, 20 homosse-
xuais foram mortos. (Cidade, pág. 1)

Hart admite ter
recebido verba
ilegal em 84

O cx-senador Gary Hart, que disputa a
indicação democrata para a sucessão cie
Ronald Reagan, admitiu ter recebido con-
tribuição ilegal dc 16 mil dólares, dc um
produtor dc cinema dc Hollywood, para
sua pré-campanha presidencial de 1984, em
que acabou não sendo indicado pelo parti-
do. O dinheiro, assegurou, será devolvido.

A denúncia foi feita pelo Miami Herald,
c o Washington Post afirmou que na mes-
ma época outros 60 mil dólares do financia-
mento da campanha não foram contabiliza-
dos — o que Hart negou. As pesquisas entre
os democratas dão apenas o terceiro lugar
a Hart, que em maio chegou a renunciar ã
candidatura depois do escândalo de adul-
tério com a modelo Donna Rice. (Página 9)
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Ós médicos negam que haja epMerma, mas até o PM usa máscara no Hospital Sousa Aguiar

H ®

|j Maílson quer

Sete das oito pessoas internadas com
sintomas de meningite no Hospital Souza
Aguiar morreram ontem à noite. Os
médicos não são capazes ainda de identi-
ficar qualquer foco isolado da doença: os
mortos residiam cm diferentes pontos da
cidade — Centro, Caju, São Cristóvão c
Zona Oeste.

O segundo pavimento do Souza
Aguiar, onde são tratados casos desse tipo,
foi totalmente isolado. Os funcionários
trabalham de máscaras c reina a proibição
do acompanhamento de enfermos. Os mé-
dicos desse hospital estavam necropsiando
o cadáver de um dos pacientes para deter-
minar exatamente a causa da morte, mas
davam instruções para ministrar aos inter-

nados medicamentos apropriados para o
combate a meningite meningocócica.

Entre os quatro tipos conhecidos
dessa doença, a meningocócica é a única
fulminante, enquanto as outras permi-
tem a recuperação do paciente, desde

que tratado a tempo. Médicos de plan-
tão no Souza Aguiar, ontem à noite,
tinham conhecimento de vários outros
casos de internamento com sintomas de
meningite no Hospital São Sebastião,
além de pelo menos 14 no
Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. E
para o São Sebastião que o Souza Aguiar
pretende transferir novos casos com sus-
peita de meningite: rigidez da nuca, fé
bre e dores de cabeça. (Cidade, página 2)

São Paulo ¦ Vidal Cavalcante/Agência folhas
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Marronzinho terá audiência 100 vezes maior do que a de seu jornal

limitar ganho
de funcionário

Maílson da Nóbrega pretende o
que seu antecessor no Ministério da
Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira,
não conseguiu: congelar os salários
mais altos dos funcionários públicos e
limitar os reajustes nas empresas esta-
tais às correções mensais pela URP,
com revisão anual baseada na inflação
passada.

O ministro quer também cortar
despesas, entre elas as diárias de via-
gens, que devem ser reduzidas em 20%
este ano. Suas propostas serão exami-
nadas terça-feira com os ministros do
Trabalho, Planejamento, Comunica-
ções, Minas e Energia, Agricultura e
Indústria e Comércio. O objetivo é
reduzir-o déficit público. (Página 16)

Processado por
calúnia ganha
horário na TV

José Alcides Marronzinho de Oliveira,
presidente do PSP (Partido Social Progressis-
ta), que na próxima quinta-feira divulgará suas
idéias para 40 milhões de brasileiros, invadia-
do o espaço nobre das 20h30min às 21h30min
em rede obrigatória de 170 emissoras de
televisão e duas mil de rádio, já foi condenado
por crime contra a administração publica e
esteve envolvido nos últimos anos em mais de
30 processos na Justiça de São Paulo, a
maioria por calúnia ou difamação.

Numa prova de que a lei de acesso dos
partidos à TV c inepta, o mesmo Tribunal
Superior Eleitoral que autorizou Marronzi-
nho a fazer programa em cadeia nacional
impugnou a candidatura dele a deputado
em 1986, alegando que o sentido da mora-
lidade deveria ser preservado. (Página 2)

Sônia dAlmeida
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D Tim Maia (foto)
encerra hoje uma
minitemporada no
Peopie que, desde a
estreia do cantor na
quinta-feira, vem
tendo casa lotada. O
artista está
provocando uma fila
de espera na porta
da boate formada por
gente que não se
importa em pagar
CZS 1 mil para
assistir à
apresentação na
escada ou em pé.

D A guerra
aparece hoje em

dois filmes na TV.
Atraiçoado
(Manchete, 15h)
mostra o aliado
Clark Gable na
Holanda ocupada;
Adeus às armas
(Canal 2, 23h) é a
visão de Hemingway
da Primeira Guerra
Mundial. O melhor,
porém, .«arquivo
está em
Casino
Royale
(Canal 4,
21h30min,
foto),
comédia
com
elenco
estelar.
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I—I Martin
Cordes.

(foto) é
um chef
que usa
tamancos 

'

holandeses,
pasta de
executivo
e acaba de
ganhar o
primeiro [£f
lugar no mestrado \
em culinária do
governo alemão. É
o chef-executivo do
Sheraton, comanda
2 mil 500 refeições
por dia e sabe
fazer a sopa de
tartaruga de Alice
no país das
maravilhas.
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Eduardo Alonso
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LJ Rodopiando no seu
show, Tina Turner
confirmou a moda das
calcinhas longas ou o
modelo samba-canção.
No Rio, de seda, cetim
ou rendas, é um estilo
que aparece pouco no

^ dia-a-dia, mas que dá
j sofisticação à

3 consumidora.

Arquivo
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D Paula
Tolkr (foto)
é, hoje à
noite, a
grande
estrela do
festival
Alternativa
Nativa. Ela
quer livrar-se
de sua
imagem de
roqueira
bem-compor-
tada, está
cada vez
mais arredia
à fama e
mais segura
do caminho
que escolheu.

Paulo Nicololla

D Mestre Marcai (foto),"professor dc bale" de Chico
Buarque c diretor dc bateria
da Unidos da Tijuca. faz o
tipo de consumidor tradicional.
Usa roupa da Casa José Silva,
perfume P.ieo Rabane e dirige
um Comodoro marrom.

CONSTRUTORA VENDE 2
ELEVADORES ATLAS P/3
o Hj paradas cap 6 pessoas
Ôlimo preço, ttum financ 231
0158

VIEIRA SOUTO VARANDÂO
-Andar alto Pronto p/morar

3 vagas MARCELO MILLIET
CORRETORA Tol 274-0349
CRECI J 2319

COMPRO CARROS — 641
5347 — 275 3638 Rubons

COLECIONADORA
COMPRA — Bonecas
antigas no estado. Pa-
go até CZS 100.000.
Tels. 225-9823, 259-
0245. R. Vise. Pirajá,
540/205. Não venda
sem consultar

EXPOSIÇÃO HOJE — E
dias 24 e 25/1. das 10 às
22h. Desenhos, sengrafias.
aquarelas, pratas e outros
obietos de arte Leilão dias
26 e 27/1 às21h, noESPA-
ÇO CULTURAL SOMBRA.
à Av. das Américas. 2 001.
Barra Infs. Leiloeiro MURI-
LO CHAVES Tels. 266-
0474 o 226-6746.

OBJETOS DE ARTE — Ta
petos, mobiliário de estilo e
de época e outros objetos de
arte. ExposiçAo HOJE e dias
24 e 25/1. das 10 às 22h.
Leilão dias 26e 27/1. às 21h.
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA, à Av das Amôri-
cas. 2 001. Barra. Infs. Lei-
loeiro MURILO CHAVES —
Tels. 2660474 e 226-6746.

LEILOEIRO MURILO CHA-
VES CONVIDA•— Para o
Leilão de obietos de arte
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA Exposição HO-
JE e dias 24 e 25/1. das 10
às 22 hs. Leilão dias 26 e
27/1, às 21 hs.. à Av das
Américas 2.001, Barra.
Infs tels 266-0474 e 226-
6746.

LEILÃO NA SOMBRA —
Porcelanas, marfins, cristais
e outros obietos de arte Ex-
posição HOJE e dias 24 e
25/1. das 10 às 22 hs. Leilão
dias 26 e 27/1. às 21 hs no
ESPAÇO CULTURAL SOM-
BRA, à Av das Américas.
2 001. Barra. Infs. Leiloeiro
MURILO CHAVES — Tels.
266-0474 e 226-6746.

LEILÃO NA BARRA —
Quadros nacionais e es-
trangeiros e outros obietos
do arte. Exposição HOJE e
dias24ó25/1.das10às22
hs. Leilàodias26e27/1.às
21 hs. na SOMBRA, à Av
das Américas. 2.001. Infs
Leiloeiro MURILO CHA-
VES — Tels. 266-0474 e
226-6746

PROCURADOS PATEK.
ROLEX; CARTIER. VA-
CHERON. LANGE CRO-
NÒGRAFOS e fases de
LUA. Coleções compra-
mos, cobrimos ofertas.
Entrevistas T. 521 0945
de 2a a sáb. H. Comercial
preço esp. a comer-
ciantes.

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA—BRILHAN-
TES. compramos e co-
bnmos ofertas. Con-
sulte-nos pelo Tel
521-0945 de2êàsâba-
do. H. Comerc. PRE-
ÇO DE NY

APROVEITE BEM AS
SUAS FÉRIAS E GANHE
UM BOM DINHEIROI

Comol Faça o oominário"Como Vender Pedra»
Prociosaa para Turis-
tas". Basta sabor sa co-
munlcar em idiomas os-
trangeiros. Maiores
infs.: Tel: 222-4758 —
Rio.
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Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
parcialmente nublado com
instabilidade local e passagei-
ra à tarde, principalmente nas
serras. Visibilidade boa. Tem-
peratura estável. Máxima e
mínima de ontem: 41,7° em
Bangu e 25° no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
no mundo, página 12.

Compra
O Banco Safra pretende com-
prar 26,23% do capital votante
da Aracruz Celulose por, pelo
menos, 120 milhões de dólares
do BNDES, em leilão no dia 3
de maio na Bolsa de Valores
do Rio. (Página 15)

Césio 137
Duas cápsulas com o material
radiativo Césio 137, o mesmo
do acidente de Goiânia, desa-
pareceram de um centro de
tratamento na França. As au-
toridades apelam para que
ninguém as manipule. (Pág. 8)

Rebelião argentina
O Exército argentino prendeu
o tenente-coronel Dario Ma-
guer e desarticulou a cúpula
da rebelião militar. Maguer
pertencia ao Estado Maior
montado por Aldo Rico e esta-
va foragido. (Página 9)

Submarino atômico
Os três submarinos convencio-
nais que o Brasil constrói em
cooperação com a Alemanha
— o primeiro estará pronto em
julho — têm o compartimento
dos motores alargadc para
permitir adaptação de um rea-
tor nuclear. (Página 6)

Mesa de deputado
A Câmara vai gastar, a pedido
dos deputados, CZ$ 3,8 mi-
lhões para trocar os móveis de
cerca de 300 gabinetes, um
mês depois de ter gasto quase
CZ$ 7 milhões com a compra
de 490 geladeiras. (Página 5)

Banco Central
O presidente Sarney nomeou
três diretores para o BC: Jua-
rez Soares, ex-vice-presidente
do Banco Real (Dívida Públi-
ca e Mercado Aberto), Keyler
Carvalho Rocha (Mercado de
Capitais) e Luís Álvaro de Oli-
veira Ribeiro (Administra-
ção). (Página 13)

| Idéias m

O O antropólogo e sociólogo
paulista Renato Ortiz defende
uma tese pessimista. Em seu
livro A moderna tradição brasi-
leira, afirma que nos últimos
anos a indústria cultural sufo-
cou todas as aspirações de uma
cultura nacional e popular.
D A modernidade de Baude-
laire reúne textos inéditos no
Brasil do autor de As flores do
maL Seus temas: a criação, a
crítica e a situação do artista
no início da modernidade.
D Considerado o melhor le-
trista da nova geração de mú-
sicos brasileiros, Renato Rus-
so, do Legião Urbana, é o en-
trevistado da semana.

Calor recorde
e falta d'água
causam tumulto

No dia de calor recorde — 41,7°
em Bangu — a persistente falta d'á-
gua esquentou os ânimos da popula-
ção. Moradores da rua Marquês de
Abrantes, no Flamengo, irritados
com as torneiras secas, receberam
com pedras e ovos o batalhão de
choque da PM enviado para reprimir
manifestação de protesto que inter-
rompeu o trânsito, causando tumul-
tos com motoristas exasperados pelo
calor.

O governador Moreira Franco
quer trabalhando 24 horas por dia as
empreiteiras que a Cedae contratou
para melhorar a rede de abastecimen-
to, mas só em março será atingido
o nível ideal de 320 milhões de li-
tros/ dia. "Minha indignação aumen-
tou", disse o governador, em cuja
residência, o Palácio das Laranjei-
ras, também faltou água. (Página 12-b)

Jovens matam
decorador com
rolo de pastel

O decorador Francisco de Paula
Prado Salomão, de 56 anos. foi trucida-
do a golpes de rolo de pastel e porrete,
por volta de 2h de ontem, em seu
apartamento no edifício Lagoa das Raí-
zes (Lagoa Rodrigo de Freitas), por
jovens de sua intimidade: o paraguaio
Lauro e Paulo, morador no Posto Seis.
Eles deixaram o edifício de madrugada.

O crime foi descoberto pela empre-
gada Ana Maria de Souza, que estra-
nhou a demora do patrão em acordar.
Nem ela nem o irlandês Oliver John
Tattan. que mora no quarto ao lado do
da vítima, ouviram nada de anormal,
segundo a polícia. Só no ano passado
com iguais requintes de crueldade, 20
homossexuais foram mortos. (Pág. 12-a)

Hart admite ter
recebido verba
ilegal em 84

O ex-senador Gary Hart, que disputa a
indicação democrata para a sucessão dc
Ronald Reagan, admitiu ter recebido con-
tribuição ilegal de 16 mil dólares, de um

produtor de cinema de Hollywood, para
sua pré-campanha presidencial dc 1984, em

que acabou não sendo indicado pelo parti-
do. O dinheiro, assegurou, será devolvido.

A denúncia foi feita pelo Miami Herald.
c o Washington Post afirmou que na mes-
ma época outros 60 mil dólares do financia-
mento da campanha não foram contabiliza-
dos — o que Hart negou. As pesquisas entre
os democratas dão apenas o terceiro lugar
a Hart, que em maio chegou a renunciar à
candidatura depois do escândalo de adul-
tério com a modelo Donna Rice. (Página 9)
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Os m%Scl>s negam qZeTaja ^SHE, mas até o PM usa máscara no Hospital Sousa Aguiar
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.Meningite mata
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Sete das oito pessoas internadas com
sintomas dc meningite no Hospital Souza
Aguiar morreram ontem à noite. Os
médicos não são capazes ainda de identi-
ficar qualquer foco isolado da doença: os
mortos residiam em diferentes pontos da
cidade — Centro, Caju, São Cristóvão e
Zona Oeste.

O segundo pavimento do Souza
Aguiar, onde são tratados casos desse
tipo, foi totalmente isolado. Os funcio-
nários trabalham de máscaras e reina a
proibição do acompanhamento dc en-
ferinos. Os médicos desse hospital esta-
vam necropsiando o cadáver de um dos
pacientes para determinar exatamente a
causa da morte, mas ciavam instruções

para ministrar aos internados medica-
mentos apropriados para o combate à
meningite meningocócica.

Entre os quatro tipos conhecidos des-
sa doença, a meningocócica é a única
fulminante, enquanto as outras permitem
a recuperação do paciente, desde que
tratado a tempo. Médicos de plantão no
Souza Aguiar, ontem à noite, tinham co-
nhecimento de vários outros casos de in-
ternamento com sintomas dc meningite no
Hospital São Sebastião, além de pelo me-
nos 14 no Hospital da Posse, em Nova
Iguaçu. É para o São Sebastião que o
Souza Aguiar pretende transferir novos
casos com suspeita de meningite: rigidez da
nuca, febre e dores de cabeça. (Pág. 12-a)

Vidal Cavalcante/Agôncia_Folhas
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rronzinho terá audiência 100 vezes nuaor do que a de seu jornal

Maílson quer
limitar ganho
de funcionário

Maílson da Nóbrega pretende o
que seu antecessor no Ministério da
Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira,
não conseguiu: congelar os salários
mais altos dos funcionários públicos e
limitar os reajustes nas empresas esta-
tais às correções mensais pela URP,
com revisão anual baseada na inflação
passada.

O ministro quer também cortar
despesas, entre elas as diárias de via-
gens, que devem ser reduzidas em 20%
este ano. Suas propostas serão exami-
nadas terça-feira com os ministros do
Trabalho, Planejamento, Comunica-
ções. Minas e Energia, Agricultura e
Indústria e Comércio. O objetivo é
reduzir o déficit público. (Página 16)

Processado por
calúnia ganha
horário na TV

José Alcides Marronzinho de Oliveira,

presidente do PSP (Partido Social Progressis-
ta), que na próxima quinta-feira divulgará suas
idéias para 40 milhões dc brasileiros, invadin-
do o espaço nobre das 20h30min às 21h30min
em rede obrigatória de 170 emissoras de
televisão c duas mil de rádio, já foi condenado

por crime contra a administração pública e
esteve envolvido nos últimos anos em mais de
30 processos na Justiça de São Paulo, a
maioria por calúnia ou difamação.

Numa prova de que a lei de acesso dos

partidos à TV é inepta, o mesmo Tribunal
Superior Eleitoral que autorizou Marronzi-
nho a fazer programa em cadeia nacional
impugnou a candidatura dele a deputado
em 1986, alegando que o sentido da mora-
lidade deveria ser preservado. (Pagina 2)

Soma d'Almeida
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D Tim Maia (foto)
encerra hoje uma
minitemporada no
People que, desde a
estréia do cantor na
quinta-feira, vem
tendo casa lotada. O
artista está
provocando uma fila
de espera na porta
da boate formada por
gente que não se
importa em pagar
CZS 1 mil para
assistir à
apresentação na
escada ou em pé.

r—| A guerra
aparece hoje em

dois filmes na TV.
Atraiçoado
(Manchete, 15h)
mostra o aliado
Clark Gable na
Holanda ocupada;
Adeus às armas
(Canal 2, 23h) é a
visão de Hemingway
da Primeira Guerra
Mundial. O melhor,
porém,
está em
Casino
Royale
(Canal 4,
21h30min,
foto),
comédia
com
elenco
estelar.

Arquivo
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Martin
Cordes

(foto) é
um chef
que usa
tamancos
holandeses,
pasta de
executivo
e acaba de
ganhar o
primeiro
lugar no mestrado
em culinária do
governo alemão. É
o chef-executivo do
Sheraton, comanda
2 mil 500 refeições
por dia e sabe
fazer a sopa de
tartaruga de Alice
no país das
maravilhas.

^g. Eduardo Alonso fl- .'J *'*^è''
O Rodopiando no seu
show, Tina Turner
confirmou a moda das
calcinhas longas ou o
modelo samba-canção.
No Rio, de seda, cetim
ou rendas, é um estilo
que aparece pouco no
dia-a-dia, mas que dá

í sofisticação à
consumidora.
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D Paula
Toller (foto)
é, hoje à
noite, a
grande
estrela do
festival
Alternativa
Nativa. Ela
quer livrar-se
de sua
imagem de
roqueira
bem-compor-
tada, está
cada vez
mais arredia
á fama e
mais segura
do caminho
que escolheu.

~™^^ Paulo Nicolella

D Mestre Marcai (foto),"professor de bule" de Chico
Buarque e diretor de bateria
da Unidos da Tijuca. faz o
tipo de consumidor tradicional.
Usa roupa da Casa José Silva,
perfume Paço Rabane e dirige
um Comodoro marrom.

CONSTRUTORA VENDE 2
ELEVADORES ATLAS P 9
ti 10 paradas cap 6 pessoas
Ótimo preço bemlmanc 231
OlbH

VIEIRA SOUTO VARANDAO
— Andar atto Pronto p/morar
3 vagas MARCELO MILI.IET
CORRETORA Tül 274-0349
CRECI J 2319

COMPRO CARROS - 541
5347 — 275 3638 Rüfions

COLECIONADORA
COMPRA — Bonecas
antigas no estado. Pa-
go até CZS 100 000.
Tels.: 225-9823, 259-
0245. R Vise Pirajá,
540/205 Não Venda
sem consultar.

EXPOSIÇÃO HOJE - E
dias 24 o 25/1, das 10 âs
22h Desenhos, serigrafias,
aquarelas, pratas o outros
obietos de arte Leilão dias
26 e 27/1 às21h.noESPA-
ÇO CULTURAL SOMBRA,
à Av das Américas, 2 001,
Barra Infs Leiloeiro MURI-
LO CHAVES Tels 266-
0474 e 226-6746

OBJETOS DE ARTE — Ta
potes, mobiliário de estilo e
de época e outros obiotos de
arte Exposição HOJE e dias
24 e 25/1. das 10 às 22h
Leilão dias 26 e 27/1. às 21b.
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA, à Av das Amêri-
cas 2 001. Barra Infs Lei-
loeiro MURILO CHAVES -
Tels 26&D474 e 226-6746

LEILOEIRO MURILO CHA-
VES CONVIDA - Para o
Leilão do obietos de arte
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA Exposição HO-
JE e dias 24 e 25/1. das 10
âs 22 hs Leilão dias 26 e
27/1. às 21 hs . a Av das
Américas 2 001. Barra
Infs tels 266 0474 e 226-
6746.

LEILÀO NA SOMBRA
Porcelanas, marfins, cristais
e outros obietos do arte Ex-
posição HOJE e dias 24 e
25/1, das 10 âs 22 hs Leilão
dias 26 e 27/1. âs 21 hs no
ESPAÇO CULTURAL SOM-
BRA. à Av das Américas.
2 001. Barra Infs Leiloeiro
MURILO CHAVES — Tels
26&0474 o 22&6746

LEILÃO NA BARRA -
Quadros nacionais e es-
trangeiros e outros obietos
de arte. Exposição HOJE e
dias 24 e 25T. das 10 às 22
hs Leilão dias 26 e 27/1. âs
21 hs na SOMBRA, à Av
das Américas, 2 001 Infs
Leiloeiro MURILO CHA-
VES — Tels 266-0474 e
22^6746

PROCURADOS PATEK,
ROLEX. CARTIER. VA-
CHERON, LANGE CRO-
NÕGRAFOS e fases de
LUA. Coleções compra-
mos, cobrimos ofertas
Entrevistas T. 521-0945
de 2" a sáb H. Comercial
preço esp a comer-
ciantus.

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA--BRILHAN-
TES. compramos e co-
bnmos ofertas. Con-
sulte-nos pelo Tel
521-0945 de 2" âsába-
do H Comera PRE-
ÇO DE NY.

APROVEITE BEM AS
SUAS FÉRIAS E GANHE
UM BOM DINHEIROI

Comol Foca o seminário
"Como Vender Pedras
Preciosas para Turio-
tas". BaBta saber se co-
municar em idiomas es-
trangeiros. Maiores
infs.: Tel: 222-4758 —
Rio.
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Coluna do Casteiio- Dono de partido que vai à TV tem 30 processos
» ¦ J. -"- Osasco SP — Murilo Menon

Da pressa sobre
sistema e mandato
nquietações relacio-
nadas com a política

econômica e seus efeitos
populares devem estar
na base da pressa do go-
verno em antecipar a vo-
tação no plenário da
Constituinte dos itens
referentes a sistema de
governo e a mandato presidencial. A infla-
ção acima de 16% no mês de janeiro pode
prenunciar índices maiores em fevereiro e
março, embora autoridades econômicas as-
segurem que elevações eventuais dos índices
não desestimulam a expectativa de se estabi-
lizar um patamar inflacionário que não
empurraria para cima os preços da cesta
básica nem desarticularia a política que
adotou o sr Maílson da Nóbrega.

Não há dúvida, no entanto, de que o
setor não técnico do governo teme repercus-
soes de índices mais altos do custo de vida
bem como repercussões negativas, em nível
político, da retomada dos contatos com o
FMI a ser iniciada em breve. Os técnicos
igualmente não temem reencontro com os
controladores do Fundo, mas os políticos
sabem que o tema sensibiliza ainda depu-
tados que, como o sr Gasparian, partidário
dos cinco anos, iriam para os quatro anos no
momento em que se formalizasse a negocia-
ção com a instituição.

Quanto às razões do Centrão para
evitar alterações na pauta de votação da
Assembléia e realização de reuniões nos
finais de semana devem-se à preocupação
com os integrantes do grupo que habitual-
mente não são parlamentares que se distin-
guem pela freqüência às sessões e somente
abrem mão da presença nas suas bases
quando isso se torna absolutamente neces-
sário, coisa que não poderia se repetir a
cada semana. O grosso do Ceníráoencontra
disponibilidade de tempo apenas pelas 48
horas que vão da noite de terça-feira à tarde
de quinta-feira. No mais, seja o que Deus
quiser.

Aparentemente, no entanto, nem a
forma de governo nem o mandato de cinco
anos correm riscos maiores. O presidência-
lismo tem o amparo dos governadores (ex-
ceção do sr Pedro Simon), dos presidentes
dos partidos e da maioria dos ministros de
Estado. Há nas diversas unidades federadas
apreensões quanto à extensão do sistema
parlamentarista aos estados, fato que altera-
ria a balança de poder regional e afetaria o
prestígio dos atuais chefes de Executivo. A
esquerda, como se sabe, é também dividida
com relação à matéria.

Quanto à duração do mandato, a dupla
Fernando Henrique Cardoso-Mário Covas,
pelos precedentes, não conseguiria mobili-
zar 280 constituintes para votar uma emen-
da que incluísse o texto da Constituição,
como norma permanente, o mandato de
quatro anos ainda que com direito a uma
reeleição, tal como acontece nos Estados
Unidos. A norma estabelecida pela Comis-
são de Sistematização deverá permanecer.
Por outro lado o presidente da República
mostra-se confiante quanto aos compromis-
sos assumidos pelos 300 e tantos signatários
da emenda pelos cinco anos, embora esteja
sendo aconselhado a traduzir as assinaturas
em votos o mais rápido possível.

Quanto a escrúpulos, como o alegado
pelo honrado senador José Richa, que se
envergonha de ver o presidente enfrentar o
descrédito junto à opinião pública e piei-
tear, apesar disso, um mandato de cinco
anos, trata-se de argumento ético que pode-
ria ser extensivo. O descrédito não é só do
presidente mas também dos constituintes e
des políticos de um modo geral. É o que
dizem as mesmas pesquisas a que se refere.
Se isso provocasse depressão e ânimo de
renúncia, todos deveriam encerrar suas car-
reiras e reabrir o caminho para eleições
gerais que permitiriam ao eleitorado reno-
var quanto antes a fauna que se empoleira
nos diversos cargos da vida pública.

Em política o que prevalece é a decisão
de ganhar, mesmo porque as oscilações de
opinião pública são fatos correntes no ramo.
Basta lembrar do alto índice de popularida-
de do presidente José Sarney durante o
equivocado Plano Cruzado, que iria eleito-
ralmente beneficiar também os candidatos
do PMDB, sobretudo os que se elegeram
para postos majoritários. Os índices de
popularidade do presidente tanto podem
desabar ainda mais como sofrer alguma
recuperação que alivie as tensões que ha-
viam chegado ao clímax no fim de 1987.
A Memória
dos Presidentes
De Virgílio Costa recebi o seguinte esclare-
cimento:"Li, na sua coluna de 20.1.88, referên-
cia à Memória dos Presidentes da Repúbli-
ca. Gostaria de explicar que se trata de uma
comissão consultiva (naturalmente não re-
munerada) institucionalizada a pedido das
diversas personalidades e instituições que a
compõem, para tratar da questão dos acer-
vos de todos os presidentes da República,
passados, presentes e, se possível, futuros.

A comissão, que já vem trabalhando
informalmente há mais de ano, caberá suge-
rir ao sr presidente e coordenar as providêri-
cias e normas relativas ao assunto. Às
diversas instituições (Arquivo Nacional,
Pró-Memória, Museu da República, Institu-
to Histórico e Geográfico Brasileiro, Cpdoc
etc.) caberá tratar direta e integradamente
dos arquivos, bibliotecas ou peças museoló-
gicas que se encontrem em suas mãos ou em
mãos de parlamentares."

Carlos Castello Branco

Desta vez, pelo menos, o horário
gratuito para a propaganda partidária
não dará um programa monótono. Pelo
contrário, o homem que invadirá os lares
de 40 milhões de brasileiros na próxima
quinta-feira, dia 28, ocupando cadeia
obrigatória de todas as 170 emissoras de
televisão e duas mil de rádio entre
20h30min 21h30min, já foi condenado em
197S por crime contra a administração
pública e tem um currículo criminal com
mais de 30 processos nos últimos anos na
Justiça de São Paulo, a maioria por
calúnia e difamação.

Chama-se José Alcides Marronzinho
de Oliveira, presidente do Partido Social
Progressista (PSP). Ele ganhou o privilé-
gio de ocupar um horário nobre que só na
televisão teria o custo comercial de CZS
57,4 milhões graças a uma lei, a de acesso
dos partidos ao rádio e TV, que está
desatualizada: o mesmo Tribunal Supe-
rior Eleitoral que garantiu uma hora de
programa ao seu pequeno partido —
lendária sigla dos anos 50 sob a liderança
populista de Adhemar de Barros — im-
pediu em 1986 que ele fosse candidato a
deputado estadual, alegando que 

"o sen-
tido da moralidade deve ser preservado"
(acórdão n° 8.174, assinado pelo ministro
Oscar Dias Corrêa, em 11 de setembro de
1976).

Marronzinho, que passou rasteira em
Adhemar de Barros, tomando a frente no
registro do PSP e depois, segundo o ex-
deputado fluminense José Maria Duarte,
exigindo dinheiro para desistir da legen-
da, fez fama com um jornal chamado A
Voz, sediado em Osasco, cidade dormitó-
rio da Grande São Paulo, e movido pelos
tons escandalosos de suas notícias. Os
alvos mais sistemáticos de suas acusações
têm sido o senador Fernando Henrique
Cardoso (PMDB-SP) e os empresários
Antônio Ermírio de Moraes (Votaran-
tim). Amador Aguiar (Bradesco), Eugê-
nio Staub (Gradiente), Wolfgang Sauer
(Autolatina) e Hugo Schenique (Brás-
motor).

Marronzinho, quando náo é absolvi-
do por falta de provas, quase sempre se
livra por prescrição do rosário de proces-
sos que suas vítimas lhe movem. Mas, de
acordo com informações colhidas no Tri-
bunal de Justiça de Sâo Paulo, ele está
indiciado em pelo menos três processos
ainda em tramitação.

Numa entrevista a um jornal paulis-
ta, há dois anos, Marronzinho expôs suas
idéias sobre política e políticos. Classifi-
cou Jânio Quadros de câncer e o chamou
de corrupto. Fidel Castro? "O maior
demônio". Lula? "Um colaborador da
Volkswagen e da Mercedes Benz".

O homem que tem esses métodos e
essas idéias diz que seu jornal A Voz
circula com 200 mil exemplares, número
não registrado pelos anunciantes regula-
res. Se for verdade essa audiência que diz
ter, pelo menos 400 mil pessoas, segundo
a média adotada pela propaganda, leriam
seu jornal. Na próxima quinta-feira, Mar-
ronzinho multiplicará por cem essa au-
diência, por obra da Lei Falcão, que foi
instituída no Governo Geisel, quando
havia apenas dois partidos. Hoje, há mais
de 30 partidos e doze deles, alguns sequer
sem representação no Congresso, já tém
horário reservado em cadeia nacional de
rádio e televisão, como o PSP, até maio,
quase numa média de um programa por
semana.

Ateu e Suíça
não têm vez

"Nenhum ateu pode ser eleito, no-
meado, indicado, contratado para quais-
quer cargos ou funções públicas. Se qui-
ser se habilitar, o descrente em Deus
deve assinar uma declaração por escrito
perante autoridade religiosa e outra tes-
temunha, além de ficar sob observação
durante o período mínimo de dois anos."

Esse é um dos tópicos do programa
político do Partido Social Progressista
(PSP) —a sigla que marcou, nos anos 50,
o populista Adhemar de Barros e agora
tem como símbolo o trevo da sorte. Do
programa, registrado no Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo, constam ou-
trás preciosidades, como o propósito de
romper relações diplomáticas com a Sui-
ça, "um ais nocivo à humanidade c ao
Brasil, em razão de suas atividades finan-
ceiras servirem de abrigo e depósito para
transações criminosas de tiranos, ditado-
res, gangsters e mafiosos. traficantes in-
ternacionais de drogas, bandidos, escro-
quês e outros exploradores de riquezas
materiais e financeiras das nações e povos
do mundo inteiro, inclusive o Brasil".

Convocando os brasileiros para "a
grande marcha de redenção nacional", o
PSP diz pregar a democracia, mas se
propõe a exercer sistemática oposição "às
filosofias materialistas, das quais derivam
o comunismo e o nazismo".

Osasco, SP — Murilo Menon
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Ismael, fil arronzinho, diante da sede partidária em que se recebe inscrição de candidato

José Alcides Marronzinho de Oliveira

Ura acusador
que jamais
tem provas
José 

Alcides Marronzinho de
Oliveira, de 43 anos, como o

próprio sobrenome que agregou do
apelido, fez a fama com as armas da
chamada imprensa marrom. Em
1973, passou a chamar atenção como
um crítico do então prefeito de Osas-
co, Francisco Rossi, atacando pesa-
do pelos jornais locais. Os processos
judiciais por difamação e calúnia que
sofreu bloquearam suas duas tentati-
vas de ser candidato: a vereador cm
Osasco em 82 e a deputado em 1986,
pelo PTB. Ele foi impugnado na
justiça eleitoral.

Marronzinho chegou a São Paulo
vindo do Nordeste aos 12 anos de
idade. Carregou peças de carne de
boi para açougues. engraxou sapatos
na rua e até vendeu amendoim cm
trens de subúrbio. Freqüentador as-
síduo de diretórios de partidos políti-
cos, sempre tentou cercar-se de no-
mes famosos. Através de seu jornal
A Voz, que plagiou o logotipo da
Voz da Unidade do Partido Comu-
nista Brasileiro, ganhou fama pelo
tom exaltado e agressivo, lançando
notícias caluniosas contra empresa-
rios e políticos. Em 1985, acusou o
senador Fernando Henrique Cardo-
so (PMDB) de ser "maconheiro e
ateu", o que provocou mais um
inquérito policial e um processo.

Ele nunca provou qualquer uma
das acusações que levantou. Ontem,
em Osasco, Marronzinho náo foi
encontrado e seus amigos diziam
apenas que visitava diretórios do
PSP, sigla da qual se apropriou,
tentando reavivar antigos seguidores
do lendário Adhemar de Barros, que
nos anos 50/60 foi duas vezes gover-
nador de São Paulo. O herdeiro
natural do PSP, Adhemar de Barros
Filho, viu fugir-lhe do controle o
partido e hoje é dirigente do PDT de
São Paulo.

Expediente — A Voz traz
uma característica sem igual: no seu
expediente, apregoa que é enviado a
todos ministérios, Presidência da
República, palácio do governo, insti-
tuições financeiras, consulados, as-
sim como concessionárias da Volks-
wagen, GM, Ford, Fiat, Mercedes-

Benz, aos distribuidores e fabrican-
tes de Coca-Cola e a todas as agên-
cias bancárias do país. Além de A
Voz, marronzinho publica o jornal
Fepasa News, a revista de turismo
Aeroporto Newse mantém até o que
chama de agência de notícias.

Baixo, encorpado, moreno, de
grandes bigodes, ele se diz amigo dos
proprietários dos grandes jornais,
mas costuma, ao mesmo tempo,
acusar a imprensa de persegui-lo.
Seu forte parece ser o escândalo, a
tal ponto que, numa entrevista cole-
tiva, chegou a insinuar a existência
de um complõ para matar o presi-
dente Sarney, apontando os nomes
dos envolvidos: o então governador
Franco Montoro e o deputado Ulys-
ses Guimarães.

Separado da mulher, pai de qua-
tro filhos, Marronzinho nasceu no
município sergipano de Maruim. Seu
sonho sempre foi a política, como
confessa em carta ao presidente do
TRE paulista. Laert de Oliveira An-
drade, em que fala de si mesmo
utilizando a terceira pessoa. Referin-
do-se à cassação da sua candidatura
a deputado federal em 1986 pela
legenda PTB, diz: "Certa imprensa
mancomunada com os falsos eleito-
res e com políticos corruptos que a
todo custo queriam vê-lo alijado do
pleito, chegou a taxá-lo de estupra-
dor e outros qualificativos até piores
quando, na verdade, a única coisa
que havia contra Marronzinho era
nada mais nada menos do que uma
simples e irrisória condenação a uma
multa de 5 cruzados, pasme, sr.
desembargador, 5 cruzados por de-
sacato, a qual, aliás, já estava paga e
até extinta."

Com o pedido de registo provisó-
rio acieto no dia 19 de novembro do
ano passado, o PSP conta com uma
comissão diretora regional marcada-
mente familiar. Dos seus 10 mem-
bros, um é o próprio Marronzinho e
outros três são seus filhos Simão,
Israel e Gastào. Na sede do partido,
no segundo andar de um velho pré-
dio da avenida Ipiranga, um cartaz
indica: PSP, nossa opção: "Marron-
zinho, a solução para a nossa reden-
ção." Na parede, uma faixa com o
rosto do governador de Alagoas Fer-
nando Collor de Mello. Na boca dos
assessores, a notícia: "O 

governador
Collor de Mello estará presente no
programa do partido no próximo dia
28." O governador desmente.

Câmara demora a limitar acesso à TV
BRASÍLIA — Que partidos terão

direito a programa eleitoral gratuito no
rádio e na televisão? A resposta precisa
ser dada pela Câmara dos Deputados até
quarta-feira, quando termina o seu perío-
do extraordinário de sessões, pois no
mesmo dia a Constituinte retoma os tra-
balhos. Depois disso, só se houver uma
sessão extraordinária da Câmara, o que
será difícil, já que o deputado Ulysses
Guimarães anunciou que quer a Consti-
tuinte funcionando de manhã, de tarde e
de noite.

Não será uma decisão fácil. Recente-
mente, o Senado aprovou um projeto do
senador Affonso Camargo (PTB-PR) re-
duzindo para 30 minutos anuais, nos anos
de eleição, o período destinado a cada
partido. No Senado, a aprovação foi
tranqüila, mas o projeto empacou na
Câmara.

Critérios — O lider do PDS,
deputado Amaral Netto (RJ), apresentou
emenda determinando que só terão aces-
so ao rádio c TV os partidos que possuí-
rem IC! do total da representação parla-
mentar, hoje constituída de 559 depu-
tados e senadores. Sc prevalecer sua lese,
o PCB (três deputados), o PSB (um
senador e dois deputados), o PTR (um
deputado) e o PMB (um senador) ficam
fora. Já o PDT quer que apenas os
partidos que elegeram representantes na
Câmara c Senado tenham acesso. Segun-'

>wk. M ^Éti'
Amaral Neto

do o deputado Vivaldo Barbosa (RJ), se
um parlamentar mudar tle partido e ado-
lar unia legenda sem representantes, fica
lambem excluído.

O PT. de acordo com o deputado
Plínio de Arruda Sampaio, não aceita
nenhum desses critérios. Os petistas que-
rem que 0 acesso de unia legenda ao
rádio e TV seja estabelecido com base no
número de militantes c nos estados cm
que ela esteja organizada.

Arapucas — Se divergem nos
critérios. Amaral, Plínio e Vivaldo são

Camargo

unânimes em criticar a liberalidade da lei
atual. "Essa lei", diz Amaral, "não é
liberalizante. E desmoralizante.

Vivaldo é mais comedido. Seu parti-
do luta pela manutenção dos dois hora-
rios anuais de Wl minutos cada. mesmo
em anos eleitorais. E Plínio não poupa
críticas aos pequenos partidos que conti-
miam proliferando: 

"Sâo arapucas.
acampamentos eleitorais montados para
se tirar vantagem pessoal em anos de
eleiçáo".

PMDB do Estado do
Rio não debate apoio
a mandato de 4 anos

Ao contrário do que se esperava, o diretório regional do
PMDB, reunido na sede do partido, não discutiu o documento —
preparado pelo governador Moreira Franco — de apoio à tese do
mandato de quatro anos para o presidente José Sarney e pela
Constituição já. Em uma hora e quinze minutos, o vice-presidente
do partido, deputado Jorge Leite — integrante do Centrão e
favorável aos cinco anos — encerrou a reunião, sob protestos de
setores inconformados com a ausência de discussões políticas; na
pauta só havia assuntos de ordem administrativa.

A constituinte Ana Maria Rattes foi a primeira a deixar a
reunião, indignada com o recuo de assessores de Moreira, que não
apresentaram o documento aos presentes, cerca de 250 pessoas."Por 

que me convocaram para a reunião, para dar quorum'1 Quem
está aqui tem de saber do documento", protestou a deputada. Pela
primeira vez em dois anos, uma reunião do diretório teve quorum
(metade mais um dos 7! integrantes), graças aos esforços do
Palácio Guanabara, representado no encontro pelos secretários
Rogério Monteiro, Jorge Gama, Carlos Alberto Direito e Aldio
Leite, além do prefeito de Petrópolis, Paulo Rattes. p

Acordo — Embora a orientação do governador fosse de
que o diretório não tirasse uma posição oficial sobre a questão do
mandato, o seu secretário particular, Rogério Monteiro, chegou à.
sede do PMDB com o documento debaixo do braço, recolhendo
assinaturas. Até o final da reunião, Rogério conseguiu arregímen-
tar 43 signatários. Segundo ele, a carta de apoio aos quatro anos
será apresentada somente na reunião do diretório nacional do
partido, provavelmente a 3 de fevereiro.

A pauta da reunião eslava definida desde âs 11 horas,
quando o deputado Jorge Leite se encontrou com o governador
Moreira Franco no Palácio Guanabara. Os dois teriam entrado
num acordo: Moreira náo divulgaria o documento na reunião,
apesar de continuar com a coleta de assinaturas. Segundo inte-
grantes tio diretório regional, o governador recebera pressões não
apenas do Centrão — cujo interlocutor era Jorge Leite — mas
também de vários prefeitos, incomodados com as ameaças de
corte de verbas por parte do governo federal. Sc o governador
insistisse na discussão do documento, o diretório regional do
PMDB do Rio seria o primeiro em todo 0 país a apoiai
oficialmente a tese dos quatro anos. Fontes do Palácio Guanabara
desmentem esta informação, afirmando que Moreira tomara essa
decisão para não criar constrangimentos com os constituintes.

Presentes ao encontro, presidentes de algumas zonais infor-
maram que o diretório municipal do PMDB vai convocar uma
reunião para a próxima quinta-feira, quando será discutido o
inicio das campanhas de rua pelas eleições diretas cm novembro.

André Durão
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Jorge Leite (D), no fim, ouviu protestos

EUROPA VIAE.U.A.
mimmrBaHmmíatiimBfiWiMM ———— *mu>rix*iiza

1 
'Y..víiYY»A<%j^___

& /
/..-•: ,/Jiua

r*y-7*£%ír

ZURICH • XA

Zipp
A molhor distôncia enfre
dois pontos nem somprç
T— ' ¦ *y -v ' i 7 ¦ ¦ i—' ¦ y tt
e uma reto. Você podo ir

à Europa via MIAMI ou
NEW YORK sem pagar

a mais por isso. Vocô
o faz seu deslino o o

SKYe PAN AM o levam
até lá. A SKY vai mudar

matemática. Para melhor.

PARIS
LONDRES
ROMA
ATENAS
MADRI

USS 1.243,00
USS 1.409,00
USS 1.044,00

Consulte-nos sobre outros destinos da PAN AM para
a Europo.

262-9677 B
Av. Nit5 P«onho.
50/509

OBS TARIFA Dt BAIXA TtMPORADA 'd "C P°°1'

PARADA NOS E U A TARIFA t-90 EMBRATUR 008130041
NOVO TELEFONE: 521-4771



©JORNAL 'JO BRASIL S A 1988 Rio de Janeiro — Sábado, 23 de janeiro de 1988 Ano XCVU — N° 288 Preço: CZS 25,00
Jullo Cezar Pereira

Tempo
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Compra
O Banco Safra r
prar 26,23% do c
da Aracruz Celu
menos, 120 milhi
do BNDES, em 1
de maio na Boi
do Rio. (Página
Césio 137
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ai e passagei-
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Alto da Boa
elite e tempo
a 12.

retende com-
?.pital votante
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iilão no dia 3
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>m o material
137, o mesmo
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ipule. (Pág. 8)

Rebelião argentina
O Exército arge
o tenente-coror
guer e desartiei
da rebelião mi
pertencia ao 1
montado por Al<
va foragido. (Pé

itino prendeu
ei Dario Ma-
tlou a cúpula
litar. Maguer
Ostado Maior
Io Rico e esta-
gina 9)

SubmariiK atômico
Os três submarii
nais que o Bra;.
cooperação con
— o primeiro esf
julho — têm o c
dos motores a
permitir adaptai
tor nuclear. (Pá

ios convencio-
il constrói em

a Alemanha
ará pronto em
impartimento
largado para
;ão de um rea-
gina 6)

Mesa de deputado
A Câmara vai gí star, a pedido
dos deputados, CZ$ 3,8 mi-
Ihões para troca r os móveis de
cerca de 300 gabinetes, um
mês depois de tsr gasto quase
CZ$ 7 milhões r.om a compra
de 490 geladeir is. (Página 5)

Banco Central
O presidente Sarney nomeou
três diretores p ira o BC: Jua-
rez Soares, ex-vice-presidente
do Banco Real [Dívida Públi-
ca e Mercado A berto), Keyler
Carvalho Roclu (Mercado de
Capitais) e Luís Álvaro de Oli-
veira Ribeiro (Administra-
ção). (Página 13)
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D O antropólogo e sociólogo
paulista Renato Ortiz defende
uma tese pessinista. Em seu
livro A moderna tradição brasi-
leira, afirma que nos últimos
anos a indústru cultural sufo-
cou todas as asp rações de uma
cultura nacional e popular.
D A modernid; de de Baude-
laire reúne tex os inéditos no
Brasil do autor de As flores do
mal Seus temais: a criação, a
crítica e a situ, .ção do artista
no início da modernidade.
D Considerado o melhor le-
trista da nova j.eração de mú-
sicos brasilein s, Renato Rus-
so, do Laegião T rbana, é o en-
trevistedo da ,emana.

Calor recorde
e falta d'água
causam tumulto

No dia de calor recorde — 41,7°
em Bangu — a persistente falta d'á-
gua esquentou os ânimos da popula-
ção. Moradores da rua Marquês de
Abrantes, no Flamengo, irritados
com as torneiras secas, receberam
com pedras e ovos o batalhão de
choque da PM enviado para reprimir
manifestação de protesto que inter-
rompeu o trânsito, causando tumul-
tos com motoristas exasperados pelo
calor.

O governador Moreira Franco
quer trabalhando 24 horas por dia as
empreiteiras que a Cedae contratou
para melhorar a rede de abastecimen-
to, mas só em março será atingido
o nível ideal de 320 milhões de li-
tros/ dia. "Minha indignação aumen-
tou", disse o governador, em cuja
residência, o Palácio das Laranjei-
ras, também faltou água. (Página \2-b)

Jovens matam
decorador com
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Õs médicos negamquehaja epidemia, más até o PM usa máscara no Hospital Sousa Aguiar

Meningite mata
rohd! pastel \ sete só num dia

O decorador Francisco de Paula
Prado Salomão, de 56 anos, foi trucida-
do a golpes de rolo de pastel e porrete,
por volta de 2h de ontem, em seu
apartamento no edifício Lagoa das Raí-
zes (Lagoa Rodrigo de Freitas), por
jovens de sua intimidade: o paraguaio
Lauro e Paulo, morador no Posto Seis.
Eles deixaram o edifício de madrugada.

O crime foi descoberto pela empre-
gada Ana Maria de Souza, que estra-
nhou a demora do patrão em acordar.
Nem ela nem o irlandês Oliver John
Tattan, que mora no quarto ao lado do
da vítima, ouviram nada de anormal,
segundo a polícia. Só no ano passado
com iguais requintes de crueldade, 20
homossexuais foram mortos. (Pág. 12-a)

Hart admite ter
recebido verba
ilegal em 84

O ex-senador Gary Hart, que disputa a
indicação democrata para a sucessão de
Ronald Reagan, admitiu ter recebido con-
tribuição ilegal de 16 mil dólares, de um
produtor de cinema de Hollywood, para
sua pré-campanha presidencial de 1984, em
que acabou não sendo indicado pelo parti-
do. O dinheiro, assegurou, será devolvido.

A denúncia foi feita pelo Miami Herald,
e o Washington Post afirmou que na mes-
ma época outros 60 mil dólares do financia-
mento da campanha não foram contabiliza-
dos — o que Hart negou. As pesquisas entre
os democratas dão apenas o terceiro lugar
a Hart, que em maio chegou a renunciar à
candidatura depois do escândalo de adul-
tério com a modelo Donna Rice. (Página 9)

Sete das oito pessoas internadas com
sintomas de meningite no Hospital Souza
Aguiar morreram ontem à noite. Os
médicos não são capazes ainda de identi-
ficar qualquer foco isolado da doença: os
mortos residiam em diferentes pontos da
cidade — Centro, Caju, São Cristóvão e
Zona Oeste.

O segundo pavimento do Souza
Aguiar, onde são tratados casos desse
tipo, foi totalmente isolado. Os funcio-
nários trabalham de máscaras e reina a
proibição do acompanhamento de en-
fermos. Os médicos desse hospital esta-
vam necropsiando o cadáver de um dos
pacientes para determinar exatamente a
causa da morte, mas davam instruções

para ministrar aos internados medica-
mentos apropriados para o combate à
meningite meningocócica.

Entre os quatro tipos conhecidos des-
sa doença, a meningocócica é a única
fulminante, enquanto as outras permitem
a recuperação do paciente, desde que
tratado a tempo. Médicos de plantão no
Souza Aguiar, ontem à noite, tinham co-
nhecimento de vários outros casos de in-
ternamento com sintomas de meningite no
Hospital São Sebastião, além de pelo me-
nos 14 no Hospital da Posse, em Nova
Iguaçu. É para o São Sebastião que o
Souza Aguiar pretende transferir novos
casos com suspeita de meningite: rigidez da
nuca, febre e dores de cabeça. (Pág. 12-a)

Sâo Paulo — Vidal Cavalcante/Agência Folhas

Marronzinhoterú^^ que a de seujornai

Maílson quer
limitar ganho
de funcionário

Maílson da Nóbrega pretende o
que seu antecessor no Ministério da
Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira,
não conseguiu: congelar os salários
mais altos dos funcionários públicos e
limitar os reajustes nas empresas esta-
tais às correções mensais pela URP,
com revisão anual baseada na inflação
passada.

O ministro quer também cortar
despesas, entre elas as diárias de via-
gens, que devem ser reduzidas em 20%
este ano. Suas propostas serão exami-
nadas terça-feira com os ministros do
Trabalho, Planejamento, Comunica-
ções, Minas e Energia, Agricultura e
Indústria e Comércio. O objetivo é
reduzir o déficit público. (Página 16)

Processado por
calúnia ganha
horário na TV

José Alcides Marronzinho de Oliveira,
presidente do PSP (Partido Social Progressis-
ta), que na próxima quinta-feira divulgará suas
idéias para 40 milhões de brasileiros, invadin-
do o espaço nobre das 2Uh30min às 21h30min
em rede obrigatória de 170 emissoras de
televisão e duas mil de rádio, já foi condenado
por crime contra a administração pública e
esteve envolvido nos últimos anos em mais de
30 processos na Justiça de São Paulo, a
maioria por calúnia ou difamação.

Numa prova de que a lei de acesso dos
partidos à TV é inepta, o mesmo Tribunal
Superior Eleitoral que autorizou Marronzi-
nho a fazer programa em cadeia nacional
impugnou a candidatura dele a deputado
em 1986, alegando que o sentido da mora-
lidade deveria ser preservado. (Página 2)

Sônia ( Almeida

'" SÊmWÊ:'*!^ ¦

W&Í.ÍX-! *iM

.D Tim Ma/a 'foto)
encerra hoje üixia
minitemporadi no
People que, d-:de a
estréia do can, ~>r na
quinta-feira. v. m
tendo casa lot ida. O
artista está
provocando ui.a fila
de espera na pirta
da boate fornada por
gente que não se
importa em pa>ar
CZS 1 mil pari
assistir à
apresentação na
escada ou em oé.

D A guerra
aparece hoje em

dois ülmes na TV.
Atraiçoado
(Manchete, 15h)
mostra o aliado
Clark Gable na
Holanda ocupada;
Adeus às armas
(Canal 2, 23h) é a
visão de Hemingway
da Primeira Guerra
Mundial. O melhor,
porém, ^ Arquivo
está em
Casino
Royale
(Canal 4,
21h30min,
foto),
comédia
com
elenco
estelar.
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I—I Martin
CordeSj

(foto) é
um chef
que usa
tamancos

i

holandeses,
pasta de
executivo
e acaba de
ganhar o
primeiro 4/-
lugar no mestrado
em culinária do
governo alemão. É
o chef-executivo do
Sheraton, comanda
2 mil 500 refeições
por dia e sabe
fazer a sopa de
tartaruga de Alice
no país das
maravilhas.

Eduardo Alonso

/ -s. y>„.

d Rodopiando no seu
show, Tina Turner
confirmou a moda das
calcinhas longas ou o
modelo samba-canção.
No Rio, de seda, cetim
ou rendas, é um estilo
que aparece pouco no

. dia-a-dia, mas que dá
m sofisticação á
ff consumidora.

Arquivo

D Paula
Toüer (foto)
é, hoje à
noite, a
grande
estrela do
festival
Alternativa
Nativa. Ela
quer livrar-se
de sua
imagem de
roqueira
bem-compor-
tada, está
cada vez
mais arredia
à fama e
mais segura
do caminho
que escolheu.

Paulo Nicolella
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D Mestre Marcai (foto),"professor de bale" de Chico
Buarque e diretor de bateria
da Unidos da Tijuca. faz o
tipo de consumidor tradicional.
Usa roupa da Casa José Silva,
perfume Paço Rabane e dirige
um Comodoro marrom.

CONSTRUTORA VEN'iE 2
ELEVADORES ATLAi' P/9
h 10 paradas cap 6 pu- bOds
Ótimo proço. bom finai <. 231
Olbb

VIEIRA SOUTO VÃRAf OAO
— Andar alto Pfonto.j-' otar
3 vogas MARCELO Mi-JET
CORRETORA Tel. 71'- 3349
CRECI J-2319

COMPflO CARROS 641-
634/ — 276-3638.Ruo is.

COLECIONADORA
COMPRA — Bonecas
antigas no estado. Pa-
go até CZS 100.000
Tels.: 225-9823, 259-
0245. R Vise Pirajá,
540/205 Não Venda
sem consultar.

EXPOSIÇÃO HOJE — E
dias 24 e 25/1, das 10 às
22h Desenhos, sengrafias,
aquarelas, pratas e outros
objetos de arte. Leilão dias
26 e 27/1 às21h, no ES PA-
ÇO CULTURAL SOMBRA,
á Av das Américas, 2.001,
Barra Infs Leiloeiro MURI-
LO CHAVES Tels. 266-
0474 o 226-6746

OBJETOS DE ARTE — Ta
potes, mobiliário de estilo e
de época e outros objetos de
arte. Exposição HOJE e dias
24 e 25/1, das 10 às 2?h
Leilão dias 26 e 27/1, às 21h.
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA, à Av. das Amén-
cas, 2 001, Barra Infs Lei-
loeiro MURILO CHAVES -
Tels. 266-0474 e 226-6/46

LEILOEIRO MURILO CHA-
VES CONVIDA — Para o
Leilão de obietos de arte
no ESPAÇO CULTURAL
SOMBRA Exposição HO-
JE e dias 24 e 25/1. das 10
às 22 hs Leilão dias 26 e
27/1, às 21 hs. a Av das
Américas 2 001. Birra
Infs. tels 266 0474 e 226-
6746.

LEILÀO NA SOMBRA -
Porcelanas, marfins, cristais
e outros ob]etos de arte Ex-
posição HOJE e dias 24 e
25/1, das 10 âs 22 hs Leilão
dias 26 e 27/1. âs 21 hs no
ESPAÇO CULTURAL SOM
BRA. â Av das Américas.
2 001. Barra Infs Leiloeiro
MURILO CHAVES — Tels
266-0474-e 2266746.

LEILÀO NA BARRA —
Ou3dros nacionais e es-
trangeiros e outros obietos
de arte. Exposição HOJE e
dias 24 e 25.1. das 10 as 22
hs Leilào dias 26 e 27/1, às
21 hs na SOMBRA, à Av
das Américas. 2 001 Infs
Leiloeiro MURILO CHA-
VES — Tels 266-C474 e
226-6746

PROCURADOS PATEK.
ROLEX; CARTIER. VA-
CHERON. LANGE CRO-
NÔGRAFOS e fases de
LUA Coleções compra-
mos. cobrimos ofertas
Entrevistas T. 521-0945
de 2" a sab H Comercial
preço esp a comer-
csantes

JÓIAS ANTIGAS e
modernas de alta qua-
lidade em OURO e
PLATINA—BRILHAM-
TES. compramos e co-
bnmos ofertas Con-
sulte-nos pelo Tel:
521-0945 de 2a àsába-
do H Comerc PRE-
ÇO DE NY.

APROVEITE BEM AS
SUAS FÉRIAS E GANHE
UM BOM DINHEIROI

Comol Faça o seminário"Como Vendar Pedras
Preciosa* para Turis-
tat". Basta saber se co-
municar em Idiomas e*-
trangeiros. Maiores
inf».: Tel: 2224758 —
Rio.
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coluna do Castelo Dono de partido que vai à TV tem 30 processos
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Da pressa sobre
sistema e mandato

Inquietações 
relacio-

nadas com a política
econômica e seus efeitos
populares devem estar
na base da pressa do go-
verno em antecipar a vo-
tação no plenário da
Constituinte dos itens
referentes a sistema de
governo e a mandato presidencial. A infla-
ção acima de 16% no mês de janeiro pode
prenunciar índices maiores em fevereiro e
março, embora autoridades econômicas as-
segurem que elevações eventuais dos índices
não desestimulam a expectativa de se estabi-
lizar um patamar inflacionário que não
empurraria para cima os preços da cesta
básica nem desarticularia a política que
adotou o sr Maílson da Nóbrega.

Não há dúvida, no entanto, de que o
setor não técnico do governo teme repercus-
soes de índices mais altos do custo de vida
bem como repercussões negativas, em nível
político, da retomada dos contatos com o
FMI a ser iniciada em breve. Os técnicos
igualmente não temem reencontro com os
controladores do Fundo, mas os políticos
sabem que o tema sensibiliza ainda depu-
tados que, como o sr Gasparian, partidário
dos cinco anos, iriam para os quatro anos no
momento em que se formalizasse a negocia-
ção com a instituição.

Quanto às razões do Centrão para
evitar alterações na pauta de votação da
Assembléia e realização de reuniões nos
finais de semana devem-se à preocupação
com os integrantes do grupo que habitual-
mente não são parlamentares que se distin-
guem pela freqüência às sessões e somente
abrem mão da presença nas suas bases
quando isso se torna absolutamente neces-
sário, coisa que não poderia se repetir a
cada semana. O grosso do Cenirão encontra
disponibilidade de tempo apenas pelas 48
horas que vão da noite de terça-feira à tarde
de quinta-feira. No mais, seja o que Deus
quiser.

Aparentemente, no entanto, nem a
forma de governo nem o mandato de cinco
anos correm riscos maiores. O presidência-
lismo tem o amparo dos governadores (ex-
ceção do sr Pedro Simon), dos presidentes
dos partidos e da maioria dos ministros de
Estado. Há nas diversas unidades federadas
apreensões quanto à extensão do sistema
parlamentarista aos estados, fato que altera-
ria a balança de poder regional e afetaria o
prestígio dos atuais chefes de Executivo. A
esquerda, como se sabe, é também dividida
com relação à matéria.

Quanto à duração do mandato, a dupla
Fernando Henrique Cardoso-Mário Covas,
pelos precedentes, não conseguiria mobili-
zar 280 constituintes para votar uma emen-
da que incluísse o texto da Constituição,
como norma permanente, o mandato de
quatro anos ainda que com direito a uma
reeleição, tal como acontece nos Estados
Unidos. A norma estabelecida pela Comis-
são de Sistematização deverá permanecer.
Por outro lado o presidente da República
mostra-se confiante quanto aos compromis-
sos assumidos pelos 300 e tantos signatários
da emenda pelos cinco anos, embora esteja
sendo aconselhado a traduzir as assinaturas
em votos o mais rápido possível.

Quanto a escrúpulos, como o alegado
pelo honrado senador José Richa, que se
envergonha de ver o presidente enfrentar o
descrédito junto à opinião pública e piei-
tear, apesar disso, um mandato de cinco
anos, trata-se de argumento ético que pode-
ria ser extensivo. O descrédito não é só do
presidente mas também dos constituintes e
dos políticos de um modo geral. É o que
dizem as mesmas pesquisas a que se refere. .
Se isso provocasse depressão e ânimo de
renúncia, todos deveriam encerrar suas car-
reiras e reabrir o caminho para eleições
gerais que permitiriam ao eleitorado reno-
var quanto antes a fauna que se empoleira
nos diversos cargos da vida pública.

Em política o que prevalece é a decisão
de ganhar, mesmo porque as oscilações de
opinião pública são fatos correntes no ramo.
Basta lembrar do alto índice de popularida-
de do presidente José Sarney durante o

- equivocado Plano Cruzado, que iria eleito-
ralmente beneficiar também os candidatos
do PMDB, sobretudo os que se elegeram
para postos majoritários. Os índices de
popularidade do presidente tanto podem
desabar ainda mais como sofrer alguma
recuperação que alivie as tensões que ha-
viam chegado ao clímax no fim de 1987.

A Memória
dos Presidentes

, De Virgílio Costa recebi o seguinte esclare-
cimento:"Li, na sua coluna de 20.1.88, referên-

• cia à Memória dos Presidentes da Repúbli-
ca. Gostaria de explicar que se trata de uma
comissão consultiva (naturalmente não re-
munerada) institucionalizada a pedido das
diversas personalidades e instituições que a
compõem, para tratar da questão dos acer-
vos de todos os presidentes da República,
passados, presentes e, se possível, futuros.

À comissão, que já vem trabalhando
informalmente há mais de ano, caberá suge-
rir ao sr presidente e coordenar as providén-
cias e normas relativas ao assunto. Às
diversas instituições (Arquivo Nacional.
Pró-Memória, Museu da República, Institu-
to Histórico e Geográfico Brasileiro, Cpdoc
etc.) caberá tratar direta e integradamente
dos arquivos, bibliotecas ou peças museoló-
gicas que se encontrem em suas mãos ou em
mãos de parlamentares."

Carlos Castello Branco

Desta vez, pelo menos, o horário
gratuito para a propaganda partidária
não dará um programa monótono. Pelo
contrário, o homem que invadirá os lares
de 40 milhões de brasileiros na próxima
quinta-feira, dia 28, ocupando cadeia
obrigatória de todas as 170 emissoras de
televisão e duas mil de rádio entre
20h30min 21h30min, já foi condenado em
1978- por crime contra a administração
pública e tem um currículo criminal com
mais de 30 processos nos últimos anos na
Justiça de São Paulo, a maioria por
calúnia e difamação.

Chama-se José Alcides Marronzinho
de Oliveira, presidente do Partido Social
Progressista (PSP). Ele ganhou o privilé-
gio de ocupar um horário nobre que só na
televisão teria o custo comercial de CZS
57,4 milhões graças a uma lei, a de acesso
dos partidos ao rádio e TV, que está
desatualizada: o mesmo Tribunal Supe-
rior Eleitoral que garantiu uma hora de
programa ao seu pequeno partido —
lendária sigla dos anos 50 sob a liderança
populista de Adhemar de Barros — im-
pediu em 1986 que ele fosse candidato a
deputado estadual, alegando que 

"o sen-
tido da moralidade deve ser preservado"
(acórdão n° 8.174, assinado pelo ministro
Oscar Dias Corrêa, em 11 de setembro de
1976).

Marronzinho, que passou rasteira em
Adhemar de Barros, tomando a frente no
registro do PSP e depois, segundo o ex-
deputado fluminense José Maria Duarte,
exigindo dinheiro para desistir da legen-
da, fez fama com um jornal chamado A
Voz, sediado em Osasco, cidade dormitó-
rio da Grande São Paulo, e movido pelos
tons escandalosos de suas notícias. Os
alvos mais sistemáticos de suas acusações
têm sido o senador Fernando Henrique
Cardoso (PMDB-SP) e os empresários
Antônio Ermírio de Moraes (Votaran-
tim), Amador Aguiar (Bradesco), Eugê-
nio Staub (Gradiente), Wolfgang Sauer
(Autolatina) e Hugo Schenique (Brás-
motor).

Marronzinho, quando não é absolvi-
do por falta de provas, quase sempre se
livra por prescrição do rosário de proces-
sos que suas vítimas lhe movem. Mas, de
acordo com informações colhidas no Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, ele está
indiciado em pelo menos três processos
ainda em tramitação.

Numa entrevista a um jornal paulis-
ta, há dois anos, Marronzinho expôs suas
idéias sobre política e políticos. Classifi-
cou Jânio Quadros de câncer e o chamou
de corrupto. Fidel Castro? "O maior
demônio". Lula? "Um colaborador da
Volkswagen e da Mercedes Benz".

O homem que tem esses métodos e
essas idéias diz que seu jornal A Voz
circula com 200 mil exemplares, número
não registrado pelos anunciantes regula-
res. Se for verdade essa audiência que diz
ter, pelo menos 400 mil pessoas, segundo
a média adotada pela propaganda, leriam
seu jornal. Na próxima quinta-feira, Mar-
ronzinho multiplicará por cem essa au-
diência, por obra da Lei Falcão, que foi
instituída no Governo Geisel, quando
havia apenas dois partidos. Hoje, há mais
de 30 partidos e doze deles, alguns sequer
sem representação no Congresso, já têm
horário reservado em cadeia nacional de
rádio e televisão, como o PSP, até maio,
quase numa média de um programa por
semana.

Ateu e Suíça
não têm vez

"Nenhum ateu pode ser eleito, no-
meado, indicado, contratado para quais-
quer cargos ou funções públicas. Se qui-
ser se habilitar, o descrente em Deus
deve assinar uma declaração por escrito
perante autoridade religiosa e outrates-
temunha, além de ficar sob observação
durante o período mínimo de dois anos."

Esse é um dos tópicos do programa
político do Partido Social Progressista
(PSP) — a sigla que marcou, nos anos 50,
o populista Adhemar de Barros e agora
tem como símbolo o trevo da sorte. Do
programa, registrado no Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo, constam ou-
trás preciosidades, como o propósito de
romper relações diplomáticas com a Suí-
ça, "um ais nocivo à humanidade e ao
Brasil, em razão de suas atividades hnan-
ceiras servirem de abrigo e depósito para
transações criminosas de tiranos, ditado-
res, gangsters e mafiosos, traficantes in-
ternucionais de drogas, bandidos, escro-
quês e outros exploradores de riquezas
materiais c financeiras das nações e povos
do mundo inteiro, inclusive o Brasil".

Convocando os brasileiros para 
"a

grande marcha de redenção nacional", o
PSP diz pregar a democracia, mas se
propõe a exercer sistemática oposição "às
filosofias materialistas, das quais derivam
o comunismo e o nazismo".
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Ismael,

José Alcides Marronzinho de Oliveira

Um acusador
que jamais
tem provas
José 

Alcides Marronzinho de
Oliveira, de 43 anos, como o

próprio sobrenome que agregou do
apelido, fez a fama com as armas da
chamada imprensa marrom. Em
1973, passou a chamar atenção como
um crítico do então prefeito de Osas-
co, Francisco Rossi, atacando pesa-
do pelos jornais locais. Os processos
judiciais por difamação e calúnia que
sofreu bloquearam suas duas tentati-
vas de ser candidato: a vereador em
Osasco em 82 e a deputado em 1986,
pelo PTB. Ele foi impugnado na
justiça eleitoral.

Marronzinho chegou a São Paulo
vindo do Nordeste aos 12 anos de
idade. Carregou peças de carne de
boi para açougues, engraxou sapatos
na rua e até vendeu amendoim em
trens de subúrbio. Freqüentador as-
síduo de diretórios de partidos políti-
cos, sempre tentou cercar-se de no-
mes famosos. Através de seu jornal
A Voz, que plagiou o logotipo da
Voz da Unidade do Partido Comu-
nista Brasileiro, ganhou fama pelo
tom exaltado e agressivo, lançando
notícias caluniosas contra empresa-
rios e políticos. Em 1985, acusou o
senador Fernando Henrique Cardo-
so (PMDB) de ser "maconheiro e
ateu", o que provocou mais um
inquérito policial e um processo.

Ele nunca provou qualquer uma
das acusações que levantou. Ontem,
em Osasco, Marronzinho não foi
encontrado e seus amigos diziam
apenas que visitava diretórios do
PSP, sigla da qual se apropriou,
tentando reavivar antigos seguidores
do lendário Adhemar de Barros, que
nos anos 50/60 foi duas vezes gover-
nador de São Paulo. O herdeiro
natural do PSP, Adhemar de Barros
Filho, viu fugir-lhe do controle o

partido e hoje é dirigente do PDT de
São Paulo.

Expediente — A Voz traz
uma característica sem igual: no seu
expediente, apregoa que é enviado a
todos ministérios, Presidência da
República, palácio do governo, insti-
tuições financeiras, consulados, as-
sim como concessionárias da Volks-
wagen, GM, Ford, Fiat, Mercedes-

Benz, aos distribuidores e fabrican-
tes de Coca-Cola e a todas as agên-
cias bancárias do país. Além de A
Voz, marronzinho publica o jornal
Fepasa News, a revista de turismo
Aeroporto Newse mantém até o que
chama de agência de notícias.

Baixo, encorpado, moreno, de
grandes bigodes, ele se diz amigo dos
proprietários dos grandes jornais,
mas costuma, ao mesmo tempo,
acusar a imprensa de persegui-lo.
Seu forte parece ser o escândalo, a
tal ponto que, numa entrevista cole-
tiva, chegou a insinuar a existência
de um complô para matar o presi-
dente Samey, apontando os nomes
dos envolvidos: o então governador
Franco Montoro e o deputado Ulys-
ses Guimarães.

Separado da mulher, pai de qua-
tro filhos, Marronzinho nasceu no
município sergipano de Maruim. Seu
sonho sempre foi a política, como
confessa em carta ao presidente do
TRE paulista, Laert de Oliveira An-
drade, em que fala de si mesmo
utilizando a terceira pessoa. Referin-
do-se à cassação da sua candidatura
a deputado federal em 1986 pela
legenda PTB, diz: "Certa imprensa
mancomunada com os falsos eleito-
res e com políticos corruptos que a
todo custo queriam vê-lo alijado do
pleito, chegou a taxá-lo de estupra-
dor e outros qualificativos até piores
quando, na verdade, a única coisa
que havia contra Marronzinho era
nada mais nada menos do que uma
simples e irrisória condenação a uma
multa de 5 cruzados, pasme, sr.
desembargador, 5 cruzados por de-
sacato, a qual, aliás, já estava paga e
até extinta."

Com o pedido de registo provisó-
rio acieto no dia 19 de novembro do
ano passado, o PSP conta com uma
comissão diretora regional marcada-
mente familiar. Dos seus 10 mem-
bros, um é o próprio Marronzinho e
outros três são seus filhos Simão,
Israel e Gastão. Na sede do partido,
no segundo andar de um velho pré-
dio da avenida Ipiranga, um cartaz
indica: PSP, nossa opção: "Marron-

zinho, a solução para a nossa reden-
ção." Na parede, uma faixa com o
rosto do governador de Alagoas Fer-
nando Collor de Mello. Na boca dos
assessores, a notícia: "O 

governador
Collor de Mello estará presente no
programa do partido no pfoximo dia
28." O governador desmente.

partidária em que se recebe inscrição de candidato

PMDB do Estado do:
Rio não debate apoio
a mandato de 4 anos

Ao contrário do que se esperava, o diretório regional do
PMDB, reunido na sede do partido, não discutiu o documento —

preparado pelo governador Moreira Franco — de apoio à tese do
mandato de quatro anos para o presidente José Sarney e pela
Constituição já. Em uma hora e quinze minutos, o vice-presidente
do partido, deputado Jorge Leite — integrante do Centrão e
favorável aos cinco anos — encenou a reunião, sob protestos de
setores inconformados com a ausência de discussões políticas; na
pauta só havia assuntos de ordem administrativa.

A constituinte Ana Maria Rattes foi a primeira a deixar a
reunião, indignada com o recuo de assessores de Moreira, que não
apresentaram o documento aos presentes, cerca de 250 pessoas."Por 

que me convocaram para a reunião, para dar quorum? Quem
está aqui tem de saber do documento", protestou a deputada. Pélâ
primeira vez em dois anos, uma reunião do diretório teve quorum
(metade mais um dos 71 integrantes), gTaças aos esforços do
Palácio Guanabara, representado no encontro pelos secretários
Rogério Monteiro, Jorge Gama, Carlos Alberto Direito e Aldio
Leite, além do prefeito de Petrópolis, Paulo Rattes. (

Acordo — Embora a orientação do governador fosse de
que o diretório não tirasse uma posição oficial sobre a questão do
mandato, o seu secretário particular, Rogério Monteiro, chegou à.
sede do PMDB com o documento debaixo do braço, recolhendo
assinaturas. Até o final da reunião, Rogério conseguiu arregimen-
tar 43 signatários. Segundo ele, a carta de apoio aos quatro anos
será apresentada somente na reunião do diretório nacional do
partido, provavelmente a 3 de fevereiro.

A pauta da reunião estava definida desde às 11 horas,
quando o deputado Jorge Leite se encontrou com o governador
Moreira Franco no Palácio Guanabara. Os dois teriam entrado
num acordo: Moreira não divulgaria o documento na reunião,
apesar de continuar com a coleta de assinaturas. Segundo inte-
grantes do diretório regional, o governador recebera pressões não
apenas do Centrão — cujo interlocutor era Jorge Leite — mas
também de vários prefeitos, incomodados com as ameaças de
corte de verbas por parte do governo federal. Se o governador
insistisse na discussão do documento, o diretório regional do
PMDB do Rio seria o primeiro em todo o país a apoiar
oficialmente a tese dos quatro anos. Fontes do Palácio Guanabara
desmentem esta informação, afirmando que Moreira tomara essa
decisão para não criar constrangimentos com os constituintes.

Presentes ao encontro, presidentes de algumas zonais infor-
maram que o diretório municipal do PMDB vai convocar uma
reunião para a próxima quinta-feira, quando será discutido'o
início das campanhas de rua pelas eleições diretas em novembro.

André Durão

Câmara demora a limitar acesso à TV
BRASÍLIA — Que partidos terão

direito a programa eleitoral gratuito no
rádio e na televisão? A resposta precisa
ser dada pela Câmara dos Deputados até
quarta-feira, quando termina o seu perío-
do extraordinário de sessões, pois no
mesmo dia a Constituinte retoma os tra-
balhos. Depois disso, só se houver uma
sessão extraordinária da Câmara, o que
será difícil, já que o deputado Ulysses
Guimarães anunciou que quer a Consti-
tuinte funcionando de manhã, de tarde e
de noite.

Não será uma decisão fácil. Recente-
mente, o Senado aprovou um projeto do
senador Affonso Camargo (PTB-PR) re-
duzindo para 30 minutos anuais, nos anos
de eleição, o período destinado a cada
partido. No Senado, a aprovação foi
tranqüila, mas o projeto empacou na
Câmara.

Critérios — O líder do PDS,
deputado Amaral Netto(RJ), apresentou
emenda determinando que só terão aces-
so ao rádio e TV os partidos que possuí-
rem 1C!, do total da representação parla-
montar, hoje constituída de 559 depu-
lados e senadores. Se prevalecer sua tese.
o PCB (três deputados), o PSB (um
senador e dois deputados), o ITR (um
deputado) c o PMB (um senador) ficam
fora- Já o I'DT quer que apenas os
partidos que elegeram representantes na
Câmara e Senado tenham acesso. Secun-'
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Amaral Neto

do o deputado Vivaldo Barbosa (RJ), se
uni parlamentar mudar de partido e ado-
tar uma legenda sem representantes, fica
também excluído.

O PT. de acordo com o deputado
Plínio de Arruda Sampaio, não aceita
nenhum desses critérios. Os petistas que-
rem que o acesso de uma legenda ao
rádio e TV seja estabelecido com base no
número de militantes e nos estados em
qiu; ela esteja organizada.

Arapucas — Se divergem nos
critérios. Amaral. Plínio e Vivaldo são

Jorge Leite (D), no fim, ouviu protestos

Camargo

unânimes em criticar a liberalidade da lei
atual. "Essa lei", diz Amaral, "não é
liberalizante. É desmoralizante.

Vivaldo é mais comedido. Seu parti-
do lula pela manutenção dos dois hora-
rios anuais de 60 minutos cada, mesmo
em anos eleitorais. E Plínio não poupa
críticas aos pequenos partidos que conti-
nuam proliferando: 

"São arapucas,
acampamentos eleitorais montados para
se tirar vantagem pessoal em anos de
eleição".
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Sarney vive certeza dos 5 anos e medo da recessão
Etevaido Dias

BRASÍLIA — 0 presiden-
te José Sarney não tem mais
dúvida de que a Constituinte
lhe dará os cinco anos de man-
dato. Na reunião da última
quinta-feira no Palácio Alvora-
da, com o líder do governo
Carlos Sant'Anna e oito minis-
tros, ele disse: "Os cinco anos
estão garantidos. Além dos 317
parlamentares que assinaram o
pedido de preferência, temos
na reserva mais 12 ou 15 que
não se comprometeram agora
por razões políticas momentâ-
neas, mas que estão dispostos a
nos apoiar, caso se faça neces-
sário". •>
"f'A maior preocupação de
Sarney, como expôs na oca-
slãofé com a possibilidade de o
país entrar em recessão. "Tan-

tp' c) 
"Maílson 

(ministro da Fa-
zenda) como o José Hugo (mi-
rristrp da Indústria e Comércio)
têm informações preocupantes
sobre empresários receosos de
expandirem seus negócios nes-
te quadro de incertezas provo-
cado pela Constituinte". Insis-
tiu que a demora da Consti-
tuinte em concluir seus traba-
lhos também vinha atrasando
as negociações da dívida exter-
na. "Os banqueiros temem fe-
char acordo com um governo
que'pode mudar radicalmente
no dia 15 de novembro", afir-
mou o presidente, baseado no
qee- lhe tem dito o ministro da
Fazenda.

Segundo Maílson Nóbrega,
o jmpasse constitucional é um
dos fatores que mais complica
as, .negociações em Nova Ior-
que. Ele já avisou a Sarney
quç,.se esse quadro for manti-
da,p máximo que poderá obter
sérà..um acordo provisório, de
um. ano, até que se defina o
modelo político do país.

A imprensa — Sarney
disse que não via outro modo
de apressar os trabalhos senão
votando logo a duração do seu
mandato e o sistema de gover-
no. "Resolvidos esses dois pon-
tos 

'üiais 
polêmicos, os demais

serão facilmente aprovados por
acordo", disse o presidente. O
ministro José Hugo Castelo
Branco comentou então que os
parlamentares favoráveis aos
quatro anos poderiam ajudar a
apressar a votação. "Eles têm
interesse porque, se não se vo-
tar logo, nem os quatro anos
serão aprovados automática-
mente, pela absoluta falta de
tempo de surgirem candidatos,
se^fazer campanha e se realiza-
rem eleições em novembro".

O deputado Carlos Sant'An-
na ?disse que o regimento im-
pedia que se votassem as quês-
toes do mandato e do sistema
de governo antecipadamente,
rn'as que tentaria obter um
acordo de líderes para uma
rqúdança que tornasse isso pos-
síyel. SanfAnna, na avaliação
de, .um dos ministros presentes,
não parecia convencido de que
esse, acordo se concretize, só o
citou de passagem.

.ministro da Administra-
ção, Aluízio Alves, dono de
radio, televisão e jornal no Rio
Grande do Norte, pediu a pala-
vra para apontar os meios de
comunicação como responsa-
yeis pela pressão pró-eleições
em 1988. "O 

povo sempre quer
eleições, eleições todos os
anos,- porque tem esperança de
mudar tudo. Cabe aos políticos
eHr-imprensa esclarecer sobre a
oportunidade de realizá-las
dentro do calendário eleitoral,
de"acordo com as normas de-
mocráticas".**ÂTém de Carlos SantAnna,
José Hugo e Aluízio Alves,
participaram da reunião os mi-
nistros das Relações Exterio-
res, Abreu Sodré; do Traba-
lho, Almir Pazzianotto; dos
Transportes, José Reinaldo; da
Ciência e Tecnologia, Luís
Henrique; da Irrigação, Vicen-
te Fialho; e da Justiça, Paulo
Brqssãrd.

Voto antecipado
preocupa Arraes

RECIFE — O governador
Miguel Arraes acha que a ante-
cipação da votação do sistema
de governo e do mandato do
presidente Sarney na Consti-
túmte, como cleíende o palácio
dírPlanalto. poderá retardar os
trabalhos de elaboração da no-
va Constituição e até inviabili-
zar. a realização de eleições este
arfl).', 

Arraes disse ao vice-
governador Carlos Wilson
Campos que o lançamento de
uma idéia dessa agora obrigaria
as ponstituinles a "ficar 40 a 50
dias discutindo se deveriam ou
não,mudar o sistema de vota-
çfiopTetardando demais a ela-
tiofação da nova carta".

Após sair do despacho com
q governador. Carlos Wilson
afirmou que seria "um 

golpe"
antecipar a votação pela reper-
cussão que isso poderá ter no
encaminhamento dos trabalhos
na Constituinte e explicou que
/^rraes anda preocupado" com
manobras desse tipo, que po-
derão cansar demais o país.

rT~F 3.
Turismo

Viaje pelos quatro
cantr-j JtEte caderno.
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APART-HOTEL
Apartamentos com dupla personalidade

e o dobro de vantagens.
Você pode ser um feliz morador...
Cada vez mais famílias estão se mudando para a
Barra, e isso não acontece por acaso. Nenhum outro
bairro do Rio oferece tanta qualidade de vida: os
espaços são mais amplos; as praias são límpidas; o
ar não é poluído e a segurança é total. Na Barra, as
pessoas vivem mais voltadas para a natureza e para
a prática dos esportes. As crianças crescem mais
livres, mais sadias e estudam em colégios
tradicionais que se instalaram na região.
A vida social também é intensa; o comércio é
completo e sofisticado; todos os dias surgem novos
restaurantes e casas de espetáculo.

Pode desfrutar de tudo o que
uma casa proporciona...
Os apartamentos de Sala 1, ou Sala 2 Quartos, do
BARRA INN Apart-hotel oferecem equipamentos
já instalados para uma vida familiar cômoda e
tranqüila, a começar pela Cozinha, com fogão, coifa,
bancada e exaustor. Tbdos os apartamentos têm
Vestibulos, as Salas e os Quartos são muito amplos,
os 2 Banheiros são completos, e ainda as Varandas
com eterna e espetacular vista panorâmica.
Os grandes hipermercados da Barra são realmente
insuperáveis e garantem o abastecimento de toda a família.
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Você vai ter acesso direto à praia...
Para maior conforto de todos os moradores do
BARRA INN Apart-hotel, a Construtora Santa Isabel
construiu uma Ponte sobre o Canal de Marapendi
garantindo o acesso direto à praia. Por outro lado,
a Avenida Canal de Marapendi já é ligada à Avenida
das Américas. Em resumo: você vai viver onde
a tranqüilidade impera, mas estará a um passo
da vida intensa que todo o bairro da Barra oferece.

Você compra um apartamento...
No BARRA INN Apart-hotel você tem duas opções
para se tornar um feliz proprietário. Você escolhe:
apartamento com Vestibulo, Sala, 1 Quarto,
Varandas e 2 Banheiros sociais, ou apartamento
com Vestibulo, Sala, 2 Quartos, Varandas e 2
Banheiros sociais.
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Ou um investidor de bom-senso.
Aplicar em imóveis é e será sempre um investimento seguro.
E quem apüca na Barra tem certeza de obter o maior rendimento
e a infalível valorização imobiliária da cidade. Além disso,
o sistema de apart-hotel possibilita ao proprietário a vantagem
máxima do seu investimento, sem os incômodos da lei do
inquilinato. O valor das diárias — sua renda — é alterado de
acordo com o mercado. E a Santa Isabel ainda oferece a opção do
BdoI Hoteleiro da Protel (Empresa do Grupo Santa Isabel). Por
esse tipo de administração, mesmo que eventualmente um
apartamento não esteja alugado no momento, seu proprietário
participa da renda proporcionada pelo rateio dos imóveis
pertencentes aos integrantes do Pbol.

Ou pode usar os serviços de hotelaria.
A vida no BARRA INN Apart-hotel é muito mais prática,
confortável, segura e principalmente econômica. Você dispõe
de toda uma infra-estrutura de lazer e serviços especiais onde as
necessidades da família estão previstas e resolvidas
inteligentemente. Você paga um condomínio igual a de um prédio
comum. Extras, só quando solicitado. Você conta com: Recepção
24 horas (portaria central). Governança (camareiras,
arrumadeiras, faxineiras etc.). Sauna (seca e a vapor). Sala de
ginástica c/duchas e vestiário (masc/fem.). Coffee-shop. Bar.
Piscina (adulto/infantil) com deck. Salão de festas. Central PABX
(24 horas p/dia) c'ramais p/aps. (3 pontos). Serviço de despertador
e office-boy. Segurança interna c/circuito de TV e cãmeras.
Serviço de manutenção (bombeiro, eletricista etc.). Lavanderia
(posto). Central de vídeo cassete. Antena coletiva de FM e TV.
Antena parabólica. Som ambiente nas partes comuns.

E vai morar à beira-mar sem pagar mais
por isso.
A praia está junto dá sua casa, além de você ter vista eterna para
o Mar, aquela que deixa o turista deslumbrado e o morador em
estado de graça. Poucos empreendimentos podem oferecer uma
situação como esta. Você vai estar longe do trânsito da
Sernambetiba, mas com todas as vantagens que a Sernambetiba
proporciona.

Que se transforma em dois
O BARRA INN Apart-hotel oferece duas plantas polivalentes,
onde cada apartamento proporciona diversas opções de ocupação.
É o tipo de imóvel que agrada a quem adquire para morar, ou a
quem compra para investir. O morador usa os serviços de
hotelaria, ou faz tudo em casa mesmo. E quem pensa em renda,
também acerta.
Como você pode ver, suas possibilidades de lucro são muito mais
Io que duplas.

Vestibulo • Sala
2 Varandas
1 Quarto • Garagem

Preço desde: Cz$ 2.753.687,00
Sinal: Cz$ 50.000,00
Escritura: Cz$ 130.000,00
Mensalidade: Czí 18.952,45

Garagem incluída no preço

OTN Janeiro/88
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A Barra é o lugar de morar o A Barra é o lugar de investir
0 BARRA INN Apart-hotel é o lugar de comprar
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BARRA INN Apart-hotel está localizado cm ATHAYDEVILLE

112,07m2
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L higArquitetos:
Edison Musa
Edmundo Musa

Avenida Canal de Marapendi, 1700
Barra da Tijuca f

Altíssimo luxo

Financiamento
próprio e

descomplicado
em 77 meses

Todos os apartamentos tém telefone

Vestibulo • Sala
2 Varandas
2 Quartos • Garagem

Preço desde: Cz$ 3.608.202,00
Sinal: Czí 50.000,00
Escritura: Cz$ 250.000,00
Mensalidade: Cz$ 22.952,18

Garagem incluída no preço

OTN Janeiro'88
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iCONSTRUTORA SANTA ISABELS.A.
— A qualidade que você exige —

Planejamento de vendas:
CRECI J 7-J5

<T FUTURA S.fl.
'REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

— O passo certo em imóveis —

Av. Bartolomeu Mitre, 254, Leblon, Rio - Ifel.: 259-0096 PBX

Informações e vendas no local. Entradas: Av. das Américas, Km 2, ou Av. Sernambetiba, 3500. 5
8E.U.



1
JORNAL. BO BRASEL Política 2a Edição ? sábado, 23/1/88 d Io caderno o 3

PT e PDT armam tática de guerrilha contra 'Centrão
« Etevaldo Dias

BRASÍLIA — Apresentar
o 'máximo de pedidos de desta-
qiie (votação em separado de
artigos) aos projetos do Cen-
trão, juntamente com o
PMDB, o PCB e o PC do B. É
essa a guerra de guerrilha que o
PTe o PDT desenvolverão a
partir de quarta-feira, quando
o plenário da Constituinte co-
mlçàrá a discutir o projeto de
Constituição da Comissão de
Sistematizaçáo.

"O Objetivo", diz o vice-
líder do PT, deputado José Ge-
noíno, "é fustigar ao máximo o
Centrão, obrigando-o a manter
sempre 280 constituintes em
plenário para manter a aprova-
ção das emendas que lhe inte-
resseTSenão, serão obrigados a
negociar".

_Cenoíno parece saber o que
faz.-É o único sobrevivente da
guerrilha do Araguaia, nos idos
de 1973, quando pertgencia ao
PC do B. E o Ce/iíráojá de-
mpnstrou sua fraqueza: para
poder apresentar as emendas

.com 280 assinaturas, o que lhe
garantiria prioridade na vota-
ção, teve que mandar, em jati-
nhos, emissários aos estados,
atrás .de constituintes, e ainda
recet>íír a ajuda dos senadores
Guilherme Palmeira (PFL-AL)
e Carlos Chiarelli (PFL-RS),
qua rezam por catecismo dife-
rente.

'UJrna segunda arma será a
lista dos que assinaram a emen-
dardo,Matheus lensen, favorá-
vel a um mandato de cinco
anos para o presidente Sar-
ney", conta o deputado Vivai-
do'Barbosa (PDT-RJ). A lista
será abundantemente divulga-
da nos estados, apontando-se
seus- signatários como os algo-
zes do país.

Dilema —Mas toda essa
disposição para a luta revelada
pelos partidos de esquerda não
os'impedirá de viver, até o dia
da promulgação da nova Cons-
tituição, um dilema próprio de
quem depende do apoio popu-
lar;,'.'se obstruírem as votações,
a .fim de evitar a vitória do
Centrão, podendo com isso até
contribuírem para o adiamento
das^eleições presidenciais, ga-
nharaò uma imagem antipática
junto ao eleitorado; se nãoobs-
truífèm, correm o risco de ver
vitoriosas as idéias que dese-
jam destruir, assinando ao final
uma Constituição que conside-
ramincompatível com o regime
democrático.

'¦'Essa angústia está sendo
vivida, por todos os partidos
progressistas, porém nós va-
mosprocrastinar os trabalhos,
assiVn como não vamos concor-
dar com a aprovação de qual-
quer porcaria", diz a deputada
Lídice da Matta (PC do B—
BA). Como ela, o deputado
Fernando Santana (PCB-BA)
diz que as esquerdas aceitam
tudo, menos votar uma Consti-
tuição ruim. "É impossível pa-
ranós aceitar a ordem econô-
mica proposta pelo Centrão e,
para'gurantir o controle da eco-
nómiã nacional, não importa
que:a Constituição demore a
sef.."aprovada", diz o parla-
mçrttir.

Tão preocupado com os tor-
pedos que o Centrão deseja
in§é.'rif no projeto de Constitui-
ção,"' Fernando Santana acha
qúèltívale a pena até inviabili-
zar..as eleições presidenciais
deste ano, desde que se garanta
que 

"o 
país não será coloni-

zado".
Armadilha — "Se for

aprovado o que o Centrão está
querendo, teremos uma Cons-
tituição pior do que a de 1967,
outorgada pelos militares",
afirma José Genoíno, comemo-
rando antecipadamente a vitó-
ria na guerra de guerrilha:"Vamos usar armadilha e em-
boscada regimental e, nisso, o
Clvi/nlo sabe que não é bom".
Ele garante que, a depender
das esquerdas, nenhum ponto
polêmico deixará de ser exaus-
tiyjnuente discutido antes de
ser-votado.

'O deputado petista também
açha"que vai haver retardamen-
to dos trabalhos, mas nem por
issojierão inviabilizadas as elei-
ções presidenciais este ano. "A
crise econômica é tão grave e a
décüdência do governo tão evi-
dente, que ninguém foge de
eleições diretas em novem-
bro". Convencido, no entanto,
de que é fundamental se votar
uma Constituição progressista,
antes de se eleger um presiden-
te'da República, ele questiona:"De 

que adiantará elegermos
rapidamente um presidente, se
o sujeitarmos a governar com a
Constitução do CentrãoT'.

¦ É essa igualmente a preocu-
p£çáo„ do deputado Vivaido
Barbosa, que anuncia náo estar
disposto a fazer obstrução sis-
temática à votação das emen-
das do Centrão, mas promcie
sér intransigente quando o as-
sunto for direitos dos trabalha-
dores ou interesses nacionais.

f :

APART-HOTEL
Apartamentos comdupla personalidade

e o dobro de vantagens.
Você pode ser um feliz morador...
Cada vez mais famílias estão se mudando para a
Barra, e isso não acontece por acaso. Nenhum outro
bairro do Rio oferece tanta qualidade de vida: os
espaços são mais amplos; as praias são límpidas; o
ar não é poluído e a segurança é total. Na Barra, as
pessoas vivem mais voltadas para a natureza e para
a prática dos esportes. As crianças crescem mais
livres, mais sadias e estudam em colégios
tradicionais que se instalaram na região.
A vida social também é intensa; o comércio é
completo e sofisticado; todos os dias surgem novos
restaurantes e casas de espetáculo.

Pode desfrutar de tudo o que
uma casa proporciona...
Os apartamentos de Sala 1, ou Sala 2 Quartos, do
BARRA INN Apart-hotel oferecem equipamentos
já instalados para uma vida familiar cômoda e
tranqüila, a começar pela Cozinha, com fogão, coifa,
bancada e exaustor. Ibdos os apartamentos têm
Vestíbulos, as Salas e os Quartos são muito amplos,
os 2 Banheiros são completos, e ainda as Varandas
com eterna e espetacular vista panorâmica.
Os grandes hipermercados da Barra são realmente
insuperáveis e garantem o abastecimento de todaafamília.
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Você vai ter acesso direto à praia...
Para maior conforto de todos os moradores do
BARRA INN Apart-hotel, a Construtora Santa Isabel
construiu uma Ponte sobre o Canal de Marapendi
garantindo o acesso direto à praia. Por outro lado,
a Avenida Canal de Marapendi já é ligada à Avenida
das Américas. Em resumo: você vai viver onde
a tranqüilidade impera, mas estará a um passo
da vida intensa que todo o bairro da Barra oferece.

Você compra um apartamento...
No BARRA INN Apart-hotel você tem duas opções
para se tornar um feliz proprietário. Você escolhe:
apartamento com Vestíbulo, Sala, 1 Quarto,
Varandas e 2 Banheiros sociais, ou apartamento
com Vestíbulo, Sala, 2 Quartos, Varandas e 2
Banheiros sociais.
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Ou um investidor de bom-senso.
Aplicar em imóveis é e será sempre um investimento seguro.
E quem aplica na Barra tem certeza de obter o maior rendimento
e a inf alível valorização imobiliária da cidade. Além disso,
o sistema de apart-hotel possibilita ao proprietário a vantagem
máxima do seu investimento, sem os incômodos da lei do
inquilinato. 0 valor das diárias — sua renda — é alterado de
acordo com o mercado. E a Santa Isabel ainda oferece a opção do
Rx)l Hoteleiro da Protel (Empresa do Grupo Santa Isabel). Por
esse tipo de administração, mesmo que eventualmente um
apartamento não esteja alugado no momento, seu proprietário
participa da renda proporcionada pelo rateio dos imóveis
pertencentes aos integrantes do fbol.

Ou pode usar os serviços de hotelaria.
A vida no BARRA INN Apart-hotel é muito mais prática,
confortável, segura e principalmente econômica. Você dispõe
de toda uma infra-estrutura de lazer e serviços especiais onde as
necessidades da família estão previstas e resolvidas
inteligentemente. Você paga um condomínio igual a de um prédio
comum. Extras, só quando solicitado. Você conta com: Recepção
24 horas (portaria central). Governança (camareiras,
arrumadeiras, faxineiras etc.). Sauna (seca e a vapor). Sala de
ginástica efluchas e vestiário (masc/fem.). Coffee-shop. Bar.
Piscina (adulto/infantil) com deck. Salão de festas. Central PABX
(24 horas p/dia) c/ramais p/aps. (3 pontos). Serviço de despertador
e office-boy. Segurança interna c/circuito de TV e cãmeras.
Serviço de manutenção (bombeiro, eletricista etc.). Lavanderia.
(posto). Central de vídeo cassete. Antena coletiva de FM e TV.
Antena parabólica. Som ambiente nas partes comuns.

E vai morar à beira-mar sem pagar mais
por isso.
A praia está junto da sua casa, além de você ter vista eterna para
o Mar, aquela que deixa o turista deslumbrado e o morador em
estado de graça. Bducos empreendimentos podem oferecer uma
situação como esta. Você vai estar longe do trânsito da
Sernambetiba, mas com todas as vantagens que a Sernambetiba
proporciona.

Que se transforma em dois
O BARRA INN Apart-hotel oferece duas plantas polivalentes,
onde cada apartamento proporciona diversas opções de ocupação.
É o tipo de imóvel que agrada a quem adquire para morar, ou a
quem compra para investir. O morador usa os serviços de
hotelaria, ou faz tudo em casa mesmo. E quem pensa em renda,
também acerta.
Como você pode ver, suas possibilidades de lucro são muito mais
io que duplas.

Vestíbulo • Sala
2 Varandas
1 Quarto • Garagem

Preço desde: Cz$ 2.753.687,00
Sinal: Czí 50.000,00
Escritura: Cz$ 130.000,00
Mensalidade: Cz$ 18.952,45

Garagem incluída no preço
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A Barra é o lugar de morar © A Barra é o lugar de investir
O BARRA INN Apart-hotel é o lugar de comprar
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BARRA INN Apart hotel está localizado em ATHAYDEVILLE

Vestíbulo • Sala
2 Varandas
2 Quartos • Garagem

Preço desde: Cz$ 3.608.202,00
Sinal: Cz$ 50.000,00
Escritura: CzS 250.000,00
Mensalidade: Czí 22.952,18

Garagem incluída no preço

OTN Janeiro/88

112,07ma

[VARANDA

Avenida Canal de Marapendi, 1700
Barra da Tijuca
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Altíssimo luxo

Financiamento
próprio e

descomplicado
em 77 meses

Todos os apartamentos tém telefone
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Propriedade. Incorporação e Construção:

iCONSTRUTORA SANTA ISABÍLS.A.
— A qualidade que você exige —

Planejamento de vendas:
CHECI J 725>* FUTURA SA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
— O passo certo em imóveis —

Av. Bartolomeu Mitre, 254, Leblon, Rio - Tel.: 259-0096 PBX

P
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t
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Informações e vendas no local. Entradas: Av. das Américas, Km 2, ou Av. Sernambetiba, 3500. õ
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Sem acordo,
Constituinte
emperrará

Quatro
anos para os
futuros presi-
dentes com di-
reito a ree-
leição.

A propôs-
ta, de autoria do senador Fernando
Henrique Cardoso, virou emenda e foi
oferecida ao projeto de Constituição na
Comissão de Sistematização. No mo-
mento, é sobre ela que converge a
atenção do comando do PMDB na
Constituinte, encabeçado pelo senador
Mário Covas. O próprio Covas ofere-
ceu emenda ao projeto estabelecendo
em quatro anos o mandato dos sucesso-
res de Sarney mas sem direito a ree-
leição.

Há uma outra emenda, do depu-
tado Euclides Scalco, que concede o
direito de reeleição aos atuais prefeitos
e governadores. Scalco produziu a
emenda de olho em outra emenda, essa
de autoria do Centrão, que prorroga o
mandato dos atuais prefeitos. Com isso,
quer o Cenfrãocomprometer os prefei-
tos com o apoio à tese dos cinco anos de
mandato para Sarney. A intenção da
emenda de Scalco é comprometer pre-
feitos e governadores com a tese dos
quatro anos.

No bazar de propostas que alteram
artigos ou que introduzem novos arti-
gos no projeto votado pela Comissão de
Sistematização, há material para todos
os apetites e para prevenir todo tipo de
situação que ocorra durante a votação
no plenário da assembléia. O Centrão
obteve preferência para votação de suas
emendas porque conseguiu ampará-las
em mais de 280 assinaturas de consti-
tuintes — mais da metade, portanto, do
total de senadores e deputados eleitos
em novembro de 1986.

A liderança do PMDB na Consti-
tuinte sabia, de antemão, que não con-
seguiria reunir 280 assinaturas. Para
tentar alcançá-las, teria que elaborar
emendas que atraíssem, à esquerda, o
apoio de partidos como o PDT, o PT e
o PC do B, por exemplo, arriscando-se,
certamente, a perder apoios ao centro e
à direita dentro do próprio PMDB.
Emendas mais moderadas, como as que
acabaram sugeridas, atrairiam o voto
dos quase 170 constituintes que têm
obedecido, regularmente, à liderança
de Covas — mas não os dos demais.

Covas preferiu contar com quem
acha que já conta e concentrou esforços
em colecionar assinaturas para a apre-
sentação, posterior, de pedidos de des-

taque para votação em separado de
artigos e partes do projeto de Constitui-
ção e de emendas a ele oferecidas. Um
pedido de destaque para votação em
separado tem que ser sustentado por
187 assinaturas de constituintes. Covas
dispõe de cerca de 150 conjuntos, cada
um com 187 autógrafos colhidos em
folhas de papel em branco.

Estudará, no final da semana, o que
ao comando do PMDB interessa desta-
car. Em uma das emendas que patroci-
nou. o Centrão liquida com a iniciativa
popular de propor mudanças na Consti-
tuição prevista no projeto da Comissão
de Sistematização. Covas pode, se qui-
ser, destacar o que estava previsto no
projeto para votação em separado.
Aprovado o pedido de destaque por
metade mais um de 280 constituintes
reunidos no plenário, caberá ao Cen
trão juntar 280 votos para eliminar o
que Covas quer manter.

No caso, Covas terá precisado, para
aprovação do seu pedido de destaque,
de apenas 141 votos, digamos, em 280
ocasionalmente disponíveis no plena-
rio. O ônus de pôr 280 votos para
derrotar a proposta embutida no proje-
to da Comissão de Sistematização e
destacada por Covas será do Centrão.
Covas poderá, também, pedir destaque
para votação em separado de pedaços
das emendas do Centrão O ritual será
o mesmo e ao Cemrãocaberá amealhar
280 votos para assegurar o que deseja.

Naturalmente, o que pode Covas
pode, também, o Centrão, que possui
um vasto aisenal de pedidos de desta-
que para votação em separado. No
Centrão e na liderança do PMDB, há
unanimidade no diagnóstico de que só
haverá Constituição este ano ou mesmo
no próximo se prevalecer o espírito do
entendimento. Sem concessões de parte
a parte, emperrará o processo consti-
tuinte.

Razões
da pressa

Insiste o presidente Sarney na
votação antecipada da extensão do
seu mandato e do sistema de gover-
no. Quer, com isso, evitar que a
deliberação da Constituinte sobre
as duas questões coincida com o
previsível agravamento do quadro
econômico e social do país. O ex-
ministro Francisco Dornelles, por
exemplo, calcula que a inflação de
março poderá bater nos 22%. Sar-
ney sabe, contudo, que a antecipa-
ção não ocorrerá. Ao insistir no
assunto, quer livrar-se da culpa de
um possível emperramento do pro-
cesso constituinte. O governo joga,
também, com essa hipótese.

Richa
ainda sonha

O parlamentarismo, já, ado-
tado tão logo seja promulgada a
nova Constituição, está morto e
sepultado, como admite um dos
seus inspiradores, o senador José
Richa (PMDB-PR). 

"Ele só pode-
ria vigir de imediato se fosse resul-
tado de uma negociação com o
presidente Sarney", argumenta o
senador. "Sarney, como se sabe, à
negociação preferiu o conflito com
a Constituinte". Richa ainda após-
ta na aprovação do parlamentaris-
mo para entrar em vigor em 1989
com a posse do presidente que ele
acredita que sera eleito em novem-
bro próximo. Na verdade, o parla-
mentarismo perde espaço para o
presidencialismo dentro da Consti-
tuinte.

Caminho
das pedras

Na medida em que as dez
emendas globais apresentadas pelo
Centrão ao projeto de Constituição
reuniram as assinaturas de mais de
280 constituintes, ao deputado Ber-
nardo Cabral restava, simplesmen-
te, acatá-las e se ocupar em dar
parecer sobre as demais emendas
oferecidas, individualmente, por
senadores e deputados. Cabral fez
questão de apontar nas emendas do
Centrão os itens com os quais,
pessoalmente, não concorda. Quis,
com isso, facilitar a vida dos adver-
sários do Centrão, interessados em
manter o projeto aprovado na Co-
missão de Sistematização.

Emenda
virou samba

O deputado Bernardo Cabral
deu parecer favorável à emenda do
deputado Adolfo Oliveira, líder do
PL na Câmara, que convoca um
plebiscito, a ser realizado junto
com as eleições municipais de no-
vembro próximo, sobre a consuma-
da fusão dos antigos estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro. A
emenda virou samba da escola Im-
pério Serrano, que cantará na ave-
nida:"0 Rio não é mais como era
antes/ pois acabaram com a nossa
Guanabara/ fundiram toda nossa
competência/ e já não somos a
cidade jóia rara". A aprovação
final da emenda depende, agora,
do plenário da assembléia.

Ricardo Noblat
Recife — Fátima Batista
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"Abaixo o Centrão, queremos elei-

'—' ção " — gritavam centenas de mani-
[estantes, que percorreram as ruas do
Recife levando o caixão do Centrão. À
hora do enterro, foram anunciados pelo
sistema de som os nomes dos 17 consti-
tuintes pernambucanos que assinaram o
documento de formação do grupo. Do
"listão dos traidores dos trabalhadores"
faziam parte dois senadores (Antônio
Farias, do PMB e Marco Maciel, do
PFL); cinco deputados do PMDB'—
Fernando Bezerra Coelho, Geraldo Mc-
lo, Nilson Gibson, Luís Freire e José
Carlos Vasconcelos —e os 12 integrantes
da bancada do PFL na Câmara dos Depu-
tados, incluindo o candidato a prefeito dc
Recife, Joaquim Francisco. O ato público
foi organizado pelo Movimento Unifica-
do Constituinte Popular, que reúne re-
presentantes do PT, PC do B. sindicatos
dos eletricitários e dos trabalhadores em
telecomunicações. "Queremos mostrar a
estes constituintes que estamos de olho
neles e no significado do Centrão, que
simboliza o que há de mais reacionário na
política brasileira", resumiu a coordena-

dora, Regina Mascarenhas.

Imposto sindical tem
veto de 'Centrão' e PT

BRASÍLIA — A proposta que acaba
com o imposto sindical conseguiu unir
parlamentares dc posições políticas opôs-
tas, como os integrantes do Centrão c do
PT. Mas esta união existe apenas enquan-
to se aguarda que a nova Constituição dè
fim ao imposto que todo trabalhador
assalariado paga, seja ou não sindicali-
zado.

Os objetivos finais do Centrão e do
PT ao apoiarem o fim do imposto sindical
não são apenas diferentes. Cada tendén-
cia pretende, com a medida, dar um
golpe na outra. O PT quer enfraquecer as
confederações e federações de trabalha-
dores e empresariais que recebem, via
Ministério do Trabalho, dinheiro recolhi-
do dos associados. "Tirando o dinheiro
das confederações e federações, a gente
acaba com os pelegos. todos aliados do

Centrão", diz o deputado José Gcnoíno
(SP), vice-líder do PT.

O Centrão acha que vai asfixiar a
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
c a Central Geral dos Trabalhadores
(CGT). "Nós vamos dar um basta à CUT
e à CGT", diz o deputado Roberto
Jefferson (RJ), vice-líder do PTB e líder
do Centrão. Quero ver trabalhador conti-
nuar misturado com partido político. A
resposta do PT às ameaças dc acabar com
a CUT, seu principal braço sindical, é
técnica. "Eles vão nos ajudar a combater
as federações e confederações pelegas.
Não podem mexer nas centrais sindicais.
Elas náo existem legalmente, não rece-
bem dinheiro do Ministério do Trabalho.
Elas nasceram ilegais, no governo mili-
tar. Cresceram e aí estão."

Sutilezas
protegem até
casamento

BRASÍLIA— Se estivesse em vigor
a Constituição pleiteada pelo Centrão, os
grupos que se reuniram semana passada
no Largo de São Francisco para vaiar o
casamento da filha do senador Álvaro
Pacheco estariam proibidos até de chegar
lá. O Cenfráopreparou um artigo dispon-
do que 

"o direito de reunião não pode ser
usado para frustrar outra reunião previa-
mente convocada para o mesmo local".

Assim como se preocuparam em pro-
teger as reuniões, os parlamentares do
Centrão marcaram suas emendas aos ca-
pítulos dos Direitos Sociais e Individuais
por sutilezas que só um acurado exame
revelará se prejudicam os interesses na-
cionais. Eles excluem, por exemplo, do
projeto de Bernardo Cabral a exigência
de que o 13° salário deve ter base na
remuneração integral. Consagram apenas
o direito ao "décimo terceiro salário"."Se o plenário aprovar integralmente
essas mudanças propostas pelo Centrão,
teremos uma Constituição mais retrógra-
da que a de 1934", diz o senador José
Fogaça, lembrando que aquele texto as-
segurava pelo menos que as jazidas, mi-
nas e demais recursos minerais eram
patrimônio nacional. Agora, o Centrão
deseja que a propriedade do subsolo seja
distinta da do solo. Seguem os pontos
nevrálgicos que o Centrão elaborou.

Soberania — Pela proposta da
Comissão de Sistematização, a soberania
reside no povo e este é a fonte de todo o
poder. O Centrão optou por um preâm-
bulo que não fala nisso e nem na repulsa
a toda forma autoritária de governo. Seu
texto prega a constituição de uma socie-
dade livre, justa e solidária.

Integração — Enquanto o pro-
jeto de Bernardo Cabral diz que o Brasil
buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América
Latina, o Centrão diz que o país apenas
apoiará essa integração.

Tortura — Rigoroso, o projeto
de Constituição diz que respondem pela
tortura até os que, podendo denunciá-la,
se omitirem. O Centrão isenta esses últi-
mos, mas enfileira ao lado da tortura o
tráfico de drogas e o terrorismo como
crimes inafiançáveis.

Pena de Morte — O projeto de
Constituição tem o cuidado de individua-
lizar cinco penas, enquanto o Centrão
prefere remeter a questão para a lei
ordinária. Enquanto a Sistematização
deixou claro que o Brasil não terá pena
de morte, o Centrão a prevê, em caso de
guerra declarada.

Amamentação — A Comissão
de Sistematização assegurou vários direi-
tos aos presos, inclusive o de condições
de amamentação dos filhos de presidia-
rias. O Centrão retirou esse direito do
projeto.

Desapropriação — A desapro-
priação por utilidade pública ou interesse
social, mediante justa e prévia indeniza-
ção, ganha a ressalva de que ela se fará
em "dinheiro".

Liberdade — O projeto de Cons-
tituição diz que a reunião só deve ser
avisada à autoridade em caso de prejuízo
do fluxo normal de pessoas e veículos.
Para o Centrão, qualquer reunião tem
que ser avisada previamente e não pode
acontecer para frustrar outra reunião pre-
viamente convocada para o mesmo local.

Estabilidade — O projeto de
Bernardo Cabral assegura quase expliei-
tamente a estabilidade, garantindo o em-
pregado contra despedidas imotivadas. O
Centrão exclui essa garantia e consagra
uma estabilidade apenas teórica. Pelo seu
texto, o empregado terá estabilidade
após 12 meses, mediante indenização
(um mês de salário por ano de serviço)
nos casos de demissão sem justa causa e
"nos casos de força maior", indenização
na forma da lei.

Participação —- Enquanto o
projeto da Comissão de Sistematização
garante aos empregados participação nos
lucros e na gestão das empresas, o Cen-
trão diz textualmente que isso só ocorrerá
"excepcionalmente". Todas as Constitui-
ções, desde 46, prevêem a participação
nos lucros.

Ação — O plenário da Comissão de
Sistematização votou um artigo dizendo
que a ação trabalhista não prescreve,
nem no curso do contrato de trabalho,
nem dois anos depois dc sua cessação, o
Centrão mantém o que as leis trabalhistas
garantem atualmente, dispondo que a
ação só pode ser movida até dois anos
depois da violação do direito.

Retenção — O Centrão dispõe
que só a retenção dolosa do salário do
trabalhador será definida como crime,
enquanto a Sistematização classificava
nesse caso qualquer forma de retenção de
pagamento de trabalho já realizado.

Reserva — A reserva de mercado
para trabalhadores acima de 45 anos foi
uma norma aprovada no plenário da
Sistematização. O Centrão altera o texto
para acabar com a exigência de as empre-
sas terem um mínimo de dez por cento
dos seus empregados com mais de 45
anos.

S ant'Anna acha difícil «:
votar logo o mandato ¦-}:

CONFIABILIDADE
Se é isto que você procura quando vai alugar um imóvel, fale
com a Júlio Bogoricin Administradora. Uma empresa liga-
da a um grupo com mais de 25 anos de experiência no

mercado imobiliário, e com escritórios no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, só pode

oferecer o melhor para você em matéria de imóveis.

JUyÔ BOGORICí^ ADMINISTRADORA
RJ • Tel.: (021) 292-1122 - Ramais 233/234 • SP - TeL: (011) 258-9333.
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SantAnna

BRASÍLIA V\\£
— O governo cs-
tá encontrando
dificuldades para
inverter a pauta
de votações da
Constituinte e
definir logo a du-
ração do manda-
to do presidente
José Sarney.
Fortes resistên-
cias, localizadas
sobretudo no
Centrão, levam o líder do governo, depu-
tado Carlos SanfAnna. a admitir: "Só
metade das pessoas com quem conversei
quer antecipar a votação do mandato".
Diante disso, a proposta pode ser aban-
donada até quarta-feira, dia marcado
para SanfAnna levar a Sarney o resulta-
do de suas conversas. Ele foi encarregado
de coordenar a inversão de pauta entre os
constituintes fiéis ao govemo.

"A inversão da pauta é boa para o
governo, mas não é boa para o Centrão",
afirma o deputado Daso Coimbra
(PMDB-RJ), um dos líderes do grupo. O
mesmo acham os deputados Ricardo Fiu-
za (PFL-PE) e Roberto Cardoso Alves
(PMDB-SP). Na opinião de SanfAnna,"se não votarmos agora essas questões
polêmicas (mandato e sistema de gover-
no), o processo vai ficar tão lento que
todos terão prejuízos". E acrescenta: "Se
a Constituição for aprovada em junho ou
julho, náo vai mais haver eleição. Por

isso acredito que até os defensores dos
quatro anos deveriam aprovar a antecipa-
ção de votação". " •

Aos poucos — O líder do gover-
no conversou ontem à noite com o depu-
tado Ulysses Guimarães e, no final dè-
semana, espera intensificar os contatos
com os líderes do Centrão. Por firtí;'Vái"
procurar o líder do PMDB na Constituin-
te, senador Mário Covas.

Daso Coimbra explicou que, para os
centristas, o melhor é ir aprovando aos,,
poucos as suas teses, como forma de '

ganhar força até a votação final do, man.:,.
dato. "Importa ao Centrão aprovar o
conteúdo cie suas teses, náo apena? o.
mandato", diz o deputado. Alguns políti-
cos do grupo admitem, também, que
decidida a duração do mandato de Sarney
logo no começo das votações, o Planalto
não precisaria mais do apoio daqueles
parlamentares e se veria livre de quais-'
quer pressões.

"O 
governo vai querer definir logK

pois fez um esforço grande para conse-
guir as 317 assinaturas da emenda Ma-
theus Iensen. distribuiu as suas rádios, e
agora quer ficar livre", diz o senador José
Richa (PMDB-PR). Como qualquer in-
versão na pauta depende de modificação
no regimento, será preciso para isso çpn-','
seguir um acordo de lideranças — o.qué..
não é fácil com as posições radicalizadas_
da Constituinte. "E 

praticamente imps's-1
sível mudar a ordem de votação agora",
afirma o relator Bernardo Cabral.

Quem propôs já é ministro
A proposta de inverter a pauta de

votações na Constituinte para decidir
primeiro a duração do mandato do presi-
dente Samey tem causado controvérsias
desde que foi proposta até hoje.

Quem primeiro tentou articular a
antecipação da votação do mandato foi o
então líder do PMDB na Câmara, Luís
Henrique, hoje Ministro da Ciência e
Tecnologia, na fase inicial da Constituin-
te. Ninguém deu bola. Durante as pri-
meiras reuniões da Comissão de Sistema-
tização, o próprio Carlos SanfAnna le-
vantou uma questão de ordem para inver-
ter as votações. Ele queria que, ao final
da votação de cada título, se votassem as
questões referentes a este título nas dis-
posições transitórias. A proposta foi para
as mãos de Ulysses e está até hoje na sua
gaveta.

Terminada a Sistematização, com a
vitória parcial dos quatro anos, foi a vez
do líder Mário Covas, do PMDB, propor
a antecipação da votação do mandato.
Chegou a convocar a sua bancada para

discutir isso mas rapidamente mudou de
idéia: neste período, o governo cólebu
317 assinaturas para a emenda Matheus
Iensen e deu uma demonstração de força.
O líder do PDT na Câmara, Brandão
Monteiro, também embarcou na anteci-,
pação da votação. Foi preciso que o líder
do PCB, Roberto Freire, o alertasse:
"Para 

que isso.-Brandào? Vamos entrar
numa furada". O PDT também desistiu
da idéia. , ,,„.„„,

Por fim foi a vez do próprio governo,
aderir à inversão da pauta. Quandôtéf-
minou a vitoriosa coleta de assinaturas, o
líder Carlos SanfAnna comentou'pára,'
alguns colegas: "Se conseguimos êxito
para pegar as assinaturas, vamos topar a
inversão". Ele não sabia que Covas já
desistira da proposta. Ao que tudo indi-
ca, Sant'Anna tomará o mesmo caminho
na próxima semana. Ele próprio admite
isso: "Na base da 'achologia', eu acho
que é bom antecipar a votação. Mas no
concreto eu não sei ainda."

Quercia não aceita pressão
Governador apoia
5 anos mas não
briga por Sarney

SÁO 
PAULO — Fanático por

truco, uma paixão também dos
caipiras do interior paulista, o gover-
nador Orestes Quercia recorreu a esse
jogo praticado com cartas de baralho
para assegurar que não teme represa-
lias do governo federal por não se
engajar, ostensivamente, pela aprova-
ção de um mandato de cinco anos
para o presidente José Sarney. Adver-
tiu que, se sofrer retaliações, pagará
na mesma moeda. "Truco mesmo",
ameaçou.

No começo da entrevista, Quercia
reconheceu que seu colega do Paraná,
o governador Álvaro Dias, um entu-
siasmado defensor dos cinco anos pa-
ra Sarney, está recebendo muito mais

atenção e recursos de Brasília. "Para
São Paulo, as verbas estão vindo aos,.,
poucos, mas nós estamos satisfeitos",
disse. „,.,.

O sr precisaria receber mais,-
governador? — perguntaram.

Muito mais, a gente nunca
acha muito o que recebe. Mas esta-
mos elaborando muitos projetos e eu
tenho certeza que os recursos virão.

E se houver retaliações por sua
posição em
relação aos
cinco anos?

Se isso
acontecer,
truco mesmo
— concluiu,
sorridente,
Quercia. Cra-
que no truco,
ele sabe que
o blefe é uma
tática para
vencer.

Emenda propõe misturar
duas formas de governo

BRASÍLIA — Não há mais nenhum
obstáculo para que a emenda presiden-
cialista, encabeçada pelo senador Hum-
berto Lucena (PMDB-PB) e os depu-
tados Vivaldo Barbosa (PDT-RJ) e
Theodoro Mendes (PMDB-SP), seja
aprovada pelo plenário da Constituinte.
Depois de entendimentos com o depu-
tado Ulysses Guimarães e o relator-
adjunto, senador José Fogaça (PMDB-
RS), aqueles constituintes juntaram sua
emenda a uma outra, do deputado Mau-
rílio Ferreira Lima (PMDB-PE), que
adaptava o Poder Legislativo ao presi-
dencialismo.

No começo da semana. Fogaça havia
anunciado que, embora a emenda de
Lucena tivesse recebido o maior número
de assinaturas — 345 — não poderia
receber parecer favorável pois só adapta-
va o Executivo ao sistema presidencialis-
ta, esquecendo-se de fazer o mesmo em
relação ao Poder Legislativo. A saída
para Lucena foi juntar sua emenda à de
Maurílio, que adaptava o Legislativo ao
presidencialismo.

Com as adaptações, o presidencialis-
mo proposto por aqueles constituintes
fica assim:

A direção do Executivo é do presiden-
te da República, auxiliado pelos minis-
tros dc Estado.
o Volta a existir a figura do vice-
presidente, que náo havia no projeto da
Comissão de Sistematização.

Se os c.->:;;os de presidente e vice-
presidente ficarem vagos nos três primei-
ros anos do seu mandato, haverá eleições
diretas em noventa dias. Se essas vagas
ocorrem nos dois últimos anos de manda-
to, a eleição caberá ao Congresso.

O mandato do presidente é de cinco
anos.

O presidente nomeia e exonera os
ministros, sanciona as ieis. veta projetos,
organiza a administração federal, coman-
da a política externa, comanda as Forças

Armadas, decreta os estados de sítio e de
defesa, nomeia — após aprovação do
Congresso — os ministros do STF, TCU;
tribunais superiores, governadores de
territórios, procurador-geral da Repúbli-
ca, o presidente c diretores do Banco
Central.

Determina a realização de referendos
populares.

A cada abertura anual dos trabalhos do
Congresso, envia medidas legislativas
que sejam necessárias para a execução de
programas de governo. Estas deverão ser
examinadas em trinta dias pelo Legisla-
tivo.

Por iniciativa de um terço de seus
membros, a Câmara dos Deputados po-
dera propor moção de censura a um
ministro, que implica na demissão dele.

A Câmara também poderá recomen-
dar ao presidente o afastamento de fun-
cionário detentor de cargo de confiança
no governo federal, inclusive na adminis-
tração indireta.

Em casos de relevância, o presidente
pode adotar medidas provisórias, com
força de lei. que deverão ser submetidas
em cinco dias ao Congresso.

? 
O Centrão, o Centrinho e o Grupo
dos 32 fecham até terça-feira o

acordo sobre a indenização a ser paga ao
trabalhador em caso de demissão imoti-
vada, que substituirá a estabilidade pre-
vista no projeto constitucional da Co-
missão de Sistematização. E quase certo
o acatamento das emendas dos depu-
tados Luís Roberto Ponte (PMDB-RS) e
Fraldo Tinoco (PFL-BA), pelas quais a
empresa paga ao empregado despedido
40rc sobre o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço. Quanto à prescritibi-
lidade 'das causas trabalhistas, os três
grupos pretendem que se permita ao
trabalhador acionar, no prazo de cinco
anos. a empresa onde trabalha; e por
dois anos, com reclamação retroativa a
cinco, se estiver desligado dela.
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Sudepe não aceita volta
de servidores afastados

''BRASÍLIA — O superintendente da Sudepe
(Superintendência de Desenvolvimento da Pesca),
AéçJQ Moura da Silva, garantiu ontem que não
aceitará de volta nenhum dos 426 funcionários que
colocou à disposição do Ministério da Administração.
A.*eação à medida do superintendente veio rápida e
intensa: os telefones de seu gabinete não param de
tocar e todas as chamadas eram de políticos e pessoas
do governo tentando impedir a saída de funcionários
apadrinhados.

- —! Se eu tivesse primeiro anunciado a minha
decisão para depois colocá-la em prática, a resistência
seriabem maior e certamente colocaria em risco o
projeto— disse Aécio Moura. A única comunicação
oficialenviada pelo gabinete do superintendente foi
um telex ao titular da Coordenadoria Regional da
Sudepe no Rio de Janeiro com os nomes dos funcio-
nários a serem afastados. Um assessor do gabinete
disseque a comunicação foi feita com rapidez porque
o coordenador Jaime Fontes Sampaio se negou a
fornecer a lista dos servidores a serem colocados à
disposição, embora consultado, fato negado por Sam-
paio:"• 'No Departamento do Pessoal da Sudepe, ne-

nhuma comunicação oficial aos funcionários afasta-
dos tinha sido enviada até o final da tarde. "Eu
mesma estou na lista e só sei porque trabalho no
Departamento do Pessoal", disse Maria Gomes,
funcionária da Sudepe há 10 anos.

O superintendente Aécio Moura orientou cada
diretor de departamento para que escolhesse os
nomes dos servidores a serem afastados, levando em
consideração o excesso de pessoas em uma mesma
seção, o não comparecimento diário ao trabalho e o
exercício de funções incompatíveis com suas especia-
lidades.

— No Departamento de Comunicação dispen-
sei uma arquiteta que não sabia redigir — exemplifi-
cou a coordenadora de Comunicação Social, Gilmara
Santos, sob cuja direção trabalham 40 funcionários.

O ministro da Administração, Aluízio Alves,
disse não ter sido informado oficialmente sobre a
transferência de funcionários da Sudepe. Ele não
sabe para onde irão os servidores colocados à disposi-
çáo de seu ministério, mas aprova a decisão do
superintendente da Sudepe. Segundo o ministro, há
sempre repartições superlotadas e outras com carên-
cia de funcionários.

Rio tenta negociação política
O coordenador regional da Sudepe (Superinten-

dêncfa"de Desenvolvimento da Pesca) no Rio de
Janeiro, Jaime Fontes Sampaio, disse que vai a
Brasília na próxima terça-feira para tentar "negociar

politicamente" com o superintendente Aécio Moura
da Silva. Ele acha excessivo o afastamento de 183 dos
294 funcionários da autarquia no Rio de Janeiro,
como foi determinado pela superintendência em lista
enviada ontem à Coordenadoria Regional.

— De acordo com a lista que enviei a Brasília, a
pedido do superintendente, eu ficaria com 168 funcio
nários-, que é o mínimo de que preciso para trabalhar

disse o coordenador. Jaime Sampaio, que é
funcionário de carreira da Sudepe há 30 anos e
assumiu a coordenadoria há 50 dias. disse ainda que
alertou Aécio Moura para a necessidade de fazer um
Suncurso para contratar mais 30 fiscais para o Rio de
Janeiro. A Coordenadoria Regional tem apenas 14
fiscais para controlar a pesca em 636 quilômetros de
litoral, rios. lagos e lagoas.

iiii^Jüime Sampaio está preocupado com a possibili-
dade de perder 183 servidores, que, segundo determi-
nação do superintendente Aécio Moura, ficarão à
dispbsição do Ministério da Administração. O coor-
dénádor disse que a lista da superintendência inclui
veterinários, biólogos, agrônomos e contadores, cujo
afastamento afetará a parte técnica da repartição. Ele
discorda de que a Coordenadoria Regional da Sudepe
no Rio de Janeiro seja "um cabide de empregos".

mas admite que nos últimos anos entraram muitos
funcionários sem qualificação.

O coordenador concorda com o corte no quadro
de procuradores — setor atingido pelo afastamento e
que tem atualmente 17 funcionários, entre eles,
alguns marajás, já que o salário maior vai para CZS
300 mil em fevereiro. Jaime Sampaio disse que
precisa de sete a oito procuradores para dar assistên-
cia jurídica a federações de pescadores c colônias de
pesca.

O presidente da Confederação Nacional de
Pescadores, José Eduardo do Moura Reis, que esteve
no final da tarde na Coordenadoria Regional da
Sudepe, na Praça 15, disse que o Rio de Janeiro tem
excesso de procuradores, enquanto estados como
Pará não têm nenhum. Ele apoia as medidas do
superintendente para reduzir o quadro da autarquia e
acredita no trabalho que começa a ser desenvolvido
na gestão atual.

— A Sudepe nunca funcionou em 25 anos de
existência. Até pouco tempo atrás, a Sudepe poderiaser fechada que não faria a menor diferença para o
setor. Se isso ocorresse, era preciso avisar, porque se
não a gente nem ia notar. O Brasil nunca teve uma
política para o setor da pesca e é por isso que o peixechega tão caro à mesa do consumidor — afirmou José
Eduardo, que representa 423 colônias de pesca, 23
federações e 1,6 milhão de pescadores.
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? Os clientes do Posto Treze, na Avenida
Cidade Jardim, Zona Oeste de São Paulo,

acostumados a reclamar do calor e do preço dos
combustíveis, se esqueceram desse tipo de
chateação, distraídos pelo charme de Renata
Eugênio Rizi, 18 anos, e Rozy Peres, de 22,
que, vestidas em malhas bem cavadas, improvi-
savam-se como frentistas no ambiente tradicio-
nalmcntc masculino — e de pernas cobertas —
de um pátio de posto de gasolina. Se elas de
fato fossem frentistas, conseguiriam vender até

aditivos para pneus (se existissem), tal a aten-
ção que os motoristas dispensavam, muito dife-
rente do tratamento monossilábico que geral-
mente envolve a relação do frentista com o
dono do automóvel. Elas estavam ali apenas
fazendo uma gravação para um quadro do
programa 

"Deu a louca na TV", do apresenta-
dor Gugu Liberato, ganhando cachê de CZS 2
mil e sonhando com a chance de uma carreira

no cinema

Intervenção nos ônibus de
Fortaleza pode ser sustada

FORTALliZA — A prefeita Maria Luiza Fonte-
nelle (PT) admitiu ontem que nc?início da próxima
semana' poderá suspender a intervenção nas 24 em-
presas de ônibus da cidade, cuja medida tomou no dia
anterior, para pôr fim à greve do setor que já durava
oito dias. Na próxima terça-feira, haverá audiência
no^f$p,unal Regional do Trabalho da Comissão de
Intervenção, que representa as empresas de ônibus, e
o Smdicato dos Motoristas e Trocadores, no sentido
de oficializar o acordo entre as partes, que permite o
pagamento do salário de CZS 16 mil para motoristas e
CZS-8 mil para trocadores.

.,,O. presidente du Comissão de Intervenção. Mário
Cavalcanti Filho, afirmou que o decreto da prefeita
Maria Luiza ainda não foi executado porque "o
sistema de ônibus já voltou ã normalidade". Mas fez
questão de dizer que permanece o regime legal de
intervenção, conforme o artigo 1" do Decreto 7.718,
de.2J.01.88: "Ficam suspensas as permissões outorga-
das às empresas operadoras de transporte coletivo.

no município de Fortaleza, e decretada a intervenção
nos seus respectivos serviços, até se verificar o
restabelecimento regular e eficaz de suas atividades, a
juízo da chefe do Poder Executivo".

Mário Cavalcanti Filho explicou que a Comissão
de Intervenção náo assumiu nenhuma das 24 empre-
sas. embora já tenha um esquema pronto para
intervir, caso haja nova greve, em nove empresas
concessionárias, que representam 70% do sistema de
ônibus. O único trabalho da comissão foi verificar se
os ônibus estavam realmente rodando no dia de
ontem. Seus integrantes constataram que pelo menos
780 carros circulavam pelas ruas. número considera-
do normal, levando-se em conta os ônibus com
defeito parados nas garagens. Quanto ao reajuste nas
tarifas, o presidente da Comissão de Intervenção
previu que. até o final do més, quando ficará concluí-
da a fiscalização nas empresas, a prefeita Maria Luiza
anunciará o novo preço das passagens.

DPF indicia 4 em
Goiás por fraude
em vestibulares

BRASÍLIA — A Superintendência da Polícia
Federal era Goiás indiciou os líderes de quatro
quadrilhas especializadas era aprovar candidatos em
vestibulares de todo o país, através do sistema de
pilotagem, era que o estudante inscrito é substituído
por outro na hora da prova. O superintendente da
Polícia Federal em Goiás, delegado Francisco Barros
Lima, acredita que estejam envolvidos nesse tipo de
fraude mais de 40 pessoas.

Os cabeçasdas quadrilhas são o advogado Ziziel
Jonas da Silva, o economista Teodorico Soares do
Amaral, o professor de matemática Rodolfo de Paula
Gomes e farmacêutico e bioquímico Jorge Nascimen-
to Dutra, que estuda medicina na Universidade
Federal de Goiás". Com Jorge Dutra foram encontra-
dos vários carimbos falsos, entre eles um da Comissão
de Vestibular da UFF (Universidade Federal Flumi-
nense), além de seis passagens aéreas para o Rio de
Janeiro.

— Embora as passagens ao Rio de Janeiro, os
pilotosde Jorge Dutra iam participar do vestibular de
uma universidade paulista — informou Barros Lima.
Ele não quis revelar o nome da universidade, por"ética 

profissional". Os policiais apreenderam, ain-
da, cheques com valores variando entre CZS 1 milhão
e CZS 2 milhões. As quadrilhas cobravam de CZS 200
mil a CZS 800 mil pelo trabalho de um piloto,
dependendo da universidade escolhida. "Nós 

quere-
mos saber, agora, se esses cheques sâo em pagamento
por serviço prestado", explicou o delegado.

Chantagem — As quadrilhas providencia-
vam, segundo Barros Lima, a falsificação da identida-
de do candidato, passagens aéreas e hospedagem
para os 'pilotos Após a aprovação, bastava o estudan-
te fazer a matricula.

"O aluno, ao que tudo indica, não conseguia se
livrar da quadrilha nunca, pois era extorquido sob a
ameaça de denúncia da fraude", contou o delegado,
baseado nas "cartas desesperadas" de parentes de
candidatos, encontradas com Jorge Dutra.

Os quatro foram indiciados por estelionato,
podendo pegar de um a cinco anos de prisão. As
investigações, agora, serão concentradas em São
Paulo. Barros Lima quer saber se os espelhos de
cartões de inscrição e carteiras de identidade são
falsificados ou foram retirados da Secretaria de
Segurança paulista por um cúmplice. Os pilotos,
segundo o delegado, são estudantes classificados
como gênios, que aceitam fazer as provas sem saber
ao certo a gravidade do crime que praticam. "O 

perfildos pilotos é o de rapazes de boa família, bem
cuidados e tratados, que fazem as provas naturalmen-
te. Como eles mesmo dizem, numa boa", disse
Barros Lima, acrescentando que as quadrilhas não
funcionavam como empresas estabelecidas.

Pais acusam escola de
trocar rifa por nota
PORTO ALEGRE — O secretário de Educa-

ção, Bernardo de Souza, determinou uma inspeção
na escola estadual de Io e 2o graus Isabel da Espanha,
no município de Viamão, na região metropolitana
desta capital, para apurar denúncias de pais e alunos
de que basta o estudante vender 20 números de uma
rifa promovida pela direção do estabelecimento para
ganhar um ponto na nota da disciplina que escolher.
Pela denúncia, quanto maior o número de bilhetes
vendidos pelos alunos, maior nota ele terá.

A primeira denúncia foi de Júlio Petinelli, pai de
dois alunos da escola, Cláudia e Felipe. Cláudia disse
que isso ocorre todos os anos e em todas as séries.
Conta que, quando estava na 8" série do Io grau,
ganhou um ponto em matemática.

Ainda segundo Cláudia, que está na 2a série do
2o grau, a maioria dos estudantes gosta do sistema,
pois assim muitas vezes evitam ser reprovados. A
diretora da escola, Jaci de Deus, nega que alguém
ganhe nota por vender rifas na escola, mas admite
que os alunos participam da venda dos cupons.

Serra Pelada — O ministro da Justiça,
Paulo Brossard, deverá receber, no início da próxima
semana, um novo relatório sobre o sangrento choque
entre garimpeiros de Serra Pelada e a Polícia Militar
do Pará, no dia 29 de dezembro, em Marabá. Desta
vez, porém, trata-se da versão das vítimas. Em
linguagem simples, recheada de erros de português,
cerca de cem garimpeiros relatam intermináveis mi-
nutos de horror e morte. Váo entregar uma lista de 90
desaparecidos. No relatório, eles contam que morre-
ram muito mais garimpeiros do que os três que a
Polícia Federal admite oficialmente.
Greve — As lojas das cinco redes de supermer-
cados de Natal funcionaram precariamente, em con-
seqüência da greve iniciada ontem, com a adesão de
cerca de 80% dos 5 mil trabalhadores do setor. Os
empregados estão reivindicando reajuste de 60% e os
empresários estáo oferecendo 30%. O sindicato dos
comerciários acusou os empresários de pressionar os
empregados e deslocar funcionários de departamen-
tos burocráticos para trabalhar como caixas. Os
empresários confirmaram que adotaram a medida.
Inspeção — O presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, Maurício Brandi Aleixo,
revelou ontem que o órgão fará inspeção nas contas
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para apurar
denúncias de possíveis irregularidades na compra de
11 veículos, no valor de CZS 5 milhões 408 mil 898,
feita recentemente, sem licitação, pelo presidente da
Câmara, vereador Paulo Portugal (PMDB). A pedi-
do do secretário em exercício do Trabalho e Ação
Social de Minas, Rafael Scarlatelli, o Tribunal de
Contas determinou também auditoria na secretaria,
para apurar irregularidades na aplicação de verbas
repassadas, por convênio, a entidades privadas de
assistência social.

-«¦»-¦: UNIVERSIDADE FEDERAL DE G0IAS

ESCOLA DE ENGENHARIA
--EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A Diretora da Escola de Engenharia, no uso de suas atribuições''èsTátutárias e regimentais, torna público que fará realizar sete concursos
públicos para admissão de professores em dedicação exclusiva, conlor-
me se discrimina a seguir.
Departamento de Construçáo, uma vaga para professor titular-Departamento de Eletrotécnica: duas vagas para professor assistente.
Departamento de Eletrônica uma vaga para professor assistente.
Departamento de Estruturas duas vagas para professor titular e uma
vaga"para professor assistente.
Os editais de cada um dos concursos está fixado em quadro próprio,
bjQpo C, "Laboratório de Solos" da Escola de Engenharia da UFG.
focalizada â praça Universitária, s/n Setor Universitário. As inscrições
estarão abertas no prazo de 60 (sessenta) dias. a contar da data da
primeira publicação deste aviso, em jornal local.

GOIÂNIA, 21 de janeiro de 1988
Prof3 Armênia de Souza

Diretora da Escola de Engenharia
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CUPINS 1
EQUIPES DE ESPECIALISTAS NO ESTUDO
PARA TRATAMENTO EM MADEIRAS PAPÉIS
SOLOS E CONCRETO COM AS MAIS MODERNAS
TÉCNICAS SISTEMAS EXCLUSIVO DE
DETECÇÃO ELETRÔNICA DOS FOCOS
DE INFESTAÇÃO

BARATAS RATOS
Moderno Processo Japonês

Produto em massa
Inodoro, náo mancha e não contém
DDT. Não ê necessário desarrumar
os armários deslocar móveis ou objetos

(Executamos serviços em Hospitais
com pacientes nos quartos)

1 ANO DE GARANTIA
¦*g íílMA «10300 7/3S òl 21

tU* SANTA CUIA. 50 — O* 1019/1132/1315
COPACABANA — tj

ELIMINAÇÃO DE CAMUNDONGOS RATOS
OU RATAZANAS POR SISTEMAS SELECIONADOS
PARA CADA ESPÉCIE E LOCAIS DE INFESTAÇÃO

CONSULTE-NOS PARA QUALQUER
OUTRO TIPO OE IMUNIZAÇÃO

AMBIENTAL
ATENDEMOS em todo o rio ou mesmo

OUTROS ESTADOS

PBX 255-7731

Móveis novos dos deputados
vão custar CZ$ 3*8 milhões

BRASÍLIA — A direção gera! da Câmara
dos Deputados começa na próxima semana a
renovar o mobiliário de cerca de 300 gabinetes,
todos em função de pedidos de parlamentares
que, segundo o diretor geral, Adelmar Sabino,
precisaram 

"adequar os móveis a suas necessida-
des". Para atender às solicitações, que começa-
ram a chegar há dois anos, a Câmara gastou
CZS 3 milhões 820 mil 128, basicamente em
mesas e cadeiras.

Essa despesa vem somar-se aos CZS 6,9
milhões que a Câmara dos deputados gastou
recentemente com a compra de 490 geladeiras,
sendo 487 para o total de gabinetes, cuja distri-
buição terminou esta semana — alguns depu-
tados ainda nem tiraram as geladeiras das emba-
lagens. Para renovar o mobiliário, a direção
geral da Câmara publicou edital de licitação a 15
de outubro do ano passado. Entre as 22 empre^
sas concorrentes, saíram vencedoras a Simpla e
a Mainline, ambas de Brasília.

— Temos móveis aqui com mais de 30 anos,
que já eram usados quando o Congresso Nacio-
nal ainda era no Rio — explicou Adelmar
Sabino. Muitos desses móveis estão quebrados
ou rasgados.

Sabino esclareceu que os móveis antigos,
depois de retirados dos gabinetes, serão recupe-
rados e, em seguida, reutilizados, processo que
deverá levar cerca de seis a oito meses. Além de
gabinetes, também serão fornecidos ou trocados
móveis da biblioteca, do setor de taquigrafia e

de finanças, informou o diretor de Departamen-
to de Material e Patrimônio da Câmara, Osório
Marques de Oliveira.

O mobiliário que está sendo recebido das
fábricas e retirado dos gabinetas — a renovação .
já começou nos gabinetes das lideranças e, em
seguida, será feita no anexo 1, onde funciona a
burocracia da Câmara, para em seguida ser
realizada no anexo 3, onde ficam os gabinetes — ¦
está sendo levado para o almoxarifado que ¦
funciona no setor de Indústria e Abastecimento, |
na periferia de Brasília. São três galpões, cuja \
medida o diretor-geral diz não saber qual é, mas •

que ele pretende substituir por outros, a serem i
construídos nas proximidades do Congresso Na-'
cional, serão dois galpões de 2 mil 100 nr, um de '

2 mil nr e um terceiro de 1 mil nr. Sabino não i
permitiu que o interior dos galpões do almoxari-.
fado fosse fotografado. "Não dou autorização,'
porque estou prevendo que vem cacete por aí",
argumentou ele.

Para a construção dos novos galpões, Sabino
já está com o projeto pronto, hle aguardaj
apenas a volta do governador José Aparecido de
Oliveira, que está no exterior, para "'ganhar o
terreno". Ele pretende também construir gara-
gens e estacionamentos para ônibus, para eco-
nomizar combustível, já que os carros da Cama-
ra têm de fazer longos trajetos para chegar à
entrada principal do Congresso.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Cellopress Embalagens Industriais Ltda torna público que rece-
beu da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente-
FEEMA, a Licença de Instalação-LI n° 116/87, com validade de
1.095 dias, para a atividade de embalagens de produtos farma-
cêuticos, veterinários e alimentícios, à Estrada do Rio Grande n°
3.559 — Jacarepaguá, município do Rio de Janeiro.

O que você precisa
para ser chefe
no Serviço Público?
n pistola©
n favoritismo
n "jeitinho"
^competência

I Concurso de Admissão à Escola
Nacional de Administração Pública.

A Secretaria da Administração
Pública - Presidência da Republi-
ca, anuncia que chefia no serviço
público, agora, só com concurso.

s Por isso,faça sua inscrição no
I Concurso para FoVmação de Es-
pecialistas em Políticas Públicas
e Gestão Governamental. >£/;'•£;

Os aprovados freqüentarão um
curso de alto nível, com duração
de 18meses. Estruturado dentro
dos padrões das melhores esco-
lás do gênero em todo o mundo.

Ao finaí do curso, todos terão
acesso aos diversos níveis da hie-
rarquia do serviço publico.

F -. O CARGO F-FFyV-
O curso vai preparar Especia-

listas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental. Será um
profissional habilitado ao exerci-
cio dás atividades de direção, su-
pervisão e assessoramento em
alto nível pára a formulação, im-

AOS CANDIDATOS
Poderão inscrever-se no, con-

curso de ingresso à ENAP servido-
res públicos federais, sem limite
de idade, portadores de certifica-'
do de conclusão do 2° grau, ou
profissionais não vinculados ao
Governo Federal, com idade má-
xima de 35 anos, exigjndo-se for-,
mação completa de nível superior.

INSCRIÇÃO E EDITAL^/.
As inscrições deverão ser fei-

tas até 28 de janeiro de 1988. O
edital completo poderá ser retira-
do nos postos de inscrição.;^,•;..

RELAÇÃO DOS POSTOS DE INSCRIÇÃO
ACRE - Rjo Branco - R. José de Melo, 86
• AMAPÁ - Macapá - Delegacia Federal
de Agricultura - R. Tiradentes, 469 ¦ALA-
GOAS -Maceió - Praça dos Palmares, s/n."
(INAMPS) ¦ AMAZONAS - Manaus - R. Gui-
lherme Moreira.222 ¦ BAHIA-Sajvador

R, Rui Barbosa, 23/27 ¦ CEARA - Fòr-
taleza - R. do Rosário, 283 ¦ DISTRITO
FEDERAL - Brasília - SEDAP - Esplaná-
da dos Ministérios. Bloco C - FUNCEP -
Setor de Áreas Isoladas Sul. área 1, Edi-
f ício Sede . ESPIRITO SANTO - VitóriaR. João Caetano. 33 ¦ FERNANDO DE.
NORONHA - Os candidatos do Território
Federal de Fernando de Noronha poderão
inscrever-se em Recife - PE"» GOIÁS -
Goiânia - R. 82 n." 179 .MARANHÃO -
Sâo Luís - Av. Pedro II. 241 . MATO GROS-
SO - Cuiabá - Av. Getúlio Vargas, 553 • :
MATO GROSSO DO SUL - Campo Gran-
de - R. Dom Aquino, 1789 ¦ MINAS GE- :
RAIS - Belo Horizonte - Av. Amazonas, 266:

PARA,- Belém - R. Manoel Barata, 869 
"

PARAÍBA - Joáo Pessoa - Rua Barão do
Abhiay. 73 . PARANÁ-Curitiba-.R.Câri-
dido Lopes, 208 . PERNAMBUCO - Re-:
cife - Av. Dantas Barreto. 315-» PIAÜT-
Teresina - R. Rui Barbosa, 527 N ¦ RIO,

prensa, 16 - Centro (Palácio da Çüítu:1
ra) - R. Ferna.ndo Fer/ari,\75- Botafogo,
(Universidade Santa Úrsula) ¦ RIO GRAN-
DE DO NORTE - Natal - Av. Deodoro, 730 i
. RIO GRANDE DO SUL -. Porto AlegreU
Av. Borges de Medeiros, 530 ¦RONDO-
NIA - Porto Velho - R. Irrr>â Capel|í;ís/n.,,.v
(antigo Hospital Sáo José) .RORAIMA
- Boa Vista -Delegacia Federal de.Agrl-•
cultura - Av. Santos Dumont, 582- Sãòr
Pedro . SANTA CATARINA - Eíoriahópo-.
lis - Praça Pereira Oliveira, s/n." (INAMPS)
. SÃO PAULO. Sâo Paulo -Hospital Helió-
polis - Rua Cónego Xavier, 276 - SACO-
MAM - Hospital Maternidade Leonor Mert*;,
des de Barros - Av. Celso Garcia. 2477

Tatuapé - Hospital Infantil Darcy Vargas
Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho,

34- Morumbi- Serviço de Recrutamento
. e Seleção - Rua 24 de Maio; 250 . SER-
GIPE - Aracaju - Av. Dr. Carlos Firpõ. 147.:;

Agora* che
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A HEFORMA ADMINISTRATIVA SAIL, DO PAPEL

ENAP-FUNCEP

SEDAP
Governo José Swnoy - Tb*» pelo tocKI
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Arquivo

omeçou a contagem regressiva
para a visita de Mikhail Gor-

batchev ao Brasil, provavelmente
neste semestre.

Embora ainda não haja qual-
quer anúncio oficial da histórica
visita, os russos já estão preparando
o terreno.

Está no Brasil, por exemplo,
uma equipe jornalística — coman-
dada por Igor Fefusnenko, anchor-
man de um dos canais de televisão
estatal — para recolher material
sobre o Brasil e os brasileiros, de
modo a preparar um clima propício
à viagem do líder soviético.

D
Aliás, em matéria de visitantes

ilustres, a agenda do Itamarati até
junho está repleta:

« O primeiro-ministro da Itália,
Giovanni Goria;

O primeiro-ministro da No-
ruega, Gro Harlem Brundtland;

O chanceler da Organização
para a Libertação da Palestina, Fa-
rouk Kadumi, o primeiro homem
depois de Yasser Arafat na OLP.

Vôo alto
O avião que levará os governadores,

no próximo dia 29, de Belo Horizonte a
Montes Claros para a reunião promovi-
da pelo governador Newton Cardoso
custará aos cofres mineiros CZS 960
mil.
Barcas

Os 2.300 moradores da Ilha de Pa-
quetá terão o preço das passagens da
barca subsidiado.

O cidadão que provar — através de
uma conta de luz, água ou telefone ou
mesmo uma declaração da administra-
ção regional — que mora na Ilha pode
comprar na agência local do Banerj
uma passagem a CZS 20,00.

Já os turistas pagarão pela mesma
passagem quatro vezes mais — CZS
80,00.
Neg-ócios da^China

A China não é mais aquela. Entre
78 e 84, a produção de cereais na China
aumentou 34%, principalmente por
causa de incentivos capitalistas para
agricultores.

Mas o capitalismo está gerando pro-
blemas.

Como há controles de preço para os
cereais, principalmente trigo e arroz,
grande parte dos camponeses está usan-
do terrenos para culturas cujos preços
estão liberados — principalmente ver-
duras.

D
Resultado: neste ano, o país terá

que importar mais de um bilhão de
dólares de cereais.
Descaso

O lixo. Este foi o local onde o
deputado Bonifácio de Andrada (PDS-
MG) jogou o parecer do relator da
Constituinte, Bernardo Cabral (PMDB-
AM), sobre as emendas do Centrão,
grupo do qual é líder.

No parecer sobre o Centrão — que
Cabral chamou de "circunstanciado" —
o relator sugeriu destaques em 90% das
emendas do grupo.
Trocadilho

De políticos defensores do mandato
de quatro anos para o presidente José
Sarney:

— O ministro da Saúde não deveria
ter lançado uma campanha de combate
à hanseníase. Mais necessária hoje seria,
uma campanha contra a ienseníase.

Em tempo: o autor da emenda que
propõe o mandato de cinco anos para o

presidente é Matheus Iensen (PMDB-
PR).
O outro

O mais conhecido líder comunista
do Brasil, Luiz Carlos Prestes, tem um
xará em Brasília desde os tempos dos
governos militares. Trata-se de um fa-
zendeiro de Minas, que já foi mecânico
do Ministério da Justiça nas gestões de
Alfredo Buzaid e Armando Falcão e
hoje é motorista do líder do PFL e
expoente do Centrão, José Lourenço.

— Já sofri muito por causa do no-
me, mas, graças a Deus, o Brasil hoje
vive em plena democracia — diz o
Prestes infiltrado no Planalto Central.

Apesar da ideologia do país, ele não
entende nada de comunismo.

Nos trilhos
Os velhos bondes, em breve, volta-

rão a circular em 23 grandes cidades.
Pelo menos é o que consta de proje-

to da Empresa Brasileira de Transpor-
tes Urbanos, no qual está planejada a
aplicação de 13,5 bilhões de dólares nos
próximos 12 anos.

O programa também irá financiar 5
mil ônibus por ano para cada uma
dessas cidades e tem como meta atender
a 14 milhões de trabalhadores através
do vale-transporte.
De mal

Não convidem para a mesma mesa
os deputados Miro Teixeira (PMDB-
RJ) e Fernando Gasparian (PMDB-
SP).

Desde que foi instalada, há 10 dias,
a Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara — criada através do art. 45
da Constituição e que dá amplos pode-
res de fiscalizar e julgar a administração
pública — que os dois cortaram rela-
ções.

Miro perdeu a presidência da comis-
são, que tanto queria, para Gasparian
que, por sinal, é ligado ao senador
Mário Covas — atual desafeto político
do presidente Ulysses Guimarães, autor
de inúmeros elogios ao deputado paulis-
ta durante a cerimônia de instalação da
comissão.

A comissão promete começar a pe-
gar fogo na próxima quinta-feira, quan-
do o ex-ministro do Planejamento, Ani-
bai Teixeira, vai prestar contas de seu
mandato.
Questão de poder

A juíza do Io Tribunal do Júri
Denise Frossard conseguiu, na última
quarta-feira, mobilizar uma verdadeira
operação de guerra para antecipar o
julgamento de dois presos da Ilha
Grande.

Barca especial, helicóptero, carro,
tudo foi mobilizado porque a juíza
ameaçava punir as autoridades, se sua
requisição para a apresentação dos pre-
sos, na quinta-feira, não fosse atendida
a tempo e a hora.

Por insondáveis mistérios da buro-
cracia, a juíza acabou adiando o julga-
mento logo na abertura dos trabalhos.
Cine

Já foi definida a data de estréia do
filme Tanga deu no New York Times?,
de Henfil.

O filme entra no próximo dia 4 em
circuito no Rio, São Paulo e, possível-
mente, Belo Horizonte.
É carnaval

A Unidos de Vila Isabel, apresen-
tando o enredo Kizomba — a festa de
uma raça, traz como destaques grandes
artistas negros do Brasil, entre eles,
Zezé Mota, Antônio Pompeu e Zózimo
Bubul.

Watusi será a Rainha da Bateria. É
a única negra a desfilar à frente de uma
bateria de escola de samba.

Com 3 mil 500 componentes, a Vila
entra na avenida com os Monos do
Macaco e Pau da Bandeira em peso.

O namoro dos primeiros
suplentes do PFL de senador
e deputado estadual, respec-
tivamente, Hydekel Freitas e
Alexandre Cardoso, com o
PTB pode se transformar em
noivado hoje durante a insta-
lação do diretório do PTB
em Italva. Ambos já estão
com suas fichas de inscrição
no partido. O casamento, po-
rém, só deverá ser realizado
seis meses antes das eleições.

A estreita rua Professor
Manuel Ferreira, na Gávea,
de mão dupla, está ficando
intransitável por causa dos
carros que param em fila du-
pia em frente à Casa dos
Sabores. Os guardas fazem
vista grossa.

Nesta época de verão, a
Polícia Rodoviária Federal
voltou a adotar, aos domin-
gos, uma medida de seguran-
ça nas estradas turísticas que
ligam Paraná a Santa Catari-
na. Caminhões ficam proibi-
dos de trafegar entre lOh e
22h Essa medida vale até 5
de março.

O maestro Santiago Guer-
ra .será o preparador dos
elencos da ópera Aída que
estréia em março no Teatro
Municipal. Começa seus tra-
balhos no próximo dia 1".

De Fernando Gabeira pa-
ra o vice-prefeito Jó Rezen-

Lance-Livre-
de, no Palácio da Cidade:"Percebo um horizonte co-
mum entre o PV e o PSB."

O Bloco de Segunda esco-
lhe hoje, a partir das 23h, no
Espaço Cultural Sérgio Por-
to, seu samba-enredo que tem
como tema Os intocáveis.

Os serviços da Telerj pio-
ram a cada dia que passa.

A CTC esclarece que o mo-
torista e o cobrador que dei-
xaram os passageiros espe-
rando enquanto faziam um
lanche não pertencem à em-
presa uma vez que a linha 416
(Usina), em seu trajeto, não
passa pela Central.

O ator Luís de Lima inicia
em abril o projeto Contado-
res de histórias com o objeti-
vo de — através de uma
condensação de livros — di-
vulgar e aumentar o interesse
pela obra. O primeiro livro
de uma série de leituras pú-
blicas é Memorial do Conven-
to, dc José Saramago.

As pessoas que passam pelo
Túnel Santa Bárbara estão
ficando cada vez mais sufoca-
das com o alto grau de polui-
çáo do ar que não circula em
seu interior.

Haroldo Costa, Alfredo
Laufer, Fernando Pamplona
são alguns dos participantes
do debate que a Associação
Brasileira de Marketing pro-

move dia 3, às 19h, no Copa-
cabana Palace. Em pauta: a
razão do encalhe de ingressos
e a privatização do carnaval.

A escola dc samba União
de Jacarepaguá, do grupo
1B, realiza hoje seu tradicio-
nal ensaio de sábado em sua
quadra na estrada Intendente
Magalhães, 445, a partir das
23h.

O canteiro central da Av.
Princesa Isabel, próximo à
Av. N. Sra. de Copacabana,
era ontem, por volta das
9h40min, uma sala de visitas
de 21 mendigos. Havia até
uma poltrona.

Duas caravanas, organiza-
das pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, sairão
hoje simultaneamente às
8h30min do prédio da Cedae,
na rua Sacadura Cabral, e de
Nova Iguaçu com todas as
lideranças que nos últimos
dias reclamaram de falta d'a-
gua. Vão visitar as obras da
nova adutora do Guandu, ini-
ciadas em junho e com térmi-
no previsto ainda para este
verão.

O Trem da Alegria está em
estúdio da BMG-Arioia gra-
vando LP com nova integran-
te. Trata-se de Amanda
Acosta, de 9 anos, que subs-
titui a Fabíola que deixou o
conjunto ha seis meses.
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O Brasil preferiu o IKL-209 porque o projetista alertou para a possibilidade de usar reator atômico

VEIGA DE ALMEIDA

1940 VAGAS
• I*

Projeto alargou submarino
para usar reator de Iperó

INSCRITO 
^^ JANE|R0_ DAS 9 AS 21 HORAS \

(SÁBADO DAS 8 AS 14 HORAS)
XEROX DA IDENTIDADE
TAXA DE CZS700.00

CURSOS*
ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA. TECNOLOGIA EM
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELE-
TRICA, PEDAGOGIA, LETRAS, SERVIÇO SOCIAL,
FONOAUDIOLOGIA, TURISMO.ESTUDOS SOCIAIS,
(HITÓRIA. GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO MORAL E
ClVICA) E PROCESSAMENTO DE DADOS.

PROVAS- 27 28 e 29 DE JANEIRO, ÃS 19 HORAS

POSTO DE INSCRIÇÃO
R. IBITURUNA, 108—MARACANÃ— 2134-6172—RAMAL28

FACULDADE NA BARRA
tJPOflT 9M* FACULDADES
aCiafll £3 INTEGRADAS

ANGU0-
AMEflCANQy

PEDAGOGIA
E LETRAS

INSCRIÇÕES ATÉ 25 DE JANEIRO

LOCAL:
AV. DAS AMÉRICAS, 2603 - BARRA

R. GENERAL SEVERIANO, 159 - BOTAFOGO
INFORMAÇÕES: m

TELS.: 325-4067 — 325-4743 I|

Romildo Guerrante
Os três submarinos IKL-209 que o Brasil

comprou da Alemanha, embora tenham pro-
pulsão convencional diesel-elétrica, foram
projetados com um compartimento maior para
acolher um reator nuclear. Para equipá-los
com propulsao atômica, a Marinha constrói
em Iperó (SP) o primeiro reator atômico do
programa nuclear paralelo.

O Tupi, primeiro dos submarinos alemães
a serem entregues ao país, deve chegar em
julho. No Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro já estão trabalhando os técnicos da
empresa inglesa Ferrantti, cujos equipamentos
de direção de tiro vão ser usados pelo primeiro
submarino em construção no país, baseado no
IKL-209, e cujo casco está sendo montado
com aço alemão por técnicos da Nuclep em
Itaguaí (RJ).

Os técnicos da Nuclep trabalham também
na adaptação do casco do modelo IKL-209
pira receber os torpedos ingleses guiados a
fio, os Tigerfish, e os mísseis franceses Exocet.
Os torpedos ingleses, de segunda geração,
custam aproximadamente 1 milhão 500 mil
dólares cada (cerca de CZS 120 milhões).

A Marinha investiu, no ano passado, CZS
5 bilhões no desenvolvimento do sistema pro-
pulsor atômico paa o submarno brasileiro. A
grande vantagem da propulsao nuclear é a
velocidade. Enquanto um submarino conven-
cional movimenta-se na superfície a uma velo-
cidade de 17 nós (cerca de 30 km/hora), um a

propulsao nuclear pode chegar aos 35 nos (t>0
km/hora) quando submerso, velocidade quase
três vezes superior à que desenvolve, nas
mesmas condições, um submarino conven-
cional.

O Brasil chegou ao IKL-209 há 10 anos,
quando esse tipo de submarino já era usado há
três anos pela Argentina. Leve (cerca de 1.400
toneladas), seria ideal para a plataforma conti-
nental na América do Sul. Além disso, naque-
Ia ocasião, oficiais brasileiros encontraram-se
na Alemanha com o projetista do submarino,
Ulrich Gabler, que demonstrou a possibilida-
de de adaptar o IKL-209 para uso da propul-
são nuclear.

Passaram-se, no entanto, sete anos, até
que o Brasil contratou a fabricação dós três
(Tupi, Timbira e Tamoio) e se preparou para
fazer mais três aqui mesmo, com a transferên-
cia da tecnologia alemã. A Austrália também
está adaptando seus submarinos IKL-209 para
uso de energia atômica, mas, em \ez de
desenvolver um programa nuclear paralelo,
paga à Alemanha todo o desenvolvimenteulo
projeto. "* *

Para a IKL, a Marinha brasileira disse que
a idéia de fazer a solda das chapas do oasco
aqui, com os técnicos da Nuclep, em voz de
contratar à Alemanha, tinha sido uma decisão

política. Para a Nuclep, a decisão se devia ao
fato de que o casco duplo de um submarino
nada mais é que vaso de pressão semelhante
aos usados nos reatores nucleares. .._..

Coronel que apoiou capitão
de Apucarana acaba preso

PARAPSICOLOGIA
JOSÉ BARBOSA MARCONDES, parapsi-
cólogo, dará curso nos dias 25 e 26 do
corrente às 19:00 horas no auditório do
IBAM — R. Vise. Silva 157.

ARTELIVRE Centro Cultural
Inf. pelo fone: 551-8971

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÔLICA-RJ
(PUC-RJ)

CONCURSO
VESTIBULAR 88

RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS

A PUC-RJ comunica que a matrícula do 2? grupo de
Vestibulandos reclassificados para os cursos de En-
genharia, Ffsica, Química e Matemática e do 3P grupo
de reclassificados ou remanejados para os demais cur-
sos, para o preenchimento de vagas resultantes de de-
sistência por parte de outros candidatos, será realiza-
da no dia 25 do corrente mês, no horário das 8:00
às 11100 horas e das 14:00 às 16:00 horas, no D.A.R.
no 1? andar da Ala Friéngs.
A relação dos reclassificados ou remanejados está
afixada no Salão de Vidro.

Vice Reitoria Acadêmica

FORTALEZA — O tenente-coronel da
reserva do Exército Artur Torres de Melo, 60
anos, foi preso ontem, no 10° Grupo de
Artilharia Transportada, por ordem do co-
mandante militar do Nordeste, general Hélio
Pacheco, por haver, na véspera, confirmado a
autoria da carta de solidariedade ao capitão
Luiz Fernando Walther de Almeida, que inva-
diu a Prefeitura de Apucarana, no Paraná. Na
carta, o coronel Torres critica o presidente
Sarney e o ministro do Exército, Leõnidas
Pires Gonçalves.

— Eu esperava que isso acontecesse —
disse o oficial, ao saber da decisão do general
Hélio Pacheco, que alegou "transgressão disci-
plinar, com agravante, por dirigir palavras
ofensivas às autoridades".

Na carta, Artur Torres de Melo disse que
agora o presidente Sarney "precisa inaugurar
um trecho da Norte-Sul (referindo-se à ferro-
via) e carece de cinco anos, na esperança de
um dia um Antônio Carlos qualquer batizá-la
de Ferrovia Sarney. Eles querem a posterida-
de e pagam qualquer preço por ela. O incom-
petente que descobriu a necessidade da ferro-
via do nada é o mesmo que desativa ramais
aqui, no Nordeste".

Sobre o general Leõnidas Pires Gonçalves,

"Ele não fez parte de nada (ao se referir à
Revolução de 64). Apenas, tirou a tempo,.o
seu requerimento de pedido de passagem paFa
a reserva e, depois de umas boas caçadas e
pescarias no Planalto Central, saiu do Gabinc-
te Militar do general Geisel para os Estados
Unidos." um mi i

Na sua manifestação de solidariedade ao
capitão Walther, Torres pretendia charnar„a
atenção das Forças Armadas "para o que está
se passando em suas bases". Esta é a segunda
vez que ele é preso. A primeira foi em 63, no
Rio de Janeiro, onde passou 30 dias incórriiini-
caveis. Desta vez, Artur ficará preso durante
20 dias.

Pela manhã, o comando da 10a Região
Militar distribuiu nota à imprensa, informando
que convidou o tenente-coronel Artur Torres
de Melo a comparecer ao quartel-general,
para confirmar a autoria da carta. A notà"diz
ainda que o comandante da 10a RegiáoMijf-
tar, general Inaldo Seabra de Noronha, colega
dc turma da Aman de Torres de Melo, "está

processando o assunto, que será conduzido de
acordo com a orientação e diretrizes do Co-
mando Militar do Nordeste c do Sr ministrado
Exército". -»•
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Eis algumas das
empresas que absorvem
nossos alunos, o que nos
envaidece. Essa é uma das razões
que o convidamos a participar de
nossos cursos técnicos,
e quem sabe você no futuro será mais um
motivo de nosso grande orgulho.
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CURSOS TÉCNICOS D£:
— ELETRÔNICA

— QUÍMICA
ELETROTÉCNICA

MECÂNICA
- ASSISTENTE DE

ADMINISTRAÇÃO
Declarado de intoresse da
segurança nacional pela EMfA

Informe-se: R. Lins de Vasconcelos, 542 Lins — Tel: 269-1247
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(021) 21 558
Vice-Presidência de Marketing
Vice-Presidente
Sérgio Rego Monteiro
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Telefone: (021) 585-4183

Preços das Assinaturas
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Trimesiral CZS 2 190.00
Semestral CZS 4.150.00
Espirito Santo — São Paulo
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Rtn de Janeiro — Minas Gerais
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Espirito Santo — São Paulo
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Diasúteis CZS 40.00 .
Domingos CZS 60.00
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Domingos CZS 70,00
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Diasúteis  CZS 60.00
Domingos CZS 80,00.

Com Classificados

DF. MT, MS
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Domingos... CZS 80.00

Pernambuco
Diasúlcis ...CZS 70.00
Domingos CZS 90.*

Para
Diasúlcis CZS SO.Ofl
Domingos CZS 100.00
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Molhar os pontos
Médico recomenda
banho de chuveiro,
mas não de imersão

de cirurgia | Plantas também têm J\eUrOSe dobra possibilidade
de doença cardíaca e úlcera

BOSTON 
Sizenando

Muitos mé-
dicos discordam,
mas uma pesqui-
sa recente mos-
tra que os pon-
tos de cirurgia
podem — e tal-
vez devam — ser
molhados. "Os

pacientes fre-
qiientemente
perguntam se os pontos podem ser
molhados", diz Joel M. Noe, cirurgião

> plástico da Faculdade de Medicina de"Harvard. "Os médicos divergem. Al-
guns acham que os pontos devem ficar
secos, enquanto outros deixam mo-

; lhar."
Para solucionar essa dúvida, Noe

coordenou uma pesquisa com cem
pacientes submetidos a pequenas ei-
rurgias no Hospital Beth Israel, de
Boston, para remover lesões benignas
ou malignas da pele, e cujos cortes
foram fechados com pontos de náilon.

Recomendou-se a todos os pacien-
tes lavar a ferida com água e sabão
duas vezes por dia, logo na manhã
seguinte à da cirurgia. Eles poderiam
molhar e lavar as feridas, desde que
não tomassem banhos de imersão.
Foram reexaminados num período
posterior, de três a 12 dias. Todas as
feridas fecharam-se normalmente,
"não houve infecções, dilacerações ou
reaberturas", segundo a pesquisa pu-
blicada na revista Plastic and Recons-
trutive Surgery.

Nada indica que uma ferida com
pontos mantida seca cicatrize mais
depressa, tenha incidência menor de
infecções, menos dor ou fique mais
bem cicatrizada, disse Noe.

genes que produzem
pigmento do sangue

NOVA IORQUE — Cientistas estão começando
a suspeitar que todas as plantas têm os genes necessá-
rios à produção de hemoglobina, o pigmento da
hemácia (glóbulo vermelho do sangue) que fixa o
oxigênio atmosférico e o transfere às células, segundo
uma pesquisa publicada na revista Nature.

Nas plantas e nos animais, a hemoglobina é vital
para o transporte do sangue para todos os tecidos do
corpo. Há muito tempo, os cientistas sabiam que
equivalentes da hemoglobina existem nos nódulos de
raízes de muitas plantas capazes de transformar o
nitrogênio do ar em componentes úteis à sua sobrevi-
vencia. Os nódulos são o local em que algumas
bactérias atuam na fixação do nitrogênio. Os cientis-
tas admitiram que a hemoglobina nos nódulos dessas
raízes é usada para transportar o oxigênio necessário
à bactéria.

Mas os cientistas detectaram a presença da
hemoglobina em outras plantas, que não foram
nódulos de raízes, como a árvore Trema tomentosa, e
isso levou os pesquisadores a suspeitarem que a
hemoglobina pode estar tanto nas plantas, quanto nos
animais. Sua hipótese é que a hemoglobina resultou
da evolução de um ancestral comum.

WASHINGTON — O neurótico tem duas vezes
mais chances de ficar doente, disseram os psicólogos
Howard Freedman e Stephanie Booth-Kewley, da
Universidade da Califórnia. Pesquisa que os dois
psicólogos publicaram na revista The American Psy-
chologist afirma que a neurose predispõe o organismo
humano a doenças específicas, como as do coração,
dor de cabeça, úlceras e asma.

Por neurose, os psicólogos entendem uma série
de características psicológicas que englobam a ansie-
dade crônica, a tristeza e pessimismo prolongados,
tensão e agressividade contínuas. Os pesquisadores
confirmaram que a personalidade agressiva, tanto
quanto o colesterol e o hábito de fumar, predispõe às
doenças do coração.

Disseram que sua metodologia é divergente da
tradicional, que tratava de vincular certas característi-
cas da personalidade a enfermidades específicas. O
estudo recompilou os dados de centenas de pesquisas
prévias sobre a relação entre a personalidade e a
sáude. Segundo a revista, Freedman e Booth-Kewley
tentam tirar as dúvidas de muitos especialistas que

não sabem se as queixas e moléstias físicas do
neurótico são reais ou imaginárias.

Friedman e Booth-Kewley usaram um método
estatístico denominado meta-análise, para reavaliar
os resultados de pesquisas prévias e chegaram à
conclusão de que o estudo simulado permite aos

pesquisadores detectar relações importantes, mas
sutis, que não seriam observadas em pesquisas diretas
com centenas de pacientes.

|—| — O humor influi na saúde do organismo e
— pode condicionar o desenvolvimento dos tu-
mores, disse em Roma cientista japonês Susumu
Tonegawa, prêmio Nobel de medicina de 1987 por
suas descobertas sobre o sistema imunológico.
Tonegawa, de 49 anos, desde 1981 trabalha no
Instituto de Tecnologia de Massachusets, EUA, e
conseguiu explicar o mecanismo de defesa dos
linfócitos, as células do sistema imunológico que
produzem anticorpos.

Reginaldo Miranda Júnior

tíBSS vai
ter ônibus
espacial

MOSCOU — Alexander
Dunayev, diretor do progra-

,/na espacial comercial da
União Soviética, disse ontem
que o ônibus espacial soviéti-
co' será lançado em futuro
próximo, talvez neste ano, se
não surgir problema durante
os testes finais que estão sen-
dq feitos.

— Assim que estivermos
prontos para o lançamento
do ônibus espacial, faremos
um anúncio para a imprensa,
còmó fizemos com o foguete
Energia. Espero que possa-
mos testemunhar esse acon-
teçimento muito breve — dis-
se Dunayev.

Dunayev não esclareceu,
çfl^çtanto, se o primeiro vôo
a nave viajará com pilotos ou
sem. eles. Segundo observa-
dores ocidentais, os soviéti-
cos .estão ansiosos para colo-
car em operação o seu ônibus
espacial antes que as naves
americanas, paralisadas des-
de a explosão da Challeger
em janeiro de 1986, voltem a
voar.

Aeroporto — Em maio
do ano passado, a União So-
viética lançou com sucesso o
foguete Energia, que deve
colocar em órbita o ônibus
espacial. O Energia é o maior
foguete em operação atual-
mento e seus motores são dez
vezes mais poderosos que os
do foguete Proton, lançador
(las cápsulas espaciais Soyuz.

Os ônibus espaciais ameri-
canos esgotam seu combustí-
vel nas manobras no espaço e
precisam planar para pousar
htimã pista comum de aero-
porto. A nave soviética, se-
gundo a revista Aviation
Week and Space Technolo-
gy, dispõem de quatro moto-
res a jato que lhe permitem
manobrar durante a descida
dentro da atmosfera da
Terra.

Em Washington, o porta-
voz da Casa Branca, Marlin
Fitzwatcr, confirmou que o
presidente Reagan vai pedir
ao Congresso a aprovação de
um novo programa espacial
com um orçamento de 420
bilhões até 1991. O programa
inclui o desenvolvimento de
novas tecnologias para enviar
uma nova expedição ameri-
Cana à Lua, antes do ano
2(X)0, e realizar uma expedi-
ção.a Marte no próximo sé-
culo.

Segundo a Casa Branca, a
nova política de Reagan para
o espaço tem o objetivo dc
recuperar a liderança ameri-
cana na exploração do siste-
ma solar, perdida para os
soviéticos. O programa, cha-
mado Pathfinder (Desbrava-
dor) prevê que o orçamento
da Nasa para 1989 seja eleva-
do de 250 mil dólares para 11
bilhões, de modo a manter o
cronograma da construção da
estação espacial americana,
projetada para 1994.

Manicômio Judiciário tem muito louco para pouco médico
Franco da Rocha (SP) — José Carlos Brasil

Internos vêem crise
e querem abandonar
instituição paulista

Nilza Bellini

SÀO 
PAULO — O Manicômio Judiciário de

Franco da Rocha, município da Grande São
Paulo, onde estão internados 310 homens e 40
mulheres, condenados por crimes que cometeram
inconscientemente, durante surtos de loucura, está
ficando sem médicos e sem funcionários. Desde 1985,
quando o manicômio, depois de 50 anos sob controle
da Secretaria Estadual de Saúde, passou para a da
Justiça, o número de psiquiatras foi reduzido de 22
para seis. Os atendentes, antes 221, hoje são 138. E
os enfermeiros, serventes e porteiros não suprem a
metade das necessidades da casa.

Por causa disso, os pacientes do manicômio —
que faz parte do complexo psiquiátrico do Juqueri —
estão agitados. Espalhados pelos grandes pátios que
interligam os sete pavilhões da colônia, os doentes
comentam, em voz baixa, os problemas da institui-
ção. A demência não os impede de perceber a crise.
Irritados, eles desejam, cada vez mais, escapar do
inferno.

Os atendentes, vigias e enfermeiros também
estão preocupados. Eles têm medo de que se repita
uma rebelião como a de 1983, quando seis condena-
dos, ao tentar futir do manicômio, dominaram dois
funcionários. Esses pacientes foram massacrados por
policiais militares da extinta ROTA (Rondas Ostensi-
vas Tobias de Aguiar) e junto com eles morreu Jair
Beraldes, enfermeiro e refém. As responsabilidades
nunca foram apuradas. Os atendentes recebem um
salário de apenas CZS 6 mil por mês do governo do
estado e, por isso, muitos abandonaram o emprego.
Não quiseram mais correr tantos riscos, por tão
pouco.

— Os baixos salários também foram o motivo do
pedido de demissão de muitos médicos — explica
Paulo César Sampaio, psiquiatra que acumula as
funções de diretor-geral, diretor-clínico e médico-
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Manicômio de Franco da Rocha abriga 310 homens e 40 mulheres que cometeram crimes inconscientemente

assistente na instituição. "Recebemos do governo
CZ$ 24 mil por mês, um terço do que ganham os
médicos do hospital psiquiátrico de Franco da Rocha,
para exercer as mesmas funções. Disseram que essa
distorção salarial ocorre porque pertencemos a seto-
res diferentes do governo, mas ninguém parece
disposto a resolver o problema em pouco tempo.
Enquanto isso, a situação do manicômio está se
tomando caótica", diz Paulo César Sampaio.

A falta de psiquiatras (atualmente existe apenas
um médico para cada grupo de 60 pacientes) impossi-
bilita, além do trabalho assistencial, a realização de
exames periciais. Esses exames são necessários para a
liberação de alguns doentes que, depois de cumprir o
período de medida de segurança determinado pela
Justiça, não representam mais perigo para a socieda-
de. Também são necessários para que os sentenciados

que enlouqueceram na cadeia e ficaram curados
retornem ao presídio de origem. E são fundamentais
para orientar o julgamento de réus ainda não conde-
nados. Mas no manicômio de Franco da Rocha nada
está funcionando. Seis das oito guaritas estão inutili-
zadas. Em seus macabros pavilhões, existem detentos
aguardando, há mais de seis meses, a realização de
exames. Por falta de vagas em outros hospitais do
Estado, internos com câncer, tuberculose e feridas
expostas morrem, sem assistência médica, abandona-
dos em catres imundos. Outros, intoxicados por
barbitúricos, vagam, sonolentos e abobados, por
corredores escuros. .

O secretário de Justiça, Mário Sérgio Duarte
Garcia, visitou o manicômio judiciário uma única vez
desde que foi empossado, em março de 1987, mas
conhece bem esse quadro. Ele tem lido diversos
relatórios encaminhados pela direção do manicômio

ao coordenador dos estabeleciments penitenciários
do estado, Antônio de Souza Neto, seu subordinado.
Garcia admite, entretanto, ter algumas dificuldades
para resolver o problema.

— A crise do manicômio é fruto de sua origem—
afirma o secretário, lembrando que a Justiça herdou a
instituição sem estrutura para suportá-la. "Não temos
condições de manter quadros de carreira, como o dos
atendentes, por exemplo. Esses profissionais, por
diversas razões, não podem ser enquadrados na
categoria de agentes penitenciários. Se isso fosse
possível, eles receberiam 210% de complementação
sobre o salário-base, em conseqüência de um adicio-
nal chamado regime especial de trabalho policial.
Mas como não podem, só nos resta esperar que esse
quadro de carreira chegue à extinção, porque é difícil
solucionar tal distorção salarial", diz.
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Equipes de TV estrangeiras se protegem com máscaras contra gás durante distúrbios

Psicólogos israelenses ajudam
tropas na repressão a árabes

TEL AVIV — A política do porrete
do ministro da Defesa, Yitzhak Rabin,
criou um grande mal-estar em setores da
opinião pública israelense e o impacto
que poderá ter sobre a tropa está preocu-
pando os militares do país. O governo
está mandando psicólogos para assistir os
soldados em combate. Funcionários da
ONU e os jornais israelenses acusaram o
Exército de brutalidade ao usar a tática
do espancamento nos territórios árabes
ocupados. Fichas hospitalares compro-
vam que mais de 200 palestinos sofreram
fraturas de braços e pernas em apenas
três dias, logo após Rabin ter declarado
que o Exército usaria "força, 

poder e
pancadas" contra as manifestações.

A declaração do ministro foi seguida
à risca pela imposição de um toque de
recolher nas vizinhanças do Monte das
Oliveiras em Jerusalém, para impedir
novos distúrbios. A medida, tomada pela
polícia com a permissão do Exército, é a
primeira imposta cm toda a cidade desde
1973. Jornalistas que tentaram furar o
bloqueio de veículos do Exército e da
polícia foram afastados do local. O toque
de recolher, que permanecerá em vigor
por tempo indefinido, foi anunciado à
noite por policiais e militares com alto-
falantes.

Armados com porretes semelhantes a
bastões de beisebol, os soldados invadi-
ram casas árabes em algumas áreas e
surraram famílias inteiras, disseram teste-
munhas à agência Reuters. Muitas pes-
soas agredidas não estavam envolvidas
nas manifestações. Também foram es-
pancadas em público pessoas suspeitas de
violar o toque de recolher nos campos de
refugiados.

Em Damasco, o grupo guerrilheiro
palestino Frente Popular para a Liberta-
ção da Palestina (FPLP) denunciou que,
nos territórios ocupados, os soldados is-
raelenses estão quebrando o braço de
todos os jovens palestinos presos atiran-
do pedras, para que depois de soltos não
possam continuar apedrejando seus ini-
migos.

Pedradas — Abed Hamadan, 25
anos, dono de uma loja de móveis em
Ramallah, na Cisjordãnia ocupada, con-
tou à agência AFP:

— Eu estava na frente dc minha loja
quando os soldados foram atacados a
pedradas. Fechei as portas e fugi. Os
soldados me prenderam, e me levaram
amarrado até a praça, quebrando vários
porretes nas minhas costas.

Rosto ensangüentado, Hamadan está

internado no hospital de Ramallah, com
várias fraturas.

Algumas autoridades israelenses ma-
nifestaram o temor de que a política do
porrete de Rabin possa criar um profun-
do mal-estar na opinião pública de Israel
e quebrar a disciplina do Exército, ao
incentivar o ódio aos árabes.

Vários dirigentes mundiais, entre
eles a primeira-ministra Margaret That-
cher e o secretário-geral da ONU, Javier
Perez de Cuéllar, fizeram apelos ao go-
verno israelense para que modere sua
política repressiva. Na Faixa de Gaza, o
toque de recolher foi atenuado em quatro
acampamentos, para que os palestinos
possam sair para trabalhar na colheita de
laranja em Israel.

I I Beirute — A guerra civil no*—* Líbano em 1987 matou 1 mil 300
pessoas, o número mais baixo desde o
início do conflito, há 12 anos, infor-
mou o jornal An-Nahar. As perdas
humanas incluem o primeiro-ministro
Rachid Karame, assassinado em Iode
junho, ao explodir uma bomba em
seu helicóptero. Ontem o comércio
fechou as portas em todo o Líbano,
em solidariedade aos palestinos da
Cisjordãnia ocupada e da Faixa de
Gaza.

Palestinos protestam em Porto Alegre
PORTO ALEGRE — Com faixas,

cartazes e as bandeiras brasileira e pales-
tina, 800 pessoas da comunidade árabe-
palestina do Rio Grande do Sul fizeram
ontem uma passeata em Porto Alegre em
protesto contra a ofensiva do Exército de
Israel nos territórios árabes ocupados.
Aos gritos de "OLP", estamos com vo-
;cês", os manifestantes percorreram a
avenida Borges dc Medeiros, no centro
da capital, até o consulado americano,
onde entregaram um documento de repú-
dio ao apoio internacional a Israel.

Muitos vestiam túnicas e xales típicos
árabes, chamados de rhata, enrolados na
cabeça ou sobre os ombros, despertando
curiosidade dos pedestres e os protestos
de um vendedor de cachorro-quente, que
aos berros chamou os manifestantes de
nào-brasileiros, causando a intervenção

de um policial militar, embora sem inci-
dentes.

No consulado americano, uma comis-
são de palestinos foi recebida pelo cônsul
George Lannon, que garantiu o envio do
documento à embaixada dos Estados
Unidos em Brasília, salientando que o
governo americano seria informado de
que 

"existem pessoas preocupadas com o
problema no Brasil". No entanto, antes
da audiência com o cônsul, os quatro
integrantes da comissão foram revistados
pelo agentes de segurança do consulado,
que garantiram ser a ação costumeira,
fato contestado pelos palestinos.

Um dos integrantes da comissão or-
ganizadora da manifestação, Nader Alves
Bujah, afirmou que, segundo informa-
ções da Organização para a Libertação da
Palestina (OLP), mais de 65 palestinos

foram mortos, há cerca de 500 feridos e 5
mil presos desde 9 de dezembro, quando
teve início uma violenta ação militar
israelense na Faixa de Gaza, onde vivem
quase 2 milhões de palestinos.

Bujah revelou também que desde a
ocupação dos territórios árabes, em 1967,
Israel vem adotando "uma 

política agres-
siva e racista, que manifesta-se na discri-
minação entre trabalhadores palestinos e
israelenses nas fábricas". Segundo ele,
houve também um fechamento indeter-
minado de jornais da imprensa palestina,
desapropriação de terras para alojar mais
judeus em Israel e torturas em palestinos
nas prisões israelenses. No Brasil, exis-
tem cerca de 40 mil palestinos radicados,
principalmente no Rio Grande do Sul,
São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso
do Sul e Distrito Federal.
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Aí cidadão urbano!
Pra assistir de graça ao show
da Legião neste domingo no
Maracanãzinho, numa tremen-
da cadeira especial e ainda
ganhar uma sacola emborra-
chada Rádio Cidade/Legião
Urbana e um superbinóculo é
só ficar ligado nas dicas que
vão ao ar hoje e amanhã.
Corra atrás e chegue na frente.

MAIS UMA SUPERPROMOÇÃO
j re ac o i o [
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Carro-bomba
mata 6 no
Afeganistão

JALALABAD, Afeganis-
tão — Dois poderosos carros-
homba explodiram com um in-
tervalo de 15 minutos durante
o funeral do herói da luta da
independência do Paquistão
contra os ingleses, Abdul
Ghaffar Khan, matando seis
pessoas — três adultos e três
crianças — e ferindo dezenas
de outras.

O presidente Najibullah e
toda a liderança do governo
afegão, apoiado pelos soviéti-
cos, estavam à beira do túmulo
quando ocorreu a primeira ex-
plosâo, a um quilômetro de
distância, num imenso estado-
namento. atulhado pelos 2 mil
carros, ônibus c caminhonetes
que levaram cerca de 30 mil
paquistaneses até aquela cida-
de do Afeganistão, onde Khan
vivera seis anos exilado e onde
pediu para ser enterrado.

Pânico — A explosão,
num dos seis ônibus da unniver-
sidade de Peshawar (cidade pa-
quistanesa onde Khan morreu
aos 97 anos), foi tão violenta
que as ondas de choque chega-
ram até o túmlo. Pouco depois
ocorria a segunda explosão,
dentro de um carro, igualmen-
te violenta. Enquanto feridos
eram socorridos, milhares dc
pessoas em pânico entravam
em seus veículos, para retornar
a toda pressa para suas cidades.

O ministro Afegão de As-
suntosTribais, Sulaiman Lacq.
num emocionado discurso à
beira do túmlo dc khan. acusou
os guerrilheiros muçulmanos
afegãos, apoiados pelos Esta-
dos Unidos, pelos atentados.
Ele afirmou que os guerrilhei-
ros quebraram a promessa de
não perturbar o imenso cortejo
fúnebre que acompanhou dc
um pais a outro o corpo dc
Khan —considerado o Gandhi
paquistanês — levado num ca-
minhão coberto dc flores.

Ampolas de eésio-137 somem .
de hospital francês de câncer

Fritz Utzeri
Correspondente

PARIS — Duas ampolas radioativas
de césio-137 desapareceram quarta-feira
do centro de tratamento do câncer Jean-
François Lecrerc, em Dijon, no centro da
França. Desde ontem, as autoridades
vêm lançando apelos repetidos para que
as ampolas sejam devolvidas, lembrando
os riscos para a saúde e o meio ambiente
se os pequenos cilindros de 19 e 28
centímetros, com quatro milímetros de
diâmetro, forem manipulados ou rom-
pidos.

O desaparecimento das ampolas foi
classificado de inexplicável por técnicos
do hospital, que afirmam que o material é
regularmente controlado e estocado em
condições de segurança rigorosas, o que,
aparentemente, não bastou para evitar o
surniço das ampolas, que preocupa os 150
habitantes de Dijon e várias comunidades
vizinhas. A situação é ainda mais séria

porque durante 24 horas o hospital foi
vasculhado de alto a baixo para tentar
encontrar as cápsulas, antes que o alarma
fosse dado.

As autoridades, além de divulgarem
o aspecto das ampolas até nos noticiários
nacionais das redes de televisão vêm
advertindo que quem as encontrar não
deve manipulá-las sob o risco de contrair
o câncer. Quem achar as ampolas de
césio radioativo deverá avisar imediata-
mente a Defesa Civil, advertem os jor-
nais e os noticiários locais. Normalmente,
as ampolas sâo conservadas em grossas
caixas de chumbo com fechaduras espe-
ciais, cujas chaves são guardadas em
cofres. Até agora ninguém explicou as
circunstâncias do surniço das cápsulas. A
hipótese mais provável (e mais assustado-
ra) é a de que tenham sido deixadas por
inadvertência sobre algum móvel do hos-
pitai e chamado a atenção de um ladrão
ou simplesmente curioso.

Não é a primeira vez que some mate;
rial radioativo em hospitais francasasi
embora até agora não tenha havido casos
conhecidos de contaminação radioativa,
Os jornais franceses começaram ontem a
lembrar outros casos de contaminação.
As ampolas de Dijon são bem menores
que a de Goiânia, mas também bem mais
fáceis de quebrar e as possibilidades de
acidente não estão afastadas

i—I Na Alemanha Ocidental, a', em;
presa Nukem está ameaçada de

fechamento e pelo menos dois de seus
diretores já foram afastados depois
que o semanário Der Spiegel apontou,
esta semana, notáveis falhas na distri-
buição e armazenamento de material
radioativo, entre ele o césio-137. A
firma participa principalmente do
programa de armazenamento de lixo
nuclear do governo alemão, que está
sob fortes críticas.

Luebeck, Alemanha Ocidental—^ AFP
1^. É^^^^^. *ifc^*^^^^^*-B ^SmB

D Centenas de policiais, auxiliados por jatos dágua
disparados de caminhões, dispersam uma manifesta-

ção antinuclear de 700pessoas. O protesto foi convocado
por grupos pacifistas para bloquear o transporte de 21
toneladas de lixo atômico para a Suécia. O bloqueio foi
promovido porque, segundo diversos relatórios já divul-

gados, o transporte de lixo atômico na Alemanha
Ocidental viola as normas de segurança contra contàmi-
nação. Os manifestantes ficaram em frente ao portãô"do
depósito onde estava armazenado o lixo atômico e
tentaram impedir a passagem dos caminhões. Não hòüvé

prisões e nem feridos ..,.,.„

Líder marxista inglês
agita minas de carvão

LONDRES — Cerca de 100 mil
mineiros de carvão começaram a votar
ontem para eleger o novo presidente do
mais poderoso sindicato inglês, o Natio-
nal Union of Mineworkcrs-NUM (Sindi-
cato Nacional dos Mineiros de Carvão).
O favorito é Arthur Scargill, que renun-
ciou em novembro ao cargo de presidente
vitalício para obter um novo mandato.
Pesquisas de opinião apontam Scargill
com uma vantagem de 15% sobre o
segundo colocado, Jack Walsh.

Analistas acreditam que Scargill não
conseguirá reeditar sua atuação de 1982,
quando foi eleito com 70% dos votos.
Alguns setores estão desiludidos com a
derrota sofrida na greve que durou mais
de um ano, em 1984-1985, liderada por
Scargill, quando os mineiros não conse-
guiram obler nenhuma de suas reivindi-
cações.

Arthur Scargill, de tendência marxis-
ta, baseou sua campanha contra o plano
da British Coal, a estatal inglesa do
carvão, de incrementar a produção au-
mentando a jornada de trabalho de cinco
para seis dias por semana.

Tanto Scargill como seu rival Walsh
concordam que o chamado "plano de
flexibilidade do trabalho" vai provocar
mais desemprego e fechamento dc minas.
Scargill prevê a falência de 70 minas e 70
mil desempregados se o plano não for
abortado. Walsh acredita que os números
do desemprego não passarão de 6 mil, se
o sindicato fizer um acordo com os pa-
trões.

Uma vitória de Scargill poderá signi-
ficar muitos problemas para o governo
conservador da primeira-ministra Marga-
ret Thatcher, que utilizou bilhões de
libras para neu-
tralizar a greve
de 84-85 com o
mínimo de pre-
juízo para a in-
dústria. Com a
greve, 60 minas
foram fechadas e
a força de traba-
Iho do setor (cer-
ca de 103 mil mi-
neiros) reduzida
em 46%. Arthur Scargill

Paris e Bonn assinam
acordo para a defesa

PARIS — O presidente
francês, François Mitterrand,
e o chanceler alemão ociden-
tal, Helmut Kohl, marcaram
o 25° aniversário do tratado
com que Charles de Gaulle e
Konrad Adenauer selaram a
reaproximação dos dois pai-
ses, criando, em cerimônia
no mesmo salão do Palácio
do Eliseu, comissões conjun-
tas para a cooperação nos
campos da defesa e da econo-
mia e a primeira brigada mili-
tar conjunta.

Apesar de críticas de
aliados como a Itália e a Grã-
Bretanha e dos dirigentes so-
viéticos, Kohl e Mitterrand
frisaram em comunicado
conjunto que 

"a construção
da Europa permanecerá in-
completa enquanto não se
estender aos campos da segu-
rança e da defesa", acrescen-
tando que as iniciativas acer-
fadas ontem estão de acordo com os
compromissos europeus no quadro da
OTAN e da Comunidade Econômica
Européia.

O Conselho Conjunto de Defesa e
Segurança, com secretaria cm Paris e
comando alternado dos dois países, criará
em Boeblingen, perto dc Stuttgart. a
partir de outubro, uma brigada militar dc
4 mil homens, a primeira do gênero entre
os dois países, que desde o fim do século
XIX entraram cm guerra três vezes.

Este conselho, no entarfio, coroa já
cinco anos de cooperação militar c dc

Paris — AP

Mitterrand (E) e Kohl: cooperação

manobras conjuntas. Ele se encarregará
de políticas comuns de defesa, de quês-toes ligadas à segurança européia e da
cooperação entre as duas Forças Arma-
das e em matéria de armamentos.

Enquanto britânicos e italianos te-
mem que ele signifique ameaça à coope-
ração militar americana, a agencia sovié-
tica Tass acusou ontem as duas capitais
de pretenderem "criar o núcleo de uma
nova estrutura militar européia ociden-
tal", o que, segundo o despacho, causou"protestos da opinião progressista cm
ambos os países".

González pede.
austeridade ;;,
aos espanhóis

-**¦* uiufllJ

MADRI — O primeiro-ministro es-
panhol Felipe González, ao inaugurar o
31° congresso do Partido Socialista Ope-
rário Espanhol (PSOE), defendeu a ma-
nutençáo da política econômica de auste-
ridade que possibilitou à Espanha"ãléâii-
çar em 1987 o maior crescimento entre-os
países da Comunidade Econômica Euro-
péia. Entretanto, Gonzáles prometeu
que a máxima prioridade de seu góSeríip
será o combate ao desemprego, quedem
dezembro atingiu 22% da populaçàp~4tjí-,
va (cerca de 3 milhões de espanhóis)**»»

O crescimento econômico não é a
essência do programa socialista, mas sem
crescimento não pode haver projeta süí
cialista — disse o primeiro-ministro.-dian*
te dos 861 delegados reunidos no Palácio
dos Congressos em Madri. Ele critieou a
ala esquerdista do PSOE, que vem çfJn|íbatendo sua política econômica: "Ã-es-
querda náo pode ficar inventando o fÜtJÇP
ro e deixar que a direita governe o
presente", afirmou.

A política de austeridade, que conse-
guiu frear a inflação reduzindo os aumen-
tos salariais, causou tensões entre, a go?
verno e a União Geral dos Trabalhadore-s
(UGT), a central sindical de tendência
socialista. Gonzáles também enfrentou
críticas dos sindicalistas do PSOE porcausa do seu programa de privatização
das estatais deficitárias, como as eiripre"
sas de navegação e siderúrgicas; que
causou o desemprego de 80 míl trabalha-
dores.

Pacto — Mas o primeiro-ministro
voltou a pedir à UGT, às Comissões
Operárias (central sindical comunista)'efl
Federação Espanhola de Empresários
que negociem um pacto social para possj-
bilitar a redistribuição de riquezas.-Ele
insistiu em que os investimentos do setor
privado são imprescindíveis para a cria-
çáo de novos empregos. r^-**

O principal documento a ser exarrri-
nado no congresso, que termina amanhã,
diz que a inflação baixou de 8,3% em
1986 para 4.6% no ano passado e quç #
economia espanhola cresceu 4,5% em
1987, duas vezes a média dos países' dá
Comunidade Econômica Européia
(CEE), na qual a Espanha ingressou, em
janeiro de 86. Segundo o documento, o
país deve continuar crescendo 1,5%..a
mais do que seus sócios da CEE, para
alcançar a renda per capita do restante da
Europa Ocidental.

O lema do Congresso do PSOE é"Ganhar o futuro", interpretado pela
oposição como o início da campanha para
as eleições gerais de 1990. Apesar de o
prestígio do partido estar baixando, se-
gundo as últimas pesquisas. González
garantiu que 

"no ano 2000 o PSOE ainda
será o maior partido da Espanha".

Nosso partido alcançou para a
sociedade espanhola os melhores resulta-
dos já vistos. Se mantivermos nossa liber-
dade e nossa responsabilidade, continua-
remos vitoriosos — afirmou.

O primeiro-ministro espanhol refe-
riu-se também aos conflitos internado-
nais, criticando a ajuda dos Estados Uni-
dos aos contras da Nicarágua e pedindo
que Israel faça um "esforço sério" pararesolver o problema dos territórios
ocupados.
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Hart admite que recebeu financiamento ilegal em 1984
Arquivo ____-_-____-_-__-__________________-___-____-_-_-_-___-_-_-_-__-_-_^

WASHINGTON— O ex-senador
democrata americano Gary Hart. candi-
dato a candidato à sucessão do presidente
Ronald Reagan, admitiu ontem ter rece-
bido' ilegalmente quatro cheques de um
produtor de Hollywood para sua pré-
campanha presidencial de 1984. e anun-
ciou-que o dinheiro será devolvido, em
resposta às acusações levantadas por dois
jornais.'" Hart, que em maio do ano passado
desistiu da campanha depois de reconhe-
cer que cometera adultério com a modelo
Donna Rice, voltou à corrida presiden-
ciai há um mês, insistindo sempre em que
6ii«[_e..importa não é sua vida privada,
mas seus padrões de moralidade pública.

..Pois foi sobre estes que investiram
está , semana o Washington Post e o
Miami Herald, com senso de oportunida-
üíTcfàe' até adversários do ex-senador não
têm'deixado de criticar, às vésperas do
iiiício oficial da campanha, e levantando
f_tas»ocorridos há quatro anos.
H„HQ,Miami Herald informou na quarta-
feira ter obtido cópias de cheques num
total de 15 mil 802 dólares entregues pelo
produtor Stuart Karl em 1984 para pagar
satáHOS de um assessor, materiais e servi-
ços^de pré-campanha de Hart. A lei
elgttSfãl americana estipula que as contri-
buições financeiras às campanhas devem
IfmitSPse a 1 mil dólares por indivíduo.
""—-Dois dias depois foi a vez de o

Hart: ajuda de Hollywood
Washington Post informar ter constatado
nos arquivos da Comissão Eleitoral Fede-
ral contribuições em excesso no valor
total de 59 mil 745 dólares, por 74 simpa-
tizantes da campanha de Hart em 1984,
não contabilizada sem suas contas.

Hart disse ontem em Council Bluffs,
no Iowa — onde se prepara a partida
oficial da campanha com os primeiros
caucuses e primárias nos dias 8 e 16 de
fevereiro—, que realmente "foram cons-
tatadas" por sua equipe as quatro contri-
buições de Stuart Karl, e que o dinheiro
será devolvido. Ele ressalvou que não

houve qualquer outra "impropriedade
financeira" naquelapré-campanha ou na
atual, aparentemente em resposta à re-
portagem do Washington Post.

As últimas pesquisas de opinião na-
cionais e no lowa — feitas pela rede de
TV NBC com o Wall Street Journal e
pelo Los Angeles Times — deixam Hart
num modesto terceiro lugar entre os pré-
candidatos democratas, liderados em am-
bos os casos pelo deputado do Missouri
Richard Gephardt. Entre os motivos do
recuo — Hart estava na frente antes do
escândalo de maio de 1987 —, aponta-se
seu desempenho fraco no debate televisa-
do dos seis pretendentes democratas, há
uma semana.

George Bruno, um líder democrata
de New Hampshire, perguntou depois
das revelações dos dois jornais se os
padrões de exigência não estariam sendo
mantidos altos demais para Hart: "Todos
sabemos que todos os candidatos esticam
as regulamentações sobre gastos de cam-
panha como uma tira de elástico", disse.

E até assessores das campanhas de
rivais, que não quiserem se identificar,
comentaram com a Reuters que Hart
poderia ser acusado apenas de "contabili-
dade ineficaz": "Entendo 

perfeitamente
que ele esteja meio paranóico com essa
história", comentou um deles, pergun-
tando: "Por que não descobriram essa
história dc 1984 mais cedo?"

Menina largada no frio perde as pernas
Mãe de Darlwin
está presa
por omissão

CHICAGO 
— Bichinhos de pelú-

cia em quantidade, muitas fio-
res e cartões e uma boa dose de
coragem para enfrentar uma dura
realidade cercavam ontem a menina
americana Darlwin Carlisle, de 9
anos, no Hospital Infantil Wyler, de
Chicago. Ela só fez uma pergunta ao
entrar na sala de cirurgia onde suas
pernas seriam amputadas na altura
das canelas: "Posso chorar ou devo
ter coragem?"

Darlwin já havia chorado algu-
mas horas antes, quando a ortopedis-
ta Victoria Dvonch comunicou-lhe
que a amputação teria de ser feita.
No domingo passado, ela foi encon-
trada trancada num compartimento
de uma casa abandonada da cidade
de Gary, Indiana, por um operário.
Há dois dias, explicou-lhe então, não

via sua mãe. Sem comer nem beber.
e com as temperaturas baixíssimas do
inverno americano, ela estava com as
pernas enregeladas.

Jeff Griffin, o operário, entrou
na casa — há semanas sem aqueci-
mento, água ou energia, segundo
vizinhos — para iniciar obras, contra-
tado pela empresa de seguros à qual
está hipotecada. Por toda parte só viu
lixo amontoado, vidros quebrados e
material para consumo de drogas. Ao
subir ao segundo andar, deparou com
um compartimento cuja porta, além
de trancada a cadeado, estava blo-
queada por uma geladeira. Ele preci-
sou da ajuda de um vizinho para
removê-la. Lá dentro estava Da-
rlwin:

— Ela sabia que estávamos ali,
mas não sabia quem éramos — disse
ele. — Quando arrombamos a porta,
havia um brilho em seus olhos.

Mãe — Darlwin Britt, 24 anos,
a mãe da menina, foi indiciada num
tribunal do condado de Lake por
abandono de dependente: está presa

por não poder pagar a fiança de 5U
mil dólares, e daqui a uma semana
comparecerá à primeira audiência do
processo. James Carlisle, o pai, esta-
va no hospital no momento da cirur-
gia, mas não quis falar nada.

Os médicos e enfermeiros do
hospital estão impressionados com a"maturidade" de Darlwin e seu ai-
truísmo:

— Ela não tem dito qualquer
palavra negativa sobre essa terrível
experiência. Só está preocupada com
sua mãe e com o que aconteceu com
ela — disse a doutora Dvonch, se-
gundo quem Darlwin poderá andar
dentro de seis ou oito semanas com
próteses e participar de "quase todas
as atividades normais" depois que
passar a fase da chamada "dor fantas-
ma", com formigamento e coceiras
nas partes amputadas.

Entre os muitos presentes e lem-
brancas, os mais importantes são os
pés artificiais doados por duas em-
presas, e que custariam cada um 3 mil
dólares.

Mcoólatra é tratado
cimo animal na URSS

^"««..MOSCOU — Os alcoólatras sovié-
ticos*-enviados para clínicas especiais
de recuperação estão sendo tratados'como criminosos. A revelação partiu
ontem do jornal Pravda, órgão oficial"dffiPartido 

Comunista. Segundo o jor-
nal, os pacientes são algemados, postos
em solitárias e submetidos a trabalhos
forçados.
SÉ© Pravda publicou a carta de um

paciente interno numa clínica de Ash-'tk]||hiã.d, capitalda República da Tur-
quemênia, na Ásia Central. "Não so-
mos presidiários e nem criminosos" —
escreveu o paciente, V. Parshutov.
"Eles* não nos tratam como pessoas,
|§f££òmo animais. A menor infração
nas regras sempre acaba em confina-

...Os centros de reabilitação, conhe-
cidos na União Soviética como Preven-
çáo pela Medicação e Trabalho, foram
criados para abrigar alcoólatras reinei-
dentes que o Estado considera perigo-
sos para a família e a sociedade. Os
pacientes são enviados para os centros
por decisão de tribunais, após reco-
mendação de superiores ou então por
causa de comportamento violento em
relação à família.

Um correspondente do Pravda
enviado para Ashkhabad revelou que
as condições são opressivas, com os

pacientes sendo forçados a trabalhar
sete dias por semana, além da péssima
comida.

O chefe do centro prometeu mu-
danças: fim das algemas, permissão
para que os pacientes vistam roupas e
comam alimentos enviados pelos pa-
rentes e distribuição de cobertores de
lã mais grossa. O Pravda, todavia,
chamou a atenção de sindicatos, orga-
nizações partidárias e do próprio Mi-
nistério da Saúde para que tomem uma
atitude rápida e objetiva que possa
reverter e situação.

|—l LONDRES — A Inglaterra re-
duziu bastante o índice de consu-

mo de álcool na década de 80 e é hoje
um dos países mais sóbrios da Europa.
O relatório foi publicado ontem por
uma agencia de publicidade londrina.
O consumo, medido em álcool puro,
caiu de 9.27 litros per capita em 1980
para 8.94 em 1986. O consumo de
bebidas de alto teor alcoólico caiu
particularmente entre pessoas de 15 .
24 anos. O relatório, elaborado a pedi-
do do governo para um campanha
contra o abuso de álcool, coloca a
Inglaterra como o 10° país que mais
bebe cerveja no mundo, 21° para o
vinho e 20° em relação aos spirits
(bebidas destiladas).

EUA fazem
proposta sobre

Star Wars"

 _ Nova Iorque — Reuters _£

i—rA duquesa de York, mulher do
™ príncipe Andrew da Inglaterra,
a ex-plebéia Sarah Ferguson, usando
um elegante vestido de noite e tiara
na cabeça, deixa o teatro onde assis-
tira à estréia de gala da peça musical
O Fantasma da Ópera. Minutos de-
pois, ao chegar ao Hotel Waldorf-
Astoria, ela escapou por pouco de
levar uma paulada, desferida por
Michael Shanley, um jovem ameri-

cano de 22 anos, descendente de
irlandeses (foto á direita). Agitando
uma bandeira do Exército Republi-
cano Irlandês (IRA), amarrada num
pedaço de pau de 1,80 metro, Mi-
chael investiu contra a duquesa aos
gritos de "assassina, assassina, ingle-
sa assassina." O rapaz foi agarrado
no momento em que preparava o
golpe e está sujeito agora a 10 anos
de prisão.

Radicais sikhs abatem
ginastas hindus a tiro
"•"NOVA DELI — Separatistas sikhs.
armados com fuzis automáticos, assassi-
Hai_.rli'12 hindus que faziam ginástica
pela manha em um parque da cidade de
B_frriaja, a 130 quilômetros de Chandi-
garh,-capital do Estado de Punjab, único
pndç_ÇjS sikhs são maioria. Na fuga. os
atacantes feriram mais seis pessoas e
posteriormente, em outro atentado, ma-
taram um industrial e líder político.

O primeiro incidente ocorreu às
6h30min da manhã, quando seis sikhs
chegaram num jipe e numa motocicleta
ao parque, onde 12 hindus participavam
de uma atividade chamada shakha. orga-
iijzjidapor uma organização fundamenta-
listahindu e que consiste na realização de
exercícios físicos c no cântico de hinos
patrióticos.

¦ ¦¦¦Os atacantes deixaram o parque cin-
co minutos depois de sua chegada, atiran-
do indiscriminadamente e ferindo mais
seis pessoas, todas internadas em estado
grave. Mais tarde, dois sikhs com meta-
Ihadoras de mão assassinaram Khushi
Ram Sharma, vice-líder nn Punjab do
direitista Partido Bharativa Jatiuta

An
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Em Barnala, sikh v maioria

I PBS), quando ele descia de seu carro em
frente a uma fábrica de sua propriedade.
Os assassinos fugiram numa motocicleta.
Mais de 1(10 pessoas foram mortas desde
o dia 1". em Punjab. numa ofensiva dos
sikhs em sua lula para separar aquele
estado da índia e formar um país que
seria chamado de Calistão.

6Í

GENEBRA — Os Estados Unidos
apresentaram nas negociações de Gene-
bra para o desarmamento sua primeira
proposta em defesa do projeto Guerra
ras Estrelas (Iniciativa de Defesa Estra-
tégica) do presidente Ronald Reagan. A
proposta responde a anteriores tentativas
soviéticas de vincular esta questão à dos
cortes planejados nos respectivos arse-
nais de mísseis nucleares estratégicos (de
longo alcance).

Em julho do ano passado e no último
dia 15, os soviéticos apresentaram nas
negociações de Genebra um projeto de
tratado e um projeto de protocolo, res-
pectivamente, em que insistem em vincu-
lar a redução das armas estratégicas dos
dois países à limitação da Guerra nas
Estrelas.

Reagan e o líder soviético Mikhail
Gorbachev assinaram cm dezembro, em
Washington, um acordo para eliminação
total dos mísseis nucleares de médio e
curto alcance. E resolveram tentar chegar
em maio próximo, em novo encontro,
dessa vez em Moscou, a um acordo para
reduzir em cerca de metade os arsenais
estratégicos.

Henry Cooper, o chefe da delegação
americana, não forneceu detalhes sobre a
proposta apresentada ontem, na embai-
xada dos EUA cm Genebra, a seu colega
soviético Yuri Kuznetsov.

Filipino exige
na rua reforma
agrária total

MANILHA — Cerca de 10 mil cam-
poneses marcharam ontem em direção ao
palácio presidencial filipino, no aniversá-
rio do chamado massacre de Mendiola,
acusando a presidenta Corazón Aquino
dc proteger as terras de sua família abas-
tada e não pretender, realmente, implc-
mentar o programa de reforma agrária.
Cerca de 200 policiais, apoiados por tro-
pas do Exército, contiveram os manifes-
tantes na ponte Mendiola, a uns 300
metros do palácio, onde, ano passado,
soldados dispararam contra uma multi-
dão enfurecida que exigia a reforma agra-
ria, matando 12 camponeses.

A multidão, que exibia grandes efí-
gies de Aquino e do Tio Sam, encerrou à
entrada da ponte quase um dia de marcha
desde o subúrbio de Quezon City, em
Manilha, para exigir uma "reforma agra-
ria genuína" e a queda do regime "EUA-
Aquino". Após cerca de três horas de
discursos inflamados c cantorias, os cam-
poneses se dispersaram pacificamente,
prometendo levar seu protesto até o
interior do país e ocupar as terras aban-
donadas.

Horas antes, Aquino tentava esvaziar
os protestos confirmando pela televisão
que sua família manteria o prazo de 8 de
fevereiro para registrar sua fazenda, de
cultivo de cana. a Luisita. com 6 mil 100
hectares, sob o Programa de Reforma
Agrária Ampliada (CARP).

Chave — O Executivo está
cumprindo sua parte de tornar realidade
o sonho da terra para os que a cultivam",
disse Aquino. "Permaneço firmemente
convicta de que a reforma agrária é a
chave para a paz e o progresso duradou-
ros em nosso país".

A Luisita. pertencente à empresa da
família de Aquino. Tarlac Development
Corp., está situada na província de Tar-
lac. a uns 140 quilômetros no norte de
Manilha. e emprega uns 7 mil campone-
ses. Mas Aquino já disse que dependerá
do Congresso decidir como será aplicada
a reforma agrária às terras de produção
açucareira.

Esse argumento é encarado pelos
camponeses e os sindicatos esquerdistas
como uma manobra para evitar que a
Luisita venha a ser desmembrada e ven-
dida.

O governo filipino ordenou ano pas-
sado que os donos de propriedades rurais
deviam registrá-las antes da data-limite.
especificando sua extensão e preço de
mercado, para evitar que o governo to-
masse outras medidas e pagasse segundo
seu critério.

Argentina desarticula
Estado Maior rebelde

Ricardo Kirschbaum
BUENOS AIRES — A cúpula da

rebelião militar na Argentina foi pratica-
mente desarticulada com a prisão do
tenente-coronel Dario Fernandez Ma-
guer, um dos integrantes do "Estado
Maior paralelo" formado pelo tenente-
coronel Aldo Rico, o líder da sublevação.

Depois da prisão de Maguer, na noite
de quinta-feira, apenas dois cabeças da
rebelião continuam foragidos: o tenente-
coronel Angcl Daniel Leon, que liderou
o motim no J9o Regimento de Infantaria
de Tucumán, e o tenente-coronel Arturo
González Maya. Outros dois oficiais do"Estado Maior" de Rico, os tenentes-
coronéis Enrique Venturino e Santiago
Alonsojá estão presos.

Quatro juizes militares começaram a
interrogar os oficiais e suboficiais detidos
em Magdalena, a 80 quilômetros de Bue-
nos Aires, 20 dos quais estão no setor de
máxima segurança do presídio militar,
onde permanecem incomunicáveis e não
podem ler hem receber correspondência.
Segundo fontes militares, a quantidade
de interrogatórios — há pelo menos 320
detidos cm todo o país — poderá esten-
der o processo por mais de um mês.

O chefe do Estado-Maior do Exerci-
to, general Dante Caridi, pediu o passe à
reserva de dois chefes militares que per-
maneceram leais durante a rebelião: o

comandante da 19a brigada de infantaria
de Tucumán, coronel Carlos Fanvig, e o
titular da 3a brigada, com sede em Curu-
zu Cuatia, no Norte da Argentina, coro-
nei Alberto Colotti.

O coronel Farwig obteve a rendição
dos oficiais que se rebelaram em Tucu-
mán mas o líder da sublevação, o tenen-
te-coronel Angel Leon, conseguiu fugir.
O coronel Colotti conseguiu a rendição
de Rico e do 4o regimento de infantaria
de Monte Caseros, o principal foco da
rebelião. Mas o chefe do Estado-Maior
considera que os dois chefes militares
estavam advertidos de que deveriam re-
forçar a vigilância de seus regimentos.

Uma demora fortuita no aeroporto
de Punta dei Este arruinou os planos dos
comandos que ocuparam na segunda-
feira o aeroporto metropolitano de Bue-
nos Aires, para seqüestrar o chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas, brigadeiro Teodoro Waldner.
Waldner estava de férias em Punta dei
Este mas um avião Lear Jet foi enviado
para trazê-lo à capital argentina na ma-
nhã de segunda-feira. De madrugada, um
comando de 22 pessoas — 15 militares e
sete civis — havia ocupado base militar
do aeroporto. Rebeldes e legalistas esti-
veram à beira de trocar tiros, mas o avião
com o chefe militar, que saiu atrasado de
Punta dei Este, foi desviado para um
aeroporto militar.

Washington — AFP

Freira luta contra aborto ante a foto de um bebê

Reagan cortará ajuda
oficial para o aborto

WASHINGTON — O presidente
americano Ronald Reagan anunciou, no
15° aniversário da legalização do aborto,
que vai cortar as verbas governamentais
para as clínicas de planejamento familiar
que pratiquem a interrupção da gravidez
ou dêem assessoria a mulheres que bus-
quem esse serviço.

Reagan fez o anúncio numa conversa
por telefone com manifestantes do grupo
antiabortista Direito à Vida, que há 15
anos organiza protestos na data da legali-
zação do aborto pela Suprema Corte, o
máximo organismo do Poder Judiciário.

— Vamos brevemente instituir no-
vas regulamentações que cortarão verbas
federais para atividades relacionadas ao
aborto — disse o presidente americano,
explicando que atualmente as clínicas de
planejamento familiar subsidiadas pelo
governo oferecem assessoria médica so-
bre o aborto e freqüentemente estão
ligadas financeiramente a instituições que
realizam a operação.

Reagan terminou sua mensagem aos
antiabortistas pedindo um minuto de si-
lêncio para 

"o sofrimento das mulheres

que fizeram abortos e para a mente
atrapalhada de tantos americanos que
defendem esse crime". Antes, o presi-
dente americano lembrou que a sentença
do Supremo Tribunal a favor do aborto
custou em 15 anos "mais de 20 milhões de
vidas".

Na Grã-Bretanha, a Câmara dos Co-
muns votou a favor de um projeto de lei
que diminui o período durante o qual a
operação pode ser legal. O projeto, do
deputado David Alton, do Partido Libe-
ral, reduz o prazo das 28 semanas atuais
(correspondentes ao 7° mês de gravidez)
para 18 semanas (quatro meses e meio).

O projeto ainda será submetido à
aprovação de uma votação especial e
enfrentará outras votações antes de ser
transformado em lei. A primeira-ministra
conservadora Margaret Thatcher sur-
preendeu ao defender a manutenção da
atual legislação sobre o aborto e conde-
nar o projeto, mas os ingleses estão
divididos: segundo pesquisa divulgada
pelo jornal Indepemlent. 40Có são a favor
do limite de 18 semanas e 40rr preferem
que seja mantido o atual, de 28 semanas.

4 
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Pinochet imita
Hitler para
matar oposição

CIDADE
DO MÉXICO —
Dirigentes da es-
querda chilena
denunciaram no
México que o go-
verno do genera
Pinochet lançou
uma operação
denominada Tre-
blinka, destinada
a assassinar diri-
gentes socialis- General Pinochet
tas, comunistas e grupos cristãos que se
opõem ao regime militar.

Segundo o jornal mexicano La Jbrná-
da, a Operação Treblinka baseia-se no
pretexto de que 

"o marxismo está era
guerra contra a ditadura de Augusto
Pinochet". A operação consiste, de açor-
do com os dirigentes chilenos, que vivem
na clandestinidade, "em atentados terro-
ristas contra instituições governamentais
e as Forças Armadas e as represálias
correspondentes dos Esquadrões da Mor-
te".

Os dirigentes disseram ao La Jornada
que a primeira indicação de que a Opera-
ção Treblinka fora deslanchada surgiu na
semana passada, quando o jornal chileno
La Tercera, pertencente ao ex-general
Manuel Contreras, criador da polícia po-
lítica, publicou um suposto plano esquer-
dista que incluía a possibilidade de um
novo atentado contra o general Pinochet.

Golfo — A dedicação excessiva dos
Guardas Revolucionários iranianos fez
com que um grupo deles, a bordo de uma
lancha, atacasse o barco Havpil, que
estava levando os gases butuno e propano
para o porto iraniano de Bandar Abbas.
Eles também atacaram o cargueiro pana-
menho Topaz, com um carregamento de
ferro destinado à Arábia Saudita. Em
Bagdá, o governo informou que helicóp-
teros iraquianos afundaram duas lanchas
iranianas. Teerã náo confirmou.

Pena máxima — Jon Lester,
18 anos, um dos três brancos que mata-
ram um negro e espancaram outros dois
em Howard Beach, Nova Iorque, foi
condenado à pena máxima de 30 anos de
prisão. Irado, o juiz Thomas Demakos o
acusou de não mostrar o menor respeito
pela vida humana. O réu se levantou,
desafiando-o que seria perdoado quando
recorresse da sentença. Quando ele falou
isso, a parte branca da audiência aplau-
diu, a parte negra vaiou. Os dois
cúmplices dele, Scott Kern, 18 e Jason
Ladone, 17, também condenados, rece-
berão sentença mês que vem.

Poluição — A empresa Chevron
SA concordou em pagar 1 milhão 500 mil
dólares de multa por poluir em excesso as
águas do Oceano Pacífico, informou o
Departamento de Justiça. O acordo ar-
quivou um processo instaurado em 1986 e
representa a maior multa paga por uma
indústria nos EUA em 10 anos.

ripç^H

Amor inglês — Uma pesquisa
do jornal londrino Daily Express desço-
briu que 56% dos ingleses e 587c das
inglesas preferem manter relações se-
xuais nos sábados à noite na cama. Deze-
nove por cento dos homens e 16Çr das
mulheres preferem fazer amor no chão e
as demais opções colocadas pela pesquisa
foram descartadas como incômodas: no
carro, no sofá, na mesa e na banheira. Os
dias da semana em que os ingleses ficam
menos excitados são as quartas e quintas
e a hora menos apreciada é o meio-dia.

Choque aéreo — Dois caças
supersônicos Mirage colidiram durante
uma missão de reconhecimento na região
Leste da França. Um dos aviões caiu
numa zona deserta mas o piloto conse-
guiu ejetar-se. chegando salvo ao solo.
enquanto o segundo piloto conseguia
pousar perto de Estrasburgo.
__H__COB_HBH__r
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Buraco Negro
A 

troca do ministro do Planejamento foi pretexto
para uma saraivada de notícias a respeito da taxa

de corrupção ambiente. O clima, carregado de toxi-
nas, lembra em parte o do final do governo João
Batista Figueiredo, quando os grandes escândalos
financeiros estouravam uns depois dos outros. Aquele
também era, entretanto, o fim do ciclo militar — um
ciclo de vinte anos —, e a aparente falta de qualquer
critério ético podia ser associada ao fastígio dos que se
despedem de uma longa situação de poder.

Agora estamos — ou deveríamos estar — no
início de um ciclo. O governo civil (fosse ou não
transitório, por força da sua origem "indireta")
assumia com a responsabilidade de atender a uma
expectativa reprimida — expectativa de legitimidade,
de austeridade, de eficiência. A austeridade foi pro-
metida pelo virtual fundador da Nova República — o
presidente que não assumiu, mas que marcou o novo
ciclo com o sacrifício da sua vida.

A morte de Tancredo Neves traumatizou a nação
— mas arrancou-a imediatamente da mediocridade.
Tudo o que aconteceu naqueles momentos aurorais
tinha o caráter de um reencontro com a história. O
vice de Tancredo, colhido de surpresa e colocado em
situação de artificialidade flagrante, não tinha a
obrigação de igualar-se em grandeza e em estatura
política ao que entregara, de fato, a sua vida para
garantir a mudança de regime.

Mas o país também não estava preparado para,
em tão pouco tempo, retornar a uma situação de
pesadelo que é a da desaparição de qualquer critério
de aferição moral. Chegamos, atualmente, a uma
impossível "terra de ninguém": é virtualmente impôs-
sível, humanamente insensato, ouvir-se falar tanto em
corrupção, deparar com tantos indícios de que ela
existe, e não encontrar, como antídoto, o mais singelo
ato de satisfação à opinião pública.

Caso explícito de corrupção é o que aconteceu,
de repente, ao funcionalismo público. No Brasil
antigo, o funcionalismo poderia ser profissão mal
remunerada, muitas vezes opção de quem não estava
disposto a enfrentar as agruras e os riscos da iniciativa
particular; e, mesmo assim, ainda valia a regra
constitucional de que aos cargos públicos deve-se ter
acesso por concurso.

Ainda há concursos; mas as nomeações "avul-

sas" rebentaram completamente os mecanismos de
contenção; e o mesmo se pode dizer dos salários. Não
é de estranhar que praticamente todo o orçamento
nacional esteja sendo desviado para alimentar essa
cratera.

O vício burocrático do Brasil antigo estava nas
proporções de um orçamento modesto; o de agora é
um câncer que devora o orçamento e a moral. Seria
este o momento, para os brasileiros, de escolherem
em que país querem viver: o espírito do passado está
sufocando o presente.

A mudança de mentalidade, entretanto, teria de
começar no centro do poder. Se este se mostra
absolutamente omisso no que se refere a qualquer
conotação ética para a vida pública; se o alarido dos
que sentem e cheiram a corrupção bate em ouvidos
mouco-rj-scorre pelas paredes, desaparece nos buei-
ros, chega-se a uma situação de asfixia moral.

A eleição, nesse quadro, seria um primeiro sinal
de catarse. Mas ainda há quem pretenda adiar a
catarse. O mais grave, em tudo isso, é que este é
inapelavelmente um momento "fundador" — porque
é o início de uma nova república. O que for feito
agora terá, forçosamente, efeito multiplicador. Se
desde o início aboliu-se a ética, o que será do
amanhã?

Instinto de Sobrevivência
Nem 

bem as brasileiras e os brasileiros se refazem
do choque provocado pelas avaliações prelimi-

nares do déficit público e do peso do funcionalismo
sobre a caixa do Tesouro — estimado em cerca de
60% — e já se conhecem novas projeções, segundo as
quais tudo o que o Governo arrecadar em janeiro não
será suficiente para pagar sua folha de salários.

Em bom português, a máquina consome tudo o
que o Tesouro arrecada, repetindo o quadro de
alguns estados pobres e o que se verificou recente-
mente até com os mais ricos, como São Paulo, onde a
receita de ICM deixou de cobrir os gastos com o
funcionalismo.

Quais as alternativas para esse cenário? Emitir
mais papel-moeda? Aumentar os empréstimos inter-
nos? Ou, simplesmente, aumentar a arrecadação, já
que até agora o Governo se revelou absolutamente
incapaz de conter os gastos públicos?

Todos sabem que o peso maior do ajuste tributa-
rio este ano irá recair nas costas do contribuinte
assalariado — que a Receita pode atingir na fonte
pagadora — e que se vê obrigado, se tiver mais de
uma ocupação, a apresentar também declarações
trimestrais, de forma a compensar o desajuste de
alíquotas. Pelos dados da Receita, a pressão sobre as
pessoas físicas ficou evidente já a partir dos resultados
do ano passado, quando o Leão recolheu 82% mais
do contribuinte individual, em confronto com um
aumento de 16% nas empresas.

Não existem fórmulas mágicas para que o país
saia do atoleiro crescente no qual está afundando.
Alíquotas excessivamente elevadas de impostos, co-
mo as que se praticam no Brasil, somente irão
provocar maior evasão fiscal, o salve-se quem puder
para não cair nas garras do Estado, socializando um
lucro (ou um salário) que será no dia seguinte
devorado pela máquina burocrática, nunca se trans-
formando nos prometidos investimentos produtivos.

O que caiu, na verdade, nos últimos anos, foram
exatamente os investimentos. A análise das contas
nacionais mostra que tomando o ano de 1980 como
base 100, o Produto Interno Bruto chegou a 115,8 em
1986, o consumo cresceu para 118,1 e o Investimento
encolheu para 89,4. Nada indica que esse quadro
perverso tenha mudado em 1987, pois todas as
estatísticas revelam a perda de capacidade de poupar
do Governo, enquanto se multiplicam os exemplos
selvagens de desperdício e os sinais de sucateamento
do parque industrial estatal.

Vive o país, nestas circunstâncias, um momento
de máxima gravidade, pois o somatório de tudo o que
se acumulou nesta cabeceira de ano pode ter como
resultado uma taxa elevadíssima de inflação, com
uma brutal pressão do fisco sobre os indivíduos,
estimulando a rebeldia e a desobediência civil na luta
pela sobrevivência, além da estagnação.

A confusão ideológica continua presente nesse
ambiente, com economistas influentes tentando em-

purrar o Governo para a velha política keynesiana,
segundo a qual cabe ao Estado o papel de servir de
elo de ligação entre o presente e o futuro, captando
poupança e comandando grandes investimentos de
efeitos multiplicadores para a atividade capitalista.

Pouco, porém, se pode esperar do Estado brasi-
leiro. O que caracteriza o Estado hoje é o excesso, a
sobra, o inchaço, a corrupção e a ineficiência, com
algumas ilhas produtivas nas quais cresceu a pesquisa
própria, servindo as exceções para confirmar a regra.
Até aí o que se viu foi o Estado atrapalhando as
empresas rentáveis, seja provocando prejuízos numa
Petrobrás, seja desarticulando o sistema de tarifas e
os preços relativos em geral.

Não há espaços para otimismo neste momento,
mas para cobrança. O Governo precisa começar o
trabalho dentro de sua própria máquina para reduzir
o déficit público, contendo de forma visível os gastos,
descomprimindo a poupança para que a iniciativa
privada possa tomar a liderança dos investimentos
produtivos.

Essa é uma mudança fundamental de postura,
que precisa ser demonstrada clara e incontestável-
mente em várias frentes. É preciso que o Conselho
Monetário reveja com urgência o sistema de conver-
são de dívida externa em capital fixo, o que pode
permitir uma alavancagem imediata das emissões de
capital, paralisadas desde 1986 pela incerteza, pela
alta da inflação e pela confusão generalizada com a
moratória na dívida externa.

É preciso que o Ministério da Fazenda demons-
tre capacidade para cortar os gastos ou conter as
folhas de pagamento, que vão se empilhar nas empre-
sas públicas pressionando por reajustes. Não é possí-
vel que o setor produtivo industrial tenha que mandar
embora 25 mil metalúrgicos, empregados na constru-
ção civil, em indústrias têxteis, de alimentos e outras,
só na área de São Paulo, além do que será desempre-
gado no Rio e nos Estados mais desenvolvidos,
enquanto cresce e engorda a folha do funcionalismo,
acima do que o Governo arrecada.

A colaboração que se pode esperar da sociedade,
nesse momento grave, é colocar os interesses nacio-
nais acima das questões partidárias ou das ambições
pessoais em um ano onde todos os horizontes se
abrem: de eleições municipais a eleições presidenciais
ou até eleições gerais.

A sociedade brasileira deve apenas cobrar coe-
rência dos ministérios econômicos, sem esperar mila-
gres, para que adotem as medidas de transição sem
desmontar o que está de pé. Pois quem quer que seja,
ou quaisquer que sejam as composições político-
partidárias que venham a se formar para suceder ao
atual Governo, herdará o produto do que se fizer
nestes meses críticos e nesta tumultuada cabeceira de
ano, quando uma inflação que ameaça bater nos 20%
pode funcionar como estopim para a desagregação de
toda a economia.

Prazo a Salvar
A prioridade requisitada pelo deputado Ulysses

Guimarães aos dirigentes políticos, líderes parla-
mentares e governadores de estado para os trabalhos
da Constituinte, não é manobra tática: o sentido de
urgência ressalva uma prevenção estratégica em rela-
ção a um risco que se torna mais e mais visível.

Enquanto tudo transcorreu dentro dos limites de
uma divergência natural, mas convergiu na mesma
visão de tempo, não havia motivo para receios além
dos estritamente de prazo. Começou, no entanto, a
mudar a conceituação do prazo para os trabalhos
constituintes. Há correntes que transmitem, explícita
ou implicitamente, o propósito de jogar com o tempo
como recurso político. À hipótese de uma derrota em
plenário, há grupos que se dispõem a recorrer a todas
as práticas dilatórias, para que se esgote o tempo útil
sem resuftados práticos.

A idéia — muito mais um capricho — de
antecipar a votação do sistema de governo e do
mandato presidencial é dessas que introduzem desar-
rumaçáo nas idéias e autorizam suspeitas que se
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Cartas

alastram por si mesmas. Não há como evitar, em
grande parcela da opinião pública, o receio de que o
pedido oficial de antecipação das duas únicas ques-
toes que interessam ao governo parte de um cálculo
oculto: se não conseguir ver aprovado o mandato de
cinco anos, que tem a sua preferência, o governo
poderia se desinteressar da aprovação em prazo útil
da própria Constituição, e trabalhar pelo atraso fatal.
Seria a forma de neutralizar os efeitos da vontade
soberana da Constituinte e, portanto, impedir a
realização da sucessão presidencial ou frustrar a
mudança do sistema de governo, se prevalecer o
disposto no anteprojeto da Sistematização.

Torna-se ocioso raciocinar com a margem de
riscos acobertada pelo atraso da Constituinte. Adqui-
re sentido político claro e objetivo a cruzada de
Ulysses Guimarães para arregimentar o apoio — que
só o PMDB pode oferecer — à elaboração da
Constituição em tempo útil para garantir a aplicação
de tudo que for aprovado na suposição de que seja a
vontade soberana dos brasileiros.

Correio
Fui hoje ao correio para mandar uma

carta para São Paulo e descobri que o
correio já aumentou de novo. Decidi
então comparar os aumentos do correio
com os da minha aposentadoria. Aqui
está o resultado:
Mês Aumento de

Carta Aposentadoria
9.87 50.0% 7.7%

10.87 33.3% 7.7%
11.87 25.0% 7.7%
12.87 40.0% 12.3%
1.88 28.6% 12.3%

Total 350.0% 57.5%

Não há dúvida de que o nosso correio
pode ser classificado entre os mais efi-
cientes do mundo, mesmo que uma carta
a mim enviada no fim de dezembro, do
Rio, ainda não chegou. Acho que o
correio merece os 350% de aumento.
Mas acho que os aposentados o merecem
ainda muito mais, pois o correio trabalha
bem uns 15 anos, nós trabalhamos bem
durante 30 e 35 anos. Werner Kubelka —
Rio de Janeiro

Panamá
O general Manuel Antônio Noriega,

comandante em chefe das Forças de De-
fesa do Panamá, se ausentou do país num
fim de semana para tratar assuntos parti-
culares na República Dominicana. Gru-
pos contrários ao governo, junto com
elementos de certos setores norte-
americanos, aproveitaram-se do momen-
to para criar confusão e desestabilizar o
país, divulgando notícias falsas e tenden-
ciosas, tudo isto obedecendo a um padrão
que vem sendo implementado faz muito
tempo e que não tem dado resultado, já
que o governo e nossas Forças de Defesa
contam com o irrestrito apoio da grande
maioria do povo panamenho.

Os grupos contrários não frearam
suas emoções e chegaram ao exagero, o
que motivou que as autoridades compe-
tentes tomassem as medidas necessárias
para devolver a ordem e estabelecer a paz
que os cidadãos em sua maioria recla-
marn. O imediato e eficaz comunicado
emitido pelo coronel Marcos Justine Fer-
nandez, em nome do Estado Maior das
Forças de Defesa do Panamá, tranqüili-
zou a população.

O general Noriega tem sido alvo per-
manente dos ataques por parte de alguns
setores do governo norte-americano, o
que permite todo tipo de interpretação,
menos o de que o governo da República
do Panamá cumpriu, cumpre e cumprirá
ao pé da letra o tratado assinado, que nos
devolverá em 1999 a total soberania so-
bre o Canal do Panamá. Maurício Bares
Weeden, Cônsul Geral da República do
Panamá — Rio de Janeiro.

Carne contaminada — I
Logo que surgiu a importação do leite

e da carne contaminados por Chernobil,
manifestei o meu repúdio, uma vez que
defendo um programa nuclear para pro-
dução de energia elétrica, partindo do
princípio lógico de que a população será
respeitada em todos os detalhes de segu-
rança. Para isso, o princípio da confiança
da sociedade no estado é fundamental.

De repente, "descobriu-se" que a
carne contaminada ainda está armazena-
da e será vendida. "Contaminada" —
este será o seu carimbo. E quem é que
acreditará? Os próprios pecuaristas ti-
nham que ser contra essa venda, pois, se
a população não quiser correr o risco de
uma eutanásia coletiva, não comprará
carne alguma e não apenas a "contami-
nada".

Finalmente, vale aqui uma indagação:
onde está o leite em pó, também conta-
minado, que foi retirado das prateleir_'i e
dos entrepostos? Estará misturado no B
ou no C? Nos iogurtes? Nas latas de leke
em pó? É uma pena que tantos vivam
dependendo da decisão de táo poucos. E
lamentável que não se possa acreditar nos
governantes, os mesmos que insistem em
prorrogar mandatos. E isso, "tudo 

pelo
social". Imaginemos se náo fosse. Adeli-
no Mac Cord de Faria — Rio de Janeiro.

Carne contaminada — II
É vergonhoso como neste país certas

empresas, inclusive do governo, não têm
a mínima consideração para com o povo
brasileiro. Enquanto em outros países se
defende com unhas e dentes o.s direitos,
os interesses da população, aqui prevale-
ce a ganância, o que importa c faturar,
mesmo que isso custe a vida de todos.
Falo isto porque li a reportagem Churras-
co à gaúcha, carne contaminada por ra-
dioatividade vai parar no mes que_________

do Sindicato das Indústrias de Carne e
diretor do Frigorífico Extremo Sul.(._.) O
que será que ele pensa que somos, hein?
O povo brasileiro como um todo deve ser
respeitado! Como consumidor, posso
afirmar que há muito o brasileiro tem
razões de sobra para não confiar mais em
percentuais ou laudos oficiais dados co-
mo seguros, ou será que os agrotóxicos
que absorvemos todos os dias nas verdu-
ras, frutas e legumes, o bromato ou
tantas substancias que são acrescidas à
massa do pão, os eoliformes fecais que
infestam o nosso leite estão nos índices
permitidos? Continuando, o cientista Ju-
lio Rosenthal, da Cnen, disse que a carne
será comercializada com uma tarja
anunciando que a contaminação não traz
perigo à saúde pública. Dói, mas é a
verdade: saúde nesse país nunca foi coisa
séria! Ao invés de justificar a venda de
um produto que já é comprovadamente
um risco ou alertar o consumidor desse
risco,como também determinou o sr. pre-
sidente do TFR, sr. Evandro Gueiros, ao
liberar a carne para consumo, a providen-
cia mais lógica e sensata seria a de
queimar e destruir toda essa carne-
.(...)José Antônio de Souza — Rio de
Janeiro.

L. Brígido
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Carne Contaminada — III
Eu gostaria de saber por que os res-

ponsáveis pela importação da carne con-
taminada pela radiatividade de Cherno-
byl, e que, depois de um longo período
de hibernação, foi mandada distribuir no
RS, onde foi rejeitada pela população, e
que no momento está sendo enviada para
distribuição em São Paulo e Rio de
Janeiro, simplesmente não a envia para
Brasília, para ser deglutida pelos nossos
governantes, constituintes, deputados e,
principalmente, pelos responsáveis pela
saúde pública? Nós não pagamos os seus
salários? Pagaremos também para vê-los
comer esta carne. Nilce Carvalho de Sou-
za — Rio de Janeiro.

Os tempos mudam
No dia 31 de março (comemoração da

"Revolução") estarei emplacando 88
anos de vida bem vivida, 65 de jornalismo
(iniciei minhas atividades nesse setor assi-
nando uma coluna no jornal A Tribuna
de Basílio Magalhães, em São João Del
Rei), e 50 como desportista, 40 represen-
tando os interesses dos desportos de
Minas Gerais no Rio de Janeiro onde
resido desde 1930.

L Brígido

mesa do carioca. Sabem por que? Porque
"é tão boa como as outras", "os índices
máximos de radioatividade são de dois
bequeréis, quando o limite máximo no
Brasil é de 600 bequeréis". Sáo palavras
do sr. Elbio da Silveira, vice-presidente
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Tenho histórias para contar — inclusi-
ve passagens inéditas — que poderiam
ocupar um livro de muitas páginas. Pro-
meti ao meu inesquecível amigo Sandro
Moreyra revelar minhas memórias, nas
andanças pelo Brasil e pelo mundo, ao
completar esta idade. Mas ele se foi...
Durante esse período assisti e participei
de episódios sensacionais. Mas atualmen-
te me entristeço com fatos que estamos
vivendo. Por exemplo:"vou a Uberlância
e assisto, estarrecido, aos nossos craques
envergando a gloriosa camisa verde-
amarela coberta com uma horrorosa faixa
de publicidade de uma firma. Visito a
sede da confederação para comentar o
fato e presencio uma cena de pugilato na
sala do presidente. Vou ao ginásio do
Tijuca para assistir voleibol e procuro o
Flamengo, Vasco, Fluminense ou Bota-
fogo e encaro, na quadra, Pão de Açúcar,
Supergasbras, Pireli ele, mas torci e
vibrei com as fabulosas garotas. Volto à

CBF e tento uma audiência com o presi-
dente. Informaram-me que o Otávio, que
tinha pavor pelos aeroportos e pelos
superjatos, estava voando pelo mundo. E
eu, que muitas vezes, para levá-lo a Belo
Horizonte, tinha de enfrentar, a seu lado,
oito horas de viagem num velho fusca.
Isto é incrível, mas existe. Tchau. Canôr
Simões Coelho — Belo Horizonte.
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Interesses
Em carta dirigida ao JB, publicada na

edição do último domingo, o presidente
da Riotur estranha que eu ganhe salário
para defender os interesses da empresa
para a qual trabalho há mais de 20 anos.

O presidente da Riotur também ga-
nha salário para defender os interesses da
sua empresa. Lamentavelmente, prefere
defender os interesses de um corretor
paulista, em prejuízo do erário da cidade
do Rio de Janeiro. Carlos Heitor Cony —
Rio de Janeiro.

Juros
Não há nada de estranho nos fatos

ocorridos durante o casamento da filha
do senador Álvaro Pacheco. Afinal,
quem procura, acha! O presidente já
andou pelas ruas do Rio tranqüilamente
dispensando até a presença da segurança.
Nessa época ele estava do lado do povo.
Teve a extraordinária coragem de bancar
o Plano Cruzado, que foi o único ato de
governo a favor da distribuição de renda
desde o golpe de 1964.

Agora, ele está do lado dos grandes
grupos econômicos, sem coragem para
enfrentar a corrupção, e, pior que tudo,
do lado dos agiotas, bancando a transfe-
rência de renda dos trabalhadores para os
capitalistas, quando permite que se cobre
juros de 70% ao ano mais correção
monetária no crédito direto ao "pobre"
consumidor.

Ainda bem que ele teve o bom senso
de não comparecer. Ia passar maus pe-
daços.

Ainda há tempo de se recuperar. O
dia 29 de fevereiro está chegando. É só
repetir a dose de 1986. Mas tem que
tabelar os juros que o Delfim liberou em
1969. Só assim o presidente poderá voltar
tranqüilo ao Rio. A. C. Pires — Rio de
Janeiro.

Assistência social
Emocionada, deixo nas páginas do

JORNAL DO BRASIL um agradeci-
mento sincero pela precisa colaboração
no ano que passou, com a presença dos
esforçados repórteres em nossas obras de
assistência social.

Aos estimados leitores e ao povo
liberal e carinhoso deste estado, nossa
profunda e real gratidão em hora oportu-
na e cora tamanha generosidade. AgTade-
ço em nome dos pobres que, em número
de 400 a 500, diariamente, aqui compare-
cem para um prato de sopa, única refei-
ção do dia para muitos. Em nome das
velhinhas que, mensalmente, recebem
uma sacola de mantimentos, para aliviar
a pobreza de cada dia. Em nome das
gestantes pobres que recebem o enxoval
feito com amor e carinho. Em nome das
crianças que, mensalmente, recebem a
sua quota de leite. Que Deus lhes recom-
pense e dê em dobro o que hoje, gênero-
samente, é dado aos pobres. Irmã Zoé
Jabour, p/Dispensário dos Pobres Imacu-
lada Conceição — Associação São Vicente
de Paulo — Rio de Janeiro.

O casamento
Parabéns ao presidente Sarney e tam-

bém às demais autoridades estaduais e
municipais pelo eficiente empreendimen
to efetuado no dia 14/1/88 por ocasião do
casamento da filha do suplente de sena-
dor Álvaro Pacheco. Gostei da idéia de
roubar de nosso estado irmão, a Bahia, a
lavação das escadas da Igreja do Senhor
do Bonfim, com água de cheiro, espar-
gindo-a também aos fieis; aqui, utiliza-
mos produtos mais elaborados, afinal a
cidade que detém o título de capital
cultural do pais não pode se utilizar dos
mesmos produtos de Salvador, muito
menos, acredito eu, que pelo custo dos
produtos, se permitir ao esbanjamento de
espargi-los nos cidadãos. Estamos em
época de austeridade, de contenção de
despesas. Então, optamos por retirar o"lixo vivo" das ruas, e perfumarmos o"lixo morto". Mas. ilustres autoridades,
não se iludam, não será com lápis que
escreveremos a nossa história, e muito
menos com borracha que apagaremos as
profundas marcas indeléveis de nossa
moral, nossa dignidade. (...) Gilberto
M.nhinick Messeser — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
caqao no rodo ou em parle entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.



JORNAL DO BRASIL ímao sábado, 23/1/88 ? Io caderno a 11

^J^OSfíS1
Impressionado com a crescente infiltração dos
anúncios sexuais nos classificados aqui vai o

Classifi-sex
i Lindas gatas? Ligue já. Temos à
1 disposição cinco gatas siamesas e três

ángorás. 2.000 cruzados por arranhão. Falar
com Mickey.

Cego-surdo-mudo para senhoras executivas.
Topa qualquer parada. Bilíngüe: mímica e

braile. Sigilo superabsoluto.

• Dober-gay. Atende tudo. Cartas para"Lassie". Você não pode perder esta
experiência única com "Lassie", o cão
dobermann gay. Treinado por um anão

tarado da Noruega. Vacinado contra raiva
dos outros.

Viet-congas para cavalheiros. Treinadas
para atender na moita. Se você é exótico,

experimente também o bambuzão do
"Ho-chi-min".

Louras-ruivas-morenas: de todo tamanho e
feitio. Se a sua é curtir uma de travesti

sem chamar atenção, venha logo ao nosso
galpão espelhado, onde você pode desfilar

com nossas perucas louras, ruivas e
morenas sem chamar atenção.. Realize a
sua fantasia sexual. Preços especiais para

carecas.

(juern não gosta de peixe? Polvo das
Caraíbas. Único no gênero. Ótimo para
sexo'em grupo. Atende quatro casais de

cada vez.

Relax paca camel sauna bath-house sabor
de aventura. As mais lindas camelas a

preço de cabrita. Venha se deliciar neste
ambiente de deserto oriental. Sauna seca
com areia. Chegue cedo para escolher as

camelas mais bonitas.

Classifi-sex: Nunca deixa você na mão.

Decadência
William Waack

O 
livro do mès nos Estados Unidos — possivelmente do
ano, a julgar pelo interesse de imprensa e público — é

The Rise and Fali of The Great Powers (A ascensão e queda das
grandes potências). Paul Kennedy, o autor, especializou-se em
estratégia com o legendário Sir Liddel Hart, em Oxford.
Atualmente, é professor de história em Yale.

Seu tema ê a decadência de cinco grandes países nos
últimos quinhentos anos. A Espanha inicia a lista, seguida pela
França, Inglaterra e Alemanha. O caso mais recente não é a
União Soviética, como se poderia esperar, mas os Estados
Unidos.

A tese central do livro é fácil de ser resumida. Quanto
maior o poder de um país, maior a proporção de riquezas
desviadas para garantir essa potência. Se exagerada for a
proporção dos recursos destinados ao setor militar, a longo
prazo o país se enfraquece.

Kennedy acha que a capacidade de uma grande potência
de enfrentar um conflito com rival ou rivais comparáveis
depende, em última análise, de sua força econômica. Aparente-
mente, porém, os estados no auge de seu poder já atravessam
uma fase de declínio econômico comparativo — e os Estados
Unidos não oferecem qualquer exceção a essa regra.

Poder só pode ser mantido, afirma o autor, mediante um
equilíbrio prudente entre a produçáo de riquezas e os gastos
militares. Ocorre que as grandes potências em declínio tendem
a acelerar sua queda dedicando cada vez mais recursos à defesa.
O que acontece atualmente com os EUA, segundo Kennedy,
náo é visceralmente diferente do já experimentado pela Espa-
nha, Holanda, França e Inglaterra.

Longe de promulgar qualquer determinismo histórico,
porém, a tese de Kennedy ressalta sobretudo a importância da
condução política e da capacidade das elites dirigentes de um
determinado país de entender o momento histórico que através-
sam. Ele não é muito otimista quanto às chances que o sistema
político americano oferece de criar essas qualidades em seus
líderes. Nesse sentido, seu mergulho no passado é sobretudo
uma advertência aos protagonistas do presente — algo compa-
nível ao que Barbara Tuchman fez em seu já clássico Marcha da
Insensatez.

Pode ser, conforme assinalam alguns bons observadores da
cena americana, que o livro de Kennedy apenas se encaixe
direitinho na última moda de náo ficção: o gênero catástrofe
econômica. O mais recente sucesso de bilheteria foi uma obra
profética sobre o colapso dos mercados financeiros internacio-
nais, e as principais livrarias continuam invadidas por títulos
girando em torno desse mesmo tema.

De qualquer maneira, ele se constitui no mínimo em
interessante elemento para captar o momento político-
psicológico de um país que, indiscutivelmente o mais poderoso
do planeta, encontra-se desorientado em busca de liderança
política e de condução econômica — diante de ex-adversários
que já tomaram a frente em setores tecnológicos de relevância
para o futuro próximo. E com esse mesmo país que o Brasil
está, agora, negociando alguns aspectos fundamentais de seu
desenvolvimento econômico:

na informática, o Brasil se envolveu numa disputa
abrangente que, teoricamente, nos obrigaria a refletir melhor
sobre nossa política industrial e tecnológica;

na dívida externa, o país enfrenta a necessidade de
definir suas relações com o sistema financeiro internacional e,
ao mesmo tempo, as agruras de tentar organizar qualquer tipo
de ação comum entre estados com problemas e situações
comparáveis (Argentina, principalmente).

Em nenhum dos dois casos, pode-se afirmar que o Brasil
tivesse saído a campo nas suas difíceis e intrincadas relações
com os Estados Unidos com uma noção clara da defesa dos seus
interesses. Em primeiro lugar, não se sabe muito bem quais são
esses interesses, além daqueles definidos de maneira genérica,
que o governo do presidente Sarney pretende defender. Em
segundo, a escolha e abandono de meios — como a moratória
— demonstram um casuísmo de dar dó a qualquer diplomata em
começo de carreira.

Do ponto de vista dos negociadores brasileiros, o alcance c
significado das dificuldades que os Estudos Unidos atravessam
vão continuar sendo um mero conceito acadêmico diante da
própria vulnerabilidade que o Brasil demonstra — e agrava —
nos últimos meses. Pois o que se tornou cristalino no terreno
dos fatos, e não das bravatas de políticos e ministros, é a dupla
dependência brasileira do mercado e tecnologia americanas, por
um lado, e da boa vontade da Casa Branca, por outro, para
resolver seus principais problemas.

Não importa aqui quais sejam as verdades ou a validade
dos argumentos utilizados pelos americanos ao exercer pressões
sobre o Brasil. O fato é que essa dupla alavanca — a ameaça de
retaliações somada à concessão de um empréstimo-ponte — nos
anda reduzindo à situação de considerável pequenice. Por bem
ou por mal, a presente vulnerabilidade brasileira traz lições
importantes, e talvez a principal seja a de que esmagadora
parcela dos políticos nâo percebe, interna e externamente, o
momento que o país atravessa.

Fica difícil acreditar que o nível intelectual de alguns dos
principais dirigentes brasileiros permita algo distinto do que a
mal articulada tagarelice nacionalista.

Aids/A única saída
Dom Eugênio de Araújo Sales

A 
edição portuguesa do L'Osservatore Romano de 29 de
novembro último traz a seguinte notícia que transcrevo na

íntegra: "Afirmando 
que 

'a indústria dos promotores e explora-
dores da pornografia infantil' tem os seu dias contados", o
presidente Ronald Reagan solicitou ao Congresso dos Estados
Unidos da América a aprovação de uma proposta de lei que
assegure à Magistratura federal 'novas e decisivas armas' para a
eliminação de toda a forma de exploração sexual dos menores.
Dando início a uma decisiva batalha contra tal indústria que.
segundo cálculos recentes do Ministério da Justiça, emprega
cerca de 10 milhões de dólares por ano, o presidente Reagan
apresentou a proposta de lei que põe a pornografia infantil no
mesmo nível dos delitos correlatos à criminalidade organizada,
assegurando, assim, â Magistratura amplas possibilidades para a
incriminaçáo e punição dos responsáveis.

Essa depravaçáo, infelizmente, existe no Brasil. Lembro,
como sinal de sua presença, a utilização de crianças nuas para
aumentar a venda de produtos domésticos. O programa, por ser
tecnicamente bem feito, tornou-se ainda mais perigoso.

Na imprensa daqui e do estrangeiro, são freqüentes as
alusões a abusos sexuais de menores.

O problema é decorrência de um quadro mais amplo. A
exploração de menores nesse campo, que provoca incontida
revolta, é apenas uma face da triste degenerescéncia humana
que adquire status na sociedade. A libertação sexual ou a
escravização ao instinto de reprodução se constituiu numa
autêntica e perversa revolução dos costumes, com repercussão
negativa em toda a ordem moral.

Mercê de Deus, vem-se avolumando uma reação do bom
senso. Sem fazer qualquer referência a princípios religiosos,
surgem, na imprensa, por diversas vezes, mesmo antes do pavor
da Aids, estatísticas que indicam mudança de comportamento,
agora, para melhor. Ao lado da sujeição tirânica, apoiada por
grupos interessados ou pelos que vivem imersos nesse lamaçal,
há vozes que, progressivamente, expressam sensível fortaleci-
mento da dignidade humana.

A par da destruição dos princípios morais, aparece uma
terrível enfermidade, a Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da (Aids). No começo, houve ate manifestação pública contra a
própria realidade da doença. Tal infecção náo existia, afirma-
vam. Ou era promoção para o restabelecimento dos padrões
morais, destruídos pela revolução da década de dl). Até o
ridículo foi usado contra quem tivesse a coragem de pôr o dedo
na chaga, ir â raiz da propagação da enfermidade.

• fio entanto, a ciência — nào a fé — categoricamente
reconhece a gravidade da epidemia: Mala! Náo tem cura. Não
há vacina para prevenir. E, quando for descoberta — o que
todos desejam —. restará um lapso de tempo bastante grande
para os testes e demais exigências, antes que seja uma força
contra a doença. A cura ainda está por ser alcançada. O número
de infectados cresce assustadoramente. Lm minhas anotações,
tenho dados de que uma pessoa da zona do meretrício pode
contaminar 800 pessoas em um ano. cm Copacabana. Por

ignorância? Por desejar levar consigo outros, como vingança?
Não sei.

Ainda que se busque encobrir ou distorcer a realidade,
continua sem contestação a gravidade do flagelo. O combate
eficiente à Aids só se alcança com uma profunda modificação
nos hábitos sexuais e o restabelecimento de uma vida dentro de
critérios morais. O caso dos hemofílicos tem solução sob
controle: as agulhas descartáveis e o exame na transfusão de
sangue.

Os outros grupos de risco, homossexuais ou heterossexuais
já contaminados, náo são eficazmente protegidos pelo simples
uso de preservativos. Essa campanha, mesmo reconhecida por
autoridades médicas, pode tornar-se um logro. Como há
somente 9090, no máximo, de segurança na sua utilização,
muitos que adotariam as restrições indicadas — como a
fidelidade, a escolha de parceiros — as desprezam pela propala-
da eficiência dos mesmos que incita a não pôr limites aos
instintos. Os contados, então, se multiplicam. E esses 10%
também se somam, podendo, assim, esse tipo de campanha, no
cómputo final, ser incentivo à propagação do vírus e não recurso
contra a epidemia.

Tenho comigo uma cópia de documento sobre a matéria,
publicado pela arquidiocese de Newark, Estado de Nova Jersey,
com data de 29 de novembro último. O zeloso arcebispo afirma
que essa epidemia "coloca a família humana diante de uma crise
de tremendas proporções". A Igreja reconhece os imensos
sofrimentos dos aidéticos e suas famílias e propõe, como para os
demais padecinientos humanos, o exemplo de Cristo que nos
salvou com Sua morte.

Ao mesmo tempo que busca o lenitivo espiritual, adverte
para a irresponsabilidade de encarar o terrível flagelo fora de
sua principal fonte de propagação: os desregramentos de ordem
moral. Ilusório buscar outro caminho. O preservativo náo é a
solução segura, pois nào elimina totalmente a contaminação e
deixa na mente da juventude a falsa impressão de que o sexo é
aceitável fora da instituição matrimonial. Ou ainda que a prática
do homossexualismo. evitado o risco da Aids, é permitida.

Sobre essa doença que tanto preocupa a humanidade, o
presidente Ronald Reagan assinou um documento, com data de
29 de setembro último, de grande importância. Infelizmente,
teve pequena repercussão entre nós. Diz ele: "A medicina e a
moral coincidem na mesma lição a ser tirada a respeito da
prevenção da Aids. O Surgeon General (Conselheiro de Saúde)
já informou a todos os americanos que a melhor maneira de
evitar a Aids e a abstenção das relações sexuais até a idade
adulta e a restrição do sexo a uma relação inonogânica fiel. Esta
advertência e o conselho para dizer "não" às drogas podem,
sem dúvida, evitar a difusão de numerosos casos de Aids."

Aí está o problema. Aí estão as tentativas de fuga da
realidade, ao tentar enfrentar a doença. Busquemos os reme-
dios e. com os enfermos, o exercício da fraternidade. Não se
pode. contudo, cerrar os olhos à verdade. No atual estado da
Medicina, muitos só salvarão a própria vida e a de parceiros se
obedecerem à lei de Deus.

Dom Eugênio de Araújo Sales e cardcal-arcebispo do Rio de Janeiro
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Brej ai dos Guajas — de José Sarney
(Uma tentativa de entender o livro, o autor e o pais em que nasceu um e foi publicado o outro)

IV
Fascinado, continuarei a demonstrar

que Brejal dos Guajas é obra-prima sem
similar na literatura de todos os tempos. Só
um gênio conseguiria fazer um livro errado
da primeira à última frase. Espero que meus
modestos comentários alertem os amigos do
vosso Presidente, como o governador José
Aparecido de Oliveira, pra que lutem a fim
de que a Unesco transforme esse livro num
patrimônio da humanidade.

Depois dos artigos de caráter geral,
começo hoje a analisar frase por frase dessa
catedral do avesso do pensamento humano.
Tendo o livro cinqüentas (para usar a con-
cordância do autor) páginas de 36 linhas,
estaremos juntos aqui durante 1800 dias,
cincos anos (êpa!). Sei que vão me conside-
rar mais um puxa-saco, mas isso não me
impedirá de divulgar tão gigantesca efeméri-
de (literatura é efeméride?).

Comecemos pelo título, Brejal dos
Guajas. É espantoso que, maranhense, o
homem não saiba a acentuação tônica (é
tônica, pois não?) desse gentílico: é oxítona,
Guajas. Na página 22, o autor se aprofunda,

explicando o Brejal "Chamado dos Guajas
porque ficava próximo à aldeia dos Guajaja-
ras, hoje longes (sic), perdidos, mortos e
domados". O cós não tem nada a ver com as
calças: Guajas e Guajajaras são duas tribos
diferentes (ambas do Maranhão), a primeira
até hoje nômade, com alguns elementos
com os quais ainda não se conseguiu contac-
to, e a segunda, normalmente sedentária.
As duas tribos até que se estranham. A frase
de Sarney eqüivale a: "Chamado dos brasi-
leiros porque ficava próximo à aldeia dos
argentinos".

Sem falar que os Guajajaras não estão
"longes (sic), perdidos, mortos e domados."
Reduzidos a uns 800 na década de 40, são
hoje aproximadamente 6.000. Uma grande
triboS E não vão votar no Sir Nfey, porque
não gostam de ser chamados de Guajas, e
nem mesmo de Guajajaras, mas de Tene-
tearas. Guajas não sabem o que é.

(Continua. Pelos próximos cinco anos.
Amanhã a análise da primeira frase do livro:"O caminho do Brejal era longe.")

Momo precoce
Moacir Werneck de Castro

A 
Argentina venceu mais uma crise militar que ameaçava o
poder constitucional, e isso nos alegra igualmente a

todos, argentinos e vizinhos latino-americanos sujeitos a vicissi-
tudes da mesma laia. Torcemos para que se confirme a opinião
do presidente Raul Alfonsín segundo a qual a democracia
argentina "já está consolidada". Estará? Há dúvidas.

O que ressalta de positivo no fracasso do levante do ex-
tenente-coronel Aldo Rico e comparsas é que ele pôs em
evidência o repúdio da grande maioria das Forças Armadas a
essa nova intervenção na vida institucional. Prevaleceu nesta
etapa o espírito de disciplina e obediência ao poder civil
legitimamente constituído. A ponto de o chefe do Estado-Maior
do Exército, general José Dante Caridi, que comandou as forças
legais, declarar, com otimismo, que 

"o exército tem agora uma
só cor". Resta saber que cor é essa.

Recapitulemos. O equilíbrio estabelecido depois da inten-
tona da Semana Santa, em abril do ano passado, foi extrema-
mente instável. Ninguém de bom senso poderia considerar
superado o ciclo das intervenções militares que assolam o país
desde os anos 30. Ao contrário: ficou de pé o mito, baseado na
doutrina de segurança nacional, de que as Forças Armadas são
o fiador supremo dos valores da Nação. A hipótese de uma
"recaída" esteve sempre presente. O governo Alfonsín sobrevi-
veu à custa de penosas concessões. As leis de "obediência
devida" e "ponto final" representaram uma desgastante cofis-
são de fraqueza.

Carlos Plastino observou argutamente: "Os sucessos pos-
teriores à Semana Santa comprovam inequivocamente que as
Forças Armadas não exigiam apenas impunidade para os crimes
cometidos durante o processo autoritáno. Num ritmo vertigino-
so, passaram a reivindicar sua função de tutela sobre a Nação,
bem como a justiça dos métodos repressivos aplicados durante o
processo militar e a conduta dos militares da guerra das
Malvinas. Rendendo homenagem aos comandantes condena-
dos, as Forças Armadas reivindicavam também modificações
importantes na política exterior, na comunicação social, na
educação e na defesa."

Criou-se uma situação de "empate". Do próprio general
Caridi partiram indisfarçados sinais de apoio ao reclamo de
anistia para os ditadores condenados. As perspectivas eram
inquietantes. ; ¦

Coube à estupidez dos extremistas rebeldes, comandados
por Aldo Rico, desafiar absurdamente a disciplina e a hierar-
quia militares, comprometendo, assim, a "causa". Conseguiram
com isso a proeza de inclinar a balança para o lado do governo
civil, pois náo era evidentemente possível aos comandos milita-
res topar a parada nos termos em que Rico a colocava.

Foi uma sorte que a sublevação militar tivesse sido
precipitada, em condições de total inviabilidade, por esse
punhado de indivíduos incapazes de galvanizar alianças e
apoios, a não ser os de uma desqualificada extrema direita civil,
representada pelas figuras caricatas de Castrogé e Carpincho.

Aldo Rico é descrito pelos analistas argentinos (digo
analistas num sentido geral, político, mas que inclui também a
análise psicológica) como um perfeito irracional, uma espécie

de Rambo criollo. Além do mais, covarde. Ao lançar o
movimento, chantageou, numa basófia genealógica, para um
jornalista espanhol: "Senhor, meus pais são asturianos, meus
avós foram galegos. Essa mistura de sangue não se rende."
(Clarín 19/1/88.) Daí a pouco o falso hijoynieto de Camboríos
se rendia da maneira mais inglória, pela terceira vez — um
recorde (a primera nas Malvinas, a segunda na rebelião da
Semana Santa). Sua última bravata foi este recado durante as
negociações (que se fizeram disfarçadamente): "digam aos
generais que em vez de usar juizes usem canhões". Capitulou
sem disparar um tiro. Saiu algemado para o presídio de
Magdalena, onde repousam VideTa, Massera e companhia. Foi
"de cabeça baixa", disseram testemunhas da cena.

Seus comandados do quartel de Monte Caseros pintaram a
cara como palhaços em uniforme de campanha. Conta o
repórter de Clarín que o povo, do lado de fora, gozava aquele
festival de Momo precoce. Um gaiato gritou para um subtenen-
te com maquiagem de guerra: 

"Por 
que não guardas a fantasia

para o carnaval, Juan? . Outro oficial carapintada, brandindo o
fuzil automático, berrou nada menos que para um grupo de
jornalitas: 

"Cuidado com os meios de comunicação, não
acreditem neles. Nós é que vencemos. Somos os heróis das
Malvinas, os heróis da luta contra a subversão, os heróis de
tudo!".

Esses extremistas ineptos entornaram o caldo. Solidarizar-
se com eles não era possível. Explica-se a frase atribuída a uma
alta fonte militar: "Os 

generais de agora não são os mesmos da
Semana Santa." Agora não dava pé.

Em abril de 1987 as Forças Armadas se recusaram.a
combater o levane subversivo. A atual rebelião foi grotesca e
provocativa além de todos os limites. Não se fez necessário
alterar comandos, como propunham assessores da Casa Ro-
sada.

Assim, o desenlace desta semana é auspicioso e desperta
esperanças. Mas devemos ser comedidos no foguetório da
celebração. Há problemas de fundo que continuam sem solu-
ção, agravados por uma situação econômica de calamidade.
Não se sabe — rasgado esse furúnculo de agora — até que ponto
virão a letejar os tumores mal adormecidos do inconformismo
militar.

Se o peronismo ganhar as eleições presidenciais do ano que
vem, como ganhou as do ano passado, que acontecerá? Ele já
está ouriçado e pede o estabelecimento de uma comissão
bicameral para investigar "o 

golpe desestabilizador em mar-
cha". Mas, seja com peronistas 

"moderados" ou com a Unión
Cívica Radical no governo, sempre se colocará como incógnita a
posição final das Forças Armadas.

Elas têm a faca e o queijo (tanques, fuzis, aviões), na mão.
Se no meio delas continuar vivo, como até agora, o mito da
tutela militar, será difícil, até por definição, que se enquadrem
de uma vez por todas na necessária subordinação ao poder civil
legitimamente constituído. A questão da anistia aos comandan-
tes condenados continua com forte apoio nos quartéis, onde se
considera insuficiente a impunidade assegurada aos torturado-
res pela lei de "obediência devida". Muijos querem mais,
querem a glorificação dos "heróis de tudo". E por aí que a coisa
pode pegar. Não é um futuro róseo o que espera os argentinos.

O que se espera da Constituinte
João Feder

Há 
uma intensa e generalizada expectativa em torno da

próxima Constituição. A grande esperança é de que a
nova Carta contenha dispositivos claros de defesa dos direitos
do cidadão. Como Constituição da era moderna, ao contrário
das primitivas, ela deverá fortalecer as garantias dos membros
do corpo social. Há, contudo, entre esses direitos dos cidadãos,
alguns que têm sido pouco lembrados e discutidos; entre eles o
direito do cidadão de ver bem fiscalizada a aplicação do seu
dinheiro pelo poder público.

A expectativa, neste particular, é ainda mais justificável se
observarmos que as leis que regulam essa fiscalização eram mais
rigorosas e eficazes ao início da nossa República do que na
atualidade.

É também justificável quando sabemos que o Velho
Mundo já tem, desde o Tratado de Bruxelas, em 1975, o
Tribunal de Contas Europeu exercendo auditoria fiscalizadora
nos organismos que integram o Mercado Comum Europeu e
que nosso país, como se tivesse nascido ontem, não consegue
fiscalizar uma simples empresa binacional como Itaipú. E, se
melhor observarmos, vamos verificar que, em nome de uma
suposta agilização da administração pública, o controle no
Brasil está se tornando a cada dia mais precário, o que é de todo
lamentável quando é evidente que, quanto menos eficiente esse
controle, maior é o campo que se abre para o desperdício e para
a corrupção.

Talvez, por isso, a imprensa esteja denunciando que os
nossos valores morais, seguindo o padrão monetário, estão se
desvalorizando a 20% ao mês.

O professor John Noonan Jr., da cadeira de Ética da
Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, autor de
um livro chamado Subornos("Bribes"), lembra que a corrup-
çáo provoca enorme erosão na confiança que o povo deposita
no governo e diz que, na Divina Comédia, dez por cento do
inferno sáo dedicados aos corruptos.

De Dante aos nossos dias, entretanto, o lugar dos corrup-
tos só melhorou.

Ninguém acredita que a nova Constituição possa acabar
com a corrupção, mas o mínimo que ela poderá fazer é dotar o
Estado do maior número de instrumentos capazes de diminuí-la
tanto quanto possível, ou seja, criar o mais eficaz sistema de
controle sobre a gestão financeira do Estado.

Carlyle já disse que fazer uma Constituição é fácil, difícil é
cumpri-la.

A grande esperança nâo é apenas a nova Constituição. Em
que confiamos é na esperança do advento de uma nova
mentalidade, esta já frutificando em organizações políticas mais
avançadas e traduzida na idéia de que o governo náo manda, o
governo cumpre.

Precisamos assimilar a lição de Georges Burdeau: "Os

governantes não possuem qualquer direito subjetivo ao exerci-
cio de mando. Eles são investidos de uma competência, ou seja,
de uma aptidão legal para cumprir estes atos. Ora, quem diz
competência subentende o objetivo na mira do qual ela pode ser

regularmente utilizada. A função dos governantes, do mesmo
modo que a dos agentes administrativos, está assim subordinada
à lei do serviço que é o bem público."

Chegou a hora, cremos todos, em que os homens públicos
todos hão de se tornar servos da lei e a lei conseqüência natural
da vontade do corpo social.

No fundo, todo homem público se deixa dominar por um
falso sentimento que já foi denunciado por Hegel em sua
Introdução à História da Filosofia. "O déspota executa todos os
seus caprichos, inclusive o bem, mas como seu livre arbítrio."
Chegou a hora de proclamar que isso foi ontem. Que hoje a
sociedade, ao contrário da antiga, sabe perfeitamente que ela
própria pode se encarregar do seu destino, e que o governante
ná de agir bem não apenas pelo seu desejo mas por exigência
dos governados.

Hoje sabemos, também, que, ao contrário da previsão de
Marx e Engels, nada indica que o Estado desaparecerá.
Diferentemente, o Estado está se tornando a cada dia mais
forte, ou seja, a cada dia a vida do cidadão é mais dependente
do Estado, mesmo nos regimes mais democráticos. Com a
diferença de que nos regimes democráticos o cidadão tem
condições de atuar no sentido de obter alterações e condições de
saber como o Estado está sendo administrado. São essas
condições que o brasileiro espera obter da Assembléia Nacional
Constituinte.

Como afirmou o embaixador José Carlos Macedo Soares,
falando em nome do presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, no encerramento do Io Congresso dos Tribunais de
Contas, em Sáo Paulo, em 1958: "As verdadeiras democracias
só podem viver com segurança, tendo por elas o trabalho
honesto, consciencioso e preciso dos Tribunais de Contas,
através dos quais nutrem a tranqüila certeza do bom emprego
dos tributos do povo."

Já não precisamos, é verdade, de um Tribunal de Contas,
como no tempo de Felipe o Belo, que, por volta de 1300, tinha,
ao lado da Corte, um pátio onde eram decapitados os dilapida-
dores do dinheiro público. Mas o Estado Moderno exige
métodos modernos de controle, até porque a própria corrupção
se modernizou.

Recentemente, o jornal O Estado de S. Paulo denunciou
que 

"não há como controlar, hoje, as 3 mil 700 contas mais
importantes, assim como as autoridades monetárias só ficam
sabendo de seus dispéndios, às vezes, com mais de 45 dias
depois de realizados, mesmo assim com discriminação nebulo-
sa". Ora, nenhuma naçáo séria pode aceitar esse esfarrapo de
desculpa. A naçáo que náo tiver condições de se organizar
orçamentária e financeiramente não merece ser naçáo.

Todo povo que se une espera dessa união estruturas sociais
justas e a administração correta dos seus bens e dos seus
tributos. Não há justificativa que possa impedir a consecução
dessas metas. E os nossos constituintes, sabedores disso, hão-de
oferecer ao povo um sistema de governo em que o povo possa
conhecer, sem dificuldade, o destino dado a cada um dos seus
centavos.
João Feder e
Paraná.

ce-presldgnte do rnbunal de Contas ao Estado do
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Rio de Janeiro
Maria Leonor Bittencourt dos
Santos, 78, de diabetes, no
Hospital do Inamps. Carioca,
viúva de Joaquim Feliciano dos
Santos, tinha dois filhos. Mora-
va na Gávea.
Regina Trombert. 82, de pneu-
morna'. Mineira, solteira, reli-
glosa.1'
Francisco Peixoto Filho. 75, de
trombose cerebral. Carioca,
casado com Célia Trissel Sche-
maida.
Fillipo Pasquale, 87, de hiper-
tensSO arterial. Italiano, casa-
doxqm Lauretta Scammarella,
tinha três filhos.
Eleuteria Noquez. 91, de insufi-
ciòneiu cardiorrespiratória. no
Hospital da Lagoa. Carioca,
viúva- de Saturnino de Oliveira
Campos, tinha cinco filhos.
Morava no Leblon.
Lázara Maria de Jesus Vieira,
68; de insuficiência respirató-
ria, no Hospital do Inamps.
Mtneira, solteira, tinha dois fi-
lhos.
Irincuda Boaventura de Brito,
63, de insuficiência respirató-
ria, no Hospital do Inamps.
Nascida no Ceará, viúva de
Hermes Ferreira, tinha quatro
filhos.
Antônio Estevam da Silva Nas-
cimento. 67, de pneumonia, no
Centro de Saúde do Grajaú.
Natural da Paraíba, casado
ccim Scverina Nascimento, ti-
nha' seis filhos. Morava na
Gávea.
Ilídio de Carvalho Marcelino,
57, de hipertensão arterial, no
Hospital Salgado Filho. Portu-
guèsr casado com Cidália dos
Santos, tinha dois filhos.
Ortedes Ferreira Araújo, 56, de
aoidente vascular. Carioca, ca-
salda. -
Elza Salerno Ferreira, 70, de
distensão abdominal, no Cen-
tro de, Saúde de Grajaú. Cario-
ca, viúva de Adelziro Ferreira
Costa, tinha quatro filhos. Mo-
rava no Engenho de Dentro.
Antonitta Pereira Mattos, 85,
<k. infarto. Carioca, viúva de
Evandro Farias Mattos.
José Maria Lopes, 73, de pneu-
monias na Clínica de Repouso
Santa Izabel. Natural do Pará,
viúvode Gessue Lopes, tinha
uma filha.
Alberto de Gois Pupc, 39, de
diabetes, no Hospital Evangéli-
cq..,Carioca, casado com Sônia
Maria de Oliveira Pupe, publi-
citário, tinha dois filhos.
Ter,e.7,a Matia Braga Rodrigues,
3.9,.da,edema pulmonar. Cario-
ca, casado, tinha dois filhos.

Dulce de Toledo Ambrozio, 71,
de septicemia. Paulista, casada
com Humberto Ambrozio.
Iracema dos Santos, 45, de
pneumonia, no Pronto Socorro
São Conrado. Carioca, sol-
teira.
Olímpia da Costa Oliveira, 71,
de arterioesclerose, no Sanató-
rio Santa Tereza. Portuguesa,
viúva de Manoel José de Oli-
veira, tinha um filho.
Ana Rosa de Moura, 70, de
anemia. Carioca, viúva.
Enedina Bambina. 67, de infar-
to, no Hospital Miguel Couto.
Mineira, solteira.
Narciza Figueiredo Pinheiro,
80, de desnutrição, no Centro
de Repouso Santa Izabel. Ca-
rioca, viúva de Ognácio Pi-
nheiro.
Alfredo Straus, 51, de insufi-
ciência respiratória, no Hospi-
tal Israelita. Carioca, solteiro,
projetista.
Alice Maria da Silva, 70, de
tuberculose, no Hospital Souza
Aguiar. Mineira, solteira.
Antônio Martins, 82, de pneu-
monia, no Hospital Casa de
Portugal. Português, viúvo de
Maria Fillipe Martins.
José Coelho Pereira, 49, dc
pneumonia. Carioca, casado
com Adelina Maria da Concei-
ção, tinha seis filhos.
Joaquim Barreto, 85, de pneu-
monia. Casado com Tereza da
Purificação Texieira.
Osina Maria Baptista Loureiro,
73, de tumor de tireóide. Nas-
cida no Paraná, viúva de Plinio
Loureiro, tinha três filhos.
Edith Leda Pezzini, 78, de in-
farto. Carioca, solteira. Mora-
va em São Cristóvão.
Antônio Bezerra da Silva, 50,
de fratura de crânio, no Hospi-
tal Souza Aguiar. Natural do
Rio Grande do Norte, casado,
construtor, tinha oito filhos.
Rosina La Grega Preta, 75, de
hipertensão arterial. Italiana,
viúva de Francisco Presta, ti-
nha cinco filhos.
Elgo Scibel, 66, de câncer, no
Hospital Evangélico. Nascido
no Rio Grande do Sul, casado
com Nilza Teixeira Seibel, ti-
nha dois filhos.
Celdo Barbeita Vianna, 51, dc
insuficiência hepática. Carioca,
casado com Cremilda Pereira
Vianna, gerente de vendas, ti-
nha três filhos.
Deolinda Borges do Coração de
Jesus Fagundes, 90, de pneu-
monia. Portuguesa, viúva de
Francisco Machado Fagundes,
tinha três filhos.

Estados
Ivani Maia Luna, 58, de derra-
me celebrai, em Salvador. Po-
pularmente conhecido como J.
Luna, era um dos mais antigos
e destacados radialistas da
Bahia. Criou em 1950, na Rá-
dio Sociedade da Bahia, o mais
ouvido e popular programa ra-
dioloníco do estado, o Vamos
acortlar, apresentado todas as
mahnas desde 1950 até 1983 e
ciue durante décadas funcionou
corriõ uma espécie de desperta-
dor para milhares de baianos
da- capital e do interior. Ulti-
mamente J. Luna tentava ree-
ditar, já há três anos, na Rádio
Ciube de Salvador, o antigo
sucesso do programa. Come-
çou como contra-regra do Rá-
dio Teatro, produzindo os mais
diferentes e estranhos ruídos

para as novelas então apresen-
tadas pela Rádio Sociedade."Ele tinha que inventar manei-
ra para tirar os ruídos e, em
uma das vezes, utilizou as mãos
batendo no peito para imitar o
trote de carvalo", lembra o
noticiarista e apresentador Ma-
noel Canário, outra legenda do
rádio baiano. Fez sucesso tam-
bém com o programa Cadeira
do engraxate, um programa cri-
tico e de humor, com vários
personagens que atacavam as
mazelas dos políticos e admi-
nistradores. Nesse programa J.
Luna fazia o personagem Ca-
boclo Tantan, que dava cônsul-
tas, mas quando via passar
qualquer mulher, abandonava
tudo e corria atrás. Tinha qua-
tro filhos.

Exterior
Edwird ("Ted") Majeski. 69,
cm sua casa em Washington.
Editor executivo do serviço fo-
tográfico da UPI desde 1968,
Majeski se vangloriava de nun-
ca ter batido uma foto noticiosa
em sua carreira, mas era elo-
giado pela sua aguda sensibili-
dade cm reconhecer uma boa
foto. Nos funerais do presiden-
te Kcnnedy (1963), ele produ-
ziu uma foto que ficou famosa,
«."destacar de um instantâneo
d__família em prantos apenas o
f.h.iyde Kcnnedy, John, sau-
âtíndo seu pai. 

"Éle foi um dos
grandes do fotojornalismo",
<Jíl|_'jClaude Hippeau, vice-
presidente executivo da UPI.
i^laijo em Drexel Hill, Pen-
siiyàma, entrou para a Acme
í^íiwspicturcs. antecessora da
UPI Photos. em 1941, e esteve
etjcatjcgado da seção de radio-
.otãfrdo Corpo de Sinaleiros na
II Guerra Mundial. Em 1983, a
UPI vendeu .eu serviço de opc-
ração de fotos internacionais à
Reuters e Majeski ajudou a
estabelecer um sistema de in-
tercâmbio entre esta agência e
a UPI norte-ameicana. "Ted
era um líder nesse negócio",
disse J.obery Schnitzlein. edi-
tor de fotos da Reuters para os

EUA. "Exigia um trabalho de
alta qualidade. Muitos executi-
vos de hoje aprenderam com
ele. "Majeski, 

que se submete-
ra a uma cirurgia das coroná-
rias e substituição de uma vál-
vula do coração em dezembro
passado, tinha mulher, uma fi-
lha e uma neta.
Arrigo Tassinari, 98, num hos-
pitai de Roma. Atuou durante
15 anos como primeira flauta
do Scala de Milão, sob a dire-
ção.de Arturo Toscanini. Tra-
balhou por 25 anos como pro-
fessor do Conservatório de
Santa Cecília. De sua escola
procedem os maiores flautistas-
italianos, entre eles Sfufrino
Gazzelloni. Ângelo Persichiit c
Leonardo Angeloni. Fez seu
último concerto público em
1980, mas continuou sua ativi-
dade didática em 1986. Casa-
do. tinha dois filhos.
Sebastião Maroto, 58, cm Pa-
ris. Guitarrista e compositor
espanhol, nascido em Grana-
da, morava na França desde
1953. Compôs a música para
Rodas de Sangue, de Federico
Garcia Lorca. Guitarrista clás-
sico. Maroto gravou seu pri-
meiro disco em 1962, com o
título A Guitarra Espanhola.

TUBA STERENBERG
DESCOBERTA DA MATZEIVA

Siioma, Moise e Max, Ana e So-
nia, netos e bisneta, convidam
para a Descoberta da Matzeiva de
sua querida e saudosa mãe, so-
gra, avó e bisavó a realizar-se

'Domingo, dia 24-1 -88 às 10 horas no Cerni-
¦tério Israelita de Vila Rosali. (NOVO).
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Governo pode facilitar casa

própria para quem doar sangue
BRASÍLIA — O brasileiro que quiser colaborar com a

Campanha Nacional de Controle e Prevenção da Aids. doando
sangue, poderá ter facilitado o financiamento para a compra da
casa própria. A informação foi dada ontem pelo consultor-geral
da"República, Saulo Ramos, e c uma das propostas que se
enquadram na política de incentivos à doação de sangue que o
governo pretende executar, já no próximo mês.

O governo estuda ainda a possibilidade de conceder
benefícios a presidiários e funcionários públicos que quiserem
doar sangue. Segundo Saulo Ramos, os presos poderão conse-
guir a redução de sua pena e os funcionários que precisarem
faltar ao trabalho, não terão o dia descontado.

Outras propostas de incentivo à doação de sangue foram
apresentadas ao presidente José Sarney ontem, durante reunião
de duas horas no Palácio da Alvorada, da qual participaram,
além de Saulo Ramos, os ministros da Previdência Renato
Archer, e Saúde, Borges da Silveira, o diretor-gcral da Polícia
Federal, Romeu Tuma, o diretor do Hospital das Clínicas de
São Paulo, Vicente Amato, o coordenador do Programa de
Aids de São Paulo, Airosa Galvão, o professor de hematologia
da Fiocruz Bernardo Galvão, dona Marly Sarney e mais dois
médicos de São Paulo.

Na reunião, foi decidido que a fiscalização e o controle da
transfusão de sangue ficarão a cargo das secretarias estaduais de

Saúde. Na primeira semana de fevereiro, o ministro Borges da
Silveira se reúne com os secretários de Saúde de todo o país,
para definir estratégias de ação no combate à doença.

O presidente Sarney determinou que todo o sangue
coletado deverá ser submetido a exame de qualidade em
hemocentros e laboratórios públicos. A Polícia Federal só
deverá intervir em casos específicos, como no fechamento de
bancos de sangue clandestinos ou ameaças a vigilantes sanitá-
rios.

A lei que torna obrigatórios os testes de qualidade de
sangue em todos os bancos de sangue do país será sancionada
segunda-feira pelo presidente Sarney e deverá ser regulamenta-
da até 3 de fevereiro, prazo que a Consultoria-Geral da
República tem para receber as sugestões que serão incluídas no
texto final.

O ministro Borges da Silveira admitiu que colocará em
discussão no Encontro Mundial de Ministros da Saúde, em
Londres, na semana que vem, a necessidade da realização de
testes em americanos que desembarcarem no país: 

"Acho 
que

todos os países deveriam fazer isso. Se os Estados Unidos
exigem.o teste dc Aids negativo aos brasileiros que solicitam
visto de permanência no país, o Brasil também deve exigir o
exame dtfs norte-americanos que quiserem entrar em seu
território" — argumentou Silveira.

Menino com Aids é internado de novo
SÃO PAULO —- O menino J.A.D. A., de quatro anos, que

recebeu sangue contaminado com vírus da Aids em uma
transfusão feita em 29 de agosto de 1986 no Hospital São
Camilo de Santana, Zona Norte desta capital, foi novamente
internado, ontem, no Hospital Emílio Ribas, do governo do
estado, que cuida de doenças infectocontagiosas.

O caso de J.A.D.A., provocou a biitz que ocasionou a
interdição do banco de sangue do hospital (arrendado pela
Clínica Hemoterápica Pacaembu), que forneceu o sangue para
o menino. Também resultou em um inquérito que vai apurar a
acusação de que a clínica teria repassado sangue dos doadores
sem fazer o teste sorológico que detecta o vírus da Aids, exigido
por lei desde junho de 1986.

J.A.D.A., que já havia sido internado no Emílio Ribas em
dezembro por causa de uma pneumonia e recebeu alta no dia 15
de janeiro, teve que voltar ao hospital porque tem febre,
diarréia e não aceita a alimentação.

No segundo dia do inquérito sobre a contaminação do
Porto Alegre — Jurandir Silveira
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Maria Edyfoi condenada por roubar TV

Doméstica que roubava
residências no Sul vai
passar 2 anos na prisão

PORTO ALEGRE — A ladra e falsa doméstica Maria Edy
de Matos, 26 anos, foi presa ontem na 10° Vara Criminal,
quando se apresentou ao juiz Carlos Alberto Adami da Silva,
que tinha expedido mandado de prisão contra ela. Maria Edy
foi condenada a dois anos e um mês por furto de uma televisão,
em 1986.

Maria Edy de Matos é autora de um série de denúncias de
crimes praticados por policiais, que vão desde roubos de
cheques e assaltos a casas até torturas e assassinato de presos.
As denúncias geraram seis processos, que ainda estão tramitan-
do na Justiça. Em alguns desses processos, Maria Edy está
implicada, porque se apresentava como doméstica para roubar
os patrões e dividir o roubo com os policiais.

A falsa doméstica furtou uma televisão de uma casa na
Rua Assis Brasil, alegando que manteve relações sexuais "e o
parceiro não a pagou conforme combinado". Por isso, acabou
levando a TV. Com a conivência do inspetor Adilson, da
Delegacia de Homicídios, que acabou sendo testemunha de
acusação contra ela, Maria Edy vendeu o aparelho para uma
firma-fantasma, de Jorge Tormem e Jorge Félix Vargas. Os dois
lhe pagaram CZS 1 mil e ficaram de dar o restante, CZS 2 mil,
depois, mas desapareceram.

Caligrafia — Jorge Tormem e Jorge Félix Vargas
acabaram sendo absolvidos da acusação de receptação do
aparelho de TV, mas foram condenados por estelionato.
Adilson acabou se livrando da co-autoria do furto da TV e
tornou-se testemunha de acusação.

Maria Edy, foi levada ontem para a delegacia auxiliar,
onde preencheu várias folhas de papel. A caligrafia será
examinada por peritos e os laudos serão anexados a um outro
processo a que ela responde, juntamente com os policiais José
Antônio Kohrausch Guimarães, Sérgio Ari Rosa, Alcebíades
Ferreira Brasil e Laerle Corrêa da Silva e o informante Cleomar
Menezes Minuto.

menino, o delegado Nicanor Nogueira Branco, da 1" Delegacia
dc Crimes contra a Saúde Pública do Departamento de Polícia
de Defesa do Consumidor, ouviu a médica Telma Gonsalez, do
Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Terça-
feira serão ouvidos os outros fiscais do centro que atuaram na
bliiz.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde vem aumentando
muito os casos de Aids em conseqüência de transfusões de
sangue. As primeiras contaminações por transfusão foram
notificadas em 1985 e representavam, na época, 1,7% dos casos.
No ano passado, já representava 4,6%. Á secretaria considera
separadamente os hemofílicos e os não hemofílicos que contrai-
ram a doença em transfusões. Para a médica Luiza Keyko
Cyafuso, sanitarista do Centro de Vigilância Epidemiológica do
estado de São Paulo, isso é um absurdo: "Essa é a única forma
de contaminação controlável pelas autoridades. O mínimo que
se poderia fazer é controlar o sangue", disse.

Geladeira quebrada faz
IML de Minas enterrar
mortos sem autorização

BELO HORIZONTE — Ao procurar ontem no Instituto
de Medicina Legal desta capital o corpo do seu pai Lino
Marques da Silva, de 75 anos, que morrera no Hospital Joáo
XXIII, Judith Marques descobriu que ele já tinha sido enterra-
do no dia anterior, por ordem da diretora substituta do
instituto, médica Neider Teixeira, sem autorização da família.
Judith protestou e ouviu em resposta que os enterros de
cadáveres necropsiados pelo IML estão sendo apressados por-
que sua geladeira está estragada.

O "desrespeito" com o corpo do pai de Judith, como ela
reclamou, é apenas um exemplo dos transtornos que vem
sofrendo não só parentes de mortos mas também os cerca de 150
funcionários do IML desde o último dia do ano passado, quando
a geladeira, que tem capacidade para 40 cadáveres, foi desativa-
da para conserto.

Juiz desiste de processo
de policiais paulistas que
achacavam seqüestrador

SÃO PAULO — O juiz da Ia Vara Criminal, Ângelo Mário
Costa e Trigueiros, desistiu ontem de presidir o processo sobre
o escândalo da extorsão de CZS 10 milhões que envolveu seis
policiais — entre os quais dois delegados — do extinto Grupo
Anti-Seqüestro (GAS). Trigueiros argumentou: "Por motivo de
foro íntimo, declaro-me suspeito de prosseguir no processo".
Ele não quis revelar o motivo de seu afastamento.

O afastamento do juiz Trigueiros do caso ocorreu momen-
tos antes de ser iniciada uma audiência, na qual prestariam¦ depoimento as testemunhas de acusação. Nove testemunhas já
estavam na Ia Vara Criminal, assim como o delegado Josecyr
Cuoco, único policial envolvido que está preso. Trigueiros
comunicou sua decisão à Presidência do Tribunal de Justiça,
que designou o juiz Eduardo Pereira Santos, titular da 12a Vara
Criminal, para dar prosseguimento ao processo. Santos alegou
que desconhecia o caso e adiou para quarta-feira a audiência
com as testemunhas. Até lá ele pretende estudar o processo.

Os outros cinco policiais do extinto GAS, entre eles o
delegado Domingos Campanella Júnior, todos com prisão
preventiva decretada, continuam foragidos desde o dia 23 dc
dezembro. Também estão foragidos os advogados Arthur
Gomes Filho e Abrão Rauchcfeld, que foram acusados de
terem intermediado as negociações entre os policiais do GAS c
um fazendeiro e um advogado de Marília, cidade a 450
quilômetros a noroeste da capital paulista.

O fazendeiro Fausto Jorge, apontado pela polícia como
contrabandista, e o advogado João Simão neto, ambos de
Marília, constam como vítimas no processo. Segundo a denún-
cia, os policiais do GAS tentaram extorquir-lhes um milhão de
dólares, quantia baixada para CZS 25 milhões, em novembro
passado, para náo indiciá-los no inquérito sobre o seqüestro de
Antônio Beltrán Martínez, ex-vice-presidente do Bradcsco.
Martínez foi seqüestrado em 7 de novembro dc 1986 e libertado
41 dias depois, mediante o pagamento de 4 milhões de dólares..

Tempo -.-Ã,
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Persiste a onda de calor na região Sudeste, devido a
permanência da massa de ar tropical sobre esta região.

A frente fria que se encontrava no Sul do país entrou
em dissipação no litoral do Rio Grande do Sul.

Nas regiões Centro-Oeste e Norte haverá predomi-
nância de céu nublado com chuvas isoladas, assim como no
litoral do Nordeste.

No Rio e em Niterói

Claro a parcialmente nublado com
instabilidade local e passageira à
tarde, principalmente nas serras.
Visibilidade boa. Venlos do qua-
dranle Norte a Sudeste, fracos a
moderados. Temperatura estável:
máxima e mínima de ontem: 41.7"
em Bangu e 25" no Alto da Boa
Visla.

Precipitação das chuvas em mm

Ultimas 24 horas —
Acumulada no més —
Normal mensal 122.4
Acumulada no ano 28.6
Normal anual 1098.4

O Sol

O Mar

Rio

Angra

Cabo
Frio

Ocasoàs

04h28min/l.lm
.6h28min/--3n.

06hl5m.n/l-lm
I8_l.m_v..lm

llhl.ininll.5m

I2h47n.in'0.5m
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Nos Estados

PA:
RR
AP:
AM:
RO:
AC:
SK:
CE:
PB:
AL:
RN:
PK:
BA:
MA:
PI:
DF:
MT:
MS:
CO:
MC:
SP:
KS:
PR:
SC:
RS:

Condições

Encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Pte. nublado
Pte, nublado
Ptc. nublado
Pie, nublado
Pte. nublado
Ptc. nublado
Ptc. nublado
Pte. nublado
Ptc. nublado
Pte, nublado
Ptc. nublado
Pte, nublado
Pte, nublado
Claro
Ptc. nublado
Claro
Ptc. nublado
Ptc. nublado
Ptc. nublado

32.4
33.0

25.0
29.0

30.8
30.0

32.8
31.2
31.4
30.7
30.3
32.8
27.2
28.3
33.d
31.4,
32.2
33.0
34.0
31.6
28.8
29.0

23.0
24.2
23.5
20.1
23.6
20.8
26.2
23.6
24,4
22.5
24.4
23.f)
25.1
24.2
21.8
19.o
23.1
25.2
20.2
20.4
23.8
25. h
20.2
25.1
20.9

No Mundo

O G/Mar informa que o mar está calmo, com
águas a 24°, c os banhos estão liberados.

A Lua

ra Q
Nova
Até 24/01

Crescente
25/01n es

Cheia Minguante
02/02 10/02

Amsterdã
Atenas
Berlim
Bogotá
Bruxelas
Budu peste
Buenos Aires
Caracas
Copenhugue
Chicugo
(.t-nebra
Havana
Lima
Lisboa
I-ondres
Los Angeles
Madri
México
Miami
Montevidéu
Moscou
Nova Iorque-
Paris
Roma
Santiago
Tóquio
Viena

nublado
nublado
chuvoso
claro
chuvoso
nublado
claro
nublado
nublado
nublado
neve
claro
claro
nublado
chuvoso
claro
nublado
ciam
nublado
nublado
nublado
nublado
chuvoso
claro
claro
claro
nublado

Estocadas — O assaltante Amo Kauffman da Rosa, o
Alemão Amo, que estava preso na Penitenciária Estadual do
Jacuí, em Charqueadas, a 50 quilômetros de Porto Alegre, foi
morto com mais de 71) estocadas pelo detento José Juarez da
Silva. Amo, que ia ser transferido para outro presídio, chegou a
ser dado como morto no motim ocorrido no Jacuí no início deste
mès. Alemão Arno participou também, com mais oito detentos,
do motim no Presídio Central de Porto Alegre cm julho do ano
passado. Os amotinados conseguiram escapar, levando oito
reféns.
Mistério — A morte a tiros de um casal, no acostamen-
to da Via Anchieta — ligação São Paulo—Santos, é um mistério
que a polícia de São Bernardo do Campo está tentando resolver
desde a madrugada de ontem. Um detalhe, relatado por uma
testemunha, intriga os policiais: o assassino, visto à distância,
teria jogado sobre o corpo da mulher uma caixa aberta com
camisinhas. Adalbeto Yoshio Kawasaki, 28 anos, comerciante
de jóias, e Aríete Ferreira Alves. 42. estavam no Chevette IO-
2406, do rapaz, quando foram baleados.

DR. MATEUS VASCONCELOS
(MISSA DE 7o DIA)

t 

LABORATÓRIOS SILVA ARAÚJO ROUS-
SEL S/A E QUIMIO PRODUTOS QUIMÍ-
COS COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, com
pesar, comunicam o falecimento de seu

ex-Diretor e Conselheiro de Administração, Dr.
MATEUS VASCONCELOS, e convidam parentes
e amigos para a Missa de 7o Dia, a ser celebrada
no dia 24/01, Domingo, às 18:00 horas, na
Capela do Colégio Sagrado Coração de Maria, à
Rua Tonelero, 56 — Copacabana.

ARLETTE VICTORIA MALMSTROW
1 ano de saudade

Marido, filhas, genros e netas convidam para
missa de 1 ano em memória de ARLETTE. Dia
25 às 11:00 h na Igreja São Sebastião de Itaipu
— Itaipu, Niterói.

ELISABETH HAHLBOHM
Adele, Flávio, Marcelo, Christa, Marcos e
Dylson, agradecem as manifestações de cari-
nho recebidas neste momento de profunda
dor e convidam para a MISSA a ser celebrada
no dia 26 terça-feira, às 10:30 hs na Igreja de
N. S. do Monte do Carmo à R, 1o de Março ao
lado da antiga Catedral.

t Dr. MANOEL XAVIER
DE VASCONCELLOS

PEDROSA
Sua família comu-

nica seu falecimento e
convida para o sepulta-
mento hoje às 10:00
h, saindo o féretro da
Capela 6 do Cemitério
São João Batista.

t
PROFESSOR

ÁLVARO FRÓES DA FONSECA
MISSA DE 7° DIA

A família agradece ás pessoas que compareceram ao sepultamento e convida amigos,
colegas e ex-alunos para a Missa a ser celebrada no dia 27 do corrente mès, às 10
horas, na Matriz de S. Paulo Apóstolo, à rua Barão de Ipanema, 85, em Copacabana.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anuncio na Av Brasil. 500 De domingo a 6J até
20.OOh. acs sábados e lenados ale 17:00h. Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de
CLASSIFICADOS

Para outras informações, consulte o seu
JORNAL DO BRASIL
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Avisos
Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anuncio na Av
BrdSil. 500 De domingo a 6'' ato
20 OOh. aos sábados e lenados
alé 17 OOh Tel 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no ho-
ráno comercial nas íoias de

CLASSIFICADOS
Para outras informações.

consulte o seu

JORNAL DO BRASIL



JORNAL DO BRASIL Cidade sábado, 23/1/88 a 1° caderno a 12-a.

Decorador é assassinado a golpes de porrete na Lagoa:
].;: . . . |^ UMW

(íií Brandão

guando a busca
(Je companhia
leva à tragédia

Elenilce Bottari
_i

! Discriminado em sua comunida-
dje, ele sai em busca da companhia
de- michês (homens que usam o cor-
pb para ganhar dinheiro), normal-
nfehte encontrados em bares, praias,
ruas" e galerias da Zona Sul. Quase
sempre volta para casa acompanha-
do de um jovem bonito, atlético,
típico da classe média. Horas depois
oijovem deixa o prédio com algumas
sacolas e o homossexual fica estendi-
áo na cama ou no chão, o corpo
cheio de facadas, a cabeça esfacelada
por. objeto contundente ou o pescoço
gárrpteado por fios de náilon.

! 'Isso aconteceu pelo menos 20
vezes no ano passado. Variaram os
cèfiários, mudaram os nomes das
personagens, mas o enredo foi sem-
pfe o mesmo. Como foi o mesmo o
requinte de crueldade — o assassino
costuma deixar a vítima em posição
humilhante, desarruma a casa, espa-
lha sangue por toda parte —, o que
denuncia situação muito mais grave
qüe a afastada hipótese de grupo de
ejctermínio contra homossexuais: a
existência de um crime-padrão, cal-
cado na traição e no preconceito e
que tem como pano de fundo a
prqstituição.

| Nem mesmo a campanha feita
por intelectuais e artistas, por oca-
sião da morte do teatrólogo Luís
Antônio Martinez, assassinado com
mais de 80 facadas, em 23 de dezem-
b(ro, reverteu o quadro. Depois dis-
só,.dois crimes, igualmente barba-
r|)s, ocuparam as páginas policiais.
Segundo as autoridades, são casos
isolados para os quais não existe
prevenção policial ou mesmo judi-
ciãL,

Só em Niterói, registraram-se oi-
to assassinatos em 87. Em outubro a
polícia encontrou o funcionário da
Junta Comercial, Francisco Edison
Castro Landin, com um machado
enterrado 8 cm no crânio: "Em mui-

Décio Escobar

tos anos trabalhando como policial,
foi uma das cenas mais impressio-
nantes que vi, realmente bárbaro"
— disse o delegado Irbano Cariello,
titular da 76a DP. O crime até hoje
não foi solucionado e, segundo Ca-
riello, cada vez se torna mais difícil
chegar ao assassino, uma vez que as
testemunhas têm medo de falar.

O advogado Nilo Batista, que
atua no caso Martinez como assisten-
te de acusação, não tem dúvidas
sobre a culpa de Gláucio Garcia de
Arruda, de 22 anos, apontado como
principal suspeito: "Gláucio disse
que não conhecia Martinez, mas o
porteiro do prédio o identificou co-
mo a pessoa que esteve duas vezes
no apartamento com a vítima. O
porteiro o reconheceu também como
a segunda pessoa a entrar no aparta-
mento no dia do crime e que depois
saiu com uma sacola de Martinez.
Gláucio não tem álibi, apresenta
escoriações e a polícia encontrou em
seu apartamento uma sacola com as
mesmas características e com man-
chás que podem ser de sangue",
explicou.

' Para o psiquiatra Wilson de Lira
Chebabi, a prostituição não encerra
o problema: 

"Toda relação homos-
sexual é trágica, porque na verdade
o homossexual não quer ter o outro,
mas ser."

É uma relação de inveja — argu-
menta ele: "No caso desses rapazes,
eles também não têm amor pelo
parceiro, o que querem é sua posição
social e financeira. Com o tempo, o
relacionamento se torna insuportá-
vel e o desfecho é sempre trágico."
Chebabi observa ainda que a roman-
tização da relação homossexual pode
ser extremamente perigosa.

O escritor Aguinaldo Silva lem-
bra que 

"o buraco é mais embaixo" e
que violentas são as relações que
envolvem homossexuais preconcei-
tuosos, que procuram parceiros en-
tre heterossexuais: "Eles não admi-
tem transar com alguém como eles.
Acho isso uma besteira, as relações
entre gays são muito mais prazeiro-
sas e muito menos perigosas". Para
Aguinaldo, acabou o tempo em que
uma bicha podia levar um bofe (mi-
chê) para casa sem conhecê-lo muito
bem: "Chega dessa história de dizer:

Luiz Antônio Martinez Correia Chico Prado

O 

decorador Francisco de
Paula Prado Salomão,
56 anos, foi assassinado

na madrugada de ontem, em seu
apartamento na Rua Gastão
Bahiana 615 (Lagoa), a golpes
de rolo de pastel e porretes, por
dois rapazes de seu círculo de
amizades: Lauro, de origem pa-
raguaia, e Paulo, morador no
Posto 6.

O crime só foi descoberto
pela empregada Ana Maria
Sousa às IOh, depois que ela
estranhou a demora do patrão
em acordar. A polícia acha es-
tranho que Ana Maria, do quar-
to de empregada, não tenha
ouvido qualquer ruído na hora
do crime e muito mais estranho
que o irlandês Oliver John Tat-
tan, que mora no apartamento,
no quarto ao lado do da vítima,
também não tenha escutado
nada. .

Dois rapazes — Quinta-
feira à noite, Ana Maria foi
visitar a irmã Aparecida, no
Morro do Fogueteiro, e voltou
por volta das 23h, quando en-
controu Lauro, que passava fé-
rias com o decorador Chico, e
Paulo, que passou o dia inteiro
no apartamento, depois de seu
costumeiro cooper na Lagoa.

Por volta de 1 hora chegou
Oliver, que se recolheu ao quar-

to. Às 8h30min, ele acordou e
saiu para o trabalho, uma joa-
lheria cujo nome se negou a
dizer, dissimulando que estava
desempregado. Ana Maria esta-
va acordada desde 7h30min, fez
café e iniciou o serviço de limpe-
za, quando telefonemas come-
çaram a chamar Francisco Pra-
do. Só por volta de meio-dia,
depois de ter preparado o almo-
ço, Ana Mana estranhou a de-
mora de Chico e foi chamá-lo.
Ele estava morto sobre a cama,
coberto com uma colcha, e so-
bre a cabeça dois travesseiros,
usados pelos criminosos para
abafar os gritos da vítima. Sob o
corpo, um pedaço de madeira e,
ao lado da cama, o rolo de
pastel. Os armários estavam re-
virados, sinal de que os crimino-
sos procuraram algo, embora
Ana Maria não tenha dado por
falta de nada.

A empregada acha que o cri-
me ocorreu por volta de
2ri20rnin — detalhou com exati-
dão a hora —, pois escutou o
gato Caca e o cachorro Jeh
chorando. Lauro, o paraguaio,
recolheu sua roupa, que ficava
no armário de pequeno quarto
transformado em escritório, e
fugiu com Paulo, deixando o
prédio Lagoa das Raízes ainda
de madrugada.
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O começo do fim pode ser na Alaska, a galeria do amor,,.

'ai, meu Deus, mais uma bicha mor-
reu'. O mundo está muito violento e
não se pode mais confiar em nin-
guém" — afirmou. Mas observa que
isso não ameniza a culpa do crimino-
so: "Matou, tem que pagar".

A morte de Luís Antônio Marti-
nez revoltou a classe intelectual e
deu início a uma campanha contra a
violência. Uma comissão de artistas
procurou o secretário de Justiça,
Técio Lins e Silva, que garantiu
apoio ao movimento para acabar
com o preconceito. Para Geraldinho
Carneiro, um dos integrantes da co-
missão, a sociedade é a maior res-
ponsável por esses crimes: "Ela in-
centiva a cultura Rambo, uma peda-
gogia perversa, um louvor à vio-
lência.

O vice-presidente do Triângulo
Rosa (Associação de Defesa dos Di-
feitos do Homossexual), João Antô-
nio Mascarenhas, lembra que o pro-
blema do preconceito é ainda mais
profundo: 

"Nós crescemos ouvindo
nossos pais dizerem que ser um gay é
a pior coisa que poderia nos aconte-
cer. Muitos crescem sem conseguir
superar essa cultura e acabam sujei-
tos a todo tipo de chantagem, violên-
cia ou discriminação. A situação é
tão grave que, enquanto vivo, o
homossexual tem uma relação com a
família do tipo você finge que não é e
nós fingimos que não vemos. Depois
de morto, os parentes fazem de tudo
para abafar as razões do crime,,difi-
cultando inclusive a apuração. E co-
mo se acreditassem que, com a mor-
te, o mal foi cortado", disse.

Uma sucessão
de tragédias
que vem de 68
20 de outubro de 1968 — o decorador
Gerardwin Brandão, 63 anos, é assassina-
do a golpes na cabeça — desferidos com
um castiçal — por dois homens: Antônio
Cortinois, o Italiano, e Luís Carlos Lou-
zada, o Barone. O crime aconteceu em
Minas e, sem solução na época, deu
espaço a outro latrocínio, igualmente
bárbaro.
17 de abril de 1969 — o ex-adido cultural
da Embaixada do Brasil em La Paz,
Décio Escobar, é estrangulado em sua
residência na Urca, por Barone e Itália-
no, que tiveram como cúmplices dois
menores também michês: Artur Sanches

Filho e Sérgio Gusmão. Os dois crimino-
sos foram presos e condenados a mais de
30 anos de prisão, mas não há registro no
Desipe de que cumpram pena no Rio.
11 de dezembro de 1983 — o figurinista e
costureiro Gil Brandão, de 59 arios', "é"
assassinado com 13 facadas por OdlfríàT
Cavalcante Rager, de 19 anos, Roberto'
Cruz do Nascimento, de 21, e por E'.TJ!!5..V)'
de 15 anos. Odimar é o único que cumpri^
pena de 20 anos, no Instituto Ferreira',
Neto, em Niterói. ...-.,„.i,
novembro de 1987 — o turista francês.
Mareei Pencern, 38 anos, foi ferido a faca
por Gláucio Garcia de Arruda, de 22
anos, que estava com outro michê. Pen-'
cem reagiu e denunciou o caso na 13a
DP. Como não bastassem seu depoirneh-"
to e o laudo do IML, o delegado Romeu.
Diamant liberou o rapaz. (| |(U||JDias depois morre Luís Aht^jjjp,
Martines e o principal suspeito é Glá,ucjort,
(E.B.).

VI

Sete pessoas morrem de meningite em hospital do Rio
X. ^"^ Júlio César Pereira-nÊÊÊÊmmWmmWÈmWfflÈmWÈffimmmWimi&W . "'-

Colônia distribui remédiopm uma hora — entre 20h e 21h —
morreram no Hospital Sousa Aguiar sete
das oito pessoas internadas com sintomas
de,meningite meningocócica: rigidez de
nuca,,febre e dores de cabeça. Os medi-
cos, que descartaram a possibilidade de
existência de foco localizado da doença,
determinaram o isolamento de todo o
segundo andar do prédio e mandaram
que os funcionários trabalhassem de más-
caras, além de proibir acompanhantes.' A inexistência do foco foi, segundo o
médico Luís Carlos, que chefiava o plan-
tão, porque as pessoas mortas residiam
em diferentes pontos da cidade: três
rrroratfafh no Centro, uma passou mal na
Avenida Rio Branco, outra tinha residên-
cia"no Caju, uma morava em São Cristo-
vão e~a, última havia sido removida do
Hospiíál Padre Olivério Kraemer (Zona
Qesté).'para o HSA.

i Precaução — Ao assumirem o
plantão ãs 20h, os médicos foram avisa-
dos deque oito pessoas, com sintomas de
rneningue meningocócica, haviam sido
internadas e estavam em estado grave. E
receberam recomendação de ministrarem
a;medicação apropriada para a doença.

|i De acordo com os médicos, entre 20h
e' 21h, dos oito pacientes graves morre-
rlfm Iracema da Costa, cujo corpo será
necropsiado no próprio Sousa Aguiar.
para detectar se a causa-mortis foi real-
mente meningite; Antônio Soares Go-
rijes, residente na Travessa Palermo, 47;
Sebastião Marcai de Sousa, que se sentiu
mal na Avenida Rio Branco; e Joaquina
Soares de Sousa, moradora no Caju.

|j E também uma mulher parda, de 60
anos presumíveis, removida da Rua Car-
lós Sampaio (centro); Maria do Amor
Divino Carneiro, que morava na Rua
Major Fonseca (São Cristóvão); e Louri-
vai dos Santos, também do Centro.

| O médico Luís Carlos determinou
então que fossem retirados do hospital e
rfemovidÕS para o São Sebastião, no Ca-
ju, os pacientes Salim Ibhraim e José
Arnaldo C. Pontes. O primeiro saiu de

maça e o outro, que sentiu tontetras
dentro de um trem, deixou o hospital
com um respirador artificial.

Luís Carlos, que pediu não fosse feito"
alarde dos casos com sintomas de menin-
gite, pois não estava ainda caracterizada
a doença, informou que entre outras
providências determinara que os funcio-
nários — médicos, recepcionistas, guar-
das e enfermeiros — trabalhasem de
máscaras, para evitar contaminação.

E mandou que se suspendessem as
remoções para o Sousa Aguiar de enfer-
mos com sintomas dc meningite. O hospi-
tal, por determinação do médico, só
deveria atender os casos de urgência.
Luís Carlos disse que no HSA, em estado
grave, haviam ficado dois pacientes adul-
tos. Eles estão na sala de grande emer-
gência. no segundo pavimento.

O médico mandou que se verificas-
sem os internos da sala cinco e um, esta
reservada à triagem, para saber se have-
ria alguém com o sintoma da doença.
Durante a madrugada, de acordo com o
médico, uma ambulância do Sousa
Aguiar ficaria reservada para fazer quan-
tas remoções fossem necessárias, para o
São Sebastião.

Outra providência foi a proibição de
permanência de acompanhantes das pes-
soas que normalmente vão ali se medicar
à noite e de madrugada. Médicos da
equipe, que náo se identificaram, infor-
maram haver tomado conhecimento de
inúmeros casos de internações no Hospi-
tal São Sebastião de pessoas com sintoma
da doença. Também no Hospital da Pos-
se. em Nova Iguaçu, 14 pessoas teriam
sido internadas.

Os mesmos médicos, embora isso
ainda não esteja caracterizado, com lau-
dos técnicos, crêem que a morte dos sete
pacientes se deve à meningocócica, que
dos quatro tipos de meningite é a fulmi-
nante. As outras — virótica, estafilocóci-
ca e pneumocócica — são mais brandas e
permitem a recuperação do paciente
quanto tratadas no devido tempo.

SABE DE BOLA MATA NO PEITO
E ROLA MACIO.

JOÃO
SALDANHA

JORNAL DO BRASIL
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Funcionários do hospital passaram a usar máscara

Mesmo sem saber ao certo o tipo
de meningite — meningocócica ou
viral — contraída pelos meninos
Marcelo e Luis Roberto, participan-
tes de uma colônia de férias promo-
vida pelo Clube Piraquê, na Lagoa, a
equipe médica do Centro Municipal
de Saúde da Gávea liberou o prosse-
guimento das atividades. A decisão
Foi tomada durante uma reunião com
os pais e a direção do clube, ontem
pela manhã, quando a equipe lidera-
da pelo diretor do centro, Harvey

, Ribeiro, tranqüilizou a todos, negan-
do o risco de contágio para as demais
330 crianças da colônia.

Marcelo e Luis Roberto, interna-
dos desde a última quinta-feira nas
clínicas Urgil, em Ipanema, c no
setor de urgências pediátricas da Po-
liclínica de Botafogo, passam bem,
embora não tenham ainda um diag-
nóstico definitivo sobre a classifica-
ção da meningite. De acordo com o
diretor da Urpe, Maurício Toros, os
exames de laboratório que vão indi-
car as características da doença são
lentos e só deverão estar prontos em
três dias. O diretor do centro de
saúde negou-se a prestar qualquer
informação, alegando "ordens" do
secretário José Assad.

A reunião, realizada a portas
fechadas nas instalações do clube, foi
iniciada às IOh e durou duas horas.
O superintendente do Piraquê, Má-
rio Vanderley. impediu o acesso de
jornalistas ao interior do clube neste
período de tempo. À saída, alguns
pais exibiam vidros do medicamento
Rifampicina, distribuídos pela equi-
pe médica do centro, a título de
profilaxia, c mostravam-se tranqüili-
zados com a garantia dos médicos de
que os dois casos não representavam
nscos.

Maria Mauriti, grávida de nove

meses, afirmou não ter medo. Mãe
de um dos participantes da colônia^
ela pretende manter a freqüêncía'de"
seu filho no clube, mas por medí^a^
de segurança administrará o rerné.djo,,
em períodos de 12 horas, conforme o.
conselho dos médicos. Cláudia Mas-
carenhas, com um filho na colônia ei
outro em casa, demonstrou apreen1-
são com o caso e vai aguardar o
período de 10 dias previsto para a
incubação da doença. De acordo'
com alguns pais, das 10 turmas parti-''
cipantes da colônia de férias, apenas'
uma — onde surgiram os casos —, á.
106, teve os responsáveis convoca-
dos para a reunião. Num recado
lacônico por telefone, a direção do
clube avisou que o encontro 'seria"
feito com os médicos ligados"7'áp"
tratamento de Marcelo e Luis,'^-',
berto, o que verificou-se nãq,,,sprH
verdade. O restante dos pais nãohfoi.
comunicado sobre o surgimento, da.
doença. ",;'

A presença dc jornalistas ao final
da reunião atraiu a atenção de outros'
freqüentadores, que também ignora-
vam o caso. Segundo o superinten-
dente do Piraquê, a piscina interdita-í
da na quinta-feira 

"por problemas»
no equipamento" já foi liberada e«
nenhuma outra providência preven-j
tiva foi tomada:

— O que tínhamos de fazçjf já,
fizemos. Chamamos o centro de saú-,
de. Não há motivo para o encerra-i
mento da colônia, tudo já está con-j
trolado — disse clc, alegando-'ter!
impedido a entrada dc jornalistas ha!
reunião para evitar pânico entre os-
pais. _ ., ,

A participação na colônia, inicia-:' da no dia cinco de janeiro, custa CZS"
5 mil aos filhos de sócios e CZS Jmil'
às demais crianças. As atividades,
serão encerradas no prazo previsto.,
na próxima sexta-feira.
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Falta "i €& .*.água provoca guerra
Na manifestação cm protcsio contra a falta

d'água, cerca de 300 moradores da Rua Marquês
de ^.brantes, no Flamengo, enfrentaram a tropa
de choque do 13" BPM, que foi recebida com
pedras, ovos e sacos cheios de água atirados do'
alto dos prédios. Houve muito tumulto sem agres-
soes dos policiais, que tiveram de se render a um
acordo com os manifestantes e andar em passeata
até o final da rua. A chegada da tropa de choque
só serviu para agitar os manifestantes, que poucou_nfí. tinham decidido liberar o transito na Mar-

htj__s de Abrantes, interrompi do ãs 18h30min.
„„ „Çom a intervenção da Polícia, a manifestação
-qne.i acabaria às 19h30min estendeu-se até
20h50min, quando o trânsito voltou ao normal.
Aos gritos de "queremos água", os moradores da
Rua Marquês de Abrantes, quase todos do trecho
entre as ruas Paissandu e Marquês do Paraná,
onde falta água, pretendiam uma solução da"Cedae 

para o problema. Caso não recebam qual-
quer satisfação, eles prometem para hoje voltar às

.iruasi, impedir o trânsito e fazer nova manifestação
íçhm passeata. 

"Não somos final de linha e esta-
f,mos gastando uma fortuna com pipas d'água que
, levam dias para chegar nos prédios. O Leme está
recebendo água de graça da Cedae", disse Helena

^Barbosa, que é síndica do n° 148.
,: . Discussões — Há oito dias sem água —
alguns prédios chegam a abrir as caixas por apenas

• lá minutos—, os moradores da rua lançaram mão
-de-cavaletes, pedras e vergalhões, fechando na

marra o trânsito em frente à Rua Fernando
Osório, provocando discussões com motoristas

exaltados sob o forte calor. Uma hora depois,
quando começaram a retirar os cavaletes. foram
surpreendidos pela tropa de choque e com vaias
reiniciaram a manifestação. Houve alguns empur-
rões e ameaças por parte dos policiais na tentativa
de fmpedir que manifestantes se deitassem no
meio da rua. O medico Ancelmo Saturnino Tei-
xeira, morador do n° 141, propôs acordo através
do capitão Daltro, e comprometeu-se a organizar
a passeata, que seguiu com a cobertura dos
policiais.

Alguns manifestantes insistiram ainda em no-
vos bloqueios mesmo com o término da passeata,
mas pouco depois, já sem apoio, abandonaram
seus postos antes da chegada do reforço de
policiais do Batalhão de Choque (Io BPM). Valeu
de tudo para convencer a polícia a liberar a
manifestação: uns relataram as dificuldades pro-
vocadas pella falta d'água e outros preferiram
barganhar troca de apoios garantindo serem favo-
ráveis ao movimento grevista dos policiais.

As faixas que diziam "Fora Cedae"e "Qucre-
mos Água", traduziam a revolta dos moradores
da Rua Marquês de Abrantes que estão sendo
obrigados a recorrer a amigos e parentes fora do
bairro para lavar roupa e até mesmo tomar banho.
"O 

prédio já está fedendo e os novos moradores
estão arrependidos da mudança", afirmou Alceu
Ribeiro, que é porteiro do n° 100. Segundo ele, o
prédio não recebe uma gota de água e o carro-
pipa ao preço de CZS 5 mil, encomendado
anteontem, ainda não tinha aparecido. A síndica
do n° 126, Elisette Sisson, disse que as pipas estão

custando até CZS 10 mil, sem qualquer garantia
de chegar na data pedida.

Além dos moradores da rua, a falta d'água
está prejudicando também os comerciantes que
estão ameaçados de fechar as portas caso a
situação não se resolva. Moradores e comercian-
tes concordam que o problema é da Cedae e
acusam a companhia de estar gannando dinheiro
com os pedidos de d'água. Alguns moradores
contaram que o manobreiro responsável pelo
registro na Rua Marquês do Paraná comparece
diariamente ao local e abre o fluxo d'água para
encher a cisterna do posto de gasolina Esso, na
esquina da mesma rua com a Marquês de Abran-
tes. Outro comentário é de que este mesmo
manobreiro teria cobrado CZS 5 mil de cada
prédio para limpar os canos de uma obra inacaba-
da da Cedae, e como os síndicos não aceitaram,
nada foi feito.

Ana Paula Pereira de Andrade e Marcela
Cerejo Brás, ambas com 13 anos, moradoras do
prédio n" 52, já se acostumaram à rotina de
peregrinar pela rua com garrafas pequenas à
procura de um pouco d'água cedida por vizinhos.
No prédio delas a água só aparece por 15 minutos
e se o carro-pipa não aparecer, nem mesmo uma
gota cai das torneiras. Quando a água chega, o
problema é o barro, que impede muitas vezes a
lavagem de roupas ou, o recarregamento dos
filtros.

Governador manda Cedae acelerar as obras
......O governador Moreira Franco ordenou às
'•empreiteiras contratadas pela Cedae que traba-
Jmem o dia todo, inclusive aos sábados, para'terminar antes do prazo (março/abril) as obras de
jpidnóna da rede de abastecimento e aumento de
.captação de água do Guandu. Ontem. Moreira
anunciou que a cidade terá, a partir da próxima
semana, mais 100 milhões de litros de água por dia
para, reforçar a distribuição, mas que o ideal —
•mais 320 milhões de litros de água por dia — só
será alcançado ao final de todas as obras.
-i*nnii „
rl,,,„.As obras em Botafogo, que aumentarão o
-fluxo de água para o Leme e a Urca, dois dos
¦bairros mais afetados pela falta d'água, ficam
prontas em seis dias, prometeu Moreira Franco.

O Governo do Estado está investindo CZS 4
bilhões nas obras.

— Não tenho a menor dúvida que as dificul-
dades que estamos passando não mais se repetirão
— disse Moreira — as equipes das empreiteiras
trabalharão em turnos de 24 horas para que as
obras sejam aceleradas.

As obras — O Palácio Guanabara está em
obras, com poeira por todo lado, paredes derru-
badas, buracos abertos nas paredes, tabiques
isolando corredores, mas não falta água nas
torneiras e os chafarizes funcionam normalmente.
Mas no Palácio Laranjeiras, residência oficial do
governador, faltou água por algumas horas.

As grandes obras que a Cedae está fazendo
são as seguintes:

A 5a linha de água bruta do Guandu (3 mil 80
metros de tubulações de 2,50m de diâmetro para
retirar mais 3 mil litros de água por segundo do rio
Guandu), Adutora Piraquara (4 mil 200 metros de
tubulação de l,50m de diâmetro para ligar a
Adutora do Guandu ao sistema Lages) que servirá
para melhorar o abastecimento da Baixada Flumi-
nense e da Zona da Leopoldina; Elevatória do
Baixo Recalque do Guandu (ampliação de capaci-
dade com reforma de equipamentos), Estação de
Tratamento do Guandu (reforma de filtros, de-
cantadores, casa de química, sistema de cloro,
galerias e mesas de comando), Linhas de alto
Recalque do Guandu (proteção contra corrosão),
Elevatória do Lameirão (compra e.instalação de
bomba nova) e a 5a Linha de Água Tratada
Laranjal—Fonseca.
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Com cavaletes e pedras, moradores impedem o trânsito na rua

Um calor recorde na cidade
José Roberto Serra

cas

Termômetros marcam a
temperatura mais alta
dos últimos três anos
__L .1 i_yo — desde 1985 °Rio de Janeir°
^_fc JL • ¦ não vivia um dia tão quente
como o de ontem. A máxima ocorreu em Bangu
e a mínima foi alta demais para o Alto da Boa
Vista: 25°. O Serviço de Meteorologia garante
que o tempo permanecerá estável e que o fim de
semana continuará quente para os cariocas. On-
tem, muitos encontraram, num chafariz, a me-
lhor saída para fugir da temperatura recorde.

Não foi para isso que o Marquês do Lavra-
dio, em 1772, mandou construir um chafariz na
Glória. Naquele tempo, o abastecimento de água
à população dependia dos chafarizes. Os água-
deiros enchiam suas pipas montadas em carroças

e percorriam as ruas para vendê-las. Mais ou
menos como hoje. Do chafariz antigo, a Glória
não tem nem sombra. Hoje, o bairro conta com
dois modernos, na Praça Paris.

Mas essa "moleza" vai acabar. O Departa-
mento de Parques e Jardins colocou três guardas,
um deles com cassetete, para impedir a turma de
usar o chafariz como piscina. 

"Eu só cumpro
ordens", explica o guarda Antônio Carlos Ribei-
ro. Só que não é tão fácil assim tirar em
encalorado de dentro d'água.

Já a natação no chafariz da Avenida Presi-
dente Vargas só tem como vigilante o busto de
ferro do Zumbi dos Palmares. Enquanto o reló-
gio da Central marca três da tarde, o digital
registra a temperatura: 40 graus.

José Luís Rocha de Paula, 11, Aloísio Santos
Gouveia, 11, e seu irmão Anselmo, 7, não tem

medo de pegar uma doença brincando na água
em que se banham até mendigos. "A gente já tá
acostumado."

Quem não tem cão caça com gato. Os
moradores de Benfica, Bonsucesso, Olaria e
Penha costumam fazer do lago da Quinta da Boa
Vista a sua piscina. Durante os dias mais quen-
tes, dezenas deles podem ser vistos dando suas
braçadas nas águas barrentas do lago de cimento.

Só que a festa pode acabar. Os chafarizes da
Praça Mahatma Gandhi e da entrada do túnel da
Wenceslau Bráz foram cercados por grades en-
quanto que o da Princesa Isabel foi esvaziado,
diminuindo consideravelmente as alternativas
aquáticas para o calor do verão.

Nem nas praias o carioca resistiu à tempera-
tura de ontem: a maioria dos banhistas passou o
tempo todo dentro d'água.
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Para refrescar, três meninos mergulham no lago do chafariz

Aposentados
'1 >R1(I "¦-

, Apesar do calor e dos problemas de hiperten-
.são da maioria dos idosos, cerca de 500 aposenta-
dos e pensionistas da Previdência realizaram um
protesto, das ÍOh às 16h de ontem, em frente à'sede do INPS, na Rua Pedro Lessa, data em que
fóiíò- deveriam comemorar o Dia do Aposentado.' Cdrn' panelas vazias, bengalas e vestidos de men-
_iéos, alguns fantasiados e outros mal vestidos
pela'própria pobreza em que se encontram, eles
pedem aposentadorias e pensões justas ou que
pelo menos seus direitos sejam cumpridos.

--. "Estamos em greve de fome forçada pelo
INPS"; "Militar 

que se aposenta morre no posto,
•trabalhador que se aposenta morre de desgosto";"Aposentadoria na Europa é prêmio e descanso"."A Previdência arruinou-me, estou sem fundos".
Estes eram alguns dos dizeres dos cartazes confec-
cionados pelos manifestantes. Eles carregavam no
bolso a comprovação de seus minguados salários,
alguns recebendo vencimentos inferiores ao sala-
rio mínimo nacional, que hoje é de CZS 4 mil 500,
pois o piso da Previdência para aposentados e
pensionistas é de CZS 3 mil e 60—salário mínimo
de referência.

___.„.__. Nós não estamos fantasiados de maltrapi-
•íhos; esta é a nossa condição atual. A defasagem
«de nossos salários em relação ao índice de inflação
ido ano passado é de 179%. Quando precisamos
comprar remédios deixamos de comer, porque o
-preço dos medicamentos dispararam, aumentan-
-do-só no ano passado de 800% a 1 mil 200%. Em
-_987, enquanto o salário mínimo teve aumento de
"36,%, nossos vencimentos foram reajustados em"áp.fias 186%. Estamos sendo condenados à fome

e a^miséria pela política de correção de nossos
proventos e pensões pela falida e famigerada

ÜJSEs. Este índice que deveria reger preços t
utilizado apenas para regular nossa renda mensal
— reclamou Roberto Pires, vice-presidente da
Asaprev (Associação de Pensionistas e Aposenta-
dos da Previdência no Rio).
.,_,, Para o presidente da Asaprev, Alcino Aguiar,
(Se,|fl( governo cumprisse a lei e pagasse aos
aposentados e pensionistas o que eles tèm direito,
alguns problemas já estariam resolvidos:

— Os nossos reajustes, além de náo seguirem
o índice da inflação, são pagos com três meses de
atraso, sem qualquer correção. Os trabalhadores
da ativa receberam reajustes de cerca de 40% e
nós tivemos apenas 7,67%, mesmo assim o último
t)ile' recebemos foi cm setembro.

segundo ele, o aposentado é despido das
armas e do processo legítimo de negociação e
greve de que dispõem os trabalhadores da ativa,
,e,.portanto, são obrigados a aceitar as delibera-
ções e imposições da Previdência.

O vice-presidente da Confederação dos Apo-
sentados e Pensionistas do Brasil. Luís Viegas da
Mota Lima, disse que para conseguir melhores
•vencimentos o pessoal está lutando em várias
frentes. Na principal — a Constituinte — tentam
.fazer aprovar três emendas: reajustes dos aposen-
tados de forma a restabelecer o poder de compra
da data da concessão da aposentadoria ou pensão;
pensão às viúvas iguais à aposentadoria (atual-•mente elas recebem metade e mais 1Ü% por

em pe
José Roberto Serra
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de guerra

Vestidos como mendigos,
os aposentados foram à
sede do INPS protestar

dependente), e que no ato do requerimento da
pensão haja um adiantamento correspondente a
três meses, pois muitas vezes a pensão custa a ser
deferida e neste período as pessoas ficam sem
dinheiro.

Pedem ainda a participação dos trabalhadores
na administração e fiscalização dos órgãos da
Previdência e defesa da Previdência contra a
tentativa de privatização. Luís Viegas contou que
a última lei, que regula os vencimentos dos
pensionistas, sancionada ano passado pelo presi-
dente Sarney, estabelecia 95% do salário mínimo
como piso dos benefícios.

— Eles não a cumprem e estão pagando o
salário mínimo de referência. Além disso, nin-
guém entende como são calculados nossos salários
e reajustes. Basta chegar em um posto e constatar
que nem os funcionários sabem explicar.

Entre os aposentados que se concentraram em
frente ao INPS. José Luís Gonçalves, 65, carrega-
va uma tabuleta e um prato vazio na mão. Muito
macro, José Garafa Soares, 76. levava na máo

uma bengala e vestia farrapos. A maioria preferia
sensibilizar a sociedade e as autoridades mostran-
do os próprios contracheques. Otávio Teixeira de
Sousa era um ds mais inflamados na manifestação.
Chegou a fazer um comício protestando contra
um senhor que interrompeu por diversas vezes o
discurso do vice-presidente da Confederação dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil, Luís
Viegas.

As reclamações eram muitas:
Manoel Antônio Polônio, 70: "Eu era super-

visor da Petrobrás e ganhava, quando me aposen-
tei por tempo de serviço, o equivalente a 20
salários mínimos. Trocava de carro de dois em
dois anos e levava uma vida tranqüila. Durante os
últimos 15 anos de serviço descontei o valor
referente aos 20 salários e hoje recebo de aposen-
tadoria três salários mínimos e meio, mal posso
comer."

Átila Azevedo, 73, ex-diretor da Mesbla:
"Hoje eu deveria receber CZS 30 mil, mas ganho
apenas a metade. Já tentei trabalhar em uma
imobiliária e vender material de construção.
Atualmente sou síndico do meu prédio e serei
obrigado a ficar no posto até morrer, para não ter
que pagar o condomínio."

Honório José de Andrade, 69, aposentado
especial com 36 anos de serviço, 27 anos como
funcionário da Light: "Em 1967, comprei a minha
casa, em Pilares, pelo Sistema Financeiro de
Habitação. Os reajustes anuais estão na base de
316%. Meu último vencimento foi de CZS 6 mil
141 e 65 centavos, e a prestação da casa, CZS 940.
Quando me aposentei recebia cinco salários mini-
mos e agora tenho medo de não poder pagar a
minha casa."

Valdir Abreu, 72, aposentado por invalidez
há 35 anos: "Eu recebo menos que um salário
mínimo. Já tentei vender coisas na rua, mas
sempre sou vigiado e levo corrida da fiscalização.
Eu procurei o dr Válter Silva, superintendente do
INPS no Rio, para pedir licença de trabalho. Ele
disse que eu teria que cancelar a minha aposenta-
doria e entrar de novo no INPS. Eu trabalho para
pagar médico, comida, remédio, casa e roupa e
sou tratado como bandido."

Morra já — "Marajá eu? Eu sou morrajá
do INPS". "O 

que houve, foi atropelado? Não,
sou aposentado". "Que é isso...multidão de flagc-
lados? Não dr, é reunião de aposentados". Estes
eram alguns dos cartazes confeccionados por
Dario de Almeida, 55, o mais cotado para receber
o Prêmio Henfil, em homenagem ao cartunista
que faleceu recentemente.

Apesar de apartidário, o movimento teve a
presença do deputado estadual Edson Ezequiel e
do federal Juarez Antunes, ambos do PDT, de
vereadores c do jovem Jaime Berbat Filho, repre-
sentando o Partido Liberal.

Os aplausos cresciam quando o alvo das
críticas e protestos eram os políticos e o governo.
Não pouparam nem o presidente Sarney: "Ele
deve pirulitar. pegar o bonee se mandar, porque o
povo não suporta mais", desabafou a aposentada
Neide Andrade Campos, 58.

Liminar derruba
veto do Inamps
contra a Siemens

O juiz André José Kozlowski, em exercício na
19a Vara Federal, concedeu liminar ao mandado
de segurança impetrado pela Siemens S/A, atra-
vés do advogado Caio Tácito, contra ato do ex-
superintendente regional do Inamps no Rio, João
Carlos Serra, que suspendera na semana passada,
pelo prazo de dois anos, o direito daquela empre-
sa de participar de licitações e, conseqüentemen-
te, do fornecimento de material à instituição e a
entidades a ela vinculadas em âmbito regional.

O advogado explicou que no último dia 11 o
ex-superintendente anunciou à imprensa a sus-
pensão da Siemens, embora o inquérito instaura-
do pela Comissão de Sindicância do Inamps-Rio
para apurar denúncias contra a empresa "não

tenha encontrado provas documentais ou teste
munhais que dessem consistência ao fato denun-
ciado". Dois dias depois da determinação, Serra
foi demitido da função e substituído pela médica
sanitarista Ana Teresa Pereira.

A liminar ontem concedida permitirá que a
Siemens retorne às atividades de fornecimento e
de manutenção de equipamentos de eletro-
medicina, que, segundo o advogado, "já exercia
há bastante tempo". A decisão final sobre a
questão será conhecida, segundo Tácito, dentro
de cerca de dois meses, quando o juiz-titular da
19a Vara Federal, José Carreiro Alvim, proferir a
sentença.

Custódio Coimbra
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Arquivo Nacional j
vai ser ampliado
e terá melhorias

t
A criação do Guia Nacional de Arquivos —

com todas as instituições de pesquisas públicas e
privadas e seus respectivos documentos cadastra-
dos —, a ampliação dos laboratórios de microfil-
magem e fotografia e o recolhimento para avalia!-
çáo de 180 quilômetros de documentos perdidos
no Estado do Rio são as principais metas dp
Arquivo Nacional para 88. ano em que comemora
o seu 150° aniversário. As medidas foram anun-
ciadas pela dirctora-geral, Celina Moreira Franco,
durante o programa Encontro com a Imprensa, da
Rádio JB.

O Arquivo Nacional reúne hoje 18 quilòme';
tros de documentos, alem de quase 8 mil e 500
filmes, 20 mil registros sonoros, 350 mil imagens,
11 mil mapas e plantas e 25 mil volumes de
biblioteca — um acervo capaz de traduzir 454
anos de memória nacional considerado um dos
maiores acervos da América Latina, ele guarda
documentos preciosos da história do Brasil desdb
1534. Lá, o pesquisador pode encontrar uma
ampla documentação sobre o Império Colonial
Português — incluindo América, Ásia e África —
e os originais de seis constituições brasileiras.

Segundo a diretora-geral, a necessidade de
ampliação é grande e já existe uma verba de CZS
120 milhões para a restauração do prédio ao ladd.

r—| Ao visitar ontem as dependências
do Jardim Botânico, o ministro da

Agricultura, íris Rezende (foto), plarf-
tou e regou uma árvore (pau-ferro), em
pleno sol de meio-dia, para comemorar
o lançamento dos projetos de iniormatí-
zação e restauração arquitetônica da
instituição. Um pouco antes, em soleni-
dade na sede da administração, o minis-
tro assinou um repasse de CZS 10Q
milhões para a conclusão das obras de
reforma de todas as edificações do Jar-
dim Botânico. Segundo o diretor da
entidade, Sérgio de Almeida Bruni, são
25 projetos, entre eles um laboratório
de análise de madeira. "Nós temos aqui
um terço de toda a flora do mundo e
apenas 10% desse universo foi estuda-
do", explicou. Aproveitando a ocasião.
o presidente da associação de morado-
res reivindicou a revisão dos processos
de despejo de quatro mil pessoas, que
moram em 470 casas do IBDF. __
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Informe Econômico

Pesquisa 
realizada pelo Cebrae, no pe-

ríodo entre 14 de dezembro e 8 de
janeiro, com pequenos e médios empresa-
rios que refinanciaram as dívidas contraídas
durante a vigência do Plano Cruzado, bene-
ficiando-sc das Resoluções 1335 e 1337 do
Banco Central, indica que mais da metade
(54%) não pode ainda pagar o débito.
Apenas 38% dos tomadores do empréstimo
conseguiram estabilizar seus negócios e 8%
ampliaram as vendas após contrair a dívida.

A mesma pesquisa feita também com
69 bancos que concederam o refinanciamen-
to através das resoluções do BC mostra que
45 deles estão tranqüilos, pois acreditam

I que receberão o pagamento. Outros 19
acham que isso não vai acontecer e culpam
as altas taxas de inflação e as constantes
alterações da política econômica.

D

Com relação à nova rolagem das dívi-
das, 48 bancos (78,7%) pretendem negociar -
com o cliente, e apenas nove (14,8%) estão
dispostos a protestar os títulos ou executar
os bens dados como garantia. Entre os
empresários, 39% querem renegociar 100%
de seu débito e 38% pensam em um refinan-
cimento entre 3% e 51%.

Aço plano
O preço do aço plano fabricado pela Sider-

brás terá em fevereiro um reajuste real de 5%
acima da inflação de janeiro. A informação é do
secrctário-adjunto para Preços Públicos, Paulo
Galletta. Os produtos siderúrgicos produzidos
pela Siderbrás são os únicos que ainda apresen-
tam defasagem no conjunto de preços e tarifas
públicas, o que deve ser corrigido em fevereiro.
Outros preços e tarifas terão reajustes exatamen-
te iguais à inflação.

Casa própria
No entender da Ademi, não basta o gover-

no aumentar o teto de financiamento de 5 mil
OTN para 7 mil 500 OTN do Sistema Financeiro
de Habitação. Deve redistribuir a taxa de juros

. entre os tetos atual e o futuro, beneficiando por
í tabela os financiamentos inferiores a 5 mil OTN.

Pelos cálculos de Carlos Firme, presidente da
; Ademi, se sobre o teto de 7 mil 500 OTN forem
, cobrados os atuais 11,02% de juros, a faixa
; intermediária das 5 mil OTN terá juros de apenas
! 9,49%. Com esse escalonamento, garante Firme,' 

dois milhões de famílias serão beneficiadas.

I Trig-o
Nas três últimas safras, graças a uma serie

, de tecnologias produzidas pelo Centro Nacional
- de Pesquisa do Trigo da Embrapa, a produtivida-

de média foi aumentando até atingir 1.795 quilos
por hectare em 1987. Alguns plantadores, ajuda-
dos pelo clima, chegaram a obter produtividade
superior a 4 mil Kg/hectare.

Novo motor
A indústria automobilística americana está

muito interessada em um novo motor de dois
tempos, desenhado pelo australiano Ralph Sa-
rich. Na versão de 90 HP, ele impulsiona uma
pick-up, apesar de ser a metade do motor con-
vencional, pesar apenas 40 kg e gastar 25%
menos de combustível. A General Motors e a
Ford estão testando protótipos equipados com o
motor para verificar se ele se enquadra nas
rigorosas normas antipoluição vigentes nos Esta-
dos Unidos. Mas, segundo a Business Week,
pretendem desenvolver um clone da invenção

...pois acham USS 38 (cerca de CZS 3 mil pelo¦ cambio oficial) por unidade cobrados pelo aus-
traliano Sarich um royalty muito alto.

* índice
O Grupo Unidos, com sede no Rio e 40

filiais e que lidera o setor de administração de
carteiras de cobrança, lança em março o índice
nacional da inadimplência, um novo indicador
econômico. Em dezembro passado, pelos cálcu-

** 
los do Unidos, a taxa de inadimplência de
pequenos e médios empresários e de usuários do
crédito direto ao consumidor chegou a 12%.

Alerta
•'Estamos assistindo a um perigoso retroces-

so que colocará o país numa situação igual ou
pior às do período 1982—1984, quando a submis-
são às exigências externas estabeleceu uma situa-
çáo insustentável".

O alerta é do Conselho Federal de Econo-
mia, órgão -do Ministério do Trabalho, em tele-
gramas enviados ao ministro Maílson da Nóbrega
e a lideranças do Congresso.

Ótimo negócio
Administradores de carteiras de investimen-

tos das multinacionais voltaram a considerar o
ouro como excelente alternativa, pois não há
mais receio de que tributos adicionais — entre
eles o Imposto Único sobre Mineração — inci-
dam sobre as operações de compra e venda.
Recente decisão do Banco Central considerou o
ouro ativo financeiro (igualando as normas brasi-
leiras às do mercado internacional) o que estabe-
leceu ótimas condições de liquidez para o produ-
to. A informação consta do Investidor Gold
Invest que circula na próxima semana.

Confiança
O Grupo Lorentzen planeja investir USS 55

milhões este ano. Seu presidente, Earling Lo-
rentzen, diz que ainda não perdeu a confiança e
acredita que a crise atual é passageira: 

"Por isso,
decidimos continuar investindo."

Saída para o mar
O ministro da Energia _ Carburação da

Bolívia. Fernando Illanes, está em Brasília com
dois objetivos: ultimar uni acordo para a implan-
tação de um gasoduto entre seus país e o Brasil e
convencer as autoridades de que a saída é o
Pacífico.

País que há mais de um século perdeu sua
saída para o mar e que hoje utiliza por favor
portos do Chile e do Peru, a Bolívia acha que o
grande negócio é a implementação de ferrovias e
rodovias que permitam a ligação entre os ocea-
nos Atlântico e Pacífico. E para isso quer a ajuda
do Brasil.

Fiesp apoia decisão sobre o 'software
SÁO PAULO — Empresários da

indústria paulista e segmentos exportado-
res enviaram ontem documento ao presi-
dente José Sarney endossando as deci-
soes tomadas na última reunião do Con-
selho Nacional de Informática e Automa-
ção Industrial (Conin), de liberar a im-
portação do programa de computador
MS-DOS 3,3, da empresa norte-
americana Microsoft.

Segundo o presidente da Associação
Brasileira de Comércio Exterior (AEB),
Ingo Zadrosny, a decisão do Conin deve-
rá resultar na suspensão, por parte dos
Estados Unidos, das medidas retaliató-
rias que vinham sendo anunciadas contra
as exportações brasileiras. O documento
a Sarney enfatiza quç 

"a permissão dada
à Microsoft de comercializar o seu pro-
grama no país fez também cessar os

alegados motivos que ensejaram ameaças
de retaliação às exportações brasileiras
para os EUA". Por isso, os signatários
esperam que 

"o governo norte-
americano declare canceladas as referidas
ameaças".

Assinaram o documento, além da
AEB, a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), a Associa-
ção Brasileira das Empresas Comerciais
Exportadoras (Abece), a seção brasileira
do Comitê Empresarial Brasil/EUA, a
Associação Brasileira dos Produtores de
Ferro-Ligas, o Sindicato da Indústria de
Calçados de Franca e o Sindicato das
Indústrias da Cerâmica, da Porcelana e
da Louça de Barro do Estado de Sáo
Paulo.

De acordo com Zadrozny, desde que
as retaliações foram anunciadas, no final

de novembro do ano passado as exporta-
ções desses setores apresentaram um sen-
sível declínio. Ele calcula que o Brasil
perdeu aproximadamente 100 milhões de
dólares em vendas para os Estados Uni-
dos desde então. Ainda segundo ele, os
setores mais afetados foram aviões calça-
dos, ações planos e cerâmicas.

O documento, porém, faz questão de
afirmar que a liberação da importação do
programa MS-DOS 3,3 não representa
qualquer modificação na Lei de Informa-
tica, que reserva o mercado brasileiro de
informática aos fabricantes nacionais. Se-
gundo Eugênio Staub, que votou no
Conin a favor da importação, "não há no
Brasil similar ao programa da Micro-
soft". O documento explica que a solução
dada pelo Conin "preserva os interesses
da política nacional de informática".

Assespro vai recorrer na Justiça
PORTO ALEGRE — Decepciona-

do com a decisão da última reunião do
Conselho Nacional de Informática e Au-
tomação (Conin), o presidente da Asso-
ciação das Empresas de Serviços de In-
formática (Assespro), Francisco Eduardo
Ramalho, disse que a entidade estuda
uma forma de entrar na Justiça contra a
determinação do Conin, que autorizou a
comercialização no Brasil do MS-DOS
3.3., da Microsoft.

A Assespro foi um dos seis votos
vencidos na reunião do Conin, onde foi
representada pelo próprio Francisco Ra-
malho. Ele esteve ontem em Porto Ale-
gre para conversar com empresários do
setor, e foi taxativo: "Acabou a proteção
ao desenvolvimento nacional de soít-
ware."

O presidente da Assespro acredita
que as retaliações aos produtos brasilei-

ros exportados para os EUA serão ape-
nas adiadas, mas não deverão cair. "As

retaliações são para sempre", sentenciou,
acrescentando que quanto mais a infor-
mática crescer no Brasil maior será a
pressão dos norte-americanos.

Segundo o empresário, a Assespro
vai esperar pelos 120 dias que o Conin
tem para definir a lei de software em
todos os seus detalhes, para então, atra-
vés do seu departamento jurídico, encon-
trar uma forma de recorrer na Justiça
contra a aprovação da venda do MS-DOS
3.3 no mercado nacional. . . ,

Para Ramalho, a decisão por si so e
nociva ao progresso do mercado nacional
de informática, sobretudo de software, e
deverá portanto atingir a lei, porque o
parecer do ministro da Fazenda, favorá-
vel à autorização, baseou-se no fato de
que em abril, quando o modelo foi lança-
do, não havia similar no Brasil.

"Acontece que hoje a Microdigital já
está desenvolvendo um programa simi-
lar." O presidente da Assespro reivindica
um prazo de carência, em torno de seis a
oito meses, entre o lançamento do produ-
to estrangeiro e o seu registro na SEI,
para que a indústria nacional tenha capa-
cidade de desenvolver uma alternativa
própria.

Um dos principais objetivos da As-
sespro, hoje, é derrubar os vetos do

presidente Sarney ao projeto da lei, aos
artigos que tratam de sobretaxar a entra-
da de software importado, ou seja, a
"cota de contribuição", e o "título de
uso", que defende o mercado nacional
das chamadas piratarias e cópias de mo-
delos externos, permitindo às empresas
fazer uso de software importado para
desenvolver programas próprios.

Deputada acha a decisão nociva
RECIFE — A deputada Cristina

Tavares, da esquerda do PMDB pernam-
bucano, classificou ontem de "preço a ser
pago pelas colônias tecnológicas" a deci-
são do Conselho Nacional de Automação
e Informática (Conin), que autorizou a
comercialização no país do software da
empresa americana Microsoft. "A deci-
são do Conin, na prática, revoga uma
decisão soberana do Congresso Nacional
e satisfaz os interessados, internos e ex-
ternos, no fim da política nacional de
informática", disse Cristina ao discursar
para a turma de formandos do curso de
ciências da informática da Universidade
Federal de Pernambuco.

Cristina Tavares — que foi relatora
da Subcomissão da Informática e Comu-

nicações da Assembléia Nacional Consti-
tuinte — recorreu até a argumentos dos
empresários Akilo Morita, da Sony japo-
nesa, e Lee Iacoca, da Ford americana,
para criticar a decisão do Conin. "Esta
não é uma questão meramente econômi-
ca, mas, sobretudo, uma questão política,
pois a revolução do poder está embutida
na revolução tecnológica", disse a depu-
tada reproduzindo um raciocínio que,
segundo ela, está implícito nas obras dos
dois empresários e também no livro do
líder soviético Mikhail Gorbachev.

— Há poucas semanas li no The New
York Times uma notícia que antecipava a
decisão do Conin — denunciou Cristina,
acrescentando que a notícia permitia de-

duzir que a partir de agora o país poderá
exportar sapatos e laranjas, ficando, em
conseqüência, impedido de participar da
economia do século XXI.

No seu discurso, ela criticou o gover-
no Sarney — "sua inapetência política é o
maior entrave à implantação do Progra-
ma Nacional de Informática" — e o
Centrão — "eles confundem patriotismo
com xenofobismo".

— Não foi para conceder cartórios a
empresários desonestos que a Lei da
Informática foi votada — disse ela denun-
ciando o contrabando oficializado na Zo-
na Franca de Manaus e os favores ilícitos
que se vêm consumando, aspecto mais
marcante da Nova República.

<®> CASA DA MOEDA DO BRASIL

TP's
031/88
032/88

1251/85

876/87

1396/87
990/85

877/87
1841/85

TOMADA DE PREÇOS
OBJETO
Estojo de Picote de Selos 22x66
Peças p/Prensas Cunhadoras (Usinagem)
Usinagem de Peças (conjunto de cilindros
p/máquinas gráficas)
Furadeira Fresadora "Kone" ou Similar e
Plaina Limadora "Zocca" ou Similar
Formulános Contínuos
Execução de Novas Fundações e Recuperação
de Escadas Metálicas
Mesa de Granito para Desempeno de Peças
Usinagem de Peças p/Impressora

ENCERRAMENTO
04/02/88 às 15:30h
05/02/88 às 15:30h
08/02/88 às 15:30h

04/02/88 às 15:30h

05/02/88 às 10:00h
08/02/88 às 10:00h

03/02/88 às 15:30h
08/02/88 às 15:30h

Obs • Para as TP's n°s 031/88, 032/88. 1841/85 e 1251/85. só poderão
concorrer empresas que estiverem previamente cadastradas na CMB
para fornecimento de peças usinadas.
Os interessados poderão obter os editais e demais informações na beçao
de Compras — SECP, Rua René Bittencourt. 371 — Distrito Industrial de
Santa Cruz — RJ. .
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COMUNICADO DA TELERJ
Tendo em vista o encerramento da distribuição da lista

provisória de assinantes da Cidade do Rio de Janeiro.a
Telerj voltará a cobrar, a partir do 1o minuto do dia
24/01/88, pelas informações prestadas através do Servi-
ço de Auxilio às Listas (Código 102), suspensa durante o

periodo em que o Rio de Janeiro não dispunha de listas
telefônicas atualizadas.
A prestação de informações de números de telefones
instalados ou movimentados a partir do dia 07/08/87
— data do fechamento da lista provisória — continua-
rá sendo gratuita.

TeieRj
TeiecoMUNicaçôes do hio oe jaNeiRO sa.
Empresa do Sistema Telebrás

Intcriiiii

FESTA DA PROPAGANDA
NO ASA BRANCA,

DIA 25.
O melhor de 1987 vai mesmo acon-
tecer em 1988: realizaremos a Festa
da Propaganda no próximo dia 25 de
janeiro, segunda-feira, a partir das 20
horas. Local: Asa Branca, à Av.
Mem de Sá, 17, onde já ocorreram
tantos e animados encontros de pu-
blicitários. Compareça, divirta-se
com seus amigos e colegas, e parti-
cipe da homenagem aos Destaques
Profissionais de 1987.
Venha buscar os seus convites na
ABP, Associação Brasileira de Pro-
paganda, à Av. Rio Branco, 14, 17
andar, com a Leila ou a Rosane,
telefones: 233-1197 e 233-1492. E
até lá.

Associação Brasileira
de Propaganda

Obs: Os convites distribuídos para a
festa do SCALA, que não se reali-
zou, ficam valendo para este evento.

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDO

SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS E
TlTULOS MÚLTIPLOS DE AÇÕES ORDINÁRIAS

E PREFERENCIAIS

1-Dividendo
Comunicamos aos Senhores Acionistas da BRASMO-

TOR S.A. que o Conselho de Administração e a Diretoria
desta Sociedade, em reunião realizada nesta data, deci-
diram aprovar a distribuição, "ad referendum" da Assem-
bléia Geral Ordinária, de um dividendo de Cz$ 26,75
(vinte e seis cruzados e setenta e cinco centavos) por
ação (correspondente a cada lote de 1.000 ações antes
do grupamento), para todas as ações do capital social
atual de Cz$ 1.500.000.000,00 (22.574.590 ações), com
base nos lucros apurados no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 1987; dividendo este a ser pago a
partir do dia 3 (três) de fevereiro de 1988. O respectivo
balanço será publicado oportunamente.

O referido dividendo de CzS 26,75 (vinte e seis cruza-
dos e setenta e cinco centavos), juntamente com o divi-
dendo intermediário de CzS 3,25 (três cruzados e vinte e
cinco centavos), já pago em agosto de 1987, perfaz o total
de Cz$ 30,00 (trinta cruzados) por ação (correspondente
a 1.000 ações antes do grupamento), para o referido
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1987.

O pagamento desse dividendo será feito contra a apre-
sentação do cupão n. 3 (três), em relação às ações ordi-
nárias e preferenciais, ao portador.

- Substituição de Certificados
Comunicamos aos Senhores Acionistas, outrossim,

que daremos início, também a partir de 3 (três) de feverei-
ro de 1988, ao processo de substituição dos atuais Certifi-
cados de Ações e Certificados de Múltiplos de Ações,
pelos novos Certificados padronizados na forma da Ins-
trução CVM n. 56, de 1? de dezembro de 1986, tendo em
vista o grupamento de todas as ações do capital social
desta Sociedade, na proporção de 1.000 (mil) ações
atualmente existentes para cada ação após o grupa-
mento, conforme aprovação da Assembléia Geral Extra-
ordinária realizada em 23 de abril de 1987.

Ficará facultado à Sociedade, até 31 de maio de 1988,
adquirir as frações de ações decorrentes do grupamento,
ao preço de mercado.

Os novos Certificados, exclusivamente em relação às
ações ordinárias e preferenciais, 

"ao portador", serão
emitidos a partir do cupão n. 1 (um) e seguintes.

- Locais e Horários de Atendimento
Para esse fim, estaremos à disposição dos Senhores

Acionistas, nos dias úteis, das 8:30 às 11:30 horas e das
14:00 às 17:00 horas, nos seguintes locais:
São Paulo, SP - Av. Brig? Faria Lima, 2.003 -17. andar
Rio de Janeiro, RJ - Rua Ubaldino do Amaral, 49-A
Joinville, SC - Rua Araranguá, 514.

- Observações
Esclarecemos aos Senhores Acionistas que não ha-

verá necessidade de destacar-se o cupão n. 3 (três) das
ações ao portador, tendo em vista que o pagamento do di-
videndo e a substituição dos Certificados de Ações serão
processados concomitantemente.

Casa Branca mantém
silêncio absoluto

Roberto Garcia
Correspondente

São Paulo, 22 de janeiro de 1988.

- Jorge Michel Lepeltier -
Diretor de Relações

com o Mercado
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WASHINGTON — O Departamento de estado despaslrow
o embaixador Harry Shlaudeman de volta ao Brasil — embora,
ele estivesse nos Estados Unidos em tratamento de saúde <-~>fh
fim de realizar consultas adicionais com o governo Sarney. no"
caso da informática. Ao mesmo tempo, fontes da Casa Branca-
informaram que dificilmente seria anunciada qualquer decisão a
respeito das sanções contra o Brasil antes de terça-feira. 

Funcionários geralmente loquazes fecharam-se onltílll.
deixando claro que obedeciam instruções no sentido de manter
silêncio sobre as deliberações do governo americano a respeito,
das possíveis represálias a exportações brasileiras.

Várias interpretações estavam sendo oferecidas par_i_.a.
onda incomum de mutismo. A explicação mais simples paruciuu-
mais plausível — foi impossível chegar a um consenso ate agora.
sobre o que fazer depois que o conin permitiu a importáçàoi(lo<
programa de computador MS-DOS. A suspensão dessa licencie
pela SEI, em setembro passado, levara a Casa Branca tr.
anunciar sua intenção de impor represálias, estabelecendo uma'
sobretaxa aduaneira de 100% sobre produtos brasileiros de-
exportação.

Desde a decisão do Conin, alguns setores do governo
americano argumentam que não há mais razão para impor:
sanções, embora recomendem que o processo contra a política
de informática continue aberto, à espera de vários sinais do
Brasil. ••• *••

Um desses sinais seria a entrada em vigor da le],.q«e.
estendeu proteção aos direitos dos autores de programa_-.de-
computador e outro seria a publicação dos regulamentos de;»».
lei. Tanto o governo quanto empresas dos Estados Unidos
consideram indispensável que esses regulamentos restrinjum.os.
poderes da Secretaria Especial de Informática. Igualmente»
importante seria a proibiçáo da venda pela empresa Unitron de
um computador copiado do Macintosh, da empresa americana
Apple. Embora representantes do Palácio do Planalto tenham
garantido que essas reivindicações seriam atendidas, o governo
americano deveria esperar para ver e só quando as promejssas".
fossem cumpridas, o processo seria arquivado.

Compromisso — Segundo algumas fontes, Shlaude-*
man vai buscar do próprio presidente José Sarney o compromis-
so de que as reivindicações americanas serão atendidas. [_/.».

Outros setores do governo Reagan afirmam que a imposi-1
ção de sanções já foi decidida e que basta o presidente Reagan
assinar a proclamação oficial nesse sentido. A demora"1*?
Reagan seria explicada pela prioridade atribuída pelo presiden-
te americano na preparação de seu discurso sobre a situação dos
Estados Unidos, que será feito na reabertura do Congresso.
segunda-feira.

De qualque forma, a demora seria oportuna, na medida
em que dá tempo para gestões conciliatórias de última hora.
Nesta semana, grupos privados brasileiros e americanos têm.
intermediado muitos contatos entre os dois governos a fim de
promover um entendimento. -_.io.__

A viagem de Shlaudeman teria o objetivo de conferir se os
emissários brasileiros realmente falam em nome do Palácio- do
Planalto. '""/'.

Ainda outras interpretações combinariam a demora-do
anúncio das sanções pela Casa Branca com as negociações _1_
andamento para o Brasil conseguir um empréstimo ponte do
governo americano. Esse crédito permitiria ao Brasil pagar
juros da dívida a médio e longo prazos que começaram a vencer
no início do ano. Fontes diplomáticas dizem que, nesse çaSO*. 6
Brasil acertaria um pacote englobando solução para os-dois
problemas — pagaria parcialmente os juros atrasados e garanti-
ria acesso das empresas americanas ao mercado de informática
em troca de um empréstimo ponte do Departamento do
Tesouro juntamente com a suspensão das sanções.

Milliet vai aos EUA "'

retomar negociações ;
com bancos credores ;:

BRASÍLIA — O presidente do Banco Central, Fernando
Milliet, viaja hoje a Washington para retomar as negociações
com os bancos credores sobre o refinanciamento da dívida
externa brasileira até 1989. Os membros da missão que viajam
com Milliet admitiram que as negociações estão muito duras ô
que não é possível prever se haverá condições de se fechar um
acordo até 29 de janeiro, como estava definido inicialmente- no,
acordo provisório firmado em dezembro.

Fontes do BC explicaram que o Brasil não levou para a
mesa de negociação um número fechado sobre o comportamen-
to da economia interna e a necessidade de financiamento-do.
país. Os negociadores brasileiros levaram um leque de opções*.
considerando várias hipóteses de comportamento da economia
e seus efeitos sobre a necessidade de dinheiro novo no país.'

A insistência dos credores em receber os juros devidos
pelo Brasil referentes ao mês de janeiro é um dos fatores que
mais vêm emperrando a negociação, já que o governo brasileiro
resiste a este pagamento caso não receba a contrapartida -de
recursos novos dos bancos.

Sarney nomeia três
novos diretores ;:
no Banco Central ;;

BRASÍLIA — O presidente José
Sarney nomeou ontem três novos
diretores para o Banco Central: o ex-

presidente do Banco Real, Juarez
Soares, ocupa, agora, a Diretoria da
Dívida Pública e Mercado Aberto,
em lugar de Alkimar Ribeiro Moura;
o financista Keyler Carvalho Rocha
irá para a Diretoria de Mercado de
Capitais, substituindo Luís Aranha
Corrêa do Lago; e o ex-diretor do
Banespa, Luís Álvaro de Oliveira
Ribeiro, substitui José Maria Arbex
Administração.

Oliveira Ribeiro, 45 anos, diretor do Banespa nas

gestões de Luiz Carlos Bresser Pereira e Francisco
Milliet atual presidente do Banco Central), ocupou' a
chefia de gabinete do Ministério da Fazenda na gestão
Bresser Pereira. Ex-publicitário, foi diretor da Bolsa de
Imóveis do Rio de Janeiro, e é membro dos conselhosdo
Serpro, Nacional de Turismo, e da Companhia City de
Desenvolvimento.

Juarez Soares, 55 anos, já foi chefe de divisão e*

perente da dívida pública do Banco Central, de 1%5 a;
1971, quando passou a fazer parte da diretoria do Banco-
Real. Além de presidente do Banco Real — Côtc-
Dlvoire—, era diretor vice-presidente do Banco" Real'
de Investimento S.A.. da Companhia Real de Investi-;
mento, e da Companhia Real de Arrendamento Mercan-
til. Keyler Carvalho Rocha, 48 anos, é o único com-
doutorado em Finanças pela USP. Eleito o executivo"
financeiro do ano em 1985 pelo Instituto Brasileiro de
Executivos Financeiros, foi diretor financeiro do Grupo-
Agroceres, vice-presidente e diretor financeiro da Nitro-,
química Brasileira. Ocupava a Diretoria Financeira, tio'
Grupo AG A, subsidiária da multinacional sueca AGA-"
AB.
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informe Econômico
p esquisa realizada pelo Cebrae, no pe-
— ríodo entre 14 de dezembro e 8 de
janeiro, com pequenos e médios empresa-
rios que refinanciaram as dívidas contraídas
durante a vigência do Plano Cruzado bene-
ficiando-se das Resoluções 1335 e 1337 do
Banco Central, indica que mais da metade
(54%) não pode ainda pagar o debito.
Apenas 38% dos tomadores do empréstimo
conseguiram estabilizar seus negócios e 8%
ampliaram as vendas após contrair a divida.

A mesma pesquisa feita também com
69 bancos que concederam o refinanciamen-
to através das resoluções do BC mostra que
45 deles estão tranqüilos, pois acreditam
que receberão o pagamento. Outros 19
acham que isso não vai acontecer e culpam
as altas taxas de inflação e as constantes
alterações da política econômica.

D
Com relação à nova rolagem das dívi-

das, 48 bancos (78,7%) pretendem negociar
com o cliente, e apenas nove (14,8%) estão
dispostos a protestar os títulos ou executar
os bens dados como garantia. Entre os
empresários, 39% querem renegociar 100%
de seu débito e 38% pensam em um refinan-
cimento entre 3% e 51%.

Aço plano
O preço do aço plano fabricado pela Sider-

brás terá em fevereiro um reajuste real de 5%
acima da inflação de janeiro. A informação é do
secretário-adjunto para Preços Públicos, Paulo
Galletta. Os produtos siderúrgicos produzidos
pela Siderbrás são os únicos que ainda apresen-
tam defasagem no conjunto de preços e tarifas

públicas, o que deve ser corrigido em fevereiro.
Outros preços e tarifas terão reajustes exatamen-
te iguais à inflação.

Casa própria
No entender da Ademi, não basta o gover-

no aumentar o teto de financiamento de 5 mil
OTN para 7 mil 500 OTN do Sistema Financeiro
de Habitação. Deve redistribuir a taxa de juros' 
entre os tetos atual e o futuro, beneficiando por
tabela os financiamentos inferiores a 5 mil OTN.
Pelos cálculos de Carlos Firme, presidente da
Ademi, se sobre o teto de 7 mil 500 OTN forem
cobrados os atuais 11,02% de juros, a faixa
intermediária das 5 mil OTN terá juros de apenas
9,49%. Com esse escalonamento, garante Firme,

. dois milhões de família^ serão beneficiadas.

Trigo
Nas três últimas safras, graças a uma série

de tecnologias produzidas pelo Centro Nacional
de Pesquisa do Trigo da Embrapa, a produtivida-' de média foi aumentando até atingir 1.795 quilos
por hectare em 1987. Alguns plantadores, ajuda-
dos pelo clima, chegaram a obter produtividade
superior a 4 mil Kg/hectare.

Novo motor
A indústria automobilística americana está

muito interessada em um novo motor de dois
tempos, desenhado pelo australiano Ralph Sa-
rich; Na versão de 90 HP, ele impulsiona uma

pick-up, apesar de ser a metade do motor con-
-vencional, pesar apenas 40 kg e gastar 25%

menos de combustível. A General Motors e a
Ford estão testando protótipos equipados com o
motor para verificar se ele se enquadra nas
rigorosas normas antipoluição vigentes nos Esta-
dos Unidos. Mas, segundo a Business Week,
pretendem desenvolver um clone da invenção

'-pois acham USS 38 (cerca de CZS 3 mil pelo
câmbio oficial) por unidade cobrados pelo aus-
traliano Sarich um royalty muito alto.

índice
O Grupo Unidos, com sede no Rio e 40

1 
filiais e que lidera o setor de administração de

"carteiras de cobrança, lança em março o índice
nacional da inadimplência, um novo indicador
econômico. Em dezembro passado,'pelos cálcu-
los do Unidos, a taxa de inadimplência de

. pequenos c médios empresários e de usuários do
. crédito direto ao consumidor chegou a 12%.

Alerta
"Estamos assistindo a um perigoso retroces-

so que colocará o país numa situação igual ou

pior às do período 1982—1984, quando a submis-
são às exigências externas estabeleceu uma situa-

çáo insustentável".
O alerta é do Conselho Federal de Econo-

mia, órgão do Ministério do Trabalho, em tele-

gramas enviados ao ministro Maílson da Nóbrega
e a lideranças do Congresso. ¦

Ótimo negócio
Administradores de carteiras de investimen-

tos das multinacionais voltaram a considerar o
! ouro como excelente alternativa, pois não há

mais receio de que tributos adicionais — entre
eles o Imposto Único sobre Mineração — inci-
dam sobre as operações de compra e venda.
Recente decisão do Banco Central considerou o
ouro ativo financeiro (igualando as normas brasi-
leiras às do mercado internacional) o que estabe-
leceu ótimas condições de liquidez para o produ-
to. A informação consta do Investidor Gold
Invest que circula na próxima semana.

Confiança
O Grupo Lorentzen planeja investir USS 55

milhões este ano. Seu presidente, Earling Lo-
rentzen, diz que ainda não perdeu a confiança e
acredita que a crise atual é passageira: 

"Por isso,
decidimos continuar investindo.'

Saída para o mar
O ministro da Energia e Carburaçâo da

Bolívia. Fernando lllanes, está em Brasília com
dois objetivos: ultimar um acordo para a implan-
tação de um gasoduto entre seus país e o Brasil e
convencer as autoridades de que a saída é o
Pacífico.

País que há mais de um século perdeu sua
saída para o mar e que hoje utiliza por favor
portos do Chile e do Peru, a Bolívia acha que o
grande negócio é a implementação de ferrovias e
rodovias que permitam a ligação entre os ocea-
nos Atlântico e Pacífico. E para isso quer a ajuda
do Brasil.

Fiesp apoia decisão sobre o soítware
13

SÃO PAULO — Empresários da
indústria paulista c segmentos exportado-
res enviaram ontem documento ao presi-
dente José Sarney endossando as deci-
soes tomadas na última reunião do Con-
selho Nacional de Informática e Automa-
ção Industrial (Conin), de liberar a im-
portação do programa de computador
MS-DOS 3,3, da empresa norte-
americana Microsoft.

Segundo o presidente da Associação
Brasileira de Comércio Exterior (AEB),
Ingo Zadrosny, a decisão do Conin deve-
rá resultar na suspensão, por parte dos
Estados Unidos, das medidas retaliató-
rias que vinham sendo anunciadas contra
as exportações brasileiras. O documento
a Sarney enfatiza que 

"a permissão dada
à Microsoft de comercializar o seu pro-
grama no país fez também cessar os

alegados motivos que ensejaram ameaças
de retaliação às exportações brasileiras
para os EUA". Por isso, os signatários
esperam que 

"o governo norte-
americano declare canceladas as referidas
ameaças".

Assinaram o documento, além da
AEB, a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), a Associa-
ção Brasileira das Empresas Comerciais
Exportadoras (Abece), a seção brasileira
do Comitê Empresarial Brasil/EUA, a
Associação Brasileira dos Produtores de
Ferro-Ligas, o Sindicato da Indústria de
Calçados de Franca e o Sindicato das
Indústrias da Cerâmica, da Porcelana e
da Louça de Barro do Estado de São
Paulo.

De acordo com Zadrozny, desde que
as retaliações foram anunciadas, no final

dc novembro"do ano passado as exporta-
ções desses setores apresentaram um sen-
sível declínio. Ele calcula que o Brasil
perdeu aproximadamente 100 milhões de
dólares em vendas para os Estados Uni-
dos desde então. Ainda segundo ele, os
setores mais afetados foram aviões calça-
dos, açós planos e cerâmicas.

O documento, porém, faz questão de
afirmar que a liberação da importação do
programa MS-DOS 3,3 não representa
qualquer modificação na Lei de Informa-
tica, que reserva o mercado brasileiro de
informática aos fabricantes nacionais. Se-
gundo Eugênio Staub, que votou no
Conin a favor da importação, "não há no
Brasil similar ao programa da Micro-
soft". O documento explica que a solução
dada pelo Conin "preserva os interesses
da política nacional de informática".

Assespro vai recorrer na Justiça
PORTO ALEGRE — Decepciona-

do com a decisão da última reunião do
Conselho Nacional de Informática e Au-
tomação (Conin), o presidente da Asso-
ciação das Empresas de Serviços de In-
formática (Assespro), Francisco Eduardo
Ramaiho, disse que a entidade estuda
uma forma de entrar na Justiça contra a
determinação do Conin, que autorizou a
comercialização no Brasil do MS-DOS
3.3., da Microsoft.

A Assespro foi um dos seis votos
vencidos na reunião do Conin, onde foi
representada pelo próprio Francisco Ra-
malho. Ele esteve ontem em Porto Ale-
gre para conversar com empresários do
setor, e foi taxativo: "Acabou a proteção
ao desenvolvimento nacional de soft-
v/are."

O presidente da Assespro acredita
que as retaliações aos produtos brasilei-

ros exportados para os EUA serão ape-
nas adiadas, mas não deverão cair. "As

retaliações são para sempre", sentenciou,
acrescentando que quanto mais a infor-
mática crescer no Brasil maior será a
pressão dos norte-americanos.

Segundo o empresário, a Assespro
vai esperar pelos 120 dias que o Conin
tem para definir a lei de software em
todos os seus detalhes, para então, atra-
vés do seu departamento jurídico, encon-
trar uma forma de recorrer na Justiça
contra a aprovação da venda do MS-DOS
3.3 no mercado nacional. . . ,

Para Ramaiho, a decisão por si so e
nociva ao progresso do mercado nacional
de informática, sobretudo de software, e
deverá portanto atingir a lei, porque o

parecer do ministro da Fazenda, favorá-
vel à autorização, baseou-se no fato de
que em abril, quando o modelo foi lança-
do, não havia similar no Brasil.

"Acontece que hoje a Microdigital já
está desenvolvendo um programa simi-
lar." O presidente da Assespro reivindica
um prazo de carência, em torno de seis a
oito meses, entre o lançamento do produ-
to estrangeiro e o seu registro na SEI,
para que a indústria nacional tenha capa-
cidade de desenvolver uma alternativa
própria.

Um dos principais objetivos da As-
sespro, hoje, é derrubar os vetos do

presidente Sarney ao projeto da lei, aos
artigos que tratam de sobretaxar a entra-
da de software importado, ou seja, a
"cota de contribuição", e o "título de
uso", que defende o mercado nacional
das chamadas piratarias e cópias de mo-
delos externos, permitindo às empresas
fazer uso de software importado para
desenvolver programas próprios.

Deputada acha a decisão nociva
RECIFE — A deputada Cristina

Tavares, da esquerda do PMDB pernam-
bucano, classificou ontem de "preço a ser
pago pelas colônias tecnológicas" a deci-
são do Conselho Nacional de Automação
e Informática (Conin), que autorizou a
comercialização no país do software da
empresa americana Microsoft. "A deci-
são do Conin, na prática, revoga uma
decisão soberana do Congresso Nacional
e satisfaz os interessados, internos e ex-
ternos, no fim da política nacional de
informática", disse Cristina ao discursar
para a turma de formandos do curso de
ciências da informática da Universidade
Federal de Pernambuco.

Cristina Tavares — que foi relatora
da Subcomissão da Informática e Comu-

nicações da Assembléia Nacional Consti-
tuinte — recorreu até a argumentos dos
empresários Akilo Morita, da Sony japo-
nesa, e Lee Iacoca, da Ford americana,
para criticar a decisão do Conin. "Esta

não é uma questão meramente econômi-
ca, mas, sobretudo, uma questão política,
pois a revolução do poder está embutida
na revolução tecnológica", disse a depu-
tada reproduzindo um raciocínio que,
segundo ela, está implícito nas obras dos
dois empresários e também no livro do
líder soviético Mikhail Gorbaçhev.

— Há poucas semanas li no 77ie New
York Times uma notícia que antecipava a
decisão do Conin — denunciou Cristina,
acrescentando que a notícia permitia de-

duzir que a partir de agora o país poderá
exportar sapatos e laranjas, ficando, em
conseqüência, impedido de participar da
economia do século XXI.

No seu discurso, ela criticou o gover-
no Sarney — "sua inapetência política é o
maior entrave à implantação do Progra-
ma Nacional de Informática" —- e o
Centrão — "eles confundem patriotismo
com xenofobismo".

_ Não foi para conceder cartórios a
empresários desonestos que a Lei da
Informática foi votada — disse ela denun-
ciando o contrabando oficializado na Zo-
na Franca de Manaus e os favores ilícitos
que se vêm consumando, aspecto mais
marcante da Nova República.

<Sfe CASA DA MOEDA DO BRASIL

TP1!
031/88
032/88

1251/85

876/87

1396/87
990/85

877/87
1841/85

TOMADA DE PREÇOS
OBJETO
Estojo de Picote de Selos 22x66
Peças p/Prensas Cunhadoras (Usinagem)
Usínasem de Peças (conjunto de cilindras
p/máquinas gráficas)
furadeira Fresadora "Kone ou Similar e
Plaina Umadora "Zocca" ou Similar
Formulários Contínuos
Execução de Novas Fundações e Recuperação
de Escadas Metálicas
Mesa de Granito para Oesempeno de Peças
Usinagem de Peças p/lmpressora

ENCERRAMENTO
04/02/88 às lS:30h
05/02/88 às 15:30ti
08/02/88 às 15:30h

04/02/88 às 15:30h

05/02/88 às 10;00h
08/02/88 às 10:00h

03/02/88 às 15:30h
08/02/88 às 15:30h

Obs ¦ Para as TP's n°s 031/88, 032/88, 1841/85 e 1251/85 só poderão
concorrer empresas que estiverem previamente cadastrados na CMB
nara fornecimento de peças usinadas.
^s inte essX poderão obter os editais e demais informações na Seção

Compras-SECP, Rua René Bittencourt. 371 - Distrito Industnal de
-ita Cruz — RJ

Bra$motor S.A. ^
_ - -_> .m, r, ... . Ck. D»,.lr> . 4P

COMUNICADO DA TELERJ
Tendo em vista o encerramento da distribuição da lista

provisória de assinantes da Cidade do Rio de Janeiro a

Telerj voltará a cobrar, a partir do 1o minuto do dia

24/01/88 pelas informações prestadas através do Servi-

ço de Auxilio às Listas (Código 102), suspensa durante o

período em que o Rio de Janeiro não dispunha de listas
telefônicas atualizadas. u.„„„c
A prestação de informações de números de telefones
instalados ou movimentados a partir do dia 07/08/8/
— data do fechamento da lista provisória — continua-
rá sendo gratuita.

TeieRJ
TeiecoMUNicaçôes do rio oe jaNeiRO sa.
Empresa do Sistema Telebrás

Intermo

FESTA DA PROPAGANDA
NO ASA BRANCA,

DIA 25.
O melhor de 1987 vai mesmo acon-
tecer em 1988: realizaremos a Festa
da Propaganda no próximo dia 25 de
janeiro, segunda-feira, a partir das 20
horas. Local: Asa Branca, à Av.
Mem de Sá, 17, onde já ocorreram
tantos e animados encontros de pu-
blicitários. Compareça, divirta-se
com seus amigos e colegas, e parti-
cipe da homenagem aos Destaques
Profissionais de 1987.
Venha buscar os seus convites na
ABP, Associação Brasileira de Pro-
paganda, à Av. Rio Branco, 14, 17°
andar, com a Leila ou a Rosane,
telefones: 233-1197 e 233-1492. E
até lá.

Associação Brasileira
de Propaganda

Obs. Os convites distribuídos para a
festa do SCALA, que não se reali-
zou, ficam valendo para este evento.
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AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDO

SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS E
TlTULOS MÚLTIPLOS DE AÇÕES ORDINÁRIAS

E PREFERENCIAIS

1 - Dividendo
Comunicamos aos Senhores Acionistas da BRASMO-

TOR S.A. que o Conselho de Administração e a Diretoria
desta Sociedade, em reunião realizada nesta data, deci-
diram aprovar a distribuição, "ad referendum" da Assem-
bléia Geral Ordinária, de um dividendo de CzS 26,75
(vinte e seis cruzados e setenta e cinco centavos) por
ação (correspondente a cada lote de 1.000 ações antes
do grupamento), para todas as ações do capital social
atual de Cz$ 1.500.000.000,00 (22.574.590 ações), com
base nos lucros apurados no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 1987; dividendo este a ser pago a

partir do dia 3 (trôs) de fevereiro de 1988. O respectivo
balanço será publicado oportunamente.

O referido dividendo de CzS 26,75 (vinte e seis cruza-
dos e setenta e cinco centavos), juntamente com o divi-
dendo intermediário de CzS 3,25 (trôs cruzados e vinte e
cinco centavos), já pago em agosto de 1987, perfaz o total
de Cz$ 30,00 (trinta cruzados) por ação (correspondente
a 1.000 ações antes do grupamento), para o referido
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1987.

O pagamento desse dividendo será feito contra a apre-
sentação do cupão n? 3 (trôs), em relação às ações ordi-
nárlas e preferenciais, ao portador.
2 - Substituição de Certificados

Comunicamos aos Senhores Acionistas, outrossim
que daremos início, também a partir de 3 (trôs) de feverei
ro de 1988, ao processo de substituição dos atuais Certifi
cados de Ações e Certificados de Múltiplos de Ações
pelos novos Certificados padronizados na forma da Ins
trução CVM n° 56, de 1? de dezembro de 1986, tendo em
vista o grupamento de todas as ações do capital social
desta Sociedade, na proporção de 1.000 (mil) ações
atualmente existentes para cada ação após o grupa-
mento, conforme aprovação da Assembléia Geral Extra-
ordinária realizada em 23 de abril de 1987.

Ficará facultado à Sociedade, até 31 de maio de 1988,
adquirir as frações de ações decorrentes do grupamento,
ao preço de mercado.

Os novos Certificados, exclusivamente em relação às
ações ordinárias e preferenciais, 

"ao portador", serão
emitidos a partir do cupão n?1 (um) e seguintes.

• Locais e Horários de Atendimento
Para esse fim, estaremos à disposição dos Senhores

Acionistas, nos dias úteis, das 8:30 às 11:30 horas e das
14:00 às 17:00 horas, nos seguintes locais:
São Paulo, SP - Av. Brig? Faria Lima, 2.003 -17? andar
Rio de Janeiro, RJ - Rua Ubaldino do Amaral, 49-A
Joinville, SC - Rua Araranguá, 514.

• Observações
Esclarecemos aos Senhores Acionistas que não ha-

verá necessidade de destacar-se o cupão n? 3 (três) das
ações ao portador, tendo em vista que o pagamento do di-
videndo e a substituição dos Certificados de Ações serão
processados concomitantemente.

São Paulo, 22 de janeiro de 1988.

- Jorge Michel Lepeltier -
Diretor de Relações

com o Mercado

Casa Branca mantém
silêncio absoluto

Roberto Garcia
Correspondente
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OEBBSSIt

WASHINGTON — O Departamento de estado despachou
o embaixador Harry Shlaudeman de volta ao Brasil — embora
ele estivesse nos Estados Unidos em traiamento de saúdc_—-a
fim de realizar consultas adicionais com o governo Sarrieylio"
caso da informática. Ao mesmo tempo, fontes da Casa Branca
informaram que dificilmente seria anunciada qualquer dècjs|(pj
respeito das sanções contra o Brasil antes de terça-feira.

Funcionários geralmente loquazes fecharam-se ofltçjqij^
deixando claro que obedeciam instruções no sentido de manter
silêncio sobre as deliberações do governo americano a respç,(.o
das possíveis represálias a exportações brasileiras.

Várias interpretações estavam sendo oferecidas para.,A
onda incomum de mutismo. A explicação mais simples parecia-a
mais plausível — foi impossível chegar a um consenso até agora
sobre o que fazer depois que o conin permitiu a importação do
programa de computador MS-DOS. A suspensão dessa licença
pela SEI, em setembro passado, levara a Casa Brancaa
anunciar sua intenção de impor represálias, estabelecendo uma
sobretaxa aduaneira de 100% sobre produtos brasileiros de
exportação. „„,,w.

Desde a decisão do Conin, alguns setores do governo
americano argumentam que náo há mais razáo para j/M0
sanções, embora recomendem que o processo contra a política
de informática continue aberto, à espera de vários sinais gp
Brasil. •.- •¦-"

Um desses sinais seria a entrada em vigor da lei que
estendeu proteção aos direitos dos autores de programas, .de,
computador e outro seria a publicação dos regulamentos dessa
lei. Tanto o governo quanto empresas dos Estados Unidos
consideram indispensável que esses regulamentos restrinjam os

poderes da Secretaria Especial de Informática. Igualmente'
importante seria a proibição da venda pela empresa Unitron de
um computador copiado do Macintosh, da empresa americana
Apple. Embora representantes do Palácio do Planalto tenham

garantido que essas reivindicações seriam atendidas, o goyçXnft
americano deveria esperar para ver e só quando as promessas
fossem cumpridas, o processo seria arquivado. „ ...„u

Compromisso — Segundo algumas fontes, Shlaude-
man vai buscar do próprio presidente José Sarney o compromis-
so de que as reivindicações americanas serão atendidas.

Outros setores do governo Reagan afirmam que a imposi-

ção de sanções já foi decidida e que basta o presidente Reagan
assinar a proclamação oficial nesse sentido. A demora de
Reagan seria explicada pela prioridade atribuída pelo presiden-
te americano na preparação de seu discurso sobre a situação.dos
Estados Unidos, que será feito na reabertura do Congresso,
segunda-feira. *',»' '

De qualque forma, a demora seria oportuna, na medida
em que dá tempo para gestões conciliatórias de última .hora.
Nesta semana, grupos privados brasileiros e americanos tem
intermediado muitos contatos entre os dois governos a finvde

promover um entendimento.' 
A viagem de Shlaudeman teria o objetivo de conferir se os

emissários brasileiros realmente falam em nome do Palácio do
Planalto.

Ainda outras interpretações combinariam a demora, do
anúncio das sanções pela Casa Branca com as negociações em
andamento para o Brasil conseguir um empréstimo porite do
governo americano. Esse crédito permitiria ao Brasil pagar
juros da dívida a médio e longo prazos que começaram a ve.rççpj;
no início do ano. Fontes diplomáticas dizem que, nesse caso,o
Brasil acertaria um pacote englobando solução para os.dqi.

problemas — pagaria parcialmente os juros atrasados e garanti-
ria acesso das empresas americanas ao mercado de informática
em troca de um empréstimo ponte do Departamento do
Tesouro juntamente com a suspensão das sanções.

Milliet vai aos EUA ^
retomar negociações r
com bancos credores ;

BRASÍLIA — O presidente do Banco Central, Fernando
Milliet, viaja hoje a Washington para retomar as negociações
com os bancos credores sobre o refinanciamento da divida
externa brasileira até 1989. Os membros da missão que viajam
com Milliet admitiram que as negociações estão muito duras, e

que não é possível prever se haverá condições de se fechar ym,
acordo até 29 de janeiro, como estava definido inicialmente, no
acordo provisório firmado em dezembro.

Fontes do BC explicaram que o Brasil não levou para a
mesa de negociação um número fechado sobre o comportamen-
to da economia interna e a necessidade de financiamento do

país. Os negociadores brasileiros levaram um leque de opções,
considerando várias hipóteses de comportamento da economia
e seus efeitos sobre a necessidade de dinheiro novo no país. _

A insistência dos credores em receber os juros devidos
pelo Brasil referentes ao mês dc janeiro é um dos fatores que
mais vêm emperrando a negociação.

t—1 O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, garantiu
L-l ontem, em Joáo Pessoa, a permanência de Fernando

Milliet na presidência do Banco Central, assegurando desço-

nhecer críticas feitas por banqueiros classificando suas idéias

_ O doutor Milliet segue a orientação, não apenas do

ministro, mas do presidente. Ele vai negociar a dívida externa

com a orientação segura que lhe será dada e que tepi por
objetivo proteger os interesses nacionais e conduzir o BrasU

novamente a um processo de investimento.
Maílson acrescentou que a orientação tem o objetivo de

promover o desenvolvimento, gerar empregos, salário real e o

bem-estar da sociedade. _

Sarney nomeia três :j:
novos diretores :;,;,;•
no Banco Central

BRASÍLIA — O presidente José
Sarney nomeou ontem três novos direto-
res para o Banco Central: o ex-presidente
do Banco Real, Juarcz Soares, ocupa,
agora, a Diretoria da Dívida Pública e
Mercado Aberto, em lugar de Alkimar
Ribeiro Moura; o financista Keyler Car-
valho Rocha irá. para a Diretoria de
Mercado de Capitais, substituindo Luís
Aranha Corrêa do Lago; e o ex-diretor
do Banespa, Luís Álvaro de Oliveira
Ribeiro, substitui José Maria Arbex na
Diretoria de Administração.

Oliveira Ribeiro. 45 anos, diretor do Banespa nas gestões
de Luiz Carlos Bresser Pereira e Francisco Milliet atual
presidente do Banco Central), ocupou a chefia de gabinete do
Ministério da Fazenda na gestão Bresser Pereira. Ex-,

publicitário, foi diretor da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro.
e é membro dos conselhos do Serpro. Nacional de TurisníQ, e da
Companhia City de Desenvolvimento.

Juarez Soares, 55 anos, já foi chefe de divisão e perente da
dívida pública do Banco Central, de 1965 a 1971, quando passou
a fazer parte da diretoria do Banco Real. Além de presidentedd
Banco Real — Cote Dlvoire—, era diretor vice-presidente do
Banco Real de Investimento S.A., da Companhia Real dá
Investimento, e da Companhia Real de Arrendamento Mercan-
til. Keyler Carvalho Rocha. 48 anos. é o único com doutorado
em Finanças pela USP. Eleito o executivo financeiro do ano em
1985 pelo Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros;"ÍO(
diretor financeiro do Grupo Agroceres, vice-presidente e dire-
tor financeiro da Nitroquimica Brasileira. Ocupava a Diretoria
Financeira do Grupo AGA. subsidiária da multinacional sueca
AGA-AB.
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Juarcz Soares
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olsas caem depois de semana de alta
Ações do IBV

0*c%
F*ch
CZS

MAIORES ALT-S
pàpol Simão ppg 5.76
Clbranppg 5,45
Unipar. pag «.«j ¦
Ferpasa ppg..

9.18
1,16
3,41

3,85 13,48
Supergasbrás ppg 2,48 4.14
;=*"_'" MAIORES BAIXAS
Vala do RiP Doce opb 10.77 54,59
.Agrocoresppl ]0.« *"
Ferro Ugas ppg 10,34 1.30
Bartarappg f.87 *¦**
Eluna ppg 9'35 . 4,75

Ações fora do IBV

1 MAIORES ALTAS
UDrappl 22,00 0,61

g_^K^:::::::::::::^::::::::::::::::::|
JopséSIlvappg 14,29 1.60
Zanlni pag 14,29 0,40

MAIORES BAIXAS
Banerj ppg 33.33 1.734,00
Aços Villares ppg 9.57 4.Z&
Duratex ppl 8.02 7.00
Pérsico ppg 7.69 1.20
Belrioarppl 7,35 5.B0

Apesar de a Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro ter fechado ontem em

queda de 3.9% e a de São Paulo com
desvalorização de 2,87c o comporta-
mento dos dois mercados durante a
semana foi de alta. O IBV, índice de
lucratividade do mercado carioca,
apresentou valorização de 1.21%, en-
quanto o índice Bovespa. que mede a
oscilação das 83 ações mais negociadas
no mercado paulista, subiu 3,01% na
semana.

Muitos investidores resolveram
realizar lucro, vendendo parte de suas
carteiras de ações, com medo de per-
der o que ganharam desde que o mer-
cado de capitais começou a disparar,
este mês. As fundações e fundos de
pensão, que são os investidores institu-
cionais das bolsas, estão atuando mui-
to pouco e apenas os especuladores
continuam operando firme todos os
dias.

Ontem, a taxa de juro no
curtíssimo prazo (overnight) deu ver-

dadeiro salto, de 24,21% da última
quinta-feira para 26,82%. Com estas
taxas, pouquíssimos investidores estão
arriscando aplicar no mecado de ações,
já que deixar o dinheiro parado no
overnight está rendendo mais de 0.5%
ao dia. A taxa da Letra do Banco
Central de ontem projeta rendimento
no final do mês de 16.70%, enquanto a
da Obrigação do Tesouro Nacional
(OTN) indica inflação de 16%, um

ponto percentual acima da estimada

pelo governo para este mês.
— A tendência de alta das bolsas

se confirmará se houver reajuste ainda
mais acentuado do que o dos últimos
dias — acredita Paulo Gianotti, da
Corretora Caravello. Na sua opinião,
caso os índices da bolsa recuem um

pouco mais, será sinal claro de que
logo em seguida tomarão "embalo"

bem maior. "Não é muito sadio um
mercado que sobe muito rápido, sem
dar pequenos recuos", analisa. O mo-
vimento desta semana, visto deste ân-

guio, foi bem mais técnico do que o da
semana passada, quando o IBV subiu
11,49% e o índice Bovespa, 16,63%.

Desde o início de janeiro (o pri-
meiro pregão foi no dia 4), a Bolsa do
Rio valorizou 31,75% enquanto a de
São Paulo subiu ainda mais, chegando
perto dos 40%: 39,82% até ontem. O
anúncio do atraso do lançamento do
Fundo Brasil na Bolsa de Valores de
Nova Iorque, por causa do adiamento
do First Boston (que vai liderar a
operação de lançamento), causou im-

pacto nas especialistas e analistas dos
mercados de ações carioca e paulista.

A expectativa é grande em relação
à próxima reunião do Conselho Mone-
tário Nacional, dia 27, quando deverão
ser anunciadas as modificações no pro-
jeto de conversão de dívida externa.
Muitas corretoras estão esperando a
entrada de investidores estrangeiros
interessados em trocar parte de suas
dívidas por aplicações em ações, a
médio e longo prazos.
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BNDES venderá
parte de suas
ações da Celpag

O BNDES (Banco Nacional de Dér •
senvolvimento Econômico e Social) vcií-s
dera 51% de sua participação no capitai
da Celpag (Companhia Guatapará de~.
Papel e Celulose) no dia 9 de maio, por
meio de oferta pública. O diretor dó'
BNDESPar (subsidiária do Banco na-
área de participações acionárias), Nildôí
mar Secches, disse que o preço mínimo
do lote deverá sei de aproximadamente
USS 70 milhões.

Nildemar Secches informou ainda;
que o BNDESPar deverá comprar a So£
bra de 40% das ações preferenciais do.
Banco do Nordeste, que foram lançadas'
este mês. O presidente do BNDES, Már-
cio Fortes, explicou que o Banco da!
Nordeste se encaixa ro perfil de empresa
em que o BNDESPar entra como sócioi'
"É um banco de muita importância rm
região Nordeste, com as atividades volta-,
das principalmente para o lado sociaI'\
explicou. Cada ação do Nordeste esta
custando CZS 33,00 no mercado, preço
muito próximo do que o BNDES pagara
pelas ações que adquirir. «a

Wt Cheque Especi
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ai Boavista. ||||
Mo Boavista Q CLIENTE DETERMINA O LIMITE. FALE COM O GERENTE. Banco Boavista

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Resumo das Operações

Qtde (mil) Vol. (CzS mil)
,„,_.  30.039.856 590.456
!|^mpra;::::z ^z gg

ü»=::=:=. == «s "*_
5T°: '.:...  sem negócios
púUindi„;   sem negócios
TOTALGERÀL   68.589.856 910.709
S»^:::::=:.:  7.059,88 (-3,9%)

Dás".. ações1-- IBVÍ"l2 subiram, 46 descoram, cinco permaneceram estáveis e seis nâo
fòYãm' negociadas.

Mercado à vista

Q,d. «_. Min. M4d. Mi- F.ch. O.C. Uo 
£

Ok. I.L.
Ano

N°
>wg.

AÃsíaOP-G- 1.700 5.50
tosta PP-G- 8.100 5,00
Aoo Altona PP-G- 21.600 9,70
AcosVillaresPP-G- 12.000 4,50
AdubosTrevoPP-G- 119.700 1,75
AgrcceresPP-H- 639.600 3,31
AzWeoo Travassos PP-G- 281.000 4,00

..Amazônia ON-G- 500 50,00
Bft'asir0'N-G- 9.000 114,00
B.BrasilPP-G- 322.100 170,00
B.EconomicoPP-G- 25.000 4,50
Banese.PP-G- 5.000 6,00
Bãncsp_PP-H- 1.382.400 6,50
BanospaNov.PP--P. 146.600 5,30
Barbara PP-G- 29.500 6,50
BarretloArauíoPBEH- 27.500 7,00
BelgoMineiraOP-G- 43.600 117,00
BelgoMineiraPP-G- 6.100 95,00
BidclotasCaloíPB-H- 16.200 19,50
Bradesco OS EG- 1-600 27,00
BradéscoPSEG- 65õ0° 28'°°
Bradesco Inv. PS EG- 17.000 29,00
BrahmaOP-G- 42.100 79,00
BratmaPP-G- 129.900 91,00

CMineracaoPart.PP-G- 19.B00 26.00
CaleBrasiliaPP-G- 242.200 1,31
CaíatW.-G- 6.000 0,90
Cmao.ufizesl_op.OP-G- 2500 2,60
Ca.taguajesleop.PA-G- 324.700 5,80
Cbr-Ind.Mec-nlcaOP-H- 610.000 6,00
CeirigPR-G- 3.628.200 0,92
CIÒIMRP-G- 94.000 1,05
ConíabPP-G- 1000 18.40
Copooe.PA-H- 385.200 39,00
CcsIguaPS-G- 400 3.00
Cruzeiro Sul PP-H- 3.900 3,40

Df\b'lhd.Com.PP-G- 45.500 4,55
DocasON-G- 90.000 1,01
OocasPN-G- 42.500 0.62
CÜraiexPP-H- 2.500 7,00

ElobraW-G- 1800 1.90
ElümaOP-G- 10.000 3,80
EfürfiW-G- 299.500 4,98
EmiiioRorrianiPA-H- 50.000 0,80
Efiga-PA-H- 81.000 7.C0

FaohtTBanguPP-G- 6.200 1.60
FerbasaPP-G- 11800 13.40

¦ FermUCísPP-G- 46.600 1,31
F-orlísuíPP-G- 70.100 1,40
Rb_„--H- 15000 2,00
Fnv-veiculosPA-H- 1.100 0,65

5,50
4,50
9,70
4,00
1,70
3,10
4,00

50.00
112.00
168,00

4,50
6,00
5,65
5,10
6,16
6,70

117,00
95,00
19,50
27,00
27,00
29,00
79,00
90,00

25,00
1,22
0,90
2,60
5,60
6,00
0,90
1,05

18,40
37.00

3.00
3.40

4,50
0.95
0.62
7.00

1,90
3,60
4.51
0,60
7.00

1,60
13.40

1.30
1,40
2.00
0.65

5,50
4,63
9,98
4,25
1.73
3.17
4,13

56,00
114,21
170,34

4,50
6,00
6,05
5.29
6.48
6,79

117,60
96,56
19,76
27,00
27,09
29,00
79,24
90.02

25,33
1,28
0,90
2.60
5,78
6,00
0.92
1,16

18,40
38,18

3,00
3,40

4,51
0,98
0,62
7,00

1,90
3,60
4.75
0,60
7.24

1.60
13.48

1,30
1,49
2.00
0.85

5,50
5,00

10,00
4,50
1,80
3,31
4,25

60,00
115,00
172,00

4,50
6,00
6,50
5,35
6,50
7,00

120,00
99.00
20,30
27.00
28.00
29,00
80,00
91,00

26,00
1.40
0.90
2,60
5.80
6,00
0,95
1,20

18,40
39,00

3,00
3.40

4.55
1,01
0,62
7,00

1,90
3,80
4,98
0.60
7,60

1,60
13.50

1.31
1,55
2,00
0,85

5,50
4,70

10,00
4,00
1,75

-0,54
-5.06

2,89
-9,58
-5,98

3,20 -10.45

4,25 -0,96

152.78
113,49
90.73

132,81
123,57
113,21
111,62

60.00
114,00
170,99

4.50
6,00
6,10

¦ 5,30
6.16
6,70

120,00
96,00
20.30
27,00
27,00
29,00
60.00
90,00

25,50
1,31
0,90
2,60
5,60
6,00
0,90
1.20

16,40
36.01

3.00
3.40

4,55
0,95
0,62
7,00

12,07 175,00
-4.33 123,20

127,69
81,82

153,65
128,72

-4,75

18,11
-8,89
-7,19
-9,68 196,36

-2,57 132,73
-7,57 123,79
-3.28 141,14
-3.57 133,66
-4.88
EST

-0,73
-2,21

-4,67
-5,88
-2,17

7.00
-2.69

EST
5,45

-4.48
-3.23

134,78
138.10
129.48
119.71

126,65
142.22
112,50
118,18
115,60

131,43
165.71
122,67
147,98
136,36
113.33

3
5
4
3

21
32
13

2
15

116
1
1

68
18
15

9
23
13
6
1
5
2
6

5
22

4
1

10
2

32
9
1

39
1
1

-0,88 155,52 5
-2,97 96,00 6

124,00 2
-8,02 140,00 1

MannesmannPP-H-
MendesJuniorPA-G-
Mendes JuntorPB-G-
MeridlonalPP-G-
Mesbla PP-G-
MetisaPP-G-
ModdalaPP-G-
Moinho Fluminense OP - H -

MontrealPP-G-
MullerPP-H-

NadonalONEH-
Nacional PNEH-

OlvebraPP-G-

PacaembuPP-G-
PapelSImaoPP-G-
ParalbunaPP-G-
Paranapanema PP-G -

Perdigão PP-G-
Perdigão AllmertosPP-G-
Pers.ColumbtaPP-G-
PersIcoPP-G-
Petrobrás PN-G-
Petrobrás PP-G-
Petróleo Ipiranga PP-G-
PetlenarlPP-G-
Pollpr.p(lflnoPA-H-
PrometalPP-G-

RadmecPP-H-
ReMparPP-H-
RheemPP-G-
RiograndensePP-G-

Sade Sul Americana PP - G -

SamitrlOP-H-
SergenPP-G-
Sharp PP-G-
SldlnformatlcaPP-G-
SolorrlcoPP-G-
SondotecnlcaPA-G-
SondotecnlcaPB-G-
Souza Cruz OP-H-
Supergasbrás PP-G-

TelerjON-G-
TransbrasllPP-G-
TrichesPP-G-

UnlparPA-G-
Unipar PB -G-

Vale Rio DoceOP-G-
Vale Rio Doce PP-G-
VarigPP-H-
VerolmePP-G-

WegPP-G-
White Martins OPEG-

ZanlniPA-G-

162.200 1.80
75.300 1,60

102.000 2,40
1.000 1,15

1,60
1,55
2,20
1,15

1,70
1,59
2,30
1,15

1,80
1,60
2,40
1,15

1,65
1,55
2.25
1,15

8.000 2.100,00 2.050.00 2.075,00 2.100,00 2.050,00
1.000
1.000

74.000
69.900

605.000

15.100
79.800

6.000

33.000
108.000

5.000
1.136.200
1.706.700

88.000
24.400
60.000
11.800

1.525.700
1.400
5.000

4.601.600
283.900

4,00
1,15

125,00
1,40
0,90

3,70
3,70

4.20

0,80
8,70
7,00

24,89
7,35
3,30
0,49
1.20

105,00
151,00

6,50
2.20
4,02
2,85

10.000 2,94
410.000 5,90
75.500 3,70

300 6,30

15.000
141.400
239.400
37.200

700
5.300

300
1.100

6.70
99,50
0,90
3,15
6,00

19,00
2,90
2,65

4,00
1.15

125,00
1,35
0,90

3,70
3,70

4,10

0,60
8,70
6,99

24,50
7,35
3,30
0,49
1,20

105,00
143,00

7,95
2,15
3,70
2,65

2,94
5.90
3,65
6,30

6,70
97,00

0,90
3,15
6,00

19,00
2,90
2,85

4,00
1,15

125,00
1.37
0,94

3,70
3,70

4,13

0,80
9,18
7,00

25,33
7,49
3,30
0,50
1,20

105,00
149,32

6,34
2,17
4,00
2,93

2,94
5,80
3,73
6,30

6,70
98,26

0,96
3,21
6,00

19,00
2,90
2,65

4,00
1,15

125,00
1.40
0,97

¦ 3,70
3,70

4.20

0,80
9,20
7,00

26,20
7,50
3,30
0,50
1,20

105,00
155,00

8,50
2,20
4.20
2,95

2,94
5,90
3.62
6,30

6,70
99,50

1,00
3,25
6,00

19,00
2,90
2.85

4,00
1,15

125,00
1,35
0,90

3,70
3,70

4,10

0,60
8,80
7,00

25,60
7,50
3,30
0,50
1,20

105,00
145,00

7,95
2,15
3.90
2,95

2,34
5»
3,75
tx

6,70
97,00

1,00
3,25
6.00

19,00
2,90

-8,11
-6,47
-8,00

-3,49
-6,47

1,77

-6,67
1,08

141,67
106,00
135,29
115,00
121,70
133.33
164,29
143,66
105,36
134,29

-5,88 80,00
5,76 127,50

EST 148,94
-4,42 162,37

5,49 107,00
3,13 122.22
2,04 100,00

120,00
87,50

-3,93 157,34
1,96 134,52

135,63
4,99 235,29
4,27 172,35

19
14
18

1
5
1
1
4

3
5
5

120
5
2
4
2
1

116
3
3

59
4

1,38 94,84 1
-7,35 107,41 2
-6,05 138,15 13
-1,25 143,18 1

6,59 134,00
-3.16 135,53

8,69 108,69
-2,14 107,00
-7,69 107,14
-2,47 172,73
EST 107,41

2,65 EST 105,56

16.900 135,00 135,00 138,68 140,00 140,00 -1,53 136,02
2,48 115,00192.100 4,00

100 0,35
102.200 0,48

23.300 4,80

474.600
2.464.600

3,40
4,30

7.500 48,00
1.049.000 97,50

42.000 8,80
151.000 0,90

3,95

0,35
0,44
4,60

3,40
4.10

47,00
93,00

8,60
0.85

4,14

0,35
0,46
4,76

3,41
4,22

5459
95,30
6,79
0,89

4,30

0,35
0.51
4,80

3,50
4,30

57,50
98,00
8,60
0.95

4,30

0,35
0,45
4,60

3,40
4,25

54,15
95,00

8,60
0,85

1
59

3
17

1
2
1

26

EST 116,67 1
-4,17 115,00 9
-6.28 140.59 2

4,26 146.26 8
, -5,17 150,71 94

-10,77 143,66 9
-5.77 164,31 130
-4,46 115,66 15
-4,30 148,33 13

127.000 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 - 127,03 1

1.735.200 6,40 6,01 6,21 6,40 6,10 -3,27 135,00 110

5.500 0.40 0,40 0,40 0,40 0.40 14,29 100,00 4

1,90 -5.00 126,67 2
3,80 EST 131.03 1
4,60 -9,35 115,65 34
0.80 - 1

7,60 1.54 166,37 9

Concordatárias

Ui. F«h. OK. U.
¦ Ano Hog-

N°

1.60
13.50 3,85

1,30 -10,35

InbracPP-G-
invesiecPS -G-

loch'paRP-G-
liapPP-G-

J.H.SanlosPP-G-
JoáoFortesOP-G-
Joso Sta PP-G-

3.000 3,90
2.000 0,60
6.100 32.00

3,90 3.90 3,90
0.60 0,60 0.60

30.00 31.15 32,00

1,45
2.00
0.65

3,90
0.60

30,00

-1.97

100,00
141,89
130,00
124,17

EST 121.43

2
3
8

14
2
1

Btrw|PP-_-
Ck_PP-_-
OllcalPB-Q-
To_l

200 20.00 20.00
47.000 25.86 25.69
70.000 0.2S 0,22

31.342.700

20,00
25,86
0.24
1721

20.X
26.6a
0.25

20,00
25.88

0.24
107.83
120.00

Operações a Termo

1.000 19,00 19,00 19,00 19,00 19.00

27.000 0,92 0.92 0,94 0.95 0,95
20.000 13,50 13.50 13.50 13.50 13.50
54.000 1,60 1.60 1.60 1.60 1.60

5,41 1
100.00 1

2.13 133.12 3
-1.04 131.94 1

Tipo IT_o Ouwt. HO, Má«. Min Méd. Vohjm. H°
lm.ll ="=¦•

Um.Noclonal Matais PP -O-030 100.000 1.03 1.03 1.02 1.02 102350,00

-1,05
-0,08

94,00 4
137,76 1
123.08 1

Opções de Compra

Pr*ço.
Ex-rc.

Quant.
(tom

Labra PP-H- 275.000
LacesaPP-G- 500
Lam.Nacional Metais PP -G- 1351.000
-masaPP-G-
LuxmaPP-G-

-LlClIll

MagnewtaPA -G-

MangelsPP-G-
MangelsPrt.PP-G-
MannesmannOP-H-

2.000
159.500

100.000
513.000
26.300
711.800

0,61
1.45

0.94
3,40

6,10

5,30

2.60
2,50

2,85

0,61
1.45

0,65
3.40

6.10

5,30
2.80

2,50

2.71

0.61
1.45

0,89
3,40
6,10

5,30
2,90
2.50
2.83

0,61
1.45
0.94
3,40
6,10

5,30
2,90
2,50
2.86

0.61
1.45
0,69
3,40
6,10

5,30
2.90
2,50
2.60

122,00 1
-2.69 96.67 1
-5,32 127,14 37

EST 121,43 1
-2,87 119,61 7

132.50 1
-3,33 161.11 8

EST 4

-5.67 166.47 38

BANCO DO BRASIL PP-O CBB FEV 160,00
CBL FEV 15O.00

PETROBRÁS PP - CBJ FEV 100.00
VALE DO RIO DOCE PPG CBF FEV 70.00

CBH FEV 60.00
CBL FEV 100.00
CBM FEV 110.00
CBO FEV 120.00
CBR FEV 130.00
CBS FEV 140.00
CBT FEV 150,00

16.00
41.00
60.X
35,00
27.50
12.00
6.30
5,60
3.30
2.X
0.71

ia oo
41.25
61 .oe
31.90
26.83
12.44
6.72
5.66
3.57
2.X
0.71

10000
100 000
280 000
210.000
770X0

e iioooo
8 400 000

11.SSO.000
B800 000

40 000
180 000

OTDE TOTAL
38.450.0X

Câmbio
'"" Moeda» por dólar
«"•>*>' Compra Venda

CÓrõaKnamarquesa «ÍKl
Coroa Norueguesa 6,2„_„
CoroaSueea „5;, ,„
Dólar Australiano 0,71 lec
Dólar Canadensa 1Z76Í
Escudo 135,?f
Flóríoi 1.8768
Franco Botga 34,890
Franco Francos 5.6312
Franco Süiço 1.3503
lem 127.49
Libra,,.,, i-™*
Urè ... 1224.3
Marco ^.67^S
p<M*lí> "•"*
Xelim 11.717
Moeda do tipo b — Dotar por moeda
TííâKlivuigadas pelo BC no teenamente Be

6.4479
6.3857
6.0240

0.71573
1.2826
136.82
1.8854
35.130
5.6568
1.3567
123.11
1.7870
122S.8
1.6792
113 25
11.7.4.

oniern — ès 15rss

Em cruzados
Compra Venda

12,379 12.501
12,500 12.618
13.250 13.374
56,821 57.415
62.233 62.848

0.58339 0.58993
42.336 42.742
2,2721 2.2992
14.110 14.245
58,834 59.408

0.62306 0.62922
141,95 143.35

0.064905 0.065522
47.535 47,992

0 70481 0.71154
6 7736 ti ,8464

EEgBHagI3__3
Savinjbuper

FlexFiar 2i.01g8 cg 75,00

data valor da cota em CZ$

22.01.88 Cs$ 3.631,29

Indicadores diários Fundo de Ações

Overnight
LBC

Taxada Andima (bruta): 26,83%
Hend.Acumdasemana: 4,12
Rend.Acumdomes: 11.62

OTN
Taxada Andima (bruta): :•• 26,99%
Rend.Acum. da Semana:  4.13
Rend.Acumdomes: 11.65

180 000.00
4 125 0X00

17.104 XO.X
6 700 0X00

2O660 0XO0
100.D51.X0.X

73 2M.0X.X
65.476.0X00
31.449.OX.00

80.1X.X
i27.ex.x

VOLUME TOTAL
320.1519X.X

Flexlnvest
r^LTTTaar^rTTfCTr.rTTT.ITTirnr

22.01,88 Cz$ 4^98

Taxa referencial de CDB
% ao ano

Prazo 60 dia* 90 dia* 180 dias
16,75 nd nd

Fonte: Banco Central

Dólar
Ontem * Compra Venda
Oficial 80,419 80,821
Paralelo 93.00 97,00

1987 1988
Jul 54,00 Set 58,00 Nov 68,00 Jan 93,00
Ago 58,00 Out 65,00 Dez 78,00
Cotação do primeiro dia útil de cada mes

Ouro
(CZ$/gr lingote de 250 gramas)

compra vendi
Bancodo Brasil  1513,00 1528,00
Goldmine  1500,00 1525,00
Ourinvest  1480,00 1500,00
Real Metals —
Sutra  1505,00 1520,00
Degusa  1500.00 1525,00
Reserva  1499,90 1524,90

Fundidoras, lornecedores e cuslodiantas credenciados nas
Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

Indicadores
Jul Ago Set Out. Nov. Dez.

Inflação
IPC (%)

3,05 6,36 5,68 9,18 12,84 14,14

INPC (%)
10,05 5,09 7.15 10,57 14,93

FGV (%)
9,33 4,50 8,02 11,15 14,47 15,89

OTN (cz$)
366,49 377,68 401,69 424,51 463,48 522,99

Correção Monetária <%>
18,02 6,36 5,68 9,18 12,84 14,14

Caderneta de Poupança (%>
8,91 8,09 7,99 9,73 13,40 14,71

Correção Cambial (%i
6.10 5,08 6,07 9,00 12,83 0,74

Overnight (%)
8,91 8,09 7,99 9,45 12,92 14,38

Bolsa do Rio <%)
27,59 -18,02 28,86 14,90 0,62 8,93

Bolsa de São Paulo <%)
23,14 -16,46 29,02 19,27 0,57 0,72

Fonte AFI
OTN de Janeiro ¦ 596.94

Mercados Futuros
BBF

IBV — Dozo (pontos)
A vista Fevereiro
12.349 13-729

OTN (pontos)
Fovoroiro

69.400

BMEF
OTN (cz$)

Fevereiro Março
694.40 81B.0O

Abril
981.00

Bovespa (pontos)
Fevereiro

19.200

Boi Gordo
(CZS gr arroba liquida de 15 kg)

rld

OurO (CZSgr ling. do 250 grs )
Fevereiro Abril
1.592.00 2.318^00

Frango Resfriado .c-s mi
nd

Dólar (Czsi
nd

BMSP
OurO (CZSgr Img, do 250 grs)

Fovoroiro Abril Junho
1.590.00 2.320.00 3 542.00

Algodão iczsisKgi
Março Maio J"lh0

2.250,00 2.380.00 2.660.00

Boi Gordo iczs 15 Kg)
Fevereiro Abnl Junho
1095.00 1.370.00 1870.00

Café [C2$ mil 60 Kg)
Março Maio Ju|r=o

6 070.00 9 290.00 14 200 00

Valor Rcfittb. Ftontab.
da Cota Acum. Acum.

CzS No M4« No Ano -
Mil *•

Cacau (CzS miteO Kg)

nd * nâo disponível.

Hl.-Unito. (?)  ?°'»02'< L_ -S-.
»__ dn Sul Wm 1_U UM
t»m.F.uillbno ">¦" "¦01-
h-rfüt-iai l»"" »¦" '.'"¦
B___ m "I »W360 !_!! !_-<?
-ncocimae tu _ã_g !__ u_J~
Bwdjiflntjj jj_ !__ !--.
_5____ "i 2___! !_-'
_n.it.H0 tete lll S___§ Sr
„n.ste lll SS S?;
j-_rt_c_; - m '°9;.
s___| - ;ut "¦*
„nn„l jjfl 121 j__ã- !__ !_S .
Bj__1 FAB m IH «60.900 23.50 __Jg
BB fato Om lll =16'™° IS-» !__-
BBI __j ti) »«"M0 LiZ IMS
m - 8 Mu 121 15385000 9,80 »_¦•
bo i_j tu 8___5 __>-'
BCN W_ !_- iü3"
55 _5 13) 1 714660 20.30 __^

BFB no m -
BMC «cl-lll 24 03K17 15.34 Mg
BMH Eã »¦»-
BMC «__ II) 3.761273 __5 \
BNI D_jl J5_j !_M !_Bo
uni __ j_r i Mrtjl "3' üSe
»™„. __ lll 5.281333 10.91 __!..
Bnivilt. CS> II)
Boninça
Bniton Sodril lll
6o-ino Açõei |1)

11,66
___!¦'

14,18-J

Boiano Cirluri fl)
6n-esco kfiti U) .
_a sa _; in

ÇüLÜL. 695,894000

Condomínio Banort»
Credibanco *çftti
Cr-dttianco Cmdiiur
CrrtiMnco 161 II)
Crcdim.1 .
Culilul BIiii __ II)
Creliiul Mau Atfe.

2.649743

H.97,
t5.it:

Crtlt-ul M.llipli
Cntiiul I--157) II) 14,12-

Cre-cinco Unibanco (2)
Mapieva-lnveiti-el 17.21-'

DIG AC6.1
Dijtb.nco
Ec.n.mi-0 (?) 10,66 10,66:
Eldorado ti)
tlitl IZ)

_JP',
___?0

.structufi (0
FAjj NiCional lll
FU! I»

16,12 ,

__•;
Un (2)

Finasa (1)
FininvMt *c6« (3) 20,01.:-

J9_,'
F. Barreto j_.
Garantia (2) ____>.-.

InUr.ttilnlica II)
|PJ

20,81:,
17,29 .'

Inchpt Actel lll
ttaú Capital Karkft

12.61 5
13,40

Itauaç-M

Unris __':
ioncrt- k.t*i 12,16

MB Plus

Marcaplan
Wendioml _g II)

13.0.S 
"

__¦ 

:

Herkinv.il
M,l 12)

Montrealbanli

i__i i
16.59
8.82 

'-'

Mwtniltinli ktu II)
Monda
MulHnln (II 2 199,011454

21,0?
12.22

Muttiplic 751 II)
M-lti-flanco
Macion-i Ac-M W

> 864,999516 12,25-
SP
16,54

l-n-it. cm
Noroeil. W>
Omeiii Açflw (11

_»"W
Paulo WiH-mien- 13,67

PiHamv«t *cftci
Pillainveü Condomínio

Pnmt 12)
Pnrnm (I)

22 08
_?

jjjll Jigfl
19,34

___.C-
17.1).-

Schahin Curt-fASC
Seaunda.e (I)
Sitiis» 121
Sogetal

15,46
5,23'

Soma Barro. 12.10

Teletnveit
Terramar Açon

12,10-
14,83
17,37
3,0»

Torremolinci
¦nipanci (?)
2ilui>' II)

12,33
SP-

Fundo ao portador
$;

Valor do
cota CZS

1.963A29 565 176911 I?

Panespa 2

5 165260 3 345 52O71B.30

52.507721 4 505 553 564.89
4 376800 10 711 251 229.Z2

Bank of Boston

¦i ?7.T fl«26°i 3266 150.02644

Bo.ano. Simonson 1 5 347419 3762 253 166 39

525 O** 605. Ti

9 164 305 400 05

Garanta 2
tccfíp- 1 520.403640 456 011 543 62

98 745 070000 8 5?3 B66 378 00

Maxi Renda BBC

M_1-pnc 1

43 552662 2 512 714 104 03

1703646 435 095 467.53

^43 696617 694029556.1

0 D1A-A-DIA DA CIDADE.
NO

JORNAL DO tinASIL

Cidade



JORNAL DO BRASIL
Economia sábado, 23/1/88 ? Io caderno o 15

BOZANO, SIMONSEN TEM
O OURO QUE VALE OURO-

l

J BANCO
^¦BOZANO,SIMONSEN ddd gratuito. .021 i

Bolsa de Valores de São Paulo

INFORMAÇÕES
800-3071 - NO Rio DE JANEIRO 271-8000

Safra quer comprar 26,23% m
Aracruz e ficar como 3o sócio:

Resumo das Operações
Otd» (mil) Vol (CiS mil)
83 274 600 1O36.323.41B.0O

LfltePadrao: 533 700 3.449.974.00
Coneordalârlaa: 283 800 1.608.310,00
QrolKWBBecIbo»:.......^.... 075 111.760.00
Fundos Inc. Fiscais DLI376 23 M2 ^ 126.536.800.1 B
MercadoaTermo: 34776 1.470.053.88
Marcado Fracionário: .--"¦ so B47 000 716 018.920.00
MercadodaOwíea-OpçêasdeCompra: "^ 1.M5519.236.06
TOTALQERAL: 17 535
Índice Bovespa Médto: 17521
|nd*e Bovespa Fechamento: ¦
lndlc»BoveopaM4xlmo: 17 296

nâo foram negodadas.

Mercado a vista

12
10
66

1.334
111
938

24
3.527

7

36
3
3

12
2

132
7
2
3

75
262

Abe Xtal PPA
Aoeslta OP C01
Aco Altona PP
Acos VIII PP C42
Adubos Cra PP C31
Adubos Trevo PP C11
Agrale PP
Agroceres PP C05
Alipertl PP
Alpargatas ON
Alpargatas PN
America Sul ON EX
América Sul PP I87
Anhanguera OP
Antarc Piauí PNA
Antarctic Pb PNA
Aquatec PP C04
Arthur Lange PP
Aut Asbestos PP INT
Aul Asbestos PP P
Avtpal ON
Avipal OP
Azevedo PP

Bahema PP 11
Bandelr Inv PP 3
Bandeirantes PP 50
Banespa ON 1*2
Banespa PN 6
Banespa PP C49 1259
Banrisul PNA 20
Barb Greene OP 31
Belgo Mineir OP
Belgo Mineir PP
BenzeneX PP
Blc Calo! PPB
Biobras OP
Biobras PPA
Bombril PN
Bradesco ON
Bradesco PN
Bradesco Inv PN
Brahma OP C01
Brahma PP C01
Brasil ON
Brasil PP C58
BraSlllt OP C02
Braslnca PP
Br^smotor OP C03
Brasmotor PP C03
Brinq Mimo PP C27

4,00
5,50

10,00
4.30
1,25
1,80
5,85
3,55
1,40

4,00
5,50

10.00
4.00
1,20
1.70
5,80
3,07
1,40

4,02
5,50

10,14
4,30
1,22
1.74
5,80
3,22
1,40

4,10
5,50

10,50
4,40
1,25
1,80
5,85
3,55
1,40

4,10 +2.5
5,50

10,49 +4,7
4,00-11.1
1,20 -4,0
1,80
5,80 -0,8
3,10-12,4
1,40

Maauy Parta PNA
Masler PNA
Maater PPA
Mandas Jr PPA
Mandas Jr PPB
Meridional PP
Mesbla PP C01
Mal Barbara PP
Met Douet PP C05
Mal Duque PP C43
Mel Gerdau PP
Mel Wetzel PP
Metal Leve PP C38
Metlsa PP C30
Mlcheletto PP C16
MlcrolabPPCOe
Mlnuano PP
Moddata PP
Moinho Rum OP Cot
Moinho Hedl OP C01
Moinho Sem OP 001
Moinho Sem PP C01
Montreal PP
Motoradlo PP
Muallea Imi PP
Muller PP C19
Multnal PN

10 188',00 188,00 192,85 193,00 193,00 +2.6

117 123,00 120,00
4 6,00 6,00

3,98
12,00
17,00
2,50
5,70
0,70
2,60
2,30
1,23
1,50
4,15

3,98
12,00
17,00

2,60
5,70
0,70
2,80
2,30
1.23
1,50
4,00

120,59 123,00 121,00
6,00 6,00 6,00

4,00
12,00
17,00
2,50
5,70
0,78
2,80
2,30
1.23
1,70
4,15

3,99
12,00
17,00

2,50
5,70
0,76
2,80
2,30
1.23
1,50
4,01

4,00
12,00
17,00

2,50
5,70
0,75
2,80
2,30
1,23
1.70
4.00

14,00
1,68
4,00
4,00
5.51
6,00
1,35
1.13

13.50
1,68
4,00
4,00
5,51
5,80
1,35
1,10

13,95
1,68
4,00
4,00
5.51
5,98
1,35
1,10

14.00
1,68
4,00
4,05
5,51
6,30
1.35
1,13

13,50
1,68
4,00
4,00
5,51
6,15
1,35
1,10

-2,4
/

0,5
4,0
1,1

+ 7,1

+ 6.0
+ 13,3
-4,7

-3,5
-1.1

-2,4
+ 0,1
-2,3
+ 9.7

I
+ 0.839 117,00 115,00 116,30 121,00 121,00

46 100,00 100,00 102,40 105.00 105,00
55 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61

19 50 19,00 19,92 20,30 20,30
4 40 4,40 4,47 4,50 4,50
180 1,74 1,80 1.90 1,80

70 00 70,00 70,00 70.00 70,00
28,00 27,00 27,00 28,00 27,00
28 00 27,00 27,64 28,00 27,50
29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
80,00 79,00 79.71 80,00 79,00
90,00 89,00 90,87 91,50 91,00

8 11200 110,00 111,26 112,97 110,00 -4,3

139 170,00 168,00 169,64 172,00 169,00 -3,4

42,00 40,00 40,71 42,00 40,00 -4,7

268 1,05 1.01 1.06 1,10 1,05
21000,001000,001000,001000,001000,00

470,00 460,00 463,85 470,00 460,00 -4,1
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O Banco Safra, que já detém 5% do
controle acionário da Aracruz. se mani-
festou oficialmente ontem interessado em
adquirir os 26,23% do capital votante da
Aracruz, que será vendido por pelo me-
nos 120 milhóes de dólares pelo BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) rio dia 3 de maio,
cm leilão na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. Se a venda for fechada para o
Banco Safra, o BNDES se compromete a
recomprar os 5% que o grupo já detém,
uma vez que foi acertado ontem um
acordo entre acionistas, no qual cada
majoritário não terá mais de 26,23% do
capital votante.

A idéia é inovadora. A Aracruz, líder
do mercado nacional na produção de
celulose branqueada de fibra curta, terá
três sócios majoritários com cerca de
26% de seu capital votante — Souza
Cruz, Lorentzen e provavelmente o Ban-
co Safra — e os 22% restantes serão
divididos entre os sócios minoritários,
com cerca de 5%, o BNDES (que irá
manter uma participação cm torno de
12%) e a Billerud, grande empresa sueca
também do setor de papel e celulose que
tem participação de 5%.

— Esta nova composição acionária
da Aracruz é um grande avanço, já que a
maioria das empresas que atuam hoje no
País ou têm uma estrutura tipicamente
familiar, ou são multinacionais ou, então,
controladas pelo Estado — disse Márcio
Fortes, presidente do BNDES.

O BNDES tinha uma participação no
capital votante de 41% da empresa, mas
decidiu vender 26,23% deste controle

2.55
15.30
28.51
29.00
50.50
55.00

9.50
8,50
6,00
5.69
3.80

. 0.27
2.20

16,50
19,00

-1.6
-3.3
+ 1.0

-5.0
-2.5

-8.9
-2.5

-10.0
I

-4,1
-2,5

5.30
1,60
1.94

98.15
5,08
6.45
5.47
2.85
3.22
2.40
0.21
0.90
3,17
5.09
4.90
1.90
2.62

13.69
18.24
3.06
3,11

143,52
8.50
3.80
3,30
3.80

129.29

0.30
9.00
1.75

10.00
7.00
0,40
0.75
0.78
0,85
7,01
0.46
9.50
4,77
1,06
3,50
1,40

20,03

7.00
5,30
1,60
1,95

100.00
5.10
6,50
5.50
2.65
3.30
2.40
0.21
0,90
3,30
5.90
4.91
1.91
2,70

14,00
19.00
3.08
3.11

145,00
8,50
3,90
3,30
3.01

130,00

0,30
9,00
1.75

10.00
7,00
0.40
0,76
0,78
0,85
7.10
0.48
9.50
4,80
1.05
3,51
1,41

20,03

7,00
5.30
1.60
1.93

98.00
5.00
6.40
5.29
2,85
3,30
2.40
0.20
0.90
3.10
5.50
4.90
1.90
2.70

13.60
16.00
3.06
3.11

145,00
8.50
3,80
3,30
3,81

130,00

+ 7,8
-3,6

/

-1.9
-1.5
-3,8

-3.1
-6.3
-2.0;
-6,2
-5,2

-1.5
+ 3,2
-5,4
-5,0

I
+ 0,2

0,30 -14,2
9,00 +7,1
1.75

10.00 +4.1
7,00
0.40
0.76
0,78
0.85
7,00
0.45
9,50
4.70
1,05
3,51
1,41

20,03

13.0
+ 8,5

+ 4,9
-1.5
-2.1

-2.5
+ 0.7

13,00
13.50
13,00
4,00
4,30
0,76

45.01
98.00
31.00

8.80
0,94
2.40

60,00
0.95
0.22
6,30

12,60
12.98
13.00
4,00
4,10
0,76

45,01
94,00
30.50

8.60
0.94
2.40

80.00
0.95
0.20
6,30

47,00

6.10

12.95
13,03
13.00
4.00
4,18
0,77

50.26
95.71
30.88

9.08
0.94
2.50

60.93
0.95
0.21
6.30

47,01

13.00
13,50
13,00
4.00
4,30
0,80

52.00
98.00
31,00

9,40
0,94
2,50

81.01
0.95
0.22
6.30

47,01

6,50

? 2.4
-3,7

12,80
13,00
13,00

4,00 +14,2
4,20 -4,5
0,60

50,00
96.00
30.50
9,40
0.94
2,50

81.01
0.95
0.20
6.30

ZM PPC40

Nova composição acionária da Aracruz (* partir*m«ioj

+ 6.3
-5,8
-1.6
+ 3,2

+ 6.6
-1.2
-4,0

Concordatárias

0,71 +10,9
0.85 + 11,8
2,20 /

-1,0
i-O.B
-2.8

9.40
9.20

10,20
2,50
1.40 +11.1
2.75
3,05 +1,3
0,73 +1,3

32,00 -5.8
20.00 +4,1
27,00
26,00
60,00
59,00

9,15

Oca PP C57
Conte PP

J B Duarta PP

Melo asilo PP

25.50
0,30

24,50
0.30

25.69
0.30

26.00
0,30

Termo 30 Dias

-3.7
+ 3.4
+ 1.7
-6.6

1.00
0,65

66 0.28 0.28 0,28 0.29 0.29
225 3,57 3,50 3.56 3.60 3,50

1 130,00 130.00 130.00 130,00 130.00
57 120.50 118,01 119,24 lil.50 119,00

-4.4

+ 3.5
-5.4
+ 7,8
-1.2

Bradesco PN

Engeaa PPA C01

Paraibuna PP
Patrobras ON
Poliprop«len PP*

Sharp PP

(Em %) C.amo * hoje: ._ _ j

Lorentzen BNDES Billerud 1°™*"»" T Billerud \26 ;—->c • s^~~ ^-^m^m^Z^- "•'
/mm*. / /^^vS.Minoritários V //^^+±mLa

JÇâá£jp-*y_ Minoritários ,
Souza Cruz

26
Novo Sócio

(Banco Safra)
26

Souza Cruz
26

BNDES
41

31.63 31.63 31.63 31.63 31.63

7.91 7.91 7.91 7.91 7.91

para permitir que três sócios majoritários
tivessem a mesma participação. 

"Acha-

mos que devíamos vender esta participa-
ção porque o empreendimento chegou a
uma fase madura, que não precisa mais
ter uma presença tão forte do BNDES.
Nossa presença agora será reduzida ao
mínimo necessário", explicou Márcio
Fortes.

O BNDES pretende arrecadar no
mínimo 120 milhões de dólares com a
venda da participação de 26,23% no
leilão que será realizado no dia 3 de
maio, e não mais no dia 5, como havia
sido acertado anteriormente. "Com este
preço conseguiremos ter um retorno de
100%, em termos reais, do que investi-
mos na Aracruz, desde 1975", garantiu

Nildemar Sccchcs, diretor do BNDESpar j
(a subsidiária do banco na área de pailicr--*
pações acionárias).

Moise Safra, presidente do Banco
Safra, assinou ontem um comprorffRSB"
com o BNDES, apresentando-se ò©itkv+
pretendente para adquirir os 26;2399jBg
capital votante no leilão. Pelo acordcystr
o Safra ganhar, ao apresentar a mflKgS^
oferta, o BNDES se compromete a.rey
comprar os 5% do capital votante qUkÉU
grupo já tem na Aracruz. E que, se o .
Safra ficasse com os 5% e comprasse
ainda os 26.23%, teria mais do que os
outros sócios majoritários (que irãoxoit,
trolar 26% do capital votante), o que á-
proibido pelo acordo assinado ontem en-.-
tre os acionistas.

Banco está entre os dez primeiros
Mas quem é este banco que se dispôs

a desembolsar pelo menos 120 milhões de
dólares para se tornar um dos controlado-
res da Aracruz? O Safra é um dos dez
primeiros do ranking das grandes institui-
ções financeiras do país, sendo considera-
do como um dos mais lucrativos devido à
sua estrutura relativamente "enxuta". É
um banco especializado em operações
atacadistas, ou seja, no atendimento ao
setor empresarial e comercial, mas com
boa penetração também junto ao público
cm geral, principalmente em São Paulo.

O Banco Safra acabou de adquirir do
grupo Moreira Salles 5% do controle
acionário da Aracruz, por cerca de 15
milhões de dólares, pagos à vista e segun-
do seu presidente, Moise Safra, deverá

estender ainda mais sua presença na
empresa, até chegar a um dos acionistas
majoritários com 26.23%. Ontem, com a
manifestação oficial do Banco Safra de
comprar os 26,23% que o BNDES colo-
cará a venda no próximo dia 3 de maio,
ficou evidente que o grupo pretende
alargar sua participação numa das empre-
sas consideradas das mais promissoras no
País.

—Por enquanto a única participação do

grupo fora do setorfinanceiro é em uma
indústria de autopeças no interior paulis-
ta. A Aracruz é agora a nova "menina

dos olhos" do grupo. Ontem, Moise
Safra, sempre cercado de seus assessores,
ouvia atentamente a explicação dos só-

cios mais antigos da Aracruz sobre;tt§,
detalhes da empresa que é considerada^
uma das mais lucrativas até mesmg^
nível internacional. »<

Seus planos não param na Aracruz.
Safra revela que o grupo continua 

"ã

procura de bons negócios para entrar
como sócio. "Tudo é uma questão de"
preço", deixou bem claro. Cauteloso Vele

preferiu não dar como certa sua vitoria
no leilão do próximo dia 3 de maio. "Se

conseguirmos garantir a melhor oferta"
seremos os vencedores", frisou. Mas,
dificilmente algum outro grupo empresa-
rial, de origem nacional (cxigência__dx!„
leilão) conseguirá ter tanto fôlego^aja.,
passar a frente da oferta do Safra.

BNDES financiará US$ 600 milhões

26.00
0.30

0.55 -1.70.54 0,55 0.60

45.00 52.76 54,00 54,00 +6.0

O BNDES assinará no próximo dia
29 um acordo com a Aracruz Celulose se
comprometendo a financiar 600 milhões
de dólares dos 1 bilhão 100 milhões de
dólares do seu projeto de expansão. A
intenção da Aracruz é obter cerca de 300
milhóes de dólares junto a bancos credo-
res brasileiros interessados em conversão
de dívida, e o restante, cerca de 200
milhões de dólares, com recursos pró-
prios.

Taxas sobem e
elevam "over"

para 16,70%
O mercado financeiro começa a acre-

ditar na possibilidade de o Banco Central
compensar na taxa do overnight o impôs-
to de 3% na fonte cobrado sobre essas
aplicações. Isso porque ontem a autorida-
de monetária elevou bruscamente as ta-
xas da Letra Financeira do Tesouro
(LFT) e da Letra do Banco Central
(LBC) para 26,82%, o que eqüivale a um
ganho no over de 16,70% cm janeiro.

Sc a inflação de janeiro ficar mesmo
próxima a 16,3% como anunciou o
IBGE. o overnight vai ficar em 16,20%
depois de descontado o imposto. Os
empresários financeiros acreditam que o
Banco Central deve ter detectado algum
tipo de fuga de recursos do over para
outros ativos e. por isso, estaria garantiu-
do que o ganho do overnight vai pelo
menos empatar com a inflação. A evidên-
cia disso é que a OTN fiscal — reajustada
diariamente pela Secretaria do Tesouro
— passou a apontar ontem uma inflação
para janeiro de 16%.

No mercado de renda fixa, os Ccrtifi-
cados de Depósitos Bancários (CDB)
foram cotados em 8% ao ano além da
correção monetária, mas foram pouquís-
simos os papéis vendidos pelos bancos.
Nos estaduais, esses títulos chegaram a
ser cotados a 10% de taxa real ao ano.

O paralelo fechou muito fraco. O
feriado de segunda-feira em São Paulo
desestimulou os negócios com o dólar,
que foi cotado a CZS 93,00 para compra e
CZS 97,00 para venda, com ágio de 20%.

O projeto de expansão deverá mais
do que duplicar a atual capacidade de

produção. Até 1990 a empresa estará
fabricando cerca de 1 milhão de tonela-
das anuais de celulose branqueada de
fibra curta. O faturamento do grupo no
ano passado ficou cm torno de 250 mi-
Ihões de dólares, com um lucro de pelo
menos 100 milhões de dólares.

Atualmente, 70% da produção são

exportadas, 30% para a Europa, 30%

para o mercado norte-americano e 10%

para países da América Latina e outros
mercados menores e 30% destinam-se ao

mercado interno. O projeto Aracruz foi
iniciado em 1967, mas apenas em "1972"

foram constituídas as florestas, para em.
1983/1984 começar a produção da celu-
losc.

Boavista usa Lei Sarney
para investir em cinema

A indústria cinematográfica brasilei-
ra acaba de ganhar um importante aliado.
Trata-se do Banco Boavista de Investi-
mentos, que decidiu participar de proje-
tos culturais incentivado pelos benefícios
da Lei Sarney. Ele está lançando mil
cotas _ a CZS 100 mil cada — do filme
Jorge, um brasileiro, de Paulo Thiago,
com estréia prevista para maio, no consa-
grado Festival de Cannes. O Boavista
promete repetir a dose, ainda este ano,
com o filme Um menino de negócios,
baseado na obra de Ziraldo.

O projeto prevê a venda de cotas
para pessoas jurídicas e físicas de alta
renda, ou seja, que tenham Imposto de
Renda elevado a pagar. Aplicar recursos
na indústria cinematográfica tornou-se
bastante atraente com a Lei Sarney. A
empresa poderá excluir esse tipo de in-
vestimento do lucro líquido antes do IR,
além da dedução até o limite de 2% do
imposto devido.

A pessoa física terá direito de abater
da renda bruta 50% do valor do investi-
mento, como nos casos das despesas com
médico e alueuel. Trocando cm miúdos,
para cada CZS 100,00 aplicados no cine-
ma o custo real para o investidor será de
CZS 37,50. "Sem dúvida um grande nc-
gócio. se levarmos em conta investimen-
tos em açáo, depósito bancário c outros",
afirma Roberto Castello Branco, diretor-
executivo de Mercado de Capitais e Con-
troles do Boavista.

A entidade financeira depois de estu-
dar vários projetos, na área cultural,,.,
optou por Jorge, um brasileiro, que
custou aos cofres da Encontro Produç,g,gs„,
Cinematográficas, USS 2 milhões. "Usa-

mos o mesmo critério de avaliação que.,,
norteia o lançamento de ações de -uma-' <
companhia na Bolsa de Valores, interme-. -
diado pelo Boavista. Tem que ser uma-
companhia sólida com boas perspectivas'
a longo prazo. A Encontro Produções -
Cinematográficas nos apresentou um
projeto de grande futuro", diz Castello¦-
' i/m?*-**}
Branco. ..„

O filme "Jorge um brasileiro foi
produzido cm português c inglês, visâtiUfò
0 mercado externo. Houve ainda a preo^
cupação de convidar o ator nq^e?^
americano Dean Stockwell (que ja atuou
em Paris Texas, Veludo Azul, Um tirada
Pesada II e Jardins de Pedras, entre -
outras produções) para atrair exibidores
estrangeiros. "Dessa forma minimizamos--
os riscos do investidor, produzindo para o
mercado mundial", explica Paulo Thia- ¦

go, diretor do filme e da Encontro. "Nâo

acreditamos numa indústria cinematográ-
fica rentável se nâo incluir também o •

mercado externo", continua.
Para ele, a Lei Sarney e a conversão

da dívida externa alavancarão essa indús-
iria, considerada ainda muito artesanal.
"Estamos dispostos a participar ativa-
mente desse momento da cultura brasilei-
ra. Tanto que estudamos novos projetos
nessa área ", revela Castello Branco.
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Segurança — Os Laboratórios
B. Braum estão lançando um controlador
de fluxo para a aplicação de soros. O
novo produto, Exa-Drop, oferece preci-
sáo e segurança, dispensando contínuas
aferições por parte da enfermeira. O
baixo custo do produto c a simplicidade
no seu manuseio vão permitir a sua
adoção em larga escala pelos hospitais do
país.
Automação — Desenvolvimen-
to de novos modelos, planejamento do
corte de malhas e desenho sâo as funções
desempenhadas pelo sistema CAD. re-
centemente implantado na Cia. Hering.
A configuração, adquirida da Gerber-
Casco (EUA), é a maior já vendida fora
dos Estados Unidos e c capaz de aumen-
tar a qualidade dos produtos e o aprovei-
lamento do material.
Icaraí — A Amil acaba de inaugu-
rar um novo centro medico onde seus
clientes exclusivos poderão contar com

serviços de pediatria, clínica médica, car-
diologia, ginecologia, dermatologia, en-
docrinologia. neurologia, gastroenterolo-
gia. c pneumologia. O Centro Médico
Icaraí funciona à Av. Presidente Backer.
n° 139 — Icaraí.

Fotorreprodução — Equi
pada com sistemas eletrônicos, e conven-
cionais, foi inaugurada no dia 7 a Escola
de Fotorreprodução da Editora Abril.
Durante três anos, 30 jovens, seleciona-
dos entre os filhos dos funcionários, serão
preparados por instrutores nas áreas de
fotografia, montagem e retoque. Ao ter-
mino do curso os formandos ocuparão
cargos dentro da firma.

Informatização — a Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp) aca-
ba de concretizar o primeiro passo de um
grande projeto de informatização: aquisi-
çáo de equipamentos e softwares no valor
de CZS 30 milhões. O projeto visa dotar

a Universidade com recursos de compu-
tação adequados às necessidades de pes-
quisa, ensino e administração. maoru*
Comemoração — Ao embar-
car seu décimo-milionésimo passageiro-
nas rotas do Atlântico Norte, a Swissair
preparou-lhe uma agradável surpresa:
mandou 0 vice-presidente, Kurt Schmid,
recebê-lo a bordo e oferecer-lhe - tinr*
assento na primeira classe. A Swissair
vôa nas rotas do Atlântico Norte desde
1947 quando ainda usava aviões Douglas
DC-4.
União — As empresas do coméício-^
independente de carros usados acabam
de unir suas forças: trata-se da criação da-
Assovesp — Associação dos RevendedO;
res de Veículos Automotores do Estado
de São Paulo. Entre as metas está á
criação de um forte departamento jurídi-
co capaz de defender os interesses da,
classe: mais de 5 mil empresas só em São
Paulo.
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&overno inicia "acordo de cavalheiros" no dia 26
Maria Luiza Abbott

BRASÍLIA — Na próxima terça-
feira, o ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, vai tentar um acordo de cava-

...Iheiros com a indústria e os supermerca-
.rjps, para conter os preços de cerca de 80
produtos que integram a cesta básica. O
secretário-geral do ministério, Mário Be-
rard, informou que a proposta não signi-
fica que o governo volte a intervir no
mercado privado, mas é uma tentativa de
atrair o setor para o combate à inflação.

O ministério da Fazenda pretende
convencer a indústria e as grandes redes
de supermercados a adiarem aumentos
de preços e, em casos de defasagem,
parcelar o reajuste necessário. Segundo o

'superintendente da Sunab, Celsius Lod-
der, o governo já vem acompanhando a
-evolução de preços dos produtos da cesta

'básica — 80 materiais-de higiene e limpe-
: za e alimentos, em média em cada capital

— e, agora, apenas tornará oficial essa
prática.

Não há previsão de punição para
aqueles que não cumprirem o acordo, já
que não será uma medida legal. No
entanto, segundo uma fonte do Ministé-
rio da Fazenda, o governo acredita contar
com a participação do consumidor e dos
supermercados para pressionarem as in-
dústrias, impedindo aumentos injustifi-
cados. . . .— Aqueles que nao quiserem coope-
rar podem voltar para o controle direto '
do Conselho Interministerial de Preços
(CIP) — ameaça esse assessor.

Inflação — Mário Berard confia
que o acordo poderá reduzir a inflação, já
que o peso dos alimentos no cálculo do
índice de Preços ao Consumidor (IPC)
fica entre 45% e 47%. Dentro do item
alimentação, o peso da cesta básica cor-
responde a 35% e, por isso, governo
acredita que, controlando essa parcela do
IPC, poderá conseguir a queda da in-
fiação.

Mesmo considerando que este açor-
do de cavalheiros funcione — o que não
aconteceu com a carne, nas diversas ten-
tativas do ex-ministro Dilson Funaro —,
assessores do governo que tratam de
inflação não acreditam em queda do
índice. "A inflação não depende apenas
do controle de preços da cesta básica",
lembra um deles.

A inflação é o resultado do conflito
entre os diversos agentes econômicos. No
Brasil, p déficit público, o custo de rola-
gem da dívida interna e externa, salário e
capital participam como sujeitos nessa
guerra: 

"Como o acordo tende apenas a
limitar aumentos de preços de uma parce-
Ia de produtos, ele poderá, no máximo,
estabilizar a inflação", raciocina um fun-
cionário do governo.

— O acordo será um importante
agente de estabilização da inflação —
concorda o presidente do IBGE, Edson
Nunes.

Seap prefere punir abusos com tabelamento
Chico Mendonça

BRASÍLIA —A Secretaria Especial
¦¦> de Administração de Preços (Seap), ór-

gáo do Ministério da Fazenda, quer punir
com novo tabelamento as empresas rein-
cidentes na prática de preços abusivos. A
resistência, pelo menos inicial, vem da
parte do próprio ministro Maílton da
-Nóbrega, que prefere a via do acordo de

^"Pàfalheiros com os empresários. As duas
propostas foram pouco discutidas ainda
entre os técnicos da Seap e o ministro,
mas os primeiros estão convencidos de
que acordo de cavalheiros não funciona,
como mostram experiência recentes.

Segundo um assessor do Ministério
da Fazenda, o acompanhamento e nego-
ciação de preços estavam previstos pelo

...flano Bresser, como etapa posterior à

fase de flexibilização. "Sabíamos 
que,

com a liberação de preços, haveria rea-
justes defensivos, pelo problema da falta
de credibilidade no governo e pelo repre-
samento acentuado das margens de lucro
de alguns produtos", informa o assessor.

O passo seguinte seria convocar as
empresas e procurar um acordo em torno
de um preço justo para o produto. Caso
houvesse recusa ou descumprimento do
que fosse decidido, aí, então, a Sunab e o
CIP voltariam a controlar os preços das
empresas nas capitais e cidades onde
fosem detectados os abusos.

O CIP começou, este mês, a chamar
as empresas flagradas, como no caso dos
fabricantes de pilhas e lâmpadas. A Su-
nab iniciou este trabalho em dezembro, e
já convocou até o momento a Associação
Brasileira de Supermercados (Abras), e a

próxima entidade será a Associação Bra-
sileira das Indústrias de Alimento (Abia).

Este último encontro terá como obje-
to, principalmente, os biscoitos de água e
sal comercializados no Rio de Janeiro.
Retirados da tabela da Sunab no mês
passado, o produto já subiu 133% no
período de dezembro a janeiro, margem
considerada absurda pela Seap. Casos
semelhantes estão acontecendo com os
derivados do trigo em geral, como massas
e maioneses, e também com detergentes.

A Sunab divulgou ontem a primeira
lista de produtos com preços acompanha-
dos, válida para Brasília. Pela lista, o
consumidor tem o preço médio de vários
produtos, comercializados em supermer-
cados e mercearias especificados. A in-
tenção é estimular a pesquisa antes da
compra. A experiência será levada para
outras capitais do país.

Sistema já foi
adotado por
Simonsen

controle, via CIP e Sunab, de
produtos básicos para a popula-"ção de baixa renda, decidido pelo

Ministério da Fazenda, foi publicado
durante a gestão de Mário Henrique
Simonsen, de 1977 a 1979. Na época,
acordo de cavalheiros, entre governo e
supermercados, garantia a redução da
margem de lucro dos varejistas na
comercialização dos itens da cesta bá-

sica, em troca da liberdade de amplia-
Ia em produtos menos essenciais.

Dessa maneira, evitava-se o desa-
bastecimento, beneficiando, principal-
mente, as classes de menor poder
aquisitivo, uma vez que os supermer-
cados comprometiam-se a adiar o re-
passe dos aumentos por certo período."Não se trata de instrumento para
conter aumentos, mas para suavizar a
ascendência da curva de preços", ex-
plica Alfredo Luiz Baumgarten, secre-
tário-executivo do CIP, entre junho de
1977 e março de 1979, quando vigora-
ram as listas CIP/Sunab.

Em sua opinião, as altas taxas de
inflação impedirão que o adiamento
dos repasses dos aumento para o vare-
jo possa ir além dos 30 dias. "E,
mesmo assim, não se poderá escapar

dos reajustes para cobrir a defasagem
da inflação que, em média, chega a
15% ao mês". Por isso, afirma que a
eficácia desse controle de preços de-
pende basicamente de medidas econô-
micas complementares, que devem ser
tomadas com a opção de regular
preços.

Para os supermercados, Baumgar-
ten afirma que o retorno das listas com
itens básicos não trará problema ai-
gum. Isso porque, a diminuição da
margem de lucro de alguns produtos
pode ser compensada pelo aumento de
outras mercadorias, resultando, no fi-
nal, na manutenção da receita global."E ainda há a vantagem de atrair mais
consumidores, em busca de preços
menores, mas que acabam comprando
produtos não controlados".

IBGE apura 16,3% de inflação em janeiro
¦ ¦"» BRASÍLIA — A inflação de janei-
:rono Rio e São Paulo ficou em 16,3%,
de acordo com os dados apurados pelo
IBGE nas quatro semanas que formam
o índice do mès. Segundo fonte do
governo, isto significa que o índice de
Preços ao Consumidor (IPC) — que
mede a inflação oficial — deve ficar
perto de 16,5%.
•Essa inflação representa derrota
para o ministro da Fazenda, Maílson
daNóbrcga, que vinha apostando num
índice de 15% para janeiro, perto dos

,14,14% registrados cm dezembro, o
..que confirmaria a sua previsão de
' estabilização. Os dois itens que mais

pressionaram a inflação de janeiro fo-
ram alimentação e transportes, o que
Jev.ou o Ministério da Fazenda a tentar
"acordo de cavalheiros" com a indús-
tria e os principais supermercados, a

fim de reduzir a velocidade dos aumen-
tos de preços da cesta básica.

— Aumento de 15% na inflação,
de um mês para o outro, quando ela
atinge patamares tão elevados, pode
significar ameaça à estabilidade — ar-
gumenta assessor do governo.

Segundo esse raciocínio, se a infla-
ção estivesse em 4% e passasse para
4,6% — aumento de 15% — não teria
maior impacto. No entanto, quando
passa de 14% para 16,5%, isto pode
significar que o índice de fevereiro
ficará perto dos 18%. "Ou seja, o risco
da hiperinflação se torna cada vez mais
presente", explica o assessor.

Para o índice de fevereiro, além da
expectativa da sociedade de que ele
será maior, contribuem os aumentos
de preços decretados pelo governo na
sexta-feira. De uma só vez, o governo

reajustou leite, pão, açúcar, farinha de
trigo, energia elétrica e telefone. Além
disso, em fevereiro deverá ser anuncia-
da nova URP, de cerca de 16%, o que
poderá elevar o teto da inflação. De
acordo com técnico da área econômica
do governo, enquanto a URP estava
em 9,19% — dezembro, janeiro e
fevereiro—, a inflação bateu nos 16%.
Se a URP passar para 16%, a inflação
deverá, automaticamente, mudar de
patamar.

D BRASÍLIA — As indústrias dt
produtos alimentícios registraram,

este mês, uma queda de 25% nas suas
vendas, em comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. Foi o que infor-
mou, ontem, o presidente da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Ali-
mentação (Abia), Edmundo Klotz.

Abreu deseja
rediscutir
os reajustes

BRASÍLIA — O novo ministro do
Planejamento, João Batista de Abreu,
admitiu ontem, em sua primeira entrevis-
ta coletiva depois de empossado, que é
preciso rediscutir a política salarial do
¦governo e readaptá-la às novas metas do '

governo de controle da inflação. Segundo
Abreu, se o governo conseguir reduzir a
inflação — sua prioridade no momento

o atual sistema de reajuste salarial
corrigirá os salários em níveis muito supe-
riores à variação dos preços, o que pode
ser perigoso para o equilíbrio econômico
do país. O combate à inflação — afirmou

passa pelo controle do déficit público e
por uma política monetária mais apertada
e rigorosa.

João Batista de Abreu deixou claro
que não pretende dar continuidade à
política desenvolvida por seu antecessor,
anunciando disposição de reestudar a
função da Secretaria Especial de Ação
Comunitária, órgão executor de uma po-
lítica salarial que foi vinculada a Seplan
por iniciativa do ex-mirustro Aníbal Tei-
xeira. "A Seac náo se enquadra perfeita-
mente no desenho institucional da Se-
plan", afirmou.

Ao contrário, o novo ministro tem
interesse em fazer retornar à Seplan a
Secretaria de Controle das Empresas Es-
tatais (Sest) que, segundo Abreu, "é
muito importante na política de controle
das finanças públicas".

Sarney—Controlarodéficit público
e combater a inflação são as principais
determinações feitas pelo presidente José
Sarney ao novo ministro do Planejamen-
to, João Batista de Abreu, empossado
ontem à tarde em concorrida solenidade
no Palácio do Planalto, que contou com a
presença de praticamente todo o Ministé-
rio, vários secretários estaduais e do
governador de Minas Gerais, Newton
Cardoso. O trabalho de Abreu na Se-
plan, ressaltou Sarney, deverá ser feito
"em perfeita coordenação com o Ministé-
rio da Fazenda".

Perdas em 1987
atingiram os 25%

SÃO PAULO — A queda de 25%
no rendimento médio do assalariado ca-
racterizou o ano de 1987, atingindo prin-
cipalmente os que receberam até CZS 15
mil mensais. A conclusão é resultado de
pesquisa realizada pelo DIEESE — De-
partamento Intersindical de Estudos e
Estatísticas Sócio-Econômicos — e pela
Fundação Seade, divulgada ontem em
São Paulo.

O DIEESE concluiu que o salário
médio do assalariado em novembro de
1987 foi de CZ$ 14 mil 187, bem abaixo
do registrado no mesmo mês de 1986
(ano dò Plano Cruzado) — CZS 21 mil
486 — e de 1985 — CZS 19 mil 471.

A pesquisa aponta alta taxa de de-
semprego no mês de dezembro — 8,6%
(significando 659 mil pessoas desempre-
gadas contra 555 mil em dezembro de
1986) — e a estabilização da oferta de
trabalho (em 1987, foram excluídas do
mercado da Grande São Paulo 47 mil
vagas, ao contrário do que ocorreu em
1985 e 1986, período em que foram
gerados cerca de 1 milhão 200 mil empre-
gos). Segundo o economista Márcio Per-
eivai Alves Pinto, diretor da Fundação
Seade, "estes números servem para afir-
mar que a economia diminuiu seu nível
de absorção e, sem o imediato reaqueci-
mento dos investimentos, principalmente
nas áreas da construção civil e da agricul-
tura, as previsões sombrias para a econo-
mia feitas no final de 1987 serão concreti-
zadas".

Editorial Instinto de
Sobrevivência

Maílson quer congelai
salário de funcionário

Sérgio Léo e
Etevaldo Dias

BRASÍLIA — O ministro da Fazen-
da, Maílson da Nóbrega. pretende fazer o
que seu antecessor, Luiz Carlos Bresser
Pereira, tentou mas não conseguiu: con-
gelar os salários mais altos dos funciona-
rios públicos, limitar os reajustes nas
empresas estatais à política salarial com
concessão das URP mensais e reajustes
anuais de acordo com a inflação passada,
e cortar despesas, como diárias de via-
gens, que devem ser reduzidas em 20%
este ano. Quer, também, evitar o aumen-
to dos gastos, extinguindo 35 mil vagas
abertas e ainda não preenchidas na admi-
nistração pública, isto é, cortar o que já
não existe.

A proposta do Ministério será discu-
tida por Nóbrega na próxima terça-feira,
com os ministros do Trabalho, do Plane-
jamento, das Comunicações, das Minas e
Energia, da Agricultura e da Indústria e
do Comércio. Em uma prévia do que será
a reunião do Conselho Interministerial de
Salários das Estatais (Cise), em 3 de
fevereiro, Nóbrega deverá ouvir do mi-
nistro do Trabalho, Almir Pazzianotto,
uma crítica à proposta de regras rígidas e
únicas para todas as estatais: "Sou contra
a solução ortodoxa; ela provou que não
funciona", diz Pazzianotto.

O mesmo levantamento técnico, rea-
lizado simultaneamente por economistas
dos ministérios da Fazenda e do Traba-
lho, serve para exemplificar tanto uma
quanto outra posição: o Governo verifi-
cou que as grandes estatais contrariaram
as determinações do Governo no ano
passado e, através de artifícios legais,
conseguiram reajustar sua folha de paga-
mento bem acima da inflação. O caso
mais flagrante foi o de Furnas, que, sem
qualquer consulta ao Cise, concedeu an-

tecipações e correções nos planos de
cargos e salários que. segundo o levanta-
mento. elevaram o salário médio da em-
presa 79% acima de seu valor em março
de 1986. mês do Plano Cruzado.

Com o levantamento dos salários nas
grandes estatais, como Petrobrás. Fur-
nas, Telebrás e algumas subsidiárias da
Eletrobrás, o Ministério da Fazenda pre-
tende mostrar que essas empresas cõnse-
guiràm elevar seus salários acima- da
inflação, e que, portanto, suportariam
uma política de contenção salarial este
ano. Além disso, em 1987, contrariando a
tendência histórica, os salários dessas
empresas superaram os da indústria.'

Embora concorde com o argumento,
em parte, o ministro do Trabalho preten-
de mostrar o outro lado da moeda, o
governo, por ter regras rígidas, em desa-
cordo com a realidade dessas empresas,
foi mal sucedido na negociação com seus
empregados, teve de enfrentar greves e
julgamentos desfavoráveis na Justiça do
Trabalho que acabaram contrariando as
diretrizes do governo. Por isso, propõe,
devem ser fixados parâmetros setoriais,
de acordo com as áreas de atuação e o
desempenho das empresas.

Dois fantasmas assombram os encar-
regados de controlar o déficit público,
que, segundo já se admite no Ministério
da Fazenda, dificilmente se manterá na
meta de 2% do Produto Interno Bruto
(PIB): as despesas com pessoal e a dívida
interna, que se avoluma na medida em
que o Governo tem de lançar títulos da
divida pública para financiar esse mesmo
déficit. Na impossibilidade de conter a
dívida, ou fazer uma moratória, os técni-
cos do governo apontam a necessidade de
se conter a folha de pagamentos. 

"As
medidas que vêm aí náo vão diminuir o
déficit, mas vão impedir que ele aumente
a níveis catastróficos", argumenta.um
giaduado assessor de Nóbrega.

Brasília — Luiz Antônio
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Aluízio Alves (E) e Maílson: salário alto em questão

Sarney cede a muitas pressões
BRASÍLIA — O presidente José

Sarney, por ceder facilmente às pressões,
foi o principal culpado pelo estouro da
folha de pagamento da União. Em 1985,
concedeu 25% de aumento real ao fun-
cionalismo; em 1986, com o Plano Cruza-
do, caiu para apenas 2,5%, mas em 1987
bateu no limite de 50%, sendo que o
pessoal de nível superior obteve 17% e o
médio 36%. Os principais responsáveis
pelos reajustes foram os Ministérios da
Educação e o do Exército. O ministro
Bornhausem concedeu aumentos aos
professores universitários entre 250% a
600% em um ano e os funcionários das
universidades tiveram mais ainda: varia-
ram de 600% a 2.000%.

Os militares, na avaliação de técnicos
do Ministério da Administração, conse-
guiram o que parecia impossível: isono-
mia com o Judiciário. Os ministros milita-
res pressionaram o presidente Sarney e o
ministro Bresser Pereira até conseguirem
equiparar o salário de um gencral-de-

exército com o de um ministro do Supe-
rior Tribunal Militar, o que resultou em
aumentos de até 200%, mas não foi só
para militares e professores que o presi-
dente Sarney cedeu. O ministro Aurêlia-
no Chaves, em um despacho, obteve
facilmente um aumento extra de 70%
para engenheiros da área miineral. Estes
aumentos concedidos no bojo de greves a
sob pressão de ministros acabam rcsul-
tando em distorções perigosas para o
país.

Com todos estes aumentos, o minis-
tro de Administração. Aluísio Alves.:ain-
da crê que a folha está dentro dos linjites
do orçamento. "A folha de pagamento
deve girar em média entre 28% e 32%,
mas em 1987 caiu para 19,8% e era 198S
para 15,6% da arrecadação. Portanto,
não é no funcionalismo que está a princi-
pai razão do déficit, ele reside nos gastos
com custeio, incentivos fiscais, subsídios
c no pagamento dos juros", explicou'.

LANCHAS - CASCOS
Cobra: Canguru 17' - 660.000,

Canguru 19'- 917.000,
Tomado 22' -
Rabeta- 1.476.000,
Marbella22'-
Rabeta 1.766.000,

) c~\

D ia mar: Tycoon 23'
Rabeta - 1.400.000,

Real: Summer 18'- 640.000,
Angra 22'- 1.750.000,

BARCOS DE ALUMÍNIO

Levefort: Delfin 5.0 m- 59.900,
Marajó 16'- 249.900,

Canadtan: Canadian
4.2 m- 49.000,

Metal Glass: Aruak 5 m - 54.900,
Aruakôm- 61.500,

LANÇAMENTOS

MOTORES
Toda a linha
de motores

Johnson e Volvo
Penta com assistência
técnica especializada.

Superoferta: Motor
Cascudo 4 HP por
apenas: -39.900,

»©>
EQUIPAMENTOS DE
MERGULHO
Venha conhecer o Centro de
Mergulho da Mesbla Náutica,
com todos os equipamentos da
Cobra Sub.

OFERTAS

Máscara Pinochio 2.340,

Respirador Corvo 390,

Faca Sumaíra 1.380,

Arma Cobra Ataque 11.900,

INFLÁVEIS V#VJI™|-
Dingue 1-55.000,
Dtngue 3-76.000,

Ofertas válidas até 31/01/88 ou
enquanto durar nosso estoque.

POUCAS UNIDADES
HVEMÍA.

Aproveite a promoção de verão
do mais completo Salão Náutico do
Brasil.

As melhores marcas e seus diver-
sos modelos com preços incríveis e
condições de pagamento superfaci-
litadas."Rido 

para você curtir suas férias
com muito sol e tranqüilidade.

HÍC-4ÍC:
A nmoçao começa tiqui.

Av. das Américas, 2.251
Tel.: (021)399-6969

Fácil acesso - Amplo estacionamento
Aberta aos sábados até 16 h.

:it>

Exportações de açúcar
vão ser privatizadas f

BRASÍLIA — O governo federal
decidiu mesmo privatizar as exportações
de açúcar e, na próxima segunda-feira,
será instalado o grupo de trabalho forma-
do por especialistas dos ministérios da
Fazenda e da Indústria e do Comércio,
que se encarregarão de apresentar, pro-
vavelmente no final de abril, a proposta
definitiva ao presidente da República.
Segundo Evaldo José de Oliveira, presi-
dente do grupo, o Instituto do Açúcar e
do Álcool acumulou déficit de Us$ SO
milhões, no ano passado, somente com as
exportações de açúcar.

A recomendação do ministro da In-
dústria e do Comércio. José Hugo Castel-
lo Branco, é de que o IAA fique com o
mínimo de atribuições na área de expor-
tação de açúcar, restringindo-se ao esta-
belecimento do número de cotas dos
produtores e do preço mínimo de ga-
rantia.

Na opinião de Evaldo José de Olivei-
ra. a transferência da responsabilidade
das exportações de açúcar para o setor
privado poderá tornar essa operação lu-
crativa. "O IAA atua com incompetência
e sem planejamento. Compra mais caro
dos produtores do que recebe no merca-
do internacional. Privatizar é a melhor
saída para obter melhores condições e
muis eficiência na comercialização do
açúcar. Pelo menos, náo teremos prejuí-
zo". declarou Oliveira.

Evandro de Oliveira lembrou que o
Brasil é o maior exportador de açúcar de
cana do mundo, com a venda de 2
milhões 500 mil toneladas do produto no
ano passado; 90% da produçáo destina-

dos ao mercado internacional vêm do
Nordeste, onde os usineiros recebem sub-
sídios para produzir. É tarefa do grupo de
estudos encontrar formas para que os
usineiros nordestinos continuem recebeu-
do incentivos para produzir, mas tendo
de conquistar mercado para vender.

Sobre a ineficiência do IAA na sua
tarefa de exportação. Evaldo de Oliveira
citou exemplo recente. Os armazéns es-
tão superlotados de estoque c O excen-
dente da produçáo não está sendo embar-
cado. nem há previsões de embarques
para os próximos dois meses.

Evaldo de Oliveira antecipou a pro-
posta que levará à reunião do grupo de
trabalho na próxima segunda-feira. Ele
acha que a solução para retirar o IAA das
exportações do açúcar é a união dos
usineiros para a formação de uma tra-
ding. As empresas teriam de 15 a 20
funcionários especializados, conhécedo-
res do mercado internacional, c dispo-
riam de todos os mecanismos para encon-
trar oportunidade de venda no mercado
interno.

Levando cm conta a cotação do
açúcar no exterior. Evaldo de Oliveira
disse que o selor privado não teria dilictil-
dades de operar com lucro. E é para
verificar melhor as condições do mercado
e as fórmulas que podem substituir a ação
do IAA que usineiros do Nordeste em-
barcam no final deste mes para a Ingla-
terra, Austrália. França e África do Sul
— os maiores produtores mundiais de
açúcar. Técnicos do governo também
irão na viagem e os subsídios serão leva-
dos em conta pelo grupo de trabalho.
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Dobrado foi o melhor
nos exercícios para
a corrida de amanhã

.'• Uma das forças do oitavo páreo de amanhã na Gávea,
Dobrado foi o melhor nos exercícios finais para as corridas deste
fim de semana. Na direção de Gonçalino Feijó de Almeida,
passou 800 metros na marca de 50s2/5. com excelente arremate
de 12s2/5 nos últimos 200 metros, finalizando com muitas
reservas.

Para a quinta prova, também amanhã, Garita esteve bem
ao fechar 600 metros em 37sl/5, com Jorge Ricardo, terminando'com disposição. No programa de hoje, El Shah, provável
favorito da última prova, impressionou ao florear 600 metros
em 38s, escassos, na coridução de Gonçalino Feijó dc Almeida.

• Xangó, força do primeiro páreo, floreou 600 metros na
marca de 38sl/5, com Vanderlei Gonçalves, finalizando com
boas sobras. Baqueana, inscrita na terceira carreira, fez 600
metros em 39s, cravados, com José Ferreira Reis. Star Heavan,
alistado na sexta prova, floreou 700 metros em 46s, escassos na
direção de Claudino Bitencurt.

No sétimo páreo de amanhã, Fringe fez pique de 400
metros impressionando pela facilidade com' que assinalou
23s3/5, na direção de Juvenal Machado da Silva. Obelisk,
alistado no Handicap da penúltima carreira, floreou 1 mil
metros na marca de lmin07s, na condução do aprendiz E. S.
Rodrigues.

Cash e Wilander vão afinal na Austrálih
Melbourne — Fotos FP

Hoje na Gávea
1° PÁREO —)- 15l>00 ¦ 1.100 melros — AREIA - Cavalos t (goas de 5 anos e mais. ganhadores alt CZS 30.000.00

Ideflacionadosl tm 1° lugar no Pais
TRIEXATA

51
55
5?
57
58
57

11. Pinto
2). Queiroz

W. Gonçalves
E. Pereira E?

51. M. Silva
6 I. Ricardo

' 1— El Huracan
2— Distraída
3— Xangó
4— Tomei
5—Best Man
6— Taic-Reino ™________

2o Páreo — As 15h30min - 1.300 metros - AREIA
Cavalos de 3 anos, sem mais de «ma vitória no Rio e em Sio Paulo — Pesos da tabela |l). tom descarga -

3o- 6 teddaros -d-
4°- 6 Pineapple
6°-ll liHy
2o- 6 Chiasso

10M1 Jiffy
1°. 8 Botelho

1.0 GL 57s3
1.2 NM )5s
1.3 AL 82s
1.1 AL 67sl
1.3 A. 82s
1.1 AP 68s

.MC"
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1— _g6ne
2— Tilkr Sun
3— Jaquemarl'4-Husavik
5— Ourar."— Kamhops

E. Sirva
L 3. Gomes

5 M. Andrade
E I.F. Reis
1 M.B. Santos
41. Pinto

I 6o- 8- F. Nigrrll. Rve
4o- 7- Morolito
5°- 8- Umitirus
I». 6- R. Fortuna (D

4o- 9- Jack liggs
5o 6 Pacarius"

1.1 NP
1.1 AL
1.1 AP
1.4 AL
UNI
1.2 KM

6ís2
68s2
68s
88s2
lis
74s3

0 —- Xs 16h00 -1.300 metros — AREIA — íguas de 5 anos. sem mais de duas vitorias no Rio e em Slo Paulo
INÍCIO 00 CONCURSO OE 7 PONTOS i TRIEXATA

1- Pura Prata 58 1 ES. Gomes 2a- 9- Cwpreciado .3 AL 82s3
2_0eftaFlY 58 2 G F. Almeida 2o- 6- Colheria .3 AP 82s
3-Cambada 58 3 M. Andrade 5o- 6- Colheria 1.3 AP 82s
£< Sm 58 4 E.S. Rodrigues Ap. 3- 6- Colheita . AP 1 si
5-Baqueana 58 5 J F. Reis 1°-10- La Blache .Ml 71s
£—Karlovka 58 61. Ricardo Io- 6- Sinhi Diana .1 NL 68s3
7-3 SSr 58 7 J. Aurélio 4o-6-Colheita 1.3 AP 82sl

4» PÁREO - Às 16H30 ¦ ¦ 1.400 metros — AREIA — Cavalos de 4 anos, sem vitória no Rio e em Sio Paulo
TRIEXATA

1— Cale-Concerto
2- El Varjim

....... 3— Holty
•agt, 4-Radvr
•88 5— So lane
"M ^-Conico

T_*I

57
57
57
57
57
57

M.Andrade
M.Monteiro
C.Valgas
GíAlmeida

51. Pinto
6 E.S Rodngues Ap.

3°- 5 Eight
2°- 7 Pleasant
4°- 7 Xiruba
6" lltaytf

1» 5Aramor(RSI
5° 5 D. Presto (RSI

1.6NL
UAL
1.3 NP
1.1 AP
2.1 M
2.1 AE

104sl
82a
82a
68s2
137s4
136S

5" PÁREO — Ás 17MKJ — 1.600 metros — ARE.IA avalos de 3 anos e mais — HanrJkap

- Salurda/s Nighl
— Gianpiei.ro

ggS_3 — Filo D'0ro

11. Ricardo
J. Pessanha

31. Aurélio
41.F. Reis

8 Oulll
8 Quill * -d-
6 Charbel
6 Comprador

1.6 GL
1.6 GL
1.4 AP
1.6 AP lOls

E *'£.» PÁREO - Ás IMOmin -1.300 melros - AREIA ¦ - Cavalos de 5 anos, sem mais de duas vitorias no Rio e em Sio Paulo
TRIEXATA

1— Kimura
2— Quay Boy
3— Ainquidi
4— Star Heaven
5— Pantuto dos Pampas
6— Quádrupla
7— Halt Par»
8— Ras-EI-Jabal

1 lAorélio
21.Queiro:

nanes
J.M.snva
LAArvts
l.F.Reis
LEsleves
GF.AImeida

3°- 7 Meado* King
Io- 7 Atlarcation IMG)
1°- 9 Jisun
6°-ll°Jnrorr*
3°- 9 Oespreciado
4°-ll°Jerame
2°-10 Corsar. Alegre
4°- 9 Oespreciado

1.3 NP
1.1 AP
1.3 KL
1.3 M
1.3 M
UM
1.1 NP
1.3 M

81s4
71s
83s3
82sl
82s3
82sl
69s
82s3

7° PÁREO - Ás MOOmin • 1.100 melros ¦ AREIA Mios e potrancas de 2 anos, sem vitória no Rio e em Sio Paulo
TRIEXATA

1— Mie Manei
2— Erva Milagrosa
3— Eagleton

. 4— Encorpado
5— Pai Lackson
E— Trading Chance"— Troppo Saggio

1VI. Gonçalves
21. Lanes
31. Ricardo

J. Queirai
6 I. M. Silva

F. Pereira P
71. f. Reis

Estreante
Estreante
2°-í- Pai Aense
Estreante
F-6-' Justiceiro
3°-6- Mestre Karam*
4°-6- Mestre Karam*

MELBOURNE — A presente edição do
Torneio Aberto da Austrália — o dia de
ontem em particular—não teve complacência
com os dois primeiros colocados do ranking
mundial do tênis: o tcheco Ivan Lendl (mime-
ro 1) foi eliminado pelo australiano Pat Cash,
que fará a final amanhã contra o sueco Mats
Wilander, que afastou seu compatriota Stefan
Edberg. (o número 2).

Para o numeroso público australiano que
tem presenciado as partidas do torneio (em
geral de excelente nível técnico), há uma feliz
compensação: Pat Cash, natural de Melbour-
ne, 22 anos, atual campeão de Wimbledon,
número 7 do ranking, é o grande ídolo local,
um nome em ascensão no cenário do tênis. No
ano passado, Cash já havia chegado à final do
Aberto da Austrália, mas perdeu para o sueco
Stefan Edberg, agora eliminado.

Seu adversário amanhã será o sueco Mats
Wilander, 23 anos, muito bem colocado no
ranking (número 3) e com a respeitável cre-
dencial de ter chegado à final nas quatro vezes
que competiu em Melbourne (contando com a
de agora) e de ter sido o campeão em duas
delas: 83 e 84.

Os dois mostraram seu melhor tênis para
chegar à final. Incentivado por uma platéia de
cerca de 15 mil pessoas, Pat Cash precisou de
três horas e 56 minutos para derrotar o nume-
ro 1 Ivan Lendl numa partida duríssima e de
alto nível técnico, com parciais de 6/4,2/6,6/2,
4/6 e 6/2. Sem dúvida, a vitória de quem
merece ser finalista e a terceira consecutiva de
Cash sobre Lendl, mas a primeira que não foi
disputada em quadra de grama.

— Todos insistiam em dizer que eu não
podia jogar em quadras duras. Eu me pergun-
to o que estarão pensando agora — disse ele,
após a vitória.

Também em cinco sefse em mais de três
horas de grande esforço, Mats Wilander elimi-
nou Stefan Edberg com parciais de 6/0, 6/7,
6/3, 3/6 e 6/1. Wilander exibiu um tênis muito
eficiente: sólido no fundo da quadra e impe:
tuoso na rede. No último set, aproveitou-se da
repentina queda de produção do adversário.
Derrotado em duas finais no ano passado,
ambas para Ivan Lendl (na França e nos
Estados Unidos), Wilander desabafou ontem,
referindo-se à decisão de amanhã:

— Perder outra final agora seria um casti-
go muito duro para mim.

No confronto direto, embora esteja atrás
no ranking, Cash tem vantagem sobre Wilan-
der: em sete partidas, venceu quatro e perdeu
três. Amanhã terá mais do que nunca o
público australiano a seu lado. Mas terá,
também, um rival que vem subindo de rendi-
mento ultimamente com mais agressividade e
eficiência na rede.

A final feminina será disputada hoje, com
ligeiro favoritismo da número 1 do ranking
mundial, a alemã Steffi Graff, sobre a número
3, a norte-americana Chris Evert.

1.1 M 68s2 .

1.1 M
1.1 AP
1.1 AP

69s2
68s2
68s2

itj PÁREO - Ás 18h30min - 1.400 metros - AREIA - Cavalos de 4 anos. sem vitória no Rio e em sio Paulo TRIEXATA

i U

— Songa Monja
— Oro Blanco
— And) Boy

14 — Mister Luan
S — Irian' S-Mug

, 7 — Reichstadt

L lanes
J.F. Reis

31.M. Silva
4 M. Andrade
51. Pessanha
6 D.F. Gral
71. Ricar'

¦aça
roo

4° ¦ 5 Eight
6o ¦ 8 Le Tasttvin
2o - 5 Eight
4» - 7 Pleasant
P - 8 te Tastevin
2o - 8 te Tastevin
5o - 7 Xiruba

1.6 NL
1.3 M
1.6 NL
1.3 M
Utí
1.3 M
1.3 NP

104sl
83s
104sl
82s
8s3
83s
82$

V PÁREO-Ás 19h00-1.100 metros

1-El Shah
— Baniealao
— Nivarius
- So Ruled

— Euviglio
— Morgan
— Dociave-
— longeg Ta Ble
— Oedini

10 — leguia

G.F. Almeida
MA Nunes
I. Ricardo
L. ianuírio
LM. Silva
E.S Gomes

71. Pinto
E.S. Rodrigues Ap. 1
W Guimarães Ap.3

10 I. Aurélio

2o 7 Igarale
6o 6 Eng. Team (CP)
4o 7 Igarate
8° 9 Arcouida
3o 9 Aroquidá
5° 8 Nikito
2a 8 Nikito
7° 9 Aoquidá -I-
1° 8 Maestrocuca
5° 9 Amquidi

1.1 AP
1.1 NM
1.1 AP
1.3 NI
1.3 NL
1.1 M
1.1 Al
1.3 NI
1.1 NL
1.3 NL

69s2
71sl
E9s2
83s3
83s3
68s2
68s2
83s3
70s2
83s3

Indicações

Cânter

Resultados
Pat Cash (Austra-7)% 6/4,2/6,6/2
4/6,6/2 Ivan Lendl (Tch-1)
Mats Wilander (Sue-3) 6/0,6/7(5/7),
6/3,3/6,6/1 Stefan Edberg (Sue-2)

AREIA — Cavalos de 5 anos. sem mais de uma vitória no Rio e em Sào Paulo
TRIEXATA

Mauro de Faria

Iopáreo — Best Man • Xangó • Tornei — Muito prejudicado
cm sua última apresentação Best Man deve ganhar agora que a

. turma ficou mais fraca. Xangó mostrou progresso recentemente
, e deve formar a dupla. Tornei enfrenta animais um ano mais
.novos mas mesmo assim deve figurar com destaque.
2" páreo — Kamloops • Lagone • Husavik — Kamloops largou
muito mal em sua última corrida. Em condições normais, deve
ganhar. Lagone tem se apresentado regularmente. Vai agrade-
cer o páreo vazio para atropelar. Husavik venceu em final
difícil. Tem alguma chance.
3o páreo — Delta Fly • Pura Prata • Karlovka — Delta Fly
largou com certo atraso c ainda arrematou em segundo lugar. E
a força. Pura Prata perdeu por pequena diferença e será uma
adversária perigosa. Karlovka venceu com muita facilidade.
Tem chance.
4o páreo — Radyr • El Varjim • 5o Lance — Rudyr corre
regularmente em distância contrária e deve ganhar agora em 1
mil 400 metros. El Varjim está maduro na turma. So Lance
estréia com campanha no Cristal suficiente para disputar a
vitória na companhia.
5opáreo — Single • Filo DVro • Saturdays Night — Single
venceu com muita facilidade devendo repetir sem surpresa. Filo
D'Oro será um forte rival, principalmente se correr na frente.
Saturday's Night vem de fracas exibições na grama. Volta à
areia como uma das forças deste handicap muito equilibrado.
6° páreo — Quay Boy • Pantuto dos Pampas • Ras El Jabal—
Ouay Boy reaparece em turma fraca e deve ganhar. Pantuío dos
Pampas voltou a surpreender com ótima exibição. Ras El Jabal
chegou perto dos primeiros e foi prejudicado.

T páreo — Trading Chance • Pai Lackson • Eagleton —
Trading Chance deu boa demonstração na estréia. Pai Lackson
perdeu por pequena diferença. Eagleton foi segundo na estréia.
Páreo duro.
8o páreo — Andy Boy • Mug • Reichstadt — Andy Boy está
maduro na turma e conta com a direção dc Juvenal Machado da
Silva. Mug perdeu por pequena diferença e continua como forte
rival na turma. Reichstadt tem corrido regularmente e vai
experimentar agora a direção de Jorge Ricardo.
9o páreo — El Shah • Nivarius • Leguia — El Shah é muito
ligeiro e larga pela baliza 1. Nivarius correu muito em sua última
apresentação e seu piloto ainda perdeu o chicote nos 150 metros
finais. Leguia vai gostar de largar por fora de todos os
competidores.

Cash teve de dar tudo para eliminar Lendl

CoilCUrSO — O Concurso de sete pontos de anteontem
ná Gávea teve apenas dois acertadores, cabendo a cada um CZS
200 mil 125.80.
Funcionários — Foi distribuída na corrida de an-
tcontem á noite na Gávea uma circular produzida pelo sindicato
dos empregados hípicos do Estado do Rio dc Janeiro, explican-
do aos turfistas as razões de a classe eslar acenando com uma
paralisação parcial durante as corridas deste fim dc semana.
Aristides Gomes Pinto, presidente do sindicato, disse ontem
que náo foi procurado por qualquer dirigente do Jóquei Clube
Brasileiro até o fim da tarde. O presidente acentuou que a
circular serve para justificar a possível greve c também para
movimentar a categoria para que não a esvazie.

Wilander usou agressividade para afastar Edberg

As chuvas ameaçam a festa do Classic
Marcelo França

GUARUJÁ — "Será que vai chover",
cantarolava o paulista Júlio Góes enquanto
batia bola numa das quadras do Hotel
Jequitimar, local do Chevrolet Classic, pri-
meiro Grand Príx brasileiro da temporada
de 1988. A sofrível performance vocal que o
tenista fez ontem do hit dos Paralamas do
Sucesso não chegou a irritar os companhei-
ros de treino—os gaúchos Marcos Hocevar

Nelson Aerts
—, mas sim São Pedro. Menos de dois
minutos depois, começou a chover no bal-
neário paulista.

A chuva só não foi mais forte do que o
ritmo empregado por dezenas de operários
que cuidam dos últimos preparativos para a
festa. O som de madeiras sendo cortadas,
carregadas e pregadas, acabou abafando o
barulho da chuva que pôde voltar a ser o
elemento-chave da nova edição do GP que
distribuirá 130 mil dólares em prêmios (cer-
ca de CZS 10 milhões), sendo 20 mil para o
campeão do torneio de simples.

Pirelli é mais
cotada no vôlei
sem time do Rio

Paulo César Vasconcelos

SÃO PAULO — Pela primeira vez nos
últimos sete anos, o Rio de Janeiro nâo
terá nenhum representante no Master do
Campeonato Brasileiro masculino de vô-
lei, que reúne as seis melhores equipes do
país e começa amanhã no ginásio polies-
portivo do Ibirapucra. Flamengo e Canto
do Rio não conseguiram chegar a esta
fase e a competição se iniciará com a
Pirelli considerada franca favorita.

O favoritismo, no entanto, não alte-
rou os métodos de José Carlos Brunoro,
técnico da Pirelli e que dirigiu a Seleção
Brasileira até o Pré-Olímpico, em maio
do ano passado. Após a derrota para o
Minas por 3 a 2, terça-feira à noite em
Belo Horizonte, o time voltou para São
Paulo e manteve a mesma rotina de
treinamentos, cujos resultados foram os
primeiros lugares nos dois grandes prê-
mios disputados.

Um dos pontos fortes da Pirelli, além
do levantador William, é a boa forma do
atacante Renan. Desde o Sul-Americano
disputado em Montevidéu, em setembro
do ano passado, Renan vem subindo de
produição. Voltou a exibir no passe a
mesma eficiência da época dos jogos de
Los Angeles, em 88. E também a potên-
cia nas cortadas, que o transformou em
um dos maiores idolos do vôlei brasileiro.

A rotina de exaustivos treinamentos,
porém, não se restringe apenas à Pirelli,
Todas as outras cinco equipes deste Mas-
ter—Basnespoa, Sadia, de Santa Catari-
na, Telesp, Minas e Frangosul — estão se
preparando com dedicação.

Em todos os campeonatos disputados
até agora, a Pirelli. além de conquistar o
primeiro lugar nos dois GPs, ganhou o
Festival de Vôlei, em Londrina, e o
Campeonato Estadual. Perdeu apenas o
Circuito, para o Banespa.

Transferência — A semana do
Master não será agitada apenas na qua-
dra. Fora, o movimento estará bem in-
tenso. A exemplo do que aconteceu no
Master feminino, disputado há uma se-
mana no Rio, o mercado de transferên-
cias funcionará a pleno vapor. Alguns
jogadores já iniciarão a competição su-
bendo do interesse de outros clubes.

A primeira rodada do Master, que
terminará no próximo domingo, terá três
partidas: Pirelli x Frangosul. às
15h30min: Banespa x Telesp. às 17h; e
Sadia x Fiat-Minus, üs 18h30min.

Na verdade a chuva de verão 6 uma
espécie de testemunha desta competição.
Em 1987, por exemplo, ela impediu a
realização do qualifying — sempre no fim
de semana que antecede o início da chave
principal — até a segunda-feira, primeiro
dia da competição. Na ocasião, não chegou
a haver nenhum problema sério de engarra-
famento de jogos. O regulamento do Con-
selho Internacional de Tênis Masculino Pro-
fissional (MIPTC) permite, em casos extre-
mos, a realização simultânea de partidas de
qualifying com a chave principal. Mas, cm
princípio, o supervisor do Conselho presen-
te ao torneio — no caso do Chevrolet, o
americano Peter Kavasage — geralmente
estende os prazos. O qualifying tem mais 48
horas e a chave, com término pevisto para
domingo, pode se alongar até segunda-
feira. . ,— Espero muito que nao tenhamos
chuva constante aqui — disse Nilton Lazza-
rini, diretor da empresa promotora, a Ta-
waric. — Ter que procurar outro lugar para
a realização de jogos não está nos nossos
planos.

Curitiba/Chunetl Kawamura
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A arma da Tawaric para isso são quatro
máquinas aspiradoras que matam dois pVo-
blemas num só uso: a primeira manguejira
suga a água, enquanto que a segunda espa-
lha ar na área. Em poucos minutos, tenyse
a impressão de que nada aconteceu. >

Piso — Seu nome popular é lisonjla.
Em inglês, fica mais posudo — slow hurd
court —, mas o fato é que o piso das
quadras no Jequitimar não é rápido. Sintéti-
co, cie é composto de areia, várias camadas
dc pedras trituradas (emescala decrescehte
dc tamanho), asfalto e resina. No calor —
34 graus ontem — a quadra retém a tempe-
ratura e esquenta pés e cabeças dos tenistas.

Além de Júlio Góes, apenas um tenista
da chave principal estava presente ontem'no
Jequitimar: o paulista Dácio Campos, que
ao lado de Alexandre Hocevar e fvíâuro
Meneses, recebeu um wild card para dispu-
tar o GP e não encara o qualifying. Este não
é o caso de Nelson Aertes e Marcos Hoce-
var, que a partir de hoje lutam ao lado de
outros 30 tenistas por duas das quatro
vagas. Isso se não chover. -<-
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Tõirícia Ámorim tenta hoje uma i

Patrícia Amorim melhora
recorde; Minas está em Io

OU

Curitiba — Patrícia Amorim melhorou
seu recorde nos 200m livre e o revezamento
masculino 4 x 200m livre repetiu a façanha
mais tarde. Mesmo assim, o Flamengo perdeu
a liderança do Troféu Brasil de Natação para o
Minas Tênis, que somou 679 pontos, também
batendo o recorde da competição no 4 x 200m
livre feminino. O Flamengo é o segundo com
658 pontos.

As liminares e cautelares que ameaçavam
ofuscar o brilho dos nadadores já não pfeocu-
pam tanto a Confederação Brasileira de Nata-
ção. Seu presidente, Coaracy Nunes, consc-
guiu dissuadir os dirigentes do Minas Tênis
Clube da idéia de entrar com recursos contra o
Flamengo e o Esporte Cldube Pinheiros. Hoje
a competição tem seu penúltimo dia de provas,
num clima de euforia entre os atletas, muitos
deles em condições de atingir o índice seletivo
para as Olimpíadas de Seul.

Patrícia Amorim promete usar de toda sua
energia para atingir hoje a marca de 4'19"13
na prova dos 400 metros livre. Com esse
tempo, ela já terá se garantido na primeira das
cinco seletivas para os Jogos da Coréia. Sua
determinação é empolgante e a atleta, campeã
brasileira e sul-americana nessa prova, com
4*2064, pensa que sua missão não é impossí-
vel. Outro atleta do Flamengo que promete
usar todo o gás para atingir o índice necessário
divulgado pela CBN é Cristiano Michelena.
nos 400 metros livre. Michelena precisa atingir
a marca de 3'55'*56.

Todas as eliminatórias de hoje são aguar-
dadas com expectativa e deverão contar tam-
bém com a presença de um bom público,
principalmente porque é sábado e o sol tem se
mostrado com muita generosidade durante a
competição.

Na prova dos 200 metros medlcy, femini-
no, as maiores favoritas são Maria Cecília, do
Minas Tênis, Renata Carneiro, do Botafogo, e
Cristiane Santos, do Golfinho.

Adriana Pereira, do Náutico Capibaribe, e
Isabelle Vieira, do Pinheiros, estão confiantes
em atingir os 26"86 do índice seletivo estipula-
do para os 50 metros livre.

Resultados
Homens
200m livre — Cristiano Michelena
(Flamengo) 1.53.26
400m medley — Renato Ramalho
(Curitibano) 5.11.00 (RT)
4x200m livre — Flamengo 7.41.80
Mulheres
200m ' livre — Patrícia Amorim
(Flamengo) 2.06.59 (RTI +
400m medley — Cláudia Wilson
(Minas Tênis)
4x200m livre — Minas Tênis
8.43.83 (RT)-T- recorde do troféu

Milhas — A novidade da
18a edição das Mil Milhas Brasi-
leiras, com largada à meia-noite
de hoje, em Interlagos, São Pau-
lo, será a presença do americano

Les Behm, comEscort aspirado, ao ladp de
Luís Evandro "Águia" e Dedé Gomes. Espe-
ra-se emocionante duelo entre os carros da
força livre, os sfocA' cars e os turbinados. Entre
os favoritos, estão Zeca Giaffone/Luís Pereira,
da equipe Blindex, campeã brasileira do sfocA:
cars, e Ingo Hoffmann/Sávio Murilo, da-Kol-
bach.

Rali — O finlandês Juha Kankkunen,
com Peugeot 205 turbo 16, ajudadò': pelo
compatriota Juha Piironen, ganhou o 10° Rali
Paris—Dakar, com o tempo de 42 horas 39
minutos e 33 segundos. Em segundo ficou o
japonês Ken Shinozuka, com Mitsubishi, e,em
terceiro o francês Patrick Tambay, >ex-
corredor de Fórmula 1, com Range Rover. Na
categoria moto ganhou o italiano Eddy Orioli,
com Honda. Em segundo outro italiano, Fran-
co Pico, com Yamaha, e em terceiro o francês
Gilles Lalay, com Honda.

Saltos — Começou onjem
à tarde e irá até domingo o 27°
Troféu Brasil de Saltos Otjna-
mentais, na piscina do Flumi-
nense. O campeonato servirá.co-

mo seletiva para o sul-americano, em março,
na Colômbia. Participam 10 equipes e um dos
destaques é Joe Ogden, brasileiro que foi para
os Estados Unidos-com um ano de idade. Joe
foi convidado pela Federação a participar do
campeonato.

OP — Tudo certo entre £ur-
fistas e patrocinadores. As rei-
vmdicações dos atletas foram
aceitas e, além da OP, outros
dois patrocinadores, a Tonv^i e

Country e a Sea Club. aumentarão a premia-
ção para CZS 1 milhão 250 mil. A Sundeke a
Fico responderão daqui a alguns dias ea
Lightining Bolt abandonou o campeonato. O
OP-PRO continuou normalmente ontem,' no
Quebra-Mar, na Barra da Tijuea. O tnar
melhorou, apesar de estar ainda pequeno.
Hoje começarão as finais com a disputa 'das
baterias homem x homem, incluindo os Top-
16. Na areia acontecerá a eleição da Pj-liss
Biquíni, além de várias promoções.

*
Motonáutica — A segunda etapa
do Brasileiro de Offshore, às 13 horas de hoje,
entre Santos e Ilhabela, promete ser uma festa
no mar. Estão inscritos 60 barcos nas quatro
categorias e Xico Mauro, da equipe KoVak-
Boat Show-Intermarine, é o favorito na força
livre. Ele conseguiu até uma lancha resefva,
para tentar impedir nova vitória da equipe
Cobra (Marcos Santarelli, Paulo Leite e Luis
Armando), vencedora do GP de Angra dos
Reis, onde Xico Mauro não conseguiu largar,
com problemas de eletricidade e motor. .
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J« PAREO — Aj I6h00 — U00 metros — AREiA — tguas <!e 5 »nos. Mm mais de duas »«6riai no Rio e am Sto Plulo • cetst em mais de tres lit.iHicto oo cohctiRso oe i ponios e iriexata lambem em cinco seise em mais uc ucs '"uj
, p,.„ Pra„ i us caa, 2c- 9* hrou 13*1 82S3 horas de grande esforqo, Mats Wdander ehrm-
LtwtafJ M z Gf. Almeida ?•{•«*». u» »J nou Stefan Edberg com paraais de 6/0,617, - 
tSS.a » muS**.! ktcSSS u» ft! 6/3,3/6 e 6/1. Wilander exibiu um tSnis muito ' ""*

' 
fc&r m RwL uS m eficiente: s6Udo no fundo da quadra e impe- '« . . , „£85 ss /i«» UAP 82!l tuosona rede. No ultimo set, aproveitou-se da ._,n A„ ,.„1„narn oUnnnnr Lendl WUander usou agresswidade para ajastar hdbeig

- , pAfiEo - As m - M.0 metros - «a - ca,ains «.I^ sem *,. R,c. em a,m repentina queda de produqao do adversdno. Lash teve ae aar tuao _
triexata Derrotado em duas finals no ano passado, . ( ln can —»¦'¦-¦¦ 

i-CitMdnarto 5/ 3^Te^ im jMsi ambas para Ivan Lendl (na Franqa e nos ClXUVCiS CLTYIGCLCCUTI d JGSTCl U/O KjIUooIL

tar 
" \w? S=?®? S I, Estado* Unidos), Wilanderdesabafou ontem, Na 

verdade a chuva de verao e uma A arma daTawaric para isso sao quatfo
jigft* H Sfflr VIESm ui m refenndo-se a decisao de amanha. Marcelo Franga especie de testemunha desta competigao. maquinas aspiradoras que: matam dots pro-
&— Comco 57 6 E.s.Rodngues Ap. s° 5 p. Presto (RS) mae is —Perder outra final agora seria um casti-  1987, 

por excmplo, ela impediu a blcmas num so uso: a primcira mangueira
t5! 5° pAreq - k i7hoo - 1.600 mttms - i mais — Handicap 

~ 
go muito duro para mim. GUARUJA — Sera que vai chover realizacao do qualifying — sempre no fim suga a agua, enquanto que a segunda esp;i-

§5=88*" lUtt S'iSl* SI I 
No contonto dim. enbor. esteja anis ggtS? mi t. 

"qL^dTlIottl P°imd™ 
ll'lmp'rSdc qiEZS'™1

m*r 
"<!«- i::'a- !"8 

ttsSCSSSS sfsi!r^ss™d^s 5^"°T,isSo'fc^£sr
^ pto - As i7h30min—1.300 metres _ areia—caviios de 5 anos, sefjoaisFdnas tfta no Rio e em sio Pauio tres. Amanha teri mais do que nunca de 1988. A sofrivel performance vocal que f-imentode ioas"O reeulamento do Con- Em ingles, fica mais posudo slow hard

«o«» publico australiano a seu lado. Mas ter4, , fA, nn,„m f|n hit Hn« Pnralamns do „ . J 8 court —, mas o fato e que o piso dUs
i— Kjmura 58 i lAuriiio p I SSiomto u ap ih tambdm, um rival que vem subindo de rendi- Sucesso nao chegou a irritar os companhei- f HMiPTrf ntmitp em casos extre' quadras no Jequitimar nao e rapido. Sintefi-

SL. § {£ k»l. lis aatr"'—: »*«i„«-os?MosM,,coSHo?,,,
t?SfS' H Xs iliS Afinalfemininaseridisputadahoje.com mas sim Sao Pedro. Menos de dois JriiJf^oTpe^siXSlho pr^sen- 34 Rrairomcnr-'rqLdra^tcSB-to-Ei^i 58 8G.fAlmeida W^d. u* 8Zs3 

^ favoritismo da nlimer0 l do ranking minutos depois, comeqou a chover no bal- P aoPtor'neio L n0 caso do Chevrolet, o ae^St^D^SeS^eS.
t pAreo - As i8t>oomm • i ioo metres • areia ¦ Potros e potrancas de 2 anos. sem vitMi m Rio a em sso Pauio mundial, a alema Steffi Graff, sobre a numero ncario paulista. americano Peter Kavasage — geralmente 

] .... r . nr,„n,,c llm tmK.,
2™  3, a norte-americana Chris Evert. A chuva so nao foi mais forte do que estende os prazos. O qualifying tem mais 48 i 

'^in 
iliesUwa nreTen eTnten no

tSS US5 S - ¦= ______ ritmoempregadopordezenasdeoperarios horas e a chave, com termino pevisto para ^SJP^SSa DdJS CwS
tKo 55 US syr.to S PPQiiltados rcuSam^filtiTi^TSdLa f°min8°' 

podc se ongar atc se a~ 
ao lad0 dc A'exandre Hocevar e MSQ'ro

Esfe- 55 KSSSSw \^z iesunaaos festa. O som 
^^f^houabaf^ - Espero muito que nao tenhamos Meneses, recebeu um wild card para dispu-

55 7 1. uS! Wtttam' u ap 6!s2 carregadas e pregadas, arabou abatando tspero muiuijuNi, 
Lazza- tar o GP e nao encara o qualifying. Este nao

A,h^d.^^odejote 
. » £»»«iresa 

Dromotota, lTt CO caso dc Nelson Ames « Marcos Hocc

T55—ns—s:iR- ssr tssus'jis^-«»(»• _¦*rlES'2r2rjz zri- srz

i is i:ife sir 
^°s;,s*"'pa°p

6 — Mtia 5? 6 Of Graca 2° - 8 Le Tastevin UN. 83s l_—————————— K! I
, . ; - Reichstadt 57 1 J. Ricardo 5» ¦ 1 Xiniba 1.3 NP 82s
——— Curitlba/Chunetl Kawamura 

Tyson bate ¦¦

cotci ^ Ho1/TTl@S
¦jEflV 
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lis | 

-sem time do Rio voihlona

IndlC3i^Q6S Maut o (U I aria 
SAO PAULO — Pcla primeira vez nos _ j.h a mais do que tres assaltos. No quarto, sucum-

1?pAreo — Best Man • Xango • Torncl— Muito prejudicado ultimos scte anos, o Rio dc Janeiro nao S biu a furia destruidora de Mike Tyson, que o
em sua ultima apresentaqao Best Man deve ganhar agora que a tera nenhum reprcsentante no Master do lcvou ^ !°.na Por tr6s vezcs Para manterseu

, turma fieou mais fraca. Xango mostrou progresso recentementc: Campeonato Brasileiro masculino de vo- - JF titulo unificado dos pesos pesados e justiniar
, e.deve formar a dupla. Tornel enfrenta aniinais um ano mais lei, que reune asseis melhores equipesdo !y todos os adjetivos que vem recebenUo nos

deve^figurar com 

^estaque. 

^ 

^ 

p^isno^gin^S^ polies- lilrtmos 14 w»esc^.^^^

regularmente em'distancia contraria e deve ganhar agora em 1 Belo Horizonte, o time voltou para Sao ^j' ' ' - .. 4^ || Milhas—Anovidadeda
mil 400 metros. El Varjim csta maduro na turma. So Lance Paulo e manteve a mesma rotina de IJIf^^Pi^B^BBHB^ &. ' | p 18a ediqao das Mil Milhas Bra$i-
estreia com campanha no Cristal suficiente para disputar a treinamentos, cujos resuitados foram os Patricia Amorim tenta hoje uma vaga para beul nos 4(JUm, livre B —H leiras, com largada a meia-noite
vitoria na companhia. primeiros lugares nos dois grandes pre- de hoje, em Interlagos, Sao Paji-
5° pareo — Single • Filo D'Oro • Saturday's Night — Single mios disputados. TJ , / * 

A w« /-v wwi 1^1 /\| U at* Mo, sera a presenqa do americano
venceucommuitafacilidadedevendorepetirsemsurpresa. Filo Um dos pontos fortes da Pirelli, alem |^JjTT*10lcL rmTTlO I lTTl lllclllUi d Les Behm, com. Escort aspirado, ao lado de

'D'Oro sera um forte rival, principalmente se correr na frente. |cvantador William, e a boa forma do Luis Evandro "Aguia" e Dede Gomes. Espe-
Saturday's Night vem de fracas exibiqoes na grama. Volta a atacante Renan. Desde o Sul-Americanc -« -* «-• y "1 n ra-se emocionante duelo entre os carros da
areia como uma das forgas deste handicap mmto equilibrado. disputado em Montevideu, em setembro Q • VI1T1 Q C potfl PTTl for(;a livrc, os .stocA-rars costurbinados. Entre

, 6° pareo — Quay Boy • Pantufo dos Pampas'Ras El Jabal— doHano passado Renan vem subindo de I CCOl CI" . Ifllllclh COLCl Clll os favorites, estao Zeca GiaffoneLu.sPeru^
Quay Boy reaparece em turma fraca e deve ganhar, Pantufo dos nmHnir5n Vnltnu n exihir no nasse • ¦ - • - da equipe Blindex; campea brasileira de stock
Pampas voltou a surpreender com otima exibiqao. Ras El Jabal Pr°d"'Sao.^ VOItou a exioi Curitiba _ patrjcja Amorim meihorou Todas as eliminatonas de hoje sao aguar- a|rj. e Ing0 Hoffmann/Savio Murilo, da K61-
cheeou perto dos primeiros e foi prejudicado. mesma eticiencia da epoca aos jogos ae seu recorde nos 200m livre e o revezamento dadas com expectativa e deverao contar tarn- bach

7° pareo — Trading Chance • Pai Lackson • Eagleton — Los Angeles, em 88. E tambem a poten- masculino 4 x 200m livre repetiu a faqanha bdm com a presenqa de um bom publico, m „ Wrasil O Vas-
Trading Chance deu boa demonstraqao na estreia. Pai Lackson cia nas cortadas que o transformou em mais tarde Mesm0 assjm; 0 Flamengo perdeu principalmente porque e sabado e o sol tem se *J IBQ &0 

carl0ca e a
pc-rdeu por pequena diferenqa. Eagleton foi segundo na estreia. um dos maiores idolos do volei brasileiro. a iideranqa do Jrofeu Brasil de Nataqao para mostrado com muita generosidade durante a f|T c0'dl _. P 

iniciaram 
'bom

PSreo duro . A rot.na de exaust.vos treinamentos, Minas je'nis, que somou 679 pontos, tambem competiqao. ^ ^LS^ S^quartas-
8° pareo — Andy Boy • Mug • Reichstadt — Andy Boy esta porem, nao se restnnge apenas a Pirelli, batendo o recorde da competiqao no 4 x 200m Na ova dos 2oo metros medley, femini-  Hp-final da Taca Brasil de Bas-
maduro na turma e conta com a direqao de Juvenal Machado da Todas as outras cinco equipes deste Mas- livre feminino. O Flamengo e o segundo com n0 as maiores favoritas sao Maria Cecilia, do R jf nestacando-se lofio coitio
Silva. Mug perdeu por pequena diferenqa e continua como forte ter — Basnespoa, Sadia, de Santa Catan- 658 pontoS. Minas jenis, Renata Carneiro, do Botafogo, e ?S°HoS o Vasco venceu a Unicap,
rival na turma. Reichstadt tem corrido regularmente e vai na, Telesp, Minas e Frangosul — estao se As liminares e cautelares que ameaqavam Cristiane Santos, do Golfinho. i . Trn u ihuco 

'nor 
100 a 73 enquanto1 a

cxperimentar agora a direqao de Jorge Ricardo. preparando com dedteagao. ofuscar o brilho dos nadadores ja nao preocu- lrn . N4,„im rinihariho e a\nn  .w .invi i AABB (DF) por:76

comPetldorcs- 
, .... Campeonato Estadual. Perdeu apenas ^!!^SS^SS!SiSS , , %£de 106 aP46 para o Monte Libano. P4ra 

Circuito, para o Banespa. num PJ 
de cuforiaPentre os at|etas. muitos ReSUltadOS permitir a real.zaqao de outro jogo. Flamengo

VOiIItvl — Transferencia — A semana do deles em condiqoes de atingir o indice seletivo " „ X.. aissa ... 
;

Concurso — O Concurso de sete pontos deanteontem 
JJf' f0"|100S ^stara PdrVatn?!rAmorim promete usar de toda sua 200m livre-Cristiano Michelena COm peugeot 205° uubo" 16, ajudado pdo

na Gavea teve apenas dois acertadores, cabendo a cada um CZS dIra. F.Dr.1, 10 rnov,metito est^ bem in a marca de 4,19„13 ,plamengo 1.53 "6 compatriota Juha Piironen, ganhou o 10" Rali
200 mil 125.80. tenso. A exemplo do que aconttctu no ^ bv 

^ ^ ,ivrc> Com essc 400m medley - Renato Ramaltio Pari5_Dakar, com 0 tempo dc 42 horas 39
Funcionarios — Foi distribuida na corrida dc an- mara no^cTo'mercado de transferen- tcmP°'ela ia ,cra sc garantido f pnmeira das 4X200mt!v°re - Flamengo 7.41.80 minutos e 33 segundos. Em segundo ficou 0
'onteni 

a noite na Gavea uma circular produzida pelo sindicato '™; ^a^^pSo 
vapor AlgSs fc0 s«'etiyas. Para f >°S<* da,Coreia- Sua Seres japones Ken Shmopka com Mitsubishi, e e^m

dos empregados hipicos do Esiado do Rio de Janeiro, explican- „aj"" 
' ¦* Sidarao a coinoeticao sa- detcrminaqao c empolgante e a atleta, campea 200m livre - Patricia Amorim terce.ro 0 frances Patrick I ambay. ex-

do aos turfistas as razoes de a classe estar acenando com uma jogadorcs ja brasileira c sul-amencana nessa prova, com (Flamengo) 2.06.59 (RT)+ corredorde Fdrmula 1, com Range Rover. Na
naralisacao parcial durante as corridas deste fim de semana. bcndo do inltrcSSt. , 1 w 4'20"64, pensa que sua missao nao e impossi- 400m medley — Claudia Wilson categoria moto ganhou 0 italiano Eddy Oriolt.
Aristides Gomes Pinto presidente do sindicato. disse ontem A primeira rodada do Master, que vej. Outro atleta do Flamengo que promete (Minas Tenis) com Honda. Em segundo outro italiano, Fran-

e n.-)0 f0j pr0Curad0 por qualquer dirieeme do Joquei Clube terminara no proximo dommgo, tera tres usar todo 0 gas para atingir 0 indice necessario 4x200m livre — Minas Tenis co Pico, com Yamaha, e em terceiro o frances
Brasileiro ate o fim da tarde O piBdente aeentuou que a partidas: Pirelli X Frangosul, as divulgado pela CBN e Cristiano Michelena, 8.43.83 (RT) Gilles Lalay, com Honda.' 
circular serve para justificar a pos-iu-1 greve e tambem para 15h30min; Banespa x Telesp, as 17h; e nos 400 metros livre. Michelena precisa atingir + recorde do trofeu
movimentar a categoria para que nao a eBzic. Sadia x Fiat-Minas. as 18h30min. a marca de 3 55 56.

2a Edição ? sábado, 23/1/88 ? 1° caderno D—17
Turfe/Esportes

Cash e Wilander vão à 
final 

fia Austrália

JORNAL DO BRASIL

Melbourne — Fotos FP
. -::yr

>r\in

— AREIA — Cavalos e éguas de 5 anos e mais, ganhador» até C25 30.000,00
(detlacionadosl em 1° lugar no Pais

TRIEXATA
3o- 6 Zeddarw «d-
4o- 6 Pineapple6M1 litfy2o- 6 ChiassolOP-u í«yl5- 8 Botelho

1— El Huracan2— Distraída3— Xangó4— Tornei5— Best Man6— TaifrReino

.'pÜU

2o Pireo - As ISMOrain — 1.300 metros - AREIA
Cavalos de 3 anos. sem mais de «ma vitória no Rio e em Sio Paulo — Pesos da

1— Lagône2— Tiller SunJ— laquemart4— HusavikDunardKairloops
1.300 metas - AREIA - Éguas de 5 anos, sem mais de duas vitórias no Rio e em SJo Paulo

INÍCIO 00 CONCURSO DE 1 PONTOS E TRIEXATA
58 1 E S. Gomes 2°- 9- Despitoaío 1.3 Al 82s3
58 2 G.F. Almeida 2o- 6- Colheita .3 AP 82s
58 3 M. Andrade 5o- 6- Colheita .3 AP 82s
58 «E.S Rodngues Ap. 3S- 6- Colheita 3 AP 82sl
58 5 JF Reis Io-10- la Blache4 1.1 AU 71s
58 6 1. Ricardo Io- 6- Sinbí Diana 1.1 NI 68s3
58 1J. Aurélio 4o- 6- Colheita 1J AP 82sl

1— Pura Prata
2— Delta Fl»3— Cambada4— Reicotma5— Baqueana6— Karlovka7— lência

M.AndradeM.MonteiraC.ValgasG.F.AImeidaJ. PintoE E.S.Rodrigues Ap.

1— Cafè-Conwrto2— El VafjimJ-Hofty«—Radyr5— So lane6— Comco
Marcelo França

GUARUJA — "Será que vai chover",
cantarolava o paulista Júlio Góes enquanto
batia bola numa das quadras do Hotel
Jequitimar, local do Chevrolet Classic, pri-
meiro Grand Prix brasileiro da temporada
de 1988. A sofrível performance vocal que o
tenista fez ontem do hit dos Paralamas do
Sucesso não chegou a irritar os companhei-
ros de treino — os gaúchos Marcos Hocevar

Nelson Aerts
—, mas sim São Pedro. Menos de dois
minutos depois, comeqou a chover no bal-
ncário paulista.

A chuva só não foi mais forte do que o
ritmo empregado por dezenas de operários
que cuidam dos últimos preparativos para a
festa. O som de madeiras sendo cortadas,
carregadas e pregadas, acabou abafando o
barulho da chuva que pôde voltar a ser o
elemento-chave da nova edição do GP que
distribuirá 130 mil dólares em prêmios (cer-
ca de CZ$ 10 milhões), sendo 20 mil para o
campeão do torneio de simples.

,jnos e mais — Handicap5° PAHEO - As 17h00 — 1.600 metas — AREIA
v< 1 - SatunWs Nigtit 55 11. RicanJo¦:x — Gianpietro 57 2 J. Pessanha
:*<'¦ 3 - Filo 00ro 57 3 (. Aurélio
> 4 — Sinele ^ ^ ^ÍIS

6o 8 Quill3° - 8 Quill * -d-
1° • 6 CharbelIo • 6 Comprador

EstreanteEstreante2°4- Pai AenseEstreante2"-S- Justiceiro3°í- Mestre Karam'4°-6- Mestre Karam'

1— Julie Manet2— Erva Milagrusa3— Eajleton4— Encorpado5— Pai lackson6— Itadinj ChanceTroppo Saggio
Resultados

Pat Cash (Austra-7)% 6/4,2/6,6/2
4/6,6/2 Ivan Lendl (Tch-1)
Mats Wilander (Sue-3) 6/0,6/7 (5/7),
6/3,3/6,6/1 Stefan Edberg (Sue-2)

sào Paulo TRIEXATAS^PAíEO — As 18h30min -1.400 metros — AREIA
4» Eijht6o Le Tastevin2» Eight4° Pleasant2o Le Tastevin2o - le Tastevin5o - Xiruba

L lanesJ.P. ReisJ.M. SilvaM. AndradeJ. PessanhaO.F. GraçaJ. Ricardo

1 — Songa Monja,2 — Oro Blancoi' 3 — Andy Boy— Mister luan— Inan— Mug•)] — Reichstadt

Tyson bate

e Holmes

vai à lona

1.100 metros • AREIA — Cavalos de 5 anos, sem mais de uma vitória no Rio e em Sào Paulo
TRIEXATA

Pirelli é mais

cotada no vôlei

sem time do Rio

2o 7 Igarate6o 6 Eng. Team (CP)4o 7 Igarate8o 9 Aroquidá3o 9 Aroquidé5o 8 Niiuto2° 8 Nikito7o 9 Ajoquidá -f-
Io 8 Maestrocuca5o 9 Awquidá

G.F. AlmeidaMA NunesJ. Ricardo41. JanuárioJ.M. SilvaE.S. GomesJ. PintoE.S. Rodngues Ap. 1W. Guimarães Ap.3
10 J. Aurélio

- El Sltah— Bameatao— Nivanus• 4 — So Ruled
— Euviglio— Morgan. 7 — Oeclave— longeg Ta Ble- Dedini10 — leguia

ATLANTIC CITY, EUA — Larry H,0.1"
mes, que jamais fora nocauteado, não resistiu
a mais do que três assaltos. No quarto, sucum-
biu à fúria destruidora de Mike Tyson, que o
levou à lona por três vezes para manter seu
título unificado dos pesos pesados e justificar
todos os adjetivos que vem recebendo rios
últimos 14 meses.

Tyson partiu logo para cima de Holmes,
que tentou conter o adversário à base de
clinchs e esporádicos cruzados de esquerda,
chegando até a provocar sangramento no nariz
de Tyson. Mas a superioridade do campeão,já
era evidente nos três primeiros assaltos. No
quarto, com a impressionante rapidez que, o
caracteriza, Tyson acertou alucinante seqüòn-
cia de golpes e nocauteou o desafiante.

Paulo César Vasconcelos
Indicações Mauro de Faria

Iapáreo — Best Man • Xangó • Tornei — Muito prejudicado
em sua última apresentaqão Best Man deve ganhar agora que a
turma ficou mais fraca. Xangó mostrou progresso recentemente
e. deve formar a dupla. Tornei enfrenta animais um ano mais
novos mas mesmo assim deve figurar com destaque.
2opáreo — Kamloops • Lagone • Husavik — Kamloops largou
muito mal em sua última corrida. Em condiqões normais, deve
ganhar. Lagone tem se apresentado regularmente. Vai agrade-
cer o páreo vazio para atropelar. Husavik venceu em final
difícil. Tem alguma chance.
j° páreo — Delta Fly • Pura Prata • Karlovka — Delta Fly
largou com certo atraso e ainda arrematou em segundo lugar. E
a forqa. Pura Prata perdeu por pequena diferenqa e será uma
adversária perigosa. Karlovka venceu com muita facilidade.
Tem chance.
4o páreo — Radyr • El Varjim • So Lance — Radyr corre
regularmente cm distância contrária e, deve ganhar agora em 1
mil 400 metros. El Varjim está maduro na turma. So Lance
estréia com campanha no Cristal suficiente para disputar a
vitória na companhia.
5o páreo — Single • Filo D'Oro • Saturday's Night — Single
venceu com muita facilidade devendo repetir sem surpresa. Filo
D'Oro será um forte rival, principalmente se correr na frente.
S'áturday's Night vem de fracas exibiqões na grama. Volta à
areia como uma das forqas deste handicap muito equilibrado.
6o páreo — Quay Boy • Pantufo dos Pampas « Ras El Jabal —
Quay Boy reaparece em turma fraca e deve ganhar. Pantufo dos
Pampas voltou a surpreender com ótima exibiqáo. Ras El Jabal
chegou perto dos primeiros e foi prejudicado.

7o páreo — Trading Chance • Pai Lackson • Eagleton —
Trading Chance deu boa demonstração na estréia. Pai Lackson
perdeu por pequena diferenqa. Eagleton foi segundo na estréia.
Páreo duro.
8o páreo — Andy Boy • Mug • Reichstadt — Andy Boy esta
maduro na turma e conta com a direqáo de Juvenal Machado da
Silva. Mug perdeu por pequena diferença e continua como forte
rival na turma. Reichstadt tem corrido regularmente e vai
experimentar agora a direqão de Jorge Ricardo.
9" páreo — El Shah • Nivarius • Leguia — El Shah é muito
ligeiro e larga pela baliza 1. Nivarius correu muito em sua última
apresentaqão e seu piloto ainda perdeu o chicote nos 150 metros
finais. Leguia vai gostar de largar por fora de todos os
competidores.

SÀO PAULO — Pela primeira vez nos
últimos sete anos, o Rio de Janeiro não
terá nenhum representante no Master do
Campeonato Brasileiro masculino de vô-
lei, que reúne as seis melhores equipes do
país e começa amanhã no ginásio polies-
portivo do Ibirapuera. Flamengo e Canto
do Rio não conseguiram chegar a esta
fase e a competição se iniciará com a
Pirelli considerada franca favorita.

O favoritismo, no entanto, não alte-
rou os métodos de José Carlos Brunoro,
técnico da Pirelli e que dirigiu a Seleção
Brasileira até o Pré-Olímpico, em maio
do ano passado. Após a derrota para o
Minas por 3 a 2, terça-feira à noite em
Belo Horizonte, o time voltou para São
Paulo e manteve a mesma rotina de
treinamentos, cujos resultados foram os
primeiros lugares nos dois grandes prê-
mios disputados.

Um dos pontos fortes da Pirelli, além
do levantador William, é a boa forma do
atacante Renan. Desde o Sul-Americanc
disputado em Montevidéu, em setembro
do ano passado, Renan vem subindo de
produição. Voltou a exibir no passe a
mesma eficiência da época dos jogos de
Los Angeles, em 88. E também a potên-
cia nas cortadas, que o transformou em
um dos maiores idolos do vôlei brasileiro.

A rotina de exaustivos treinamentos,

Çorém, 
não se restringe apenas à Pirelli,

odas as outras cinco equipes deste Mas-
ter—- Basnespoa, Sadia, de Santa Catari-
na, Telesp, Minas e Frangosul — estão se
preparando com deditação.

Em todos os campeonatos disputados
até agora, a Pirelli, além de conquistar o
primeiro lugar nos dois GPs, ganhou o
Festival de Vôlei, em Londrina, e o
Campeonato Estadual. Perdeu apenas o
Circuito, para o Banespa.

Transferência — A semana do
Master não será agitada apenas na qua-
dra. Fora, o movimento estará bem in-
tenso. A exemplo do que aconteceu no
Master feminino, disputado há uma se-
mana no Rio, o mercado de transferên-
cias funcionará a pleno vapor. Alguns
jogadores já iniciarão a competição sa-
bendo du interesse de outros clubes.

A primeira rodada do Master, que
terminará no próximo domingo, tera três
partidas: Pirelli x Frangosul. as
15h30min; Banespa x Ielesp, às 17h; e
Sadia x Fiat-Minas, as 18h3ümin.

wtrícia Amorim tenta hoje uma vaga para oeui

Patrícia Amorim melhora

recorde; Minas está em 1

Todas as eliminatórias de hoje são aguar-
dadas com expectativa e deverão contar tam-
bém com a presenqa de um bom público,
principalmente porque é sábado e o sol tem se
mostrado com muita generosidade durante a
competiqão.

Na prova dos 200 metros medley, femini-
no, as maiores favoritas são Maria Cecília, do
Minas Tênis, Renata Carneiro, do Botafogo, e
Cristiane Santos, do Golfinho.

Adriana Pereira, do Náutico Capibaribe. e
Isabelle Vieira, do Pinheiros, estão confiantes
em atingir os 26**86 do índice seletivo estipula-
do para os 50 metros livre.

Curitiba — Patrícia Amorim melhorou
seu recorde nos 200m livre e o revezamento
masculino 4 x 200m livre repetiu a faqanha
mais tarde. Mesmo assim, o Flamengo perdeu
a liderança do Troféu Brasil de Nataqão para o
Minas Tênis, que somou 679 pontos, também
batendo o recorde da competiqão no 4 x 200m
livre feminino. O Flamengo é o segundo com
658 pontos.

As liminares e cautelares que ameaqavam
ofuscar o brilho dos nadadores já não preocu-
pam tanto a Confederaqão Brasileira de Nata-
qão. Seu presidente, Coaracy Nunes, conse-
guiu dissuadir os dirigentes do Minas Tênis
Clube da idéia de entrar com recursos contra o
Flamengo e o Esporte Cldube Pinheiros. Hoje
a competição tem seu penúltimo dia de provas,
num clima de euforia entre os atletas, muitos
deles em condiqões de atingir o índice seletivo
para as Olimpíadas de Seul.

Patrícia Amorim promete usar de toda sua
energia para atingir hoje a marca de 4'19"13
na prova dos 400 metros livre. Com esse
tempo, ela já terá se garantido na primeira das
cinco seletivas para os Jogos da Coréia. Sua
determinação é empolgante c a atleta, campeã
brasileira c sul-americana nessa prova, com
4'20"f>4, pensa que sua missão não é impossí-
vel. Outro atleta do Flamengo que promete
usar todo o gas para atingir o índice necessário
divulgado pela CBN é Cristiano Michclena,
nos 400 metros livre. Michelena preci a atingir
,t marca dc 3*55**56.

Resultados
Cânter Homens

200m livre — Cristiano Michelena
(Flamengo) 1.53.26
400m medley — Renato Ramalho
(Curitibano) 5.11.00 (RTI
4x200m livre — Flamengo 7.41.80
Mulheres
200m livre — Patrícia Amorim
(Flamengo) 2.06.59 (RT) +
400m medley — Cláudia Wilson
(Minas Tênis)
4x200m livre — Minas Tênis
8.43.83 (RT)
+ recorde do troféu

( i I



Kosa

CBF escala iuízes, Fia entrega as faixas
%J  Ari Gomes

A CBF divulgou ontem à tarde a
^relação dos juizes para as três primeiras
rodadas do quadrangular decisivo do
Cáippeonato Brasileiro do ano passado.
.E.negou autorização para o Flamengo
enfrentar a Seleção da Costa do Marfim,
amanhã à tarde, na Gávea. O pedido foi
feito pela Federação de Futebol do Rio
de-Janeiro, através do vice-presidente
Álvaro Bragança. Para a CBF, o amisto-
sõ não pode ser realizado por que sua

H 813 coincide com as de jogos oficiais da'entidade.
^^Para o Flamengo, a simples autoriza-
,'sãftíie Álvaro Bragança, concedida, dá a
xerteza de que seu time poderá enfrentar
^'Seleção da Costa do Marfim e promo-
yer.a festa de entrega das faixas pela

^conquista do módulo verde. Mas a CBF
. alega que amistoso internacional depen-
ídèíde sua autorização e não de uma
ifífelferação estadual. De posse de ingres-
:rs?Ôs para o amistoso que o Flamengo
'-anuncia, o vice-presidente da CBF, Nabi'~At>rChedid, disse que não há como o
: clube descaracterizar o jogo.
pw indiferente às discussões de bastido-
líffií»..0 técnico Cadinhos ganhou alguns
^problemas para escalar o time. Bebeto
líseqtju a coxa na corrida de quinta-feira e
...foivvetado ontem pelo médico Giusepe
j Taranto. Henágio, que seria o substituto
: déi-Zico, se contundiu na panturrilha e
Mâmbém foi vetado. Joga Flávio. A saída
|ag Bebeto abre oportunidade para um
; teste que Carlinhos pensava em fazer há
; algum tempo: Alcindo na ponta direita e
'Renato de centroavante.
igmO Flamengo foi escalado com Ze
iCailos, Jorginho, Leandro, Edinho e
Leonardo: Andrade, Aílton e Flávio;

Alcindo, Renato e Zinho. Certo de que o
amistoso se realizará, a diretoria anuncia
que o ingresso, cobrado a CZS 100, dá
direito a chope. Cinco convites para o
Baile Vermelho e Preto, dia 12 de feve-
reiro, no Scala, serão sorteados.

Medida—À noite, o procurador-
geral do Flamengo, Clóvis Sahione, e o
advogado José Francisco Franco Oliveira
apresentaram, na CBF, medida cautelar
inominada, concedida pela juíza da 7a
Vara Cível, Lia Pantoja Milhomens, de-
sobrigando o Flamengo de .jogar em
Campinas.

O vice-presidente da CBF, Nabi Abi
Chedid, disse que a resolução da entida-
de foi em função da falta de unanimidade
do arbitrai. Confirmou a rodada e amea-
çou queixar-se à FIFA contra a Costa do
Marfim, se ela entrar em campo.

Os juizes
amanhã
Sport x Internacional, 17h, Arrudáo

Luis Carlos Fólix
Guarani x Flamengo, 17h,
Brinco de Ouro Renato Marsiglia
dia 27
Sport x Flamengo, 2fh30min, Ar-
rudão

Ulisses Tavares da Silva
Guarani x Inter, 21 h30min,
Brinco de Ouro

Carlos Elias Pimentel
dia 31
Guarani x Sport, 17h, Brinco de Ouro
...; Luis Carlos Félix
inter x Flamengo, 17h, Beirá-Rio

José de Assis Aragão
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Venda de Josimar só
i

depende de passagens
O Dundee United, da Escócia, já'aceitou dar casa, carro e até pagar os

' 15% da venda do passe de Josimar, mas
um.^último detalhe separa o lateral do

.Botafogo do futebol escocês: a exigência
, de receber seis passagens por ano para vir
ao. Brasil visitar os familiares. O interesse
de Emil Pinheiro em fechar o negócio é
tanto, que ele admitiu a hipótese de
baixar a proposta de 700 mil dólares
(CZS 70 milhões) caso os escoceses a
considerem muito alta:

f • ¦'-i— Se o negócio é bom para Josimar,
certamente também será para o Botafo-

'go'. Temos que retribuir os nove anos de
carreira dedicados por ele ao clube. Se
depender de mim, facilitarei ao máximo a

!saída. Só não posso é negociar um joga-
,dor de Seleção Brasileira a preço de
.banana — afirmou Emil.
j .Marinho sentiu uma pancada no tor-
.nozelo e vai ficar de fora do amistoso
desta tarde contra o Entrerriense, em
Três Rios. O jogo começa às 17 horas e o
'Botafogo vai receber CZS 500 mil pela
exibição. Renato e Vagner também não

vão atuar e só devem retornar na estréia
no campeonato estadual, contra o Volta
Redonda.

O astral no Botafogo está mesmo alto
neste início de temporada. Ontem à tar-
de, Emil Pinheiro fez uma surpresa agra-
dável aos jogadores e distribuiu envelo-
pes contendo cada um CZS 5 mil, como
gratificação pela vitória sobre os angola-
nos na véspera. Mauro Galvão não conte-
ve o sorriso e comentou que, pelo jeito,
as coisas no Botafogo ainda vão ser
melhores do que no Bangu. Renato la-
mentou ficar contundido logo agora:

— No tempo das vacas magras, no
Fluminense, nunca me machuquei. Aqui,
onde a grana está sobrando, arranjo logo
esta contusão. Assim não dá.

Berg chegou de Paris com forte tor-
ção no joelho, foi examinado por Lídio
Toledo e dificilmente atuará no primeiro
turno do campeonato. O time para o jogo
de hoje é Alvez, Melo, Jocimar, Gottar-
do e Vanderlei; Mauro Galvão, Paulinho
Criciúma e Carlos Alberto; Eider, Cláu-
dio Adão e Jefferson.

Zagalo vê na estréia o
que Bangu já aprendeu

Depois de três treinos táticos durante
a~semana, o técnico Zagalo vai ter a
oportunidade de observar o que os joga-
dores do Bangu assimilaram até agora
da? suas instruções, no jogo de hoje à
tarde (17 horas) com o Olaria, em Moça
Bonita. Para este amistoso, Zagalo fez
questão de manter o time-base que jogou
na. última temporada, pois, segundo ele.
as modificações serão feitas aos poucos:

.-— Durante o jogo vou fazer algumas
modificações, mas na terça-feira, com a
Seleção da Costa do Marfim (amistoso às
19'horas), quero ter 90% do time titular
definido — afirmou.

O time que Zagalo vai colocar em
campo inicialmente é o seguinte; Gilmar,
Márcio Nunes, Márcio Rossini, Toninho

Carlos e Racinha; Robson, Arturzinho e
Israel; Gilson, Gil e Macula. Titular
absoluto do meio-campo, Nando não vai
jogar contra o Olaria porque está sentin-
do uma dor na perna direita. Aliás,
Nando ainda não fez qualquer trabalho
de campo sob a orientação de Zagalo.
Toninho Carlos (contratado ao Santos) e
Gilson (ponta-direita vindo do Mesquita)
são as novidades de hoje no time do
Bangu. Zagalo acredita muito no sucesso
desses jogadores:— Toninho Carlos é um jogador de
Seleção Brasileira. Está fora de forma,
mas aos poucos vai ficar no ponto ideal.
Quanto ao garoto do Mesquita, vem
precedido de muita fama e nos treinos
tem correspondido ao que falam.

Andrade domina a bola diame de Vandicke do olhar atento do técnico Carlinhos

Mendes, RJ / Vidal da Trindade

Flu exalta a
filosofia
do trabalho

Roberto Prado
MENDES — Depois de quatro dias

de treinamento em Mendes, o técnico do
Fluminense, Sebastião Araújo, já não
tem dúvidas de que o time vai ser a
sensação do Campeonato Estadual. A
nova filosofia do clube — trabalho em
tempo integral, pontualidade nos hora-
rios, e muita disciplina — não assustou os
jogadores. Para Sebastião, "a disposição
do elenco chega a impressionar".

É bem verdade que o local escolhido
pelo Fluminense para fazer a primeira
etapa preparatória para o campeonato —
a segunda será em Teresópolis — tem
contribuído muito. No Hotel Fazenda
Boa Esperança, em Mendes, os jogado-
res, entre um mergulho na piscina, jogos
de pingue-pongue e sinuca, e passeios
pelo campo, esquecem a rotina de trei-
nos. Ontem, por exemplo, os gaúchos
Leomir e Jandir prepararam um saboroso
churrasco. '''¦">

A chegada dos novos contratados —
Jorginho, Cacau, Régis e Edinho — tam-
bém motivou o grupo. Jogadores como
Romerito, Leomir e Donizetti têm, ago-
ra, uma responsabilidade maior: estar
sempre bem para não perder a posição.

Com exceção de Régis, que ainda
continua acanhado, os recém-chegados já
se entrosaram.

Hoje, o time faz o primeiro amistoso
do ano. Às 17h30min, o Fluminense
enfrenta a Seleção de Paracambi. Rome-
rito, que ontem participou do treino,
continua em recuperação de uma gripe e
só deve jogar alguns minutos, o que dará
ao técnico Sebastião Araújo a oportuni-
dade de testar Jorginho e Cacau. A
equipe está escalada com Paulo Vítor,
Donizetti, Viça, Ricardo e Eduardo; Jan-
dir, Leomir e Jorginho; Cacau, Washing-
ton e Tato. Na preliminar, os reservas
jogam com o Tupi.

A diretoria acertou um amistoso, dia
27, em Teresópolis, com o time Suíço
Aarau. O Fluminense estréia no Cam-
peonato Estadual, dia 31, com o Goita-
cás, em Campos.
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Paulo Vítor aproveita também os prazeres do campo

AndriolL o único triste
A tristeza de Paulinho Andrioli con-

trastava ontem com o bom ambiente na
concentração do Fluminense, em Men-
des. Andrioli voltou a torcer o joelho
esquerdo — o mesmo que, no ano passa-
do, o deixou fora do time três meses — e,
se não for preciso se submeter a uma
operação, ficará afastado dos treinos du-
rante 15 dias.

Incõnsolável, Andrioli não consegue
entender a razão de tanto azar. No Cam-
peonato Brasileiro de 87, quando tinha
tudo para se firmar na vaga de Assis, foi

atingido por Aloísio, do Internacional,
sofrendo a primeira torção no joelho.
Agora, a segunda.

— O doutor só me diz que estou com
os ligamentos afetados. O que me ator-
menta é a possibilidade de uma cirurgia,
que me deixaria fora do Campeonato
Estadual — disse Andrioli.

O médico Alcir Laranja não quis dar
um diagnóstico definitivo. Vai esperar a
reação do jogador por mais um dia.
Andrioli volta hoje ao Rio e será exami-
nado por Arnaldo Santiago. (RP)

Morumbi deix&
homens da Fifá
mal-humorados

SÃO PAULO —-Certamente, a
visita que a comissão de vistoria da
FIFA fez ontem à tarde ao Morumbi
foi a mais confusa de todas. E, ao final,
após muitos atrasos, gafes e inconve-
mentes, veio a constatação já feita nos
outros estádios do país: é preciso re-
modelar muita coisa para que o Mo-
rumbi possa sediar jogos de uma Copa
do Mundo. .„_,

A filia de condições para o traba?
lho da imprensa foi a principal crític4
da comissão, que acha que todo siste}
ma de comunicações do Morumbi deve!
ser revisto. Foi solicitado, também;
que o fosso que separa a geral dd
campo tenha sua altura aumentada. 04
vestiários foram elogiados — e constt
derados mais confortáveis do que os dd
Maracanã —, além do número dd
banheiros e lavatórios, considerado sai
tisfatório. ''<

Uma exigência diferente das feitas
nos outros estádios: a presença de uni
gerador de eletricidade. Tudo porquej
durante a inspeção nos vestiários, fal|
tou luz no Morumbi e, em conseqüjyij
cia, todo o resto da vistoria teve ipe
ser feito às escuras. m|

Na entrevista coletiva, Guido T<$£
noni, Walter Gagg, Horst Schijnt, |p
gustim Domingues e Ernie Wálker|_j5s
componentes da comissão, preferiam
dizer que tudo o que viram era coiifi-
dencial e que seria entregue um relato-
rio secreto à FIFA. O orçamento total
das obras que o Morumbi deve sofrer
também não foi divulgado pelos dny
gentes europeus.

Mau humor—O mau humor^ia
comissão pode ser explicado. Definjti^
vãmente nada deu certo na visita a Sãí>
Paulo. A começar pelo atraso de mais
de uma hora no vôo que trouxe? a
comitiva do Rio. Já no Morumbi, du-
rante o almoço, Ernie Walker exage-
rou no vinho branco e nos roletes_ de
bacon e passou mal — chegou a~ter
falta de ar. No campo, em meio a
chuva torrencial, não foi possível esca-
par do mau cheiro, ainda em virtudd
do lixo acumulado do HollywoBt.
Rock. Deu tudo errado para a irritaffd
comissão. '"^'

Em fevereiro, a comissão de vistoria
vai ao Marrocos — outro pretenderító
a sediar a Copa de 1994 —, e em abril
aos Estados Unidos. Em junho,'1 3
FIFA divulgará o país escolhido pílf^
organizar a Copa do Mundo, daqul^tí
seis anos. ' P?-

Beira-Rio — Na segunda visfò-'
ria em Porto Alegre, no Estádio BeiHi-
Rio, os técnicos da Fifa tiveram uma
impressão bem melhor do que a cauiiov
da na visita ao Olímpico, do Grêmio;;
quinta-feira. Nenhum deles afirmou;
que o estádio do Grêmio não serjesej
para a Copa do Mundo, mas foriujit
unânimes em considerar o campo ido,
Inter "impressionante". «uri

Em menos de duas horas, os técnW
cos da Fifa vistoriaram os vestiários',-
gramado, arquibancadas, vias de acosf.
so, cabines de imprensa, e elogiaram»
muito as condições de manutençãoJüa
Beira-Rio, "muito limpo, bem pirtta-.
do, o que nos leva a cumprimentam^
gerência do Inter" .oiq

Os reparos a serem feitos no está-
dio "são muito poucos", limitando-se ^
aumentar as acomodações para jorjjgJ
listas, adaptar três vestiários de um§Ç
lado do campo, para o trio de arbitra^,
gem e os dois times, suprimir as arqm-i
bancadas populares, pois as placas di^
publicidade junto ao campo não pernji'^
tem boa visibilidade a quem está eqv
pé, e aumentar o número de lugares'pa-
tribuna de honra.

Vasco anuncia o aparecimento de um futuro ídolo
Bismarck, 18 anos,
começa a mostrar
o jeito de líder

.._;.. Tadeu de Aguiar

PARAÍBA 
DO SUL — O tom

paternalista está sempre pre-
....'sente, como se todos se sentissem um

pouco responsáveis pelo garoto, co-
..mo se moldassem um ídolo. E os

elogios, então, são sempre extrava-
gantes. Afinal, aos 18 anos, mal-
saído das divisões inferiores do Vasco
e revelando ainda uma ingenuidade

.. juvenil, Bismarck já assegurou uma
unanimidade entre os componentes
da comissão técnica profissional. Os
•mais comedidos afirmam com entu-

• siasmo que será, em breve, o novo
ídolo do Vasco. Outros asseguram
que será, em um ou dois anos, um"..íios maiores jogadores do futebol
brasileiro.

— Pode escrever isso, que eu
assino embaixo — diz, convicto, o
•supervisor Paulo Angioni.

Se estão falando de Bis-
marck, também assino — emenda, de
passagem, o auxiliar-técnico Silveira.
ex-zagueiro do Fluminense.

• • O técnico Sebastião Lazaroni.
por mais de uma vez, já se referiu a
Bismarck (l,75m e 72kg) como um
"jogador especial" Em campo, de-
monstra paciência e cuidado nos ensi-
namentos que procura transmitir.
Empolgado com a rápida resposta,
Lazaroni não tem dúvida de que a
sua efetivação como titular é mera
questão de tempo, embora saliente
que faltam a Bismarck as malandra-
gens e os mace tes de um profissional.

— Ele joga com simplicidade, é
bom finalizador e cria com a mesma
facilidade com que destrói e marca.
Parece que seu rendimento não cai,
independente da posição em que es-
teja jogando. E já começa a se soltar,
a pedir a bola e a reclamar.
Se em campo seu comportamento se
desinibe, fora parece sempre reserva-
do, mas acessível, facilitando a apro-
ximação de jogadores mais experien-
tes ou de pessoas da comissão técni-
ca. O supervisor Paulo Angioni, for-
mado em Psicologia, argumenta que
Bismarck dá evidentes sinais de lide-
rança. "Dificilmente mudará seu
comportamento, mesmo com o su-
cesso, a não ser quanto à sua maior
participação no grupo", acrescenta.

Só falo quando acho impor-
tante emitir minha opinião—respon-
de Bismarck, com personalidade, aos
que o consideram introvertido. Re-
jeita a afirmação de que tenha um
tratamento especial

Na verdade, temos cuidados
especiais com todos os jovens. O
Vasco possui uma safra muito boa,
com o próprio Bismarck, Willian,
Lira, Leonardo e outros, que não
pode ser desperdiçada ¦ concorda
Angioni

Bismarck é o caçula de uma famí-
lia de três irmãos, cujo pai, Jacenir
Faria, um oficial da reserva da PM,
lhe dedicou especial atenção. Com o
segundo grau completo e fazendo
planos para ingressar numa faculdade
de Educação Física, Bismarck é mui-
to religioso, sendo membro da Igreja
Batista, o que explica, segundo ele
sua tranqüilidade e simplicidade.

— Bismarck tem grande futuro,
É um garoto equilibrado, com men-

talidade bem diferente da juventude
atual. Para ser um grande jogador, é
preciso, além de talento,personalida-
de e caráter. Isso não lhe falta. Dessa
geração, parece o mais talhado a
brilhar. E por muito tempo — co-
menta Roberto, principal líder do
time e ídolo dos vascaínos, que já
começou a se aproximar de Bismarck
para lhe transmitir um pouco de sua
experiência. Para, quem sabe?, en-
tregar em alguns anos também o
bastão da liderança e o coração dos
torcedores do Vasco.

Célio ameaça a
vaga de Fernando
m Mais ora jovem começa • 4e*
- . poator oo V«ko. Depob de
Wlülam e Bismarck, é a ve» de
Céfo, destaque <to coletivo em que
os titulares, com ele na quarta zaga
no lugar de Fernando, golearam os
reservas por 5 a 1. Contratado ao
Americano e confirmado para o
jogo-treino de amanhã, com o com-
binado de Paraíba do Sul, Célio
teve a seriedade muito elogiada por
Laiàroni. Fernando, que se con-
tundiu mas treinou entre os reser-
vas, disse náo se preocupar com a
situação. Para ele, foi uma medida
para entnsar Célio com Donato. A
renovação de Romário complicou,
por causa das luvas. Ele quer à
vista, o Vasco parcela em 12 meses-
E não aceita contrato por seis me-
ses, como chegoo a sugerir o jo-
gador.

Zé do Carmo já virou carioca
Pagode, feijoada e praia. O per-

nambucano Zé do Carmo, cabeça-de-
área comprado ao Santa Cruz por CZS
6 milhões, passaria por típico carioca
não fosse o inconfundível sotaque nor-
destino. É que o desinibido e bem
articulado Zé do Carmo (tem o segun-
do grau completo) gosta muito das
coisas do Rio, embora não despreze as
origens, o ritmo frenético de frevo e a
temperada carne-dc-sol. Por isso náo
tem dúvida de sua rápida adaptação ao
futebol carioca. Mas trata logo de man-
dar um aviso aos vascaínos:

— Não vim para passear ou brincar
Sou profissional, vim para jogar c vou
mostrar isso na estréia com o Flamen-
go. Quero impressionar logo no primei-
ro jogo.

Aos 26 anos, Zé do Carmo parece
bem consciente do que fala. Jogador de
boas qualidades técnicas (lembra um
pouco o meia Givanildo, tanto no fute-
boi quanto no físico), sem o porte de
atleta (mede 1,74 m e pesa 63 kg), tem
impressionado pela boa colocação, pela
facilidade em tocar a bola e peío senti-
do de marcação. O estilo é muito dife-
rente de Dunga. até pouco tempo con-
siderado o modelo de cabeça-de-área,
de que o Vasco precisava.

— Sempre procurei me espelhar em
dois jogadores: Givanildo, aquele que
chegou à Seleção e jogou no Fluminen-
se, e Cerezo. Ambos sempre jogaram
de cabeça erguida e tocando bem a
bola. Aprendi muito com eles, só em
vé-los jogar. Espero ter a mesma sorte
deles e chegar à Seleção Brasileira. Isso
ficou mais fácil agora jogando no Rio.

Elogios — Logo nos dois pri-
meiros coletivos, Zé do Carmo mostrou
qualidades e disposição para assegurar
a posição de titular. Começou fazendo
o trivial, tocando a bola, mas logo que
se sentiu mais à vontade, começou a
arriscar algumas jogadas. Foi tão bem
que arrancou elogios de Roberto Dina-
mite, que observava atentamente o trei-
no. Embora não o tivesse indicado, o
técnico Sebastião Lazaroni vem de-
monstrando satisfação por sua contrata-
ção.— Zé teve bom começo. É tran-
quilo, tem boas qualidades técnicas.
Conhece bem a posição.

Na verdade, Zé do Carmo (ou José
do Carmo da Silva Filho) começou nas
divisões inferiores do Santa Cruz como
meia-esquerda e acabou sendo desloca-
do para a cabeça-de-área no profissio-
nal por não ser bom finalizador. A
adaptação foi fácil e logo vieram as
comparações com Givanildo. O sonho
de jogar num centro como o Rio de
Janeiro é antigo, tanto que há muito
tempo vem pedindo para que negocias-
sem seu passe para o primeiro clube
carioca que aparecesse. — Agora espe-
ro enriquecer — disse, brincando.

Em Olinda, mora num apartamen-
to próprio de dois quartos. Sua mulher
Célia e o filho Breno, de 1 ano e 2
meses, ainda estão lá. Só pretende
trazê-los depois do carnaval. Enquanto
isso, procura apartamento próximo da
praia (e que não seja muito distante
também de São Januário) e vai se
distraindo ouvindo pagodes de Bezerra
da Silva e sambas-enredo das escolas,
onde sonha um dia poder desfilar como
autêntico carioca. (T.A.)
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Juniores — O temporal^-típiecr'
de verão, que caiu ontem no final;.dá'
tarde, em São Paulo, prejudicou";^'
maior parte do jogo Nacional x Mafáíii
bara, pelas semifinais da Taça Cidátíe'
de São Paulo de Juniores. Depois dè'"0'
a 0 no tempo normal e na prorrogação,
os dois times foram para os pênaltis. E
deu Nacional, que venceu por 5 a 4víjr.
Matsubara teve a possibilidade de em£
patar nos pés de Ratinho, que desperj*
diçou a chance. A disputa pelo terceirdE;
lugar será amanhã às 16 horas, nçÉ;
campo da Cidade Universitária. A de£
cisão do campeonato, em razão ddt
televisionamento da partida entre as?
seleções adultas de São Paulo e Goiás*
pelo Campeonato Brasileiro, foi transJC
ferida para segunda-feira, às 15 horas*
Libertadores — Ao vencer o
Nacional por 1 0, o Wanderes 

"3ê

Montevidéu conquistou o título da Um
guilla e será o segundo representante
de Uruguai na Taça Libertadores da
América deste ano. Como o Penarpl^
atual campeão da Taça, só entra ria
fase semifinal, fica aberta uma terceira
vaga uruguaia, que será disputada pelo
Nacional e pelo Defensor, campeão do
país, num jogo extra, amanhã.
Elton John — O cantor inglês.'
não vai mais vender o clube Watfordí
como era sua intenção. Presidente d
maior acionista, com 93% das ações;
Elton John ficou preocupado com as.
especulações sobre o futuro do clube d
resolveu continuar Quando ele assuv
miu a presidência e o controle acionáv
rio, o Watford estava na quarta divN'
sâo. Em quatro anos, colocou-o nar
primeira.

Ç Turismo 1
Viaje pelos quatro

cantos deste caderno.
TtWAS ^tttUAKT»'* 

NO JOHN *.V.W.>J^A.Ü!ll à



JORNAL DO BRASIL
a*? Cidade
Circulação restrita ao Grande Rio" Rio de Janeiro — Sábado, 23 de janeiro de 1988 .NÀO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

íí'íii* Entre a morte e a paixão
Decorador é morto na Lagoa, a golpes de rolo de pastel eporrete, por jovens de sua intimidade

Gil Brandão

Quando a busca
de companhia
leva à tragédia

Elenilce Bottari

Discriminado em sua comunida-
de, ele sai em busca da companhia
de michês (homens aue usam o cor-
po para ganhar dinheiro), normal-
rnente encontrados em bares, praias,
ruas e galerias da Zona Sul. Quase
Sernpre volta para casa acompanha-'dó de um jovem bonito, atlético,
típico da classe média. Horas depois
o jovem deixa o prédio com algumas
sacolas e o homossexual fica estendi-
do na cama ou no chão, o corpo
cheio de facadas, a cabeça esfacelada
por objeto contundente ou o pescoço
garroteado por fios de náilon.

Isso aconteceu pelo menos 20
vezes no ano passado. Variaram os
cenários, mudaram os nomes das
personagens, mas o enredo foi sem-
pre o mesmo. Como foi o mesmo o
requinte de crueldade — o assassino
costuma deixar a vítima em posição
humilhante, desarruma a casa, espa-
lha sangue por toda parte —, o que
denuncia situação muito mais grave
que a afastada hipótese de grupo de
extermínio contra homossexuais: a
existência de um crime-padrão, cal-
cado na traição e no preconceito e
que tem como pano de fundo a
prostituição.

Nem mesmo a campanha feita
por intelectuais e artistas, por oca-
sião da morte do teatrólogo Luís
Antônio Martinez, assassinado com
mais de 80 facadas, em 23 de dezem-
bro, reverteu o quadro. Depois dis-
so, dois crimes, igualmente barba-
ros, ocuparam as páginas policiais.
Segundo as autoridades, são casos
isolados para os quais não existe
prevenção policial ou mesmo judi-
ciãl.
"• Só em Niterói, registraram-se oi-
to assassinatos em 87. Em outubro a
polícia encontrou o funcionário da
Junta Comercial, Francisco Edison
Castro Landin, com um machado
enterrado 8 cm no crânio: "Em mui-

Décio Escobar

tos anos trabalhando como policial,
foi uma das cenas mais impressio-
nantes que vi, realmente bárbaro"
— disse o delegado Irbano Cariello,
titular da 76a DP. O crime até hoje
não foi solucionado e, segundo Ca-
riello, cada vez se torna mais difícil
chegar ao assassino, uma vez que as
testemunhas têm medo de falar.

O advogado Nilo Batista, que
atua no caso Martinez como assisten-
te de acusação, não tem dúvidas
sobre a culpa de Gláucio Garcia de
Arruda, de 22 anos, apontado como
principal suspeito: "Gláucio disse
que não conhecia Martinez, mas o
porteiro do prédio o identificou co-
mo a pessoa que esteve duas vezes
no apartamento com a vítima. O
porteiro o reconheceu também como
a segunda pessoa a entrar no aparta-
mento no dia do crime e que depois
saiu com uma sacola de Martinez.
Gláucio não tem álibi, apresenta
escoriações e a polícia encontrou em
seu apartamento uma sacola com as
mesmas características e com rnan-
chás que podem ser de sangue",
explicou.

' Para o psiquiatra Wilson de Lira
Chebabi, a prostituição não encerra
o problema: 

"Toda relação homos-
sexual é trágica, porque na verdade
o homossexual não quer fero outro,
mas ser."

É uma relação de inveja — argu-
menta ele: "No caso desses rapazes,
eles também não têm amor pelo
parceiro, o que querem é sua posição
social e financeira. Com o tempo, o
relacionamento se torna insuportá-
vel e o desfecho é sempre trágico."
Chebabi observa ainda que a roman-
tização da relação homossexual pode
ser extremamente perigosa.

O escritor Aguinaldo Silva lem-
bra que 

'.'o buraco é mais embaixo" e
que violentas são as relações que
envolvem homossexuais preconcei-
tuosos, que procuram parceiros en-
tre heterossexuais: "Eles não admi-
tem transar com alguém como eles.
Acho isso uma besteira, as relações
entre gays são muito mais prazeiro-
sas e muito menos perigosas". Para
Aguinaldo, acabou o tempo em que
uma bicha podia levar um bofe (mi-
chê) para casa sem conhecê-lo muito
bem: "Chega dessa história de dizer:

Luiz Antônio Martinez Correia Chico Prado

O 

decorador Francisco de
Paula Prado Salomão,
56 anos, foi assassinado

na madrugada de ontem, em seu
apartamento na Rua Gastão
Bahiana 615 (Lagoa), a golpes
de rolo de pastel e porretes, por
dois rapazes de seu círculo de
amizades: Lauro, de origem pa-
raguaia, e Paulo, morador no
Posto 6.

O crime só foi descoberto
pela empregada Ana Maria
Sousa às lOh, depois que ela
estranhou a demora do patrão
em acordar. A polícia acha es-
tranho que Ana Maria, do quar-
to de empregada, não tenha
ouvido qualquer ruído na hora
do crime e muito mais estranho
que o irlandês Oliver John Tat-
tan, que mora no apartamento,
no quarto ao lado do da vítima,
também não tenha escutado
nada. ^ . LDois rapazes — Quinta-
feira à noite, Ana Maria foi
visitar a irmã Aparecida, no
Morro do Fogueteiro, e voltou

. por volta das 23h, quando en-
controu Lauro, que passava fé-
rias com o decorador Chico, e
Paulo, que passou o dia inteiro
no apartamento, depois de seu
costumeiro cooper na Lagoa.

Por volta de 1 hora chegou
Oliver, que se recolheu ao quar-

to. Às 8h30min, ele acordou e
saiu para o trabalho, uma joa-
lheria cujo nome se negou a
dizer, dissimulando que estava
desempregado. Ana Maria esta-
va acordada desde 7rt30min, fez
café e iniciou o serviço de limpe-
za, quando telefonemas come-
çaram a chamar Francisco Pra-
do. Só por volta de meio-dia,
depois de ter preparado o almo-
ço, Ana Mana estranhou a de-
mora de Chico e foi chamá-lo.
Ele estava morto sobre a cama,
coberto com uma colcha, e so-
bre a cabeça dois travesseiros,
usados pelos criminosos para
abafar os gritos da vítima. Sob o
corpo, um pedaço de madeira e,
ao lado da cama, o rolo de
pastel. Os armários estavam re-
virados, sinal de que os crimino-
sos procuraram algo, embora
Ana Maria não tenha dado por
falta de nada.

A empregada acha que o cri-
me ocorreu por volta de
2h20min — detalhou com exati-
dão a hora —, pois escutou o
gato Cace e o cachorro Jeh
chorando. Lauro, o paraguaio,
recolheu sua roupa, que ficava
no armário de pequeno quarto
transformado em escritório, e
fugiu com Paulo, deixando o
prédio Lagoa das Raízes ainda
de madrugada.

Arquivo*- 27.01.84
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t) começo tio fim pode ser na Alaska, a galeria do amor

'ai, meu Deus, mais uma bicha mor-
reu'. O mundo está muito violento e
não se pode mais confiar em nin-
guém" — afirmou. Mas observa que
isso não ameniza a culpa do crimino-
so: "Matou, tem que pagar".

A morte de Luís Antônio Marti-
nez revoltou a classe intelectual e
deu início a uma campanha contra a
violência. Uma comissão de artistas
procurou o secretário de Justiça,
Técio Lins e Silva, que garantiu
apoio ao movimento para acabar
com o preconceito. Para Geraldinho
Carneiro, um dos integrantes da co-
missão, a sociedade é a maior res-
ponsável por esses crimes: "Ela in-
centiva a cultura Rambo, uma peda-
gogia perversa, um louvor à vio-
lência.

O vice-presidente do Triângulo
Rosa (Associação de Defesa dos Di-
reitos do Homossexual), João Antô-
nio Mascarenhas, lembra que o pro-
blema do preconceito é ainda mais
profundo: 

"Nós crescemos ouvindo
nossos pais dizerem que ser um gayé
a pior coisa que poderia nos aconte-
cer. Muitos crescem sem conseguir
superar essa cultura e acabam sujei-
tos a todo tipo de chantagem, violèn-
cia ou discriminação. A situação é
tão grave que, enquanto vivo, o
homossexual tem uma relação com a
família do tipo você finge que não é e
nós fingimos que não vemos. Depois
de morto, os parentes fazem de tudo
para abafar as razões do crime,,difi-
cultando inclusive a apuração. E co-
mo se acreditassem que, com a mor-
te, o mal foi cortado", disse.

Uma sucessão
de tragédias
que vem de 68
20 de outubro de 1968 — o decorador
Gerardwin Brandão, 63 anos, é assassina-
do a golpes na cabeça — desferidos com
um castiçal — por dois homens: Antônio
Cortinois, o Italiano, e Luís Carlos Lou-
zada, o Barone. O crime aconteceu em
Minas e, sem solução na época, deu
espaço a outro latrocínio, igualmente
bárbaro.
17 de abril de 1969 — o ex-adido cultural
da Embaixada do Brasil em La Paz,
Décio Escobar, é estrangulado em sua
residência na Urca, por Barone e Itália-
no, que tiveram como cúmplices dois
menores também michès: Artur Sanches

Filho c Sérgio Gusmão. Os dois crimino-
sos foram presos c condenados a mais de
30 anos de prisão, mas não há registro no
Desipe de que cumpram pena no Rio.
11 de dezembro de 1983 — o figurinista e
costureiro Gil Brandão, de 59 anos. é
assassinado com 13 facadas por Odimar
Cavalcante Rager, de 19 anos, Roberto
Cruz do Nascimento, de 21, c por E.L.S.,
de 15 anos. Odimar é o único que cumpre
pena de 20 anos, no Instituto Ferreira
Neto, em Niterói.
novembro de 1987 — o turista francês
Mareei Pencern, 38 anos, foi ferido a faca
por Gláucio Garcia de Arruda, de 22
anos, que estava com outro michê. Pen-
cem reagiu e denunciou o caso na 13a
DP. Como não bastassem seu depoimen-
to c o laudo do IML, o delegado Romeu
Diamant liberou o rapaz.

Dias depois morre Luís Antônio
Martines e o principal suspeito é Gláucio.
(E.B.).

COMPRAR.
VENDER.
ALUGAR.
TUDO.
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Quer ter mais conforto, beleza, privacidade no seu quarto?
Faça uma visita ao Casashopping.
Ninguém tem mais intimidade em casa. Casa ¦shopping

Av. Alvorada (Via 11), 2150 - Barra ¦ **

Classificados

TJlVtIwm aaaa A SEI ECAO DA CARrü «na»

A qualidade e a procedência da carne que você
consome são fundamentais para sua saúde.
A Alimenta seleciona criteriosamente suas carnes
dos melhores rebanhos brasileiros.
Na Alimenta a carne já vem preparada,

temperada e embalada, pronta para ir ao fogo
com o máximo de higiene.
A carne da Alimenta é prática, saborosa
e segura.
Sem contaminação. Sem Chernobyl

v^T^n
A SELEÇÃO DA CARNE
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Ublon: Rua Conde Bernadotle, 26, lojas l/J - Tel- 259-5050
Barra: Av. Armando lombardi. 800, lojo M • Tel.: 399-7509
Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 391, loja C- Tel.. 255-8450
Tijuco: Rua Conde de Bonfim, 758, loja A - Tel.: 278-2299
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urto de meningite
Em apenas uma hora, sete pessoas morreram, ontem à noite, no Sousa Aguiar

Em uma hora.— entre 20h e 21h — morre-
ram no Hospital Sousa Aguiar sete das oito

pessoas internadas com sintomas de meningite
meningocócica: rigidez de nuca, febre e dores de
cabeça. Os médicos, que descartaram a possibi-
lidade de existência de foco localizado da doen-

. ça, determinaram o isolamento de todo o segun-
' do andar do prédio e mandaram que os funcio-

nários trabalhassem de máscaras, além de proi-
bir acompanhantes.

A inexistência do foco foi, segundo o medi-
co Luís Carlos, que chefiava o plantão, por que
as pessoas mortas residiam em diferentes pontos
da cidade: três moravam no Centro, uma passou'
mal na Avenida Rio Branco, outra tinha resi-
dência nó Caju, uma morava em São Cristóvão e

'• 
a última havia sido removida do Hospital Padre

¦ Olivério Kraemer (Zona Oeste) para o HSA.

Precaução — Ao assumirem o plantão
às 20h, os médicos foram avisados de que oito
pessoas, cóm sintomas de meningite meningocó-
cica, haviam sido internadas e estavam em

¦estado grave. E receberam recomendação de
ministrarem a medicação apropriada para a
doença.

De acordo com os médicos, entre 20h e'21h,
dos oito pacientes graves morreram Iracema da
Costa, cujo corpo será necropsiado no próprio
Sousa Aguiar, para detectar se a causa-mortis
foi realmente meningite; Antônio Soares Go-

; mes, residente na Travessa Palermo, 47, Sebas-
tião Marcai de Sousa, que se sentiu mal na
Avenida Rio Branco, e Joaquina Soares de
Sousa, moradora no Caju.

E também uma mulher parda, de 60 anos
presumíveis, removida da Rua Carlos Sampaio
(Centro); Maria do Amor Divido Carneiro, que
morava na Rua Major Fonseca (São Cristóvão);
e Lourival dos Santos, também do Centro.

O médico Luís Carlos determinou então que
fossem retirados do hospital e removidos para o
São Sebastião, no Caju, os pacientes Salim
lbhraim e José Arnaldo C. Pontes. O primeiro
saiu de maça e o outro, que sentiu tonteiras

dentro de um trem, deixou o hospital com um
respirador artificial.'

Luís Carlos, que pediu não fosse feito alarde
dos casos com sintomas de meningite, pis não
estava ainda caracterizada a doença, informou

que entre outras providências determinara que
os funcionários — médicos, recepcionistas,
guardas e enfermeiros — trabalhassem de más-
caras, para evitar contaminação.

E mandou que sé suspendessem as remo-
ções para o Sousa Aguiar de enfermos cora
sintomas de meningite. O hospital, por determi-
nação do médico, só deveria atender os casos de
urgência. Luís Carlos disse que no HSA, em
estado grave, haviam ficado dois pacientes adul-
tos. Eles estão na sala de grande emergência, no
segundo pavimento.

O médico mandou que se verificassem os
internos da sala cinco e um, esta reservada à
triagem, para saber se haveria alguém cora o
sintoma da doença. Durante a madrugada, de
acordo com o médico, uma ambulância do Sousa
Aguiar ficaria reservada para fazer quantas
remoções fossem necessárias, para o São Sebas-
tião.

Outra providência foi a proibição de perma-
nência de acompanhantes das pessoas que nor-
malmente vão ali se medicar à noite e de
madrugada. Médicos da equipe, que não se
identificaram, informaram haver tomado conhe-
cimento de inúmeros casos de internações no
Hospital São Sebastião, de pessoas com sinto-,
mas da doença. Também no Hospital da Posse,
em Nova Iguaçu, 14 pessoas teriam sido inter-
nadas.

Os mesmos médicos, embora isso ainda não
esteja caracterizado, com laudos técnicos, crêem

que a morte dos sete pacientes se deve à
meningocócica, que dos quatro tipos de menin-

gite é a fulminante. As outras — virótica,
estafilocócica e pneumocócica—, são mais bran-
das e permitem a recuperação do paciente
quando tratadas no devido tempo.

Júlio César Pereira

Colônia distribui remédio
Mesmo sem saber ao certo o tipo de menin-

gite contraída pelos meninos Marcelo e Luís
Roberto — meningocócica ou viral — partici-
pantes de uma colônia de férias promovida pelo
clube Piraquê, na Lagoa, a«quipe médica do
Centro Municipal de Saúde da Gávea liberou o
prosseguimento das atividades. A decisão foi
tomada durante uma reunião com os pais e a
direção do clube, ontem pela manhã, quando a
equipe liderada pelo diretor dp centro, Harvey
Ribeiro, distribuiu remédios e negou o risco de
contágio para as demais 330 crianças da colônia.

Marcelo e Luis Roberto, de 6 anos, interna-
dos desde a última quinta-feira nas clínicas
Urgil, em Ipanema, e no setor de urgências
pediátricás da Policlínica de Botafogo, passam
bem, embora não tenham ainda um diagnóstico
definitivo sobre a classificação da meningite. De
acordo com o direção da Urpe, Maurcio Toros,
os exames de laboratório que vão indicar as

características da doença, são lentos e só deve-
rão estar prontos em três dias. O diretor do
centro de saúde, negou-se a prestar qualquer
informação, alegando "ordens do secretário Jo-
sé Assad".

A reunião realizada a portas fechadas nas
instalações do clube, foi iniciada às lOh e durou
duas horas. O superintendente do Piraquê,
Mário Vanderley impediu o acesso de jornalistas
ao interior do clube, somente o permitindo após
o final do encontro. À saída, alguns pais exibiam
vidros do medicamento Rifampicina, distribuí-
dos pela equipe médica do centro, a título de
profilaxia e mostravam-se tranqüilizados com a
garantia dos médicos de que os dois casos não
apresentavam riscos.

De acordo com alguns pais, das 10 turmas
participantes da colônia de férias, apenas uma
— a mesma onde surgiram os casos — a 106,
teve os responsáveis convocados para a reunião.

CURSOS DE ACUPUNTURA
Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro e Associa-
ção Brasileira de Acupuntura promovem;
1- Curso de Formação em Acupuntura 1988:

Para profissionais de saúde, em 3 anos, reconhe-
cido internacionalmente, seleção no início de
março de 1988.

2- Curso de Atualização em Acupuntura 1988:
Para profissionais de acupuntura, intensivo teóri-
co-práticó em 15 dias de fev a mar. de 1988.
Informações e inscrições na sede do IARJ:

Travessa Pepe, 81 — Botafogo, tel: 295-0392.
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Isca walkman,

pesca camisetas,
LPs, relógios,
pesca convites
para shows, tea-
tros, discotecas
e pesca ainda
muitos prêmios
mais.

Para pescar é
só se ligar na
programação da
Rádio Cidade, e
ficar aguardando
as dicas sobre o
ocal da pescaria,

3ue 
acontece to-,

os os sábados.
Point da Cidade.
Pesque essa onda.
E pegue

o seu prêmio.
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Até o policial, no Sousa Aguiar, passou a usar máscara

Acordo entre colégios
e pais fixa reajuste
que vai de 54 a 56%

Um acordo inédito entre representantes de pais e de
proprietários de escolas particulares, dependente apenas de
aprovação em assembléias sindicais e de homologação pelo
Conselho Estadual de Educação, definiu ontem, na Curadoria
de Justiça dos Consumidores, os índices reguladores das semes-
tralidades em todo o Estado.

Os reajustes básicos para o Rio serão de 54% e 56% sobre
as mensalidades de dezembro, conforme a despesa de cada
colégio com professores, enquanto nos demais municípios
ficarão em 65%, à exceção de São Gonçalo, Nova Iguaçu,
Duque de Caxias e Nilópolis, que terão índices de 60%.

Vazio legal — O compromisso, baseado na lei dos
juizados especiais de pequenas causas e intermediado pelo
curador Hélio Gama, foi assinado pouco depois das 19h pela
presidente da Associação de Pais de Alunos do Estado do Rio
de Janeiro (Aperj), Carmelena Pereira, c diretores de cinco
entidades de estabelecimentos de ensino. Além dos sindicatos
das escolas da capital e do interior, participaram do acordo os
sindicatos regionais do sul e da Baixada Fluminense e a
Associação Profissional dos Estabelecimentos de Ensino de São
Gonçalo.

A iniciativa do acordo foi de Hélio Gama, que desde 10 dc
dezembro promoveu quatro reuniões com a Aperj e os sindica-
tos, aproveitando o "vazio legal" deixado pelo Conselho
Estadual de Educação, responsável pela definição dos reajustes.
Como o CEE até hoje não se pronunciou, envolvido em
controvérsias quanto à sobreposição do Plano Cruzado e do
Plano Bresser, o curador amparou-se na Lei 7.244, de novem-
bro de 84. "Valerá como título executivo extrajudicial", prevê o
artigo 55, "o acordo celebrado pelas partes, por instrumento
escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério
Público".

Para chegar ao termo de" compromisso, a Apaerj e os
sindicatos gastaram mais de 50 horas de discussões, munidos de
índices e tabelas, e divergiram principalmente em dois itens: a
definição de reajustes diferentes; para regiões limítrofes — como
Santa Cruz, no Rio, e o município de Itaguaí, que pertencem à
mesma área socioeconômica — e a estipulação de índices
diferenciados na capital. O reajuste no Rio quase ficou em 55%,
mas, por pressão do sindicato, acabou em 54% para as escolas

que pagam até 20% acima do piso aos professores e 56% para as

que remuneram a mais.
Vigilância — Tanto sindicatos quanto representan-

tes de pais comemoraram o acordo, mas a presidente da Apaerj
advertiu que, sobretudo quanto aos índices da capital, a

garantia de que o compromisso será cumprido dependera da
fiscalização de órgãos como a Sunab e da vigilância dos pais'.
Como os índices já incluem a Unidade de Referência de Preços
(URP) de janeiro, a semestralidade somente poderá ter acresci-
mos pela incidência das próximas URPs e dos repasses de 50%
dos reajustes dos professores, em março, e de 20% do aumento
dos auxiliares de ensino, em abril.

Carmelena Pereira, dona-de-casa do Leme, com dois dos
três filhos em escolas particulares, acredita que 

"a chance dc o
acordo ser aprovado nas assembléias e homologado pelo
Conselho são de 100%, pois tem a assinatura de presidentes e
representantes de todas as entidades". Ele explicou que os
argumentos da Apaerj nas discussões foram baseados nos
estudos e índices da Fundação Getúlio Vargas.

— Reivindicávamos 25% para todo o Estado e cedemos
tudo o que podíamos, porque nossa intenção é a paz com as
escolas. O acordo, na verdade, é uma base para que não se
cometam abusos. Só no Rio, já recebemos denúncias de que
alguns colégios aumentaram as semestraliades em 75% e até
30% — disse ela.

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
do município do Rio de Janeiro, Paulo Sampaio, 49, definiu ó
compromisso como "uma nova experiência". E, observando
que o acordo deverá vigorar efetivamente somente a partir de
março, acrescentou: "Vamos ver as conseqüências para avaliar
se a novidade é positiva para a paz ou se vem para dificultá-la"!

Pelo compromisso, os pais que pagaram matrículas oú
mensalidades de janeiro com reajustes acima dos definidos i
ontem terão direito à compensação nas próximas mensalidades',
assim como as escolas que cobraram abaixo dos índices. ' 

(
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Pela primeira vez, Wilma não desfilará pela Portela

Em 15 anos, só nota 10
Tradição traz de
volta emoção de
ver Wilma dançar
AH, 

a emoção de ver Wilma dançar /
com o seu estandarte na mão". Os

versos da música de Evaldo Gouveia c Jair
Amorim serão pronunciados novamente
pela legião de fãs da porta-bandeira Wilma
da Portela: este ano ela volta para mostrar
a quem náo conhece porque é das mais
famosas porta-bandeiras. 15 anos recebeu-
do a nota máxima. Ouem já viu, nâo
esquece o charme, o sorriso tranqüilo, o
deslizar de cisne, o rodopio. Por dentro,
ela está tensa, mas ninguém sabe.

Será uma volta emocionada. Wilma
nâo desfila há oito anos desde que se
desentendeu com a direção da Portela. Só
deu um gostinho em 82. quando a União da
Ilha homenageou as porta-bandeiras de
várias escolas, e desfilou com o pavilhão da
azul e branco de Madureira, Dançou como
só ela sabe. mas não contava ponto: ela
jurara que dançar carregando a bandeira
para competir só pela Portela, liste ano vai
dar seus pontos para a GRFS Tradição.

Wilma Nascimento, 49 anos — nora do
legendário Natal, o homem dc um braço
só,- bicheiro dos antigos e durante anos
presidente da Portela — resistiu o quanto
pode. Foi difícil para ela — tão vaidosa que
é — principalmente dc quatro anos para cá
quando junto ao seu cunhado. Nesio. entre

outros, fundou a Tradição, uma dissidência
da Portela, cujos ideais era recuperar justa-
mente a tradição e as raízes que entende-
ram terem sido perdidas na outra escola.

Wilma queria manter-se eternamente
da Portela, pelo menos nesse quesito, mas
a pressão foi grande. Houve quase uma
campanha e domingo passado na quadra da
Tradição (Estrada Intendente Magalhães.
160 em Campinho) praticamente anuncia-
ram sua volta. A festa formalizando a volta
será hoje às 22h na mesma quadra.

Agora, a Tradição, pela primeira vez.
vai desfilar no mesmo grupo da Portela e o
embate promete ser histórico. A Tradição
garante que vem luxuosa e esta será sua
prova de fogo. Com Wilma à frente. Trei-
nar, ela diz que não precisa. Já sabe o que
fazer com seu pouco mais de metro e meio
e 35 centímetros de pé. 

"Náo há segredos'*,
garante Wilma, sonsa. "É 

preciso amor
para carregar o pavilhão da agremiação e
aquele charme bem gostoso, transmitindo
alegria". Como se fosse só isso. E o
mestre-sala, diz. "é conto o beija-flor que
beija a roseira".

Com três filhas — só a menor de II
anos parece seguir os passos da mãe famo-
sa _ tres netos, o quarto a caminho.
Wilma explica a decisão: "Sou fundadora
da Tradição, ela também é a minha esco-
la'7 So falta agora preparar a resistência
física e há três dias ela faz ginástica: 

"Estou

toda quebrada, mas até o carnaval está
tudo certo", garante, com confiança.

Frejat tem relação de
funcionários públicos
que acumulam cargos

O secretário Municipal de Administração, José Frejat,
recebeu do Proderj "uma 

pilha de papel de um metro de
altura", com a listagem dos servidores que acumulam cargos no
Estado e no Município. Nas primeiras 35 folhas, o secretário
encontrou 36 pessoas acumulando três cargos. Por lei, a
acumulação de dois cargos públicos só é permitida para
médicos, professores e militares da reserva. A acumulação de
três cargos não é permitida em hipótese alguma.

Frejat conto1, que esse processo de investigação da secreta-
ria começou devido a um oficio do Inamps. O município fez um
concurso para auxiliares de enfermagem que, depois de aproVá-
dos, seriam lotados no Inamps, através de um convênio. Cerca
de 1 mil e 300 pessoas foram então encaminhadas ao instituto,
que devolveu 142, alegando que elas já ocupavam esse mesmo
cargo lá.

O prefeito Saturnino Braga foi categórico: "Ouem estiver
cm situação ilegal, sinto muito, mas terá que sair". Ele ainda
não sabe estimar quantos servidores acumulam cargos, mas
acredita que sejam milhares. Se for comprovada a má fé do
servidor ao acumular os dois cargos, a devolução do dinheiro
recebido ilicitamente será exigida pela Prefeitura. No caso dos
que acumulam três cargos, Frejal considera a má fé evidente.
Para ele, há má fé também no caso dos auxiliares de enfernyi-
gem, que preencheram um formulário declarando que nãò
tinham outro emprego público.— É preciso cumprir a lei. Do contrário, nós. secretários, é
que seremos obrigados a responder pelas conseqüências finan-
ceiras disto, no Tribunal de Contas — comentou Frejat.
Saturnino Braga espera que com a demissão de servidores que
acumulam cargos a Prefeitura faça uma economia significativa
em seus gastos com pessoal.

Servidor de Cabo Frio
não ganha aumento mas
poderá trabalhar menos

CABO FRIO — O prefeito Alair Corrêa (PMDB)
afirmou, ontem, que não tem condições dc conceder aumeri-
to acima de 25% aos servidores em greve, revelando que irá
propor à associação dos Servidores Públicos Municipais a
redução da jornada de trabalho em 50%. Para que os
fucionários possam fazer "bicos" no restante do expediente.

No primeiro dia de greve por 160% de aumento,
estiveram paralisados o serviço de recolhimento de lixo. o
cemitério municipal, a Secretaria de Fazenda e o atendimen-
to ambulatória! no Hospital dos Servidores e no posto de
urgência. O estivador aposentado Fernando Ferreira da
Motta. 45, que morreu envenenado, teve o corpo liberado
pelo IML mas náo pôde ser sepultado porque os coveiros
aderiram à greve.

O prefeito admitiu que só tem condições de pagar 25%
de reajuste e revelou que o pagamento deste més sairá ha
terça-feira, mas apenas os servidores que estão trabalhando
irão receber os contracheques. Disse que só negocia após o
retorno dos grevistas ao trabalho. Apenas dois caminhões
de lixo da Prefeitura saíram da garagem de madrugada, mas
tiveram que retornar porque os garis se recusaram a
embarcar.

A greve, segundo admitiu o prefeito, vai afetar as
negociações com a Associação das Escolas de Samba e
Blocos para o desfile de carnaval. Apenas duas das sete
escolas — a Unidos do Valão e a Império de Cabo Frio —-
concordam cm receber a subvenç.ki de 110 OTNs oferecida
pela Prefeitura. As demais reivindicam 200 OTNs. O
prefeilo afirmou que só voltará a tratar do assunto apos o
término da greve dos servidores.
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uerra da falta d'água
Moradores do Flamengo atacam tropa de choque da PM

.. .:,;:.¦ .. . .;•- ..j.nniin/nn-min nhrinartnc a rpmrrer a amicos e narentes fora do
Na manifestação em protesto contra a falta

d'água, cerca de 300 moradores da Rua Marquês
de Abrantes, no Flamengo, enfrentaram a tropa
de choque do 13° BPM, que foi recebida com
pedras, ovos e sacos cheios de água atirados do
alto dos prédios. Houve muito tumulto sem agres-
soes dos policiais, que tiveram de se render a um
acordo com os manifestantes e andar em passeata
até o final da rua. A chegada da tropa de choque
só serviu para agitar os manifestantes, que pouco
antes tinham decidido liberar o trânsito na Mar-
quês de Abrantes, interrompido às 18h30min.

Com a intervenção da Polícia, a manifestação
que acabaria às 19h30min estendeu-se até
•20h50min, quando o trânsito voltou ao normal.
Aos gritos de "queremos água", os moradores da
Rua Marquês de Abrantes, quase todos do trecho
entre as ruas Paissandu e Marquês do Paraná,
onde falta água, pretendiam uma solução da
Cedae para o problema. Caso não recebam qual-
quer satisfação, eles prometem para hoje voltar às
ruas, impedir o trânsito e fazer nova manifestação
com passeata. 

"Não somos final de linha e esta-
mos gastando uma fortuna com pipas d'água que
levam dias para chegar nos prédios. O Leme está
recebendo água de graça da Cedae", disse Helena
Barbosa, que é síndica do n° 148.

Discussões — Há oito dias sem água —

alguns prédios chegam a abrir as caixas por apenas

15 minutos —, os moradores da rua lançaram mão
de cavaletes, pedras e vergalhões, fechando na
marra o trânsito em frente à Rua Fernando
Osório, provocando discussões com motoristas
exaltados sob o forte calor. Uma hora depois,
quando começaram a retirar os cavaletes, foram
surpreendidos pela tropa de choque e com vaias
reiniciaram a manifestação. Houve alguns empur-
rões e ameaças por parte dos policiais na tentativa
de impedir que manifestantes se deitassem no
meio da rua. O médico Ancelmo Saturnino Tei-
xeira, morador do n° 141, propôs acordo através
do capitão Daltro, e comprometeu-se a organizar
a passeata, que seguiu com a cobertura dos
policiais.

Alguns manifestantes insistiram ainda em no-
vos bloqueios mesmo com o término da passeata,
mas pouco depois, já sem apoio, abandonaram
seus postos antes da chegada do reforço de
policiais do Batalhão de Choque (Io BPM). Valeu
:¦•¦ tudo para convencer a polícia a liberar a
manifestação: uns relataram as dificuldades pro-

vocadas pela falta d'água e outros preferiram
barganhar troca de apoios garantindo serem favo-
ráveis ao movimento grevista dos policiais.

As, faixas que diziam "Fora Cedae"e "Quere-

mos Água", traduziam a revolta dos moradores
da Rua Marquês de Abrantes que estão sendo

obrigados a recorrer a amigos e parentes fora do
bairro para lavar roupa e até mesmo tomar banho.
"O prédio já está fedendo e os novos moradores
estão arrependidos da mudança", afirmou Alceu
Ribeiro, que é porteiro do n° 100. Segundo ele, o
prédio não recebe uma gota de água e o carro-
pipa ao preço de CZS 5 mil, encomendado
anteontem, ainda não tinha aparecido. A síndica
do n° 126, Elisette Sisson, disse que as pipas estão
custando até CZS 10 mil, sem qualquer garantia
de chegar na data pedida.

Além dos moradores da rua, a falta d'água
está prejudicando também os comerciantes que
estão ameaçados de fechar as portas caso a
situação não se resolva. Moradores e comercian-
tes concordam que o problema é da Cedae e
acusam a companhia de estar ganhando dinheiro
com os pedidos de d'água. Alguns moradores
contaram que o manobreiro responsável pelo
registro na Rua Marquês do Paraná comparece
diariamente ao local e abre o fluxo d'água para
encher a cisterna do posto de gasolina Esso, na
esquina da mesma rua com a Marquês de Abran-
tes. Outro comentário é de que este mesmo
manobreiro teria cobrado CZS 5 mil de cada
prédio para limpar os canos de uma obra inacaba-
da da Cedae, e como os síndicos não aceitaram,
nada foi feito.

~~————- ______-____-_-__——-——- Fotos ds Carlos Hungria
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presença lados da PM não inibiu os manifestantes

Governador manda Cedae acelerar as obras
O governador Moreira Franco ordenou às

empreiteiras contratadas pela Cedae que traba-
lhem o dia todo, inclusive aos sábados, para'
terminar antes do prazo (março/abril) as obras de
melhoria da rede de abastecimento e aumento de
captação de água do Guandu. Ontem, Moreira
anunciou que a cidade terá, a partir da próxima
semana, mais 100 milhões de litros de água por dia

para reforçar a distribuição, mas que o ideal —

mais 320 milhões de litros de água por dia — só
será alcançado ao final de todas' as obras.

As obras em Botafogo, que aumentarão o
fluxo de água para o Leme e a Urca, dois dos
bairros mais afetados pela falta d'água, ficam

prontas em seis dias, prometeu Moreira Franco.

O Governo do Estado está investindo CZS 4
bilhões nas obras.

— Nâo tenho a menor dúvida que as dificul-
dades que estamos passando não mais se repetirão
— disse Moreira — as equipes das empreiteiras
trabalharão em turnos de 24 horas para que as
obras sejam aceleradas.

As obras — O Palácio Guanabara está em
obras, com poeira por todo lado. paredes derru-
badas, buracos abertos nas paredes, tabiques
isolando corredores, mas não falta água nas
torneiras e os chafarizes funcionam normalmente.
Mas no Palácio Laranjeiras, residência oficial do
governador, faltou água por algumas horas.

As grandes obras que a Cedae está fazendo
são as seguintes:

A 5* linha de água bruta do Guandu (3 mil 80
metros de tubulações de 2,50m de diâmetro para
retirar mais 3 mil litros de água por segundo do rio
Guandu), Adutora Piraquara (4 mil 200 metros de
tubulação de l,50m de diâmetro para ligar a
Adutora do Guandu ao sistema Lages) que servirá
para melhorar o abastecimento da Baixada Flumi-
nense e da Zona da Leopoldina; Elevatória do
Baixo Recalque do Guandu (ampliação de capaci-
dade com reforma de equipamentos), Estação de
Tratamento do Guandu (reforma de filtros, de-
cantadores, casa de química, sistema de cloro,
galerias e mesas de comando), Linhas de alto
Recalque do Guandu (proteção contra corrosão),
Elevatória do Lameirão (compra e,instalação de
bomba nova) e a 5a Linha de Água Tratada
Laranjal—Fonseca.
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Zom ca^%tesepearas, moralSôres unplsaemo trânsito na rua

Um calor recorde na cidade
José Roberto Serra

t£3&.

Termômetros marcam a
temperatura mais alta
dos últimos três anos
__L "I iyO — desde 1985 o Rio de Janeiro'
flfc X • ¦ não vivia um dia tão quente
como o de ontem. A máxima ocorreu em Bangu
e a mínima foi alta demais para o Alto da Boa
Vista: 25°. O Serviço de Meteorologia garante
que o tempo permanecerá estável e que o fim de
semana continuará quente para os cariocas. On-

. tem, muitos encontraram, num chafariz, a me-
lhor saída para fugir da temperatura recorde.

Não foi para isso que o Marquês do Lavra-
dio, em 1772, mandou construir um chafariz na
Glória. Naquele tempo, o abastecimento de água
à população dependia dos chafarizes. Os água-
deiros enchiam suas pipas montadas em carroças

e percorriam as ruas para vendê-las. Mais ou
menos como hoje. Do chafariz antigo, a Glória
não tem nem sombra. Hoje, o bairro conta com
dois modernos, na Praça Paris.

Mas essa "moleza" vai acabar. O Departa-
mento de Parques e Jardins colocou três guardas,
um deles com cassetete, para impedir a turma de
usar o chafariz como piscina. 

"Eu só cumpro
ordens", explica o guarda Antônio Carlos Ribei-
ro. Só que não é tão fácil assim tirar em
encalorado de dentro d'água.

Já a natação no chafariz da Avenida Presi-
dente Vargas só tem como vigilante o busto de
ferro do Zumbi dos Palmares. Enquanto o reló-

gio da Central marca três da tarde, o digital
registra a temperatura: 40 graus.

José Luís Rocha de Paula, 11, Aloísio Santos
Gouveia, 11, e seu irmão Anselmo, 7, não tem

medo de pegar uma doença brincando na água
em que se banham até mendigos. "A gente já tá
acostumado."

Quem não tem cão caça com gato. Os
moradores de Benfica, Bonsucesso, Olaria e
Penha costumam fazer do lago da Quinta da Boa
Vista a sua piscina. Durante os dias mais quen-
tes, dezenas deles podem ser vistos dando suas
braçadas nas águas barrentas do lago de cimento.

Só que a festa pode acabar. Os chafarizes da
Praça Mahatma Gandhi e da entrada do túnel da
Wenceslau Bráz foram cercados por grades en-
quanto que o da Princesa Isabel foi esvaziado,
diminuindo consideravelmente as alternativas
aquáticas para o calor do verão.

Nem nas praias o carioca resistiu à tempera-
tura de ontem: a maioria dos banhistas passou o
tempo todo dentro d'água.
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Para refrescar, três meninos mergulharam no lago ao chafariz

Aposentados em pé de guerra
. •..'-'. , ._.., j. _• .._ .in<?A Roberto Serra' uma heneala e vestia farrapos. A maioria p. Apesar do calor e dos problemas de hiperten

são da maioria dos idosos, cerca de 500 aposenta-
dos e pensionistas da Previdência realizaram um
protesto, das lOh às 16h de ontem, em frente à
'sede do INPS, na Rua Pedro Lessa, data em que
todos deveriam comemorar o Dia do Aposentado.
Com panelas vazias, bengalas e vestidos de men-
digos, alguns fantasiados e outros mal vestidos
pela própria pobreza em que se encontram, eles
pedem aposentadorias e pensões justas ou que
pelo menos seus direitos sejam cumpridos.

"Estamos em greve de fome forçada pelo
INPS"; "Militar 

que se aposenta morre no posto,
trabalhador que se aposenta morre de desgosto";
."Aposentadoria na Europa é prêmio e descanso".
,"A Previdência arruinou-me, estou sem fundos".
Estes eram alguns dos dizeres dos cartazes confec-
cionados pelos manifestantes. Eles carregavam no
bolso a comprovação de seus minguados salários,
alguns recebendo vencimentos inferiores ao sala-
riò mínimo nacional, que hoje é de CZS 4 mil 500,
pois o piso da Previdência para aposentados e
pensionistas é de CZS 3 mil e 60—salário mínimo
de referência.• — Nós não estamos fantasiados de maltrapi-
lhos, esta é a nossa condição atual. A defasagem
de nossos salários em relação ao índice de inflação
do ano passado é de 179%. Quando precisamos
comprar remédios deixamos de comer, porque o
preço dos medicamentos dispararam, aumentan-
do só no ano passado de 800% a 1 mil 200%. Em
1987, enquanto o salário mínimo teve aumento de
366%, nossos vencimentos foram reajustados em
apenas 186%. Estamos sendo condenados à fome
e à miséria pela política de correção de nossos
proventos e pensões pela falida e famigerada
URP. Este índice que deveria reger preços é
utilizado apenas para regular nossa renda mensal
—r reclamou Roberto Pires, vice-presidente da
Àsaprev (Associação de Pensionistas e Aposenta-
dos da Previdência no Rio).

Para o presidente da Asaprev, Alcino Aguiar,
se o governo cumprisse a lei e pagasse aos
aposentados e pensionistas o que eles têm direito,
alguns problemas já estariam resolvidos:

— Os nossos reajustes, além de não seguirem
o índice da inflação, são pagos com três meses de
atraso, sem qualquer correção. Os trabalhadores
da ativa receberam reajustes de cerca de 40% e
nós tivemos apenas 7,67%, mesmo assim o último
que recebemos foi em setembro.

segundo ele, o aposentado é despido das
armas e do processo legítimo de negociação e
greve de que dispõem os trabalhadores da ativa,
e, portanto, são obrigados a aceitar as delibera-
ções e imposições da Previdência.

O vice-presidente da Confederação dos Apo-
sentados e Pensionistas do Brasil, Luís Viegas da
Mota Lima, disse que para conseguir melhores
vencimentos o pessoal está lutando em várias
frentes. Na principal — a Constituinte — tentam
fazer aprovar três emendas: reajustes dos aposen-
tados de forma a restabelecer o poder de compra
da data da concessão da aposentadoria ou pensão;
pensão às viúvas iguais à aposentadoria (atual-
mente elas recebem metade e mais 10% por

Vestidos como mendigos,
os aposentados foram à
sede do INPS protestar

â

dependente), e que no ato do requerimento da
pensão haja um adiantamento correspondente a
três meses, pois muitas vezes a pensão custa a ser
deferida e neste período as pessoas ficam sem
dinheiro.

Pedem ainda a participação dos trabalhadores
na administração e fiscalização dos órgãos da
Previdência e defesa da Previdência contra a
tentativa de privatização. Luís Viegas contou que
a última lei, que regula os vencimentos dos
pensionistas, sancionada ano passado pelo presi-
dente Sarney, estabelecia 95% do salário mínimo
como piso dos benefícios.

— Eles não a cumprem e estão pagando o
salário mínimo de referência. Além disso, nin-
guém entende como sáo calculados nossos salários
e reajustes. Basta chegar em um posto e constatar
que nem os funcionários sabem explicar.

Entre os aposentados que se concentraram em
frente ao INPS, José Luís Gonçalves, 65, carrega-
va uma tabuleta e um prato vazio na mão. Muito
magro, José Garafa Soares, 76, levava na mão

uma bengala e vestia farrapos. A maioria preferia
sensibilizar a sociedade e as autoridades mostran-
do os próprios contracheques. Otávio Teixeira de
Sousa era um ds mais inflamados na manifestação.
Chegou a fazer um comício protestando contra
um senhor que interrompeu por diversas vezes o
discurso do vice-presidente da Confederação dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil, Luís
Viegas.

As reclamações eram muitas:
Manoel Antônio Polônio, 70: "Eu era super-

visor da Petrobrás e ganhava, quando me aposen-
tei por tempo de serviço, o equivalente a 20
salários mínimos. Trocava de carro de dois em
dois anos e levava uma vida tranqüila. Durante os
últimos 15 anos de serviço descontei o valor
referente aos 20 salários e hoje recebo de aposen-
tadoria três salários mínimos e meio, mal posso
comer."

Átila Azevedo, 73, ex-diretor da Mesbla:
"Hoje eu deveria receber CZS 30 mil, mas ganho
apenas a metade. Já tentei trabalhar era uma
imobiliária e vender material de construção.
Atualmente sou síndico do meu prédio e serei
obrigado a ficar no posto até morrer, para não ter
que pagar o condomínio."

Honório José de Andrade, 69, aposentado
especial com 36 anos de serviço, 27 anos como
funcionário da Light: "Em 1967, comprei a minha
casa, em Pilares, pelo Sistema Financeiro de
Habitação. Os reajustes anuais estão na base de
316%. Meu último vencimento foi de CZS 6 mil
141 e 65 centavos, e a prestação da casa, CZS 940.
Quando me aposentei recebia cinco salários mini-
mos e agora tenho medo de não poder pagar a
minha casa."

Valdir Abreu, 72, aposentado por invalidez
há 35 anos: "Eu recebo menos que um salário
mínimo. Já tentei vender coisas na ma, mas
sempre sou vigiado e levo corrida da fiscalização.
Eu procurei o dr Válter Silva, superintendente do
INPS no Rio, para pedir licença de trabalho. Ele
disse que eu teria que cancelar a minha aposenta-
doria e entrar de novo no INPS. Eu trabalho para
pagar médico, comida, remédio, casa e roupa e
sou tratado como bandido."

Morra já — "Marajá eu? Eu sou morrajá
do INPS". "O que houve, foi atropelado? Não,
sou aposentado". "Que é isso...multidão de flage-
lados? Não dr, é reunião de aposentados". Estes
eram alguns dos cartazes confeccionados por
Dario de Almeida, 55, o mais cotado para receber
o Prêmio Henfil, em homenagem ao cartunista
que faleceu recentemente.

Apesas" de apartidário. o movimento teve a
presença do deputado estadual Edson Ezequiel e
do federal Juarez Antunes, ambos do PDT, de
vereadores e do jovem Jaime Berbat Filho, repre-
sentando o Partido Liberal.

Os aplausos cresciam quando o alvo das
críticas e protestos eram os políticos e o governo.
Não pouparam nem o presidente Sarney: "Ele
deve pirulitar, pegar o bonee se mardar, porque o
povo não suporta mais", desabafou a aposentada
Neide Andrade Campos, 58.

Liminar derruba
veto do Inamps
contra a Siemens

O juiz André José Kozlowski, em exercício na
19a Vara Federal, concedeu liminar ao mandado
de segurança impetrado pela Siemens S/A, atra-
vés do advogado Caio Tácito, contra ato do ex-
superintendente regional do Inamps no Rio, João
Carlos Serra, que suspendera na semana passada,
pelo prazo de dois anos, o direito daquela empre-
sa de participar de licitações e, conseqüentemen-
te, do fornecimento de material à instituição é a
entidades a ela vinculadas em âmbito regional.

O advogado explicou que no último dia 11 o
ex-superintendente anunciou à imprensa a sus-
pensão da Siemens, embora o inquérito instaura-
do pela Comissão de Sindicância do Inamps-Rio
para apurar denúncias contra a empresa "não

tenha encontrado provas documentais ou teste-
munhais que dessem consistência ao fato denun-
ciado". Dois dias depois da determinação, Serra
foi demitido da função e substituído pela médica
sanitarista Ana Teresa Pereira.

A liminar ontem concedida permitirá que a
Siemens retorne às atividades de fornecimento e
de manutenção de equipamentos de eletro-
medicina, que, segundo o advogado, "já exercia
há bastante tempo". A decisão final sobre a
questão será conhecida, segundo Tácito, dentro
de cerca de dois meses, quando o juiz-titular da
19a Vara Federal, José Carreiro Alvim, proferir a
sentença.

Custódio Coimbra
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Arquivo Nacional
vai ser ampliado
e terá melhorias

A criação do Guia Nacional de Arquivos —
cor., todas as instituições de pesquisas públicas e
privjdas e seus respectivos documentos cadastra-
dos —, a ampliação dos laboratórios de microfil-
magem e fotografia e o recolhimento para avalia-
ção de 180 quilômetros de documentos perdidos
no Estado do Rio são as principais metas do
Arquivo Nacional para 88, ano em que comemora
o seu 150° aniversário. As medidas foram anun-
ciadas pela diretora-geral, Celina Moreira Franco,
durante o programa Encontro com a Imprensa, da
Rádio JB.

O Arquivo Nacional reúne hoje 18 quilôme-
tros de documentos, além de quase 8 mil e 500
filmes, 20 mil registros sonoros, 350 mil imagens,
11 mil mapas e plantas e 25 mil volumes de
biblioteca — um acervo capaz de traduzir 454
anos de memória nacional considerado um dos
maiores acervos da América Latina, ele guarda
documentos preciosos da história do Brasil desde
1534. Lá, o pesquisador pode encontrar uma
ampla documentação sobre o Império Colonial
Português — incluindo América, Ásia e África —

e os originais de seis constituições brasileiras.

Segundo a diretora-geral, a necessidade de
ampliação é grande e já existe uma verba de CZS
120 milhões para a restauração do prédio ao lado.

r—I Ao visitar ontem as dependências
1-1 do Jardm Botânico, o ministro da
Agricultura, íris Rezende (foto), plan-
tou e regou uma árvore (pau-ferro), em
pleno sol de meio-dia, para comemorar
o lançamento dos projetos de informati-
zação e restauração arquitetônica da
instituição. Um pouco antes, em soleni-
dade na sede da administração, o minis-
tro assinou um repasse de CZS 100
milhões para a conclusão das obras de
reforma de todas as edificações do lar-
dim Botânico. Segundo o diretor da
entidade, Sérgio de Almeida Bruni, são
25 projetos, entre eles um laboratório
de análise de madeira. "Nós temos aqui
um terço de toda a flora do mundo e
apenas 10% desse universo foi estuda-
do", explicou. Aproveitando a ocasião,
o presidente da associação de morado-
res rehnndicou a revisão dos processos"de despejo de quatro mil pessoas, que
moram em 470 casas do IBDF.
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Cidade
Trânsito e Loucura

N os últimos quatro anos, pe-
lo menos uma pessoa foi
assassinada a cada três me-

"sespio Rio, em conflitos causados
j»r acidentes de trânsito. Os moti-
.XQS são banais: uma fechada, a
¦disputa por uma vaga, uma pequena
batida. As conseqüências é que não
são banais, porque provocam uma
reação violenta que acaba em socos,'pontapés, empurrões, tiros ou golpes
,com barras de ferro.
- "O trânsito do Rio tem um com-
ponente de loucura que escapa ao

^controle ou à explicação. Raros são'os 
momentos de boa educação em

3ue 
pequenos erros podem ser reme-

iados com um pedido de desculpa.
'A regra é outra, pois na esmagadora
maioria dos casos os insultos substi-
;tuem os atos civilizados.

Pois o que aconteceu agora em
Vila Isabel é a norma: um bancário•motociclista, julgando-se vítima de
uma fechada, afinal de contas ino-

!fensiva, retrucou com uma frase ris-
pida e recebeu em troco uma bala na
nuca. O autor do disparo, como em
geral acontece nos entreveros de
trânsito, fugiu.

O episódio é apenas um dos mais
.recentes na fantástica guerra de trân-
sito que leva os motoristas ao des-
tempero e ao desespero. Ônibus,
carros, motocicletas — e, em último
plano, inerrnes, os pedestres — se
tratam como inimigos. Na contra-
dança da desobediência generaliza-
da, odesrespeito aos sinais, o exces-

so de velocidade, o estacionamento
inadequado, tudo contribui para a
formação de um estado permanente
de violência.

E a violência, no trânsito, per-
manece geralmente impune. Dos no-
ve mil motoristas de ônibus, pelo
menos 10% deles estiveram envolvi-
dos no último ano em processos por
acidentes de trânsito. Durante o dia,
principalmente nas horas do rush,
seis mil ônibus, 1,6 milhão de carros
e alguns milhares de motocicletas
estão empenhados numa constante
guerra de atrito entre si.

Muitos dos motoristas são loucos
ou estão à beira da loucura, descar-
regando um ódio inexplicável e uma
frustração incontida em plena rua,
como se um carro, um ônibus ou
uma moto fossem um bunker em
teatro de guerra e não um simples
meio de transporte.

O Detran, refletindo este caos,
não tem sequer um registro razoável
dos casos de violência; mesmo iden-
tificados, na maioria das vezes, os
motoristas participantes de inciden-
tes continuam a dirigir normalmen-
te. A impunidade é um estímulo à
reincidência. Cidadãos pacíficos se
transformam quando entram no car-
ro. Trancas de ferro são vendidas nas
esquinas como equipamento de se-
gurança contra roubos. A arma de
defesa pessoal se transforma num
instrumento de agressão e morte.

Como fazer para que as pessoas
readquiram o bom senso?

ilL

Tatuís estão de volta às praiasJL CustoCustódio Coimbra

r—I Ninguém sabe explicar o
"—' 

que aconteceu, mas uma
coisa é certa: neste verão de
temperaturas elevadas, com a
máxima atingindo até 40.3°,
volta à cena um personagem
que antigamente fazia parte da
fauna praiana e que andava
sumido há algum tempo: o ta-
tuí. Esse crustáceo decpapode,
que pertence à família Hippi-
dae e â espécie Emérita Brasi-
liensis, pode ser encontrado
diariamente aos milhares em
todas as praias cariocas, sob a
areia molhada. Eles são total-
mente inofensivos, para a ale-
gria da garotada que passa ho-
ras armazenando-os em seus
baldes, e se alimentam princi-
palmente de microalimentos
trazidos pelas correntes maríti-
mas. Segundo a bióloga Norma
Krude, da Fundação Estadual
de Engenharia do Meio Am-
biente, o que ajudou muito a
proliferação dos tatuís foi o in-
verno prolongado do ano passa-
do, que afastou os banhista das
praias e preservou assim cente-
nas desses animais. Isto porque
seu habitat é sob a areia e varia
de acordo com a maré. "Os
tatuís se alimentam de peque-
nas partículas trazidas pelas on-
das do mar. Quando a água
passa pela areia, eles colocam
para fora suas antenas, que fil-
tram essa água e retêm o ali-
mento. É durante esse proces-
so, principalmente, que muitos
animais morrem pisoteados; daí
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aparecerem em maior quanti-
dade durante períodos em que
as praias não estejam superlota-
das", explicou. Já o professor
Alceu Lemos de Castro, do
Departamento de Invertebra-
dos do Museu Nacional, acredi-
ta que as correntes marítimas
deste ano podem ter ajudado a
superpopulação de tatuís en-
contrados nas praias, já que as
fêmeas, depois de fecundadas,
jogam seu ovos nas águas, que
podem ou não chegar à orla
marítima. Em caso positivo, as

larvas se transformam nos crus-
táceos, que são muito aprecia-
dos pelos gourmets de frutos do
mar. O prato mais conhecido é
o tatuí com arroz. "Os tatuís
são encontrados desde o Espíri-
to Santo até Buenos Aires, na
Argentina, durante o ano intei-
ro. Não existem estudos apro-
fundados sobre maior ou menor
proliferação desses animais,
mas possivelmente as correntes
marítimas influenciaram nesse
quadro tão positivo para a fau-
na brasileira", disse. Enquanto

os estudiosos tentam descobrir
de onde saiu tanto tatuí, crian-
ças e adultos passam horas ca-
vando buracos na beira d'água
tentando pegar a maior quaniu¦• -
dade deles. Alguns, como Dio- "

go, Juliana e Sabrina, de ''4;;'
anos, somente brincam degua,r-,,
dá-los em seus baldes, outros —
os adultos — os armazenam em
sacos de plásticos ou até em,,
recipientes trazidos de casa pa*.
ra uma outra finalidade que não"
tem nada de ecológica: servii;:vi
de almoço ou jantar.

Soraya Dutra
r+l

Serviço
Dia e Noite
Qu Farmácias — Zona Sul — Farmácia
Flamengo (Praia do Flamengo, 224); Le-
me — Farmácia do Leme (Rua Ministro
Viveiros de Castro, 32); Leblon — Far-
macia Piauí (Av. Ataulfo de Paiva,
1283); Barra da Tijuca — Drogaria Atlas
(Estr. da Barra da Tijuca, 18); Copacaba-
na —Drogaria Cruzeiro (Av. Copacaba-
naxV1212);
Zona Noite — Cascadura — Farmácia
f ardpso (Rua Sidônio Paes, 19); Realen-
go — Farmácia Capitólio (Rua Marechal
Soares Andréa, 282); Bonsucesso — Far-
mácva Vitória (Praça das Nações, 160);
Méier— Farmácia Mackenzie (Rua Dias
da-Gruz, 616); Campo Grande — Droga-
ria Chega Mais (Rua Aurélio de Figueire-
do, 15); Drogaria Chega Mais (Rua Bar-
'dèTólf Domingos, 14); Farmácia Comari
(Rua Augusto Vasconcelos, 76); Jacaré-
pagUá — Farmácia Carollo (Estr. de
Jacarepaguá, 7912); Tijuca — Casa Gra-
nado Laboratórios Farmácias e Drogarias
(Rua Conde de Bonfim, 300); Ilha do
Governador — Drogaria Coutinho da
Ilha (Est. Cacuia, 98); Farmácia Supersõ-
nica (Aeroporto Internacional); Pavuna
— Farmácia N. S. dc Guadalupe (Av.
Brasil, 23.390); Drogaria Central de An-
chieta (Av. Nazaré, 2.635); Farmácia
Jarsan (Rua Leocádio Figueiredo, 331);
Zona Centro —Central do Brasil —
'farmácia Pedro II (Edifício da Central
dó Brasil);
emergências —
? Prontos Socorros Cardíacos —
Ipanema — Rio Cor — 521-3737 (Rua
Fãrrhe de Amoedo, 86); Lagoa — Pron-
tõcor - 286-4142 (Professor Saldanha,
26); Jacarepaguá — Urgecor — 392-6951
(Estrada Três Rios, 563); Laranjeiras —
Üticor — 265-6612 (Rua Soares Cabral,
36); Botafogo — Pró-Cardíaco — 246-
6060 (Rua Dona Mariana. 219); Ilha do
Governador — Centro-Cor — 393-9676
(Rua Cambaúba, 167 — Jardim Guana-
bara).
Prontos Socorros Dentários —Bafra
da Tijuca — Assistência Dentária da
Barra — 399-1603 (Av. das Américas,
2300); Botafogo — Clínica de Urgência
— 226-0083 (Rua Marquês de Abrahtes,
27); Tijuca — Centro Especializado dc
Odontologia — 288-4797 (Rua Conde de
Bonfim, 664); Méier — Clínica Odonto-
lógica Censo —594-4899 (Rua José Boni-
fácio, 281);
Prontos Socorros Infantis —
Botafogo — Amiu — 286-6446 (Rua
Muniz Barreto, 545); Tijuca —
Prontobaby — 264-5350 (Rua Adol-
fo Motta, 81); Clínica Infantil Mário
Novais — 284-2312 (Rua Bom Pas-
tor, 295); Copacabana — UPC —

.Urgências Pediátricas — 287-6399
(Rua Barata Ribeiro, 111); Ilha do
..Governador — Prosilha — 393-0766
(Rua Cambaúba, 151);
Ortopedia — Leblon — Cotrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva, 355);
Cortrel — 274-9595 (Av. Ataulfo de
Paiva, 658);
Otorrino — Copacabana — Cota
236-0333 (RuaTonelero, 152);

Policlínicas Urgências —
Copacabana — Clínica Galdino
Campos — 255-9966 (Av. N. Sra. de
Copacabana, 492). Gávea — Clínica
São Vicente — UTI Móvel — 274-
4422 (Rua João Borges, 204).
Tomografia — Niterói — Centro de
Tomografia Computadorizada de Niterói
(CTCON) — 714-2540, 711-9555 e 266-
4545 BIP 4JM2;
Radiologia — Copacabana — Clínica
Radiológica 24 horas Ltda. — 237-7226
(Av. Nossa Senhora de Copacabana,
492/202).
Reumatologia — Botafogo — Centro
de Reumatologia Botafogo — 266-5998,
226-7651 e 246-5443 (Rua Voluntários da
Pátria, 445, grupos 1306/7).

Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro, 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.

D Balcão de informações da Infrae-
ro — Setor A (doméstico) — 398-4132,
Setor B (internacional) — 398-4133 — e
Setor C (internacional) - 398-4134 - Aero-
porto Internacional do Rio de Janeiro.

Férias
O Plaza Shopping de Niterói organizou
uma programação de domingo especial
para entretenimento de adultos e crian-
ças. No nível G3 será montado um par-
quinho de diversões, que tem como
maior atração o mais alto tobogã do
mundo, instalado em altura de 50 metros
do nível do chão. De cima deste tobogã
avista-se toda a baía de Guanabara e a
Ponte Rio-Niterói. No parquinho, que
funciona diariamente das lOh às 22h, há
também trem-fantasma e carrossel e o
ingresso para cada brinquedo custa
CZ$40.
Às 17h horas do domingo tem o Clubinho
do Plaza. que apresenta a Turma do
Zepelin — um grupo de palhaços, equili-
bristas, mágicos e ventrílocos. O Clubi-
nho do Plaza tem entrada franca e após o
espetáculo são distribuídos brindes e in-
gressos para o parquinho. O Plaza Shop-
ping fica na Rua 15 de Novembro, 8,
Niterói.

Trecho interditado

Obras
O Detran informa que, por solicitação da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
a Rua Piratuba, no trecho entre as Ruas
Irapiranga e Jaguarema, estará interdita-
da ao tráfego, exceto a moradores, entre
8h e 16h, em todos os domingos e feria-
dos, até o dia 24 de novembro de 1988.
D Luz — A Light irá interromper, ama-
nhã, o fornecimento de energia elétrica
nos seguintes bairros, ruas e horários
para serviços de manutenção da rede:
Bonsucesso (entre 8h e 17h) - Ruas
Pesqueira; Frei Jaboatão; Olga; Leopol-
do Bulhões e Arequetiba.
Bangu (entre 8h e 16h) - Ruas Coronel
Tamarindo e Ceres (trechos).

Cursos
D Psiootrônlca — Começa dia 25, no
Instituto Atlante de Psicotrônica, com o
professor Laercio Pinheiro, o curso Pro-
jeção astral e terapia a distância Temas:
experiências fora do corpo, máquinas
psíquicas, ect. {257-3791 e 247-4869).
D Música — O professor Ricardo Fili-
po inicia dia 25, na filial Tijuca do
Conservatório Brasileiro de Música, o
curso Harmonia e improvisação para
qualquer instrumento ou canto, aplicado
ao jazz, rock e à MPB (227-2466. Ri-
cardo).
.018 Psicologia — Terá início dia 25,
no Solar, o curso Introdução à psicologia
de C. G. Jung, com a Dra. Marília
Accyoli. Temas: os inconscientes pessoal
e coletivo; Freud e Jung: divergências,
etc. [266-2815).

Informática I — O professor Sérgio
H. Sá Leitão inicia dia 25, no Centro
Cultural Cândido Mendes, o curso Pro-
gramação básica intensiva (267-7141, ra-
mal 10).

Informática II — Cursos iniciando
dia 25, na PC Software: FrametvorÀ'(para
profissionais de todas as áreas, com ou
sem experiência no uso de microcompu-
tadores) e Clipper (pré-requisito: conhe-
cimento do dbase III). Disponível, tam-
bém, a partir de 26, o curso DOS,
destinado a quem queira aprender o
sistema operacional dos equipamentos
compatíveis com o IBM-PC (220-5371).

D Culinária — Na Ma Cuisine: Massa
Folhada, Microondase Sobremesas fran-
cesas(com Phillipe Brye, do Méridien),
dia 25. Outros cursos, dias 26 e 27: Patês
franceses, com o chefe Sebastião, tam-
bém do Méridien (236-4911).
Q Medicina psicossomática — O
Instituto de Medicina Psicossomática, fi-
liado à Sociedade de Medicina e Cirurgia,
avisa que as inscrições para a sua próxima
turma de formação para médicos e psicó-
logos, estarão abertas até o dia 29 (275-
3495).
D Corpo — Proporcionar às pessoas um
equilíbrio físico-emocional, é a proposta
do curso Chi-kun: respiração taoísta, no
Núcleo Cultural Lao-Tzé, sob coordena-
ção de Sônia Amaral (259-3121).
D Pintura em porcelana — Curso
com aulas práticas nos estilos francês,
chinês e moderno, permitindo pintar em
pouco tempo, um aparelho de jantar,
vasos e diversos objetos (286-4636).
O Taro — Curso em oito aulas de duas
horas, com Baby (226-6420).
D Natação — Curso de adaptação para
bebês a partir de 3 meses de idade.
Horário a combinar. Maiores informa-
ções, ainda hoje, pelo telefone 541-4052
com a professora Lorelei.

Concursos
D Auxílio-montagem - O Centro Inter-
nacional de Teatro Contemporâneo (Ci-
tec), dando continuidade à sua linha de
trabalho voltada para o intercâmbio entre
profissionais de tealro brasileiros e es-
trangeiros, inicia suas atividades de 1988
lançando um edital de auxílio-montagem
da peça Extravagância, de Dacia Marai-
ni, no valor de 1.500 OTNs, patrocinado
pela Generali Seguros.
Poderão se candidatar empresas ou gru-
pos profissionais devidamente registra-
dos, que deverão apresentar um orça-
mento detalhado de produção, plano e
cronograma de trabalho, ficha técnica
com os nomes confirmados de diretor,
cenógrafo e figurinisla, além do elenco
provável. As inscrições começam podem
ser feitas até 20 de fevereiro, na sede do
Citee. à Avenida Presidente Antônio
Carlos. 40/4" andar, telefone 220-8529.

Congressos
D Bandeirantes—As coordenadoras
do movimento escotista das bandeiran-
tes de todo o Brasil reúnem-se, a partir
de hoje, em Nova Iguaçu, no Centro
de Formação de Líderes. Vão discutir
os estatutos e eleger nova diretoria. A
assembléia termina no dia 27.

D Evolução e auto-realização — Será
realizada hoje, às 16h, com entrada fran-
ca, no Esoteric Shopping Center, uma
palestra onde o professor Kaanda Anan-
da falará sobre Os quatro aspectos da
auto-realização e qual o cenário existente
para a evolução do ser humano. O Esote-
ric fica na Rua Conde de Bonfim, 123,
Tijuca e maiores informações podem ser
obtidas pelos telefones 284-8524 e 284-
1303.

Seminários
D Psicodrama — Coordenada por Nice
Pereira Brandão e Maria Cecília Veluk
Dias Batista, psicodramatistas pela Socie-
dade de Psicodrama do Rio de Janeiro, e
Ana Eugênia Mello Garcia, psicóloga
com formação em psicodrama pela mes-
ma Sociedade, será realizada, de 26 a 30
de janeiro, no SPIO, a Semana de Psico-
drama, com cursos teóricos, vivências e
maratonas para estudantes e profissionais
de educação e saúde. Maiores informa-
ções pelo telefone 594-0599.

Impostos
D 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.

D Cotações — UNIF: CZS991.65 para
IPTU e CZS 1394,45 para ISS e alvará;
taxa de expediente, CZ$134,44. UFERJ:
CZS 1394,45.

Correios
Os Correios mantém um serviço de Do-
cumentos Achados e Perdidos, em sua
agência Central, na Rua Primeiro de
Março, 64, 1" andar, para onde são
encaminhados os documentos entregues,
nas demais agências do Rio ou colocados
nas caixas de coletas da empresa em ioda
a cidade. Os documentos ficam à disposi-
ção de seus donos durante 60 dias, e
podem ser procurados na agência central,
no horário das 8h às 17h. Pelo telefone
159, a ECT informa sobre a listaeem
ceral dos documentos extraviados e reco-
íhidos nos últimos dois meses, além de
outras informações sobre os serviços da
empresa.

Detran --~s.
D DÜT — Apesar de o DUT significar
Documento Único de Trânsito e só-po-
der ser adquirido com o comprovante Üo
pagamento do IPVA. é bom os motoris-
tas circularem também com o compro-
vant« do pagamento do IPVA de 1987,
pois alguns guardas de trânsito "estão

insistindo em exigir esses dois documen-
tos. ;-'

- - Ai.

Consertos ; •'„;
D Bonecas — Rua Barão do Bom Reti-
ro, 120, Engenho Novo (Posto Estrela).
D Bonecas de louça— Rua Visconde do
Rio Branco, 17 — telefone 222-4415.
D Brinquedos Eletrônicos— Rua Maré-
chal Rondon, 1961, Riachuelo — telefo-
ne: 581-3045.
D F/anos — Rua Hadock Lobo, 53,
Tijuca — telefone: 273-4096.
D Tapetes— Rua João Lira, 100, Le-
blon — telefone: 294-2448.
D Quadros — Rua Dona Mariana, 137
— Casa 6, Botafogo — telefone: 266-
2320. -"-->
D Telefones sem fio— Rua do Rosário,
159, Centro — telefone: 252-8594.—.-•
D Cristais, porcelana, guarda-chuva,
couros, cadeiras, decapé— Rua Djalma
Ulrich, 57, loja 204.
D Tênis e Sapatos — Avenida Ataulfo
de Paiva, 135, loja 1. .„„,#

Barão do
Flamengo

Assim 
como diversas ruas do

bairro do Flamengo edo
Catete, a Barão do Flamengo
nasceu de doação de um • dos
proprietários de terras. Morando
em um solar na esquina com a
Rua do Catete, Luís de Matos
Pereira de Castro, diretor do
Banco Comercial e barão por
decreto, de 17 de dezembro de
1881, foi o doador das terras para
a abertura da nova rua, que rece-
beu seu nome ao ser aberta e o
conserva até hoje. A oficializa-
ção da denominação escolhida,
entretanto, só aconteceu no dia
31 de outubro de 1917, através
do decreto de número 1.165.
Rua Barão do Flamengo — Fia-
menso. Começa na Praia do Fia-
mengo e termina na Praça José
de Alencar.
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Comando prende diretoria da associação de soldados
Toda a diretoria da Associação dos Cabos c

Soldados da Polícia Militar, responsável pela; assembléia realizada quarta-feira, no Clube Muni-
cipal, exigindo melhores soldos, foi presa ontem a' 
noite acusada de quebrar a disciplina e hierarquia

.militar. O presidente Rilmo da Costa Freitas
(soldado, que serve no Centro de Material de

Manutenção), o vice Gabriel Batista de Medeiros
•(soldado do Io BPM), o diretor de Relações
' Públicas José Carlos Ferreira Lessa (soldado do 5°

BPM) e Altimíssio Delfino Cavalcante (cabo, do
112" BPM) foram punidos com 20 dias de prisão e
.recolhidos ao quartel do 8° BPM, cm Campos.*; 

O comandante da Polícia Militar, coronel
: Manoel Elysio dos Santos Filho, determinou a
íabertura de Inquérito Policial Militar(IPM)para
•apurar os últimos acontecimentos envolvendo
integrantes da corporação e designou o coronel

\ Vidal da Silveira Barros, comandante do 6o BPM.
como encarregado das investigações. O coman-"dante 

Elysio mandou publicar ontem no Boletim
Ostensivo — para ser lido em todos os quartéis —

i mensagem em que pede a seus comandados
! "muito controle e paciência, pois o problema de
'vencimentos já vem sendo tratado pelo Governo' do Estado desde o mès passado".' "Ele adverte a tropa, mostrando que a indisci-

plirià é um fato desagregador. '"que ao invés de
fortalecer as nossas preterições, enfraquece-as",
advertindo ainda que a indisciplina não' será
tolerada em hipótese alguma. O comandante da
Polícia Militar alerta os integrantes da corporação
para a ação de pessoas inescrupulosas que, ao
invés de ajudar, pretendem transformar os an-
seios dos policiais militares em bandeiras pessoais.

Os diretores da Associação de Cabos e Solda-
dos foram apanhados em suas casas por agentes >
da Companhia de Operações Especiais, levados
para o quartel do COE e, dali, transferidos para
Campos. O comando informou que as punições
foram dadas pelos respectivos comandantes de
unidades onde serviam os diretores da associação.

O clima ontem a noite em vários quartéis da
PM era de tensão, depois que foi dado conheci--
mento da prisão dos cabos e soldados integrantes
da diretoria da associação. Revoltados, alguns
soldados perguntavam 

"quando iriam prender
sargentos que vendiam escalas de serviço e coro-
néis que colocam policiamento à porta de empre-
sas particulares (como bancos) recebendo dinhei-
ro delas". Os militares presos, além de serem
punidos com a prisão, vão responder a Inquérito
Policial Militar e, dependendo da gravidade das
acusações, poderão ser excluídos da corporação.

PM adia prova para promoção a cabo
: O comando da Polícia Militar suspendeu as
•provas que seriam realizadas hoje, no Maracanã,
! para promoção a cabo da corporação, que seriam
i feitas, por 9 mil 574 soldados. O serviço de
- Relações Públicas informou que a suspensão se
1 deve ao fato de a PM estar precisando colocar nas
'¦ ruas um grande contingente "e náo prejudicar o
; policiamento".' "Além 

dos 9 mil 574 soldados que fariam a
,: prova — e estariam fora de serviço — ainda há o
; pessoal de apoio para trabalhar no interior do
; Estádio do Maracanã e o do serviço de policia-' 

mento, o que daria um efetivo de quase 11 mil
* soldados. A data para a realização da nova prova
»scrá ainda marcada pelo comandante da PM,
I coronel Manoel Elysio dos Santos Filho.

! Enquanto as provas não são realizadas, prós-'. seguem abertas as inscrições para soldados da
-Polícia Militar, que estáo tendo grande procura,

apesar da crise que atingiu a corporação nos'
..últimos dias. Os candidatos maiores de 18 anos

podem procurar o Centro de Alistamento c Sele-

ção do Pessoal (Casp) na estrada Marechal Fonte-
nelle, ao lado do quartel da Escola de Formação
de Oficiais. As inscrições vão até o dia 26 de
fevereiro."O problema dos baixos salários da Polícia
Militar está sendo resolvido, segundo as informa-
ções que tenho do Secretário de Polícia Militar,
coronel Manuel Elysio dos Santos Filho — disse
ontem o governador Moreira Franco. — E indis-
pensável que haa entendimento, é uma questão de
princípios. Ninguém é obrigado a ser policial. É
uma opção profissional. Ser polícia significa ter
responsabilidades, cultivar a hierarquia, e a disci-
plina. A autoridade que um policial tem é delega-
da pelo cidadão — acrescentou.
eMoreira Franco acredita que não são só os
policiais militares que atravessam dificuldades
financeiras. "Nenhum cidadão pode se afastar da
consciência das dificuldades que o povo brasileiro
atravessa. Estamos na maior crise econômica da
nossa história. O Estado tem tentado melhorar os
salários de seus servidores, mas não é suficiente",
concluiu.

Equipamento vai bloquear mensagens
Ainda neste semestre, a Polícia Militar vai

dispor de equipamentos eletrônicos que permiti-
ráo o fechamento de sua rede de comunicações e o

-bloqueio de qualquer interferência indesejável à
-corporação. Apesar do custo elevado, segundo o
-Relações Públicas da PM, major Lenine, o equi-
pamento será de grande utilidade, em termos de
qualidade e dinamização do serviço de atendimen-"to 

áo público.¦ •'• O Cecopom (Centro de Comunicações da
Polícia Militar) continua investigando a origem
das interferências no sistema de rádio do Centro
de Operações da PM — Maré Zero — e o coronel
Sarmento, diretor do serviço, não tem dúvidas de
que elas partem de uma central de rádio clandesti-
lia.-Não está afastada a hipótese da adesão de
alguns "maus policiais militares mas, em número

•fcerrfreduzido", segundo o major Lenine.
r :Para evitar que as transmissões de ocorrências

feifas pelos policiais em serviço nas rádio-
patrulhas sejam entrecortadas com mensagens

pregando a greve na PM e ofensas às autoridades
do governo, há dois dias as 12 unidades operacio-
nais do Centro de Operações que funciona no
Quartel General, na Rua Evaristo da Veiga, estão
coordenando seus trabalhos diretamente de suas
salas de operações, em seus respectivos batalhões.

Ao confirmar a hipótese do envolvimento de
uma central de rádio clandestina nas interferên-
cias captadas pelo Centro de Comunicações, o
major Lenine disse que, em dias seguidos, tem
sido ouvida a mesma voz, na mesma faixa, com
mensagens de termos semelhantes. Como expli-
cou, isso elimina a possibilidade de as mensagens
serem transmitidas por policiais militares, já que
eles têm uma escala de trabalho de 24 por 48
horas. O major Lenine lembrou que, no ano
passado, foi preso um traficante no Morro do
Juramento com um rádio transceptor (que trans-
mite e recebe mensagens), na mesma faixa utiliza-
da pela PM.

Equiparação leva civis a Saboya
Policiais civis pediram ontem à noite ao secre-

"tárip Hélio Saboya, durante audiência em que ele
recebeu a diretoria da Coligação dos Policiais, a
equiparação aos agentes da Polícia Federal, em

.salários e proventos, incluídas as vantagens irié-
rentes aos cargos. Saboya ficou de estudar e levar

"a solicitação ao governador Moreira' Franco.
r''- O presidente da entidade, Luis Berimbaum,
entregou um documento pedindo que os ocupan-' tes do Grupo Pol sejam equiparados à Polícia
Federal e que, para efeitos orçamentários, esta
reformulação passe a vigorar a partir do dia )° Hft

março. Solicita, ainda, que todos os benefícios
inerentes à lei sejam extensivos aos inativos e que
as despesas decorrentes fiquem por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Atualmente, um delegado de Ia, da Polícia
Civil, ganha CZ$ 75 mil líquidos, enquanto o de 2a
recebe CZS 70 mil e o de 3a CZS 65 mil. Um
delegado federal, em início de carreira, já começa
ganhando CZS 135 mil. Um detetive do Estado e
antigo profissional ganha CZS 16 mil e um agente
federal, em início, recebe CZS 65 mil.

PM mineira é acusada
ía morte de estudante
^""•-'Representantes de entidades que traba-
íham em defesa dos direitos humanos de-
Wífíciararn ontem mais um caso de violência"de~PMs: no último dia 28 de dezembro,
quatro soldados mataram o estudante de
educação física da UFRJ José Mário Banhos
Filgueiras, 25, na cidade de Caxambu, em'Minas Gerais.

>o»? O pai de José Mário, Geraldo Filgueiras,
disse que, apesar de estar em tratamento
jnédico psiquiátrico e acompanhamento psi-
jcplogico, seu filho não causava problemas
para ninguém.
;' — A única coisa que ele fazia, algumas
vezes, era cismar que estava sendo filmado.

Foi exatamente por causa disso que José
•Mário foi morto pelos policiais militares.
Morando no Rio e passando férias com a
família em Caxambu, na noite do dia 27, ele
s.aju.de casa para dar um passeio. Na madru-
pWrii Dilmar Cavaltier
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gada do dia 28, por volta de lli3ümin foi
impedido de entrar no Hotel Palace de
Caxambu, onde, segundo declarações dos
funcionários, afirmava que estava sendo fil-
mado dentro do prédio, levando a direção
da casa a solicitar o comparecimento da
Polícia Militar.

Mesmo sem oferecer resistência, José
Mário foi conduzido, algemado, à delegacia.
Por volta das 4h o corpo de José Mário era
levado à Santa Casa de Caxambu por dois
dos três policiais que o prenderam, e mais
um terceiro. O médico Luís Maurício Rey-
nolds constatou no corpo várias lesões c
escoriações, tentando inutilmente ressuscita-
Io, sob apelos dos policiais. Luís Maurício
negou-se a assinar o atestado de óbito sem
que fosse feita a necropsia, alegando que
casos semelhantes estão ocorrendo com fre-
qüência em Caxambu.

r—| Preocupados com o número de
crianças perdidas nas. praias — no

feriado de segunda-feira foram 37 só
em Copacabana, Flamengo e Ipane-
ma — o Grupamento Marítimo do
Corpo de Bombeiros, com apoio da
Cruz Vermelha, e o 19° Batalhão da
Polícia Militar inauguram hoje dois
serviços especiais: quatro barracas,
nos postos 4 e 5 (Copacabana), na
A venida Gláucio Gil (Barra da Tiju-
ca) e na Praça do O, e dois trailers, no
Leme e no Arpoador. As barracas
(foto), nas cores amarelo e vermelho,
serão rodeadas de bandeiras, para
chamar a atenção, e terão um voluntá-
rio, material de primeiros socorros,
sombra, água fresca, biscoitos, refri-
gerantes c duas cadeiras. Nos trailers
haverá quatro camas-beliches, água
gelada, banheiro e os cuidados de dois
toldados c uma PM feminina

Italianos são
assaltados em
Copacabana

O braço cortado pela gilete, uma faca
ameaçadora, a perda de um cordão de ouro
de família e os momentos de pavor vividos
pelo italiano Nardo Paolo, 43, constituem a
nova imagem que certamente substituirá a
generosidade do sol, o azul do mar, a alvura
das areias, e o espírito alegre e irreverente
do carioca que ilustram os folhetos turísticos
distribuídos no exterior.

"Assim como Nardo, seu amigo Ponso
Mário, 47, assaltado violentamente quandocaminhava pela praia, é mais uma vítima da
violência contra o turista, que cresce em
larga escala na Zona Sul do Rio", denuncia
o guia Rui Bezerra, há 23 anos no serviço.
Segundo dados da agência em que trabalha,
o número de turistas estrangeiros no Rio
sofreu uma queda de 70% em relação aos
anos anteriores.

O pior de tudo, denunciam as próprias
vítimas, é a total falta de policiamento nos
locais de risco como a praia e o calçadão de
Copacabana. Segundo os italianos, no mo-
mento em que foram assaltados, não havia
um único policial para prestar socorro e
garantir a segurança.

Enquanto isso, pouco distante dali, ha
esquina da Avenida Vieira Souto com a Rua
Rainha Elizabeth, no bairro de Ipanema,
dez policiais do batalhão de choque trata-
vam de garantir a ordem e gegurança duran-
te as filmagens das próximas aventuras da
Xuxa e seus "baixinhos".

Na mesma praia de Copacabana, em
frente ao Othon Palace, o guia conta o caso
de um senhor americano que foi assaltado
em plena luz do dia, por dois rapazes. Não
satisfeitos em lhe roubar todo dinheiro,
ainda o feriram com uma faca.

Palestra encerra
curso de ingleses
para a polícia

O curso ministrado pelos policiais ingle-
ses David Vaness e James Boocock, da
Scotland Yard, aos integrantes da Secretaria
de Polícia Civil foi encerrado ontem, na-
Faculdade Cândido Mendes, no Centro,
com uma última palestra e a entrega de
diplomas a mais de 100 participantes.

O secretário de Polícia Civil, Hélio Sa-
boya, não pôde comparecer e foi representa-
do pelo subsecretário, Heckel Raposo, que
estava acompanhado do secretário de Turis-
mo, Elysio Pires, e do diretor da Academia
de Polícia, Roberto Vilarinho, além de ou-
trás autoridades civis e policiais.

Vários policiais que concluíram o curso
comentavam na secretaria que as técnicas
modernas e os computadores usados pela
polícia inglesa, até para a identificação de
criminosos através de impressões digitais,"são um avanço muito grande na investiga-
ção científica". Lamentaram quo, no Brasil,
ainda se use o meio arcaico de fazer o
confronto com as fichas nos institutos de
identificação, o que leva, às vezes, até quase
um mês. "Lá eles identificam uma pessoa
em menos de um minuto", comentou um
delegado.

Major não viu o
seqüestrador de
Marcos ser morto

O major Paulo César Costa de Oliveira,
comandante do NuCOE, viu o seqüestrador de
Marcos Paiva Alves, 8, parcialmente imobilizado,
mas não viu o início do tiroteio que matou
Valdenir Souza Alves e feriu o menino. Quando
começaram os tiros, ele estava de costas para o
Santana onde estavam Marcos, o seqüestrador e
os pais do garoto, Paulo Roberto Alves e Maria
da Gloria Paiva Costa.

No depoimento que prestou ontem ao delega-
do José Mendes, na DV-Sul. Paulo César descre-
veu toda a operação de resgate do menino desde a
Barra da Tijuca até a rodovia Niterói—Manilha.
Ele confirmou o que disse à imprensa acrescen-
tando que depois de ter visto o detetive segurar o
punho de Valdenir tentando evitur que usasse a
arma, ele se virou para avisar ao> outros policiais
que tudo estava sob controle, quando teve início o
tiroteio.

Inquérito na Justiça — Está quase
concluído o inquérito instaurado por ordem do
secretário Hélio Saboya para investigar os possí-
veis excessos cometidos pelos policiais e que foi
um dos motivos apresentado pelo secretário para
afastar o delegado Elson Campello da DV-Sul,
logo depois dele ter realizado duas operações na
favela da Rocinha, que também serviram como
motivo.

Já foram ouvidos o gerente do Banco Boavis-
ta, Valentim Kimaid Valente, o capitão da PM
Rivaldo do Nascimento Pessoa Filho, os pais do
menino, o detetive Cícero Farias de Oliveira Neto
e o inspetor Ricardo Wilke, ambos da DV-Sul, o
tenente médico do Corpo de Bombeiros, Gilberto
Alves Batista e o inspetor Nelio Machado, da
Polinter, este no auto de resistência lavrado no dia
do seqüestro, dia 4 de janeiro. Falta ouvir o
inspetor Reis da Delegacia de Entorpecentes, que
acompanhou a caravana em uma moto, sem
camisa e com uma pistola nas costas.

Depoimento — Paulo César confirmou
que fez criticas ao "modus operandi" do resgate à
imprensa. Ele disse que fez as criticas inclusive em
conversa com o delegado Elson Campello. O
major chegou a dizer que havia policiais no
comboio que não sabiam que no Santana estavam
três vítimas do seqüestro.

O major Paulo César revelou ainda como
falhou a tentativa de interceptar o carro no
pedágio da ponte. Segundo ele. logo no início da
Rio—Niterói, solicitou por rádio que o pedágio
fosse fechado e pediu ao helicóptero que perma-
necesse próximo à praça. Ela estava num gol e.
junto com dois Monzas, ultrapassou o Santana
para esperá-lo na praça do pedágio.
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o corte daNardo Paolo mostra gilete iraço

Polícia ainda não sabe
quem baleou o bancário

Continuam inalterados tanto o estado
clínico do bancário José Sérgio Guedes in-
ternado na UTI do hospital da Beneficência
Portuguesa — quanto as investigações da 20a
DP (Grajaú) para apurar o atentado sofrido
por ele, no sábado passado, quando levou
um tiro no tórax em uma discussão de
trânsito. O tiro perfurou a medula e saiu
pelas costas, mas a equipe médica do hospi-
tal se nega a fazer qualquer prognóstico
sobre o estado de saúde do bancário, afir-
mando que ele está lúcido e que só na
próxima semana, após exames radiológicos,
é que se terá uma melhor idéia do quadro
clínico do paciente, que no dia do atentado
dirigia uma moto CB-400. •

Sérgio Guedes não depende mais do
respirador — no início da semana havia sido
feita uma traqueostomia — e está movimen-
tando o braço e a perna direita. O exame de
lesão corporal do Instituto de Médico Legal
(IML) foi realizado na quinta-feira à tarde,
em regime de urgência, mas ele não pôde
responder nenhuma pergunta feita pelos
policiais da 20a DP. De acordo com o
delegado-titular, Carlos Bandeira Poppe, as
investigações estão adiantadas, sendo asses-

sorados pelo Detran, pois a única pista até
agora é a placa do carro — um fusca" WM
placa PW-5764, que deve pertencer ao autor
do disparo, ainda foragido. '.l'.'_

; Segundo o delegado, a placa é fria,--mas
elé já possui duas outras identificações páfào mesmo veículo e espera até a próxima
semana encontrar a pessoa que praticou o
atentado. O pai do bancário José Vani
Guedes, acredita na recuperação do seu
filho e acha que as investigações chegarão
em breve aos criminosos. Ele afirmou qu&fl
mulher de Sérgio, Maria Emilia, e seus netos
estão preocupados com uma futura reação
do autor do atentado.

José Vani Guedes agradeceu o apoio
que tem recebido dos colegas de Sérgio,,
integrantes do sindicato dos bancários. O
presidente do sindicato no Rio de Janeiro,
Ronald Barata, colocou a entidade à disposi-
ção da família, caso houver necessidade. O
delegado sindical e companheiro de Sérgio
no Banco do Brasil, Luis Guilherme Mendes
de Moraes, que também é motociclista,
afirmou que pretende organizar um -ato
público contra a violência no trânsito. ¦•••"->

Paulo Nicolélla

>?  ~*. >1 vT ..¦asa-- \ , Jl,

D Ò último chalé da Chácara da Gá-
vea, na rua Marquês de São Vicen-

te, 432, teve sua fachada e um dos
quartos totalmente destruídos ontem á
noite por um ônibus da Unha 174, Estra-
da de Ferro—Gávea que. sem o moto-
rista, perdeu o freio de mão na ladeira,
percorrendo cem metros antes de cho-
car-se contra a parede da casa.
A Associação de Moradores da Gávea
vai exigir que o proprietário da Empre-
sa Transportes Amigos Unidos pague a
restauração do Chalé, tombado pelo

Patrimônio Histórico do Municípior
dentro do estilo próprio da época em
que foi construído, há 106 anos.
Dois minutos antes do acidente, o pro-
prietário da casa. Armando do Cáfmp.
Guimarães, 43, estava deitado na cama.
com sua filha Artnanda, de 6 anosr,
quando foi chamado por sua mulhefc
Cleusa Maria, 38, para jantar. Assim
que se sentaram à mesa na sala o ônibos
invadiu o quarto. Uma das enormes
pedras da parede caiu rachada sobre*u
cama, que ficou soterrada numa enorme
fenda que se abriu no chão.
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Comando prende diretoria da associação de soldados
Toda a diretoria da Associação dos Cabos e

Soldados da Polícia Militar, responsável pela
assembléia realizada quarta-feira, no Clube Muni-
cipal, exigindo melhores soldos, foi presa ontem à
noite acusada dc quebrar a disciplina e hierarquia
militar. O presidente Rilmo da Costa Freitas
(soldado, que serve no Centro de Material dc
Manutenção), o vice Gabriel Batista dc Medeiros
(soldado do Io BPM), o diretor de Relações
Públicas José Carlos Ferreira Lessa (soldado do 5"
BPM) c Altimissio Delfino Cavalcante (cabo, do
12" BPM) foram punidos com 20 dias de prisão e
recolhidos ao quartel do 8° BPM, em Campos.

O comandante da Polícia Militar, coronel
Manoel Elysio dos Santos Filho, determinou a
abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para
apurar os últimos acontecimentos envolvendo
integrantes da corporação e designou o coronel
Vidal da Silveira Barros, comandante do 6o BPM,
comp encarregado das investigações. O coman-
dante Elysio mandou publicar ontem no Boletim
Ostensivo — para ser lido em todos os quartéis —
mensagem em que pede a seus comandados
"muito controle e paciência, pois o problema de
vencimentos já vem sendo tratado pelo Governo
doTEstado desde o mês passado".

$Êle adverte a tropa, mostrando que a indisci-

plina é um fato desagregador. "que ao invés dc
fortalecer as nossas pretenções, enfraquece-as".
advertindo ainda que a indisciplina não será
tolerada em hipótese alguma. O comandante da
Polícia Militar alerta os integrantes da corporação
para a ação de pessoas inescrupulosas que, ao
invés de ajudar, pretendem transformar os an-
seios dos policiais militares cm bandeiras pessoais.

Os diretores da Associação de Cabos e Solda-
dos foram apanhados em suas casas por agentes
da Companhia de Operações Especiais, levados
para o quartel do COE e, dali, transferidos para
Campos. O comando informou que as punições
foram dadas pelos respectivos, comandantes de
unidades onde serviam os diretores da associação.

O clima ontem a noite em vários quartéis da
PM era de tensão, depois que foi dado conheci-
mento da prisão dos cabos e soldados integrantes
da diretoria da associação. Revoltados, alguns
soldados perguntavam 

"quando iriam prender
sargentos que vendiam escalas de serviço e coro-
néis que colocam policiamento à porta de empre-
sas particulares (como bancos) recebendo dinhei-
ro delas". Os militares presos, além de serem
punidos com a prisão, vão responder a Inquérito
Policial Militar e, dependendo da gravidade das
acusações, poderão ser excluídos da corporação.

PM adia prova para promoção a cabo
Ò comando da Polícia Militar suspendeu as

provas que seriam realizadas hoje, no Maracanã,
parapromoção a cabo da corporação, que seriam
feitas- por 9 mil 574 soldados. O serviço deRelações 

Públicas informou que a suspensão se
deve ao fato de a PM estar precisando colocar nasruas um grande contingente "e não prejudicar o
policiamento".
" Além dos 9 mil 574 soldados que fariam a

prova — e estariam fora de serviço — ainda há o
pessoal de apoio para trabalhar no interior do
Estádio do Maracanã e o do serviço de policia-mento, o que daria um efetivo dc quase 11 mil
soldados. A data para a realização da nova prova
sefá 'ainda marcada pelo comandante da PM,
coronel Manoel Elysio dos Santos Filho.

Enquanto as provas não são realizadas, prós-
seguem abertas as inscrições para soldados da

.Polícia Militar, que estão tendo grande procura,
apesar da crise que atingiu a corporação nos
últimos, dias. Os candidatos maiores de 18 anos

^"põífiim 
procurar o Centro de Alistamento e Sele-

ção do Pessoal (Casp) na estrada Marechal Fonte-
nelle, ao lado do quartel da Escola de Formação
de Oficiais. As inscrições vão até o dia 26 de
fevereiro."O problema dos baixos salários da Polícia
Militar está sendo resolvido, segundo as informa-
ções que tenho do Secretário de Polícia Militar,
coronel Manuel Elysio dos Santos Filho — disse
ontem o governador Moreira Franco. — É indis-
pensável que haa entendimento, é uma questão de
princípios. Ninguém é obrigado a ser policial. E
uma opção profissional. Ser polícia significa ter
responsabilidades, cultivar a hierarquia, e a disci-
plina. A autoridade que um policial tem é delega-
da pelo cidadão — acrescentou.
eMorcira Franco acredita que não são só os
policiais militares que atravessam dificuldades
financeiras. "Nenhum cidadão pode se afastar da
consciência das dificuldades que o povo brasileiro
atravessa. Estamos na maior crise econômica da
nossa história. O Estado tem tentado melhorar os
salários dc seus servidores, mas não é suficiente",
concluiu.

Equipamento vai bloquear mensagens
——Ainda neste semestre, a Polícia Militar vai

dispor de equipamentos eletrônicos que permiti-
rão o fechamento de sua rede de comunicações e o

•...bloqueio de qualquer interferência indesejável à
•^corporação. Apesar do custo elevado, segundo o

8..Rolações Públicas da PM, major Lenine, o equi-
í.,pamp.nto será de grande utilidade, em termos de
,. qualidade e dinamização do serviço de atendimen-
rtó.:aa público.

i;,'í •¦,;- O Cecopom (Centro de Comunicações da
,/Pplícia Militar) continua investigando a origem

das interferências no sistema de rádio do Centro
de Operações da PM — Maré Zero — e o coronel"Sarmento, diretor do serviço, não tem dúvidas de
que elas partem de uma central de rádio clandesti-

¦.¦.na. .Não está afastada a hipótese da adesão de
•yUlguns "maus 

policiais militares mas, em número
¦yl.bem reduzido", segundo o major Lenine.

. Para evitar que as transmissões de ocorrências
afeitas pelos policiais em serviço nas rádio-
-...patrulhas sejam entrecortadas com. mensagens

pregando a greve na PM e ofensas às autoridades
do governo, há dois dias as 12 unidades operado-
nais do Centro de Operações que funciona no
Quartel General, na Rua Evaristo da Veiga, estão
coordenando seus trabalhos diretamente de suas
salas de operações, em seus respectivos batalhões.

Ao confirmar a hipótese do envolvimento de
uma central de rádio clandestina nas interferên-
cias captadas pelo Centro de Comunicações, o
major Lenine disse que, em dias seguidos, tem
sido ouvida a mesma voz, na mesma faixa, com
mensagens de termos semelhantes. Como expli-
cou, isso elimina a possibilidade de as mensagens
serem transmitidas por policiais militares, já que
eles têm uma escala de trabalho de 24 por 48
horas. O major Lenine lembrou que, no ano
passado, foi preso um traficante no Morro do
Juramento com um rádio transceptor (que trans-
mite e recebe mensagens), na mesma faixa utiliza-
da pela PM.

Equiparação leva civis a Saboya
Policiais civis pediram ontem à noite ao secre-

¦-.tário Hélio Saboya, durante audiência em que ele
„recébeu a diretoria da Coligação dos Policiais, a
equiparação aos agentes da Polícia Federal, em

:;saJários e proventos, incluídas as vantagens ine-
rentes aos cargos. Saboya ficou de estudar e levar

, «mvíolicitação ao governador Moreira Franco.
sttmxtQ presidente da entidade, Luis Berimbaum,

entregou um documento pedindo que os ocupan-
• Itcsdo Grupo Pol sejam equiparados à Polícia

Federal e que, para efeitos orçamentários, esta
reformulação passe a vigorar a partir do dia Io >

março. Solicita, ainda, que todos os benefícios
inerentes à lei sejam extensivos aos inativos e que
as despesas decorrentes fiquem por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Atualmente, um delegado de Ia, da Polícia
Civil, ganha CZS 75 mil líquidos, enquanto o de 2a
recebe CZS 70 mil e o de 3a CZS 65 mil. Um
delegado federal, em início dc carreira, já começa
ganhando CZS 135 mil. Um detetive do Estado e
antigo profissional ganha CZS 16 mil e um agente
federal, em início, recebe CZS 65 mil.m mineira é acusada

Ia morte de estudante
*bj-: Representantes de entidades que traba-
ItISjm em defesa dos direitos humanos dc-
*>iuíneiaram ontem mais um caso de violência¦*-"deJ PMs: no último dia 28 de dezembro,

quatro soldados mataram o estudante de
educação física da UFRJ José Mário Banhos

•.íilgueiras, 25, na cidade de Caxambu, em
yíyjirjas Gerais.

,8rTr, Ò pai de José Mário, Geraldo Filgueiras,
djsse que, apesar de estar em tratamento

t rpedico psiquiátrico e acompanhamento psi-
fqOfógico, seu filho não causava problemas
para ninguém.-'•' '— A única coisa que ele fazia, algumas

' vezes, era cismar que estava sendo filmado.
ii >Foi exatamente por causa disso que José
.Mário foi morto pelos policiais militares.
Morando no Rio e passando férias com a
família em Caxambu, na noite do dia 27, ele

,.$aiu de casa para dar um passeio. Na madru-
Dilmar Cavalher
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gada do dia 28, por volta de lh30min foi
impedido de entrar no Hotel Palace de
Caxambu, onde, segundo declarações dos
funcionários, afirmava que estava sendo fil-
mado dentro do prédio, levando a direção
da casa a solicitar o comparecimento da
Polícia Militar.

Mesmo sem oferecer resistência, José
Mário foi conduzido, algemado, à delegacia.
Por volta das 4h o corpo de José Mário era
levado à Santa Casa de Caxambu por dois
dos três policiais que o prenderam, e mais
um terceiro. O medico Luís Maurício Rey-
nolds constatou no corpo várias lesões e
escoriações, tentando inutilmente ressuscita-
Io, sob apelos dos policiais. Luís Maurício
negou-se a assinar o atestado de óbito sem
que fosse feita a necropsia, alegando que
casos semelhantes estão ocorrendo com ire-
qüência em Caxambu.

i—I Preocupados com o número de
crianças perdidas nas praias — no

feriado de segunda-feira foram 37 só
em Copacabana, Flamengo e Ipane-
ma — o Grupamento Marítimo do
Corpo de Bombeiros, com apoio da
Cruz Vermelha, e o 19° Batalhão da
Polícia Militar inauguram hoje dois
serviços especiais: quatro barracas,
nos postos 4 e 5 (Copacabana), na
Avenida Gláucio Gil (Barra da Tiju-
ca) e na Praça dò O, e dois trailers, no
Leme e no Arpoador. As barracas
(foto), nas cores amarelo e vermelho,
serão rodeadas de bandeiras, para
chamara atenção, e terão um voluntã-
rio, material dc primeiros socorros,
sombra, água fresca, biscoitos, refrí-
gerantes o duas cadeiras. Nos trailers
haverá quatro camas-beliches, água
gelada, banheiro e os cuidados de dois
soldados c uma PM feminina

Italianos são
assaltados em
Copacabana

O braço cortado pela gilete, uma faca
ameaçadora, a perda de um cordão de ouro
de família e os momentos de pavor vividos
pelo italiano Nardo Paolo, 43, constituem a
nova imagem que certamente substituirá a
generosidade do sol, o azul do mar, a alvura
das areias, e o espírito alegre e irreverente
do carioca que ilustram os folhetos turísticos
distribuídos no exterior.

"Assim como Nardo, seu amigo Ponso
Mário, 47, assaltado violentamente quando
caminhava pela praia, é mais uma vítima da
violência contra o turista, que cresce em
larga escala na Zona Sul do Rio", denuncia
o guia Rui Bezerra, há 23 anos no serviço.
Segundo dados da agência em que trabalha,
o número de turistas estrangeiros no Rio
sofreu uma queda de 70% em relação aos
anos anteriores.

O pior de tudo, denunciam as próprias
vítimas, é a total falta de policiamento nos
locais de risco como a praia e o calçadão de
Copacabana. Segundo os italianos, no mo-
mento em que foram assaltados, não havia
um único policial para prestar socorro e
garantir a segurança.

Enquanto isso, pouco distante dali, na
esquina da Avenida Vieira Souto com a Rua
Rainha Elizabeth, no bairro de Ipanema,
dez policiais do batalhão de choque trata-
vam de garantir a ordem e segurança duran-
te as filmagens das próximas aventuras da
Xuxa e seus "baixinhos".

Na mesma praia de Copacabana, em
frente ao Othon Palace, o guia conta o caso
de um senhor americano que foi assaltado
em plena luz do dia, por dois rapazes. Não
satisfeitos em lhe roubar todo dinheiro,
ainda o feriram com uma faca.

Palestra encerra
curso de ingleses
para a polícia

O curso ministrado pelos policiais ingle-
ses David Vaness e James Boocock, da
Scotland Yard, aos integrantes da Secretaria
de Polícia Civil foi encerrado ontem, na
Faculdade Cândido Mendes, no Centro,
com uma última palestra e a entrega de
diplomas a mais de 100 participantes.

O secretário de Polícia Civil, Hélio Sa-
boya, não pôde comparecer e foi representa-
do pelo subsecretário, Heckel Raposo, que
estava acompanhado do secretário de Turis-
mo, Elysio Pires, e do diretor da Academia
de Polícia, Roberto Vilarinho, além de ou-
trás autoridades civis e policiais.

Vários policiais que concluíram o curso
comentavam na secretaria que as técnicas
modernas e os computadores usados pela
polícia inglesa, até para a identificação de
criminosos através de impressões digitais,"são um avanço muito grande na investiga-
ção científica". Lamentaram que, no Brasil,
ainda se use o meio arcaico de fazer o
confronto com as fichas nos institutos de
identificação, o que leva, às vezes, até quase
um mês.

Menina ê baleada
em casa na guerra
de traficantes

A menina Camila Madalena da Silva, 10, foi
atingida ontem à noite com um tiro de revólver ria
barriga, quando se encontrava juntamente com
sua mãe, Ana Madalena, grávida de seis meses,
na varanda do apartamento 1.501 do prédio 1.537,
da Avenida Maracanã, na Tijuca. A garota foi
alvejada por um balaço perdido disparado por um
dos traficantes de tóxicos do Morro do Borel e'
Casa Branca, que travaram tiroteio cm disputa
por ponto de venda dos entorpecente.

Também foi ferida com um tiro nas costas de
raspão, Maria de Fátima de Carvalho, 33, que.
estava sentada no chão da sala de sua casa, na Rua
Conde de Bonfim, 1084, apartamento 704 do
bloco B, sendo socorrida na Casa de Saúde Santa
Teresinha.

A "guerra" entre os dois bandos de trafican-
tes de drogas pelo domínio das bocas-de-fumo
durou cerca de três horas — das 20 às 23h —,
terminando com a chegada de policiais do 6o BPM
(Andarái), quando preferiram fugir a enfrentar os
PMs.

Segundo o advogado Carlos Henrique Guima-
rães, 36, morador do edifício número 36 da Rua
Mário de Alencar, próximo ao morro, a troca de
tiros entre os bandidos é constante e diária.

— Eu quero saber onde está a segurança que
o governador Moreira Franco prometeu em sua
campanha quando era candidato — pergunta o
advogado.

Major não viu o
seqüestrador de
Marcos ser morto

O major Paulo César Costa de Oliveira,
comandante do NuCOE, viu o seqüestrador de
Marcos Paiva Alves. 8, parcialmente imobilizado,
mas não viu o início do tiroteio que matou
Valdenir Souza Alves e feriu o menino. Quando
começaram os tiros, ele estava de costas para o
Santana onde estavam Marcos, o seqüestrador e
os pais do garoto. Paulo Roberto Alves e Maria
da Gloria Paiva Costa.

No depoimento que prestou ontem ao delega-
do José Mendes, na DV-Sul. Paulo César descre-
veu toda a operação de resgate do menino desde a
Barra da Tijuca até a rodovia Niterói—Manilha.
Ele confirmou o que disse à imprensa acrescen-
tando que depois de ter visto o detetive segurar o
piuilio de Valdenir tentando evitar que usasse a
anua. ele se virou para avisar aos outros policiais
que tudo estava sob controle, quando teve inicio o
tiroteio.
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Nardo Paolo mostra o corte da gilete no braço direito

Polícia ainda não sabe
quem baleou o bancário

Continuam inalterados tanto o estado
clínico do bancário José Sérgio Guedes in-
ternado na UTI do hospital da Beneficência
Portuguesa — quanto as investigações da 20a
DP (Grajaú) para apurar o atentado sofrido
por ele, no sábado passado, quando levou
um tiro no tórax em uma discussão de
trânsito. O tiro perfurou a medula e saiu-
pelas costas, mas a equipe médica do hospi-
tal se nega a fazer qualquer prognóstico
sobre o estado de saúde do bancário, afir-
mando que ele .está lúcido e que só na
próxima semana, após exames radiológicos,
é que se terá uma melhor idéia do quadro
clínico do paciente, que no dia do atentado
dirigia uma moto CB-400.

Sérgio Guedes não depende mais do
respirador — no início da semana havia sido
feita uma traqueostomia — e está movimen-
tando o braço e a perna direita. O exame de
lesão corporal do Instituto de Médico Legal
(IML) foi realizado na quinta-feira à tarde,
em regime de urgência, mas ele não pôde
responder nenhuma pergunta feita pelos
policiais da 20a DP. De acordo com o
delegado-titular, Carlos Bandeira Poppe, as
investigações estão adiantadas, sendo asses-

sorados pelo Detran, pois a única pista até
agora é a placa do carro — um fusca azul
placa PW-5764, que deve pertencer ao aúíõr
do disparo, ainda foragido.

Segundo o delegado, a placa é fria, mas
ele já possui duas outras identificações para
o mesmo veículo e espera até a próxima
semana encontrar a pessoa que praticou o
atentado. O pai do bancário José -Vani
Guedes, acredita na recuperação do seu
filho e acha que as investigações .chegarão
em breve aos criminosos. Ele afirmou que a
mulher de Sérgio, Maria Emilia, e seus neips
estão preocupados com uma futura reação
do autor do atentado.

José Vani Guedes agradeceu o apoio
que tem recebido dos colegas de Sérgio,'
integrantes do sindicato dos bancários. O
presidente do sindicato no Rio de Janeiro,
Ronald Barata, colocou a entidade à disposi-
ção da família, caso houver necessidade:' O
delegado sindical e companheiro de Sérgio
no Banco do Brasil, Luis Guilherme Meridcs
de Moraes, que também é motociclista,
afirmou que pretende organizar um ato
público contra a violência no trânsito.

Paulo Nicolélla
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D O último chalé da Chácara da Gá-
vea, na rua Marquês de São Vicen-

te, 432, teve sua fachada e um dos
quartos totalmente destruídos ontem à
noite por um ônibus da linha 174, Estra-
da de Ferro—Gávea que, sem o moto-
rísta, perdeu o freio de mão na ladeira,
percorrendo cem metros antes de cho-
car-se contra a parede da casa.
A Associação de Moradores da Gávea
vai exigir que o proprietário da Empre-
sa Transportes Amigos Unidos pague a
restauração do Chalé, tombado pelo

Patrimônio Histórico do Município,
dentro do estilo próprio da época em
que foi construído, há 106 anos.
Dois minutos antes do acidente, oprO-
prietário da casa, Armando do Cgfírip
Guimarães, 43, estava deitado na cama
com sua filha Armanda, de 6 anos,
quando foi chamado por sua mulher,
Cleusa Maria, 38, para jantar. Assim
que se sentaram à mesa na sala o ônibus
invadiu o quarto. Uma das enorniês
pedras da parede caiu rachada sobrera
cama, que ficou soterrada numa cnorMc
fenda que se abriu no chão.



A galera
Boutiques criam unia casta de
vendedores especializados, na
qual a beleza e o charme têm peso

Paciência e convencimento, armas de Marcos

|fW«i
Anabela Paiva

iwww
Vendedor, 

espelho meu, b que
faço para ter um visual táo
bonito quanto o seu? A identi-

ficação, silenciosamente feita por cada
cliente que cruza as portas das boutiques
dirigidas ao público jovem, como o Can-
tão e a Company, é a maior prova de
sucesso do marketing destas empresas,
no qual a cuidadosa seleção dos vendedo-
res é peça fundamental. Completas tra-
duções de juventude, as gatase gafosque
respondem às perguntas do público com
uma receita invariável — gastar alguns
milhares de cruzados — são universitá-
rios, moram na Zona Sul, têm cano e
idade entre 17 e 30 anos. Exatamente
como o público a que atendem.

Foi o que provou o trabalho desen-
volvido por seis alunos de Comunicação
Social da PUC para a cadeira métodos de
pesquisa. Após ouvir 60 vendedores das
duas maiores redes de boutiques jovens
da cidade, eles se surpreenderam com os
resultados encontrados:

— Esperávamos que esses vendedo-
res fossem mais livres, não ligassem para
casamento, família. Mas, pelo contrário,
a maioria quer se casar e ter filhos,
mostrando um perfil bem conservador—
comenta Maria Inês Melo, que teve a
idéia de levantar dados entre os vendedo-
res após ler uma crônica sobre o assunto
do escritor Afonso Romano de Santana,
publicada no JORNAL DO BRASIL.

Também surpreendeu os estudantes
a facilidade com que os jovens entrevista-
dos abriam mão da carreira escolhida na
faculdade para transformar em meta a
ascenção à gerência da loja. "A força que
impulsiona estes jovens é o dinheiro, a
satisfação de seus interesses materiais, a
manutenção de seu status social e de seu
padrão de vida", conclui a pesquisa.

A descrição corresponde ao perfil da
gente como Jorge Bueno Brandão, 29,
gerente da Cantão da Gávea, que só
pretende trabalhar como engenheiro de
produção se tiver de sair da empresa:

Hoje em dia o jovem que ficar se
prendendo ao ideal de ser engenheiro
está entrando na maior furada.

O mesmo pensa Paulo Roberto de
Oliveira, 29, vendedor da Company no
Rio Sul:

Sou economista e atualmente só
penso em trabalhar em loja; com roupas.
Esse trabalho é um círculo vicioso, você
sempre acaba voltando — comenta, lem-
brando a sua frustrada experiência como
suinocultor.

A sedução dos cantos que a sereia do

comércio entoa aos ouvidos de jovens e
adolescentes cariocas atrai pelo menos 50
candidatos semanais a uma vaga numa
das 17 lojas do Cantão e mantém 1 mil
SOO cadastrados à espera de vez em
qualquer das 15 filiais da Company. To-
dos vislumbram, no fim do arco-íris de
roupas coloridas, o caldeirão de ouro das
comissões, entre CZS 30 mil e CZS 40 mil
para os vendedores e CZS 70 mil e CZS
100 mil para os gerentes.

Não fossem os salários suficiente-
mente atrativos para jovens que, na sua
grande maioria, estão cursando a faculda-
de, sem perspectiva profissional melhor
que a de um estágio, o horário é feito sob
medida para estudantes e praieiros. São
seis horas por dia:

De manhã vou à praia, curto, faço
o que tenho de fazer. Aqui o trabalho
passa rápido, ainda mais quando a loja
fica cheia — conta Paulo Roberto, que
considera grande vantagem "não ter de
ficar trancado num escritório".

Se o clima do trabalho — onde a
descontração e as brincadeiras entre
clientes e vendedores ajudam a compor o
ambiente de festa, complementado pela
música de grupos como Legião Urbana e
Simply Red—é um dos principais atrati-
vos para os candidatos, a possibilidade de
"conquistar a independência" não é me-
nos importante. Independência, é certo,
relativa, uma vez que a maioria continua
a morar com os pais.Meu dinheiro é para comprar rou-
pas, sustentar o carro e a faculdade de
Direito. Claro que queria ter minha casa,
mas estou acostumado com as mordo-
mias. Só saio do apartamento dos meus'
pais se tiver condição de ir para outro
igualmente legal—afirmou Marcos Viní-
cius Freitas, 23, vendedor da Company
na Gávea e morador do Leblon.

Quem, como Paulo Roberto, mora
sozinho bafada para aumentar as comis-
soes:

Você tem de se concentrar, dar
atenção, trabalhar a venda. Se um garo-
tão chega pedindo uma bermuda jeanse
não tem, eu tenho de mostrar a ele as de
brim, explicar que têm a mesma resistên-
cia, dá para usar do mesmo jeito. De grão
em grão você se dá bem.

Fundamental para o sucesso é o bri-
lho pessoal, que não implica necessária-
mente beleza, mas simpatia e charme:

Não dá pra ser feio, mas o mais
importante é a capacidade de se relacio-
nar com as pessoas — assinala a bonita
morena Érika Rabello, 21, vendedora da
Cantão.

da moda
Marcelo Carnaval
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O bom humor e
alegria permanentes
são características do
pessoal da Cantão.
Paulo Roberto (foto
menor), da Company,
não tem do que
reclamar
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O segredo é dar
à empresa uma
imagem jovem

Alguns são inacreditavelmente perfei-
tos. Outros, nem tanto. Mas todos esban-
jam charme, saúde e a energia que, segun-
do os departamentos de estilo e marketing
do Cantão e da Company, devem compor a
imagem jovem da empresa. Selecionar
gente que possua estes atributos é um
processo complicado e dispendioso, feito
por uma equipe que inclui psicólogos e
técnicos de recursos humanos das duas
empresas.

Alexandra Menescal, responsável pelo
recrutamento e seleção dos vendedores, e
Cíntia Utchtel, gerente de recursos huma-
nos da Cantão, começaram como vendedo-
ras na confecção, criada há 17 anos, com
uma loja no Largo do Machado, e que hoje
faz parte de um holding de cinco empresas,
cujo maior acionista é o empresário Peter
Simon. Pela experiência que tiveram, elas
não têm dificuldades em avaliar se o candi-
dato possui o principal quesito para ingres-
sar na firma: combinar com o estilo Can-
tão. Eles precisam de "gente 

que valorize a
nossa roupa".

Valorizar cada uma das peças que
compõem o armário montado oela loja
para transformar cada vendedor em mane-
quins, implica, segundo Cíntia, "ter uma
aparência bonita e saudável, com um bom
astral; bom nível cultural, de preferência
universitário; versatilidade, facilidade de
comunicação e capacidade de persuasão".
Todo este potencial é complementado pord/cas do departamento de estilo sobre

cortes de cabelo e outros detalhes e pelotreinamento que se segue à seleção, feita
em três entrevistas.

O treinamento — que, segundo a ge-
rente de recursos humanos, funciona como"uma verdadeira faculdade de vendas" —
inclui audiovisuais, exibição de videocasse-
tes e dramatizações sobre a estrutura e
filosofia da empresa, técnicas de venda e
exercícios para desenvolver a argumenta-
ção e a criatividade, além de desfiles infor-
mativos que se repetem a cada coleção. As
132 pessoas que trabalham nas filiais rece-
bem, além disso, constantes informações
sobre moda.

Menos sofisticado, o processo de sele-
ção da Company não é, entretanto, menos
rigoroso. Só passam pela triagem e a
entrevista, feita por quatro supervisoras,
os candidatos que possuem a "atitude
Company" citada nos comerciais da em-
presa. Segundo a supervisora-geral, Déia
de Castro Barbosa, responsável pela ad-
missão dos mais de 20 vendedores que
trabalham nas 15 filiais, é preciso, em
primeiro lugar, ter a capacidade de apre-
sentar a nossa roupa":

A aparência física é importantíssi-
ma. Os cabelos, unhas, dentes tem de estar
cuidados, embora o vendedor não precise
ser necessariamente bonito. Procuramos
que as pessoas que trabalham com a gente,
com a gente se assemelhem.

Nas entrevistas, além de avaliar o nível
cultural do entrevistado, Déia tenta desço-
brir se ele tem a "garra pela venda". Há
diferenças sutis no emprego de um ou
outro candidato:

A Gávea é um bairro mais refina-
do. Precisamos de um vendedor mais pró-
ximo deste perfil. Já no Rio Sul, onde o
público é quase todo desportista, precisa-
mos de gente que fale a sua linguagem.
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O arraso
de Lobão

Até o beijoqueiro Jorge Moura subiu
ao palco com um buquê de flores para
consagrar Lobão na noite de ontem no
Maracanãzinho. Quando o roqueiro en-
trou em cena, às 21hl0min, cerca de 20 mil
pessoas que lotaram o estádio uivaram em
aprovação e foram ao delírio com os pri-
meiros acordes de Vida Louca Vida. Esse
público engarrafou o trânsito, tumultuou
as bilheterias e, sobretudo, se portou cora
energia redobrada com o calor da casa dos
45 graus.

Como se isso não bastasse, antes do
show ele foi aquecido pela música do
conjunto inglês The Cure, que tocou no
ano passado no Maracanãzinho mesmo. A
organização teve a feliz idéia de montar um
palco aberto, aumentando a visibilidade do
pessoal que estava nas arquibancadas.

Embora o som estivesse muito ruim, o
entusiasmo não arrefeceu através de suces-
sos como Corações Psicodélicos — quando
Lobão emocionado entrou no tempo erra-
do, O Homem Baile, Revanche, com o
estádio inteiro cantando em coro. Lobão
arriscou até mesmo um samba, sozinho na
bateria, na introdução de Esse Mundo Em
Que Vivo, para delírio dos fãs.

Sonhos iguais:
dinheiro, casa,
casamento...

"A boutique transformou-se
num lugar intermediário entre a ado-
lescência e a vida adulta. Uma espé-
cie de serviço militar, um tipo de
projeto Rondon, uma variação de
aliança para o progresso dos jovens
da classe média". Quando saíram,
questionários em punho, para pes-

Íuisar 
um perfil do vendedor do

!antão e da Company, os seis auto-
res do texto "Trabalhar em Bouti-
que, uma moda para os jovens acre-
ditavam piamente no trecho acima,
incluído numa crônica de Afonso
Romano de Santana. Mas, depois de
tabulados os dados, a realidade se
mostrou bem diferente da literatura.

Ao contrário do que imaginavam
os seis pesquisadores, vender moda
não é só "um rito de passagem":
51,6% dos entrevistados queriam
continuar na boutique e 40% deseja-
vam ocupar outro cargo na empresa,
de preferência o de gerente (70%).
Emoora a média de permanência nas
duas firmas seja, segundo os depar-
tamentos de recursos humanos, de
um ano no cargo de vendedor — o
término da carreira ocorre irreme-
diavelmente por volta dos 30 anos,
quando o empregado já não é tão
jovem assim —, apenas 36% dos
entrevistados consideram o emprego
temporário.

Os resultados da pesquisa tam-
bém apontaram claramente os prin-
cipais interesses dos vendedores:
juntar dinheiro (60%), viajar para o
exterior (60%), comprar casa
(45%), casar (43,3%) e ter filhos
(41,7%).

Há mais vendedoras que vende-
dores (56% na Company e 90% no
Cantão). Cerca de 46% dos empre-
gados das duas boutiques têm entre
22 e 25 anos e 56% cursam a Univer-
sidade, enquanto 11% já concluíram
o curso superior. Só 3% deles mo-
ram com o namorado e 8% vivem
sozinhos. Cerca de 60% residem na
casa dos pais (em 8% dos casos,
apartamentos próprios). Copacaba-
na, Ipanema e Barra dividem a parte
do leão dos 81% de vendedores
residentes na Zona Sul, que percor-
rem para ir ao trabalho de carro
(58%) ou motocicleta (20%).
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Fotos de Marco Antônio Teixeira
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TJsse é o Tim Maia
Arquivo

Alfredo Ribeiro

A CONTECEU quinta-
feira no People. Tim
Maia fez o show em-
polgante que há tanto

fempo seus fãs esperavam. Dei-
xou de lado as estranhas pira-
ções que no ano passado tanto
nlaltrataram seu público em ce-*ná aberta para expor em
áhlOmin a sua genialidade mu-
sical. Sem incidentes. Tratou'com carinho a platéia abarrota-
Ha da noite da estréia e esteve
s}?em-humorado até nas costu-
meiras broncas dirigidas à me-
sa de som e aos músicos da
Vitória Regia, a sua fantástica
banda. Estava adoravelmente
irreconhecível. Doidão, ele con-
tinua. Mas isso não desmereceu
em um centavo o preço do in-
jgresso. 

"Que beleza, Tim Maia
pelo preço de uma grama!", ar-
rançava gargalhadas do públi-
jço. Tim — como a tal da grama
%r- está custando CZ$ 1 mil na
bilheteria do People, preço es-
pecial na casa que costuma co-
brar CZ$ 450 de couvert artísti-
cp. Ele merece. E se você não
.reservou lugar neste show que
se repete hoje o jeito é dar uma
batalhada na fila que se forma
na porta do night-clube. Sem-
pre cabe mais um nas escadas
junto ao salão do People.

É um show para acompa-
nhar o ritmo da Vitória Regia
batendo palmas e sacudindo o
corpo. E se der vontade de ir ao
banheiro pela passarela diante
do palco — um desfile tradicio-
nal na casa — não é preciso se
apertar para não atrapalhar a
concentração do cantor. "Essa
avenida aqui tem mais movi-
mento que a sexta-feira lá na
Rocinha", brincou com as mo-
ças que cruzavam a sua frente.
Aos garçons e maitres que cir-
culavam com bandejas no meio
do show, Tim dedicou Domin-
go, "a música que eu gravei
com Gal". Cantou velhos suces-
sos (Primavera, Gostava Tanto
de Você, Do Leme ao Pontal),
coisas que todo mundo sabe

cantarolar como Me Leva, Tele-
fone, Me Dê Motivo, Pecado
Capital, e o repertório do seu
último LF, Somos Todos Amé-
rica. Disse o Tim que esse show
é basicamente o que ele vai
levar em excursão pelo país a
partir de 7 de fevereiro. Mas em
se tratando de Maia, qualquer
previsão é temerária.

Ou alguém poderia imagi-
nar que depois da doideira do
Canecão — Tim não apareceu
para cantar —, do fiasco do
Scala — subiu ao palco 20 mi-
nutos antes da hora marcada
para a estréia — e do Circo
Voador — saiu de cena com 15
minutos de show —, ele cumpri-
mentasse sua platéia na quin-
ta-feira com um bem-educado"é o maior prazer estar com
vocês aqui no
People, rapa-
ziada muito
legal". Man-
dou axé para
Betty Faria,
Nelson Motta
e Leiloca, filo-
sofou em por-
tuguês — "o
mundo só vai
ficar legal
quando termi-
nar o dinheiro,
mas que ele
não me falte
enquanto não
terminar" — e
fez aquelas
suas costu-
meiras piadi-
nhas bandeirissíssimas. "Chei-
rar e tocar flauta é o maior
grilo. Ainda bem que eu não
cheiro... Nem toco flauta." A
flauta ele tocou para introduzir
a música Me Dê Motivo.

Teve aquelas coisas de infer-
nizar a vida do operador da
mesa de som. "Joga mais agudo
no microfone, brother, mais
grave, agudo, eco." Mas quando
Tim Maia faz um show com
princípio, meio e fim ele passa a
ter direito a chatices. No final o
público queria bis. Isso era pe-
dir demais. Tim Maia não vol-
tou ao palco, e nem precisava.
O homem arrasou com a noite.

Ele se reconcilia com o
público num show cheio de bom
humor. Hoje tem mais no People
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Em apenas três
espetáculos, o
cantor fez o
couvert dobrar de
preço, lotou a
boate e ainda é
responsável por
uma fila de
espera na porta
do People De 4a à Sábado:, BOSSA NOVA e JAZZ após 22 horas, para

ouvir e dançar.ÁÉCIO FLÁVIO (piano). LUIZ ROBERTO (bai-
xo), RUBINHO (bateria), VICTOR NETTO (sax/flauta). WALTER
DAVIO e LUCV LOURO (vozes) e MARCELO (violão).

AV. SERNAMBETIBA. 600 • BARRA • TEL.: 389-3385

ECOES

INVERNO 88

MuKEZD
/.;¦-¦ nov» wihih

MARCO RICA

GREGÓRIO FAGAJVELLO

LA BA CAGERIE

B IZA VIA NA

JOISETE DEL VECCIIIO BlJOUTERIAS

CONVIDAM

PARA UMA TARDE DE DESFILES DE SUAS COLEÇÕES, DIA 25 DE JANEIRO,
NO RIO PALACE: AV. ATLÂNTICA, 4240, RIO.

1 a oo Marco Rica
15 00 Gregõrio Fagãselio
1600 LABAGAGMlllE
17:00 BlSA VlAVA BEAUTE: BY NONATO E EQUIPE

VENHA REVIVER 0 SONHO

^^HfVM^MAS
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G A N EC Ã O
D U A SVQInI CAS
APRESENTAÇÕES
2 5 E 2 ó D"E J. A N E I R O
ÀS 2 1:3 0ÀORAS,

AVISO
EDITAL 001/88-DF-FCDF — REGULAMENTA A CESSÃO
DE SALAS E ESPAÇOS DO TEATRO NACIONAL DE
BRASlLIA/TNB PARA O PERÍODO DE 15 DE MARÇO A
18 DE DEZEMBRO DE 1988.

O Sr. Diretor Executivo da FCDF, torna público que se
encontra à disposição dos interessados, na sede da Funda-
ção Cultural do Distrito Federal o Edital 001/88-DE-FCDF.

Prazo para solicitação dos espaços e salas:
20 de janeiro a 19 de fevereiro de 1988.

FCDF: via N2 anexo do Teatro Nacional de Brasília.
CEP: 70040.
TEL: 321-4716.

m BRASÍLIA

GDF — SEC
FUNDAÇÃO

CULTURAL DO
DISTRITO FEDERAL

ifHKO «n*-*ot.*

CAPITAL DE IODOS
PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE
NOVA REPÚB. PRESIDWrE WSÉ SARNEV

GOVERNO JOSÉ APARECIDO

REAÜZAÇÃQ;

FREDROSSI

„;^ .*»," produção

WELLINGTON LIMA

FLÁVIO RANGEL
AFFQNS0 ROMANO
DESANTANNA

PROSA &VERSO

JORNAL DO BRASIL
i W'tfif*i,*«*fw**«níwwii».

PATROCÍNIO:

liHHIiHiHilitiillMlaial
NO ESPAÇO CULTURAL SOMBRA

QUADROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, DESENHOS, AQUARE-
LAS, SERIGRAFIAS, PORCELANAS, MARFINS, PRATAS, CRIS-
TAIS, TAPETES E MOBILIÁRIO DE ESTILO DE ÉPOCA.

EXPOSIÇÃO: Dias 23, 24 e 25 das 10 às 22 horas
LEILÃO: Dias 26 e 27 de Janeiro âs 21 horas

lEocÉl*
AV. DAS AMÉRICAS. 2.091

SUBSOLO - BARRA -RIO
Estactonstnenío no fcjoal

Mais infs. teis.: 266-C474 e 226-6746
Próximo Leilão dias 28 e 29 da março. Captação até 10 de março"
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VEJAM 2 DOS MELHORES ESPETÁCULOS DO ANO
INDICADOS PELO INACIN ¦ MIN. CULTURA.. . DE ESTUDO DO rV1C^/1^ENTO £-.
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uma lembrança
de Manuel Puig ^

TEATRO GALERIA

produção --.v,

SÍSH2——-

Dir. Musical
, iluminaçãoApoio cultural: 1 _—— ¦¦  „I F um tios 5 melhores

BANCO DO BRASIL | SJSSfc» *> a».

^^

Instituto Nacional de Artes Cênicas jornal po brasil
.'JS-HSHri c 225-918S - R. Senador Vergueiro, 93 Ministério do Culturo ^^^~^^^

Fernanda montenegro m

DADO
TEATRO DELFIN

266-4396 IQHNAt. PO BRAStl- W \„ ^s*Ag*3BBWH g

CURSO PROFISSIONALIZANTE EM DANÇA CONTEMPORÂNEA
Inscriçô» Atwtas até 27.-3I Setes*) rtós 29 e 30.1)1

.Rua Jornalista Orlando Dantas 2 Botalooo. Bo. FU Tel: 551-O099,

ANGELVIANNA

FACULDADE
DA CIDADE

Formação de Ator
i

Curso preparatório, visartdo selecionar |
lOO alunos para o curso 'Formcpãode Atof, |

s
válido para registro profissional. s

inicio; 01/02/88 coordenado por Bia Lessg §

Informações Avenida Epitácio Pessoa, 1óó4
Telefones 227 8996 • 2871145

Ipanema
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Carreras: uma pausa
Leucemia tira dos palcos grande tenor

Divulgação

SEATTLE 

— José
Carreras, legendário
cantor de ópera,
considerado um dos

três maiores tenores do mun-
do, estava no auge de sua
carreira quando soube que
sofria de leucemia aguda,
uma doença com uma taxa
de sobrevivência de 25% a
60%. Agora, seis meses após
a noticia, o cantor teve o
corpo limpo das células san-
güíneas cancerosas, sofreu
um transplante de medula, e
após dois meses de trata-
mento de câncer está ga-
nhando peso e recuperando
os cabelos.

Ele parece muito bem
disse Susan Edmonds,

porta-voz do Fred Hutchin-
son Câncer Research Center,
hospital de tratamento de
leucemia onde Carreras foi
submetido ao transplante de
medula em novembro. — Ele
quer resguardar sua intimi-
dade. Muita gente não sabe o
que uma pessoa passa. É um
processo muito longo, emo-
cional. Eles precisam de seu
espaço para recuperar-se.

Muitos especialistas em
ópera dizem que a doença de
Carreras não podia ter vindo
num momento pior em sua
jovem carreira. O tenor espa-
nhol, que fez 41 anos quando
se submetia ao tratamento
de câncer, a 5 de dezembro,
acabara de explodir na arena
da ópera internacional com
suas gravações de West Si-
destory, regido por Leonard
Bernstein, de 1985, e South
Pacific, de 1986.

Carreras é o mais jovem
dos três maiores tenores do
mundo — Luciano Pavarotti,
Plácido Domingo e ele — e o
que, logicamente, mais anos
de canto teria pela frente.

Uma doença desse tipo
é trágica para qualquer um

disse Ernesto Alorda, da
Ópera de Seattle. — Ele é tão
jovem. Pense em Pavarotti,
que está com 52 anos agora.
Aos 35, não tinha a notorie-
dade de Carreras hã cinco
anos.

Danny Newman, da Ópera
Lírica de Chicago, disse que
todo o mundo da ópera reza
pelo retorno de Carreras aos
palcos.

Todo mundo que eu co-
nheço no campo da ópera, e
que o conhece e admira seu
tremendo talento, está espe-

rando e rezando para a sua
completa recuperação — dis-
se Newman. — Ele é sem
dúvida um dos melhores.

Desde que chegou a Seat-
tle para tratamento, Cárre-
ras tem recebido milhares de
cartas e embrulhos de fãs de
todo o mundo, disse Ed-
monds. A imprensa espanho-
Ia mandou repórteres "cerca
de oito vezes" para saber de
seu estado, embora ele não
tenha dado entrevistas nem
permitido fotos. Carreras
também recebeu visitas de
seus amigos e colegas de
ópera.

O tenor soube que tinha
leucemia em julho, quando
filmava La Bohême em Pa-
ris. A edição de dezembro de
Opera News diz que Carreras
está programado para can-
tar num concerto em Viena
em fevereiro. Seu secretario
pessoal, que chegou a Seat-
tle a 10 de janeiro para con-
ter a publicidade sobre o ar-
tista, não quis comentar a
informação.

Embora as células sangüi-
neas sadias de Carreras este-
jam voltando, e a doença não

tenha mais se manifestado,
ele terá de passar três anos
sem uma recaída para que os
médicos o considerem intei-
ramente curado.

— Ele pode sofrer uma re-
caída a qualquer momento
— disse Edmonds. — Tem de
tomar precauções para se as-
segurar de que não vai se
expor.

Ela disse que os pacientes
que voltam para casa ficam
sem sistema de imunização
durante um ano, e precisam
usar máscaras quando saem
de casa e limitar seu contato
com certas pessoas, multi-
does e doenças infecciosas.

Assim, pelo menos uma
apresentação de Carreras já
foi cancelada. O teatro Sea-
Ia, de Milão, anunciou ontem
o adiamento da volta do te-,,
nor aos palcos, na ópera"
Adriana Lecouvreur, pro-
gramada para 28 de feverei-
ro. A direção da casa mani-
festou no entanto a certeza
de que, para a próxima tem-
porada, Carreras "terá reto-
mado sua atividade artística
e poderá atuar no teatro de
Milão".
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I»Teatro /CRITICA ^ "O balcão

liturgia das ilusões
Macksen Luiz

José
Carreras,
considera-
do um
dos três
grandestenores
do
mundo,
com
Pavarotti
e
Domingo,
está se

^randoe
pode .,„„.,,,

fvottaracantar no
próximoano

O 

balcão, que o curso de formação de
ator da Universidade Federal de Per-
nambuco apresenta na Mostra de Ve-
rão, guarda uma marca indelével no

Brasil: a montagem de Victor Garcia na década
de 70, no Teatro Ruth Escobar em São Paulo. O
barroquismo verbal de Jean Genet, que se trans-
formou nas mãos de Garcia numa construção
visual impressionante, conseguiu jogar sobre a
peça uma perversidade e uma tensão que estão
na base da obra de Genet. Na atual montagem,
assinada por Antônio Cadengue, o caráter dissi-
mulador do jogo permanente de papéis fica
translúcido pela maneira como procura projetar
a idéia de disfarce e de máscara. Cadengue
ritualiza a sua encenação, no entanto, sobre
sinais por demais evidentes de dissimulação e de
choque de contrários. Os freqüentadores do bor-
dei que transferem as suas fantasias para esse
simulacro de mundo, onde realizam impossibili-
dades e frustrações, submetem ou são submeti-
dos às suas ilusões. Há sempre quem domine ou
é dominado, reproduzindo do mundo real as suas
relações correntes. Genet é claro ao escolher
como objeto dessas fantasias alguns pilares da
sociedade burguesa (a religião, o exército, a
magistratura e a polícia), sobre os quais constrói
um projeto humano decadente.

O texto de Genet sugere inúmeros caminhos.
Pode ser tomado como uma liturgia de descida
ao inferno pessoal. Como uma alegoria dos cho-
quês sociais ou ainda como uma representaçãp
de um mundo em esfacelamento (a revolta que
está no pano de fundo é o que impulsiona ã
ação). A montagem pernambucana optou por
uma exposição clara do texto, sem muitas inter-
ferências que pudessem tornar ainda mais com-
plexa a sua absorção. Mas a peça em si sé
desequilibra no excesso de imagens e de pala-
vras e no tédio que mergulha na parte finai.
Cadengue não dribla essas deficiências, ainda
que procure com o mínimo de recursos criar um
visual atraente (os figurinos têm estilo e teatralí-
dade) e uma iluminação cuidada. Falta, contudo,
o estabelecimento de um clima dramático mais
definido, que fique próximo da contundência
verbal de Genet e da intensidade de situações1,
que provoquem, enfim, uma sensação de inquie-
tude. Os atores, ainda que se esforcem para criar
personagens, estão pouco amadurecidos para a
ambição dos papéis. É possível notar, por exem-
pio, uma uniformização no preparo vocal e^os
reduzidos recursos para solucionar algumas ar-
madilhas que a peça propõe permanentemente:

O balcão, um esforço respeitável que transcên-
de em muitos pontos aos limites universitários
onde fói gerado, não revela uma intervenção
mais original no texto, ao mesmo tempo em que
não supera os limites da peça. >,
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ELES TRAZEM O VERÃO QUEM VIVER VERA ..
JOÃO BATISTA PINHEIRO APRESENTA

MIGUEL GUILHERME
[FALABELLA, KARAM

.damm
*m/ DIREÇÃO: JACOUELINE LAURENCE
m TEATRO CLARA NUNES
Wr Tel.: 274-9696 BILHETERIA JÁ ABERTA

A PARTIR DE TERÇA-FEIRA AS *ÍS HORAS.

Patrocínio:
An.ANTirn-R
CAMBiO 'TURISMO \

ZK#Q#Í
ESTA DE VOLTA EM "AMOR E MUSICA"

TEATRO CARLOS GOMES
DE 5' A DOMINGO

Curta Temporada
Me2ta3t/0t)_

Direção: José Possi Neto

PRfeçOS
POPULARES!

APOIO CULTURAL: PROMOÇÃO:

ffflBl Sollgr m
Dbqua 288 0202ÍMAISA

Va ao Show e compre o disco

HUMOR NO JB

CULINÁRIA JUDAICA tfV
NO NACIONAL RIO ^

No dia 24 de janeiro, o Hotel Nacional Rio e o
Colégio Barilan estarão promovendo almoço e
jantar com os melhores pratos da cozinha judaica
(kasher).
Por apenas Cz$ 500,00 + 10% por pessoa.
Bebidas à parte,
almoço: a partir das12 hs.
jantar: a partir das 19 hs.

IIIUIII
HOTÉIS H0RSA

Salão São Conrado BRASIL
Hotel Nacional Rio
Av. Niemeyer, 769
Reservas: Tel. 322-1000 — ramal

das 9:00 às 18:00 hs.
2718

u9:unliabcrixcr
ANTÔNIO ABUJAMRA

em

de: Patrick Süskind
direçáo: Clarisse Abujamra

tradução de: Marcos Renaux e Thomas Frey

A? a Sábado às 21:15 • Domingo às 19 h.
TEATRO JOÃO CAETANO

Praça Tiracentes, s/n - Tel. 221-0305

Apoio
Cultural:

GotdenCross
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE >

A.C. PRODUÇÕES APRESENTA •>:

*Í**i

Stela Freitas e Flávio Galvão |
Direção: Marilia Pêra

-áiHmliSK
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TEATRO &
BARRASHOPPING

4? a Sábado
às 21:30 h.

... ¦ >., 'M--  ,?&Flw ;¦;- .:  ¦1-fflm ' .«*

Domingo
18:00 h.e 21:00 h.

S T Q Q S S I DOMINGO

>^ffS-#<L^ liiim ¦wr^tmMMSiTiaMr
Nu revist» Domingo, voe*,
encontra a programação da
semana inteira.

JORNAL OO BRASIL .*
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__ iPacto secreto Recorde Ponto alto
iíBít_ A CBF certamente ainda não per-

j_ebeu que vai ser difícil punir o'$£.*Flamengo e o Internacional pela
| .^recusa dos clubes em disputar um
í '^torneio caça-niqueis com. times de
X ^menor expressão no cenário dofu-

£*£tebol brasileiro.

yã&* Pelo simples fato de que, se o'% 
^Flamengo e o Internacional forem'£ '^punidos, todos os demais 11 clubes

| <£fiQue compõem o Clube dos 13 se
^considerarão igualmente casti-

a fígados.
S &3» As sanções que forem impostas

tf-aos dois clltbes atingirão automati-*~~camenle Iodos os demais.
* * *

Trata-se de um pacto secreto se-
lado pelos presidentes do Clube dos
13.

E não apenas de boca, mas mate-
rializado num documento registra-
do em cartório com firma reconhe-
cida e tudo.
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Volta atrás
• Voltou a clarear o horizonte
•das companhias estrangeiras"de 

petróleo que operam no
^Brasil.'». O deputado Bernardo Cabral
.telefonou ontem para o senador
Albano Franco avisando que
íaeeitou a emenda 001 que revo-"ga a estatização da distribuição
jdos derivados de petróleo no
pais.

Até que enfim
John Travolta finalmente saiu

da toca aparecendo anteontem
com a família, sete pessoas, para

. jantar no Sal e Pimenta.
i; • Depois, desceu ao Alô Alô e assis-

. tiu ao show de Maria Creuza.
* * *

- • A pessoa que fez pelo telefone as
I reservas em nome do artista impôs
como condição a ausência de foto-

h -. grafos.
¦ ¦ ¦

Risco de vida
O senador José Fogaça (PMDB-

•.RS) acha que a reação dos consti-
j, tuintes ao baixo aproveitamento de
.emendas individuais ao projeto da

.' Constituição "será terrível".
E arremata, em tom dramático,

quase shakespeariano:
— Chego a temer pela minha

¦ integridade física.

Na rápida passagem
do ex-governador Leo-
nel Brizola esta sema-
na por Sâo Paulo foi
batido um recorde.

Enquanto Brizola
estrelava como entre-
vistado o programa
Vamos Sair da Crise,
apresentado pela TV
Gazeta, a produção re-
cebeu no estúdio 140
telefonemas de per-
guntas de telespecta-
dores.

Esse total ganha
longe das chamadas
recebidas durante as
entrevistas ao mesmo
programa dadas pelo
líder do PT, Luís Iná-
cio da Silva, pelo se-
nador José Richa e pe-
lo ex-ministro Bresser
Pereira, só para citar
alguns.

DE VOLTA
Estará em breve de

volta às páginas dos
jornais o sr Mario
Garnero.

Pelo menos como
matéria paga.

Garnero está nego-
ciando por São Paulo
espaço publicitário
em vários órgãos de
imprensa.

Em terra
Justiça seja feita: a

gráfica do Senado po-
de ser o maior trem
da alegria do pais,
mas ano passado pri-
mou pela austeridade
em pelo menos uma
de suas contas de des-
pesa.

Não emitiu uma
única passagem aé-
rea para nenhum de
seus 1 mil 573 funcio-
nários.

Nos anos anterio-
res, a média de gastos
na repartição com o
vaivém de seus fun-
cionários pelos céus'
era de CZ. 3 milhões.

O ponto alto da tournée que Ro-
berto Carlos fará por 12 cidades dos
Estados Unidos será certamente
sua apresentação no Radio City
Music Hall, de Nova Iorque.

No mesmo palco, aliás, caberá ao
rei dias depois participar da entre-
ga do importante prêmio Grammy
passando o troféu às mãos do me-
lhor da música latino-americana.

Galo na cabeça
O jogo do bicho em Brasília con-

templou regiamente esta semana
pelo menos duas pessoas conheci-
das: o diretor da TV Globo na Capi-
tal, Afrânio Nabuco, e seu grande
amigo Júlio Rego.

Nabuco teve trocado o número de
seu telefone, apostou o novo no
bicho e ganhou.

No dia seguinte, repetiu a dose,
invertendo a aposta e novamente
cravou.

No terceiro dia, tendo sempre Ré-
go como sócio nas apostas, Nabuco
insistiu e o número deu na cabeça.

Os dois embolsaram uma peque-
na fortuna. * * *

Não é à toa que Afraninho Nabu-
co é tratado pelos amigos de Galo.

E lucro

QUEM VEM
Estará chegando ao Brasil nos

primeiros dias de março o pri-
meiro-ministro da Itália, Gio-
vanni Goria.

Com ele, o ministro das Rela-
ções Exteriores, Giulio An-
dreottL. .. ..
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A Câmara de Vereadores de For-
taleza, que nos últimos dois anos
tem aparecido muito mais no noti-
ciário policial do que nas páginas
da crônica política, continua a
manter brilhantemente a tradição.

Menos de 30 dias depois de ter
sido misteriosamente afanado o be-
lo relógio que enfeitava uma das
paredes do plenário da Casa, sem-
que a policia disponha até agora da
menor pista capaz de levar ao autor
do roubo, eis que se registra um
novo furto.

Desta vez, desapareceram os mi-
crofones. * * *

O que, na pior das hipóteses, pou-
pa os ouvidos dos eleitores das bo-
bajadas dos vereadores fortale-
zerisès.

O
D Neuza
Brizola"estejando
aniversário
com
Narcisa
Tamborin-
deguy
no Palace
Club

Ana
Cristina

Lima
Rocha e
Claudia

Portela nos
movimen-

tados
salões do

Rio

Mesa de dois
A clientela do restaurante Rio's passou on-

tem todo o almoço de pescoço esticado.
Todo mundo curioso para saber o que con-

versavam, numa mesa de dois, os ex-ministros
Mário Henrique Simonsen e João Paulo dos
Reis Velloso.

SEQUER
• Do senador Marco Maciel, fulminando os
boatos que correram em Brasília sobre um
recente encontro seu com o presidente José
Sarney para tomar o café da manhã:

— Eu não tomei com Sarney o café da
manhã. Aliás, nem cafezinho.

ESTRELA
Virá ao Brasil em

maio o saxofonista
Stan Getz, o músico
que mais divulgou a
música popular
brasileira nos
Estados Unidos.

Será a principal
atração do V
Multimoda — o
maior prêmio da
moda brasileira —
que este ano fará
uma homenagem à
Bossa Nova pela
passagem do seu 25°
aniversário.

Carnaval "gay"
Ricardo Amaral acaba de engordar, pe-

lo menos temporariamente, o seu patrimô-
nio comprando por cinco anos os direitos
da palavra ptay.

Agora, vai tratar de fazê-la virar dinhei-
ro promovendo no Roxy Roller dois gran-
des bailes de carnaval gays.

O primeiro, no sábado de carnaval, terá
o nome de Salada de Frutas e pedirá como
fantasia "frutas frescas", e o outro, na
terça, será o já tradicional Gala Gay.

* * *
Os dois nada terão a ver com o baile de

abertura da programação do Roxy Roller,
a Noite do Azul e Branco que, na quinta-
feira anterior ao carnaval, festejará a es-
cola de samba Beija Flor.

RODA-VIVA
O governador e

sra Newton Cardo-
so estão convidados
para almoçar hoje
no sitio do Pericu-
má com o presiden-
te e sra José
Sarney.

O ex-governador
Leonel Brizola e o
deputado Roberto
d'Ávila voaram on-
tem para Madri e
na segunda-feira ai-
moçam com o pri-
meiro-ministro Fe-
lipe Gonzalez.

Já está de agre-
ment no bolso o
próximo embaixa-
dor do Brasil em
Caracas, Renato
Prado Guimarães.

O ministro da
Justiça da Espa-
nha, Federico Le-
desma, aterrissa
nos primeiros dias
de fevereiro em
Brasília.

O hotel Galeão
Sacramento, em
Itaparica, estará
promovendo a par-
tir do dia 30 um
grande leilão de ar-
te compreendendo
mais de 200 peças,
de porcelanas a
imagens sacras.

Mesa de mulhe-
res, ontem, no ai-
moço do Laurent:
Celina Valladào,
Maria Inès Piano,
Yara Andrade e
Marlene Rodrigues
dos Santos.

A sra Consuelo
Pereira de Almeida
será anfitriã hoje de
um jantar em ho-
menagem ao sena-
dor e sra Jorge Bor-
nhausen.

O poeta João Ca-
bral de Melo Neto
já tem candidato à
vaga aberta na
Academia Brasilei-
ra de Letras: Mario
Quintana.

De canudo no
bolso Marcelo Fon-
tes Oliveira, que co-
Ia grau hoje em Di-
reito na PUC.

O governador Jo-
sé Aparecido de
Oliveira será rece-
bido no dia 27 em
Roma pelo Papa
Joào Paulo II.

Foram vendidos
60 mil ingressos pa-
ra o show de Júlio
Iglesias, ontem, no
estádio Geraldão,
no Recife.

Pobre Lácio
Em seus últimos pronunciamentos, o se-

nador José Richa tem usado com alguma
insistência a expressão "pseuda-
democracia".

Pseuda assim mesmo, no feminino.
É dose.

Zózimo Barrozo do Amaral

¦ O espetáculo que abre a temporada mais
romântica dos últimos tempos.

_LÔ.
LÔ4? ° sábcK,° ¦23:30h-

Rua Barão da Torre, 3Ó8
Reservas: 52i-1460

BIA NUNES na comédia
do vorão

NA 502 MULHER SO
PAGA 1/2 RODÍZIO
Promoção especial exceto Sáb.,
dom. e feriado. Churrascaria 502
Rua Conde de Bonfim, 502 Tele-
fone: 208-0249.
4a e sáb. Feijoada no Rodízio
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A MAE DE NEURÓTYKA: DE 5' A DOMINGO
ÀS 21.30 HS

SOMENTE ATÉ
7 DE FEVEREIRO

TEATRO
CÂNDIDO MENDES

TEL. 227-9882

SÁBADO - DIA 23 .

;%)^%*

JANEIRO
MARACANÃZINHO - 20 H

1JÊRNMW9

A 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

LEILÃO
1.000 PEÇAS EM LANCE LIVRE
Quadros, Móveis, Louças, Cristais, Bron-
zes, biscuis, e outros objetos antigos.

Dias 23 e 24 de janeiro de 1988.
Sáb. edom.:das 14 às 22 hs. Seg.:das 10 às 22 hs

EXPOSIÇÁO:
janeiro de 1988.

s 14 ás 22 hs. Seg.:i

LEILÁO:
Dias 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 1988 às 21 .-00 hs

Local:
MANSÃO DAS ARTES

Rua General Góes Monteiro, 306
295-5098 — Botafogo

DOYÔ AND GIRLÓ

PRESENTE DE VERA0
30%

Ipanema-Forum/267-2245 — Rio Sul/295-0796
Ba.raSh-pping/325-9545 — BarraShopping Infantil/326-1001

Quitanda, 50 Centro/242-3125 - PlazaShopping Niterói/722-504^,

ROBERTO WM LÃSEY

(§) DINERS CLUB

NAMÍBIA
ENTRE O DESERTO VIVO E O SANTUÁRIO SELVAGEM

(Álnc_ do Sudoeste)

Um clocum.nwno audiovisual computadorizado de

PETER M1LKO e AMYR KUNK

22 D£ IAN.IRO A 7 Dt FEVEREIRO DE 88
CEMTOO EMPRESARIAL RIO -PRAIA DO BOTAFOGO, 228

QUINTAS E SEXTAS ÃS 20.00 HS E 21 30 HS

SÃBADOSEDOMINGOSÀSI8 30HS.20 00HSE2I 30HS

APOIO CUUUR Al

JORNAL DO I.RASU
IIOKI/ONir

||BMtt«OflOWBÍO**UPWPtO«KÔIN
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do carnaval
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Chiclete com Banana: movido a energia

O bloco afro, sob
o comando de Luís
Caldas, surgiu em
Salvador e tomou
conta do país

Tárik de Souza

ATRAS 

do trio elétrico só não
vai quem já morreu. O grito de
garra emitido por Caetano Ve-

loso em 69 começou a mudar a geopo-
lítica do carnaval. A partir daí, os
sambas-enredo (que já haviam sufo-
cado a marchinha) cederam parte de
sua hegemonia foliona aos frevos
baianos ligados na tomada. E no ras-
tro luminoso dos trielétricos desce-
ram os afoxés apoiados no ritmo ije-
xá transformado em deboche, fricote
e tititi. Miscigenada com o reggae
jamaicano, a salsa cubana e o caribe-
nho merengue, a africanização tomou
Salvador e desembarca em massa na
safra deste ano nas lojas de discos do
p-aís. Trata-se de uma tropa de cho-
que heterogênea, a começar pelo co-
mandante-em-chefe, Luís Caldas, o
criador do fricote, cada vez mais tec-
nopop em seu ambíguo Lá vem o
guarda. Atrás dele vem Gerônimo
(Dandá, Continental), o do sucesso
Eu sou negão, rebatido pelo recente
Eu sou neguinha, de Caetano e mais
o poeta e cantor Bena Roberto (Cara
lavada, Continental), avalizado pela
produção do guitarrista Robertinho
de Recife. Entram no cordão também
o veterano Chiclete com Banana (Fé
brasileira, Continental), a iniciante
Banda Reflexu's (Da mãe África,
Odeon), revelação do carnaval baia-
no de 87 a bordo do trielétrico, e o
bloco Olodum, o lançador do Faraó-
ó-o com uma nova ponte musical:
Egito/Madagáscar (Continental). Até
o sisudo trio Che Guevara, Lenin e
Fidel Castro foi convocado a cair na
folia do Olodum.

Este bloco afro pintou no carna-
vai de 80, com o tema Olodum na 6a-
feira, acusado de abrigar uma mistu-
ra explosiva de ladrões, prostitutas,
homossexuais, policiais e jornalistas,
lembra Luís Fernando Carvalho, do
jornal A Tarde, de Salvador. O conti-
nente (ou o conteúdo?) cresceu tanto
que o Olodum anuncia um desfile de
3 mil 500 figurantes para 88. No Lp, o
bloco através de seus puxadores La-
zinho, Tonho Matéria, Suka e Betão
faz um apanhado dos três últimos
carnavais, uma trilogia de pontos
cardeais do enclave africano, passan-
do por Cuba, Egito e Madagascar. O
esquema instrumental é o mesmo das
ruas: uma ala de nove percussionis-
tas com seus tambores espancados
por varetas do tipo usado no candom-
blé, em contraste com as vozes nuas
dos solistas. Em seu comboio sonoro
arrastado entre a marcha-rancho e o
ijexá, o Olodum manda longos dis-
cursos em descompasso com a melo-
dia como os do rap. Exaltam Che
Guevara, ("mente fortemente revolu-
cionária") ou a cultura Malgaxe em
longos enredos que lembram a linha
alquimista de Jorge Ben.

Também estreante em disco, a
banda Rellexu's emplacou o Alfabe-
to do negão, um samba de quadra do
Ilê Ayê, além de gravar o Madagas-
car, do Olodum. No baticum afro-
baiano do grupo movido a teclados,
há espaço para uma postura anti-
apartheid (Libertem Mandela) e uma
recriação da Oração para a liberta-
ção da África do Sul, de Gil, que
expõe a fragilidade da vocalista. Na
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Luís Caldas: impacto pornô

Dandá — Gerônimo (Continental).
Arranjos Gerônimo, Toni Duarte e
Pedrinho Rego. Participação especial
Silvinha Torres.

Cotação: * *

Cara lavada — Bena Roberto
(Continental). Produção: Robertinho de
Recife. Músicos convidados: Serginho
Trombone, Paulinho Trumpete, Serginho
de La Mônica, Paul Liberman e Don
Harris.

Cotação: * -*•

Egito/Madagascar — Olodum
(Continental). Solistas: Lazinho, Tonho
Matéria, Suka e Betão. Participação
especial na vinheta Cuba Brasil, John
More (sax-alto) e Bira Reis
(sax-soprano).

Cotação: • •

Fé brasileira — Chiclete com
banana. (Continental). Com Bell (baixo,
vocal solo), Rey (bateria), Wadinho
(teclados), João (guitarra, vocal), Deny
(percussão), Rubinho (ritmos, vocal) e
Walter (percussão).

Cotação: *

Lá vem o guarda — Luis Caldas
(PolyGram). Arranjos e regências: Luis
Caldas e Mareio Miranda. Participação
especial: Guilherme Arantes, Carlinhos
Brown, Ary Dias e Luis Gonzaga.

Cotação: *

Roflexu's da Mãe África (Odeon).
Guitarras: Ninho e Nino Moura. Baixo:
Ostinho, Otávio. Bateria: Reinaldo,
Cezinha. Teclados: Daniel. Luis Assis,
Alfredo Moura, Ricardo e Ademar.
Percussão: Luis Piruete, Abílio, Ramos
e Toni Mola.

Cotação: *

Gerônimo: delírio

casa do sexto LP, o Chiclete com
banana confirma em algumas faixas
a indigesta mistura de seu nome,
especialmente em Te amo tiete e na
insistência dos coros de Mude este
mundo. Quem prefere pular uma qua-
drilhá ao sabor do trielétrico, avance
até a última faixa Popurritmos do
interior, onde o grupo exercita me-
lhor sua receita de som literalmente
movido a energia.

Entre os solistas, o campeoníssi-
mo Luis Caldas que fez o país sacu-
dir-se no fricote ("Nega do cabelo
duro/que não gosta de pentear"),
mergulha em maré baixa de vendas
neste autobiográfico Lá vem o guar-
da (o pai era patrulheiro da polícia
rodoviária federal): depois das 400
mil cópias do anterior Flor cigana
ainda está em 180 mil compradores
do novo disco. As razões da queda
podem estar no aumento da concor-
rência, ou na progressiva diluição do
impacto levemente pornô dos emba-
los de Luis Caldas ("Quem não gosta
de deboche ...") como na faixa de
trabalho Haja amor ("Fazer zum zum
na cama/e gemer sem sentir dor").
Menos estilizado, mas também a ca-
minho do pop nosso de cada dia, o
Gerônimo de Dandá está entre os
bons discos do pacote afrobaiano.
Baiano da ilha de Bom Jesus dos
Pobres, 34 anos, Gerônimo Santana
Duarte, o criador de Eu sou negão
também assinou a macia É d'Oxum,
do seriado Tenda dos milagres. Estes
extremos de energia e delicadeza são
flexionados por ele entre o reggae do
título, o afoxé Abecedário e a levíssi-
ma Lambada de delícia. Poeticamen-
te, Gerônimo viaja do delírio propa-
roxítono de Vida que passamos
("heavy metal, I know/solta o papel
que a coisa vai") ao saboroso frag-
mento sociológico de Abafabanca
("Só quem tinha geladeira era petro-
leiro/aí o peão virou burguês/cortinas
com dinheiro ele fez no seu canzuá").

Nascido e criado em Cachoeira,
cidade mítica do Recôncavo, Bena
Roberto descende nitidamente do
tropicalismo, a partir de um álbum
revista publicado em 80, Biscoitos
finos, com a participação de Caetano
dos irmãos Waly e Jorge Salomão,
Hélio Oiticica e Nelson Rodrigues.
Poeta da geração mimeógrafo (Paisa-
gem vulgar brasileira, 72; K-Ótica,
76), Bena exorcisa as etiquetas de
fusão em seu disco bem oxigenado.
Tem desde "reggae meio bolero ro-
màntico" (Cara lavada) até "frevo
brega" (Troca a pilha do rádio)."Ponto de macumba tecnopop" (Vi-
va Oxóssi, viva), "um funk sensual"
(Boca em boca) e um tal "bang bang,
sexo e rock'n roll" (Sexo em Beirute)
tudo temperado com muito humor e
dendê. A nova onda afro-baiana tem
coincidências, mas não é uniforme e o
sul maravilha pretende embarcar ne-
Ia como admitiu à Folha o líder dos
Paralamas do Sucesso, Herbert Vian-
na: "Na Bahia está acontecendo o
que há de mais interessante em músi-
ca no mundo, os blocos afros", exage-
rou. No próximo LP da banda está
garantida uma participação do Olo-
dum, "com suas letras que são verda-
deiros épicos". Atrás deles (e a rebo-
que dos Paralamas) só não vai nesse
carnaval quem já morreu

Carla Rio
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Betty dis que o carnaval não é um exotismo

O livro dos
que pulam
para lembrar

José Castello

O 
carnaval é sempre apre-
sentado como a festa do
esquecimento, em que os

mais felizes são os mais desme-
moriados. A psicanalista Betty
Milan pensa que ele é também a
festa da recordação, o império da
memória. Para provar esta tese,
está lançando o livro Brasil, os
bastidores do carnaval, textos
poéticos que, ao invés de serem
ilustrados, ilustram fotos de Jor-
ge Bodansky e Jorge Hirata feitas
entre 1979 e 81 nos barracões das
escolas de samba. Não é gratuita
esta ênfase ná imagem. Betty op-
tou por estudar as alegorias justo
porque elas colocam em cena,
melhor que qualquer outro quesi-
to, as representações da folia.

As 40 fotos do livro mostram
alegorias de dragões orientais, fa-
raós do Egito, deuses indianos,
máscaras de samurais, esfinges
da Mesopotâmia, o sorriso do Rei
Momo. Símbolos arrancados de
culturas dos 5 continentes, que
por si desautorizam o preconceito
de que o carnaval seria a festa da
pureza nacional. Betty propõe:"Ao assimilar símbolos de todas
as culturas, o carnaval neutraliza
a fantasia do descobrimento, a de
que o Brasil seria o sítio do paraí-
so." A psicanalista pensa que a
postura oficial tende sempre a
apresentar o carnaval como um
ritmo nacionalista e xenófobo. O
que é aceitar a posição periférica
em que o capitalismo internado-
nal sempre isola o pais. "É a poli-
tica da clausura", diz, "mas no
sambódromo o que se vê não é a
clausura, é a abertura."

O carnaval, no livro de Betty,
não é mostrado como um fato
exótico, distante, folclórico. Algo
em que o país não reconhece sua
identidade, mas sua estranheza.
Quatro dias fantasiosos e estra-
nhos. "Procuro mostrar, ao con-
trário, que ele é uma festa em que
realizamos nossa identidade à
medida que nos universaliza-
mos." A maior prova de que o
carnaval é visto como quatro dias
extravagantes após 361 dias nor-

mais é a destruição completa das
alegorias após a festa. Um ato
equivalente ao de destruir escul-
turas após um vernissage. "Este
desperdício sistemático deve ser
visto como uma manifestação de
:acismo", entende Betty. "Existe
maneira mais violenta de praticar
o racismo do que deixar tudo isto
se perder? O que está por trás do
racismo é o ódio à cultura mesti-
ça, na qual não queremos nos
reconhecer."

Betty propõe, então, a criação
imediata de um museu das alego-
rias, até porque em sua última
viagem à Europa ouviu a notícia
de que, em Bruxelas, estudiosos
de arte pretendem fundar um pé-

Betty Milan:"No sambódromo
o que se vê não:
é a clausura,
é a abertura".

queno museu apenas para arqui-
var peças do carnaval do Rio. "Ó
carnaval é a festa da memória,
nele recordamos tudo aquilo que
nos funda enquanto nação. E a
grande epopéia brasileira. Só qué,
como se realiza através do sam-
ba, da dança e do canto, não è
reconhecido como epopéia." Á
psicanalista prepara-se, agora,
para fazer uma pesquisa sobre ò
futebol. A posição oficial é, por
hábito, exibir o carnaval e o fute-
boi como faces de nosso folclore,
nunca como eventos fundadores
do Brasil. "Minha posição é a de
tratar estes temas fora do âmbito
do exotismo. Mesmo porque nós
jamais escaparemos destas ima-
gens, e não haveria razão alguma
para escapar delas." O livro de
Betty pode ser lido, então, como
um guia de viagem pela memória
brasileira. Desagradará, apenas,
aos que teimam em ver o carna-
vai como uma Nega Maluca estra-
nha, que nos diverte muito, mas
com quem não temos laços.
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li* A gata enigmática
Paula Toller pede uma trégua aos que teimam em vê-la

como uma roqueira descartável e adolescente.
Pede que a ougam.
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Márcia Cezimbra

PAULA 

Toller é care-
tona? Na opinião da
letrista e vocal do
Kid Abelha e os

Abóboras Selvagens, careta
é a crítica que considerou
podre o Tomate — primeiro
LP depois da briga de Pauli-
nha com o ex-namorado e
ex-baixista do grupo, Leoni,
lançado em setembro pela
WEA. Todo crítico, segundo
a cantora, "é uma coisa bro-
cha, um cara que recebe de
graça um convite para pro-
curar defeito no show". Ela
disse não esperar de um tipo
desses qualquer movimento
com o som. O público é dife-
rente. Sente em vez de pen-
sar. Ama ou não ama Paula
Toller. A multidão de 20 mil
fãs certamente não esgotou
há dois dias os ingressos do
espetáculo de hoje, no Mara-
canãzinho, para acertar to-

•mates podres na gata loura.
Ela vai fechar a noite, aberta
às 20h por Leo Jaime, na
segunda edição do projeto
Alternativa Nativa.

Paula reconhece, porém,
que Tomate, apesar do disco
de ouro (100 mil cópias ven-
didas), é um trabalho de
transição, fruto da insegu-
rança após a ruidosa saída
em 86 de Leoni, o "pai" da
banda. Abandonada pela
mãe aos dois anos, Paula
Toller foi criada pelos avós e
nem desconfia hoje se sua
mãe está viva. É por isto que
diz saber muito bem que fi-
lho é de quem cria. "O Kid
Abelha era muito o Leoni
compondo sozinho ao violão
para a gente fazer o arranjo.
Ele saiu e nós decidimos
cuidar do Kid. Nos unimos e *
lançamos Tomate. Valeu
por existir", explica. Depois
que Paulinha mandou um
pandeiro na cabeça de Leo-
ni, nos camarins do Cidade
Live Concert, há dois anos, a
gota d'água para seu afasta-
mento, a briga com o ex-
namorado rendeu, segundo
ela, ótimos resultados. "A
gente não faria um trabalho
coletivo com Leoni. Agora
estamos unidos e todo mun-
do faz tudo e muitas músi-
cas a gente faz tocando, já
como são ao vivo. Ficou
uma coisa mais life", diz.

Ela garante que não
manda no Kid Abelha, mas
anuncia que o grupo deve
entrar em estúdio para lan-
çar um novo LP em setem-
bro. Não quer um som muito
tecnológico e pensa em
abandonar o funk, marca de
seus maiores sucessos: Fixa-
ção, do primeiro LP, Pintura
íntima (83), Lágrimas e chu-
vas, do segundo, Seu espião
(84), e as mais recentes Dan-
ce e Eu preciso. "É uma
idéia que vou discutir com a
banda. Quem dá a última
palavra é sempre uma in-
cógnita, mas, quanto às da-
tas de estúdio e lançamen-
tos, a gente sempre concor-
da." A nova formação, se-
gundo ela, "é eterna en-

C quanto dure". Hoje à noite,
_ por exemplo, o Kid Abelha

entra em cena com dois "pa-
ralamas" do Hollywood
Rock: George Israel no sax e
Matos no trombone. Os ou-

- tros do grupo, agora com
nove músicos, sao Bruno
Fortunato na guitarra, Don
Harris no trompete, José
Lourenço nos teclados,
Cláudio na bateria, Júlio na
percussão e, no baixo, Nilo
Romero, ex-Cazuza.

O empréstimo de George
Israel ao show do Paralamas
do Sucesso prova o bom re-
lacionamento de Paula Tol-
ler com outro ex-marido, o
band-leader Herbert Viana."Nunca deixamos de ser
amigos. Já éramos amigos
antes do casamento. O Pa-
ralamas é uma banda meio
irmã. Começamos juntos pe-
lo mesmo caminho", diz. Ela
repete que a saída de Leoni
não foi uma briga de ciúmes,
como foi noticiado em 86."Nós estávamos separados,
eu estava superfeliz e ele
também. Não foi problema
pessoal". É a implicância da
crítica, segundo ela, que pa-
rece coisa pessoal. "Não sei
por que tanta implicância.
Talvez porque eu seja do
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üiria palavra amiga
D "A Paula tem -im ar

misterioso, um jeitão meio
frio de cantar. Mesmo sendo
muito feminina, ela é também
muito cerebral. Parece que não
se empolga muito no palco, que
está sempre meio tensa, fechada
em si mesma. Faz um estilo cool
como o da Marina, só que a
Marina faz um pouco mais de
manha, solta um pouco mais o
lado sensual, enquanto a Paula
faz mais o tipo fechado. Ela tem
amadurecido muito como
cantora. No último disco parece
ter superado todas as
expectativas. Está ótima.
Infelizmente, as pessoas ainda
insistem em ligar a Paula a uma
imagem mais comercial, mais
comportada. Este é o preço que
ela paga por ser muito grilada
com o sucesso. A Paula tem
medo da fama, não corre atrás,
não faz média. O que dá certo
hoje no rock é o tipo bad boy,
como o Lobão, o Cazuza, o
Renato Russo. A Paula tem
muito talento, mas não tem um
prestígio correspondente a este
talento, porque náo cede na sua
maneira de ser. Ela foge dos
formadores de opinião, e eles não
sabem o que estão perdendo."

Leo Jaime
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Mapa astral
I I Paula Toller nasceu às1—' 13h50min do dia 23 de agosto
de 1962 no Rio de Janeiro. É
Virgem com ascendente em
Capricórnio e Lua em Gêmeos.
Sem saber de quem se tratava, o
astrólogo Pedro Tornaghi disse
que o Sol e Urano no mesmo
ponto do céu, a zero grau de
Virgem, faz Paula passar por um
processo intenso de diferenciação
do meio. É altamente consciente
de si para se mover livremente
em seu ambiente. Vai se
expressar de maneira própria e
única. O zero grau em Virgem lhe
dá uma delicadeza bastante
espontânea, mas a aparência
bobinha para o mundo externo
esconde uma intolerância com
limites impostos por tradições. É
um mapa complicado, de muitos
conflitos. A Lua em quadratura
com Júpiter traz excessiva
emoção e a Lua em nova
quadratura com Plutão indica
preocupação com o futuro e
muitas lembranças de traumas de
infância. É boa para casar com
cantor: tem a Lua em triângulo
com Vênus, os astros dos
cantores e casa do casamento em
Câncer que, segundo a lenda, é a
cigarra. A Lua na casa seis vai
pedir cuidados com a saúde para
evitar especialmente problemas
nervosos e emocionais, bronquites
e problemas respiratórios em
geral. Vènus na casa do trabalho
faz com que Paula capte
simpatia de seus superiores e seja
gentil, harmoniosa e diplomática
na profissão. Tem pontos de vista
bastante originais e um lado
meigo muito bonito.
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Rio. Ou por ser mulher, com
uma vida reservada. Eles
gostam de tragédias e exem-
pios de vida. Um roqueiro
atolado em drogas, no ál-
cool, a vida estampada nos
jornais. Eu não me exponho
e me chamam de aristocráti-
ca, de blasé. Ora, eu nasci e
ainda não consegui sair da
classe média", reclama.

É difícil sair da classe mé-
dia no Brasil. A garota que
largou a faculdade de Dese-
nho Industrial para acelerar
uma independência econô-
mica com um grupo de rock
em 82 não conseguiu com-
prar uma casa, apesar dos
seis discos de ouro e 20 mil
ingressos esgotados com an-
tecedência. Aluga um apar-
tamento pequeno na Gávea,
vizinha de seu novo parcei-
ro, George Israel. "Ter seis
discos de ouro, shows de su-
cesso e não ter uma casa
própria é bem Brasil, não
é?", comenta a cantora. Ela
afirma, porém, que não está
atrás de dinheiro. Uma de-
claração que a faz imaginar
novas ironias da crítica."Vão me arrasar por isso,
mas o que vou fazer? Dinhei-
rp para mim não é um valor.
É uma imposição. Pelo me-
nos tenho dinheiro para fa-
zer o que mais gosto:
viajar".

Paula Toller está de volta
de uma excursão pelo Nor-
deste e faz questão de de-
nunciar a nojeira das praias
brasileiras. "A praia do Fu-
turo, no Ceará, virou um bar
cheio de lixo. É um choque.
Daqui a pouco ninguém
mais vai poder mergulhar
em Ipanema ou Copacaba-
na. Fico pensando na Barra
que quer se emancipar, mas
para mim isso é coisa para
eleger mais um prefeito e
construir mais espigões co-
mo aquele esqueleto horrí-
vel, o Athaydeville. Deviam
implodir aquilo. Temos que
salvar as nossas praias". O
discurso ecológico é o máxi-
mo de sua atividade politi-
ca. E que não venha a crítica
cobrar conteúdo das letras
de Paula Toller. "Não vou
fazer música política quan-
do tem o Renato Russo e o
Lobão que fazem muito me-
lhor. Não há um só caminho.
Isso não quer dizer que mi-
nha música seja alienante.
Sei que milhões não têm um
mínimo, que isso é execra-
vel, mas não vou bater sem-
pre na mesma tecla. Viver
não é só sobreviver", de-

As letras de Paula Toller
recebem da imprensa adjeti-
vos como "abobrinhas", "ro-
mantismo adolescente","descartável". O terceiro
Lp, Educação sentimental,
de 85, veio com a advertên-
cia do cantor Caetano Velo-
so de que a acusação de neo-
careta seria "um engano
muito fácil para não ser sus-
peito". Nem por isso foi pou-
pado pela crítica. Deste Lp,
o Kid Abelha canta hoje
com o parceiro Leo Jaime,
Fórmula do amor. Esta mú-
sica detonou a briga de 86.
Leo Jaime convocou na épo-
ca o Kid Abelha, mas esque-
ceu de chamar Leoni ao pai-
co. A pancadaria apareceu
como "falta de educação
sentimental nos jornais".
Paulinha não esconde a re-
volta contra tanta pressão."Ninguém entende que o
Kid Abelha é uma banda
pop. Toca rock, samba e até
MPB. Não tenho culpa se as
coisas que gosto atingem
tanta gente. O rádio era
muito chato em 82. E claro
que agora só tem rock, uma
coisa industrial difícil de
combater, mas não derrubei
ninguém. O lugar estava lá e
eu peguei." A cabeça louro-
Madonna de Paula Toller já
não tem uma fixação afetiva
— está solteira — e pede
trégua em uma outra fixa-
ção: chega de tomates da
imprensa!
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? Dois filmes,
hoje, têm a

guerra como
pano de fundo
para as
emoções de
seus
personagens.
Em Atraiçoado
(Canal 6, 15h),
Clark Gable é
um agente
aliado, em meio
a pessoas
suspeitas, na
Holanda da
Segunda
Guerra
Mundial; em
Adeus às armas
(Canal 2, 23h),
o cenário é a
Itália da
Primeira
Guerra, vista
através dos
olhos (e da
pena) de Ernest
Hemingway. A
melhor atração
de hoje, porém,
não tem a ver
com guerras,
pelo menos de
forma direta: é
Casino Royale
(Canal 4,
21h30min),
engraçadíssima
e milionária
comédia
maluca,
realizada a
partir do
primeiro
romance de lan
Fleming, que
tinha como
personagem um
tal de James
Bond.
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A guerra com
Clark Gable

Ga&Ze é wm agente
secreto americano entre
traidores na Alemanha
nazista em Atraiçoado

(Canal 6,15h)
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CINEMA

O 

mesmo sumário que, agora, o
cinema americano está fazen-
do do Vietnã, foi realizado na

primeira metade, dos anos 50, tendo
como alvo a 2a Guerra Mundial. Depois
de cinco anos de filmes heróicos e
ufanistas, o cinema começava a buscar
as emoções das pessoas que, de algu-
ma forma, estiveram envolvidas no
conflito. Medo, culpa, covardia, trai-
ção, heroísmo. Palavras que percorrem
filmes como Atraiçoado (Canal 6,15h),
realizado em 1954 pelo alemão Gott-
fried Reinhardt.

O filme é estrelado por Clark Gable,
the king que, aos 53 anos de idade, não
havia perdido a realeza. Ele contrace-
na com Lana Turner, com quem já
havia trabalhado em 1940, em Honk
Tonk. Gable é um espião que, em plena
Holanda dominada pelos nazistas,
atua com a ajuda de uma alemã, ex-
colaboracionista, e com um lider da
resistência, conhecido como A cicatriz.
Acontece que, no decorrer do filme,
não se sabe ao certo sobre as intenções
destes personagens. Traição é uma pa-
lavra sempre no ar, e ninguém confia
em ninguém.

Tudo se passa numa Holanda de
cartão-postal, captada pela belíssima
fotografia de F.A. Young, que disse ter
se inspirado nos quadros de Rem-
brandt. Por baixo desta beleza, porém,
se ocultam contraditórias emoções.
Gable, conhecido como "cavaleiro riso-
nho", por suas atuações sempre bem-
humoradas, está. sério e entristecido
neste filme. Afinal, estamos na guerra,
onde os sentimentos mais fortes afio-
ram e as verdades mais cruas não
podem ser mais escondidas. Questões
que colocam este filme alguns pontos
acima dos rotineiros thrillers que esta-
mos acostumados a ver.

Deborah Kerr è uma das
muitas estrelas que desfilam
em Casino Royale (Canal 4,

21h30min)

James
Bond
ficou
maluco
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cinema americano, ao
longo de sua história,
sempre produziu dois

estilos distintos de comédia.
Um com uma marcante preo-
cupação em transmitir "men-
sagens" sociais e filosóficas; e
outro preocupado única e ex-
clusivamente com o riso e a
diversão. No primeiro caso, es-
tariam os filmes mais impor-
tantes de Charles Chaplin, e
mais recentemente Woody Al-
len. No segundo, mestres como
Jerry Lewis, Laurel e Hardy,
além de filmes que, mesmo
sem personagens principais de
importância, eram grandes co-
médias, baseadas na frenética

sucessão de gags e situações-
absurdas. Neste caso, estão"'
Deu a louca no mundo, de Billy"
Wilder, e o impagável Casititf ¦'
Royale (canal 4, 21h30min). '^'

O filme é de 1967, época em'--
que James Bond reinava absO1"'
luto entre os heróis do cinema; ^
Acontece que o produtor Al-1'
bert Broccoli, que comprou os/:
direitos dos romances de Iafí •
Fleming, deixou de adquirir ••
apenas uma, justo a primeira--
escrita por ele: Casino Royale; p
Com o sucesso da série, o ro-**
mance foi leiloado e acabou1'
nas mãos dos produtores ingle-'
ses Charles Feldman e Jerry.
Bersley. Eles sabiam que nàor

RECOMENDAÇÃO
NASCIDO PARA MATAR (PuU metal Jao-
ket), de Stanley Kubrick. Com Mapthew
Totlne e Arliss Howard. Paláolo-1 (Rua do
Passeio, 40 — 240-8541); Cariooa (Rua Con-
de de Bonfim, 338 — 828-8178, Madurelre-B
(Rua Dagmar da Fonseca, B4 — 390-2338)
Olaria (Rua Uranoa, 1474 — 230-2668), Art
Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4644).
14h, 16h20min, 18h40min, 21h. Barra-3
(Av. das Américas, 4866 — 325-6487), Roxy
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245), São
Luis-1 (Rua do Catete, 307 — 285-2296),
Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048); Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 —
552-4945): 14__30min, 16h50_nin,
19hl0min, 21h30mln. (14 anos) Estréia».

A dura preparação de um grupo de Jo-
vens norte-americanoB para o Vietname, e
então as primeiras experiências na guerra,
com a violência dos combateB revelando-se
tão brutal quanto o período de treinamento.
EUA/1987.

DAUNBAH-Ó (Down by law), de Jim Jai>
muach. Com Tom Waits, John Lurie, Rober-
to Begnini e Niooletta Brasohi. Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 281 — 296-2889): 15h,
17hl0min, 19h20min, 21h30min. Art-
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Art-
Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1268): 20h30min, 22h30min, (16 anos)
Continuações.

Três homens encontram-se numa mea-
ma cela de prisão. O filme moBtra, com
humor irônico, o convívio entre eles, a fuga
pelos pântanos da Louialana e a separação
mais tarde. EUA/1986.
BLADE RDNNER — CAÇADOR DE AN-
DRÓIDES (Blade Runner), de Ridley Scott.
Com Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean
Young e Edward James Olmoa. Lido-1
(Praia do Flamengo. 72 — 285-0642):
14h30min, 16h50min, 19hl0min,
21h30min. De 2a a 6", a partir daa
16h50min. Tljuaa-Palaoe 1 (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-4610): 14h, 18h20min,
18h40min, 21h. (14 anoB). Reapresento-
çõoa. Ficção cientifica no ano 2020. A ciên-
cia genética já é capaz de produzir cópias
humanas que soo chamados replloantos.
Alguns destes serea ae rebelam e sâo caça-
doa por políclaia. EUA/1982.

O SELVAGEM DA MOTOCICLETA (Rumble
fiBh), de Francis Ford Coppola. Com Matt
Dillon, Mickey Rourke. Vincent Spano e
Diane Lane. Art-Caaashopping-l (Av. Alvo-
rada, Via-11. 2.150 — 325-0746):
19h30min, 21h20min. Art Copacabana (Av.
Copacabana, 759 — 235-4895): 20hl0min.
22h. (14 anoB). Roapresentaçôe».

Adolescente vive à sombra de seu irmão
mala velho, antigo lider de ganga de rua.
EUA/ 1983.

A BELA ADORMECIDA (Sleeplng Beauty),
desenho animado de Walt Disney. Art-
Fashion Mall B (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h, 15h30min, 17h, 18h30m_n.
Art CasaShopplng 1 (Av. Alvorada, Via 11.
2150 — 325-0746): 15h, 16h30mln, 18h.
Brunl-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502
— 256-4588), Coper Tijuoa (Rua Conde de
Bonfim, 615 — 278-1097). 13h30min, 15h,
16h30min, 18h. (Livre). Reapreientaçôes.

Versão musicada do conto de Charles
Perrault. PrinceBa é enfeitiçada depois de
espetar o dedo num fuso e adormece profun-
damente até que é despertada pelo beijo de
um príncipe. EUA/1958.

PLATOON (Platoon), de Oliver Stone. Com
Tom Berenger. Willen Dafoe e Charlie
Sheen. Rloamar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932): 16h, 17hl5mín, 19h30min,
21h45min. (18 anoa).

O horror da guerra do Vietnã, no dia-a-
dia de um pelotão de infantaria, viato atra-
vés do olhar inocente de um dos novos
recrutas. EUA/1986. Oscar de melhor filme,
direção, montagem e som.

OS INTOCÁVEIS (The untouohableB). de
Brian de Palma. Com Kevin Costner, Sean
Connery, Robert de Niro e Charles Martin
Smith. Art-Fa«hlon MaU 4 (Estrada da Gá-
vea, 899 — 322-1258): 20h, 22h. (14 anos)
Reapresentaçóes.

ReconBtituiçào da história de Al Capo-
ne. famoso ganga ter de Chicago nos anos
30. e de seu perseguidor implacável, o agen-
te federal Eliot Ness. EUA/1987.
SONHO DE VALSA (Brasileiro), de Ana Ca-
rolina. Com Xuxa Lopes. Nei Matogrosso,
Daniel Dantas e Arduíno Colaasanti. Ópera-
2. (Praia de Botafogo. 340 — 652-4945):
Bruni-Méier (Av. Amaro Cavalcanti. 105 —
591-2746): 2ih30min. (16 anos). Reapro-
sentaçóea.

As raniasias de uma mulher de 30 anos
e aa recordações de todos os homens que
amou. Produção de 1987.
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PRÉ-ESTRÉIAS

Platoon (foto) mostra o drama de um pelotão de infantaria que vive o horror do
Vietnã. O filme volta em reapresentação no cinema Ricamar, enquanto Nascido para

matar, de Stanley Kubrick, estréia e retoma o tema através das primeiras
experiências de jovens na violência dos combates

ESTRÉIAS
AOUAS PERIGOSAS (Whlte water summer). de
Jeff Bleckner. Com Kevin Bacon e Sean Astin.
Brunl Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 —

254-BB75) 14h. ieh20min. 18h40min. 21h
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 —

256-4588): 19h30min. 21h40min Art Casa-
Shopping 3 (Av Alvorada, Via 11.2150 — 325-
0746), Art Madureira-2 (Shopping Center de
Madureira — 3BO-1827). 13h30min.
17h20min. lOhlOmin. 21h, (10 anos).

CONTINUAÇÕES
NUNCA TE VI... SEMPRE TE AMEI (84 Cha-
ring cross road). de David Jones Com Anne

Banoroft, Anthony Hopkins. Judi Denoh, Jean
de Baer. Brunl Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá. 371 — 521-4690): 14h, 18h, 18h, 20h,
22h. Art Casa Shoping 2 (Av. Alvorada, Via 11,
2150 — 325-0748): 19h20min, 21hl0mln. Art
Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 20hl0min, 22h. (14 anos).

Uma jovem escritora adora ler, mas sem
condições de comprar seus próprioB livros rea-
pondeu a um anúncio de um antiquário que
oferecia edições esgotadas. Assim começou um
relacionamento de 20 anos que nasceu de um
negócio e transformou-se numa sólida ami*
zade.
S.O.S. TEM UM LOUCO SOLTO NO ESPAÇO
(Spaoeballs), de Mel Brooks. Com Mel Brooka,
John Candy, Riok Morandie e Bill Pullman.
Barra-1 (Av. das Américas, 4686 — 325-6487),
Leblon-B (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048) Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 —
240-1291), Condor Copacabana (Rua Figueira-
do Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do
Maohado-1 (Largo do Machado, 29 — 205-
6842): 14h, 18h, 18h, 20h, 22h. Amérloa (Rua
Conde de Bonfim. 334 — 264-4246): 13h30min,
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
Madurelra-3 (Rua Joáo Vicente, 15 — 593-
2146) Baronesa (Rua Cândido Benicio, 1747 —
390-5745): 15h, 17h, 19h, 21h. (Livre.)

Sátira aos filmes de ficção ciontifioa. com
toques de comédia e loucas trapalhadas.
EUA/1987.

BLACK COBRA (The blaok cobra), de Stelvio
Massi. Com Fred Williamson e Eva Grimaldi.
Vitória (Rua Senador Dantas. 45 — 220-1783):
13h40min, 15h30min, 17h20min, 19hl0min,
21h. Ramos (Rua Leopoldina Rego. 52 — 230-
1889): 13h30min, 17h20min, lOhlOmin, 21h.
(18 anos).

Violência. Um grupo de sanguinários ater-
roriza uma cidade americana. Produção ita-
liana.

KING KONG e (Klng Kong llvee). de John
Gullhermin. Com Brian kerwin, Lida Hamil-
ton, John Ashton e Peter Michael Goetz. Odeon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835); Tijuca
(Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-6246), Ma-
durelra-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-
2338): 13h30min, IShSOmin. 17h30min,
19h30min, 2ih30mln.SáoLul2-B(RuadoCate-
te. 307 — 285-2296), Barra-2 (Av. das Améri-
cas. 4666 — 325-6487): Copacabana (Av. Copa-
cabana. 801 — 255-0953): 14h. 16h, 18h. 20h.
22h. Com som dolby-stereo. (livre).

Segundo filme de aventura do gorila de 12
metros de altura e 18 toneladas que aterroriza
uma cidade com sua faria.

VIAGEM INSÓLITA (Innorapace). de Joe Dan-
te. Com Donnis Quald. Martin Short. Meg Ryan
e Kevin McCarthy Tijuoa Palaoe-B (Rua Conde
de Bonfim. 214 — 228-4810):14h. 16h20min.
18h40min, 21h. Studio-Copaoabana (Rua Raul
Pompeia, 102 — 247-8900). Rio Sul (Rua Mar-
quês de Sáo Vicente. 52 — 274-4532): Studio-
Catete (Rua do Cateto. 228 — 205-7194):
14h30min. 16h50min. 19hl0min, 21h30min.
Palácio (Campo Grande): 15h. 17h. 19h, 21h.
(Livre).

Aventura Bobre espionagem internacional
de alta tecnologia. Durante experiência em
laboratório, homem miniaturizado entra no
corpo de outro e fica dependendo de urn micro*
crip roubado para resolver a situação.
EUA'1B87

UM HÓSPEDE DO BARULHO (Harry and the

Henaersons), de William Dear. Com John Lith-
gow, Melinda Dillon, Margaret Langrick e Jo-
shua Rudoy. Largo do Machado — 8 (Largo do
Maohado. 29 — 205-8842): 19h30min,
21h40min. Art Fashion Mall 4 (Estrada da
Oávea, 889 — 322-1258): 14h, 16h, 18h. Com
som dolby-stereo. (Livre).

Aventura sobre uma estranha e enorme
criatura encontrada num parque por uma famí-
lia que resolve criá-la e defendê-la da persegui-
ção de cientistas e caçadores. EUA/1987.

OS FANTASMAS TRAPALHÕES (Brasileiro),
de J. B. Tanko. Com Renato Aragão, Dedé
Santana, Mussum, Zacarias, Gugu Liberato e
Dominó. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350

 281-3828): de 2a a sábado, ãs 14h40min,
16h20min, 18h, 19h40min, 21h20mln. Domin-
go e feriado, a partir daa 13h. Pathé (Praça
Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6a, às 12h,
13h40min, 15h20min, 17h, 18h40min.
20h20min, 22h. Sábado, domingo e feriado, a
partir das 13h40min. Art-Copaoabana (Av.- Co-
pacabana, 759 — 235-4895): 13h30min,
lShlOmin, 17h30min. Art-Fashion Mall 3 (Es-
trada da Gávea, 899 — 322-1268): IShSOmin,
lShlOmin, 16h50min, lBhSOmin. Art-
Casashopplng 2 (Av. Alvorada, Via 11,2.150 —
325-0746): 14h20min, 18h40min. (Rua Conde
de Bonfim, 406 — 254-9578), Art-Madureira 1
(Shopping Center de Madureira — 390-1827):
14h20min, 16h, 17h40min, 19h20min, 21h.
Bristol (Av. Ministro Edgar Romero, 460 —
391-4822): 13h, 14h40min, 18h20min, 18h,
19h40min, 21h20min. Ôpora-2 (Praia de Bota-
fogo, 340 — 552-4945): 14h20m, 16h.
17h40min. 19h20mln. Largo do Maohado-e
(Largo do Maohado, 26); 14h, 15h40min.
17h20min. (Livre).

Nesta nova aventura. Os Trapalhões ven-
dem antigüidades na Amazônia e envolvem-se
com uc; delegado que está perseguindo bandi-
dos que, por sua vez, estão à procura de uma
fortuna escondida num castelo mal-
assombrado. Produção de 1987.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attraotion), de Adrian
Lyne. Com Michael Douglas, Glenn Close. An-
no Archer e Ellen Hamilton Latzen. Paláoio-2
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541), Comodoro
(Rua Haddock Lobo. 145 — 264-2025): 14h.
16h20min, 18h40min. 21h. Veneza (Av. Pas-
teur. 184 — 295-8349): 14h30min. 18h50min,
19hl0min. 21h30min. Com som dolby-stereo
exceto no Comodoro. (18 anos).

A aventura de fim de semana entre um
advogado casado e uma mulher livre e indepen-
dente acaba em tragédia quando ela, psicótica,
persegue e ameaça a família dele ao ser abando-
nada. EUA/1987.

AS BRUXAS DE EA8TWICK (The wltches of
Eastwiok). de George Miller Com Jack Nichol-
son, Cher. Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer.
Jóia (Av. Copacabana. 680 — 255-7121).
14h30min. 16h50min. 19hl0min, 21h30min.
(14 anos),

Três amigas envolvem-se com um excèntn-
oo homem, que aparece na pacata cidade onde
moram, e torna-se responsável por estranhos
epiBÓdíos que modificam a rotina de todos os
habitantes. EUA/1887.

REAPRESENTAÇÓES
MEU MARIDO DE BATOM (Tonuo de soirée).
de Bertrand Bilier Com Gerard Depurdit-u.
Michel Blanc e Miou-Miou. Lagoa Drlve-IníAv

Borges de Medeiros, 1426 — 274-7998):
20hl5min, 22hS0min. (18 anos)

História de um estranho triângulo amoro-
so. Casal pobre conhece um assaltante e passa a
levar uma vida cheia de emoções e aventuras,
mas o que o ladrão pretende mesmo é roubar o
homem para si. França/1886.

TUDO POR UMA ESMERALDA (Romanoing
the stone), de Robert Zemeckis. Com Miohael
Douglas, Katheleen Turner, Danny Devito e
Zack Norman. Clneolube Estação Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6148):
16h, 18h. (14 anos).

Uma famosa escritora de romances de aven-
tura tem sua estável vida abalada quando sua
irmã é seqüestrada em Cartágena, Colômbia.
Para tentar salvar a irmã, ele tem que passar
por uma série de perigos e aventuras e entregar
aos bandidos o mapa de um tesouro. EUA/l 984.

O FIO DA SUSPEITA (Jagged Edge), de Ri-
ohard Marquand. Com Gleen Close, Jeff Brid-

ges, Peter Coyote. Robert Loggia, John Dehner.
Leigh-Taylor Young e Michael Dom. Coper
Tijuoa (Rua Conde de Bonfim. 615 — 278-
1087): 18h30min, 21h30min, 21h30min. (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 defendê-lo é eBoolhida uma advogada que
abandonara a promotoria. EUA/1985.

MAD MAX — ALÉM DA CÚPULA DO TROVÀO
(Mad Max beyond thunderdome), de George
Miller e George Ogilivie. Com Mel Gibson. Tina
Turner, Frank Thring e Faúl Larsson. Coral
(Praia de Botafogo. 318 — 551-8649): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (14 anos).

A civilização foi destruída e uma nova
sociedade, muito violenta, aparece no deserto.
No meio desse povo surge Mad Max, liderando
um tribo de orianças. Produção americana.

SUPER-HOMEM IV: EM BUSCA DA PAZ (Su-
perman IV). de Sidney J. Furie. Com Christo-

pher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper e
Magort Kidder. Brunl-Méier (Av. Amaro Cavai-
canti, 105 — 591-2748): 14h50min. 16h30min,
lShlOmin, 19h50min, 2ih30min. (Livre)

A paz mundial está ameaçada desde que o
arquiinimigo do Super-Homem consegue pro-
gramar, com a mesma estrutura molecular do
herói, um Homem Nuclear aparentemente im-
bativél. EUA'1B87.
B SEMANAS E 12 DE AMOR (9 1/2 Weeks). de
Adrian Lyne. Com Mickey Rourke e Kim Basin-
ger. Lldo-2 (Praia do Flamengo. 72 — 285-
0842): Sábado o domingo, às I4h30min.
16h50min. 191UOmin, 21h30min. De 2a a 6".
às I6h50min. íehlOmin. 21h30mln. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7098):
14h. 16h. lBh. 20h. 22h. (16 anos)

Uma mulher desquitada encontra um lio-
mem rico e estranho e os dois passam a viver
uma paixão alucinante num curto espaço de
tempo. EUA/1985.
UM SONHO DE DOMINOO (Un dlamanche a Ia
campagno). de Bertrand Tuvornier. Com Louis
Ducrezux. Sabine Azema. Michel Aumont. Oe-
nevieve Mnich e Monique Claumette. Palssan-
du (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-4653):
14h30min. (Livre)

Baseado no livro Monsleur Ladmlral va
Blontot Mourlr. de Pierre Bost A açào se passa
em um único dia. um domingo de verão, quan-
do um velho pintor do 75 anos recebe a visita de
seus filhOB. em sua casa no campo. Produçáo
francesa de 1984

DRAGNET — DESAFIANDO O PERIGO (Drag-
net). de Tom Mankiewicz. Com Dan Aykroyd e
Tom Hanks. À meia-noite, no Largo do Macha-
do-1. Largo do Machado, 29. (14 anos).

ROXANNE (Roxanne), de Fred SchepiBi. Com
Steve Martin e Daryl Hannah. À meia-noite, no
Art Fashion Mall 8, Estrada da Gávea, 888. (14
anoa).

TOCAIA (Stakeout). de John Badham. Com Ri-
chard Dreyfuss, Emílio Estevez e Madeleine

\PERTO DE VOCÈl
8HOPPING8
ART CA8ASHOPPING 1 — A bela adormecida:
15h, 16h30mln, 18h. (Livre). O selvagem da
motoololeta: 18h30min. 21h20min. (14 anos)
ART CASA8HOPPING S — Os fantasmas trepa-
lhóes: 14h20min, 16h40min. (Livre). Nunoa te
vi... sempre te amei: 18h20min, 21h20mln.
ART CASASHOPPINO 3 — Águas perigosas:
I3h30mln, 17h20min, I9hl0mln, 21h. (10
anos).
ART-FASHION MALL-1 — DaunbaUó: 14h,
I6h, 18h, 80h, 28h. (18 anos).
ART FASHION MALL 8 — A bela adormecida:
14h, 16h30min, 17h, 18h30mln. (Livre). Daun-
balló: 20h, 22h. (16 anos).
ART FASHION MALL 3 — Os fantasmas trepa-
lhóes: IShSOmin, lShlOmin, lBhSOmin,
IShSOmin. (Livre). Nunoa ta vi... sempre te
amei. 20hl0min, 22hl0min.
ART FASHION MALL 4 — Dm hóspede do
barulho: 14h, 16h, 18h. (Livre). Os Intooávels:
20h, 22h (14 anos).
BARRA 1 — S.O.S: 14h. 18h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).
BARRAS —Klng Kong 8: 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (Livre).
BARRA 3 — Nasoldo para matar: 14h30min,
18h50min, 19hl0mln, 21h30mln. (Livre)
RIO-SUL — Viagem insólita: 14h30min.
16h50min, 19hl0mln, 21h30min. (Livre).

COPACABANA
ART-COPACABANA — Os fantasmas trapa-
lhóes: 13h30min, 15hl0min, 17h30min. (Li-
vre). O selvagem da motoololeta: 20hlOmin,
22h. (14 anos).
BRUNI COPACABANA — A bela adormeoida:
13h30min. 15h, 16h30min, 18h. (Livre).
ÁguaB perigosas: 19h30min, 21h40min. (10
anos).
CINEMA 1 — Daunbailó: 15h, 17hl0min,
19h20min, 21h30min. (16 anos)
CONDOR COPACABANA — S.O.S.: 14h, 18h,
18h, 20h, 22h. (Livre)
COPACABANA —Klng Kong 2:14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (Livre)
JÓIA — As bruxas de Eastwiok: 14h30min,
16h50min, lBhlOmin, 21h30min. (14 anos)
RICAMAR — Platoon: 15h, 17hl5min,
19h30min, 21h45mln. (18 anoB).
ROXY — Naaoido para matar: 14h30mln,
16h50min, 19hl0min, 21h30min. (14 anoB)
STUDIO COPACABANA — Vlagsm Insólita:
14hS0min, 16h50min, 19hl0min, 21h30min.
(Livre)
IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — Nunoa te vL.. Sempre te
amei: 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).
CÂNDIDO MENDES — 9 1/8 Bemanas de amor
14h 16h, 18h, 20h, 22h. (16 anos).
LAOOA DRIVE-IN — Meu marido de batom:
20hl5min, 22h30min. (18 anos).
LEBLON-1 — Nasoido para matar: 14h30min.
18h50min, 19hl0min, 21h30min. (14 anos)
LEBLON-2 — S.O.S: 14h, 16h, 18h, 20h. 22h
(Uvre)

Stowe. À meia-noite, no Leblon-2. Av. Ataulfo
de Paiva, 391. (16 anos).

Triller de suspense ambientado nos basti- h
dores do Pentágono onde chega ura comandam/
te com a missão de esclarecer crime em que *..
única testemunha é ele próprio. EUA/1987. .-

DIBTY DANCINQ (Dirty danolng), de Emile
Ardolino. Com Patrick Swayze, Jennifer Grey,
Jerry Orbach e Cynthia Rhodea. À meia-noite,'
no Leblon-1, Av. Ataulfo de Paiva, 391 (14 _
anos). 1

Verão de 1963. Num mundo que muda ;
rapidamente, uma jovem entra no embalo de
uma dança movimentada e excitante descobrin-'
do novas forças e talentos.

3333333i

BOTAFOGO
BOTAFOGO — Garganta maola: 13h30min.
15h40min, 17h50min. 20h. (18 anos)
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Tudo
por uma esmeralda, lüh. 18h. III Semana do
Cinema Soviético. Ver em Mostras.
CORAL — Mad Max — Além da oúpula do
trovão: 14h. 16h, 18h, 20h, 22h (14 anos).
ÓPERA-1 — Nasoldo para matar: 14h30min,
lBhSOmin, 19hl0min, 21h30min. (Livre)
ÔPERA-2 — Os fantasmas trapalhões:
14h20min, 18h, 17h40min,_19h2Dmin, (Livre).
Sòhho de valsa: 21h30min. (18 anos).
SCALA — Elas só querem gozar: 14h, 17h, 20h
(18 anoB).
VENEZA — Atração fatal: 14h30min,
16h50min, 19hl0min. 21h30min. (18 anos)

CATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO-1 — S.O.S.: 14h, 18h,
lBh, 20h. 22h. (Uvre)
LARGO DO MACHADO-2 — Os Fantasmas Tra-
palhóes: 14h. 15h40min. 17h20min (livre).
19h30min, 21h40min. (Livro)
LIEKD-1 —¦ Blade runner — O caçador de andról-
des: de 6a a dom., àa 14h30min, 16h50mln.
lBhlOmin. 21h30mín. De 2a a 4a, âs
I8h50min, lBhlOmin, 2lh30min. (14 anoa)
LIDO-2 — 9 12 semanas de amor: de 8a a
domingo, ãs I4h30min, IShSOmin. 19hi0min.
21h30min. De 2a a 4a, às 18h50min.
lBhlOmin, 21h30min. (16 anos)
PAISSANDU NOSTALGIA — Um sonho de do-
mingo: I4h30min. I6h20min. lShlOmin. 20h.
2lhSOmin. (Livre).
SÀOLUIZ-i — Nascido para matar 14h30min.
16h50min, lBhlOmin. 21h30min. (14 anos)
SÀO LUIZ-2 — Klng Kong-8: 14h. 16h, 18h,
20h, 22h. (14 anos)
STUDIO CATETE — Viagem insólita
14h30mín. 16h50min. lBhlOmin. 21h30min.
(livre).

CENTRO
ODEON — Klng Kong-2 13h30mín,
15h30min. 17h30min. I8h30mir.. 2ih30min.
(Livre)
METRO BOAVISTA - S.O.S.: 14h. 1011. 18h.
20h. 22h. (Livre)

^líaiiiiii.^
ORLT—Glrls em delírios sexuais: de 2aa 6a, às
lOh, llhSOmin, 13h, 14h30min, 16h.
17h30min, lBh, 20h30min. Sáb e dom, a partir
das 14h30min (18 anos)
PALÁCIO-l — Nasoldo pare matar: 14h.-
íehaomin, 18h40min, 21h. (14 anos)
PALAcI0-8 — Atração fatal: 14h, 16h20mln.-
18h40min, 21h. (18 anos)
PATHÉ — Os fantasmas trapalhões: de 2a a 6a.
às 12h, 13h40min, 16h20min, 17h, 18h40mln.
8Oh20n.in, 22h. Sábados, domingos e feriadOB.
a partir das I3h40min. (Livre)

REX — Garganta maola: 2a, sáb., e dom., ás
13h30min, 15h40min, 17h50min, 20h. De 3a a
6a. àa 12h, 14hl0min, 18h20mln. 18h30min.
19h40min (189 anoa)
VITÓRIA — Blaok oobra: 13h40min, •

15h30min, 17h20min, lShlOmin, 21h. (18
anos)
TIJUCA
AMÉRICA — 8.O.S.: 13h30min, 15h30min,
17h30mln, IShSOmin, 21h30min. (Livre)
ART TIJUCA — Os fantasmas trapalhões:
14h20min, 16h, 17h40min, 18h20min, 21h.
(.Livre)
BRUNI TIJUCA — Águas perigosas: 14h,
16h20n_in, 18h40n-in, 21h. (10 anos).
CARIOCA — Nasoido para matar: 14h.
16h20n_ln. 18h40mln, 21h. (14 anoB)
COPER TIJUCA — A bela adormeoida:
I3h30mln, lõh. I6h30min, I8h. (Livre). O Ho
da suspeita: 19h30min, SlhSOmin. (14 anos).
COMODORO — Atração fatal: 14h, 16h20min.
I8h40min, 2ih. (18 anoa)
TIJUCA — Klng Kong 8: 13h30min,;
15h30mln, 17hS0mln, lBhSOmin, 21h30miií.
(Livre) . .'
TIJUCA PALACE-1 — Blade runner — O oaoa-
dor de andróldes: 14h, 18h20min, 18h40min.
21h. (14 anos) , -
TIJUCA PA_-ACE-8 — Viagem Insólita: 14h.
18h20min, 18h40min, 21h (Livre) ^,.

MÉIER 1 ..
ART-MÉIER — Nasoldo para matar: 14h. .
18h20mln, 18h40mln, 21h. ' *

BRUNI-MÉIER — Super-homemlV: 14h50min. j
lehsomln, lShlOmin, I9h50min, 2lh30min.
(Livre)
PARATODOS — Os fantasmas trapalhões: de 2a .
a eábado, às 14h40mln, 16h20min, 18h.,
I9h40min, 2lh20mln. Domingo e feriado,,» ,'
partir das ISh. (Livre) . j\_

RAMOS E OLARIA .' 
'.'^i

RAMOS — Blaok cobra: 13h50min, 17h20min,
19hl0min, 21h. (18 anos). _
OLARIA — Nasoldo para matar: 141)*°
18h20min, 18h40min, 21h. (14 anos). u|

V > %

MADUREIRA E JACAREPAGUÁ ,. _,
ART-MADUREIRA-1 — Os fantasmas trapa-,
lhões: 14h20min. 16h. 17h40min. 19h20min__.
21h. (Livre) . IA
ART-MADUREIRA-8 — Águas perigosas:
I3h30min, I7h20min. lShlOmin, 2lh. (lp-
anos). --J;
ASTOR — Glrls em delírios sexuais: 14h£
IShSOmin, 17h. 18h30min. 20h. 21hS0mln

(18 anoB)
BARONESA — S.O.8.: 15h. 17h. lBh. 21h.

(Uvre)
BRISTOL — Os fantasmas trapalhões: 13h,
14h40min. 16h20min, 18h, 18h40miÈ,'
21h20min. (Livre) .,.i
MADUREIRA-1 — Klng Kong 8: 13h30min..
15h30mln, 17h30min, 19h30min. 21h30min.

(Livre)
MADUREIRA-2 — Nasoldo para matar: 14h.
18h20min, 18h40min, 21h. (14 anos).
MADUREIRA-3 - S.O.S: 15h. 17h. lBh, 21h.

(Livre) " £•
CAMPO GRANDE
PALÁCIO — Viagem InsóUta: lõh. 17h. 19h;
21h. (Livre) i(

NITERÓI ,. ?,
CINE ART UFF — Platoon. 15h, 17hl5min,..
18h30min. 21h45min. (18 anos). ..;,
WINDSOR (717-6289) — Os fantasmas trapa-
lhóes: 13h. 14h40min. 16h20min, 18h. (Livrç).^,^
Nunca te vi... sempre te amei: 20h 21h40mln£»,
CENTER (711-6809) S.O.S.: 15h, 17h, ÍSJ».**
21h. (Livre). -*V»I
NITERÓI — King Kong 2: 13h30min»;.
15h30min. 17h30min, I8h30min. 21h30min£»J
(Livre) I"***
CINEMA-1 — O rapto do menino dourado 145jy"
16h. 18h. 20h. 22h. (10 anos). .''X*.
NITERÓI SHOPPING 1 — A bela adormeoidj».^
15h. 16h30min. 18h. (Livre). O fio da suspeitar»;
19h30min. 21h30mln. (14 anos) -Z*Z"
NITERÓI SHOPPING 2 — Águas porlgosasr„-
14h. i6h20min. 18h40mln. 2ih. (10 anos)'.»„*«
ICARAÍ (717-0120) — Nascido para mataS-f*-"
14h30min. I8h50min, lBhlOmin. 21h30mÍBX**
(14 anos) ***'"
CENTRAL (717-0367) — S.O.S.: Tem um louoO ,•;
Bolto no espaço I3h30mir.. 15h30miti_.^_
17h30nun, lü30mm, 21h30min. (Livre) 

"*"**

TAMOIO (Sáo Oonçalo) — Ases Indomáveis. -"

15h, 17h. lOh, 21h (Livre-!
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poderiam competir com o
charme de Sean Connery, e re-
SQlveram partir para o escra-
cljo. Contrataram três roteiris-
tas para simplesmente escula-
chár com o romance de Fie-
ming, e retirar dele todo o hu-
riipr que fosse possível. Como
resultado, receberam de volta
um roteiro completamente alu-
clnado, que fazia uso de todos
õsi clichês do gênero (aliás, de
diversos gêneros, até mesmo
ãa~western). Cinco diretores,
entre eles John Huston e Ro-
bgrt Parrish, foram contrata-
dos para dirigir trechos do fil-
mè. Dizem que nenhum sabia o
que o outro estava fazendo.

O eteneo de astros e eítrelas é
interminável. Alguns fazem
pontas de poucos segundos, o
que cria um prazer a mais: des-
cobrir quem é quem. Uma pis-
ta: todos superatuam, a partir
dos personagens-símbolo que
criaram em suas carreiras. Uma
enorme diversão. A música, de
Burt Bacharach, oscila entre a
comicidade do instrumental do
Tijuana Brass e o romantismo
de temas como The look of lo-
ve. Woody Allen faz desajeitado
e complexado Jimmy Bond, so-
brinho do agente 007. Enfim,
Casino Royale é um filme que
eleva ao máximo a arte da auto-
gozação.

As guerras
de Hemingway

.A PROGRAMAÇÃO

ERNEST 

Hemingway foi um escritor
que se utilizou, por excelência, do
enorme potencial dramático que as

guerras têm. Seu romance mais popular,
Adeus às armas (Canal 2, 23h), fala desses
dramas e amores, ambientados na convul-
sionada Itália da Primeira Guerra Mundial.
Com a possibilidade da morte mais próxima,
tudo numa guerra ganha ares de urgência.
Alada mais se a situação envolve amor e
afeto.

Adeus às armas chegou ao cinema em
1932, num filme de Frank Boysage, com
Gary Cooper e Helen Hayes. Vinte e cinco
anos depois, o romance de Hemingway seria
retomado pelo lendário produtor David
Selznick. Para os papéis principais, foram
designados Rock Hudson e a mulher de
Selznick, Jennifer Jones. Este seria o último
filme daquele que foi um dos maiores produ-
tores que Hollywood já teve. E foi, provável-
mente, um dos filmes em que ele acumulou
mais aborrecimentos. O temperamental

John Huston, primeiro diretor do filme, não
agüentou as sucessivas intromissões de
Selznick, brigou com ele e acabou demitido.
Hemingway também nâo gostou nada do
roteiro que fizeram a partir de seu livro.
Tentou embargar o filme, quis processar
Selznick, quis que tirassem seu nome dos
créditos.

O diretor-substituto, King Vidor, fez o
possível, mas não conseguiu impedir que a
história perdesse substância, em função das
constantes alterações no roteiro promovidas
por Selznick, sempre visando o sucesso co-
mercial da película. Ao final de tudo, o filme
não fez sucesso de público e foi execrado
pela critica. De foto, Adeus às armas é um
bom thriller, bem ao estilo de tantos outros
da década de 50, mas está longe do brilhan-
tismo do livro de Hemingway. Depois deste
fracasso, Selznick nunca mais conseguiria
levar adiante seus projetos cinematográfi-
cos. Mais tarde, ele reconheceria: "Este é um
dos trabalhos dos quais não me orgulho."
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Hudson vive
uma história
de amor e
morte em
Adeus às
armas (Canal
2, 23h)

HONRA A UM HOMEM MAU
TV Globo— 13h25mln

(Tributo to a bad man) de Robert Wise.
Com James Cagney, Irene Papas.
EUA. 1956.

Western. Rancheiro poderoso
(Cagney) faz de tudo para manter inta-
tas suas propriedades, até que se apai-
xona por bela jovem (Papas), que o
convence a não ser tão brutal. Spencer
Tracy era o ator principal, mas logo

; no começo das filmagens brigou com
a Metro, e foi substituído por Cagney
Cor (94 min).

URSOS NO VALE DOS LEÕES
TVS— 14h30mln

(Ursus) de Ludovico Regaglia. Com
Ed Fury. Alberto Lupo. Itália. 1964.

Épico. Ursus (Fury) lidera a revol-
ta contra os Ayak, que invadiram seu
vale e destruíram seu povo. Cor (91
min).

ATRAIÇOADO
TV Manchete— 15h

(Betrayed) de Gottfried Reinhardt.
Com Clark Oable, Lana Turner, Victor
Mature. EUA. 1954.

Espionagem. Agente secreto ame-
ricano (Qable) corre muito perigo du-
rante missão na Alemanha nazista.
Cor.

CAPITÃO AMÉRICA II
TVS — 16h30min

Captain America II — death too soon)
de Ivan Nagy. Com Red Brown, Len
Birman. EUA, 1979.

Ação Capitão America (Brown) lu-
ta contra bandido (Birman) que rou-
bou um soro capaz do envelhecer as
pessoas na velocidade de 38 dias por
hora. Cor (95 min).

CASINO ROYALE!
TV Olobo— 21h30min

(Casino Royale) de John Huston, Ken
Hughes, Vai Guest, Robert Parrish.
Joe McOrath. Com Peter Sellers, David
Niven, Orson Welles, Woody Allen,
Inglaterra. 1967.

Comédia James Bond (Niven) esta
aposentado, mas volta à ativa para
combater a SMERSH. Para confundir
o inimigo, ele empresta sua identida-
de a uma agente (Ursula Andress).
outro espião (Sellers) e a Mata Bond
(Joanna Pettet), sua filha com Mata
Hari. Acaba descobrindo que a
SMERSH é dirigida por Jimmy Bond
(Allen), seu sobrinho. Música de Burt
Bacharach. Cor (130 min).

ADEUS ÀS ARMAS
TV Educativa — 23h

(A farewell to arras) de Charles Vidor.
Com Rock Hudson, Jennifer Jones,
Vittorio de Sica. EUA. 1957.

Drama Durante a Primeira Guerra
Mundial no front italiano, tenente
americano (Hudson) se apaixona por
enfermeira inglesa (Jones). É a seguu-
da versão para o cinema do romance
de Ernest Hemingway. Cor.

A CASA DA NOITE ETERNA
TV Globo — OhOSmin

(The legend of hell house), de John
Hough. Com Pamela Franklin. Roddy
McDowall. Clive Revill, Gayle Hunni-
cutt. Inglaterra, 1973.
Terror. Físico (Revill) começa a invés-
ti gar mansão onde vários investigado-
res haviam sido mortos. Chega à casa,,
acompanhado da mulher (Hunnicutt),
de uma médium (Franklin) e do único
sobrevivente das pesquisas anteriores
(McDowall). Cor.

O NAVIO CONDENADO
TV Manchete — 0h30min

(The wreck of the Mary Deare). de
Michael Anderson. Com Gary Cooper,
Charlton Heston. Michael Redgrave,
Richard Horris. EUA, 1959.
Drama. Em meio a forte tempestade,
dois marinheiros encontram um navio
à deriva, em chamas. A bordo, o co-
mandante (Cooper) quer afundar com
o navio. Depois, é acusado de negli-
gència no acidente. Filme baseado
num romance de Hammond Innes.
Cor (105 min) Som stéreo.

HOMEM SEM RUMO
TV Globo— lhsomin

(Man without a star), de King Vidor
Com Kirk Douglas, Jeanne Crain.
EUA. 1955.
Western. Vatjueiro (Douglas) ajuda fa-
zendeira (Grain) a enfrentar capangas
de pecuarista que quer tomar suas
terras. Cor.

DUELO DE TITÁS
TV Bandeirantes — 3h

(Last trata from Oun Hill), de John
Sturges. Com Kirk Douglas. Anthony
Qulnn. EUA, 1958.
Western. Xerife (Douglas) tom de
prender o filho de um velho amigo
(Quinn), que matou uma índia. Isto
fará com que um confronto entro os '
dois amigos seja inevitável. Cor.
(94min).

AUDÁCIA A JATO
TV Globo — 3h20min

(Hlgh flight), de John Gilling. Com
Ray Milland, Anthony Newley.-EUA,
1958.
Ação. Treinador (Milland) de pilotos
de supersônicos tem como aluno o-
filho (Newley) de um piloto que mor-
reu por culpa sua, durante a Segunda
Guerra Mundial. Cor. (84min).

NO REINADO DA GUILHOTINA
TV Globo — 4h50mln

(The purble mask), de Bruce Humbers-
tono. Com Tony Curtis. Gene Barry.
EUA, 1955.
Ação. Paris, 1802. A resistência a Na-
poleão é comandada por um aristocra-
ta (Curtis), que se esconde sob o d jsfar-ce do Máscara Púrpura. Cor. (Slmin).

HOJE NO RIO
ÇIATE7MA/CONTINUAÇÁO TELE VIS À O
EXTRA
A .ERA DO RÁDIO (Radio days). de Woody
Allen. Com Mia Farrow, Seth Green, Julie Kav-
ner e Dianne Wiost. Hoje, à meia-noite, no
Ricamar, Av. Copacabana, 380 (10 anos).

Em seu 15° filme, Woody Allen faz uma
carinhosa homenagem à época em que, em
torno do rádio, se reunia a familia que exercita-
va intensa e fértil imaginação, fugindo às si-
tuaçõos sem graça do dia-a-dla. EUA/1987.
VELUDO AZUL (Blue velvet), de David Lunoh.
Com Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini,
Dennis Hopper e Laura Dern. Hoje, à meia-
noite, no Cândido Mondei, Rua Joana Angéli-
ca, 83 (18 anos).

Numa pequena cidade americana, a histó-
ria de quatro personagens — um estudante,
uma cantora, a filha de um detetive e um
matador psicótico — entrelaça-se, envolvida em
sensual mistério. EUA/1986.
AS PARCEIRAS (Personal beit), de David Oef-
fen. Com Marlel Hemingway, Soott Oeleen a
Patrioe Donnelly. Hoje, à meia-noite, no Cine*
clube Estação Botafogo, Ru» Voluntário* da
Pátria, 88. (1B anos).

1 Para se livrar do pai, que a deixa sempre
ansiosa, Chris Cahlll, de uma família de atle-
tas, torna-se amiga de uma atleta veterana,
Tory, durante os Jogos preparatórios para aa
OUmpiadas de 1980. EUA/1988.

MOSTRAS
O AMOR NAS MADRUGADAS DE VERÃO —
Exibição de O último tango em Paris (Laattan-
go in Paris), de Bernardo Bertolucci. Com Mar-
lon Brando, Maria Schneider e Jean Pierre
Leaud. À meia-noite, no Brunl-Ipanema, Rua
Visconde de Pirajá, 371.

Isolados do mundo, um americano de meia-
idade, em Paris, e uma jovem francesa vivem
uma paixão sexual. O esconderijo se desmonta
quando os amantes começam a se interessar
pela vida exterior um do outro. Itália/França
1972. .
III SEMANA DO CINEMA SOVIÉTICO — Exibi-
ção de Cinco tardes (Piat veoherov), de Nikita
Mikhalkov. Com Lyudmila Gurchanko, Stanls-
lav Lyubshin, Valentina Tolichkina e Igor Ne*
fedóv. Às 20h, no Cineclube Estação Botafogo,
Rua Voluntários da Pátria, 88.

Dois jovens apaixonados são separados pe-
Ia, guerra, depois de passarem apenas cinco
tardes juntos. Após 17 anos voltam a se encon*
trar, marcados pelo sofrimento, mas sabendo
que nunca deixaram de se amar nem se esque-
ceram daquelas cinco tardes. URSS/1978.
III SEMANA DO CINEMA SOVIÉTICO — Exibi-
çãb de Escravas do amor, de Nikita Mikhalkov.
As 22h, no Cineclube Estação Botafogo, Rua
Vdluntários da Pátria, 88.
MOSTRA HANNA SCHYOULLA — Exibição de
Deuses da peste (Oõtter der pest). de Rainer
Werríer Fassbinder. Com Hanna Schygulla,
Margarethe Von Trotta e Harry Bar. Às
18hl5min. 20h, 2ih45min, na Sala Desessels,
Rua Voluntários da Pátria, 8B."Ex-presioneiro tenta encontrar antigos co-
nhecidos para renovar contatos. Ale-
mahha/1969.
RIÍVISITANDO A COMÉDIA — Exibição de
Nadando em dinheiro, de Abilio Pereira de
Almeida e Carlos Thiré. Com Mazzaroppí e
Ludy Veloso. Às 18h30min, na Cinemateoa do
Mam, Av. Beira-Mar, s/n°.

MUSICA
A ILHA DE SANTA CRUZ — Criação e interpre-
tação de Tim Rescala. Espetáculo ao ar livre
sáb: e dom, ãs 18h, no Museu de Arte Moderna,
Aterro.

RADIO
, JORNAL DO BRASIL

AM 940KHI ESTÉREO
JBI — Jornal do Braail Informa — de 2* a sáb..
ãs7h30min. 12h30min, I8h30min oOh30min.
Repórter JB — de 2* a dom. Informativo ás
horas certas.

FM ESTÉREO 99,7MHz
HOJE

20 h — CDs a ralo laser: The Rake's Pro-
gress (A Carreira de um libertino), ópera em
três atos, de Strawinsky (Dean, Pope, Langrid-
ge, Ramey. Varnay, Walker, Dobson, Chailly —
42,40: 27:21; 10:34 e 56:00).' LPs: Sinfonia dl Bologna, de Rossíni (Mar-
r: ner — 8:18); Saudades das Selvas Brasileiras;
e New York Sky Line, de Villa-Lobos (Saidon —
8:10); Sinfonia n° 2, em Dó Maior, de Carl
Maria von Weber (OS Londres, Sohoenzeller —
19:46).

CANAL. 2
8:30 Teleourso 1° Grau — Aula de língua

portuguesa
9:50 História de Quem Fez a História — Do-

cumentário legendado. Neste programa.
Princesa Margareth

10:20 Reencontro—Religioso
11:00 Qualificação Profissional — Integração

social
12:30 I Love You — Aula de inglês através da

música, com Márcia Krengiel
13:30 Advogado do Diabo — Entrevista com

Hugo Napoleáo
14:00 Tome Ciência — Jornalístico com noti-

cias e reportagens sobre ciência e tecno-
logia no Brasil e no exterior.

15:00 Carrossel TVE — Melhores momentos do
programa 1987

16:30 Taça Brasil de Basquete Masculino —
Jogo: Flamengo x América (ao vivo)

18:00 Panorama Cultural — Agenda nacional
de espetáculos. Apresentaçáo de Eduar-
do Tornaghi e Lúcia Abreu

19:00 Vai Passar — As lembranças de Rada-
més, Lalá, Maísa, Elis, Zequinha de
Abreu e Garrincha, traduzidos no samba
de Zeca Pagodinho

20:00 MPB — Contraluz — Musical. Neste pro-
grama, Cauby Peixoto

21:0O Brasil Notícias — Noticiário
21:30 Os Clássicos — Exibição de Sinfonia

Alpina, de Strauss, e Concerto n° 2 para
piano e orquestra, de Chopin

23:00 Cadernos de Cinema — Filme: Adeus ás
armas

1:30 Noite de jazz — Musical.

CANAL 4
6:00 Teleourso 2o Grau
7:30 Globo Ciência — Informativo. Neste pro-

EXPOSIÇÕES
RECOMENDAÇÃO

KARIN LAMBRECHT — Pinturas e escultu-
ras. Thomas Cohn Arte Contemporânea,
Rua Barão da Torre. 185-A. Até dia 27.
Quatro trabalhos em que a artista gaúcha
reúne pintura e escultura, que já foram
mostrados na última Bienal de Sâo Paulo
sob o título geral de Ester entrou no pátio
interior do palácio do rei. Primeira indivi-
d uai da artista na cidade, mas que, aos 30
anos, já se fez respeitar bastante pelos seus
colegas de geração.
OUIGNARD E MARCIER — Pinturas. Jean
Boghlti Galeria, Rua Joana Angélica, 180.
De 2a a 6a, dos 14h às 21h. Sábados, das 14h
ás I8h. Até dia 30. Telas de dois importan-
tes mestres do modernismo brasileiro que
tiveram participação importante na pintura
mineira, especialmente na paisagem.
JOSÉ RESENDE — Esculturas. Galeria Ser-
gio Milliet, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De
2*a8*. das I0h30minàs 18h30min. Até dia
5 de fevereiro.
Nove esculturas em couro, feltro, papelão,
tecido e parafina, representando a produçáo
dos últimos dois anos do artista paulista
pouco visto no Rio. Esta é a primeira vez que
ele mostra seus trabalhos recentes em um
conjunto tão coerente, que demonstra por-
que Resende é, hoje, um dos nomes mais
respeitados da escultura contemporânea
brasileira.
A VISÃO DO ARTISTA — Trabalhos de nove
artistas. Entre eles, Maurício Bentes, Daniel
Senise, Vera Chaves Barcelos, Ester Gris-
pum. Escola de Artes Visuais, Rua Jardim
Botânico, 414. Diariamente, das lOhàs 18h.
Até dia 7 de fevereiro.
Um tema ainda náo suficientemente discuti-
do pela historiografia brasileira, agora en-
tregue a 11 artistas contemporâneos, de
gerações e tendências diversas, para que
apresentem sua visão das reduções jejuiti-
cas no sul do país. Destaque para a instala-
çáo de Cildo Meirelles, as pinturas de Daniel
Senise, os desenhos de Ester Grispun, as
esculturas de Maurício Bentes, e as gravu-
ras de Rubem Grilo.

VÍDEOS
grama, o tema é radioatividade

8:00 Xou da Xuxa — Infantil
18:28 RJ TV — Notioiário
18:40 Olobo Esporte
13:00 Hoje — Notioiário, agencia cultural e

entrevistas
13:20 Sessão Western — Filme: Honra a um

homem mau
18:10 Cassino do Cbaorlnha — Programa de

auditório
18:00 Bambolê — Novela de Daniel Más. Com

Cláudio Marzo, Myriam Rios, Joana
Fomm e Suzana Vieira

18:88 Sassaricando — Novela de Silvio de
Abreu. Com Tônia Carrero, Paulo Au-
tran. Irene Ravache e Eva Wilma

19:80 RJ TV — Noticiário
20:00 Jornal Nacional — Noticiário nacional e

internacional
20:38 Mandais — Novela de Dias Gomes. Com

Vera Fischer, Nuno Leal Maia e Felipe
Camargo

21:30 Superolne — Filme: Cassino Royale
00:08 Sessão de Oala — Filme: A oasa da noite

eterna
1:80 Corujão I — Filme: Homem sem rumo
3:20 Corujão II — Filme: Audácia a Jato
4:50 Corujão III — Filme: No reinado da gui-

lhotina
6:15 O Mundo Animal — Documentário.

CANAL 6
7:45 Programação educativa
8:00 Repórter Manohete—Jornalístico

12:00 Manchete Esportiva (Io Tempo) — Noti-
ciário

12:30 Jornal da Manchete (edição da tarde) —
Noticiário

13:00 FM TV — Clips apresentados por Tânia
Rodrigues

15:00 Vesperal de Sábado — Filme: Atrai coado
17:00 O Mundo dos Esportes — Apresentaçáo

do Alberto Leo

CONCURSO FOTÓGRAFOS FAMOSOS —
PRAIA DO FORTE — 99 trabalhos de 31 foto-
grafos profissionais de cinco países (Alemã-
nha, EUA. Espanha. Suíça e Brasil). Rio De-
sigh Center, Av. Ataulfo de Paiva. 270 De 2" a

sáb., das lOh as 22h. Domingos, dos 12h ás
20h. Até amanhã.
GETULIO STARLING — Esculturas om metal.
Saguão do Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa
Isabel, 440. Diariamente, das 16h âs 2lh. Até
amanhã.
MÁRCIA RAMOS — Fotos com palaroyde. Coc-
hrane, Rua das Palmeiras, 66. Diariamente,
das 12h às 2h da manhã. Até dia 28.

ESCOLAS DE SAMBA — DA PRAÇA ONZE À
PASSARELA — Mostra que apresenta em vá-
rios módulos aa mudanças ocorridas no cama-
vai, desde 1933. Fotografias sobre a construção
da avenida doa desfiles. Museu do Carnaval,
Av. dos Desfiles, Praça da Apoteose, entrada
pela Rrua Frei Caneca. Pe 3a a domingo, das
lOh ás 18h.
COLONIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA — 523 peças
que contam a história do Brasil desde a coloni-
zação até o século XIX. Museu Histórico Nacio-
nal, Praça Mareohal Âncora, s/n°. De 3a a 6a,
das íohoomin às 17h30min. Sábados, domin-
goa e feriados, das 14h30min às 17h30min.
ANGELA VAROAS PARETO — Esculturas.
Soenario Objetos do Arte, Rua Visconde de
Pirajá, 207 —térreo.De2aa6a,dos lOhàs 19h.
Sábados, dos lOh ás 13h. Até dia 26.
OSCAR NIEMEYER — Alguns desenhos, um
monumento e seu mais recente projeto. AM
I>"iemeyor — Artegalerla, Shopping Center da
Gávea, Rua Marquês de S. Vicente. 52 — loja
205. De 2a a 6a, dos lOh ãs ISh. Sábados, dos
lOh ás 18h.
MENDEZ — Pinturas do caricaturista. Edlfioio
sede da CEF. Av. Rio Branco, 174 — térreo. De
2a a 6a, das lOh ás 18h30mln. Até dia 29.
80 ANOS DE CULTURA — Exposição de publi-cações do Instituto Nacional do Livro. Blblloto-
oa Nacional, Av. Rio Branco, 219 — 3o andar
De 2a a 6a, das lOh às 20h. Sábados, das 12h ãs
18h AIA dia 5 de fevereiro.
WAKARANGMA — 15 fotografias de comuni-
dade indígena. Museu do índio, Rua dos Pai-
meiras, 55. De 3a a 6a, das lOh ás 18h. Sábados
e domingos, das 13h àa 17h. Até dia 5 de
fevereiro.
CARNAVAL, A NEGRA FESTA DO POVO —
Fotografias. Sala Funarte, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 3aasábado, das lOh às 18h. Até
dia 11 de fevereiro.
MARTINHO DA VILA — Documental. Sala Fu-
narte. Rua Araújo de Porto Alegre, 80. De 3a a
sábado, das lOh às 18h. Até dia 11 de fevereiro.
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17:30

19:00

19:18
19:30
19:38

20:30

21:30

22:30
0:30

Clube da Criança — Apresentação de
Angélica e Ferrugem
Manohete Esportiva (2o tempo) — Noti-
ciário
Jornal Local — Noticiário
O Mundo dos Esportes
A Ilha da Fantasia — Seriado. Episódio:
Três histórias de amor
Jornal da Manohete (1* Edição) — Noti-
ciário
Carraem — Novela de Glória Perez. Com
Lucólia Santos, Paulo Betti, Beatriz Se-
gall
Osmar Santos Show — Variedades
Primeira Classe — Filme: O navio conde-
nado

CANAL 7
7:00

7:30
8:30
9:30

10:00
11:18
11:30
12:00
13:00

17:30
18:00
19:30
19:48
20:18
21:30

22:30

1:00

3:00

5:00

Boa Vontade — Religioso da Legião da
Boa Vontade, com José de Paiva
Japan Pop Show — Musical
Jimmy Swaggart — Religioso
Show de Turismo
Show de Turismo
I Love Florida
Dlsplay
Esporte Total — Noticiário
Clube do Bolinha — Programa de varie-
dades com Edson Guri
Garota Verão
Basquete
Jornal Local — Noticiário
Jornal Bandeirantes — Noticiário
Zaccaro — Musical
Bronco — Humorístico com Ronald Go-
lias, Nair Bello e Renata Fronzi
Perdidos na Noite — Programa de audi-
tório apresentado por Fausto Silva
Austrollan Open de Tênis — Final mas-
culina
Quinzena de Arte — Exibição de Duelo
de titãs
Esportes na Madrugada

CANAL 9
9:00 Qualificação Profissional — Educativo
9:\5 Assim é a vida—Série filmada
9:45 Escola Bíblica do Ar — Religioso

10.00 Posso Cremo Amanhã—Religioso
10:15 Jesus, a Palavra que Liberta—Religioso
10:30 Fé Que Liberta — Religioso
10:45 Uma Nova Esperança — Religioso
11:00 Manhã de Alegria—Religioso
11:30 Renascer — Religioso (Assembléia de

Deus)
12:00 Férias no Acampamento — Documenta-

rio
12:30 O Garoto e o Gigante — Seriado
13:30 Rouxinol, Alegria do Povo—Apresenta-

ção de cantores de música regional
15:30 Rio Turismo — Informativo
18:30 Realce — Programa du variedades
20:O0 Blke Show — Esportivo
21:00 Cisco Kid — Seriado
21:45 Gente do Rio — Entrevistas

0:00 Rio Turismo — Programa de turismo

CANAL 11
6:30 Stadium — Educativo
7:30 Gato Félix — Desenho animado
8:00 Bozo — Desenhos e brincadeiras

14:30 Primeira Sessão — Filme: Ursos no Vale
dos Leões

16:30 Segunda Sessão — Filme: Capitão Amé-
rica II

18:45 Jornal da Cidade — Noticiário local
19:18 Notlcentro — Noticiário
19:45 Chaves — Seriado
20:15 Campeonato Internacional de.Luta Livro
21:18 A Pantera Cor de Rosa — Desenho
21:30 Viva a Noite — Programa de auditório

com Gugu Liberato
23:30 Comando da Madrugada — Reportagens

apresentadas por Goulart de Andrade

NAMÍBIA, ENTRE O DESERTO VIVO E O
SANTUÁRIO SELVAGEM — Documentário au-
diovisual produzido pelo navegador Amyr
Klink e pelo fotógrafo Peter Milke. 5a e 8a, às
20h e 2lh30min e sáb e dom, às I8h30min e
20h. Centro Empresarial Rio, Praia de Botafo-
go, 228. Ingressos a CZS 150,00. Até dia 29.
GRANDES FESTIVAIS DE ROCK PÓS-76 — Às
20h, Kampuchea, video do festival que aconte-
ceu em 79-Londres, o às 22h, US Festival 81,
primeiro megafestival da cena rock pós-punk,
e Festival Roxy Club, festival que reuniu
punks pioneiros. Casa de Cultura Laura Alvim,
Av. Vieira Souto, 176.
FESTIVAL BEATLES — A hard day's nlght, os
bastidores da apresentação do conjunto em
programa de Tv. Às 14h, 16h, 18h,20h. 22h, e
às 24h, no Centro Cultural Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63.
VÍDEOS NO GIG — A partir das 12h, Adventu-
reinParadize — esporte, surf. Gig Restaurante
Video Bar, Av. Oal. San Martin, 629.

VÍDEOS NA CASA DO VINHO — Exibição ds
vídeos do U2, Supertramp, Echo and The Bun-
nymen e show da MPB. A partir das 21h, na
Casa do Vinho/Niterói, Rua Juiz Alberto Nadar,
14-Charitas.
VÍDEOS NO CREPÚSCULO — A partir das 24h,
Gary Numan ao vivo no Hammersmith Odeon e
Some great vídeos, coletânea com todos os
vídeos do Depeche Mode. Cropúsoulo de Cuba*
táo. Rua Barata Ribeiro, 543.
UM DIA NO JARDIM ZOOLÓGICO DO RIO —
Exibição do vídeo sobre a vida dos animais e
um especial produzido pela Fundação Rio Zoo.
contando como vivem e passam o dia alguns
animais do zoo carioca. De 2a a sábado, das lOh
às 22h, na Expedição Selvagem do BarraShop*
plng, Av. das Américas, 4666. Até dia 13 de
fevereiro.

Os programas publicados no Hoje no Rio
estão sujeitos a mudanças de última hora,

que são de responsabilidade dos
divulgadores. É aconselhável confirmar os

horários por telefone.

PROJETO WHITE MARTINS
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REABERTURA DA TEMPORADA MUSICAL

A ILHA DE SANTA CRUZ"música eletrônica de palavras"

Criação e interpretação de

TIM RESCALA

23 E 24 DE JANEIRO - AS 18:00 HORAS
à sombra das palmeiras - entrada tranca

40 ANOS DO MAM
museu de arte moderna do rio de janeiro

Av Infante Don Henrique. 85 — Aterro do Flamengo
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CRIANÇAS

uperKid
em Pilares

Rosa Maria Corrêa

UM 

superescorrega, arte em
papel, jogos de montar e
um camarim repleto de
roupas e adereços são ai-

^...gumas das diversões que o Norte-"'snopping, em plena Avenida Su-
oJ burbana, preparou para o entrete-"''-' rumento da garotada nestas férias.

Funcionando de segunda a sá-
bado, das llh às 20h, a promoção^•'•Superí-id NorteShopping consiste

-•—-erii oito módulos participativos e' pedagógicos, para crianças de três
a 12 anos. Segundo o coordenador

-«do evento, Luís Felipe Carvalho,"os pais podem deixar os filhos
participarem das brincadeiras tran-,J""qüilamente, pois foram contrata-
dos 11 monitores que, devidamente

8 '.'«uniformizados, cuidam e ajudam as
gg crianças a desenvolverem a criati-•jpvvidade em atividades diversifi-

cadas".
,,; ^ Todos os brinquedos estão espa-

íhados nos Io e 2o pisos do Shop-
ping. Na Praça Cartola, está monta-
da a Fortaleza dos Cristais, ou seja,

''um escorrega com cenários imitan-
:"'tíõ estalactites de gelo e lagos con-

gelados. No centro das mesinhas
-das 10 lanchonetes, as crianças po-

dem lanchar assistindo a um dos
nove filmes de super-heróis, como o'•' Süper-Homem III e Conan, o bár-

-Ç-baro; Um camarim com roupas,
maquiagem e máscaras leva a

t._,criança ao mundo da fantasia, en-
I quanto a arte em papel, utilizando"'a técnica da dobradura japonesa,

transforma folhas de papel colorido
em flores, animais e objetos.

Patrícia Amaral, 16 anos, que
trabalha como free-lancer em agên-
cias de promoção, disse que "traba-
lhar no SuperKid é muito divertido,
porque cada criança é de um jeito e
todo dia o trabalho traz novida-
des". Ela auxilia as crianças no
Painel Fotográfico. Depois de vesti-
da com a roupa do SuperKid, a
criança tenta levantar um carro de
verdade e misteriosamente o levan-
ta, e daí é só posar para a fotografia
histórica.

No módulo dos blocos de madei-
ra, os jogos são os mais variados e
as invenções infantis, as mais diver-
tidas. Diz a normalista Renata de
Freitas da Silva:

— É importante para a criança
participar desta brincadeira, por-
que ela descobre a capacidade de
criar encaixando as peças. Muitas
crianças chegam aqui e ficam só
olhando e, quando a gente começa
a ajudar, elas se envolvem com o
brinquedo e não querem mais ir
embora.

Renata disse ijue "só há proble-
mas quando algumas mães pensam
que os módulos da promoção são
creches e deixam a criança uma
tarde inteira no brinquedo sem
nem mesmo avisar que vai demorar
nas compras".

Ela explica que os monitores
têm horário de almoço e às vezes
esse comportamento dos pais atra-
palha um pouco o trabalho.

Apesar dos desencontros, a pro-
moção parece estar dando certo. O
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As monitoras acompanham com carinho o trabalho das
crianças aprendendo a técnica de dobraduras japonesas

HOJE NO RIO

Rodrigo Finatti, de seis
anos, experimenta a
força que a roupa do
Super-Kid pode
proporcionar

movimento de crianças nos-brin-
quedos é intenso, pois muitos paisvêem no Shopping uma real opção
de lazer para a Zona Norte. MarcosMassulo Ferreira, que tem dois fi-
lhos — Leandro e Rafael — mora no
Bairro Riachuelo e disse que cpstu-ma ir ao Shopping com freqüência.
Para ele "os brinquedos completam
a alegria das crianças em ir ao
Shopping".

Rafael pediu para dar uma
voltinha no escorrega e acaljpu in-
do embora chorando, poisjjueriaficar lá a tarde inteira — disse.

O concurso do super-imprdviso
também atrai muitas crianças,
principalmente as menores. Com
direito a penteadeira e maquiagem
de circo, as mais vaidosas sào as
meninas, que geralmente escolhem
a fantasia da Branca de Neve. A
monitora Ursula Muniz Brando, 18
anos, estuda na Faculdade de Artes
Cênicas da Uni-Rio e explicou que"algumas crianças têm preferência
pela fantasia de monstro, mas; de-
pois de prontas, talvez por medo ou
vergonha, rião querem se olhar no
espelho".

O módulo é antes de tudo'um
exercício de desinibiçáo e criativi-
dade. Algumas crianças chegam e
começam logo a improvisar,-se) en-
feitando com alguns pedaços de
pano. Outras só querem experi-
mentar a maquiagem de circo, os
brincos e as pulseiras. Nossa função
é tentar usar as fantasias para ence-
nar um teatrinho, onde a criança
terá contato direto com a arte) de
representar —• diz Ursula. -t

A maior novidade do evento.en-
tretanto, é o lançamento do Super-
Clubinho NorteShopping. Para-ins-
crever-se no Clubinho as crianças
devem apresentar notas ou tíQue-
tes que somem o valor de-2_nil
cruzados no balcão de trocai do
Shopping, para receberem uma car-
teirinha. Com a identificação, a
criança tem direito de brincarem
todos os módulos da promoção?Su-
perKid, gratuitamente, até o dia 13
de fevereiro. A direção do Norte-
Shopping já está estudando^um
projeto de criação de um cíuMnho
fixo, pois desde sábado passado
cerca de 150 crianças se inscrevem
diariamente na promoção.

CRIANÇAS
RECOMENDAÇÃO
DB REPENTE... NO RECREIO — Texto de
Karen Acloly e Miguol Roade. Direção de
Karen Acloly. Na corriqueira situação de
pré-adoleaconte, o desabroohar da afetivida-
de contado de modo inteligente e lúoido, a
partir do oonário de reoreio. Teatro dos
Quatro, Rua Marquês de S. Vioente, 62 (274-
980S). Sáb, àa i7h edom, às 18h. Ingressos
a CZS 200,00.
PALHAÇADAS — Texto de Joáo Siqueira.
Direçáo de Tonio Carvalho. Espetáculo que
se equilibra em cor e luz, como um plcadeiro
para Jogar com o dentro e o fora do mundo
ambíguo dos palhaços, divididos entre o
riso e o lirismo. Casa de Cultura Laura
Alvim, Av. Vieira Souto, 178 (247-8948).
Sáb as 17h e dom, às 16h30min. Ingressos a
CzS 200,00. Náo será permitida a entrada
após o início do espetáculo.
JOÀO E MARIA — Adaptação de Anamarla
Nunes. Direçáo 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. Vieira Souto, 178 (247-8948).
Sáb. às 17h o dom, às 16h30min. Ingressos
a CZS 200,00. Professores náo pagam. Pre-
mlada com o troféu Mine — Inacon, como
um dos cinco melhores espetáculos de 1987.
UM PEIXE FORA DÁGUA Musical do Fun-
do do Mar — Texto, adaptação e direção de
Sura Berditohevsky. Narrativa deapreten-
ciosa do amadurecimento de um peixinho
que resulta num excelente musical pela
qualidade de sua transposição para a lin-
guagom teatral: extremamente bem cuidado
do ponto de vista plástioo. Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (270-6895).
Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS200.00.
O PEQUENINO ORÀO DE AREIA — Texto o
direçáo de Joáo Falcão. Texto que deuenvol-
ve o romance entre o grão de areia sonhador
e uma estrela distante, enriquecendo a leltu-
ra da música popular com aa aventuras quo
precedem o encontro mágico. Realização
plástica despojada e sensível. Teatro do Pia-
netário, Av. Pe. Leonel Franca, 240. Sáb. e
dom. áa íeh. Ingressos a CZS 150,00.

SHOW

O BRICABRAQUE DE SEU BIBIDES—Musical' de Vlcentlna Novelli. Direção de Marcelo de
, Barreto. Teatro do BarraShopping, Av. das
, Américas, 4688. Sáb, às 17h e 18h e dom, às
. 17h. Ingressos a CZ$ 260,00 (livre)

ESCRAVOS DE JÓ — Texto de Carlos Carvalho.' Direçáo de Ludoval Campos Teatro do Planeta-' rio, Av. Pe. Leonel Franca, 240 (274-0098). Sàb
, e dom, às 17h30mln. Ingressos a CZS 160,00.
j NA COLA DO SAP ATEADO — Texto de Tânia

Nardlni, Maria Dulce Saldanha, Glaola Salda-
nha e Mabel Turde. Direçáo de Tânia Nardini.' Com o grupo Catsapá. Teatro Ipanema, Rua' Prudente de Morais, 824 (247-9794), sáb., e

, dom., às 17h.Ingressos a CzS 200,00.
HEP E REO — Texto de Arnaldo Miranda.
Direção de Ivan Merlino. Teatro Vanuooi, Rua'. Marquês de S. Vioente, 62/3° (274-7248). Sáb e

' dom, às 17h30min. Ingressos a CZS 260,00.
Pró-estróia sábado, àa 17h30min e ingressos a

l CZ$ 180,00.
O OATO DE BOTAS — Musical com texto edireçáo de Maria Clara Machado. Teatro Tablo-do, Rua Lineu de Paula Machado, 796. Sáb edom, às 17h30min. Ingressos a CZS 100,00.
Ató domingo.
CRIANÇA TEM CADA UMA — Texto e direçãode Cláudio Ramos. Teatro Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63 (227-9882). Sáb, àe
i^h30min e dom, às I6h30min. Ingressos a
CZS 200,00

»- SONHAR COLORIDO — Musical com toxto e
- «*i_w)çõo de Alexandre Mendonça. Orajaú Coun-

¦*i-~Clubo, Rua Professor Valadares, 262 (268-' 6155). Sáb e dom, as 17h30min e dom, às 16h.' "Ingressos a CZS160.00. Até dia 31.
I *'

.'O-SOLDADINHO DE CHUMBO E A BONECA"¦ '«DE PANO — Musical com texto e direçáo de', TWahor Costa. Toatro Brigitte Blair 8. Rua Mi-" ~guel Lemos, 61 (521-295S).Sáb e dom, àa 16h.
9 "Ingressos a CZS 150,00.

«.INDERELA A OATA BORRALHEIRA — Toxto
« *e direção do Brigitte Blair. Teatro Brigitte" 

Blair, Rua Miguel Lemos, 61 (621-2966). Sáb. e
] 

"Som, às 18h. Ingressos a CZS 160,00.

EMBALO DAS CANTIGAS — Texto de Sônia
Catarina. Direçáo do Qrupo Fro do Uirapuru.
Teatro Viila-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440.
(275-6895) Sáb. e dom. áa 17h30min. Ingressos
a CZS 120,00
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de dire-
çáo Maria Clara Machado e direçáo de Lima-
chem Chorem. Teatro Imperial, Praia de Bota-
fogo, 624. Sáb. edom., às 17h30min. Ingressos
a CZS 160,00. Acompanhante nao paga.
E O PALHAÇO O QUE É? — Texto de Sérgio
Baker e Barbara Stella. Direção de Sérgio Ba-
ker. Teatro Belaa Artes, Av. Olegário Maciel,
182, Barra da Tljuoa. (399-4766). Sáb. edom, às
17h. Ingressos a CZS 160,00
THUNDERCATS E CHAPEUZINHO VERME-
LHO CONTRA O LOBO MAU — Texto e direçáo
Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair, Rua Mi-
guel Lemos, 51 (621-2966). Sáb e dom, às ÍBh.
Ingressos a CZS 160,00.
PERIPÉCIAS DE BIRIOO E MATEUS — Texto e
direçáo de Luzia Mariana. Paço Imperial, Pça.
16. Sáb. e dom, às 16h30min. Ingressos a CZS
150,00. Acompanhante náo paga.
O RAPTO DAS CEBOLINHAS — Texto de Maria
Clara Machado. Direçáo de Mároio Trigo. Tea-
tro da Cidade, Av. Epitáoio Pessoa, 1864 (287-
1146). Sáb. e dom, às 17h. Ingressos a CZS
200,00
ONCILDA E ZÉ BUSCAPÉ — Texto de Joáo
Jorge Amado. Direção de Humberto Abrantos.
Teatro do América, Rua Campos Sales, 118.
(234-2088). Sáb edom, às 17h30min. Ingressos
a CZS 160,00.
FANTASMINHA SAPECA — Texto e direção de
Ressy Penafort. Teatro do BarraShopping. Av.
das Américas, 4866, Sàb e dom, àa 16h. Teatro
Nelson Rodrigues, Av. Chile, 230. Sáb., e dom.
às 17h. Ingressos a CZ$200,00.
QUE BICHO QUE DEU? — Fábv'<" Ji La Fon-
taine adaptadas por Anna Zott<»l o3í. «Graça.
Direçáo de Ricardo D'Amorlm. Titó.n Tereza
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143 (236-1113).
Sáb, às 17h e dom, às 16h. Ingressos a
CZS200.00.
OS TRÊS PORQUINHOS — Texto de Lauro
Gomes. Direçáo de Joáo Sonoini e Dylmo Elias.
Teatro do Clube Monte Sinai, Rua S. Franoisoo
Xavier, 104 (248-8488). Sáb e dom, às 17h.
Ingressos a CZS 160,00.
A REVOLTA DOS BRINQUEDOS — Texto de
Pernambuoo de Oliveira e Pedro Veiga. Direçáo
de José Carlos Chagas. Teatro Armando Oonza-
ga, Av. Gal Cordeiro de Faria. Sil, Mal Hermes
(390-3062). Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS
100,00. Até dia 31.

NÀO SE ESQUEÇAM DA R08A — Musical
inspirado em Oiselda Nlcolélis. Adaptação de
Ana Dias. Direçáo de Neide Lyra. Com o grupo
Corpus Mente. Teatro do Clube Munlolpal, Rua
Haddock Lobo, 360. Sáb e dom, às 17h. Ingres-
sos a CZS 100,00. Recomendado para oriançaa
acima de sete anoa. Até dia 31.

SHOW
O PÁO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS — Apre-
sentaçáo do espetáculo O Mistério do Bolo, oom
o grupo Trampolim, o personagem Halley Mlx,
discoteca e banda de bichos. Sáb e dom, às I6h,
no Morro da Uroa. Av. Pasteur, 620. Ingressos
a CZS 170,00 e CZS 85,00, crianças entre qua-
tro e 10 anos.
MUNDO DO TERROR — Show com bonecos
animados e monstros ao vivo. Playland, Barra-
shopping, Av. das Américas, 4866. De 2a a 8a,
das I5h àa 23h e sáb e dom. das lOh às 23h.
Ingressos a CZS 160,00. Crianças até olnoo
anos náo pagam.
PARQUE DE DIVERSÕES NO PLAZA — Tobo-
gá Trem Fantasma, Carrossel e Casa de Espe-
lhos. Plaaa Shopping, Niterói. Diariamente,
das lOh às 22h.

KARAOKÊ
KARAOKÊ DO VOVÔ JEREMIAS — Discoteca,
karaokô e brincadeiras. Direção do ator Walter
Jeremias. Bar 111, Rua Viso. de Pirajá, 111
(287-0691). Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS
170,00, com direito a refrigerante. Reservas
(294-2326).

RECOMENDAÇÃO
FRANCISCO — Show do oantor e compositor
Chico Buarque e banda. Direçáo de Naum
Alves de Souza. Caneoao, Av. Venceslau
Braz, 216 (296-3044). 4a, 6* e dom, àa 22h e
6a e sáb, às 22h30r_ln. Ingressos 4a, 6a a
CZS 600,00, arquibancada, a CZS 800,00,
mesa lateral e a CZS 800,00, meaa central; 6a
a dom, a CZS 800, arquibancada, a CZS
800,00, meaa lateral e a CZS l mil, mesa
central. Até dia 31.

PLANETÁRIO

^«iOS TRÊ8 PORQUINHOS ENCONTRAM COM"HE-MAN — Texto e direçáo de Brigite Blair.
Teatro Brigitte Blair, Rua Miguol Lemos, 51

-(521-2B50). Sáb, e dom., às I7h. Ingressos a
CZS 150,00.

t O ESTRANHO DO NINHO O PATINHO FEIO —
I Toxto do Aurlmar Rocha. Direçáo do Wagner
i Lima. Teatro do Bolso Aurlmar Rooha, Av.
J Ataulfo do Paiva. 269 (239-1498) Sáb. dom e
- feriados, às 17h30min. Ingressos a CZS
. 200.00.

PLANETÁRIO — Programação: dom, às 17h,
Carrinho folia (crianças de três a sela anos);
sáb, às 18h30min, Até que o sol se apague
(adulto); sáb, às 17h e dom, às 18h30mln,
Roboilnho Blitz e as estrelas (crianças de cinco
a 12 anos). Av. Pe. Leonel Franoa. 240 (274-
0046). Ingressos a CzS 10,00, adultos e CzS
5,00, crianças.

CINEMA
DESENHOS ANIMADOS -OV__TIC08 — Colo-
tánea de desenhos musicados. Sáb, às 16h o
17h. no Estação Botafogo, Rua Voluntários da
Pátria. 88.

A CONFERIR (*)
ALTERNATIVA NATIVA — Programação: sáb,
Leo Jaime e Kid Abelha e os Abóboras Selva-
gens e dom, Legião Urbana, sáb e dom, às 20h,
no Maraoanazlnho. Ingressos a CZS 200,00,
arquibancada; a CZS 300,00, cadeira de pista e
a CZS 600,00 cadeira especial. Venda no looal e
nas lojas Mesbla. Lotação esgotada.
CORAÇÃO ACESO — Show do oantor Wando
acompanhado de conjunto. Gafieira Asa Bran-
ca, Av. Mem de Sá, 17 (262-4428). De 4a a sáb.,
às 23h e dom, às 20h30min. Ingressos 4* e 5a a
CZS 600,00; 8a e sáb a CZS 700,00; dom a CZS
300,00. Até dia 7 de fevereiro.
AMOR E MÚSICA — Show da cantora Zlzl Possi
acompanhada de conjunto. Teatro Carlos Oo-
mes, Pça. Tiradentes, s/n° (222-7681). De 6a a
dom., às 21h30min. Ingressos 5a e dom a CZS
SOO',00; 6a e sáb a CZS 400,00. Até dia 31.
GUILHERME ARANTES — Show do teoladista
o compositor e conjunto. Teatro do Hotel Nao lo-
nal, Av. Niemeyer, 769 (322-1000). 8a e sáb, às
21h e dom, às 20h. Ingressos a CZS 500,00.
FUNK-8E — Apresentação do Conexão Japeri, e
o grupo Ethiopia. Participação de grupos de
rap e break do Rio e Sao Paulo e do Dj Nazi.
Sáb, às 22h, no Circo Voador, Lapa. Ingressos
a CZS 200,00.
INIMIGOS DO REI — Show da banda. Porão da
Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto,
178 (247-6946). 8a, às 22h30mln e sáb e dom,
às 21h30min. Ingressos a CZS 200,00. Até dia
31.
OLHO D'ÁOUA — Apresentação do grupo vocal
e Instrumental. Sáb, às 20h, no Centro Cultural
José Bonlíáolo, Rua Pedro Ernesto, 80. Entrada
franca.
APOCALIPSE OU PAZ — Performance e show
musical oom Venus Rock. Sáb, às 21h30mln,
no Teatro do Planetário, Av. Pe. Leonel Franca,
240. Ingressos a CZS 100,00.
APENAS MÚSICA — Show do oantor e oomposi-
tor Oswaldo Montenegro acompanhado de con-
junto. Oaneoáo, Av. Venoeslau Braz, 215 (206-
3044). De 4a a dom., às 19h. Ingressos a CZS
400,00, arquibancada, a CZS 600,00, mesa lato-
ral e a CZS 800,00, mesa central. Até domingo.
PROJETO ROCK IPANEMA — Show de lança-
mento do LP do grupo Garotos de Rua. Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824 (247*
9794). De 4a a dom, às 21h30min. Ingressos a
CZS200.00. Até domingo.
PROJETO CARNAVALESCA — Show do oantor
Martlnho da Vila acompanhado de seus filhos
Martinália, Anallmar e Martlnho Antônio, Al*
ceu do Cavaco e conjunto Choro elétrico Sala
Sldney Miller, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De
3a a sáb, às 18h30m e 21h. Ingressos a CZS
150,00. Até dia 11 de fevereiro.

BARES
DUERÊ — Apresentação do cantor e compositor
Ruy Maurity. Às 23h, na Estrada Caetano Mon-
tetro. 1882, Pendotiba, Niterói. (710-3436).
Couvert a CZS 300,00. Consumaçáo a CZS
160,00.
NÓ NA MADEIRA — Às 23h apresentação de
César Marques e grupo. Couvert a CZS 150,00.
Consumação a CZS 100,00. Av. Almte. Taman-
daré. 810, Piratlnlnga, Niterói.
IDÉIA FIXA — Apresentação da banda de rock.
Repertório: de Chuck Berry a Beatles. As
22h30min, no Botanlo, Rua Pacheco Leão, 70
(274-0742)
MILTON GUEDES — Show do oantor e Instru-
mentista o grupo. Às 23h, no Glg Video bar,
Av. Gal. San Martin, 629 (294-3546). Couvort a
CZS 300,00. Consumação a CZS 300,00.
DELCIO CARVALHO — Show do cantor o com-
positor. Às 23h. no Barbas. Rua Álvaro Ramos,
408 (541-8396). Couvert a CZS 200.00.
JOSÉ ALEXANDRE — Show do cantor o com-
positor. Às 22h, no Beoo da Pimenta, Rua Real
Qrandoza, 178 (286-6748). Couvert a CZS
200.00.
BALEIA AZUL — Show do instrumentista Vio-
tor Biglione acompanhado de conjunto. Jazz-
mania, Av. Rainha Elizabeth. 769 (227-2447).
De 4a a sáb, às 22h30mtn. Couvert 4a e 5a a CZS
350,00 e 6a e sáb a CZS 400,00. Consumaçáo a
CZS 200,00. Ato dia 30.
GARGANTA CANTA BRAGUINHA — Apresen-
tação do grupo vocal A garganta profunda, sob
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Depois de excursionar por todo o Brasil com o show

Amor e música, a cantora Zizi Possi volta a se
apresentar, por duas semanas, no Teatro Carlos Gomes.
O espetáculo, dirigido e roteirizado por José Possi Neto,

é uma mostra de todos os seus sucessos

a regência de Marcos Leite. Botecoteco, Av. 28
de Setembro, 205 (204-2727). 5a, às 22h30mln e
eftesáb.,às23h. Ingressos 6aaCZS 200,00; 6ae
sáb., a CZS 300,00. Consumaçáo a CZS 300,00.
Último dia.
A MINHA VOZ — Show do cantor o compositor
Pery Ribeiro. De 3a a 6a e dom. às 23h; 8a e sáb,
às 23h30min, no Un, Deux, Trois, Av. Bartolo-
meu Mitre, 123 (239-0198). Ingressos a CZS
300,00 (4a, 5a e dom.) e a CZS 400,00 (6a e sáb.)
Até dia 30.
TIM MAIA — Show do cantor e compositor
acompanhado de banda. De 5a a sáb., àa
22h30mln, no People, Av. Bartolomeu Mitre,
370 (294-0647). Couvert a CZS 1 mil.
MARCOS RESENDE, PAULO RUSSO E PAULO
BRAGA — Apresentação de teoladista, do bai-
xista e do baterista. De 6a a sáb., às 23h e
0h30min. no Mistura Fina, Rua Garcia D'Àvl-
Ia, 15 (267-6596). Couvort 5aaCzS 400,00 e 6a a
sáb., a CZS 500. Consumação Igual ao oouvert.
TEATRO MÁGICO — Programação: sáb, A cá-
mara das sombras, festa performática. Às 22h.
Rua das Palmeiras, 130. Ingressos a CZS
200.00.
EU SEI QUE VOU TE AMAR — Show da cantora
Maria Creuza. De 4a a sáb.. às 23h, no Aló Aló,
Rua Barào da Torre, 388 (521-1480). Couvert 4a
e 5a. a CZS 520.00, o 6a e sáb., a CZS 800.00.

DELCIO CARVALHO — Show do cantor e com-
positor. Àb 23h. no Barbas, Rua Álvaro Ramos,
408 (541-8396). Couvert a CZS 200.00
PROJETO SOMOS TODOS IOUAIS NESTA
NOITE — Show da cantora Fátima Regina, com
a participação da cantora Juzi, De 4a a sáb, às

i ,

d3 MARLENE DÃ UM SHO
3iy NO ONE-TWENTY-ONE
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A "Eterna Rainha" é o sensacional show de Marlene. de 5a a sábado à meia-noite, no One-Twenty-One E além de curtir a magia de uma "Eterna Rainha" vocêainda participa do sorteio de uma noite grátis no Rio-Sheraton para um casal concaie da manhã.
A partir das 16 00 h.. piano-bar. com Maria Zélia: Bossa Dois com Redrinho

Bastos e Maria Fraga: os maestros Hélcio Brenha e Nelsinho o seus músicos.
E ainda, uma participação especial do cantor Fedrmho Rodrigues ,
Estacionamento grátis, coberto e com manobreiro.

CNC -TWENTT ¦ CNE
——« PIANO-BAR —¦•—

RIO-SHERATON HOTEL
AV. NIEMEYER. 121

SORTEIO DE UMA NOITÍ
GRÁTIS NO RIO-SHERATON B______SB_j_BHlJ

22h, no Clube 1, Rua Paul Redfern, 40 (269-
3148). Couvert a CZS 300,00. Consumação a
CZS 250,00.
BIBLO'8 — Piano-bar com a cantora Dora e
quarteto. De 4a a dom, às 21h, na Av. Epitáoio
Psssoa, 1484 (521-2646). Couvert dom a 4a, a
CZS 400,00; de 6a a sáb a CZS 500,00.

MADE IN BRAZIL — Programação: sáb, Analfa
e Outo (violão). Às 22h, na Av. Armando Lom-
bardi, 1000 (399-2771). Couvert a CZS 300.00.

MARCU8 BRANDÃO — Apresentação do cantor
e guitarrista. De 8a a dom, às 22h, no Piooadily
Pub, Av. Gal. San Martin, 1241 (258-7606).
Couvert 8a e sáb a CZS 150,00 e dom a CZS
120,00.

NOSSAS PALAVRAS — Apresentação de músl-
ca instrumental oom o grupo Abinuzè. 6a o sáb.
às 21h, no Paraty, Rua Presidonte Domloiano,
210, Ingá, Niterói. Couvert a CZS 200,00.

MARIA MARIA — Programação: sáb a cantora
Nair Alves e regional. Às 22h. Couvert a CZS
100,00, Rua Barão do Itarabi, 73 (551-1395).

POKER BAR — Apresentação de Mário Jorge e
seu grupo. De 4a a sáb.. às 20h. Rua Almirante
Gonçalves. 50 (521-4999). Couvert a CZS
100.00.

VIRO DA IPIRANGA — Programação: sáb, às
22h30min. grupo Heramus. Couvert sáb a CZS
200.00. Rua Ipiranga. 54 (225-4762).
MANGA ROSA — Happy-hour com o cantor o
pianista Wanderley Chagas. Do 2a a sáb, às

Bh. Couvert a CZS 50.00. Rua 19 do Fevereiro.
94 (288-4996).
A DESOARRADA — Show do Maria Alcina e
dos cantores Paula Ribas, portuguesa, e Luis
M' Qambl. angolano Couvert a CZS 400.00.
Rua Baráo da Torro, 6o7 (239-5748).

LA DOLCE VTTA — Discoteca. Av. Min. Ivan
Lins, 80, Barra(3B9-0106). De4aaaáb., ài'Ç2h.
Ingressos a CZS 260,00. Dom, àa ieh.-_agres-
sos a CZS 300,00. .._ |
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançai*, a
partir daa 2 lh, com a banda do maestro .Ton1*08
os cantores Vitor Hugo e Roberto San Couvert
de dom a 5a a CZS 130,00; 8a e sáb a CZS 260J,OO.
Av. Copacabana, 1144 (287-1497). »<•> i
VOGUE — Discoteca e música com o conjunto
da casa. 6a e sáb, a partir das 22h, à Rua
Cupertino Durão, 173 (274-4145). Couveft a
CZS 170,00 e consumação a CZS 230,00. I

um '
MANHATTAN DISCOTEQUE —i Discoteca e
apresentação das ban daa: Abaixo assinado e
Diferença social (8a); Táxi driver, Pactr social e
Zaus (sáb.) 8a e aáb, às 22h e dom, às i8h.
Ingressos 6a a CzS 150,00; sáb a CZS200.00 e
dom a CZS 120,00. Estrada Grajaú Jacarápa-
guá, 3020 (392-8757). >

ILEON- DISCO — Discoteca. De 5a a dom., aa e
vesp de dom, às 15h. 20h30min 6a. entrpda
franoa; ingressos dom. a CZS 150.00, homem e
CZS 100,00, mulher; 6a a CZS 200,00, hr>mnyi e
CZS 160,00, mulher; sáb a CZS 250.OO. homem
e CZS 150,00, mulher e vesp de dom .a CZS
100,00. Travessa Almerlnda Freitas, 42 (359-
0277). .'-.. i
SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo para
dançar, a partir daa 21h, com o maeetro'Miguol
Nobre e banda, a cantora Consuelo e o Quarteto
do Joãozinho. Couvert de dom. a 6* a pzS
200,00 e 6a e sáb a CZS 390,00. Av. Atlântica,
3432 (521-1296). ' '

MARIUZZrN — Discoteca de hlp-hop, Kin_ e
reggae oom os discotecários McZé e Dudü Dub.
De 5a a sáb, às 23h, na Rua Raul Pompoia, 102
(247-8849). Consumaçáo a CZS 180,00, _ ,
MISTURA FINA-BARRA — Disooteca com pà-cau e Roger. De 6a a sáb, às 22h, na Estrada da
Barra. 1836 (399-3460). Ingressos a" CZS
180,00, homem e CZS 120,00, mulher— '
CARINHOSO — Múaioa para dançar oom a
banda da cantora Dora e Carinhoso, dlariamen-
te, a partir das 22h. Couvert de dom. a 5a a OZS
200,00 e 6a, sáb. e véspera de feriadò"â CZS
300,00. Rua Viso. de Plrsjá, 22 (287-0302).

PAGODES E GAFIEIRAS
OS INTOCÁVEIS — Esoolha do samba do Blôoo
de Segunda e baile do conjunto Força Bruta
Samba Show. Sáb, às 23h, no Espaço Cultural
Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163. Ingressos a
CZS 100,00. ¦ i
PAOODE DO SACOPÀ — Apresentação dtCCho-
rogode oom Mario Pereira e conjunto (eáb>às
15h. Rua Sacopá, 250 (226-6206). Couverj. a
CZS 100.00. Feijoada para dota a CZS 250.00.
Consumaçáo a CZS 200,00, com direito-a tei-
Joada. -•¦'¦ J
PAOODERIA DO PINTTNHO — Apresentação
doa cantores Mariangola e Bento Lozier e'os
conjuntos Novo Som e Sambambas. 8a e sáb,1 às
22h, na Rua Bernardo Vasconcelos, 838, Roa-
lengo (331-9736). Ingressos a CZS 50,00', £o-
mem e mulher CZS 26,00. Mesa e CZS 50,0o.

HUMOR "^T
OCTÁVIO CÉSAR CANTA A MULHER DOS
OUTROS — Apresentação do ator e comediante.
Teatro do Ibam. Lgo do Ibam, 1 (266-6822), 0a e
6a, às 21h30min; sáb, às 22h e dom, às<_0h.
Ingressos 5a e dom a CZS 300,00; 6a e sáb aQZS
400,00. Estacionamento próprio.

REVISTAS "2
BONECAS NA CONSTITUINTE — Revista com
Marlene Casanova. Roberta Kim, Gigi Saintcyr
s outros. Teatro Brigite Blair I. Rua Miguol
Lemos. 51 (521-2955). De 4a a dom?, àa
21 h30mln. Ingressou a CZS 200,00 de (4a 8 _a) e
CZS 250,00 (sáb. e dom).

DEU MULHER NA CABEÇA — Revista oom
Clovls Glerkens, Patriota Blair, Walter Costa e
outros. Teatro Brigitte Blair II, Rua Ssnsdor
Dantas, 13. (220-6033). 3a, às21hl5minede4a
a dom, às lBh30mln. Ingressos de 3a a 8a a
CZS200.00 e sáb e dom a CZS250.00. —,T

DANÇA

PARA DANÇAR
CREPÚSCULO DS CUBATÀO — Programação:
aáb. discoteca com Jobó Roberto Mahr e vídeos
sáb. às 24h. Consumarão a CZ$ 350.00. Rua
Barata Ribeiro, 543 (235-2045)
D*Á_"RICA — Programação: sáb. Força da Ora-
vidode. às 23h Couv-irt a CZS 200.00. Rua
André Cavalcanti, 58 (242-4139).
ZOOM — Dlscouwa com Tony di Cario. Beto
Adio. De 3" a dom. àa 22h30m. Lgo. do S.
Conrado. 20 (322-4179). Ingressos _ CZS
2SO.OO.

CÉSIO 137 — Espetáculo de teatro, dança, som
e Imagem com os grupos Expele Metal e Ajnál-
gama. Participação de Adriano Guimarães e
José Luiz Mendes. Paço Imperial, Pça 15. De 8a
a dom. ás I8h30mln. Ingressos a CZS 150,00.
Até dia 31. :__

HOTÉIS ;
A ETERNA RAINHA — Show da cantora M^rlo-
ne e conjunto One Twenty One. Hotel Sheraton,
Av. Niemeyer. 121 (274-1122). De 5a a sáb, às
2 _ h. Sem oouvert. Consumação* a
CZS 450,00. Até dia 12 de fevereiro. __,[
CA 8HEARS — Show do cantor norte-
americano. De 2ft a 5a, ás 23h30min e 61 e aáb,
ás 24h, no Jakul, Hotel Intercontinen]^l__-Av.
Prefeito Mendes de Morais, 222 (322-220O).
Couvert de 2a a 5a a CZS 300,00; 6a e sáb. atZS
400.00. \

m
ROOF BAR — Programação: o cantor e violo-
ni3ta Ricardo Graça Mello. Couvert a £ZS
250,00, Sem consumação. Marina Hotel,"Av.
Delfim Moreira. 830/28°. (259-5212). .. ¦{

VALENTINO'S — Programação: de 2a a sá
partir das 19h. Armando Martinez (piano): —9
21h. Sldney Marzullo. Dom. Maria Zelia ou
Armando Martinez. Hotel Sheraton. A-__,$le-
meyer, i_l (274-1122). Sem oouvert.
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•.'••iPERFIL DO CONSUMIDOR/Mestre Marcai

Üomendooflje

GB L .'

iengordurado

Perfume — Paço Rabane ("comprei
na França quando viajei com o
Chico").
Desodorante — Rastro.
Pasta de dente — Kolynos com
flúor.
Xampu — Usa o do filho. Não lem-
bra o nome só sabe que é cor de
rosa.
Sabonete — Lux.
Creme de barba — Usa sabonete.
Bijuteria — Só usa prata maciça

Elizabetk, Orsini

P, H JT ILTON Delüno Marcai,
=-> aaLVaaL m3ÍS COnllecido COiUO
sijp..- Mestre Marcai, não
•^'•agüenta mais as brincadeiras-3íS dos amigos. Desde que estreou^""'èTft Francisco, show de Chicoc" Buarque em cartaz no Canecão,
,n„ç„foi apresentado por ele como
.£yiJ'rmeú professor de bale", os
^ -ramigos lhe cobram a sapatilha.¦flô Carioca de Ramos, 57 anos, di-e.b fétor de bateria da Unidos dan,Tijuca, ele é, sem duvida, o viú-

yh. mais cobiçado de Pilares,
..^ronde mora ("bem em frente da
ocçedreira"). Consumidor tradi-
sa cional com detalhes internado-

nais — só usa, por exemplo,
^rferfumé Paço Rabane, hábito
.é^AUe adquiriu numa de suas inü-
ançrneras viagens pelo exterior —
«x/Mestre Marcai acabou de lan-'i-"çar o livro A incrível bateria deob Mestre Marcai exportado para"'"Portugal, França, Inglaterra e

Japão. Pai de três filhos, ele
..-garante que o samba é um

61 -grande aliado na arte da paque---Ta ("convidar uma morena para'•"^air de passista nunca falha
^"jquando o negócio é amor").

Of<0

a

TEATRO
RECOMENDAÇÃO

THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO:
1814/1940 — Seleção dais músicas mais slg-
níficativaa do teatro muaioal pesquisadas
por Luiz Antônio Martinez Correia (também
ria direção) e Marshall Netherland. Com
Cláudio Tovar, Nadta Nardini, Andréa Dan-
tas, Annabel, Albernaz, Jorge Mala e Fablo
Pilar. Saborosa revi sáo de um período em
que a músiaa no teatro brasileiro era pretex-
to para comentar a vida nacional. Com pro-
dução ouldada, oantores afinados e perma-
nente bom humor, o espetáculo oferece à
platéia a possibilidade de assisti-lo em esta-
do de puro prazer. Teatro Rival, Rua Álvaro
Aívim, 33 (240-1136). De 4a a sáb, às 21h;
.dom, às lGh. Ingressos 4a e 5a CZS 360,00;
8a e dom., a CZS 400,00; sáb., a CZS 460,00.
Duração: lhaomin (18 anos).
O ENCONTRO ENTRE DESCARTES E PAS-
CAL — Teacto de Jean-Claude Brisville. Tra-
düçáo de Edla van Steen. Direção de Jean-
Pierre Mlg-uel. Com ítalo RobsI e Daniel
Dantas. Numa montagem ascética, rigoro-
sa, quaae geométrica, o pensamento de Des-
cartee e Pascal é revelado com força drama-
tlca. A dupla de atores consegue brilhar
num duelo cênico de inteligência e sutileza,

.neste espetáculo que procura resgatar a

.palavra. Teatro da Aliança Francos» de Bo-
taíogo. Rua Muniz Barreto, 730 (226-4118).
De 4a a sáb, às 21h45min e dom, às 20h.
Ingressos 4a e 6a a CZS 360,00; 8a e dom. a
CZS 400,00; sáb. a CZS 460,00. O espetáculo

.começa rigorosamente no horário, e náo
será permitida a entrada após o seu infoio.
Duração: lhl&mln (Livre). Até dia 7 de fove-
reiro.
DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO — Texto
de Adélia Prado. Direção de Naum Alves de
Souza. Com Fernanda Montenegro. Com a
mesma simplicidade da fala poética de Adé-
lia Prado, a montagem Dona Doida; um'Ittterlúdlo sintetiza numa interpretação ai-
tamente emocional e técnica de Fernanda
Montenegro, a força de palavras retiradas
de uma experiência literária que se nutre do
cotidiano. Em lhlBmin de espetáculo, a
atriz e a platéia se impregnam de uma obra
que além de sua qualidade, se confirma por
sua sinceridade. Teatro Dolfln, Rua Humai-
tá, 276 (286-4398). De 4a a sáb, às*2lh30min; dom, ás lBh e 20h30min. In-
grassos 4a e 6a a CZS 360,00; 8a a CZS
400,00; sáb, CZS 600,00; dom. CZS 460,00.

• MOSTRA DE TEATRO VERÀO 88 — Apre-
sentaçâo de O baioao. de Jean Oenet. Dire-
çáo de Antônio Cadengue. Montagem da
Universidade Federal de Pernambuco. Tea-
*ro Olauoe Rooha, Av, Rio Branco, 178 (220-0269). De 3a a sáb às 2ih e dom, àaa íeh e
J31h. Ingressos a CZS 260.00. Até dia 31.
h"2 Numa fusão entre o universo caipira e
uma velha lenda Japonesa, Páaaaaaro do"poente se realiza como um espetáculo de
extremo rigor, oom bela interpretação de
Paulo Yutaka e clima onírico que liga mun-
dos culturais tão distantes. A alquimia se
oompleta entre a ingenuidade matuta e o
formaliamo do Kabuki, do Nô e do teatro
cômico do Japão (Kyogen). j
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Ele usa
desodorante
Rastro; corta o
cabelo no Salão
do Zeca, em
Bonsucesso; e
dirige um
Comodoro
marrom

("mando fazer no ourives Daval, no
Largo do Estácio, também um se-
resteiro da antiga").
Relógio — Tem um Sima de ouro
mas não usa para não ser roubado
("de dia prefiro Casio Quartz").
Médico de família — Dr. Lédio, do
Hospital Anchieta, no Caju ("ele
também é dono de Casa de Saúde
São Lucas, em Niterói").
Psicanalista — "O samba..."
Roupas — Tem uma costureira no
Irqjá ("não consigo lembrar o nome.
Só sei que ela faz minhas camisas e
batas de seda como ninguém").
Calças — José Silva.
Cuecas — Zorba biquíni ("depois de
velho, meu filho arrumou isso pra
mim").
Sapatos — Sob medida da Casa
Souto, em Botafogo ("gosto de fei-
tio esporte, sem amarrar, marrom
ou vinho").
Tênis — Detesta.
Jeans — Não gosta, acha quente
demais ("o pessoal da minha gera-
ção acha que não tá com nada").
Hobby — Fazer peças de gesso ("fa-
ço peixe, jacaré, gato, cachorro.
Mas sou autodidata. Faço moldes
com jornal e vou enchendo por
cima").
Mania — De fazer obras em casa
("estou sempre construindo algu-
ma coisa, a última foi uma churras-
queira").
Religião — Católica ("sou devoto
de São Jorge, tenho um altar em
casa com 12 lâmpadas. Se uma
queimar, mando trocar imediata-
mente").
Bebida alcoólica — Só cerveja.
Cabeleireiro — Freqüenta o Salão
do Zeca na Avenida Teixeira de
Castro, em Bonsucesso.
Manicure — "Eu mesmo faço as
minhas unhas com esmalte incolor
da Colorama".

Comida preferida — Rabada.com
agrião.
Sobremesa — Pudim de leite~con-
densado.
Símbolo sexual — Elizeth Cardoso
("eu a namoraria tranqüilamente").
Livro — Lè jornal diariamente.
Cinema — Há pouco tempo foi ver o
último filme dos Trapalhões ejjos-
tou ("minha neta Bárbara, de-oito
anos, foi quem me levou"). _
Cantor — Da jovem guarda o Chico
Buarque. Da velha guarda, Nelson
Gonçalves.
Roqueira — Tina Turner.
Cantora — Elizeth Cardoso da ve-
lha guarda e Simone da jovem
guarda.
Compositor — Dorival Caymmi.
Melhor quadra de escola de samba
— Beija Flor de Nilópolis. "£
Melhor administração de escola de
samba — Beija Flor de Nilópolis.
Personalidade carnavalesca, —
Fernando Pinto ("se não tivesse
morrido, ia dar um banho em todos
os outros este ano").
Mulata número um — Pina.
Bateria — As fabricadas pelo'[Ar-
naldo e Maneca.
Melhor bateria — Depois da njhiha,
a do Salgueiro.
Sonho de consumo — Uma casaem
Piratininga, Niterói ("fui lá ná casa
do Aniz Abrahão David e fiquei
maravilhado").
Fim de semana preferido — Região
dos Lagos.
Carro — Comodoro marrom. .
Animal doméstico — Está com-
prando uma casal de pastoresale-
mães. . _,
Quem levaria para uma ilha deser-
ta — Elizeth Cardoso.
Quem deixaria lá para sempre — O
presidente da Portela, Carlinhos
Maracanã.
Frase — Não quero saber o preço da
banha, quero é comer engordurádo
("de minha própria autoria").

' O AMIOO DA ONÇA — Teatto de Chico Caruao,*eom-colaboração de Nani. Direção de Paulo
J.'.Bettl. Com Antônio Orassi, Andréa Beltrão,

CriBtlna Pereira, Ellane Oiardtnl e outros. Tea-
_tro Dulcirm. Rua Alclndo Guanabara, 17 (240-

4879). De 4a a sáb., às 2lh e dom., às 18h.
IngressoB 4a, 6a e dom., aCZ$ 300.00; 8ae sáb..

...-.a, CZS 400,00. Estréia hoje.

IjiEÜ TE AMO — Tearto e direção de Arnaldo
bé Jabor. Com Bruna aLombardi e Paulo José, Tea-
„,..«ro do Arena, Rua Siqueira Campos, 143 (236-

5348). De 4a a 8a. às 21h30min: sáb, às 20h e
22h30min e dom, àaa lBh e 21h30anin. Ingres-¦ . soa a Cz$ 600,00.

O ar-Jan.-.' »

....A.MAE DE NEURÓTYKA — Texto de Wagner' * Ribeiro. Direção de Fernando Berditchevsky.
6 Com Bla Nunes, Janser Barreto e Edson Fiesch.

Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
-¦¦ga.aDe 6* a dom ás 21 h30min. Ingressos a CZS

3S0,00. Duração. lhOOmln. (14 anos).

CENAS DE OUTONO — Teatto de Yukio Mlshi-
ma. Adaptação, direção e cenários de Naum' -Alves de Souza. Com Martela .Severo, Silvia¦'Buarque e Eduardo Lago, Pariticipação de Ed-

. gard Duvlvier (sax). Teatro Dolfln, Rua Humai-' t£. 276 (268-4398). 2o e 3o. às 21h30min; 5a, àaa
*71 ?h e8àe sáb, ás 24h. Ingressos 2a, 3a e 5a a

CZS 400,00 e 8a e sãb a CZS 360,00.

ATAJJBA — A OATA SAFIRA — Teatto de
Hamilton Vaz Pereira e Fausto Fawcett. Dire-
.cão de Hamilton Vaz Pereira. Com Lena Brito.

, Débora Bloch, Pedro Cardoso e Hamilton Vaz
, Pereira. Teatro da Cidade, Av. Epitãcio Pessoa" 1864(287-1146). De 5a e 6a a CZS 300,00; sáb eIa sessão de dom a CZS 400,00; 2a sessão de

dom a CZS 350,00. Até dia 7 de fevereiro.

DRÁCULA — Texto de Hamilton Deane e John
Balderston baseada em Bram Stooker. Tradu-
ção de Isabel Sobral e Gianni Ratto. Adaptação
e direção de Ary Fontoura. Com Ary Fontoura,
Lídia Brondi, Luís Fernando Guimarães, Car-
valhinho e outros. Teatro Thereaa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). De 4a a 6a, às
21h30min, vesp. 5a, às 17h. sáb, às 20h e
22h30min, e dom, às 19h e 21h30mln. Ingres-
sos 4a, 5a a CZS 350,00; 8a e sáb a CZS 600,00 e
dom aCZS400,00. Duração lh45min (16 anos).
88 A CAUSA DA LIBERDADE — Texto de
Domingos de Oliveira. Direção de Anselmo
Vasconcelos. Com Zezó Motta, Antônio Pom-
peu, Paulo, Nelson Dantas e outros. Teatro do
Planetário, Av. Pe. Leonel Franca, 240 (274-
0088). De 6a a dom., às 21h30mln. Ingressos a
CZS 180,00 (14 anos).
CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADOS —
Texto de Ray Cooney e John Chapman. Tradu-
çáo de João Bethenoourt, direção de José Rena-
to. Com Jonas Bloch, Angela Vieira, Emiliano
Queiroz, Elsio Romar e outros. Teatro Olnástl-
oo, Av. Graça Aranha, 187 (220-8394). De 4a a
8a, ás 21h; sáb., às 20h e 22hl6min; dom., às
18h e 2 lh. Ingressos 4a, 5a e dom a CZS 300,00;
6a a CZS 400,00 e sáb a CZS 600,00
UM HOMEM SOBRE O PARAFEITO DA PON-
TE — Texto de Guy Foissy. Tradução e direção
de Carlos Vereza. Com Carlos Vereza e Clemen-
te Vizcaino. Teatro João Teotonlo, Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua da Assebléla,
10 (224-8622), de 5a a sáb, às 21h; e dom, às
18h30mln e 2 lh. Ingressos a CZS 400,00 6a, 6a
e dom, estudantes a CZ$ 200,00. Duração;
lhl&min (14 anos).
O VÔO DOS PÁSSAROS SELVAGENS — Toxto
de Aldomar Conrado. Direção de Rogério Fróes
Com Leonardo Franco e Tamara Taxman. Dire-
çáo de Rogério Froes. Teatro Benaio, Rua Pom-
peu Loureiro, 45 (256-2841), De 4a a sáb. às
21h30min e dom, às 19h. Ingressos 4a. 5a e
dom., a CZS 350,00; 6a e sáb., CZS 400,00 (18anos).

NOVIÇAS REBELDES — Texto de Dan Goggln.
Tradução e adaptação de Flávio Marinho. Dire-
ção de Wolf Mala. Com Cininha de Paula ou
Betina Vlanni. Regina Restelli, Silvia Maasaxi
e outros. Teatro da Lagoa, Av. Borges de Medei-
ros. 1428 (274-7999). De 4a a 8a, às 21h30min;
sáb., às 20h e 22h30min; dom., às lOh. Ingres-
sos 4a, Sa a CZ$ 400,00; 6a a dom. a CZ$ 500,00;
VeBp. 5a a CZS 300,00. Duração: lh40mln (14
anos).
O ESCARPIN VERMELHO — Comédia muaioal
com texto e direção de Vinícius Marques. Com
Gaspar Filho, Tereza Piffer, Eduardo Canutto e
Torquato Ayzer. Teatro da Cldatde, Av, Epitãcio
Pessoa, 1184 (247-3292). 2a e 3a, às 31h30min;
5a, às 17h e 8a e sãb., às 24h. Ingressos a CZS
200,00 (2a e 3a). a CZS 300,00 (6a e sáb.) e a CZ$
250,00 (5a).
ENSAIO N° 4 — OS POSSESSOS — Texto inspl-
rado no romance Os Demônios, de Do&tolevskl.
Direção de Bla Lessa. Com Rui Rezende, Teresa
Frota, Henry Pagnoncelli, Clarice Niakier e
outros. Teatro Seso Tljuoa, Rua Barão de Mes-
quita, 539 (208-5332). De 5a a sáb., às
21h30min. Dom., às 19h. Ingressos a CZS
260,00. Duração: lh40min. (10 anos). Até dia
31.
PRIMA COM CHANTILLY — Comédia de Louis
Vsrneuil. Tradução de Ellana Ovalle. Direção e
adaptação de Paulo Figueiredo e Paulo Afonso
de Lima. Com Elizàngela, Paulo Figueiredo,
Rogério Fablano e Eliana Ovalle. Teatro da
Praaia, Rua Framoisco Sá, 88 (287-7794). De 4a a
6a, às 21h30mln; sáb, às 20h e 22h30raln e
dom, àa 18h30min e 2ih. Ingressos 4a, 5a e
dom. a CZS 400,00; 6a e sáb., a CZS 500,00
Entrega de ingressos a domicilio. Duração:
lhSOmin (14 anos).
GARDEL UMA LEMBRANÇA — Texto de Ma-
nuel Puig. Direção de Aderbal Júnior. Com
Thales Pan Chacon, Analu Prestes, Betty Gol-
man, Ivone Hoffman, Oswaldo Louzada e ou-
tros. Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro,
93 (225-8848). De 4a a dom. àa 21hl5min; vesp
de dom, às 18h. Ingressos de 4a a 6a e dom a
CZ$ 400,00; sábado e vesp. de dom. CZ$ 500,00.
Duração: lh50min (14 anos). Até dia 31.
TRAIR E COCAR... É SÓ COMEÇAR — Teatro
de Marcos Caruao. Direção de Attilio Riccó.
Com Suely Franco, Roberto Frota, e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel,
186 (275-3346). De 4a a 8a, às 21hl5mln; sáb.
às 20h s às 22h30min; dom, ãs 19h e às
21hl6mln. Ingressos 4a, 5a e dom. a CZS
500,00; 8a,sáb. e feriado a CZS 800,00. Dura-
çáo: 2h (16 anos).
MOSTRA DE TEATRO VERÃO 88 — Apresen-
tação de O balcão, de Jean Oenet. Direção de
Antônio Cadengue. Montagem da Universida-
de Federal de Pernambuco. Teatro Glauco Ro-
oha, Av. Rio Branco, 179 (220-0259). De 3a a
sáb às 21h e dom, ãs lGh e 21h. Ingressos a
CZ$ 250,00. Até dia 31.
O CONTRABAIXO — Texto de Patrlck Suskind.
Direçalo de Clarisse Abujanra. Com Antônio
Abujanra. Teatro João Caetano, Pça Tiraden-
tes. s/n° (221-0305). De 4a a sáb, às 21hl5min.

Dom, àa lOh. Ingressos aCZ$ 200,00, galeria, e
a CZS 350,00, platéia. Até domingo.
TENHA QUE SER VOCÊ — Texto de Joseph
Bologna s Renée Taylor. Direção de Marllia
Pera. Com Stella Freitas e Flávio Galvão. Teatro
do BarraShopping, Av. das Américas, 4.666
(325-6844). De 4a a 6a, às 21h30mln; sáb, às
20h e 22hl5min; dom, às 20h.Ingressos de 4a e
6a e dom a CZS 500,00; sáb a CZS 600,00.
A CERIMÔNIA DO ADEUS — Texto de Mauro
Rasi. Direção de Paulo Mamede. Com Sérgio
Brito, Iara Amaral, Natália Timberg e Marcos
Frota. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 2o andar (274-9895). De 4a à 8a,
às 21h. Sáb, às 20h e 22h30min. Dom, às 18he
21h. Ingressos 4a e 5a a CZS 350,00; 6a e dom a
CZS 400,00; sáb e feriado a CZS 600,00.
O CASO QUE EU TIVE QUANDO ME SEPAREI
DE VOCÊ — Texto de William Gibaon. Direçalo
de Domingos de Oliveira. Com Priscila Rosem-
baum e Bernardo Jablonski. Teatro Belas Ar-
tes, Av. Olegário Maioiel, 182, (398-4786), Bar-
ra. 6a, às 21h30mln, sáb., às 22h30min e dom.,
àa 20h. Ingressos 6a e sáb. a CZ$ 300,00 e dom.
a CZS 250.00 e CZS 100,00, classe artística.
Desconto de 50% para professores. (14 anos).
Até dia 7 de fevereiro.
UM PIANO À LUZ DA LUA — Texto de Paulo
César Coutinho. Direção de Ceoil Thiré. Com
Othon Bastos, Nívea Maria, Pedro Pianzo, Ed-
win Luisi, e outros. Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel, 400 (275-8896). De 4a a 6a, às
21h30min, sáb, às 20h s 22h30min e dom, às
19h e 21h30min. Ingressos 4a e 5a a
CZ$ 300,00; 6a e dom a CZS 350,00; sáb a
CZS 400,00. Ingressos a domicilio.
O MISTÉRIO DE IRMÃ VAP — Comédia de
terror de Charles Ludiam. Tradução e adapta-
ção de Roberto Athayde. Direção de Marília
Pera. Com Marco Nanini e Nei Latorraoa. Tea^
tro Casa Orando. Av. Afrânio de Melo Franco,
290 (239-4046). De 4a a sáb, às 21h30min: dom
às 19h. Ingressos 4a e 5a a CZS 600.00; 8a e sáb.
a CRS 800,00 e dom a CZS 700,00. Todas as
sextas, estudantes de 10 a 18 anos pagam CZ$
500,00. Duração: lh45mln (10 anos). Entrega
de ingressos a domicílio.
LUANUA — Texto de Lailah Assunção. Direção
do Odlavas Petti. Com Eiizabeth Savalla. Otávio
Augusto e Claudia Jimenez. Teatro Nelson Ro-
driguea, Av. Chile, 230 (262-0842). De 4a a 8a,
àa 21h; sáb. e feriados às 20h e 22h; dom, às
20h. Ingressos de 4a a 8a, a CZS 400,00, sáb, e
véspera de feriado, a CZS 800,00; dom a CZS
500,00. Duração: lh20min (14 anos). Estaolo-
namento pela Pça Tiradentea e ponto de taxi no
local.
MACBETH — Texto de William Shakespeare.
Adaptação e direção do Rioardo Kosovski. Com
Maury Aklander, Caca Mourthé, Xando Graça,
Edgard Amorim e Marcelo Serrado. Teatro Ta-
blado, Av. Lineu de Paula Machado, 795 (294-
7847). 8a e sáb., às 21h30min e dom., às 20h.
Ingressos a CZS 200,00. Até domingo.
A DONA DO BORDEL — Texto e direção de
Gilberto Fernandes. Com Vio Milltello. Teatro
Alasca, Av. Copacabana, 1241 (247-8842). De 4a
a 6a, às 21h30min; sáb., às 22h. e dom., às 18h
e 21h30mln. Ingressos de 4a a 8a e dom. a CZ$
300,00; sáb. a CZS 400,00.
A8 SEREIAS DA ZONA SUL — Texto de Vicente
Pereira e Miguel Falabella. Direção de Jacque-
Une Laurence. Com Miguel Falabella e Guilher-
me Karam. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês
de S. Vicente, 52/3° (274-9696), De 4a a sáb., às
21h30mln; dom. às 19h e 21h30min. Ingressos
4a e 5a, a CZS 300,00; 6a, a CZS 400,00; sáb, a
CZS 450,00 e dom, a CZS 350,00.
O AMANTE DESCARTÁVEL — Texto de Gerard
Lauzler. Tradução, adaptação e direção de João
Bethenoourt. Com Pedro Paulo Rangel, Rogé-
rio Froes, Clarisse Derziê, e outros. Teatro
Copacabana, Av. Copacabana, 291 (257-0881).
4a e 8a. às 21h30min: 5a, às, 17h e 21h30min;
sáb, às 20h e 22h30min e dom, ãs 19h e
21h30min. Ingressos 4a e 5a a CZS 400,00. 6a e
dom a CZS 450,00 e sáb a CZS 500,00. Duração:
lh45min. (10 anos).

TRIBUTO — Texto de Bernard Slade. Tradução
de Paulo Autran. Direção de Antônio Mercado.
Com Jorge Dória, Monique Laffond, Cissa Gui-
maráes, Felipe Martins e outros. Teatro Vanuo-
oi, Rua Marquês de S. Vicente. 52/3° (274-
7246). De 4a a 8a, àa 21h30min, sáb., às 20h e
22h30min. e dom., às 19h e 21h30min. Ingres-
sos 4a, 5a e dom. a CZS 400,00 e 8a e sáb. a CZ$
500,00. Duração: 2h (14 anos).
ADORÁVEL ROGÉRIA — Espetáculo com os
transformistas Rogéria, Elaine, Desiree e Tà-
nla Letiere. Direção de Rogórla. Teatro Brlgltte
Blalr II, Rua Senador Dantas, 13 (220-5033) De
4a a dom., às 21 h30min. De 4a a 8a e dom a CZS
250,00 e sáb a CZS 300,00.
TANIKO — O RITO DO VALE — Texto de Zen
Chiku. Tradução de Johannes Senbritzki e
Marshall Netherland. Direção de Luis Antônio
Maartinez Correia. Com Celso Siato, Marcos Ar-
ruzo, André Pimentel e outros. Sala Branoa da
Unl-Rio. Av. Pasteur, 436. Sáb e dom, às 20h e
21hl5min e 2a e 3a, às 21hl5min. Entrada
franca. Até dia 9 de fevereiro. Estréia hoje.

CHUPO SEVTESU ANO RIBEIRO
ãâO MELHOR FILME
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SiKUBRICK E TECNICAMENTE IMPECÁVEL
Paulo Francis - FOLHA DE SÃO PAULO

"CHOCOU, EMUDECEU E EMOCIONOU
A UNANIMIDADE DOS ESPECTADORES.

KUBRICK MARCA SEU GOL'
Ana Maria Baiana - REVISTA SET

tf

ti

* TiTírriT i—mú

mímtãÊm

Um filme de

Stanley Kubrick
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A corrida
do Oscar

GARFIELD JIMDAVIS HORÓSCOPO
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CHICLETE COM BANANA ANGELI

I - Henri Behar
Le Monde
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DESDE 

outubro, as cam-
panhas pelos Oscars de
Hollywood estão em an-
damento. No mais abso-

luto segredo. Alguns filmes visam
uma só indicação: aquela na qual
tèm as melhores chances. Exemplo:

; Q„ator Robin Williams em Good
; tiíorning Vietnam; Vanessa Red-
i grave, atriz coadjuvante em Prick
; m» your ears. Outros filmes — Wall
< Street, O último imperador, O im-
. p4r»o do sol — disparam em todas

as direções: roteiro, fotografia, dire-'; 
são, melhor filme, melhores atores.
Mas mesmo nestes casos é preciso: adotar uma tática correta: De Niro/

; Al Capone — melhor ator ou melhor
i eeadjuvante? Michael Douglas con-
i te„Charlie Sheen em Wall Street?
i Mas De Niro aceitará concorrer co-
: mo coadjuvante? E Charlie Sheen
, não teria talvez um pouco mais de
• chance como ator secundário?

i ZIí*a categoria melhor filme, os
. grandes favoritos no início de de-
: zérnbro eram Wall Street, de Oliver
! EEfipe (Pox), e Império do sol, de

Steven Spielberg (Warner). Oliver
j Slfjjhe era a barbada do ano passa-
. dó,, com Platoon. Mas a cotação de

Wall Street é levemente inferior. O', 
filme de Spielberg teve uma acolhi-
da morna por parte da crítica. Mas,

j apesar de seu prêmio honorário no
. ano passado, Hollywood vai querer
, ge fazer perdoar pelas 11 indicações
! ãTnenhum Oscar para A cor púr-

pura.
| "^Lançado relativamente tarde,

Broadcast news, sátira dos noticia-' rios de TV, veio embaralhar os'. 
prognósticos. Ele arrebanhou cincodos principais prêmios da crítica', 
govaiorquina (bem mais rigorosa' 
què a californiana) e ganhou a capa" ae'New!sweek. É claro que nenhum'. Sos estúdios divulga os orçamentos' desuas campanhas.

' """Como se organiza uma campa-
nha pelas indicações? Através de

' cartazes cada vez maiores e cada'¦ vez mais coloridos nas duas publi-¦ cações profissionais: o Daily Varie-' ty"~e o Hollywood Repórter. "Para
sua consideração" é a fórmula que' erjíisagra o ato da candidatura.

Lembrando certas performances' (sobretudo dos filmes lançados an-' tesv'do outono) e aparando certas
susceptibilidades. Alguns atores do' calibre de Warren Beatty ou Dustin

; Hoffman poderiam considerar suas
' indicações como automáticas — ou' 

pelo menos suas entourages pode-
I riam pensá-lo (No caso, o fracasso' Üè Ishtar deveria desencorajá-los).
, i .Assim, no ano passado a Para-
•mount pedia aos eleitores que
, "considerassem" a atuação de Ed-
-die-Murphy em O rapto de menino
dourado. Ninguém tinha ilusões a
esse respeito, mas como Um tira da
pesada tinha faturado uma fortuna,

.como a Paramount tinha acabado
de assinar um contrato de longo
prazo com Murphy e como isso o

> deixava feliz...
Vêm em seguida as projeções

! privadas. O dinheiro faz a diferen-
i ça. Os grandes sucessos de público
i — Atração fatal, O império do sol
— ainda estão em cartaz. Os eleito-',res não pagam ingresso, entram

j mostrando a carteirinha. E de qual-
• quer forma, como o comum dos' mortais, eles correram para ver es-
'ses filmes quando foram lançados.

Mas para os filmes menos popula-
res ou lançados no último minuto
(The dead), os produtores alugam
salas e mais salas (alguns eleitores
se recusam a ver os filmes junto
com o público). Desta forma, a Ca-
non está investindo tudo no soviéti-
co Arrependimento para melhor fil-
me estrangeiro (grandes rivais: Au
revoir les enfants, de Louis Malle, e
Minha vida de cão, do sueco Lasse
Hallstrôm).

Em alguns casos, videocassetes
são enviados aos eleitores muito
velhos (ou muito preguiçosos) para
se locomover. Por fim, os jornalis-
tas (particularmente os de televi-
são) são assiduamente cortejados.
Eles não votam, mas seus progra-
mas são vistos pelos eleitores.

Tudo pode servir numa campa-
nha. A Academia gosta dos grandes
espetáculos e dos ideais elevados.
Cry freedom, de Richard Attenbo-
rough, é um caso típico, assim co-
mo Gandhi, do mesmo realizador.
Seu objetivo é claro: um ideal de
justiça e de democracia (alguém
pode ser contra?) e um alvo preciso,
o apartheid. Um elemento inespera-
do deverá ser levado em conta: a
decisão do governo de Pieter Botha
de autorizar a projeção sem cortes
do filme na África do Sul. A renda
da première de gala reverterá para
a Unicef.

Para massagear a consciência
dos eleitores esta decisão é um
verdadeiro maná (o evento será co-

Au revoir les
enfants, de

Louis Malle,
é forte

concorrente
a melhor

filme
estrangeiro

¦' ;i^jgj—WÊâmtj '-'¦¦¦ 7-
.B ¦' '' y

JÊM K|L . ¦' 
^fl ^^^

berto — também — pelos jornalis-
tas políticos). Se o governo Botha
tivesse proibido o filme, a utilização
publicitária também seria intensa;
bastava inverter os vetores.

Ironweed (Vernônia) também
trata de um problema social — os
desabrigados americanos —, mas o
diretor Hector Babenco faz o tipo
independente, outsider, cultural.
Em compensação a Tri-Star joga
fundo em Jack Nicholson e Meryl
Streep nos papéis principais e Ca-
roll Baker e Tom Waits como coad-
juvantes.

É possível que o voto da Acade-
mia seja sentimental. Neste caso,
seria o triunfo de The dead (John
Huston na direção, Tony no roteiro
e Anjelica de coadjuvante) e das
Baleias de agosto, com Lilian Gish
(mais do que Bette Davis, que deve
estar furiosa) pintando como a
grande rival de Meryl Streep (Iron-
weed). Resta saber até que ponto
será possível convencer Streep,
Glenn Close (Atração fatal), Cher
(Moonstruck, Suspect, As bruxas
de Eastwick), Holly Hunter (Broad-
cast news), Faye Dunaway (Barfly)
e Barbra Streisand (Nuts) a se
curvarem gratuitamente frente a
uma mulher que tinha 30 anos
quando a Academia foi criada em
1927, foi indicada com Duelo ao sol,
mas jamais conquistou o Oscar.

As indicações
de Warren

Beatty e
Dustin

Hoffman
foram

prejudicadas
pelo fracasso

de Ishtar
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Hector
Babenco e

Jack
Nicholson

estão no
páreo com
Ironweed,

que luta por
várias

indicações

A cidadese
informa
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Tudo o que você precisa,
tem no Cidade. E muito mais.
É o melhor lugar da cidade
para você consultar.
JORNAL DO BRASIL

OMAOODEID PARKER E HART
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ARIES — 21 de março a 20 de abril
Sua tendência a apressar soluções para os problemas que, real'.
ou imaginariamente, o afligem, se acentua nesta fase em que \
o nativo ingressa em sua décima primeira casa zodiacal, a casa I
dos desejos, sonhos e ambições e de seu relacionamento j
com o mundo a sua volta. Por isso, controle-se. j

TOURO — 21 de abril a 20 de maio !
Você, taurino, agora terá uma disposição que acentua sua
visão do mundo e os elementos da décima casa zodiacal, j
voltados para sua posição na sociedade, conceito diante de i
outras pessoas, carreira e poder. Nisso se desenrola agora um j
fluxo novo, de vitalidade e realização. i

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Para o geminiano os dias que se seguirão estarão presos a ;
valores espirituais e interiores, o que o leva agora a refletir •
cuidadosamente sobre os rumos a tomar. Procure se aprovei- \
tar deste sábado para dar um sentido mais útil a suas ações ;
futuras. ;

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho j
Com o Sol em Aquário cabe ao canceriano um periodo de j
maior aproximação a suas próprias origens e raízes, um ',

contato mais próximo com antepassados e alguma cautela em ;
relação a dividas e compromissos. Faça com que tais fatores ;
contribuam para dar-lhe harmonia e tranqüilidade. j

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Com seus pensamentos voltados para as associações de !
caráter material e uniões afetivas, seus próximos dias estarão |
com influências fortes nesse sentido, prometendo-lhe aconte- ;
cimentos que deixarão marcas duradouras, benéficas se você j
agir de forma positiva. i

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro ;
As indicações que agora prevalecem em relação ao virgiano, j
dizem de emprego e trabalho subordinado a pessoas e j
condições, casa que recebe influência do Sol. Concentração j
de esforços e pensamento nesse sentido. Vida sentimental ',

que estará dependente de seu estado de ânimo. '

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro j
0 quadro dominante para o libriano, com o Sol em Aquário, i
mostra a predominância de influências típicas de seu signo i
que regem diversões, artes, prazer e amor. Você terá pontos |
importantes a considerar nessas áreas durante os próximos ;
trinta dias, que podem ser positivos. i

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
Seu comportamento e suas preocupações, de agora em
diante, se voltarão mais para a "ida em família e todos os
aspectos correlatos a essa casa a que sofre direta influência
do Sol neste período. Vivência beneficiada e quadro que realça
alguns de seus bons dotes.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Sua capacidade intelectiva, o estudo e habilidade são fatores
que assumem ponto significativo em seu quadro astrológico
com a regência do Sol. Decisões significativas podem ocorrer
nessas áreas e no trato com irmãos. Vida sentimental marcada
por certo isolamento. ••_•

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro ¦••.
Beneficiado pelo excelente condicionamento do período ante:
rior, quando seu temperamento e seu ego foram valorizados^ o
capricorniano ingressa agora em fase onde suas aptidões-e
sua disposição para a vida assumem ponto significativo. Êxito
e lucros podem ser esperados.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Com a regência do Sol sobre seu signo, você tem excelente
possibilidade de afirmação pessoal em um período onde as
dificuldades serão superadas e você encontrará um pouco
mais de tranqüilidade. Reconhecimento, harmonia e progres-»
so podem ser esperados.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Hoje, o pisciano deve se dar a maior reflexão sobre os rumos,
de sua rotina. A fase o favorece nesse campo, quando atua,
diretamente sobre a interiorização de sentimentos e emoções,,
sobre o oculto e a preparação para um renascimento interior
que se dará no próximo ciclo, em trinta dias.

LOOOGRIFO JERÔNIMO FERRÉIrJA

PROBLEMA
N° 2761

R

1 adaptar 16)
2. astúcia (5)
3. caju novo (6)
4. cantar melódica-

mente (7)
5. combater (7)
6. escrupuloso (5)
7. frouxa (7)
8. impulsionada (61
9. macio (5)

10. marufo (6)
11 máximo (5)

12. mobiliar (7)
13. mobiliário (7)
14. passageiro (61
15. pequena mora

(6)
16. pessoa que sofre

muito (6)
17. prudente (6)
18. que apresenta

muitos cami-
nhos (8)

19. unidade de medi-
da de pressão
(7)

20. valentão (6|
PalaVra-Chave:
13 letras
Consiste o LOGO-
GRIFO em encon-
trar-se determinado
vocábulo, cujas con-
soantes já estão ms-
critas no quadro aci-
ma. Ao lado, à ditei-
Ia, é dada uma tela-
ção de vinte concei-

tos, devendo ser en-
contrado um sinõni-
mo para cada um,
com o número de le-
trás entre parente-
ses. todos comqçg-
dos pela letra inicial
da palavra-chave.
As letras de todos os
sinônimos estão
contidas no termo
encoberto, respéi-
tando-se as letras re-
petidas.
Soluções do pro-
blema n° 2760
Palavra-chave: QR-
GANIZACIONAL
Parciais: orgânico; ',

organiza: orgia; oga- •
no; olaria; ocaripa; ;
onagro; olga; olaia; i
oanani; orago; orglá- j
co; ola; ogro; oligar- \

I
ca; olor; onírico,-ori-
ginal; ogo; oloriza;-

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

n—p—p—ra—15—__i—p—ri—re—I

ts rP W* — h

Pjí w*
:«—¦— ^tbI—WK^

1 ...1

t
... i

HORIZONTAIS — 1 — medida antiga, de quatro alqueires, para cereais,
sal. etc; lugar ou casa onde se vendiam cereais por estiva; 6 — campo,
setor; 10 — diz das rochas elevadas adjacentes aos glaciares, as quais,
por efeito do fenômeno erosivo do gelo, apresentam saliências lisas e
arredondadas; 12 — ferro que se embebe no vão da fêmea e sobre o
qual se move a porta ou a janela; 13 — unidade convencional para medir
a relaçáo entre grandezas associadas e movimentos poriódicos, e que é
igual ao logaritmo decimal do cociente das duas grandezas, quando a
primeira é dez vezes maior que a segunda; 14 — comandante turco,,.^
senhor tártaro; 15 — tenda onde sâo servidos os alimentos dos santos,
em alguns terreiros; 17 — parte do navio, onde se amuram as velas; 18'

espécime da família de gaslrópodes terrestres, encontradiços na
maior parte da região mediterrânea; 21 — estado de perturbação
provocada pelo uso exagerado da beladona; conjunto dos sintomas
resultantes do abuso da atropina ou da beladona; 23 — designação
comum aos bagres marinhos; 24 — cada um dos órgãos de vôo do
morcego; 25 — grande deus solar do panteão semitico, anterior a toda
geração divina, inimigo de Bel e pai de Mot; 26 — fecundo em idéias, ou
em imagens; que produz em grande quantidade; 28 — ainda, também^*. |
mesmo; 29 — árvore da família das meliáceas. que se distribui desde a
América Central até MT e GO. e produz uma das madeiras mais
estimadas para mobiliário, avermelhada, e cujos frutos são grandes
cápsulas lenhosas, de sementes com amplas asas coriáceas; 31 —
enseada com ancoradouro seguro para embarcações; 32 — operário
especializado no assentamento de azulejos, ladrilhos ou outro material
de revestimento; bloco de madeira, de face lisa, que se coloca sobre a
fôrma e se golpeia com o maço, para nivelar os tipos.
VERTICAIS — 1 — enganador; ardiloso; 2 — lugar onde se recolhe gado .
e/ou se guardam utensílios de lavoura, carros, etc. (pi.); conjunto de—
aparelhos e animais de lavoura de uma propriedade agrícola (pi.); 3 =»:'
referentes à arte de adivinhar por meio das letras de um nome próprio;

viveiro; o último compartimento do curral de pesca; 5 — gás que
.constitui a atmosfera terrestre, constituído, aproximadamente, por ¦ ¦
oxigênio, nitrogênio e quantidades ligeiramente variáveis de vapor;.
d'água. dióxido de carbono e argônio. e outros gases nobres; 6 —. ;
gigante mencionado no culto pelos rabinos israelitas; 7 — palavra usada""
na Bíblia para designar os altos drgnilários da cone ou da comitiva dos''
reis assírios e babilônios; 8 — instrumento para sugar o sangue, e que -
permite calcular a quantidade extraída e regular a emissão; instrumento .
destinado a substituir as sanguessugas, indicando a quantidade exata de
sangue tirado; 9 — vento forte; 11 — fenômeno em que um astro deixa I
de ser visível, totalmente ou em parte, ou pela interposiçáo de outro -
astro entre ele e o observador, ou porque, não tendo luz própria, deixa de
ser iluminado ao colocar-se no cone de sombra de outro astro; período 

'

de obscuridade entre dois lampejos consecutivos duma luz ou dum farol
de navegação; 1b — leva à tona dágua (como a madeira transportada .
pela força da corrente), conduz a reboque, puxa à sirga (barco ou navio),
16 — deixa para outro dia. demora, protela, 19 —apresentar um caráter,
uma qualidade; 20 — unidade de quantidade de eletricidade (no sistema
electrostático); 22 — impregnar de uma substância oleosa; cobrir ou
untfir de óleo; 23 — embarcação portuguesa do século XVII. de dois ou
três mastros, de velas redondas ou latinas; 27 — espada de Xangô, 28 —
palavra semita que significa servo, servidor, e. na acepção de devoto,
entra na composição de antropônimos árabes; 30 — divindade sumeria-
na; 31 — (arei asa; ala. Colaboração de OM. QIJEIROZ — Rior'

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — lugas. capa. anate. útil: soberano; anilha, arreata..
uru. advi, caa; iaca; am, aifaraz. tocata, amà; amilase; eo
VERTICAIS — fasta, uno. gabada, ateneu, sena. cunhadia, atoa. pi,

alta; alta, ruamom, bicame, vara; razão, cata; alta; aal. tas. ei

Corrssnpnriãn^ie psrjr. nua das Palmeiras, 57 ap. 4 —
Botafogo — CEP 22270



..JORNAL DO BRASIL CS sábado, 23/1/88 o CADERNOS o 11

O >A

Arte
Danusia Barbara

lll jf|§

Jlilí ^ttBIL JV

Manha
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Seriíssimo, o chef alemão Martin Cordes
estuda afisiologia dos coelhos lapões. O

que Escoffier, o tratadista clássico francês,
diria de temperá-los com estragão búlgaro? 0
Código Florestal permitiria? O Partido Verde
objetaria?
Já em Mury, o casal Gigi e Huy Hounis
experimenta misturar manga haden, creme
azedo, maçã, palmito e azeite. Não é que deu

certo? Escoffier deu um pulo na tumba? E
dat?
Gastronomia é divertido, porque tem espaço
para a arte e para a malícia. Formação
clássica impecável ou criatividade à solta, o
correto é cativar o freguês pela cor, pelo
cheiro, pela forma, pelo gosto e pela paz de
espirito no dia seguinte. O resto é indústria de
alimentos.

O cosmopolita
De tamancos holandeses, uniforme"Branco impecável, chapelão alto e pasta"de executivo: é um pássaro? É um avião?

Não, é o super-chef Martin Cordes, cru-
zando os ceús de Metrópolis na defesa do
Bem contra o Mal.

Um pouquinho só de exagero, para
provocar mestre Cordes, que deve estar-
se sentindo um super-homem depois de
passar em primeiro lugar nos exames do
governo alemão para o mais alto titulo
acadêmico que um chef de cozinha pode
ter no mundo. Quanto pesa uma ostra de
primeira? Quantas listras tem na casca?
Qual é a melhor época de comprar filé de
corça? E quando se consegue javali a
Bom preço?

Depois de 2 mil 500 folhas de anota-
ções, meses trancado num internato nas
montanhas, Martin Friedrich Cordes res-
ponde tudo. Quando se pode servir um
peixe com cabeça num banquete? (Quan-
do não há damas presentes). Como se faz
a sopa de "falsa tartaruga" de que Alice
no Pais das Maravilhas fala? (Com a
segunda pele da cabeça da vitela).Quem pensa que depois disso tudo
Martin Cordes ficou preguiçoso e prosa,
não conhece o homem. Até os 14 anos de
idade, era um ás de motocross, quando
um acidente sério e seis meses de hospital
interromperam sua carreira. Sua ativida-
de não diminuiu ao tornar-se cozinheiro e
hoje trabalha até 18 horas por dia. É
administrador, comprador, planejador,
decorador e (até mesmo) cozinheiro de
verdade. No espaço entre as 15h e 18h, em
casa, distrai-se consertando a instalação
elétrica para a mulher. Não come sobre-
mesa.A formação de um chef alemão é cheia
de estudos trancendentais e cenas de
ópera de Wagner. Contabilidade de
custos. Legislação de alimentos. Técnica
de trabalho de grupo. Classificação dos
ingredientes. Escolha de produtos. Técni-
cas de lidar com greve. Depois, toda a
ortodoxia da cozinha francesa clássica:
sete dias de cozimento para fazer o molho
espanhol. O espinafre não pode ser moido
na máquina, mas cortado a faca, pressio-
nado, aquecido a 82° C precisos. A cenou-

nunca pode ser cortada sobre uma
tábua — Escoffier o proibiu há cem anos.

No dia solene, 60 chefs se apresentam
à prova — só 14 seráo aprovados. A banca

oito velhíssimos chefs — nada fala,
tudo prova e anota. Cada candidato sai
com um estoque de 100 pontos e vai
perdendo com os erros. Nenhum talento o
tara recuperar o perdido. O cardápio é
sorteado na hora, e tem de ser preparado
numa cozinha desconhecida, sem ajuda e
sem consulta. Não há explicações.

Carré de vitela recheado de rins de
vitela com creme de morilles e fettucine
verde. As morrilles (cogumelos) não po-
dem ser lavadas — a terra tem de ser
soprada. Ponto a menos. As ervas escolhi-
das para fazer parte do recheio de rins são
verdes, mas o fettucini também é verde.
Ponto a menos. Os legumes cortados em
laços e pérolas são grandes demais. Pon-
to a menos. Jogou fora a casca de cenoura
ao invés de aproveitá-la num dos 43 fun-

. dos de molho. Ponto a menos. Requisitou
cebola demais do almoxarifado. Muitos
pontos a menos. Os oito urubus da banca
quietos e implacáveis.

No fim do dia, os candidatos são cha-
mados um a um para o salão indevassá-
vel. Ninguém volta. Sabe-se, por tradição,
que primeiro vão os reprovados. Martin
Cordes é chamado por último: os urubus
estão sorrindo.

Martin é o chef executivo do hotel
Sheraton todo: da cafeteria Mirador; da
churrascaria O Casarão; dos banquetes
de quatro mil talheres; das noites italia-
nas, alemãs e de frutos do mar que acon-
tecem toda semana; da feijoada dos sába-
dos e do brunch dos domingos, do restau-
rante dos funcionários (800 refeições por
dia); para não falar do Valentino's. Com o
titulo de Mestre vem a licença de ensinar,
o que ele já faz em sua equipe brasileira,
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O campestre
— Chez Gigi, c'est de Ia cam-

pagne
Huy Hounis diz que o presunto,

as frutas, as aves, os legumes, as
geléias, tudo vem dali, do sitio. As
músicas de fundo são de Edith Piaf.
O maitre com jeito de professor de
filosofia fala seis línguas.

De tudo se pode duvidar, menos
de Gigi, que tem realmente a beleza
de uma figura de porcelana, e das
entradas do restaurante, que costu-
mam ser ótimas. Sabido e manhoso
como ele só, Huy Hounis manda
para a mesa, só de início, umas
pastinhas de queijo com nozes, com
ervas finas e com um leve toque de
pimenta. A seguir, chega uma des-
lumbrante trança de pão, cozida ali
mesmo no forno com um naquinho
de molesson, ótimo queijo da Esco-
Ia Suíça de Queijos de Friburgo,
além do paté caseiro e do queijo de
cabra com enxovas. Há também
dois pãezinhos enroladinhos fofissi-
mos para acompanhar as rillettes
de coelho e porco, quentinhas ain-
da do forno; o presunto com molho
acre-doce, uvas e conservas; uma
berinjela marinada e — toque de
mestre — as fatias de manga haden
com creme de leite azedo, maçãs e
palmito. Um sorbet de limão prepa-
ra os convivas para o prato princi-
pai. Tudo pede vinho do bom, que a
casa tem.

O novo restaurante Chez Gigi II
fica à beira da estrada, exatamente
em frente a um homérico quebra-

não é mágico, mas tira pratos fantásticos de seu chapéu
cujos dois melhores alunos foram envia-
dos para a Alemanha. Não tem ainda 30
anos, ganha o mesmo que um bom execu-
tivo de sua idade numa multinacional,
mora na Barra com a mulher Edeltraut,
dois filhos, mais um encomendado para
julho.

Que tal a profissão? Meio ano traba-
lhando de graça como bell boy em Bre-
men. Três anos de escola de cozinha. Dois
anos como aprendiz num grande hotel de
Hamburgo. Meio-chef num hotel na Áfri-
ca. Depois, ofertas de emprego de todo o
mundo. Os irmão são médicos, programa-
dores de computador, mas a vida dele
tem mais charme, mais imprensa, mais
viagens. Em qualquer lugar, pode contar
com a ajuda e os préstimos de seus cole-
gas chefs: em Nova Iorque, um smoking
emprestado; em Londres, acomodações
no hotel.

Que tal o Brasil? Ótimos crustáceos —
pitus, cavaquinhas, lagostas. Uma equipe
esforçada e motivada. A oportunidade de
fundar e conduzir um dos três melhores
restaurantes da cidade. Na África, Martin
Cordes comeu gafanhoto assado; come-
çando do lado certo (o traseiro), não é tão
mal assim..

¦ O coquetel
de lagosta —

um dos pratos
da prova —
recebeu este
croqui de
Martin Cordes.
Num longo
cálice,
enfeitado na
base por um
guardanapo em
forma de
alcachofra, os
medalhões de
lagosta se
alternam com
trufas e ouro
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molas de quatro colunas. Em.erc
canto talvez tenha perdido um pau-
co — o outro Chez Gigi, ainda tani
cionando, fica no meio do arvoredo(
num cottage pequeno e charmoso;
com o mítico sitiozinho em torno:
Mas o espaço, a baixela, o servieei
tudo tem uma classe que não~se
encontra em lugar nenhum-da
serra. """'

A artimanha de Huy só se nótá
no prato principal. Para um BOitt
prato de carne ou ave, para umi
peixe bem preparado, é preciso cer-'
ta arte e experiência que a simples
invenção e talento não podem «u-
prir. Mas, a esta altura, as entrada!!
já seduziram, avassalaram, con-'
quistaram o paladar e tudo ifôjj
bem. Um velho suíço de lenda,
François Hounis, tio de Gigi, OJ
responsável — segundo Huy—pèía
técnica gastronômica.

Os pequenos cuidados e acha-
dos são cativantes. O enfeite de
mesa onde nascem brotos de arroz.
Os guardanapos de linho bordado.
A cercadura de geléia de frambóesa
(feita no sítio) dando colorido ao
coulis de pêssego da pera assada.
Os copos, de talo longo, têm dese-
nhos delicados. A malícia de Huy
vence em toda a linha. Menu degus-
tação, CZ$ 1.500.
¦ Chez Gigi — Estrada Rio—Friburgo,
4.624, Mury, Nova Friburgo. Todoa^os
dias, das 12h ató o último freguês. Aceita
cheque e cartão de crédito. O outro ChM
Glgl fica na Estrada Mury-Lumiar, 900.
Ambos náo têm telefone, reservas pon
telegrama (funciona mesmo). )'/'"

Paulo Henrique
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Gigi, tio François e Huy Hounis: uma cozinha que cativa

;A mesa, como convém

As coisas simples
Apicius

GOSTO 

das coisas simples. Mas,
leitor, onde vou conseguir de-
sencavá-las? As coisas simples
andam cada vez mais tortas, in-

diretas, complicadas. E mesmo no passa-
do elas não são mais o que usavam ser.
Me contaram que já é démodé dizer que a
Princisa Isabel, com a Lei Áurea, acabou
com a escravidão. Quem acabou foi ...
descuidaram de me contar. Só sei que
isso de comemorar o 13 de Maio é — para
os setores avançados do Poder Negro —
coisa de monarquista reacionário.

Também há tempos que gosto de an-
dar pelo Jardim Botânico. Minha alma se
alegra, com meus músculos, ao ver as
árvores, os esquilos, as aves. Pois duas
vezes em seguida bati com o nariz (e era
nariz suado) no portão do Jardim. Nào se
podia entrar. "Que houve?", indaguei.
"Grave!", me revelaram. E imaginei todo
aquele jardim, como as sensitivas, se fe-
cbando em copas, e as árvores se furtan-
do ao olhar e as palmeiras dando rabana-
das nos intrusos que ousassem entrar
naquela florestinha transformada -em
Parque da Beia Áciuriiiucktu Cônsul lei

sobre o assunto um grave brasilianista.
Me explicou: "Botânica social."

Concordei logo. (Lá vou discordar?) E,
aproveitando o calor que inundava nos-
sas almas de suor, parti, com Mme C,
para Corrêas. No La Belle Meunière —
disse-lhe (e ela se lembrava) — há um
pato simples, mas mais bem preparado
que muitos dos que pontificam em res-
taurantes pomposos e caros. Chegamos.
Era a tarde um esplendor. E, enquanto
eu, feliz, conversava com um fromage de
tête de porc, nos explicava Jacques que o
pato estava perfeito e até viria com acom-
panhamento novo: damasco. "Felizes ser-
ras!" Pensamos. Mas o pato veio molen-
ga, molhado e bobo como uma canção de
J. Iglesias. Reclamamos em coro. E a
Casa foi perfeita: recolheu o pato e man-
dou outro para o forno. Veio, entáo, o
animal exato, mesmo com as peles cro-
cantes, tal como os patos de outrora. O
que prova que, se houvesse mais reclama-
ções, andariam bem melhor os lugares
públicos onde se come, aqui (e lá fora).

Isto foi de tardinha. Mas tarde, porem.
Mme C. exnlamou: "Já estou cansada de
simplicidudes! Vamos ao One For The
Road". E lá consolou-se com uns lindos

apesar da pompa," é bem simples. Só
pede, de exagero, o caviar. Mais comple-
xo (e mais barato) era o prato de ovos
mexidos que o ágil Leandro preparou
para mim.

Minha fome, porém, era mais vasta. E
mais estranha, pois, em restaurante, in^
ventava de fingir-se em casa. "Por que
não comeu em casa, então?" Indagarás,
leitor muito sensato. Respondo com ver-
gonha: É que a cozinheira vai casar um
filho dentro de 3 meses e está em estado
de resguardo maternal. (Coisas do patro-
nato amedrontado). Em conseqüência, no
outro dia, depois de uns lindos ovos po-
chés em torrada, recobertos com sauce
Béchamel, fomos conversar com um qua-
se corretíssimo ensopado de carne com
agriào, que a Casa assegurou-me que irá
agregar agora a seu cardápio. É o PF, do
qual defendo os direitos, por simplici-
dade.

Já Tina Turner não seguiu os bons
conselhos da singelez. Insensata! Resul-
tado: sua gravadora, dizem, está queren-
do processar a Mr Zee por cobrar preço
de ouro por um coquetel: 22 mil e 500
dólares, que abateu para US$ 12.500! Ku

¦ La Belle Meunière — Estrada União e Indústria
2189. Tel: (0242) 21-1573. Aberto todos os dias para
almoço e jantar.
m One For the Road — Rua Agostinho Goulão
Corrêas. Só abre aos Uns de semana e nas sextas,
para jantar.
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D Esta ê quase uma
bermuda, perfeita para as
saias rodadas. De cetim de
seda pura com rendas (CZ$
6,380/Heckel Verry). Em
contraste com o suéter de
molleton (Workout)
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D A lese preta é de
algodão, mantém o
espírito antigo das sedas e
rendas (sutiã-corpete: CZ$
2.940; calcinha: idem). Com
camisa de pijama,
estampada com nus (Tudo,
Maria Bonita)

D O cós é baixo efaz o
único ponto de sustento da

calça estampada com rosas,
as laterais abertas (CZ$

1.870/Andréa Saletto). Sob
refrescante vestido de malha

(Lazy Moon)
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Calcinha samba-cançao:
herança de Tina Turner

/esa Rodrigues

TINA 

Turner fez seu show no
Maracanã, sambou com a
Escola Beija-Flor de Nilo-

polis, deixou uma conta de jantar
pendurada com o Mr. Zee e consa-
grou a calcinha samba-canção. Na
moda, a calça longa e íntima já
existe desde 1980, quando a lingerie
Christian Dior começou a fazer um
revival do estilo romântico, em
meio ao festival de cache-sex e
strings que encerrava os anos 70.
No Brasil, Maria Cândida Sarmen-
to foi a primeira estilista a atentar
para um mercado ávido de requin-
tes Íntimos, e lançou calcinhas e
sutiãs de seda e rendas, em cores
fora dos padrões para a lingerie.
Mesmo chegando a custar o triplo
de um modelo de linha industrial
(como um Valisère, um De Millus),
fizeram um tal sucesso que justifi-
caram a permanência na coleção,
mudando alguns detalhes a cada
temporada.

Rapidamente, a mania de criar
calças enormes e sutiãs tão delica-
dos que eram usados como bustiers
ganhou outras etiquetas, como An-

dréa Saletto, que estampou as se-
das. Ou a Dimpus, que preferiu
investir em calças mais simples, de
malha de algodão, da cintura até as
coxas. Até que também as grandes
marcas passaram a incluir jérseis
mais sedosos ou acetinados e esti-
los menos preocupados em apertar
do que em dar um toque sensual-
romântico ao corpo: a Darling já
tem conjuntos de seda com pérolas
e bordados; a Valisère entrou com a
coleção de rendas, mantendo a Ly-
era, em tons inusitados como o cin-
za-azulado ou o vinho.

A calça samba-canção de Tina
Turner fez sucesso, porque apare-
ceu no show por baixo da saia
curtinha de Azzedine Alaia. Mas
não é o normal neste tipo de moda:
ela foi pensada para exercer seu
poder de sedução junto a platéias
menores, e principalmente para
agradar mais à própria dona, que
fica se achando o máximo, sentindo
o toque de sedas e rendas tão junto
ao corpo.

Nas fotos, Geórgia Wortman,
embelezada por Fernando de Sou-
za, revelando o requinte de novas
lingeries sedosas e longas. Produ-
ção de Rita Moreno.
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D Tina Turner
e sua calcinha,
revelada como
uma típica
samba-canção

D Uma pose na linha
Marilyn Monroe é a
melhor maneira de
mostrar as calcinhas de
cetim de seda pura
(Maria Bonita: CZ$
3.570). Vestido de Biza
Vianna

D As rendas
negras sempre
foram símbolos
de sensualidade
em lingerie. O
fato de
enfeitarem uma
calcinha maior
do que uma
tanga, sem o
brilho da Lycra,
não tira o apelo
sexy (Cz$ 410,
da
Valisère/Mesbla)
Molleton da
Workout
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D Menos luxo, mais
conforto e mais
simplicidade na lavagem
e manutenção, na opção
de malha listrada (CZ$
1.470/ Dimpus). Molleton
de mangas curtas da
Workout
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Baudelaire
"A modernidade
de Baudelaire"
reúne textos
deste escritor
do século 19 so-
bre a problema-
tica da criação
e a crítica de
arte (Página 3)

Yeats
Lírico e rebelde,
o poeta irlandês
William Butler
Yeats está pre-
sente numa an-
tologia que reú-
ne 35 de seus
melhores poe-
mas (Página 4)

Qual é a
nossa cara?

O antropólogo e sociólogo Re-
nato Ortiz é um pessimista: em
"A moderna tradição brasilei-
ra", que está sendo lançado
pela Brasiliense, defende a
idéia de que a indústria
cultural exterminou todos os
sonhos de uma cultura nacional
e popular. E tomou quase im-
possível a descoberta da identi-
dade brasileira. (Páginas 6 e 7)

Russo
Considerado o
melhor letrista
da nova gera-
ção de músicos
brasileiros, Re-
nato Russo, do"Legião Urba-
na", é o entre-
vistado da se-
mana (Página 8)

Schwob
Admirado por
Borges, o francês
Mareei Schwob
chega pela pri-
meira vez ao
Brasil com o
livro "A cruza-
da das crian-
ças". (Página 9)
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Prosa, das favelas
aUE 

favela sempre deu samba todo mundo sabe.
Mas se depender das Secretarias Municipais de

Cultura e Desenvolvimento Social favela agora tam-

bém vai dar livro. O projeto 
"Prosa nas favelas" var

reunir num volume os melhores contos e crônicas
inéditos sobre a vida e os costumes dos favelados. Se
você tem um texto guardado na gaveta e quer ve-lo

publicado, e bom se apressar. As inscrições vao somen-
te até o dia 30 de janeiro. Os textos, com ate cmco

laudas datilografadas, podem ser entregues em qual-

quer uma das Bibliotecas Populares da cidade.
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Corrêa, Pacheco e Silva: candidatos à Academia

Novidades da Rocco Corrida ao fardão
AS 

seleções dos melhores livros de 87 das revistas Time e
Publishers Weekly coincidem em dois títulos de ficção

que serão lançados este ano no Brasil: A fogueira das vaida-
des de Tom Wolfe, tem lançamento previsto para a Bienal do
Livro de Sào Paulo, e o mais votado O coração mata muito
mais de Saul Bellow. deve desembarcar em livrarias pátrias
ainda no primeiro semestre, ambos pela Editora Rocco.

JÁ 
começou a corrida

pela vaga na Acade-
mia Brasileira de Letras
que será aberta em mar-
ço. Segundo o filólogo e
ensaísta Celso Cunha,

três nomes despontam
como fortes candidatos a
cadeira disponível: o his-
toriador Hélio Silva, o es-
critor Álvaro Pacheco e o
jurista Oscar Dias
Corrêa.

Cartas
Geração 68

Em artigo publicado nas
páginas centrais do suple-
mento Idéias, de 9 do cor-
rente, o sr. Wilson Couti-
nho exalta, em termos su-
perlativos. o que chama a
"Geração de 68". Intitula-
se o artigo "Nós que nos
amávamos tanto".

Eis como o articulista a
vê: "Pela primeira vez uma
geração quis ser pai dela
mesma (sio. liqüidando
nós tradicionais que liga-
vam a família, demolindo
relações historicamente
incrustadas na esquerda".
E agora alguns dos feitos
de tão extraordinária gera-
çâo: "Foi um fenômeno
que atingiu Paris. Berlim,
Berkeley. Fez o tropicalis-
mo e escutou Bob Dylan.
Foi contra a guerra do
Vietnã e comeu comida
macrobiótica. Desembar-
cou na índia, surpresa com
o Oriente. Trouxe a paz
dos hippies e o desejo de
uma vida natural. Ela era
moderna e em muitos as-
pectos antimoderna. Prin-
cipalmente foi utópica e li-
bertária".

Ora. de uma geração de
tantos predicados nacio-
nais e transnacionais, que
contribuição se poderia es-
perar ter trazido para me-

lhorar as condições de vida
de nosso sofrido povo, co-
mo se costuma dizer ? Con-
vém, pois, transcrever ai-
gumas passagens esclare-
cedoras do mencionado ar-
tigo. Esta, por exemplo:

"Era a época dos Bea-
tles, dos Rolling Stones e
de Todas as drogas", lem-
bra Dahl. Cápsulas de ãci-
do lisérgico foram abertas,
cogumelos alucinógenos
buscados nos campos, o
haxixe era amassado com
os dedos e enfiado em ca-
chimbos de barro, que sol-
tavam um borbulho de
água. Viajou-se em busca
de tudo — e principalmen-
te da utopia de uma Revo-
lução regeneradora".

Eis como enaltece um
dos corifeus da Geração:

••Com 20 anos, PCC in-
gressava no diretório aca-
démico do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Sociais e
em 69 passava para a luta
armada, aderindo ao fo-
quismo — o grupo mais
radical da resistência ar-
mada ao regime. No movi-
mento esquerdista chegou
a ser chamado por um mi-
litante para questionar o
seu relacionamento sexual
com outro companheiro.
"Ele me passou uma repri-
menda bem no estilo stali-

nista. Eu argumentei que o
homossexualismo não nas-
cera com a burguesia, e ele
me mandou esperar pela
Revolução Cultural quan-
do então eu tomaria jeito",
recorda Paulo Cézar Couti-
nho, com humor. Comen-
tãrio do articulista: "Pare-
ce insólito atualmente,
mas as discussões deste ti-
po faziam parte daqueles
anos". Portanto nem tudo
estava perdido naquele
tempo, mesmo entre os mi-
litantes da esquerda ra-
dical.

E, para terminar, mais
uma perolazinha:"Escrevendo em 69. no
PASQUIM — o jornal ai-
ternativo que fazia a cabe-
ça das pessoas — Maciel
dava as dicas para o com-
portamento daqueles
anos. Uma delas: 'Você de-
ve se referir à maconha,
principalmente, como se
fosse coca-cola, tratando-a
carinhosamente por fumo,
para revelar o seu grau de
intimidade'. Todo mundo
seguia as suas orientações
e a expressão puxar fumo
tornou-se tão banal como
dizer bom-dia. 69 já era o
ano de AI-5 e iniciava-se o
desbunde".

Com esses ingredientes,
caros patrícios, será possí-

vel fabricar uma "Revolu-

ção regeneradora (?)", ain-
da que utópica? Silvio
Elia, Rio.

Callado
A entrevista concedida

por Antônio Callado ao
jornalista Geneton Moraes
Neto (Idéias n° 68, de
16/01/88) é uma rara opor-
tunidade de reflexão, não
apenas sobre a literatura
brasileira, mas também so-
bre o impasse que vivemos
— de ampla espectro, co-
mo sabemos, pois não há
nada no Brasil que náo es-
teja em crise, hoje.

Diz Callado, fazendo
uma conversa clara, tão ra-
ra entre nós: "Se estivesse-
mos tão envergonhados do
Brasil como dizemos que
estamos, faríamos alguma
coisa. E não é tomar o pa-
lácio e tentar um golpe de
Estado, não. É uma coisa
no sentido de dizermos, to-
dos: "O que é que eu, pes-
soalmente. posso fazer em
relação à situação? O que
é que eu, como intelectual,
posso fazer?" Não sinto
que esteja havendo no
Brasil este tipo de avalia-
çâo". "Há braços" para to-
dos e parabéns.
Deonisio da Sila. Rio

Idéias Editor: Zuenir Ventura Editor assistente: Luciano Trigo Diagramação: Fábio Dupin

Importados
O italiano
intranqüilo
UM 

dos nomes mais festejados da nova geração
de escritores italianos, Antônio Tabucchi per-

manece estranhamente inédito no BrasU, apesar de

suas ligações estreitas com a língua portuguesa — é

tradutor e profundo conhecedor da obra de Fernando
Pessoa, tendo coordenado a edição italiana de suas

obras e vive atualmente em Portugal. Nascido na

Toscana em 1943, este ex-professor da Universidade
de Gênova é um amante das formas curtas de narra-

ção preferindo a aventura à exploração lingüística, e

conduz invariavelmente seu leitor a um universo
excêntrico, exótico e cheio de fascínio.

Definido pelo critico Stefano Tani (detentor dos

prêmios Femina e Médicis) como um "clássico in-

quieto" Tabucchi felizmente já não é de todo inaces-
sível aos que não falam italiano. A editora portuguesa
Quetzal iniciou no final do ano passado a publicação
de suas obras, e os dois primeiros títulos traduzidos
— Noturno indiano e O fio do horizonte — podem ser
encontrados à venda na livraria Elfos (Rua Ubaldino
do Amaral, 90), que distribui os livros da Quetzal no

Rio de Ja-
neiro.

Noturno
indiano é, se-
gundo seu pró-
prio autor, um
"guia a um
amador de via-
gens absur-
das". Absurda,
no caso, é a
viagem que o
protagonista
empreende à
índia à procu-
ra de um ami-
go português
desaparecido,
uma sombra que pertence a um passado por sua vez
hipotético. Dos quartos de hotel, dos hospitais, das
conversas com as prostitutas de Bombaim e com os
hippies da praia de Goa nasce pouco a pouco um
mosaico de impressões que é também um elogio das
faculdades criativas da linguagem, pois é graças a

uma palavra que aparece e reaparece em diferentes
línguas que o viajante encontra o seu amigo.

O fio do horizonte, por sua vez, é um romance

policial sobre um cadáver anônimo e a tentativa de

um detetive de descobrir sua identidade. Aos poucos,
a investigação transcende o aspecto meramente poli-
ciai e desliza para o plano das razões secretas que
guiam a existência humana — razões que sempre
escapam ao alcance das mãos, como a linha do
horizonte que sempre se afasta de quem a persegue. ]

IMAGO EDITORALANÇAMENTO Mj
TERAPIA DO CASAL

Frank Bockus
Este livro oferece um esclarecimento dos
princípios básicos subjacentes às terapias e
às estruturas comportamental, psicodinâmi-
ca,'de sistemas, centrada no cliente, Gestalt,
de análise transacional, de síntese, estrutural
e de comunicações: um vasto repertório de
intervenções e procedimentos para o terá-
peuta e para o casal em tratamento; e uma
terapia experiencial flexível dirigida às neces-
sidades específicas de cada casal.
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Snjin o Io. Sebo à Copocobw

L À VENDA NAS LIVRARIAS OU PELO REEMBOLSO POSTAL
RI-Rui Santos Rodrigues, 2Ü1-A. Tel.: 293-1092/1098/0796. Estaco.

SP - Ru da Consolação, 331 loja 10 - Tel: (011) 255-3289. Centro.

A Copacabana de tantas opções
reservou para você seu melhor

espaço: o 1? Sebo do bairro
onde a imaginação está solta

em livros de todos os
gêneros com preços

bem reduzidos.

ê" -GLIVRARIA "EU E VOCÊ
Rua Constante Ramos. 23-B- Tel.: 10211 236-2379

Aberta até às 22 hs. Inclusive aos Domingos
I
I
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ESTÉTICA

A luxúria do olhar
A criação, a crítica e a situação do artista no início da modernidade
analisadas por Charles Baudelaire
A modernidade de Baudelaire, de Charles Baudelai-
re. Tradução de Suely Cassai. Introdução de Teixeira
Coelho. Paz e Terra, 200 páginas, CZ$ 680.

Wilson Coutinho

O 
poeta francês Charles Baudelaire (1821-
1867) nâo foi só o autor de poemas que
destruíram os versos tradicionais de sua

época, mas também o artista que cunhou as
expressões "arte moderna" e "modernidade". É
neste sentido que ele é considerado um precursor
de todo o espírito que marcaria a arte e a vida
social que atingiria o seu ápice em nosso século. A
coletânea de textos de poeta A modernidade de
Baudelaire, com seleção e apresentação de Tei-
xeira Coelho, bem poderia se chamar Baudelaire
e as artes visuais, porque é exatamente deste
assunto que tratam os textos.

A paixão de Baudelaire pelas artes plásticas,
sua "luxúria do olhar", o tornaram um dos princi-
pais críticos de sua época, além de o artista ter
deixado inúmeros desenhos como o de sua aman-
te, Jeanne Duval, e auto-retratos. Também foi
retratado por pintores como Manet e Courbet. O
ambiente dos ateliês não estava distante do poe-
ta, que assumiu uma posição crítica decisivamen-
te promocional ao pintor Eugene Delacroix (1798-
1863), que ele defendeu, quando dominava nos
salões a arte neoclássica.

Ao tomar partido pelo Romantismo, Baude-
laire também colocava um problema para o todo
tipo de realismo, ou melhor, toda arte que preten-
dia ser uma cópia do real. E evidente que ele não
foi contra o realismo de Courbet, nem se opôs a
David, o famoso pintor da era napoleônica. Mas, o
Romantismo foi a forma mais precisa com que ele
percebeu as modificações que estavam ocorrendo
na pintura de seu tempo. Delacroix, portanto,
seria o seu grande gênio, o artista capaz de fazer
cintilar a única faculdade para resolver um pro-
blema plástico: a imaginação.

A defesa de Delacroix chega a ser — como se
olhasse num espelho — a de sua própria obra de
poeta. "Nunca artista algum foi mais atacado,
mais ridicularizado, mais importunado. Mas que
importância têm as hesitações dos governos (falo
de antigamente), as sgritarias de alguns salões
burgueses, as dissertações rancorosas de algumas
academias de botequim e o pedantismo dos joga-
dores de dominó? A prova foi dada, a questão foi
resolvida para sempre, o resultado aí está, visível,
imenso, brilhante".

O espírito moderno surgirá para Baudelaire
pelas mãos de um artista mais modesto, o dese-
nhista e aquarelista francês Constantin Guys,
celebrado num famoso texto escrito para o Le
Figaro, O pintor da vida moderna (1863). "Assim
ele vai—escreve sobre Constantin Guys — "corre,
procura. O quê? Certamente este homem, tal
como o descrevi, esse solitário dotado de uma
imaginação ativa, sempre viajando através do
grande deserto de homens, tem um objetivo mais
elevado do que a de um simples flâneur, um
objetivo mais geral, diverso do prazer efêmero da
circunstância. Ele busca este algo, ao qual se
permitirá chamar de modernidade, pois não me
ocorre melhor palavra para exprimir a idéia em
questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o que
esta pode conter de poético no histórico, de ex-
trair o eterno do transitório."

Neste texto, estão lançados os temas que
agradariam, mais tarde, a um pensador da moder-
nidade como Walter Benjamim. O dandismo, o
flâneur, a mudança das cidades com as multidões
as invadindo (foi o poeta que reparou que, de
repente, as pessoas se esbarravam nas ruas sem
tomarem conhecimento disto). Ao mesmo tempo,
através dos desenhos de Constantin Guys é possí-
vel celebrar este mundo noturno, as cortesãs, as
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belas carruagens, o movimento efêmero que por si
só cria beleza. Para este homem moderno, a
multidão — diferente do espanhol Ortega y Gas-
set — é acolhedora. "A multidão é o seu universo,
como o ar é o dos pássaros, como a água, o dos
peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multi-
dão. Para o perfeito flâneur, para o observador
apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência
no numeroso, no ondulante, no movimento, no
fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e contudo
sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o
mundo, estar no centro do mundo e permanecer
oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos praze-
res desses espíritos independentes, apaixonados,
imparciais, que a linguagem não pode definir
senão toscamente", escreve.

Na verdade, o poeta lançou todos os temas
que iriam marcar a modernidade. Ela não está
somente nas obras de arte, embora os desenhos de
Guys aponte para uma atmosfera heróica e cinti-
lante, em que o homem moderno vive, mas tam-
bém para uma sensação espiritual e estética, que
não tem mais retorno. A queda humana no fluir da
modernidade não pára mais. O que Baudelaire faz
— e de forma impecável — é não denegrir, como
inúmeros artistas e pensadores, o seu tempo. Há,
nele, beleza para ser extraída e o modelo não
precisar ser uma cópia dos da antigüidade. E até a
maquilagem merece elogios, numa severa crítica à
concepção do Belo do século 18, principalmente a
de Jean-Jacques Rousseau, que hostilizou a arte
por não vê-la caber numa moral. "Quem se atreve-

Trecho
"Para voltar à questão.,

principal e essencial, que
consiste em saber se possui-
mos uma beleza particular,
inerente às paixões novas,
observo que a maioria dos
artistas que abordaram os
temas modernos se limitou à
assuntos públicos e oficiais,
às nossas vitórias e ao nosso
heroísmo político. Muito em-
bora o façam resmungando e
porque sào comandados pelo
governo que lhes paga. No
entanto, nâo faltam assuntos
privados bem mais heróicos.
O espetáculo da vida elegan-
te e das milhares de existên-
cias errantes que circulam
nos subterrâneos de uma
grande cidade (criminosos e
mulheres de reputação equi-
vocà: a Gazette des Tribu-
naux e o Moniteur nos pro-
vam que basta abrir os olhos
para conhecermos nosso ke-
roísmo). Um ministro, fusti-
gado pela curiosidade imper-
tanente da oposição, com a
altiva e soberana eloqüência
que lhe ê própria, maráfes-
tou, de uma vez por todas,
seu desprezo e aversão para
com as oposições ignorantes
e importunas. No fim da tar-
de, no Boulevard des Ita-
liens, ouvem-se palavras do
tipo: "Esteve na Câmara ho-
je? Viu o ministro? (...) Como
ele estava bem! Nunca vi
ninguém tão altivo!" (Extraí-
do de Heroísmo da vida mo-
derna)

ria a atribuir à arte a função estéril de imitar a
natureza?" — indaga-se, mais uma vez, o poeta
para depois pregar uma defesa da maquilagem."A maquilagem não tem por que evitar se entre-
ver; pode, ao contrario, exibir-se, se não com
afetação, ao menos com uma espécie de candura."

Por temer a arte imitando a natureza, é que o
poeta será um radical crítico da fotografia, desau-
torizando-a como obra de arte. Refúgio de pinto-
res fracassados, produto industrial e contra a
imaginação, a fotografia ao captar o real tal como
ele é, retira do homem a "felicidade de sonhar".
Pode ser uma crítica muita dura, mas Baudelaire
entrevia as facilidades que a fotografia iria permi-
tir ao pintor e ao público moderno, roubando-lhe
uma percepção originária. "Não será permitido
pensar que um povo, cujos olhos se acostumam a
considerar os resultados de uma ciência material
como os produtos do Belo, não diminuiu singular-
mente, ao cabo de um certo tempo, a faculdade de
julgar e de sentir, o que há de mais etéreo e de
mais imaterial?". Talvez, neste momento, Baude-
laire advogasse uma postura antimoderna sobre o
que seria ó papel da fotografia, náo vendo nela
mais do que um produto industrial, que destrona-
ria o Belo. Mas Nadar, que o fotografou por duas
vezes, trouxe muito de Baudelaire — e nâo só o
seu retrato — para uma experiência perceptiva
contemporânea que o poeta não contava. Ironia
para com uma arte que ele desprezava e que só via
em funções técnicas ou científicas.

Wilson Coutinho é redator do JORNAL DO BRASIL
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Um poeta lírico e rebelde
Chega ao Brasil uma antologia do irlandês W. B. Yeats,

um dos pilares da moderna poesia de língua inglesa
_.._-_ •_-_ . .t___.__.____. _.,___ f __v__V___r_. mi _ _ __r

Poemas de W B. Yeats. Tradução e introdução de
Peric.es Eugênio da Silva Ramos. Art Editora, 176

páginas, CZ$ 405

Marcello Rollemberg

LE foi considerado "o maior poeta do nosso
tempo" . por T.S. Eliot e o primeiro de renome

. aue a Irlanda produziu. Autor de 14 livros de
^iaqe to peças de teatro, William Butler Yeate
desImbarcaTesta semana nas livrarias, numa edição
Seda Art Editora, com tradução e seleção de
Péddes Eugênio da Silva Ramos. No livro, estão as
melhores produções do que Yeats soube fazer durante
sua vida- a poesia, ao mesmo tempo lírica e rebelde
Isotenca e religiosa. Mas para se entender a obra de
Yeate tem se necessariamente, que entender sua vida,
no aue o livro mostra-se generoso.

Embora se utilize de uma linguagem excessivarnente
rebuscada, tendendo para um português castiço e por
vezes enfadonho, Silva Ramos dá ao iniciante na vidae
obra de W B Yeate o painel essencial para uma com-
nreer__ão de seu trabalho. Nascido em 1865 em Dublin, a
níesma cidade que também gerou James Joyce e Oscar
WUde Yeats teve uma sólida formação catól ca - seu
avô _seu bisavô haviam sido sacerdotes na Irlanda.- e
começou a escrever poesia quando tinta 17 anos, numa
influência flagrante de seu pai, o advogado John Yeats,
que acreditava que a formação artística para os jovens
pra "nrenonderante". Essa base artística acabou por
Smá.ou^i estudioso da própria estética da arteie um
desbravador de novas vertentes, tendo inclusive criado
n Te atro L-terário Irlandês no final do século passado.
Encravado ífó pré-modemlsmo britânico, Yeats convi-
ve..com nomescomo Oscar WUde. Ezra Pound e o poeta

francês Paul Verlaine, que também muito influenciaram
seu texto e seu comportamento.

Nos 35 poemas traduzidos por Silva Ramos, note-se a
preocupação de mostrar o que de melhor Yeate produziu
ate sua morte, em 1939, depois de ter sido senador na
IrlX ete?g_nho o Nobel de Literatura em 1924. Se na
tatroducão SUvaRamos se mostrou prolixo e rebuscado
SS sorte°dc, leitor o mesmo não se repetiu nas poesias,
onfe a musicalidade do texto de Yeats se manteve
üSteradarcomo em Segunda Tróia, que o poeta fez
SSTiUitente política Maud Gonne, por quem se
a_Smnoue teve dois pedidos de casamento recusados.
"qS poderiaTel! ter feito, sendo o que é? Havia nova
Trôil oaja ela queimar", questiona Yeats, lembrando
tento smbeleza- uma nova Helena de Tróia - quanto
su^ postura revolucionária e o drama sofrido por ele,
vendo seu amor recusado. __„«._

Para quem nunca travou contato com a obra de Yeate,
esse trabalho de Silva Ramos serve bem como um
cartão de visitas, um apanhado bem feito e honesto da
produção do pra-ta irlandês principalmente no fim de
sua vida (para alguns críticos, nao havia até enteo
precedentes dVum poeta produzir sua maior obra entre,
os 50 e 75 anos. Com Yeats, essa regra virou exceção,
?_aças ao cSle que adquiriu sobre as palavras. Seus
textos mais bem acabados, mais incisivos, foramfeitos.
e_at__nente na virada dos 60 anos, como A Torre, de
1928 e E _)lí de 1936, quando Yeats tinha 71 anos. Esse
noema para ele, "era üm melancólico poema biográfi-
_o"^nd_ de corrfessa toda sua ansiedade com a poesia:
"Seus sonhos mais felizes real__aram-se:/uma velha casi-
r_n!^esDOsa filha; um filho ele houve/e em seu quintal
ScU-âameSa e couve;/poetas e intelectuais junte-
v__n-s?üieiit mão;/É daí?'E daí? - cantou o fantasma de
Platão". 
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Trecho
When You are Old
When you are old and grey and full of sleep.
And nodding by the fixe, take down thls

book,
And slowly read, and dream of the soft iook
Your eyes had once. and of their shaõows

; deep
How many loved your moments of glad

grace,
And loved your beauty with love false or

true.
But one man loved the pilgrim soul in you.
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowlng bars,
Murmur, a iittle sadly, how Lovefied
And paced upon the mountalns overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

-• •';-v;:y _____H____r
William Butler
Yeats, poeta
irlandês

Quando Fores Velha
Quando já fores velha, e grisalha, e com

sono,

Pega este livro; junto ao fogo, a cabecear.
Lê com calma; e com os olhos de profundas

sombras
Sonha, sonha com o teu antigo e suave

olhar.
Muitos amaram-te horas de alegria e graça,
Com amor sincero ou falso amaram-te a

beleza;
Só um, amando-te a alma peregrina em ti,
De teu rosto a mudar amou cada tristeza.
E curvando-te junto à grade incandescente.
Murmura com amargura como o amor fugiu

¦Ei CÊaninhou montanha acima, a subir
sempre,

E o rosto em multidão de estrelas encobriu.

Tudo pelo
social
Um balanço das revoluções
socialistas do século 20,
útil mas pouco original

A originalidade das revoluções (Uma visão
fbrangfTdo socialismo no séculc.XX) de Edmun-

do Moniz. Espaço e Tempo, 275 páginas, CZ$ 600

Eduardo Oberg

EDMUNDO 

Moniz, um dos mais conheci-
dos teóricos do marxismo brasileiro,
trotskista convicto, membro de uma ge-

ração de intelectuais formada sempre ao lado de
Mario Pedrosa, apresenta neste seu ultimo livro
uma mostra das revoluções socialistas ocorridas
no século atual, tendo como pano de fundo o
pensamento de Marx. Impressionam a riqueza de
detalhes e a abrangência dos fatos narrados, ca-
bendo destacar, também, a nítida opção do autor
pelas idéias de Lenin e, naturalmente, de Trotsky.
Coerente, discorre de forma simples e objetiva a
respeito do quadro ideológico vigente nos anos 50,
quando se inicia o lentíssimo processo de desesta-
Uiüzação da URSS por Kruchev.

Da União Soviética à Alemaiüia, da França a
Espanha, da China a Portugal, de Cuba ao Chile
de Allende. incluindo os capítulos referentes às
correntes do marxismo e ã originalidade das reyo-
luções Moniz adotou uma via única, até lógica,
mas que não mais se coaduna com os nossos
tempos. Na realidade, se da primeira tentativa de
Lenin em 1905 até o final da década de 60 prevale-
cia o ímpeto revolucionário incrustado em varias
ceracões agora paira enorme melancolia diante
de posições como a que ressalta a inevitabilidade
da chegada ao socialismo por uma revolução
social violenta. Que o diga o bucolismo do livro de
entrevistas de Danny Cohn-Bendit, lançado há
pouco. ,

O autor revela plena convicção na revolução
permanente, tal como Trotsky a definia. As tare-
fas democráticas nacionais libertadoras só pode-
riam ser resolvidas pela revolução social, coma
instauração da ditadura da classe dominada. As
questões agrária e nacional, as lutas contra o
latifúndio e o imperialismo jamais seriam resolvi-
das pela revolução burguesa.  ¦ ¦--J
E o socialismo não poderia se
realizar num só país, sendo
básica a sua extensão por todo
o globo onde a ditadura criaria
as condições para a sociedade
sem classes, comunista.

Salta aos olhos que esta pos-
tura perdeu todo o seu char-
me. A autodeterminação dos
povos passou a ser posição
obrigatória, e a democracia
parlamentar, com seus moldes
tradicionais, é indiscutivel-
mente o melhor modelo. Os . ¦ ,- a
defeitos de sistemas como o francês, inglês e
italiano não são aqueles apontados pelo fato de
eles serem liberal-democrãticos, representativos,
e sim por não o serem o suficiente.

Por outro lado, a cultura e a experiência pessoal
do autor passam a ser indispensáveis para que
seja possível demarcar um determinado momento
ideológico radicalizado, onde a União Soviética e
sua ideologia oficial assumiam papel de relevo.
Felizmente, as duras réplicas da história de que
fala Norberto Bobbio mostraram a importância
das regras do jogo, formais, liberais, e a Perestroí-
ka está aí para quem quiser ver e ler. Por fim;nao e
excessivo lembrar que, segundo Antônio Cândido,
o fundamental será encontrar a fórmula de um
socialismo que não sacrifique no processo de sua
construção as liberdades democráticas.

originalidade
das

Eduardo Oberg é professor da PUC-RJ e
das Faculdades Cândido Mendes
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O azul nu

e cru

O sonho acabou, e estamos embarcando na

ilusão de que a reconstrução da

nacionalidade será feita pelos outros

Sérgio Henrique de Abranches

a cultura brasileira sofreu, en-
MJL tre o ano passado e este co-

XA meço azáago de novo ano,
perdas pesadas. Mas não perdeu a voz,
nem a consciência. Há talentos afina-
dos, embora beirando a amargura. O
artista mergulha no espírito perturba-
do da sociedade e capta sentimentos
contraditórios. Expressa esses senti-
mentos, sofre deles.

Na verdade, seja através desse senti-
mento inalienável do mundo, seja atra-
vês de seus próprios desencontros coti-
dianos, a cultura vive rigorosamente a
mesma contradição da sociedade bra-
sileira. O descompasso crescente entre
a explosão e a maturidade dos talentos
individuais e e empobrecimento do
conjunto. A luta permanente pela li-
berdade, geral e de expressão, e a per-
sistência com que mantém os olhos
postos no Estado, como patrono e co-
mo repressor, a um só tempo. A eviden-
te tragédia entre a consciência ativa,
cívica, coletiva e o mal-estar indivi-
dual, que leva o pensamento à beira do
pessimismo e a pessoa ao namoro com
a derrota.

A consciência do país doente, nos
versos precisos cantados por Milton
Nascimento, que contam a visão mais
real, de olhos tristes, em que nosso
blue, passada a primeira impressão de
azul, "pode ser o lado nu, o lado pra lá
de cru, o lado escuro do azul". Não
perdem a esperança, mas o que afir-
mam é a doença: a cura aparece como
pergunta, como questão posta a não se
sabe quem A resposta fica escondida
atrás de um "quem sabe" meio para o
queixoso. Ou a noção do país dividido,
sem projeto e sem espaço comum, uma
metafórica "estação derradeira", tipo
"é agora ou nunca", saindo, como la-
mento sincopado, dos versos tão agu-
dos de Chico: "civilização encruzilhada
cada ribanceira é uma nação". É tão
grande o divórcio entre a perdição ofi-
ciai e a aflição nacional, que os cida-
dãos das várias nações brasileiras, aos
olhos da Nação só, por construir, pare-
cem "inteiramente loucos com carra-
das de razão". O indivíduo se angustia,
pela perda, que parece irremediável,
do sonho coletivo, da comunalidade,
que torna irrevogável a solidão e ali-
menta o mais desesperado individua-
lismo. Uma sensação de ausência de
liberdade, de incapacidade para mu-
dar, de "fado certo", como reclama
Caetano, que deixa o indivíduo espe-
rando "só comigo e mal comigo no
umbigo do deserto". O "fundo do po-
ço"? Difícil aceitá-lo, com tanto talen-
to ativo, na arte e em todo canto.

Do outro lado, o universo cultural,
tão desconexo quanto o Brasil, perma-
nece, em grande parte, de olhos postos
no Estado, como saída, como alavanca,
como muleta. Mas não perde a indigna-
ção diante da tiranização da cultura

pela censura, pela fisiologia, pela buro-
cracia. Não consegue ver que a liberda-
de requer autonomia. Não visão autóc-
tone, mas independência individual e
coletiva, força. E isto não se obtém,
enquanto se vive das benesses de uma
estrutura cartorial e paternalizada. To-
do pai, nessas circunstâncias, acaba
virando patrão. A ingerência é a outra
face da moeda oficial. Nenhum Estado
financia a liberdade. Apenas o interes-
se. Pode ser cruel, mas é real.

Não se trata de a arte imitar a vida,
ou vice-versa. Trata-se de uma longa-
mente maturada realidade, que atinge
a todos. Nunca pudemos construir nos-
sa própria trajetória: a política, oligár-
quica, primeiro, populista depois e,
após o golpe, puramente tirânica, sem-
pre viveu da conivência e da conve-
niência. Os que aspiram à liberdade
não podem querer valer-se dela para
fazer algo que é intrínseca e inapelavel-
mente contra ela. Uma relação saudá-
vel, de liberdade, com o Estado, pres-
supõe interlocutores independentes,
fortes, com identidade própria, auto-
referida e também, necessariamente,
autoconstruída. Se quisermos um Es-
tado que apóie a cultura, sem retirar-
lhe o espaço de liberdade que ela re-
quer, é preciso antes ter uma cultura
forte. Isto é, construída sem o Estado,
ideológica e materialmente. Cada tos-
tão de cruzado estatal traz o estigma
da próxima interferência tiranizante,
mesmo que o governante seja demo-
crático. Nesse caso, como em vários
outros, não existe o falso dilema do ovo
e da galinha. Ou a cultura é forte e
pode estabelecer relações puramente
contratuais, límpidas, independentes
com o Estado, ou terá a força que o
Estado quiser. É possível obter esta
força, sem o mecenato dúbio do Es-
tado.

Como disse, o universo cultural ex-
prime o problema geral. Por seus artis-
tas e pelos descaminhos de sua ambí-
gua relação com o poder público. É o
mesmo com grande parte do empresa-
riado, que pede liberdade de mercado,
mas não tem a coragem de tomar a
iniciativa e libertar-se dos grilhões que
hoje a atrelam ao Estado: as amarras
dos subsídios, dos favores, das "salva-
ções públicas" que transformam a fa-
lência privada em prejuízo socializado,
dos incentivos e mais e mais. É tolice
imaginar que a liberdade de iniciativa
esteja sendo ameaçada apenas e exclu-
sivamente pelos surtos de controle de
preços, pelos cartórios de autorizações
de projeto, pela presença no mercado
de empresas estatais. São conseqúên-
cias. O ardil é outro, explica-se pela
conivência que permite a obtenção do
favor. Pela absurda distância entre a
convicção coletiva do empresariado,
em favor de práticas políticas mais
liberais, e a ação concreta dos empre-
sários, no seu cotidiano particular, que
desfrutam dos favores, os quais geram,
como contrapartida inevitável, a inter-

venção arbitrária e a burocracia. Ga-
rantem a acumulação privadamente,
através do paternalismo estatal, e ata-
cam o estatismo, pela via sindical.

Dá-se o mesmo, no mundo corpora-
tivo das reivindicações de todas as
categorias. Reclama-se o pleno
cumprimento das obrigações estatais,
liberdade de ação, mas nem uma só voz
coletiva ressoa, contra os privilégios
que o Brasil economicamente ocupado
tem, às expensas do Brasil despossuí-
do, para o qual a liberdade ainda é, tão
somente, a garantia de sobrevida
diária.

Pelo lado das demandas, da fanta-
sia desarticulada do "quero o meu" ,
tudo parece azul e é visto como azul,
mas na visão real, fica apenas o lado
escuro do azul. A moléstia brasileira,
que está destruindo a microestrutura
de nossa possibilidade coletiva e fazen-
do de cada um dos brasileiros, dos
cidadãos destas nações desencontra-
das todas, solitários moradores do um-
bigo do deserto.

O sonho acabou mesmo. E estamos
embarcando na mais absurda ilusão: a
de que a reconstrução da nacionalida-
de será feita pelos outros: os oficiais, os
constituintes, o Estado. Como se não
houvesse o que reconstruir — na verda-
de construir de novo e muito novo —
na própria sociedade. Não são apenas o
Estado, a política que estão doentes e
matando uma sociedade inteiramente
sã. A doença deles é, também, expres-
são das moléstias da sociedade. A cura
requer um novo compromisso da socie-
dade com ela mesma, que permita a
emergência de uma cidadania forte e
independente, capaz, aí sim, de con-
trastar a vontade sempre algo arbitrá-
ria do Estado.

Hemingway escreveu que todas as
gerações se perdem por algo. Todas
são, a seu modo, gerações perdidas.
Mas havia, por trás dessa afirmação
nostálgica, diante da estátua de Ney,
uma visão histórica iluminada pela
perspectiva da mudança, ainda que
matizada pela intuição da luta perma-
nente e cada vez mais violenta. Uma
versão anos 20 da trajetória de gera-
ções que, de algum modo, perderam-se
para a vitória. Havia sonho, solidarie-
dade e noção do real. A utopia emulava
a luta, o realismo e a razão ensinavam
os limites do possível.

A cultura brasileira está, neste mo-
mento, por razões trágicas, com os
olhos postos na Geração dos 60. Uma
geração tipicamente perdida, que se
emaranhou, muitas vezes de forma do-
lorosíssima , nas malhas do arbítrio
mais cruel de nossa história. Mas ela,
como as de Hemingway, tinha visão
histórica. Tinha projetos, assim, no
plural, pois somos uma sociedade plu-
ral. Tinha sonhos. Por isto sobrevive,
além de seus indivíduos.

Agora, estamos caminhando sem
sonhos e sem o realismo e a racionali-
dade indispensáveis à ação coletiva
conseqüente. Sem utopias e com amar-
gurado ceticismo. Todas as gerações
sobreviventes das décadas negras de
nossa história precisam reencontrar o
seu sonho, para estimular o movimen-
to da mudança, no limite de nossas
possibilidades, mas com a grandeza de
nossas utopias. Com a força da visão
histórica que todo sonho coletivo, ain-
da que plural, precisa ter, com o poder
da independência e os olhos postos no
real.

Sárglo Henrique de Abranches 6 cientista político e
sociólogo do luperj
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IDENTIDADE

José Castello

AS 

esquerdas brasileiras perse-
guem, desde os anos 40, uma
utopia: a fundação de uma

cultura nacional e popular. Uma cultura
em que as diversas classes sociais cede-
riam parte de sua alma, generosas, a um
projeto global de Brasü. O país teria,
então, um espelho. Um rosto para mirar.
A partir dos anos 60, porém, a indústria
cultural aparece como uma bruxa malva-
da na face deste espelho. Somos, desde
entãb, personagens compulsórios de um
drama realista, onde o que importa não é
mais o conceito de nacional, mas o mer-
cado nacional, e tampouco a noção de
popular, mas os índices mensuráveis da
popularidade. Hoje não é mais sensato
falar no nacional-popular, um sonho en-
xovalhado que ficou secando no quintal
das utopias esquerdistas. É possível, no
máximo, falar de um internacional-
popular, uma noçào indigesta que ex-
pressa o nivelamento da produçáo
cultural por um padrão extranacional de
qualidade e competência. A bruxa ven-
ceu, e os que insistem em mexer com a
utopia dos anos 40 estão, apenas, arra-
nhando suas máos nos cacos de vidro.

Triste quadro este traçado por Renato
Ortiz. A leitura de A moderna tradição
brasileira (Brasiliense, 224 páginas, CZ$
660) é, para o mais pragmático homem de
esquerda, uma flechada de pessimismo.
Ortiz é um pesquisador experiente, que
não levanta sua difícil tese no vazio. Nâo
se'pode, pois, acusá-lo de precipitação.
Nos anos 40 e 50, de fato, ninguém queria
saber da industria cultural, especialmen-
te os intelectuais. Era razoável. A "Socie-
dade de massa" que surge no Brasil a
partir dos anos 40 era frágil, e por isso os
homens lúcidos a tratavam como uma
brincadeira. Quase uma brincadeira de
mau-gosto. Mas quem encarasse os fatos
não podia pensar assim. O rádio chegou
ao Brasil em 1922. Nos anos 40, os lares
brasileiros estavam afogados na chora-
deira das radionovelas. Só entre 1943 e 45,
a Rádio Nacional produziu 116 novelas
num total de 2985 capítulos. A surdez
estava na moda. A cegueira também. Em
1941 é criada a Atlãntida, mas intelec-
tuais nào suportavam chanchadas. A par-
tir de 51, o Brasil passa a produzir uma
média de 27 filmes por ano. Bobagens.

A revista O Cruzeiro, com suas capas
de Miss Brasil, já tirava 550 mil exempla-
res em 1952. As fotonovelas passam a
registrar um outro Brasil, mais próximo
dos quartos de empregada que do debate
cultural. Em 1951 surge Grande Hotel,
em 52 aparece Capricho, mas os intelec-
tuais progressistas achavam aquilo tudo
uma besteira. Em 1950, a televisão é in-
troduzida em Sào Paulo. Oito anos de-
pois já existe uma Associação Brasileira
de Agências de Propaganda. A realidade
da indústria cultural, incipiente mas ve-
loz, salta aos olhos. Mas as teses ousadas
dos marxistas europeus pareciam mais
reais.

Pode-se argumentar que em 1959, no
Rio somente 7% da classe C via televi-
são, contra 65% da B e 28% da A. O que
seria provar que aquela indústria cultural
nascente era, vistos os números, uma
indústria de elite. "Seria difícil aplicar à
sociedade brasileira deste período o con-
ceito de indústria cultural introduzido
por Adorno e Horkheimer", admi.te Ortiz.
Indiferentes a ela, os intelectuais se ali-
nhavam ao Estado na busca de um proje-
to de nacionalidade. Esta era a utopia: a

identidade nacional. "Propostas diferen-
ciadas como o Estado Novo ou o Iseb
partiam do princípio de que era necessá-
rio edificar uma realidade que ainda não
havia se concretizado entre noós", prós-
segue. O presente escapava por entre os
dedos, porque estávamos todos voltados
para o porvir. O Brasil, é claro, era o país
do futuro.

Antes de instalar a TV Tupi, Assis
Chateaubriand encomendou uma pesqui-
sa de mercado que desaconselhou o in-
vestimento, diagnosticado como prema-
turo. Valeu mais a vontade empresarial e
política de Chateaubriand. Felizmente.
Na vizinha TV Rio, o empresário Paulo
Machado de Carvalho fazia diariamente,
pela manhã, sozinho, o balanço de caixa.
Anotava tudo numa velha caderneta que
carregava no bolso do paletó. Uma conta-
bilidade de armazém dominava a indus-
tria cultural. Os intelectuais morriam de
rir.Esta indústria incipiente não tinha
padrões nacionais em que se espelhar.
Seus modelos eram o star system e o
american broadcasting. Homens sérios
sentiam-se na fronteira do ridículo.

O precário dominava. Num depoimen-
to a Ortiz, o diretor de publicidade Rober-
to Duailibi traz uma imagem de época: /
num comercial do sofâ-cama Probel, "que/

facilmente transforma seu sofá em camar
e vice-versa", o sofá emperra e a cama
nâo aparece. A garota-propagandaf em
pânico, só fica calma quando um bombei-
ro entra em cena para ajudá-íá. Caso
insólito? A história sintetiza, com preci-
são, o preço pago pelo pioneirismo. Mas a
intelectualidade vira as costas a este es-
forço. Entre 1954 e 1968, de fato, a cultura
brasileira, indiferente aos percalços en-
frentados pelos desbravadores dos mídia,
era um espaço aberto à experimentação.
Pode-se dizer que, neste período, a noção
de cultura esteve sempre ligada, necessa-
riamente, à de revolução.

Contra o modelo conservador do Tea-
tro Brasileiro de Comédia, TBC, surgem o
Arena e o Centro Popular de Cultura, o
CPC da Une. A fundação do TBC estava
ligada ao advento da televisão. Já o Are-
na e o CPC aparecem dentro do projeto
mais global de busca de um nacional-
popular. Os intelectuais às vezes aceitam
perfilar-se com o Estado — como fizeram
muitos durante o ministério Capanema
— mas jamais com a cultura de massa
nascente. Ela era a face da bruxa. O
Cinema Novo, por exemplo, se expressa
como uma prática de autor que se contra-
põe ao processo de industrialização cine-
matográfica. As platéias atrapalhavam,
porque desmentiam a utopia.

Intelectuais não queriam o aplauso,
mas o novo. Surgem a bossa nova, o
cinema novo. "Eram tendências que con-
gregavam grupos de produtores culturais
animados, se náo por uma ideologia de
transformação do mundo, pelo menos de
esperança de mudança." A cultura traba-
lha, portanto, com as mesmas utopias da
política. Tem a mesma avidez em deses-
tabilizar o real. A partir de meados dos
anos 60, porém, os militares passam não
apenas a manejar a censura, mas a produ-
zir mecanismos que centralizem a produ-
çâo cultural. Em 1965, surge a Embratel,
que inicia uma política modernizadora
das telecomunicações. Criam-se, logo, o
Conselho Federal de Cultura, o Instituto
Nacional do Cinema, a Embrafilme, a
Funarte, o Pró-Memória. 1964 divide tam-
bém a história da teledramaturgia: é o
ano de lançamento de O direito de nas-
cer, embrião da indústria das telenovelas,
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Octavio
Ianni
professor da PUC de São
Paulo e autor de Revolução
e cultura e Classe e nação

««¦p um equivoco imagi-
¦" nar que as forças das

culturas populares de dife-
rentes países, regiões e et-
nias estão sendo apagadas
pelo efeito avassalador da
indústria cultural. A cultura
popular enfrenta desafios,
mas sobrevive, porque está
ligada à vida. O que há é o
brutal exercício de uma in-
dústria cultural para elabo-
rar a hegemonia de um blo-
co de poder e monopolizar o
debate sobre a questão
cultural.

"A modernização da in-
dústria cultural, sua infor-
matização e eletronização
criaram mecanismos que se
podem chamar de hegemo-
nia: o domínio e a influência
sobre a opinião pública. E

0^9mmW
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esse aparato tecnológico da
indústria cultural, que cria
e apaga temas com a mes-
ma facilidade com que des-
carta um produto, criou
grandes desafios para os
partidos políticos. A capaci-
dade de trabalhar a utopia e
o imaginário social saiu do
âmbito dos movimentos so-
ciais e dos setores intelec-
tualizados e passou para a
mídia, que inventa o fantás-
tico domingueiro e o prosai-
co cotidiano."

IP!l!!ili!!Ili

Francisco
Foot Hardman
professor da Unicamp, au-
tor de "Nem pátria, nem
patrão", e de "Trem fantas-
ma — a modernidade na
selva", a sair em fevereiro:

O 
peso e a consolida-
ção da indústria

cultural no país é inega-
vel. Mas até aí morreu
Neves. Eu não faria uma
separação dicotômica
tão absolutizante entre
um passado em que o
moderno pudesse ser ins-
crito como utopia, e um
presente em que ele é
simplesmente ideologia.
Compartilho da idéia,
trabalhada por pensado-
res como Marshall Ber-
man, Habermas e Roua-
net, de que as perspecti-
vas que se abrem com a
modernidade estão lon-
ge de ser esgotadas."Não há dúvida de que
houve mudanças
culturais sensíveis nesse
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processo de consolida-
ção da indústria
cultural. Ou que há um
sentimento de esgota-
mento do sentido utópi-
co de conceitos como
progresso, civilização e
trabalho. Mas o moderno
não significa igualar as
diferenças. A penetração
dos valores mais trans-
gressivos do modernis-
mo ou da modernidade
ainda sofrem muita re-
sistência para serem ab-
sorvidos pela sociedade.

"Tenho uma postura
radicalmente crítica
quanto à indústria
cultural. Mas assim co-
mo não dá para negar o
seu peso, não se deve ab-
solutizar os seus defei-
tos. Dizer que entramos
numa cultura global, ho-
mogênea e unitária é te-
meroso. No interior des-
sa capa unificadora exis-
tem milhões de fraturas,
fissuras e tensões".

Carlos Nelson
Coutinho
autor de Democracia como
valor universal e de Duali-
dade e poder
ttgt ONTINUO acredi-

\j tando que a tarefa
dos construtores de
cultura no Brasil conti-
nua sendo a de elaborar
um novo nacional-
popular. Ele terá raízes
no passado, nos projetos
dos anos 40/50, mas terá
também que adequar-se
à nova realidade do país.
A cultura nacional-
popular hoje deve ser
muito mais pluralista. A
nova sociedade brasilei-
ra exige isso.

Concordo com Ortiz
quanto ao fato de que as
dificuldades aumenta-
ram. A sociedade brasi-
leira está mais comple-
xa, e isso coloca mais
problemas para o projeto
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nacional-popular. A
idéia do nacional-
popular continua válida,
apenas os seus conteú-
dos se modificaram. Mas
existirá nela sempre um
componente utópico.
Não concebo o nacional-
popular como uma
cultura de massa."

e do desaparecimento do Grande Teatro
Tupi, considerado até ali o símbolo dos
Diários Associados. A indústria cultural
começa a fazer estilo. "O exemplo do
surgimento da telenovela em detrimento
do teleteatro é sugestivo", argumenta Or-
tiz. "Ele aponta para o fato de que o
espaço de criatividade na indústria
cultural deve estar circunscrito a limites
bem determinados".

Com o fortalecimento dos mídia, o
centro não está mais na política, mas na
eficiência. Ao invés de utopias, eles que-
rem produzir resultados e respostas co-
merciais. "Minha tese é de que o advento
de uma cultura popular de massa implica
a redefinação dos conceitos de popular e
nacional, e nos próprios parâmetros da
discussão cultural", contata. A cultura
popular de massa traz a unidade, mas é
uma unidade nacional diversa daquela
sonhada pelos intelectuais nos anos 40 e
50. Nacional, agora, é o Jornal Nacional
da TV Globo, e isso cria um incômodo
para os intelectuais porque é simultânea-
mente o seu sonho e o desmantelamento
do sonho. Temos, por fim, um retrato do
Brasil, mas a imagem que apareceu no
espelho não é a que os intelectuais dese-
javam. Aos intelectuais restam, então,
duas alternativas a partir dos anos 70-
aderir aos midia, na esperança de fazer
uma plástica nesta imagem a partir de
dentro, ou renegá-los em nome de uma
pureza de idéias. Talvez nenhuma das
duas seja a solução.

A indústria de massa produz, de todo
modo, uma sensação mais acentuada de
sufocamento. Nos anos 50, a utopia era
reformista para o Iseb, marxista para os
Centros Populares de Cultura, católica de
esquerda para o Movimento de Cultura
Popular. Havia, portanto, uma multiplici-
dade de imagens do nacional e do popu-
lar. Hoje, nacional é o mercado nacional.
Popular é a platéia popular da televisão.
O dramaturgo Dias Gomes, que trocou o
palco pêlo vídeo, dá seu depoimento a
Ortiz: "Faço parte de uma geração de
dramaturgos que levantou entre os anos
50 e 60 a bandeira quixotesca de um
teatro político e popular, mas visto única-
mente por uma platéia de elite. De repen-
te, a televisão me ofereceu essa platéia
popular". Intelectuais como ele, que esti-
veram na vanguarda das lutas culturais
dos anos 50, tentam se convencer de que
a indústria cultural surgiu para realizar
sua utopia. Ortiz comenta: "Tudo se pas-
sa como se a televisão fosse não só o
prolongamento das perspectivas utópi-
cas que nortearam a produção cultural
das décadas anteriores, mas ainda o locus
privilegiado de um trabalho político vol-
tado para as massas".

Já dissemos que Ortiz é pessimista.
Para ele, só os ingênuos podem supor que
a ideologia do nacional-popular se expri-
me política e culturalmente numa teleno-
vela de Dias Gomes. "A proposta do
nacional-popular, quando enunciada no
contexto da cultura popular de massas,
conserva categorias teóricas do passado
que adquirem agora uma função justifica-
dora do funcionamento da indústria
cultural". Não tem dúvidas de que os
intelectuais do nacional-popular estão
presos a um discurso de outra época.
Encarnam resíduos de um Brasil primiti-' vo onde toda utopia era possível, porque
o real era frágil. Estão, portanto, fora do
lugar. A modernidade, que antes era ou-
tro nome da utopia, já chegou. Transfor-
mou-se em norma, em tradição. Ser mo-
derno agora é ser conservador. Duros
tempos.

Sua tese desemboca em algo ainda
mais insuportável para os intelectuais
formados nas utopias dos anos 50: o na-
cional-popular cedeu espaço, hoje, ao in-
ternacional-popular. "A penetração de
um produto como a telenovela na Améri-
ca Latina, e em vários países da Europa,
aponta para uma outra direção, a de
passarmos da defesa do nacional-popular
para a exportação do internacional-
popular". A televisão não quer exportar o
exotismo de Carmem Miranda, mas a
norma planetária de A escrava Isaura.
Este padrão universal toma todas as
identidades nacionais intercambiáveis, e
reduz o nacional a uma ideologia que
justifica a ação dos grupos empresariais
no mercado mundial. "Talvez por isso
não há grandes diferenças entre o discur-
so de venda da telenovela e a argumenta-
ção dos comerciantes de armamentos no
exterior, uma vez que ambos são vistos
exclusivamente como produtos nacio-
nais".

Agora não há mais espaço para uto-
pias, a indústria cultural as devorou, e as
que foram rejeitadas se tornaram ridícu-
las. Há espaço, apenas, para a norma e
para o ridículo. No Brasil de hoje, um
disco é popular porque vende mais, en-
quanto que no passado uma música era
popular porque revelava a alma brasilei-
ra. Hoje é popular porque é mais consu-
mida. "No passado, nacional expressava
uma vontade política de transformação &
se contrapunha ao estrangeiro. Hoje, na-
cional significa mercado, e não a constru-
ção de uma nação. Um jornal nacional é o
que é visto do Oiapoque ao Chuí, e uma
indústria nacional é a que vende para
todo o mercado." Ortiz conclui que é
impossível pensar o Brasil de hoje, como
teimam em fazer os intelectuais progres-
sistas, unicamente pelo parâmetro do na-
cional e do popular. Seria o mesmo que ir
ao espaço numa carruagem.

O tempo é o tema de Ortiz, ele quer
acertar o relógio com a discussão
cultural. O Brasil mudou, mas em que
sentido? "Não adianta ficarmos no tema
do nacional e do popular, já que as condi-
ções objetivas para discutir este tema
mudaram." O autor está tomado pela
desesperança. Não acredita, por exemplo,
que as utopias possam se realizar dentro
da indústria cultural. "Não sou frankfur-
tiano, não vejo tudo fechado", ressalva.
Mas, para ele, apenas o Estado, a Igreja e
a indústria cultural se interessam hoje no
Brasil pela questão da cultura. Fora des-
se triângulo, pouco sobra. "Fora isso, há
trabalhadores culturais pulverizados,
fragmentados, vivendo a sua contradi-
ção. Os artistas hoje tendem à esquizofre-
nia, mas isso não é táo ruim, porque pelo
menos eles nâo estão ajustados."

Triste país em que a loucura seria a-
única alternativa à norma. Melhor pen-
sar, talvez, que Ortiz opta pelo exagero
para injetar inquietação, e alguma repul-
sa, naqueles intelectuais que se habitua-
ram a pensar que suas utopias são sem-
pre mais poderosas que o real. Jamais
serão, e é disso que devemos partir. A
aguda análise de Ortiz será, então, muito
útil O perigo está na fenda de pessimis-
mo que ela escava na cultura. Se o país
não tem aquela imagem irretocável so-
nhada pelos utopistas, e por certo não
tem sequer uma imagem nítida, bruxas
também não existem O que existe, como
numa sucessão de espelhos, são imagens
múltiplas que formam um país muito
mais difícil de pensar. 
T-rtic/pou Roberto Cômodo, de São Paulo
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Mais do mesmo
Ei menino branco o que é que você faz aqui
Subindo morro pra tentar se divertir
Mas já disse que não tem
e você ainda quer mais
Por que você não me deixa em paz?
Desses vinte anos nenhum foi feito pra mim
E agora você quer que eu fique assim igual a
você
É mesmo, como vou crescer se nada cresce por
aqui?
Quem vai tomar conta dos doentes?
E quando tem chacina de adolescentes
como é que você se sente?
Em vez de luz tem tiroteio no fim do túnei.
Sempre mais do mesmo
Não era isso que você queria ouvir?"
Bondade sua me explicar com tanta
determinação
Exatamente o que eu sinto, como penso e
como sou
Eu realmente não sabia que eu pensava assim
e agora você quer um retrato do país
mas queimaram o filme
E enquanto isso, na enfermaria
todos os doentes estão cantando sucessos
populares
(e todos os índios foram mortos).

existencialista. Eu o lia, lia
muito o Sartre, tudo tempera-
do com Thomas Mann. Já viu,
né? (risos). Ficou muito com-
plicado. Até que reli a Bíblia, e
vi no Eclesiastes coisas tão
simples, tão básicas... Porque
a nossa geração, o pessoal
mais novo, tem sempre uma
saída pro camp, uma liberda-
de maior pra transar até o
kitsch, enquanto as gerações
mais antigas da área da
cultura têm uma coisa muito

ressentida, muito angustiada.
E eu não quero ser uma pessoa
amarga. As vezes eu leio uns
artigos no caderno Idéias e
penso: "pó, esse cara quando
acorda não deve nem sorrir
para o sol nascendo. Fica uma
coisa muito deprê. Mas a Bí-
blia e a filosofia oriental ensi-
nam que tem coisas que não é
dado ao homem conhecer. Se
não já conhecia! E se é pra
conhecer o processo humano
eu prefiro uma boa literatura,
um Dostoiévski, um Balzac,
em vez da História da sexuali-
dade.
ID — Ferreira Gullar declarou
no ano passado ao Estado de
S. Paulo que a maior parte dos
artistas da geração roqueira
não tem caráter. Você acha
que a geração anterior está
jogando nas costas da atual a
culpa pelos seus fracassos?
RR — Não, porque não houve
fracasso. Eles fizeram muita
coisa! O que eu entendo dessa
revolta do Gullar é que se eu,
por exemplo, resolver lançar
um livro, terei a maior divulga-
ção naturalmente, essa coisa
da música gera repercussão
imediata, não é como na litera-
tura. Porque tem muita genteboa que batalha anos e anos e
não consegue nada. O próprio
Gullar, que tem livros traduzi-
dos em não sei quantas lín-
guas: a repercussão do seu tra-
balho no Brasil é muito peque-na! Agora, é claro que na nossa
geração as pessoas têm uma
agilidade muito maior para fa-
zer as coisas, ninguém fica es-
peando nada, de repente o Ar-
naldo Antunes já tem um livro
pronto, a Plebe Rude já fez o
seu filme experimental há

-—
Luiz Carlos Mansur

melhor poesia bra-
sileira de hoje não
está só nos livros,

mas também no vinil. Uma
nova geração de letristas,
vinda na explosão e consoli-
dação do rock nacional, co-
meça enfim a ser reconheci-
da. Entre eles. um destaque:
Renato Manfredini Jr„ mais
conhecido como Renato
Russo, cantor e compositor
do grupo Legião Urbana, que
se apresenta amanhã no Ma-
racanãzinho. Aos 27 anos,
dez de carreira — entre o
unclerground e a consagra-
ção — e três Lps gravados,
ele é um dos maiores ídolos
da nova música brasileira.

Suas letras começaram a
chamara atenção já em Bra-
sília, de onde saiu com os
seus companheiros Marcelo

Idéias — Há um certo consen-
so em incluir você, o Cazuza, o
Arnaldo Antunes e outros en-
tre os melhores poetas da no-
va geração, uma coisa que vi-
ria da musica e não da poesia
livresca. Você concorda com
essa avaliação?
Renato Russo — Eu me sinto
honrado por isso, mas me vejo
mais como um letrista, mes-
mo. Eu escrevo algumas poe-

jsias em casa, mas essas eu não" tenho coragem de mostrar.
ID — lima coisa que se perce-
be especialmente neste últi-
mo LP, que tem músicas de
varias fases, é que as letras
mais antigas vêm com uma
métrica bem "quadrada". Mas
diante de uma nova, como"Mais do mesmo", fica difícil
imaginar como entra a raú-
si ca.
RR — É, porque antigamente
era pegar e ii em frente, mes-
mo porque a gente tinha tanto
assunto... Agora, a partir do
momento em que eu já falei da
Constituição, por exemplo, em
(>ue país é este, eu procuro
falar de outras coisas, é um
processo de aprimoramento. O
que tenho feito muito é pro-
curar não coincidira frase me-
lúdica com o verso da letra.
II) — Mas, mesmo que você
trabalhe em cima da música,
ha muitas letras que sozinhas
são ótimos poemas.
RR — Quando você lê as letras
antigas, sempre pergunta "Ca-
dé a música?", mas eu acho
que, se há duas partes, letra e
música, elas devem poder se
impor isoladamente. Muitas
musicas ainda nâo se susten-

Bonfá (bateria) e Dado Villa-
Lobos (guitarra) — aos quais
se juntaria o baixista Renato
Rocha — para alcançar o su-
cesso nacional com a Legião.
Sejam laudatórias ou conci-
sas, com ingênua métrica ou
versos brancos, suas letras
percorrem um caminho de
inquietação que vai das rela-
ções interpessoais à condi-
ção de jovem num país de
Terceiro Mundo muito próxi-
mo da desagregação total.
Extremamente crítico em re-
lação ao processo de cons-
trução e aproveitamento de
uma imagem pública, impla-
cável contra a bestialização
da maioria das pessoas, e
acreditando sinceramente
que o pais precisa de ética,
Renato desmente a crença
de que a nova geração vive
nas nuvens. Ele, ao menos,
pisa em solo firme há muito
tempo.

tam sozinhas, mas isso está
mudando, até por uma ques-
tão de novidade. A gente não
agüenta muito bater sempre
na mesma tecla.
ID —- Você identifica alguma
influência de outros escrito-
res ou compositores no seu
trabalho?
RR — É curioso isso, porqueeu tive muita influência dos
poetas ingleses, Shakespeare
principalmente. Gosto muito
de sonetos.
ID — Você prefere então os
clássicos? Não se interessa
por literatura moderna, ou
mesmo experimentalismos?
RR — Olha, mesmo os escrito-
res ingleses mais experimen-
tais são muito fáceis de enten-
der, com algumas exceções,
como o Joyce, mas ele era um
inventor de palavras. Não é
como o Modernismo brasilei-
ro, ou os experimentalismos
de lingua latina, que geral-
mente são muito difíceis. É
uma questão de simplicidade.
Aí você pensa na literatura
dos beaís pra cá. Eu não tenho
lido nenhum escritor contem-
porãneo diante de quem eu
possa chegar e: ah! O que
acontece com a poesia inglesa
é que ela é muito ligada à
tradição da canção. Uma coisa
que me atrai muito nesse pon-
to é o cancioneiro elisabetano.
Enquanto isso, no Brasil a mú-
sica sempre foi ligada a uma
coisa mais folclórica. Sempre
houve uma espécie de cisma, a
poesia de um lado, a música
popular do outro. Em termos
de construção, portanto, eu
me interesso mais pela poesia
inglesa. Mas em termos de te-

mática, Fernando Pessoa e
Carlos Drummond. Aí sim... Se
bem que para inspiração eu
bebo em diversas fontes. Leio
muito a Bíblia, Lao-tsé, o Tao
te-king, porque acho que ali
estão as coisas básicas. Atual-
mente eu também leio coisas"B"... Stephen King, ou então
biografias, da Gloria Swanson,
do Cecil B. De Mille. Quando
era garoto eu lia demais, prin-
cipalmente os existencialistas.
Dizem que o Kierkegaard era
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CRUZADA

anos, e todos se dão força. E
olha que o rock já fez muita
coisa pela cultura brasileira
nesses anos todos. Se não fos-
se por isso, acho que eu já teria
ido embora... Porque em vez
de ficar sentado, isolado num
canto, reclamando, a gente
trabalha, viaja pelo Brasil, vê
como este país é realmente
uma federação, a realidade de
cada estado é totalmente dife-
rente da de outro! Uma coisa
de bom que a cultura rock fez
no país foi acelerar o processo
de tribalização, de um lado, e
do outro uma identidade pia-
netâria. Você marca diferen-
ças, porque enquanto o pop
realmente é imperialista, por-
que é um tipo de música feito
para qualquer público e ime-
diatamente assimilável, o rock
se destina sempre a segmentos
localizados. É claro que fica
um pouco complicado porque
muito rock se utiliza de ele-
mentos pop e vice-versa, mas a
base é essa. Por essas coisas
todas, acho que acusar uma
geração inteira de falta de ca-
ráter é um absurdo.
ID — Você entáo não se impor-
ta mais com as batidas crfti-
cas que chamam o rock de
imperialista e destruidor de
culturas regionais?
RR — Ah, isso eu não agüento
mais... Recomendo a esses cri-
ticos um livrinho que já saiu
há muito tempo pela Vozes,
Rock, o grito e o mito.
ID — Várias vezes você decla-
rou que qualquer solução pa-
ra os problemas do Brasil te-
ria que passar antes pela
questão ética. Poderia expli-
car melhor?
RR—Sim, eu me baseio numa
ética normativa, que dizo que
é certo ou errado fazer. É bom
deixar claro que isso passa por
uma avaliação interior, e não
por uma imposição, afinal já se
matou muita gente com essa
justificativa. Assim, um enge-
nheiro de obras sabe que não
se deve poluir a Baía de Gua-
nabara, ou o governo sabe que
não pode haver pessoas pas-
sando fome.
ID — Mas quais seriam os fun-
damentos dessa ética? E como
chegar a isso por uma via prá-
tica?
RR — Acho que o básico para
essa avaliação é a Declaração
dos Direitos Humanos. E isso
teria de partir do núcleo da
sociedade, que é a família. E
uma questão de educação!
Porque não adianta ficar xin-
gando o Sarney, na verdade os
culpados pela situação do país
somos nós! Por exemplo: co-
mo a nova geração vai ter res-
peito pela mais velha, se esta a
ataca e está cheia de precon-
ceitos?
ID — Você náo acha que hoje,
no Brasil, estamos quase no
extremo oposto desta socieda-
de ética?
RR — Sim, você vê pela quan-
tidade de pessoas que querem
ir embora, o aviltamento pro-
fissional de tanta gente, a falta
de perspectivas. Mas eu acho
que é justamente nas situa-
ções extremas que as coisas
podem mudar. O povo brasi-
leiro, na verdade, tem muito
bom coração.
ID — Mas o povo não seria
muito propenso a seguir lide-
res messiânicos? No seu caso,
por exemplo, como "pop
star", você náo pode negar

que boa parte dopúblico o tra-
ta como um líder. Isso não o
incomoda?
RR — Muito. No final da ex-
cursão do disco Dois, o clima
já estava insuportável, tanto
que paramos para dar um tem-
po. Mas sempre fiz questão de
colocar para as pessoas que eu
não era, de maneira nenhuma,
o dono da verdade.
ID — Voltando à questão da
desagregação moral do país: a
Aids, à parte a tragicomédia
dos "métodos" brasileiros de
profílaxia, não serve também
como mais um reforço na re-
pressão e no enquadramento?
RR — Sem dúvida, e pode-se
ver isso nesses assassinatos ri-
tuais de homossexuais. Veja a
diferença do que acontece no
exterior: na Europa, estão fa-
zendo filmes pornôs sobre safe
sex! Toda essa movimentação
em torno da Aids só serviu
para reforçar ainda mais a
união do movimento gay.
Aqui, acontece o contrário: foi
preciso matarem o Luiz Antô-
nio para os artistas iniciarem
uma campanha, porque os ho-
mossexuais estão acuados,
com medo. Os hemofílicos es-
tão fazendo, estão lutando,
mas precisava morrer o Henfil
para esse problema sensibili-
zar a população?
n> — Você faz várias citações
à astrologia nas suas músicas
mais antigas, além de citar a
Bíblia e a filosofia oriental
como suas leituras. Qual sua
relaçáo com a religião e com o
pensamento chamado "mis-
tico"?
RR — Já me envolvi a fundo
com magia, Cabala, a ponto de
ter de parar porque estava me-
xendo com forças que escapa-
vam ao meu controle. Joguei
muito taro, fazia mapas as-
trais, estudei espiritismo, mi-
nha única frustração é ainda
não ter acesso aos Evangelhos
não-canônicos, considerados
heréticos pela Igreja. Tem his-
tórias sobre a ida de Cristo ao
Tibete e à Inglaterra, onde es-
teve com os druidas. Acredito
numa dimensão espiritual, pa-
ra mim Deus significa tudo.
Claro que não é o Deus da
Igreja, o velhinho de barbas
brancas. Agora até a ciência
descobriu Deus, sei de mate-
máticos e físicos que acham
que, para um universo tão per-
feito, tem de haver um Deus.
ID — Mas dizer "tem de ter"
não é o mesmo que dizer"tem"...
RR — Sim, mas eles reconhe-
cem que sempre haverá algo
de inexplicável, de inexplica-
do. O que acontece é que o
homem matou Deus e hoje as
pessoas estáo sem fé nenhu-
ma. Na verdade, o Deus cris-
tão matou todas as divindades
pagas antes.
ID É curioso como isso lem-
bra Nietzsche e sua tese sobre
a morte de Deus e o niilismo
do último homem.

RR — Mas isso é Nietzsche!
O super-nomem é o homem
espiritual, aquele que tira o
sentido e o valor de si, de seus
atos. Como ele disse que o
homem estaria para o super-
homem assim como o macaco
está para o homem, eu vejo a
mesma coisa em Jesus Cristo,
por exemplo. Na verdade,
Nietzsche é um homem à pro-
cura dè um deus. Um deus que
não é o Deus cristão.

Pezinhos na estrada
Em 1212, dez mil meninos e meninas abandonaram
seus lares rumo ao santo sepulcro em Jerusalém

A cruzada das crianças, de Mareei Schwob.
Edição bilingüe. Tradução de Milton Hatoum.
Iluminuras, 88 páginas, CZ$ 380.

Cida Taiar

Nem 

Deus sabe a razão. No ano da
graça de 1212 de Nosso Senhor Jesus
Cristo, dez mil crianças escapam de

suas famílias, abandonam seus países, através-
sam um continente, um mar, embrenham-se pelo
deserto em busca de um sonho: visitar o santo
sepulcro em Jerusalém. Quem as organiza? Co-
mo se orientam? Que fé as move? A história nada
explica, e elas próprias abririam mão de entender
seus motivos: a procura não é objetiva, não é
interjetiva, seguem em frente, sem questão e sem
susto. -- ,

Com essa minúscula fatia recuperada das cru-
zadas, um dos mais fantásticos episódios da
história do homem, o escritor francês Mareei
Schwob (1867 — 1905) construiu uma pequena
obra-prima — a série de oito relatos intitulada A
cruzada das crianças. Trata-se do primeiro livro
de Schwob lançado no Brasil, reparando uma
brecha inexplicável na nossa cultura literária.

É quase um mosaico, rebordado com respeito e
delicadeza. Insuflada pelos ideais de preservação
dos recantos sagrados do cristianismo, então sob
ameaça dos muçulmanos "infiéis", e estimulada
por uma Igreja católica abertamente cobiçosa e
avara, uma multidão de voluntários empreen-
deu durante dois séculos, a chamada Guerra
Santa. Havia, é certo, interesses políticos e eco-
nômicos em jogo — a própria Europa se configu-
rou geograficamente mais próxima de seu estado
atual na rabeira das barricadas montadas pelos
cavaleiros cristãos. Não foi com essa preocupa-
ção, no entanto, que bandos de criianças da
França e Alemanha botaram o pé na estrada:
sabe-se lá o que as impulsionou, a verdade é que
sonharam até o fim — parte do grupo morreu no
naufrágio da embarcação que fazia a travessia do
Mediterrâneo; o restante foi vendido a um califa
árabe. . , , .

Essa viagem através do desejo, da impulsao,
motivou Schwob, um sonhador. Ele "trata de
sonhar de novo o que havia sonhado há muitos
séculos, em solidões africanas e asiáticas: a his-
tória das crianças que desejam resgatar o sepul-
cro", diz o escritor argentino Jorge Luis Borges
no prólogo de A cruzada das crianças.

Admirador confesso de Schwob, de quem ad-
mite influências na escrita da estupenda Histó-
ria universal da infâmia, Borges — ele mesmo
um feiticeiro absoluto, a manipular métodos
fantásticos de análise do factual — elogia em
Schwob sua própria forma analística. Semelhan-
te, ressalta, à do poeta inglês Robert Browning,
que, no poema "The ring and the book", "nos
revela através de 12 monólogos a intrincada
história de um crime, do ponto de vista do
assassino, de sua vítima, das testemunhas, do

advogado de defesa, do promotor, do juiz e do
próprio Robert Browning."

Schwob transfigura-se em cada um dos perso-
nagens — o Goliardo e o Leproso, que cruzam as
crianças na estrada, o papa Inocêncio III, infor-
mado de debandada no abrigo de seu palácio, a
lamentar o destino das crianças ("Deixa-me ge-
mer como um ancião qualquer e contemplar-te
com este rosto pálido e enrugado que afasto com
muito esforço das lufadas da noite eterna"), além
de três meninos peregrinos, o esmoleiro muçul-
mano, o Papa Gregório IX, sucessor de Inocên-
cio, a chorar a morte dos pequenos nômades.
Amarrando essas confissões incontinentes, a ver-
são delirante, estupefata, da menina Allys, guia
do cego Eustace:"Segurando as mãos de Eusta-
ce, ela o conduzira até o fim branco da longa
viagem, para colocá-lo na presença do Senhor. E
certamente o Senhor terá piedade da paciência
de Eustace, e permitirá que Eustace o veja. E é
possível, então, que Eustace veja a pequena
Allys", ela sonha.

Admirador de Schopenhauer, de clássicos co-
mo Apuleio, Petrônio, Catulo, do aventuresco
inglês Robert Louis Stevenson e sobretudo do
poeta francês François Villon, que viveu no sécu-
lo XV, Schwob pretendeu também com livros
como Cóeur doublé, La guerre commerciale e
sobretudo Livre de Monelle, seu trabalho mais
famoso, criar uma ponte, um entremeio entre as
artes e a ciência, entre o real e a possibilidade,
entre a verdade e o sonho do homem. Ele certa-
mente teria se juntado às criancinhas das cru-
zadas. í
Cida Taiar ó repórter da sucursal de Sâo Paulo do JORNAL DO

BRASIL

Treclip
Relato do Papa Gregório
"Oh, mar Mediterrâneo, devolve minhas"
criançíis. Por que as levaste contigo?

"Náo cheguei á conhecê-las, e minha ve-
lhice náo foi acalentada por seu hálito fresco.
Elas náo se dirigiram a mim, suplicantes com
suas bacas entreabertas. Sozinhas, como pe-
quenati nômades, dotadas de uma fé furiosa e
cega empreenderam uma caminhada rumo à
temi prometida e desapareceram Da Alemã-
nha e dè Flandies, da França, da Sabóia e da
Lombftfdia vieram ao encontro de tuas pérfi-
das oedas, mar santo, murmurando palavras
confusas de veneração (...) E tu as levaste nos
barcos' que navegaram sobre teu dorso imen-
so, saliente de espuma. E quando teu corpo se
virou,:estendeste-lhes teus braços esverdea-
dos, cónservando-asemteu poder. E traíste as
oüftraf- crianças, entregando-as aos^infiéís;
agoraelas suspiram nos palácios do Oriente,
catives dos adeptos de Maome." -.-¦- ¦¦¦-,.
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As selvas da Indochina na
década de 20 são o cenário"O caminho real", terceiro
romance de André Malraux

de

Ò caminho real de André Malraux. Tradução de
Ana Maria Falcão. Record, 205 páginas, CZ$ 565

Marcos Santarritas ELVAS, da Indochina, dia e noite o calor
incessante, a umidade viscosa. os pântanos
pestilenciais. a mortífera atmosfera que apo-

drece os membros do corpo ao menor arranhão, nativos
hostis, invisíveis, armados com fuzis e metralhadoras,
colunas de soldados à frente de estradas de ferro. Não.
não é a guerra do Vietnã outra vez. Não é nem mesmo a
nossa época. É o início da década de 20, é a Camboja
colonial, é O caminho real, terceiro romance do francês
Ap.dré Malraux. publicado em Paris em 1930 e só agora
lançado no Brasil.

Embora seja a mesma guerra, a guerra de séculos
dos indochineses pela sua libertação, os nativos não
combatem ainda os governos títeres dos americanos,
mas os senhores coloniais britânicos e franceses. Tam-
pouco tèm a unificá-los uma ideologia poderosa, mas
lutam às tontas, tribalmente, muitas vezes uns contra os
outros, vitimas das munipulações dos brancos. A ideolo-
gia, porém, já estava chegando, e atraiu para si o até
então apolítico Malraux, formado em sànscrito, chinês e
arqueologia, e estudioso de arte.

Malraux chegou ao Camboja em 1923, em visita ao
pai, funcionário do serviço colonial francês. Passou um
ano nas selvas mais profundas, onde poucos brancos se
aventuravam, coletando antigas estátuas khmer. Esse
trffbalho o pós em choque com o governo francês, que
queria acusá-lo de saque. Julgada a questáo nos tribu-
nais, ele provou que não era perseguido pelas estátuas,
mas por sua filiação à Liga da Juventude Annam,
organização clandestina de luta pela libertação da Indo-
china do jugo europeu. A Liga tinha um forte componen-
te comunista e terminou levando Malraux a Xangai,
onde ele se ergueria â condição de membro da Comissão
dos 12 do Kuomitang (exército de libertação da China),
do qual participava ninguém menos que o notório
Chiang Kai-chek.

O caminho real, porém, apesar de escrito depois de
tudo isso, e de recriar parte dessa experiência, não é tão
engajado assim. Não há alusão a nenhum trabalho
político, os nativos lutam desamparados em regiões
chamadas apenas de insubmissas. Os brancos que entre
eles se aventuram são aventureiros em busca de rique-
zas, de sexo fácil numa era reprimida e de si mesmos.

•tf'-1 " • . Jl_. '«*_—- 41^-. -TrT^C *2_V_

Como Joseph Conrad antes, Malraux usa o formato
do tradicional romance de aventuras imperialista —

Kipling Maugham, Benoit — e volta-o sutilmente con-
tra as potências que o criaram. Na verdade, O caminho
real é um livro conradiano, desde a solemdade da prosa
até a própria história em si. Um jovem ligado ao serviço
colonial francês, Claude, interna-se nas selvas camboja-
nas em busca de preciosas estátuas khmer, e para isso
alia-se a um personagem misterioso, o sueco Perken,
aventureiro que se fez senhor do Sião e que vai procurar
nas matas, além do butim, um amigo desaparecido.
Ecos, mais que ecos, de O coração das trevas.

Mas Malraux não é Conrad — o que não significa
superior ou inferior, apenas um escritor em seu próprio
direito — e há distinções. Apesar das cenas de ação,
tiros, emboscadas, perseguição, cativeiro e morte, o
romance do francês é mais introspectivo que os de seu
antecessor polono-inglês, que já o são bastante. Enquan-
to em Conrad os personagens perseguem um sonho, o
que os aventureiros de Malraux buscam não é a riqueza,
a fama, a glória ou o autoconhecimento, mas o senso de
sua própria grandeza — na vida e, se for preciso, na
morte. "Ocorre"; pensa Perken a certa altura, "que

construir a própria morte me parece muito mais impor-
tante que construir a própria vida." E no fim: "Não há...
morte... Há somente eu... eu... eu que vou morrer."

Essa introspeção, porém, nâo rouba ao livro o seu
tom aventuresco. Apenas mostra a beleza da prosa de
Malraux, clássica, solene, imponente, cheia de sonorida-
des poéticas que se fundem com o sentido da narrativa,
sempre esclarecendo-o, jamais obscurecendo-o, e jamais
caindo no pedante ou no demasiado grandiloqüente, no
bombástico. Nela se misturam, harmoniosamente, a
ação contínua de um livro de aventuras e uma reflexão
pessimista sobre a condição humana, que nem por ser
extensa e repetida (nunca repetitiva) tolda a límpida
fluidez de um estilista que respeita a paciência do leitor.
A linguagem, ãs vezes, pode parecer um pouco fiou, um
pouco impressionista, como nesse O caminho real, po-
rém jamais é hermética ou aborrecida. Um equilíbrio de
fato admirável.

Marcos Santarrita é redator do JORNAL DO BRASIL

Trecho
"Os jovens compreendem mal...como diz o se-

nhor?... o erotismo. Até os quarenta, enganamo-nos,
não sabemos nos livrar do amor: um homem que
pensa, não em uma mulher como complemento de
um sexo, mas no sexo como complemento de uma
mulher, está amadurecido para o amor: pior para ele.
Mas há pior: a época em que a obsessão do sexo, a
obsessão da adolescência volta, mais forte. Alimenta-
da por toda espécie de lembranças..."

DIPLOMACIA

\-vaJr €jt ^J« ^/l_L CâjiJ'£j>aporte para dentro
Nove ensaios de aguda
utilidade para os que
pretendem
manejar o xadrez das nações
Razão e emoção em política (Discurso aos jovens
diplomatas), de Henrique de Araújo Mesquita. Forense
Universitária, 108 páginas, CZ$ 285.

José Castello

diplomata Henrique de Araújo Mesquita ser-
viu em Bruxelas, Nova Iorque, Beirute, Brasi-
lia. Bagdá. Fez a volta ao mundo várias vezes

panTTá aposentado, formular uma difícil conclusão:
"Toda verdadeira viagem é uma viagem interior." Pode
parecer apenas ingratidão revestida de lógica, mas nao
é Há muito orgulho no discurso que Mesquita faz aos
jovens diplomatas. Não tem a carreira, mas a ingenuida-
de como inimigo. A vida diplomática ensinou a Mesqui-
ta'que toda realidade inclui um lado de imperfeição,

uma face voltada para o inalcançável. Sem dar crédito a
este avesso que toca no obscuro, nenhum diplomata —
nenhum homem — dará conta do real.

Mesquita propõe aos diplomatas que a emoção
esteja sempre na rota de suas cogitações. Que sejam um
pouco como os romancistas, que "possuem mais uma
maneira de sentir do que de pensar e procuram mais a
beleza do que a coerência". Mas diplomatas não voam
em tapetes mágicos. Por isto, ouvidos colados na pala-
vra de Pascal devem estar prevenidos contra dois exces-
sos: excluir a razão e admitir apenas a razão.

Ao defrontar-se com um ditador, cujo paradigma
extremo será sempre Adolf Hitler, o diplomata de carrei-
ra não deve ceder às facilidades da análise ideológica,
que pode converter-se numa inútil racionalização. No
rastro de artistas hipersensiveis como Dostoiévski, o
diplomata astuto deve tratar a paixão política como fé
religiosa. Delírios também estão listados na receita real.
Hitler, uma cabeça de Medusa da modernidade, nos faz
pensar nos laços que ligam as demonstrações de força ao
sentido de fraqueza íntima. "Não corresponde toda
exibição de força, toda rigidez a um medo de ser venci-
do?" — pergunta-se Mesquita.

Reflexões, na aparência, distantes da competência
do diplomata, elas se revelam nos nove ensaios do livro
de aguda utilidade para os que manejam o xadrez das
nações. Mesquita pensa os diplomatas como moralistas,
atormentados pela procura de uma "natureza humana",
que lhes daria um chão. Homens mais próximos de um
Machado de Assis, leitor incansável do livro de Eclesias-
tes, onde tudo é vaidade diante da morte, que das
equações !mpiedosas de um Karl Marx.

O autor não perdoa mesmo é a ingenuidade. Aos
jovens diplomatas, avisa que a profissão é antes matéria
de comédia que de tragédia. A diplomacia é um remédio
amargo, que se engole ou não. Admoesta os que prefe-
rem se iludir: "O mecanismo é simples: 'pratico o mal,
porque toda a sociedade está errada'. Que não se enga-
nem os infelizes: nenhuma forma de sociedade jamais
aliviará uma consciência pessoal." É preciso cuidado
com a espontaneidade. Diplomatas são profissionais
investidos de tal profusão de poderes que não podem se
permitir a distração. Nos dá a senha da viagem: "Tudo
em vossa carreira é uma questão de cabeça, a começar
pelo coração".

José Castello ê subeditor do caderno B
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iUNIVERSIDADB competeDemocratização e
A força intelectual, política e social da universidade £
está na sua capacidade de produzir novos conhecimentos e propostas transformadoras

ncza
Luiz Pingueüi Rosa

A 

democratização da univer-
sidade decorre de um pro-
cesso político iniciado na

luta de resistência ao regime militar
na segunda metade da década de 70,
quando foram criadas associações de
docentes por todo o país e, depois, a
Andes: Associação Nacional dos Do-
centes do Ensino Superior. Foi uma
etapa árdua e necessária. A universi-
dade fora atingida pelo arbítrio dita-
torial desde 1964. Muitos professores
haviam sido afastados pelos atos ins-
titucionais, especialmente em 1969;
as entidades estudantis eram repri-
midas, a UNE fora proibida e seus
líderes presos; a tortura e o assassi-
nato político pela repressão aterrori-
zavam todos; áreas do conhecimento
tinham sido atrofiadas por razões
ideológicas do regime; grupos intei-
ros de pesquisa eram desfeitos, e os
docentes demitidos por ordem das
assessorias de segurança e informa-
ções das reitorias, como no caso do
Planejamento Urbano e Regional
(PUR) da Coppe.

O movimento dos docentes se
juntou às sociedades científicas, co-
mo a SBPC e a Sociedade Brasileira
de Física, na luta pela anistia e para
o retorno dos professores banidos
pelos militares, alguns de grande re-
nome. A Associação de Docentes da
UFRJ (Adufij) promoveu antes da
anistia uma solenidade de reintegra-
ção simbólica daqueles professores
com repercussão nacional.

Já na década de 80 vieram as
greves pelas reivindicações salariais
e de carreira, primeiro dos docentes,
e, depois, dos funcionários das uni-
versidades federais. A primeira delas'
teve tal impacto que caiu o ministro
da Educação, Eduardo Portella, sim-
pático ao movimento, e assumiu o
General Ruben Ludwig. Este, por
decreto-lei, concedeu uma nova car-
reira, cujo projeto seria enviado ao
Congresso conforme reivindicação
dos professores. O decreto encerrou
a greve, mas introduziu distorções,
como a promoção indiscriminada
dos docentes, com reflexos que per-
manecem até hoje.

Outra frente da democratização
da universidade era pela participa-
ção da comunidade na escolha dos
seus dirigentes. É preciso lembrar
que o governo tinha o poder de no-
mear reitores das universidades fe-
derais, fundações sem qualquer con-
sulta. Esse poder foi usado na recon-
dução do reitor da Universidade de
Brasília em confronto com a comuni-
dade acadêmica. Nas universidades
federais autárquicas havia as listas
sextuplas, mas a escolha obedecia a
injunções políticas freqüentemente
estranhas à vida acadêmica. Muitos
reitores eram pessoas pouco envolvi-
das com ensino e pesquisa científica
e atuavam como burocratas, com
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honrosas exceções. No âmbito do
estado de São Paulo o mesmo ocor-
ria, o que provocou uma crise na
Unicamp no governo Maluf.

A democratização da universida-
de veio para mudar este estado de
coisas. Fazendo um balanço, foram
conquistados: a participação da co-
munidade universitária na escolha
dos reitores, embora não formaliza-
da; melhores salários para docentes
e funcionários, graças às greves. São
fatos positivos não só para os que
trabalham na universidade, mais ap-
tos profissionalmente para definir
sua direção. Além disso, profissio-
nais remunerados adequadamente
poderão dar um retorno mais eficaz à
sociedade. Estas conquistas são ne-
cessárias mas não suficientes para
transformar a universidade no seu
conteúdo. A partir delas é preciso
avançar. Eis a questão atual.

A democratização da universida-
de não é um fato isolado. Ela se
insere em um movimento histórico
de transformação dessa sociedade
excludente, para recuperação da ei-
dadania de todos, perdida na ditadu-
ra, e para sua extensão às camadas
mais pobres da população sefnpre
excluídas pelas elites. Logo, a demo-
cratização não se esgota no processo
de eleição de dirigentes nem no nível
maior do Estado, nem nas institui-
ções, como a universidade. Essa é
uma limitação da chamada Nova Re-
pública, incapaz de promover mu-
danças reais. A democracia é um

espaço para ser trabalhado e não
desfrutado. A legitimação do poder
pelo voto só faz aumentar a respon-
sabilidade dos que o detêm e dos
seus correligionários-bentficiários.
Portanto, os resultados concretos
devem ser sempre debatidos critica-
mente. Como avaliá-los na universi-
dade?

Em primeiro lugar é preciso saber
o que se quer da universidade. Há
quem a proponha acima de tudo
como uma prestadora de serviços
para o desenvolvimento tecnológico
e econômico; outros a querem essen-
cialmente voltada à assistência da
população carente. Segundo estas
propostas a educação e a pesquisa
seriam subordinadas a essas priori-
dades. Entretanto, a força transfor-
madora, intelectual, política e social
da universidade decorre da sua com-
petência e não só das suas boas
intenções. A universidade é o lugar
destinado à educação em nível supe-
rior, à pesquisa científica, à criação
intelectual e técnica. A competência
dela está na sua capacidade de pro-
duzir conhecimento novo e crítico
em relação ao que existe e de gerar
propostas transformadoras. Estas
poderão ser revolucionárias, refor-
mistas ou apenas inovadoras no que
concerne ao sistema vigente. Isto
dependerá do engajamento dos que
as formulam, pois a universidade é
um espaço de debate de idéias. Nesse
contexto os estudantes e os professo-
res serão participantes de um pro-

cesso e a educação será para com-
preender a natureza e a sociedade,
não como coisa morta e acabada,
mas para transformmr. Ou seja, não
se confunde com treinamento para a
reprodução e para a mediocridade e
a acomodação. Esta concepção de
universidade não a reduz a um local
onde os professores passam parte do
seti tempo e exercem fora dela suas
atividades mais importantes — co-
mo ocorre no ensino superior priva-
do^ brasileiro, com raras exceções.

lAs universidades públicas desta-
cam-se por sediar cerca de 90% da
produção científica, inclusive das te-
ses de mestrado e doutorado, apesar
de terem apenas cerca de 30% dos
estudantes de nível superior do país.
Nelas, o número de professores em
dedicação exclusiva, de doutores e
níestres, de pesquisadores, técnicos
e funcionários qualificados tem au-
mentado juntamente com os grupos
tíe pesquisa atuantes. Também pela
existência de bons professores tradi-
cionais em tempo parcial e pela se-
riedade dos cursos elas são muito
melhores do que as universidades
privadas. Entretanto, esta superiori-
dade não significa que nada precise
ser mudado nas universidades públi-
cas: há docentes em tempo integral
ou dedicação exclusiva que deve-
riam participar mais da vida acadê-
mica; há currículos de cursos com-
pletamente obsoletos; há excesso de
burocracia e pouca eficiência admi-
nistrativa. Nas universidades fede-
rais é necessário corrigir desvios:
contemplar mais o mérito nas pro-
moções até professor adjunto e nâo
só o tempo de serviço; desestimular
o uso de artifícios cartoriais-jurídicos
para promoções a professor titular;
dar transparência às decisões sobre
a locação de verbas internamente;
desfazer a confusão entre movimen-
to de categoria e direção da institui-
çáo, mantendo a independência en-
tre um e outro, sem cooptar lideran-
ças nem tratar entidades representa-
tivas como se fossem órgãos da ad-
ministração ou como inimigas.

Em resumo: a força, intelectual,
política e social da universidade re-
pousa sobre sua competência acadê-
mica. O objetivo legítimo de mobili-
zar essa força para resolver proble-
mas cruciais da sociedade não deve
implicar em fazer da universidade
instrumento da ação de partido poli-
tico, mesmo com boas intenções so-
ciais, nem em fazer concessões a in-
teresses privados, de empresas e de
indivíduos, nem em submetê-la aos
caprichos do Estado em nome do
desenvolvimento econômico e tecno-
lógico. A universidade deve ser man-
tida pública, gratuita e autônoma.
Debater esses desvios é defender a
democracia na universidade e pra-
ticá-la.

Luiz Pinauelli Rosa é tundador e ex-presidente da
Adufrj e da Andes
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Aog-Sto Boal,
dramaturgo e
diretor teatral:

Sérgio
Cbap-lta,
locutor e
apresentador de
TV:

Lauro Corona,
ator:

Turíblo Santos.
violonista:

Silvio Tendlw,
cineasta;

GaiLberme
Kar&nt,
ator:
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« Tenho lido
assiduamente as
acusações de
corrupção que o
JB vem fazendo
ao governo
Sarney. Acho
uma leitura
extremamente
educaUva. Al.m
disso, estou lendo
ainda a Bíblia, o
Cor fio e o
Mahabarata para
ver se o Brasil
ainda tem
salavaç_o.

» Pertstrolka, de
Mikhali
Oorbac„ev. O
mundo
capitalista
sempre se
Intimidou multo
com o universo
comunista, mas é
interessante
notar eue as
preocupações de
Gorbachev a
respeito do
indivíduo e da
coletividade sâo
bastante
compaUveis com
as ocidentais,
pelo menos ao
nivel do discurso

¦ Dançando na
la_, de Shlrley
McLaine, a força
do relato de uma
atriz descobrindo
a si mesma,
colocando seu
interior para fora
com a descoberta
da
espiritualidade. £
genial. Acabei de
ler e gostei muito
de Billte
Holliday — Lady
sings the blues,
uma
autobiografia em
que a cantora
conta sua
batalha contra
imprensa, opinião
pública, poücia e
drogas, pondo em
risco a própria
voz até perdê-la.
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¦ O nome da
rosa, de Umberto
Eco, que acabei
de ler. É bárbaro,
consegue sé-ao
mesmo tempo
meio ;
sherloquiano e
um verdadeiro
tratado histórico.
Uma análise de
dilemas
importantíssimos
da Igreja
Católica, conflitos
que sentimos até
hoje em dia.

¦ Combate nas
trevas, de Jacob
Gorendei.
Déportéeen
Sibérie, de
Margarete
Buber-Neumann,
sobre o
totalitarismo na
Europa; Brasil,
«un sonho
intenso, de Maria
Helena Malta,
sobre o sonho de
uma geração. Os
três livros fazem
revisões
históricas
importantes.

a Criação e
JaIiano.de Gore
Vidal, de quem
estou corbeçando
a ler seu volume
de contos.
Também
recomendo os
contos de Sça de
Queiroz,
excelentes.
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O complexo de Sansão e Dalila,
de Eva Margolies e Louis Genevie.
Globo, 248 pp.

¦ O homem com quem você se
relaciona não admite que você
trabalhe fora? Faz questão de
menosprezá-la em público para
afirmar sua superioridade? Ati-
tudes desse tipo caracterizam o
"Sansão", um homem que, mo-
vido pelo medo que sente das
mulheres, tenta controlar suas
vidas através
da domina-
ção econômi-
ca e da pos-
sessividade. É
a tese dos psi-
coterapeutas
Eva Margo-
lies e Louis
Genevie, que
promete des-
pertar polê-
micas.

t.

Nada a fazer, de Juan Madri. Tra-
duçáo de Sonali Bertuol. Globo, 180

PP-
¦ As negociatas dos executi-
vos de um grande banco e o
submundo madrilenho são o
cenário no qual se movimen-
tam os sombrios personagens
deste romance policial. Um
homem possuído por um fu-
rioso sentimento de vingança
parte em caça de seus traído-
res, desencadeando um pro-
cesso de crimes e revelações.
Passando de um extremo a
outro da escala social, da re-
presentação vazia de um rito
religioso dos executivos à
crueza da vida em uma pen-
são de terceira categoria, a
narrativa aponta para a po-
dridão submersa no universo
de uma grande cidade.

O livro da boa sorte, de Steve
Richards. Nórdica, 176 pp.

¦ o acaso existe? Por que algu-
mas pessoas têm mais sorte
que outras? Para responder a
essas perguntas, Steve Ri-
chards fez uma ampla pesquisa
e chegou à conclusão de que a
mera coincidência não existe.
Mesmo as concatenações de
eventos mais despropositadas
têm um sig- "
n i f i c a d o
oculto que
será desço-
berto se sou-
bermos pro-
curá-lo, obe-
decendo a ai-
gumas leis
metafísicas e
matemáticas
intrigantes.

O rei de Ramos, de Dias Gomes.
Bertrand Brasil, 176 pp.

b Crônica da rivalidade de
dois banqueiros de bicho,
Mirandão e Brilhantina,
cujo ódio recíproco não é
suficiente para impedir o
amor entre seus filhos, Tais
e Marco. O teatrólogo e no-
velista Dias Gomes, autor
de O pagador de promessas,
desenvolve em O rei de Ra-
mos uma sátira da realidade
brasileira contemporânea.
Letra e música das canções
incluídas na peça levam a
assinatura de Francis Hime
e Chico Buarque.

Aventuras inéditas de Sherlock
Holmes, de Arthur Conan Doyle.
Tradução de Lia Alverga-Wyler.
L&PM, 192 pp.

b Um século após o surgimento
do detetive Sherlock Holmes, um
dos mais famosos personagens
da literatura inglesa, doze episó-
dios inéditos da obra de Sir Ar-
thur Conan Doyle estão sendo
pela primeira vez reunidos em
livro. As razões destes doze ma-
nuscritos terem sido omitidos —

não compõem as Aventuras Com-
pletas de Sherlock Holmes — são
discutidas em detalhe, na intro-
dução, pelo organizador da anto-
logia, o sherlockiano Peter Han-
ning. ...... .._.--!

FICÇÃO
— Memorial do convento,

de José Saramag-o (Bertrand
do Brasil 312 pp). (1/35). Sa-
ramago constrói um romance
histórico no Portugal do sé-
culo XVTII.
2  O amor nos tempos do
cólera, de Gabriel Garcia
Márquez (Record 480 pp).
(3/70). Garcia Márquez acom-
panha a persistência apaixo-
nada de Florentino Ariza por
Fermína Daza durante cin-
qüenta e um anos. Romance
imperdível.

Um capricho dos deuses,
de Sidney Sheldon (Record
425 pp). (2/31) . Uma conspi-
ração internacional pretende
desarmar a entrada america-
na na Romênia.

— Um caso de honra, de
Jeffrey Archer (Bertrand Bra-
sil. 314 pp). (8/2) No testa-
mento do Coronel Scott, o se-
gredo de um ícone russo le-
gado ao filho pode modificar
o equilíbrio do poder mun-
dial.

— As brumas de Avalon, de
Marion Zimmer Bradley
(Imago, 280 pp). (6/70). Cole-
ção de quatro volumes em
que, pela primeira vez, os se-
gredos da Távola Redonda
são enfocados pelo lado femi-
nino.

— Big Loira e outras histó-
rias de Nova Iorque, de Doro-
thy Parker (Companhia das

Letras, 232 pp). (4/19). Sutil,
ferino, irresistível, o espírito
nova-iorquino da década de
20 está sintetizado nesta sele-
ção de contos de Dorothy Par-
ker, feita por Rui Castro.
7 — O turista acidental, de
Anne Tyler (Imago, 289 pp).
(5/22). Malcon Leary naufra-
ga no país dos hotéis, onde se
depara com uma solidão de-
sesperadora, um livro como-
vente.

A cama celestial, de Ir-
wing Wallace (Record 320
pp). (9/11). Psiquiatra usa os
serviços de assistentes se-
xuais para curar casos gra-
ves de impotência e frigidez
entre seus clientes e enfrenta
a pressão de grupos conser-
vadores manipulados por po-
líticos e líderes religiosos
inescrupulosos.

— Livro do riso e do esque-
cimento, de Milan Kundera
(Nova Fronteira, 274 pp).
(10/27). Uma nova tentativa
de eterno retorno, onde Tami-
na, uma viúva exilada, busca
compor seu passado.
10 — Havana para um Infan-
te defunto, de Guilhermo Ca-
brera Infante (Companhia
das Letras, 444 pp), (7/1). Se-
xo, cabaréis, cinema, boêmia,
música e marginalidade com-
põem uma crônica bem-
humorada sobre as descober-
tas da juventude. .
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Terra de Caruaru, de José Conde.
Record, 232 pp.
¦ Coronéis do interior, canga-
ceiros, místicos, burocratas
frustrados, prostitutas, crian-
ças, bêbados, poetas, oportu-
nistas e sonhadores formam um
conjunto de homens cujos ca-
sos pitorescos, dramas de amor,
de vingança e de solidão com-
põem uma história que procura
dar ao regionalismo uma di-
mensão existencial. Misturan-
do realidade e invenção, José
Conde traça, em Terra de Ca-
ruaru, um quadro social e hu-
mano de sua terra natal. A obra
lhe valeu o prêmio Coelho Neto
da Academia Brasileira de Le-
trás, em 1962.

1 — Perestroika, de Mikhaü
Gorbachev (Best-seller, 300
pp) (1/7). Defendendo sua ou-
sada política de reformas, a
perestroika, Gorbachev ana-
lisa os problemas da URSS e
explica suas propostas revo-
lucionárias. 2 — Dançando
na luz, de Shirley MacLaine
(Record. 328 pp) (3/14). Shir-
ley MacLaine decide retomar
sua jornada e leva o leitor a
um mundo de visões, guias e
crenças. 3 — Minhas vidas,
de Shirley MacLaine (Record,
317 pp) (2/16). Lançado há
três anos, o livro relata uma
fase de transformação de sua
vida. Quando entra na casa
dos 40, ela encontra a tríade
de suas forças e revela que é
desse contato consigo mesma
que hoje retira sua vontade
de viver. 4 — Maria Ruth. de
Ruth Escobar (Guanabara,
222 pp) (7/1). A atriz, líder
feminista e deputada Ruth
Escobar, em sua autobiogra-
fia, suprime o limite entre a
personalidade pública e sua
vida particular. 5 — Diário de
um mago, de Paulo Coelho
(Eco, 243 pp) (6/14). A histó-
ria da vivência de um homem
que se dedica ao ocultismo do
Caminho de Santiago — um
dos três caminhos sagrados
da Antigüidade — em busca
dos mistérios da magia. 6 —
Os sentidos da paixão, vários
autores (Companhia das Le-

gras, 510 pp) (4/14), Resulta-
do de 20 conferências sobre o
tema Paixão, proferidas por
18 intelectuais, entre os
quais Marilena Chauí, José
Guilherme Wisnik, Renato
Mezan, Hélio Pellegrino e Ge-
rard Lebrun. 7 — Sem tesão
não há solução, de Roberto
Freire (Guanabara, 193 pp)
(8/17). Uma composição de
entrevistas e ensaios, acom-
panhada de um manifesto on-
de Roberto Freire fala inces-
santemente do que considera
indispensável para a saúde
corporal e social do homem
contemporâneo: o tesão. 8 —
A arte de separar-se, de
Edoardo Giusti (Nova Fron-
teira, 236 pp) (9/42). Giusti
mostra aqui um profundo es-
tudo. junto a psicólogos e ad-
vogados, desse fenômeno tão
crescente no mundo moder-
no. 9 — Tudo que é sólido
desmancha no ar, de Marshal
Berman (Companhia das Le-
trás, 360 pp) (10/41). Fasci-
nante ensaio que, servindo-
se de Gõethe, Marx e Baude-
laire. traça um perfil da mo-
dernidade. 10 — Rumo à Es-
taçáo Finlândia, de Edmundo
Wilson (Companhia das Le-
trás, 475 pp) (5/51). Com hu-
mor e um estilo leve e comple-
to. Wilson passeia pela Histó-
ria de Michelet e Lênin, pas-
sando por Viço e Marx.

INFANTIS
1. O pequeno vampiro, de An-
gela Sommer-Bodenburg,
Trad. de João Azenha Jr., II.
de Amelu Glienke. Martins
Fontes. 122pp. CZS 270. Sé-
rie (já com 6 volumes) de
grande sucesso internacio-
nal numa tradução cuidada e
bem-apresentada grafica-
mente.
2. O menino maluquinho, de
Ziraldo. Melhoramentos.
108pp, CZS 255. Mistura per-
feita de texto e desenho apre-
sentando um personagem
fascinante.
3. De repente dá certo, de
Ruth Rocha. II. de Graça Li-
ma. Salamandra. 48pp, CZS
120. Uma jovem, filha de pais

separados, âs voltas com o
primeiro amor.
4. Meu amigo Canguru, de
Ziraldo, Melhoramentos,
34pp, CZS 378. História de
um canguru, amigo de Ziral-
do, contada com muita graça
e poesia.
5. Nós três, de Lygia Bojunga
Nunes. II. de Regina Yolan-
da, AGIR, 81 pp. CZS 280.
Último lançamento da consa-
grada autora.
Fontes: Livrarias Ag-artha,
Artes e Artimanhas, Divulga-
ção e Pesquisa, Espaço Aber-
to, Malasartes, Pé de Página,
Picadeiro, Ponto de Encon-
tro. Tempo de Ler (Coordena-
ção da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil).
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Voleibol com todo estilo
sob o forte sol de verão

Agressores são a ameaça
para ecologia de Itaipu

É verão. E tudo acontece em
frente ao n° 275 da Praia de
learai, onde jovens atletas do
voleibol dão show de técnica no
manuseio da bola.

Corpos bronzeados por todo
o lado. Mulheres bonitas, sem-
pre. A maioria ainda teima em
usar o cafona fio-dental.

Ao redor de todo esse movi-
mento, com alguns metros de
distância, o negócio é outro. Fi-
guras excêntricas vivem um mis-
to de mar/piquenique, pois o

frango assado e a farofa também
estão presentes.
Entre os invencíveis no voleibol,
os irmãos Mareio e Marcello
Gaudie-Lay (foto ao lado) são
destaques.

Cabelos queimados de sol,
eles são presenças constantes nas
areias da Praia de learai.

No calçadão, empresários,
jornalistas, modelos, manequins
e muita gente bonita da cidade,
formam o time de torcedores,
(pág. 10). Foto: Júlio Cerino

ai

Os freqüentes desmatamentos
ocorridos em diversas regiões de
Itaipu vêm agredindo cruelmente
a natureza e os responsáveis fi-
cam, em geral, impunes por falta
de aparelhamento adequado dos
órgãos de defesa ecológica.

O presidente da Associação
Brasileira de Ecologia, Alberto
Monteiro da Silva,e o prefeito de
Niterói, Waldenir de Bragança,
opinam a respeito.

Hildo Mello, defensor ferre-
nho do meio ambiente há 40

anos, aponta soluções: uma As-
sociação que mantivesse fiscais
gratuitos voluntários em cada
bairro. "Para tanto", diz ele,"seria 

preciso ter uma sede além
de credenciais e o apoio das
Forças Armadas."

Todos buscam a fórmula ideal
para acabar definitivamente com
os problemas que dia-a-dia tor-
nam-se mais sérios, prejudican-
do. um dos bairros mais procura-
dos para a moradia, justamente
pela sua exuberância natural.
(Pág.4).

'¦¦ w^ryw. 
'

Fisioterapia traz
novas perspectivas
para campo médico

Ainda pouco reconhecida no Brasil, a im-

portância da fisioterapia é enorme, no trata-

mento dos mais variados ramos da especiali-

dade médica. Além de estimular ou restabele-

cer as aptidões físicas do Homem, há uma

outra faceta, quase desconhecida pelo grande

público: a fisioterapia abre novas perspectivas

para as enfermidades mentais, superando os

resultados bastante pobres dos remédios quí-

micos — e tudo isso utilizando apenas a água,

a luz, o calor e os movimentos humanos.
"Através dela é possível retardar o envelheci-
mento do corpo, estimulando as funções

vitais", complementa o fisoterapeuta Anízio
Corrêa. Conhecer um pouco a respeito do

assunto não chega a ser má idéia, numa
época em que a tendência aponta solu-

ções naturais para as enfermidades. (Pág. 7)

Foto: Julk) Cerino
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Antes mesmo de nascer, o Corpo de
Atores da Cidade — para o qual as
inscrições deverão estar abertas
ainda neste mês — já causa polêmi-
ca. O autor e diretor teatral Ademar
Nunes (foto) é um dos que se posi-
cionam totalmente contra a idéia
da FUNIARTE e da Secretaria Muni-
cipal de Cultura. (Pág. 5)

¦ ti^jSiTSSSi pSmaUbá íl, o que antes era uma bela mata hoje
é apenas um descampado

Fátima Duboc faz
show na noite do
Nó na Madeira
Nada melhor para iniciar um excelente pro-
grama numa noite quente neste final de
semana do que percorrer os principais bares
e casas noturnas da cidade — os programa-
dores de eventos têm se esmerado em agen-
dar ótimas atrações, para um público cada
vez mais fiel.

Para quem gosta de arriscar a região oceâ-
nica, uma ótima pedida é conferir o show de
Fátima Duboc, no bar Nó na Madeira — ela
estará apresentando um repertório composto
por trabalhos que vão desde Chico Buarque a
Marina, entre muitos outros nomes de desta-
que no cenário de nossa MPB. O Nó na
Madeira vem ganhando cada vez mais a
preferência dos notívagos, com muita movi-
mentação em sua pista de dança e uma ótima
programação para as noites de sábado e
domingo. (Pág. 12)
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CIRCULAÇÃO.

Cidade de NITERÓI.

Sábados e Domingos

Mistura fina
• A paisagista Laura Maria de Aquino
Cruz recebendo para jantar em torno do
nrver de Dalma Braune Nascimento,
quarta-feira última. Presença do professor
Nelo da Universidade La Spienza, Roma.

Maria Carmem e Aparecido Nazar
receberam para almoço os casais Alice e
Eufronio José D'Almeida. Elisa e Nilton
Vehnovhsky, na aprazível casa de Itacoa-
tiara. . . ,Quarta feira passada houve jantar
de despedida para o Irmão Albano do
Abel. Ele vai para Toledo, Paraná, dirigir
o La Salle de íá. A organização do encon-
tro esteve a cargo do professor Comte
Bittencourt, que é presidente do Sindicato
dos estabelecimentos de ensino parti-
cular. .

Lúcia Romeu Lopes retornou de
Miami onde esteve em companhia dos
filhos. Passa o weekend em Rio das Os-

Preparando as fantasias para brilhar
na Marquês de Sapucaí as socialités
Adriana Lacerda, Rita Pinheiro, Aurema
Nascimento, Patrícia Bunheirão e Jurema
Ribeiro. Elas desfilarão pela Unidos do
Cabuçu. .

Fernando Marcondes Ferraz orgu-
Hmmo da filha Carla que conquistou Bolsa

de informática em Sttutgart, na Ale-

Patrícia Teixeira embarcando para
Nova Iorque. j„m:„„n

Quem aniversariou no domingo
passado foi o jornalista Oswaldo Manes-
chv. Efc está nndo de orelha a orelha ao
lado da esposa Mônica comia dhegada«em
dezembro de seu terceiro filho: Andréa.

Nasceu Maria Rqberta, filha òe
Márcia e Alberto Vianna. E a segunda neta
de Ismélia Saad Silveira. .

Em Araruama, de férias, Maria
Alice, Manuel Gaspar e filhos.

Na bela residência de Sérgio íris em
Piratininga, filhos, netos e ««"encanta-
ram parabém pa«D. BnwaKnto «
AlmeHa em animada fe*a «atasda à
beira da piscina, sexta-feira utoma.

Sábado que vem, dia 30, no Barracão
do líder espiritualista Enk> Pereira da Cos-
ta, os jornalistas Jourdan Amora e Ricardo
Fagundes serão homenageados.0 para-
nirrfo da solenidade é o Secretário de
Administração Leir Morais. Após a cen-
mônia os presentes participarão de chur-
rasco. __

Letíâk Saídas, jata, comemorou am-
versar» da flha GiseBe«i pande estío.
Entre os presentes: Robte Casarez, Fer-
«undo e Luiz Esteban do Vale, Rodngo
Pantoia, Tatíana Siqueira, Renato Mor»-
dTMaria CoBares, l^« *™»£»
Féíix, Leiae Ivan FerrM, ****»£«¦«
de Farias, Regina TauR e Raul Portugal,
Cícero Tauil, João Marques dos Santos,
Ana Cecília Vidaure. Alexandre Loyola,
Cláudra Sales, Valéria Antunes, Gustavo
de Souza. , ...

Hilda Bechara reuniu a famlija para
aniversário no restaurante Maria do Céu.

Giseflee Saulo Omellas curtindo fénas
em São Lourenço.

Chegando de Vitória, acompanhando o
filho Marcelo, que vem participar de
campeonato de natação, Eliana Cursano
Lindegren. ^^^

O Centro de Ciências Médicas da Uni-
versidade Federal Fluminense está com
inscrições abertas até dia 10 de fevereiro
para os cursos de Medicina Clínica e
Cirurgia.

Tereza e KK Mello com o filho Carlos
Murillo e a nora Patrícia se deliciando à
beira-mar em Rio das Ostras.

Quem contou tempo esta semana foi a
socialité Therezinha Zauli.

Inaugurado em Charitas o Casarão das
Artes.

Zuleika Hallais VVatíi reunhi (ara ai-
moço em tomo de seu aniversário..Pre-
sentes, entre outros, Marty Medalha e
Gina Boledás.

rfSK^HÉlP^Vv^jfl Kl
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B. M
Isabeia Laginestra em

noite de vemissage
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CRECHE ESCOLA
Creche / Maternal / Jardim
Alfabetização / Hotelzinho (Plantão)
Horário Integral (das 7:00 às 19:00 hs)
Natação — Estimulação Corporal
Ballet — Judô — artes
Rua Tiradentes n° 44 Ingá Tel: 717-0997

ACRÍLICO
LINHA COMPLETA-
Banheiros
escritórios
Presentes
Peças especiais
Tampas de som
Fstames, etc.

Executamos projetos
em acriüco
oerílieo i cio

ák
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Na era da PiagélCartier.Patek eoutras ijHfeíí:íiSSí:
INFORMÁTICA Ig^fSSSlBwi

Intemaoonal. Avaliação Grátis -jH^fíSK::
Atendemos a Domicilio nBP^ ííSx^Sx^iR More.raCj|jl»|^

R, JBB13HPR*77x7x:

tiro*__ém

fàeridiOBai auditoria contábil ltda

Tel. 719-4465

9 R. José Clemente, 94-604 Centro, Niterói

© . &

MATERNAL, 1o PERÍODO, 2° PERÍODO.
30 PERÍODO E ALFABETIZAÇÃO

_ AGORA SOB NOVA DIREÇÃO
NOSSO CARRO CHEFE É 0 AMOR, CARINHO

E DEDICAÇÃO

NELE VOCÊ ENCONTRA: PSICÓLOGA,Nt PEDAGOGA.

RECREADOR,
PROFESSORES
ESPECIALIZADOS
ASSISTÊNCIA
MÉDICA

MATRÍCULAS ABERTAS/VAGAS LIMITADAS
VENHA CONHECER 0 NOSSO ESPAÇO!

Janeiro:

9:00 às 17:00 horas

Fevereiro:

End: Av. Roberto Silveira, 457
Tel: 711-4566
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A debtüante Mariane
Barbosa Breedveld
no foco de Chico

Nascimento

Idalina Gaspar»
ienice Soares-

Pinto e Maria Alva-
rina Andrade,, em
noite elegante

..¦'-*>•-

Carnaval de rua mais animado
no centro de Niterói

O carnaval de Niterói está mais.
animado este ano: toda a Avenida
Amaral Peixoto, será decorada para
abrigar 10 mil foliões, em T20 me-
tros de extensão para as escolas
passarem. O tema dá decoração é"Viva a Folia", e promete, para a
noite dos desfiles, muita: animação,,
cor e beleza.

Os custos totais do carnaval estão
orçados em CZ$ 45 milhões, sendo

CZ$ 35 milhões destinados a deco-
ração, iluminação, sonorização e
montagem das arquibancadas.

Além do desfile, três bailes popu-
lares estão previstos e ainda o Baile
de Gala, no Canto' do Rio FC.

A montagem, da Avenida deverá
ser concluída no dia 8 de fevereiro e
as arquibancadas terão preços real-
mente populares: CZ$ 2M,(Xi e
CZ$ 100,00.

Prêmio em OTN
Um prêmiode500 OTNf&seráiofere-

cido para o melhor trabalho, de âmbito
nacional, naáreade poesia, to "prêmio
Carlos Drumond de Andrade", instituí-
do pelo governo do Estado, através da
Secretaria Estadual dè Cultura. As inseri-
ções podem: ser feitas até o dia 2 de
maio, e os interessados deverão enviar
para o Conselho Estadual de-Cultura do
Rio de Janeiro (Rua Erasmo Braga n° 118
— 10° andar — CEP 20020 — Rio de
]aneiro-RJ) os trabalhos datilografados
em papel ofício, espaço dois, em seis

vias, com um mínimo de 70 páginas ou
30 poemas, em envelope lacrado com o
pseudônimo e acompanhado de outro
envelope, fechado, contendo o nome do
autor e endereço.

Sãa os seguintes prêmios oferecidas:
1o lugar — 500 OTN;: 2o lugar — 300
OTN e3° lugar—20aOTM Qsvence-
dores terão seus trabalhos publicados
pela Secretaria Estadual de Cultura, com
uma tiragem mínima: de 3: mil exem-
planes.
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Colunáveli também ê gente — e
não dispensa um: dinheirihno a mais,,
quando possível.

UmapenaqueasPirâmidiesorgani-
zadas por algumas personagens do
jet-set local apenas tenham existido
em. função da economia familiar. Ete-
las próprias,, bem entendido.

Nem Osírís salva
Perderam os pretensos faraós os.

seus cruzados.
Perderam as personagens também,

apesar de terem amealhado uma cifra
considerável: afinal- reputação não se
compra.

E não adianta espernear no sarcó-
fagp-
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VAMOS ESTUDAR INGLÊS
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Centra Cultural
BRASIL -ES1AD0S UNIDOS

R. Di. Octávio Carneiro, ai tearaí - Niterói - Tel.: 711-8045
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Itaipu: natureza sofre ameaças de agressores
_„  d^íi caria "Har íí For- Conselho de [

O

. j f» rion»i7arãn da dodu- das máquinas — muitas maneira que só uma
À medida que vai di- tas enudade, para defesa ç.ennzaçao da popu °a^es_dos imediata 

ação do Cover-
minuindo sua área ver- de patr.mónio ecológico laÇa0- J? inescrupulosos no — orçada em 600
de, Niterói apresenta um existentes em todo o 

^questão 
é qu^o tfnosmegupw rfv _

soíriso cada vez mais Pais estão de mãos ata- homemsn^ples do po- 
^fS^nao^ p^a dar a soluçío. O

amarelo-afinal, quase das, sem poder executi- »'^^gf?gií 
enfade" preservado- projeto se encontra no

nada se pode fazer, na vo, 
yerba 

ou pessoal pa- fo^íS^S Sas gabinete do Ministro do tuição, como o
prática, contra os muitos ra efetuar a fiscalização é até irrelevante o que nistas. .*._....

desmatamentos que das áreas verdes. Ficam faz um ou outrocampo- |taipU mesmo nao Interior, Prisco Vianna.

Brasil, seria "darás For- Conselho de Defesa do

ças Armadas a função de Meio Ambiente; a Esta-

cobertura às entidades ção Ecológica e a Área

preservacionistas": de Proteção Ambiental.

i«o vem até mes- Recentemente, também

aqui e ali são observa-
dos diariamente: as mui-

limitadas, então, a sim-
pies trabalho de cons-

nês isolado. O verde
tomba mesmo é diante
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FOZ DO IGUAÇU
PARAGUAI - ARGENTINA

-6 DIAS-
Enfoque científico para a eco-
logia dos parques nacionais de
VILA VELHA e do IGUAÇU.

Guias e Biólogos especializados
Compras no Paraguai e Argentina
Certificado de participação e re-
cibo para ded. IR. Saída: 2°/1

ftfCAllllC JÊL KW» MELLO Tels.:
OCEANUS Jg_^ °**£S£S£ 247-7242TURISMO 717-9776

•9$
tem escapado da ação
dos desmatadores. Ne-
nhum de grande porte, é
verdade; mas a situação
já começa a ficar mais

_ Nossa Associação
já chegou a oferecer sua
sede ao Instituto Brasi-
leiro de Defesa Florestal,

ja cornou - "«" ¦¦¦- ,BDF'para?nÍ°Wan"
do que preocupante pa- mo um posto de fiscali-

ra a região. "O mais zação —conta Monteiro

importante é a conscien- — o que seria primordial
tização do Governo Fe- para uma ação realmen-

dera!", garante o presi- te efetiva. No entanto,

dente da Associação - .-¦¦¦ 
Brasileira de Ecologia, nenhuma resposta. do Rio e em Niterói,

Alberto Monteiro. Sedia- para o presidente da para defender a nature-

da em Itaipu, a entidade ABE, a solução para os za: a Superintendência
existe desde 1980. Ele problemas de preserva- do Meio Ambiente e Ur-

diz que o problema, na ção da natureza, não só banismo; a Procuradoria
área, agigantou-se de tal em Itaipu mas em todo o do Meio Ambiente, o

o Patrimônio Nacional".
O ideal seria que as For-

ças Armadas pudessem
ser acionadas pelos 6r-
gãos que se dedicam ao
setor da preservação na-
tural, e então passariam
a atuar, coagindo o
agressor.

Diversos órgãos já fo-

IBDF
— Todos esses 6r-

gãos visam fornecer sub-
sídios para a coação e
defesa do Município —
explica o prefeito Wal
denir de Bragança —
Mas o problema é mes
mo de consciência eco-
lógica, que as nossas es-

À TECELAGEM
ERA A MELHOR

0 JA DE NITERÓI.
AGORA, Ê A MELHOR
A MAIS BONITA.

A Tecelagem Amazonas ganhou nova fachada
e novo interior.

Está mais moderna, mais charmosa, mais bonita
01? andar é bom gosto só: 4 vitrines com

modelos exclusivos de cortinas, tecidos para
cobertura de solas, grande coleção de papéis
de parede, variadíssima linha de carpetes.

No 2? andar o bom gosto continua você vai
encontrar cortinas pré-acabadas e painéis prontos,
para levar na hora E a maior exposição de tapetes
soltos. Nos dois andares vocô tem o conloito do
ar condicionado central e a atenção inigualável
dos nossos vendedores.

Tudo isso, sem falar nas faculdades dos nossos
financiamentos.

Venha
conhecer
a nova
Tecelagem
Mais bonita
por dentro
e por fora

tecelagem
amazonas

CORTINAS • TAPETES • FAFfiSDEMBIDE
Sua José Clemente, 21 • TeL 717-0880

Niterói - Ao lado dos Correios.

me o piesi- «¦ <»¦»•...-. ¦— -¦--  uíivciu/j-i»—j-- Colas podem ir sanando
Associação até hoje não recebemos ram aiados, no Jstado com 0 passar do tempo.

Bragança cita o
exemplo do recente

plantio de mais de 10
mil árvores por Niterói.
"Dias depois, várias de-
las estavam destruídas,
muitas delas na Zona
Sul", reclama. Ele
adianta que mais um ór

gão está para ser criado
em função da defesa
ambiental: o Sistema
Nacional de Ecologia,
que deverá funcionar
verticalmente — o Mu-
nicípio aciona o Estado
e, se este não puder so-
lucionar o problema,
aciona o Governo Fede-
ral. "Este projeto consti-
tuirá a contribuição de
Niterói para com o Bra-
sil", define o Prefeito,
afirmando que o plano
será enviado ao Ministro
do Interior, Prisco Via-
na, dentro em breve.

Quanto a Itaipu,
Waldenir de Bragança
explica que está com-
preendida na Área de
Proteção Ambiental —
APA — e, como tal, não
poderia estar sujeita aos
desmatamentos.

— Temos gente tra-
balhando na Superinten-
dência do Meio Am-
biente e na Superinten-
dência de Fiscalização
de Obras e Urbanismo
— declara — com o in-
tuito de fiscalizar a cida-
de, dividindo-aem áreas
de atuação. Mas todos
esses órgãos precisam
de apoio policial, já que
o amparo judicial demo-
ra meses e até anos para
punir o agressor — arre-
mata.

Morador em Itaipu e
defensor da natureza há
40 anos, Hildo Mello
aponta para outro tipo
de solução: uma Asso-
ciação que mantivesse
fiscais gratuitos, volun
tários, em cada bairro.
"Para tanto", diz ele,
"seria preciso ter uma
sede, além de creden-
ciais — e o apoio das
Forças Armadas".
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Reportagem de Eliane
Figueiredo Bezerra
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Corpo de atores
nasce polêmico

Júlio Costa

Anamaria: projeto parecido

A 
ser cumprido o cronograma de
projetos para 1988 esboçado

pelo presidente da Fundação Nite-
roiense de Arte, Odilon Martins Ro-
mêo, ainda neste mês estarão abertas
as inscrições para os interessados em
participar do Corpo de Atores de
Niterói — um grupo oficial da cida-
de, que ensaiará e apresentará peças
de vários autores durante o ano, nos
mais variados bairros e espaços da
região.

Desde já, boas fatias da classe
artística de Niterói festejam a inicia-
tiva da FU NI ARTE — órgão que
durante 87 patrocinou e apoiou
grande parte dos eventos teatrais
nascidos na cidade — na expectativa
do surgimento de algo com pelo
menos o mesmo peso e divulgação
do recém-criado Corpo de Baile. O
projeto prevê a contratação de um
grupo de atores e um diretor, pela
Fundação e pela Secretaria Munici-
pai de Cultura, para a apresentação.

de peças por toda Niterói — princi-
palmente em datas marcantes do
Calendário Oficial da cidade.
Dividida — No geral, as opiniões são
favoráveis à formação do Corpo de
Atores. "Acho uma idéia excelente",
diz Hipólito Geraldes, 26 anos de
experiência em artes cênicas e atual
administrador do Teatro Leopoldo
Fróes. "Com a criaçáo do Corpo, a
FUNIARTE vai poder investir em
montagens de peças de grandes au-
tores nacionais, elevá-las para apre-
sentação por toda a cidade, gratuita-
mente. Não vejo como isto possa ser
ruim, quer para o público quer para
os grupos locais — afinal, a Funda-
ção deverá continuar patrocinando'
todas as iniciativas particulares, co-
mo tem feito", arrisca. Da mesma
forma, o ator Eduard Roessler tem
bons olhos para a criação do Corpo
Ofical:

— É muito interessante este pro-
jeto. Já fizemos uma pequena expe-
riência neste sentido, com os ensaios
e apresentação do auto de Natal "Da
Lapinha ao Pastoril", agora em de-
zembro, e foi muito bom. Só lamento
o fato de termos ensaiado tanto para
uma única encenação, mas valeu.
Para mim, a criação do Corpo não
vai interferir em nada: meu grupo já

está agendado para dois meses no
Teatro da UFF neste ano. E se eu vier
a fazer parte do Corpo de Atores não
vou terminar com este meu trabalho,
já antigo.

Para a diretora e teatróloga Ana-
maria Nunes, o quadro é um pouco
diferente. "Confesso estar dividida
quanto a esta questão: antes de mais
nada, a idéia da formação de um
Corpo de Atores para a cidade é
muitíssimo semelhante a um projeto
de minha autoria, apresentado à FU-
NIARTE nos últimos meses de 1987",
alfineta, "no entanto, vejo agora que
não deve ser descartada à hipótese
de que um grupo assim venha a
deslocar uma boa fração das verbas

3ue 
seriam destinadas ao patrocínio

e trabalhos particulares. Embora
simpatize com a idéia de ter um
elenco subvencionado algum dia, pa-
ra com isto desenvolver meus proje-
tos pessoais com calma, não hesito
em abrir mão desta possibilidade se
for o caso de prejudicar a alguém",
afirma. ¦

Totalmente contrário à formação
do Corpo, o autor e diretor Ademar
Nunes — o "Dema" — aponta para
o perigo da multiplicação deste pro-
jeto em outros setores:

— É uma péssima idéia. Um
exemplo de falta de visão e de extre-
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Hipólito: "idéia excelente'

mo provincianismo. Se for assim,
daqui a pouco vai ter quem reivindi-
que, com toda razão, a criação de
um grupo de Pagode da Cidade, de
uma Escola de Samba Oficial de
Niterói ou coisa que o valha. O
Teatro, por definição mesmo, é um
ramo contestatório das Artes — e
quem pode garantir que o Corpo de
Atores vá realizar algo além de ence-
nações dependentes de uma visão
atrelada aos interesses oficiais? O
embrião já foi lançado, com o Auto
de Natal, e parece que vai prosseguir
com uma apresentação na Páscoa;
até aí, tudo bem, em princípio. E
depois? O problema — aponta — é
viabilizar a realização do "fazer"
teatral na cidade. O Poder público só
tem que incentivarf abrir espaços
para tanto. O resto fica por conta da
disposição e da capacidade de cada
um. Criar um Corpo de Atores não é
incentivar o Teatro na cidade, de
'forma alguma.

.FAÇA VOCÊ MESMO!.
CURSOS
pintura em caixinha
espelho
cerâmica
bonecas

MATERIAL PARA ARTESANATO
caixinhas e cerâmicas cruas
tintas, pincéis'
espelhos
molduras

Lopes Trovão. 134 - sobreloja 208 - CENTER V - Icaraí (Niterói). Tel: 7094)746

ntoHHWiiG
Material Artístico

Fabricamos telas em qualquer medida
Material Artístico em geral a preços acessíveis
Molduras dos mais variados tipos:
laqueadas, patinadas, em qualquer cor.

ATENÇÃO!
MOLDURAS PRONTAS EM PROMOÇÃO!

PRAÇA DE SÃO DOMINGOS, 15 E17
TEL 717-1257 NITERÓI

FLORES e FRUTOS
para as manhãs de Camboinhas"
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GARGOBRE
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R; Tavares de Macedo 158 Icaraí - 710-5344

Precisando de um desenhista..
Avelino Carvalho da Silva

Desenhlsta-Projetista
Lay-out — Ruxogramas • plantas
Trav. Cadete Xavier Leal, 38/101

Tel. 719-8730
Centro-NItorol

t. __ ,

BSQUAORIJKS
DE ALUMÍNIO
GRANDES PROMOÇÕES EM
BOX ¦ BRADES « JANELAS
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SO TELHADO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TELHAS COLONIAL OE ITÚ, TELHAS PALHA E BRANCA..
CMENTO, PEORA, AREIA. TIJOLOS, FERRO, TUBOS E CONEXÕES.

TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO - FINANCIAMOS.

PROMOÇÃO: TUBOS PLÁSTICO
PROMOÇÃO; ÁGUA E ESGOTO C/10%

ESTRADA ITAIPU N° 14 - CURVA DA MORTE
ITAIPÚ - NITERÓI - TEL.: 709-4466.

Lm PROSA & VERSO
JORNAL PO BRASIL

FLAflO RANGEL
AFFONSO ROMANO
DESANTANNA.

PERSIANAS
Verticais e Horizontais

CONSERTOS EM GERAL QUALQUER MARCA
Venda e colocação de persianas novas e reformadas
Lavagem especial em persianas de tecidos (Entrega em 72 horas)
Portas e divisões sanfonadas painéis, venesianas externas e cortinas de enrolar
GARANTIA DE 1 ANO PI QQ. SERVIÇO =
O MENOR PRAZO DE ENTREGA DO MERCADO
ORÇAMENTO S/ COMPROMISSO
FINANCIAMENTO S/ JUROS

V. M. 6. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. Amaral Peixoto. 178 Grupo 401

Centro — Niterói
Atendemos em todo Grande Rio Tel.: 718-7260 Hòr. Coml_  
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Áustria: onde até o silêncio é musica
Patrícia Paladino

A Áustria foi berço de grandes
compositores como Mozart, Haydn,
Schubert e Johann Strauss, só para
citar os mais célebres. E o pafs onde a
tradição musical é rigorosamente
mantida através dos séculos. Há mú-
sica em todos os teatros, nas praças,
nas ruas, e as valsas são dançadas
nos parques. A arte, de um modo
geral, está entrelaçada à vida do
austríaco. Resta ao visitante deixar-se
levar pelas notas.

As férias e os festivais têm papel
de destaque no calendário deste pais:
durante o verão o Festival de Salz-
burgo (onde nasceu Mpzart) é o mais
importante festival da Áustria e reúne
50.000 pessoas por ano. Durante
cinco semanas consecutivas, o festi-
vai proporciona um espetáculo dife-
rente a cada dia, incluindo no pro-
grama Mozart, Strauss, Beethoven e
Verdi. ,

Ainda em Salzburgo, a casa onde
nasceu Mozart hoje é um museu
aberto à visitação. Seupiano e obje-
tos pessoais são mantidos nos locais
exatos onde sempre viveram. Por
toda a cidade Mozart é lembrado:
nos cafés com seu nome, no Teatro
de Ópera, que inclui sempre obras
de sua composição, nos souvenirs
como bustos de mármore, ou delica-
dos chocolates.

O teatro também representa em
Viena um importante papel: o Burg-
theater, o Akademierheater e o
Theater in Der )osef Stradt, com
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programação contínua, abrigam
500.000 espectadores por ano, entre
turistas e os próprios vienenses, fre-
qüentadores assíduos de concertos.

Um dos melhores repertórios líri-
cos do mundo pode ser visto no
célebre Teatro da Opera de Viena.
Para os aficionados pelo canto lín-
co, assistir ^ um desses espetáculos
em plena Áustria, num teatro do
século 16, é verdadeiramente ines-
quecível.

O canto folclórico, na voz das
crianças, habituadas a cultuar música
desde muito pequenas: os Pequenos
Cantores de Viena apresentam por

Salzburgo, onde nasceu
Mozart: «ma cidade de contos

de fadas, rodeada por
fortalezas, igrejas e cafés ao ar

livre. Como toda Áustria,
ricamente musical. E aqui que

acontece, no verão, o mais
importante festival de música

do pafs, reunindo 50.000
pessoas por ano

todo o ano seu repertório de músKa
antiga e moderna, de canções folcló-
ricas a comédias musicais, vestindo
**% Danúbio é tido como o rio das
lendase das canções. A vista sobre os
bosques às margens do Danúbio ins-
pitou. Strauss suas valsas e foi onde
Beethoven situou sua célebre "Sinfo-

riia Pastoral".
A cozinha austríaca também po-

de ser considerada uma arte: ale-
mães, iiúngaros, 

"italianos e eslavos
contribuíram para enriquecê-la. Nao
tema provar pratos muito condimen-
tados: os austríacos amenizaram os
sabores demasiado orientais, adap-
iando-os ao seu clima etemperamen-
to saudável e alegre. Os pratos nacio-
nais, o ioulasche, o choucroute, a
truta e o salmão merecem ser delica-
damente degustados. Mas nada se
compara às sobremesas austríacas: a
Linzer Torte, riquíssima torta de
amêndoas, a Sacher Torte, enorme
torta coberta de chocolate ou o famo-
so creme batido, Schlagobers, sao
deliciosamente irresistíveis. Comer,
na Áustria, torna-se uma verdadeira
obra de arte. Principalmente no que
se refere a comer todas as delícias e
engordar o mínimo possível.

Para onde quer que se vá na
Áustria, espere ouvir um violino to-
cando suavemente em algum lugar.
O canto dos pássaros soa diferente:
parece mais melodioso. Não é atoa
que a melhor definição para a Áustria
foi dada por Cocteau:"O ar que se respira é musical.
Até mesmo o silêncio canta/'
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(ATRÁS DA PREFEITURA MUNICIPAL)
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CENTRO DE SAÚDE COM 56 SALAS COMER-
CIAIS DE ATÉ 44M2 COM GARAGEM (TO-
DAS) e 2 LOJAS COM GIRAU, NO TONTO
"CHAVE" DO BAIRRO. PRÉDIO COM 12 PAVI-
MENTOS, COM ENTREGA PARA 20 MESES.
NÃO PERCA TEMPO. ESTA ?UA|E 

"ACA-

BANDO". OPORTUNIDADE RARÍSSIMAÜÜI

PAGAMENTO "SUPER"
OBRA POR ADMINISTRAÇÃO- FACILITADO. VEJAl

^-^ VENDAS: ^^

COTA DE TERRENO = CZ$ 190.000,00
SINAL = CZ$ 77.000,00 (CONTRATO)
3 PARCELAS DE CZ$ 38.000,00 (FIXAS)
COTA DE OBRA = CZ$ 15.000,00 (MARÇO/88)
corrigida por ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL
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Rua Comendador Queiroz. 84 - teard - *Ht»r6i - RJ
Tet.: (021)711-2322 - Cep 24230

MELIOR
IMÓVEIS

. Trowto. 52/801 e ICARAÍ-NITERÓt
714-5530 • 714-5575 e 711-1730
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Fisioterapia: a cura sem drogas

Beatriz Santacruz

Muitas das doenças moder-
nas, frutos do medo e da ansieda-
de, podem ser curadas através da
fisioterapia. Além de preparar o
homem para uma vida saudável,
estimulando ou restabelecendo
as suas aptidões físicas, ela abre
novas expectativas para o trata-
mento de enfermidades mentais,
superando os resultados bastante
pobres dos remédios químicos.
Apesar disso, segundo o físiotera-
peuta Anízio Antônio Assaf Cor-
rêa, ainda é mais solicitada para
resolver seqüelas deixadas por
problemas circulatórios, que to-
dos os dias matam ou deixam
aleijadas milhares de pessoas.

— Se todos cuidassem me-
lhor do corpo, submetendo-o a
exercícios adequados e vigiando
a sua postura, seu coração bateria
por muito mais tempo e numa
cadência tranqüila — garante o
profissional, acrescentando que
sempre há tempo de corrigir o
que não foi bem-feito. E para
quem sofreu um infarto ou derra-
me, seu conselho é este: "Ouça

seu médico e procure um fisiote-
rapeuta. Ele poderá devolver-lhe,
em pouco tempo, todos os movi-
mentos, afastando o perigo da
paralisia".

Todma as pewoM — Aní-
zio considera a fisioterapia uma
grande pedida para todas as pes-
soas, em especial as que são
vítimas das limitações da idade.
"Através dela é possível retardar

i':' - - ...  ........
Anízio: 'independente da

idade a fisioterapia é sempre
uma boa pedida"

o envelhecimento do corpo, esti-
mulando as funções vitais'
diz.

Atualmente a fisioterapia é
utilizada em vários campos como
neurologia, traumatologia, geria-
tria, cardiolodia, ortopedia, pneu-
mologia, em casos psiquiátricos,
no pré e pós-operatório e até
mesmo em pacientes internados
nos CTIs (Centros de Tratamento
Intensivo). Com muitos ramos e
possibilidades, impõe-se, cada
vez mais, como um importante e
indispensável instrumento da Me-
dicina. Até hoje, no entanto, não
teve o merecido reconhecimento
no Brasil.

— Basta dizer que a profissão
de fisioterapeuta só foi regula-
mentada após a doença que aco-
meteu o ex-Presidente Costa e
Silva. Hoje, ela é equiparada a
qualquer outra de nível superior.

Formado pela Faculdade de
Reabilitação da ASCE, com aper-
feiçoamento no Instituto Munici-
pai de Medicina Física e Reabili-
tação Oscar Clark, no Rio de
janeiro, Anízio é inscrito no Con-
selho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 23 Re-
gião. Profissional dedicado a seu
trabalho e a seus pacientes, expli-
ca que para abraçar a carreira é
necessário persistência, perseve-
rança e espírito de abnegação,
pois o trabalho é lento, os resulta-
dos custam a aparecer. Mas ga-
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Sem química, a cura pela
natureza

rante que a alegria de ver um
doente se recuperar vale todos os
sacrifícios:

— Significa a vitória sobre a
doença com a ajuda da natureza,
já que o fisioterapeuta nunca re-
corre a produtos químicos ou
drogas. Utiliza apenas a água, a
luz, o calor e os movimentos.
Combinando esses fatores com a
vontade do paciente de vencer a
doença, é possível recuperar um
sistema do corpo humano que
não estava funcionando satisfato-
riamente" — conclui.

Dra. CÍRIA P. ALMEIDA

Ginecologia — Obstetrícia

Colposcopia

R. Cel. Moreira César. 229. sala 1517
Icaraí Niterói RJ

Tèl. (021) 710-9441

FRANCISCO CABELEIREIRO
Cone Infantil — Tratamento Capilar c/Júpiter
(Robot) — Estética Fácil _— Tratamento de
Rejuvenescimento —: Anti-Acne Maquila^
gem. Rua Nilo Peçanha. 76— Loja6 —-Ingá6

Ingá Rua Pereira Nunes. 4 2 — Inga Al. S.
Boaventura, 449 — Fonseca

Tel: 719-8444

LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ

Rua José Clemente, 94 s/1804
Tel: 717-6988

fCOlfGIO NAVAL • EPC/M • EsPCEx^
I BítR - CCFET • ENCE I

1 LlCjAKVM índices de aprovaçoes
I FM TODO 0 BRASIL.

CURSO RIACHUELO
O MAIS ANTIGO E EFICIENTE CURSO DE NITERÓI

RUA ANDRADE NEVES 143 - TEL: 717-5924

DOCELAR
Casa de repouso para idosos
Assistência Médica e Enfermagem
Dia e Noite

Alameda São Boaventura
n° 499 — Tel.: 718-6653

Fonseca — Niterói

CIRURGIA PLÁSTICA — HidroLIPOASPIRAÇÃO — IMPLANTES —

GORDURA LOCALIZADA? 7 anos de resultados perfeitos com a HidroLi-
poaspiração . , , „ _
CALVICE? MICROTRANSPLANTE do seu cabelo é a solução. Para" 

maquiagem definitiva, sombrancelhas e realçar o contorno dos
lábios — MICROPIGMENTAÇÃO.I.

ÜP£S
DO | CONTC

CLÍNICACNR MÉDICA: DR. LUIZ PIMENTEL CRMRJ — 52-13705
CONTORNO CORPORAL „MaA

RUA NILO PEÇANHA, 59 — INGÁ. Tel. 718-6018 — 717-9180
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n\ /vy Centra Psicopedagogico

^ \l • Dificuldade de aprendizagem

sf Ra Joao de Soua, 421^ Gon?alo - RJ
J Adultai^ \^M X. ^ 24,400 Tel: 712-6846

r
MAIOR SEGURANÇA Pm 0 SEU CORAÇAO

Internações — Emergência -24 horas — Remoções —

Laboratório — Eletrocardiograma — Teste Ergométrico —

Cineangiocoronariografia — Ecocardiografia Bi-Dimensional

 Unidade de Tratamento Intensivo — Monitorização He-

modinâmica — Estreptoquinase Rua Mário Vianna 446 —

Santa Rosa — Tels: 711-8333 / 711-7500.
ww
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Em busca do sossego
— As pessoas estão fugindo

para o interior, em busca de uma
vida melhor. Esta é a constatação
do arquiteto e decorador Sérgio
Pires Marinho. Há vários anos
trabalhando no mercado de Nite-
rói, ele observa que, hoje em dia,
os indivíduos estão procurando
outras opções — mais naturais e
humanas — para fixar o seu espa-
ço de viver.

A insatisfação, segundo Sér-
gio, se baseia na falta de liberda-
de e tranqüilidade que o meio
urbano oferece. "As crianças vi-
vem confinadas entre quatro pa-
redes, entregues ao aparelho de
televisão, por não terem espaço
para brincar nas casas e nas ruas,
onde impera a insegurança", ex-
plica o arquiteto.

Para Sérgio Marinho, esta
busca de tranqüilidade está fa-
zendo comque as pessoas partam
para outras regiões da cidade,
mais distantes e menos movimen-
tadas, como Pendotiba, Piratinin-
ga, Camboinhas e Itaipu. "Os

condomínios fechados são agora
a melhor forma de viver", aponta
o arquiteto.

Crise — Sérgio Marinho acre-
dita que a área de arquitetura
ainda é bom campo para se traba-
Ihar, apesar da crise. "Quem é
profissional mesmo não se abate
e encontra outras maneiras de

exercer a profissão, sobretudo
porque gosta daquilo que faz. E
quem gosta do que faz sempre
encontra trabalho", frisa o arqui-
teto.

Sérgio conta que durante o
Plano Cruzado o mercado teve
perspectivas ótimas, acima do es-
perado e, que com a volta da
inflação, se retraiu rapidamente,
dando a impressão de uma estag-
nação total. "A coisa não é bem
assim. Para o indivíduo que tem
dinheiro, comprar imóvel ainda é
a melhor aplicação, porque a
valorização é certa. Adquirir um
terreno e construir numa época
de crise dá um retorno que o
mercado de capitais ou caderneta
de poupança não garante: E tem
mais: deixa o proprietário livre
das deliberações do governo, que
vira e mexe lança novos pacotes
de taxação", comenta ele.

De acordo com a opinião do
arquiteto, a construção de planos
condomínios ainda é viável tanto
para o construtor quando para o
cotista: ela assegura a verba para
a firma construtora e o compra-
dor tem a possibilidade de adqui-
rir um imóvel de melhor qualida-
de, com bom material e, inteira-
mente a seu gosto.

Decoração — Sérgio Marinho
além de arquiteto, é decorador,

designer de móveis e, nas horas
vagas, fotógrafo e pintor. O gosto
pela arte e a sensibilidade de
perceber as coisas sempre estive-
ram presentes em sua vida. É uma
característica inata

Ele lamenta que as pessoas
estejam ainda muito presas a mo-
dismos, em termos de decoração.
Segundo ele, as novelas da televi-
são influenciam demais os indiví-
duos, fazendo com que acredi-
tem que o ideal é aquilo que a
telinha impõe.

Para Sérgio Marinho, decora-
ção é uma coisa muito pessoal e
deve ser longamente discutida
entre o proprietário e o decora-
dor. Ao ser convidado para ini-
ciar um trabalho o arquiteto dou-

Marinho:"As

pessoas
não se
sentem
seguras

nas
grandes
cidades"

blé de decorador faz uma verda-
deira análise do cliente, visando
captar dados de sua personalida-
de e jeito de ser. "Arquiteto não é
milagreiro. No máximo, uma es-
pécie de psicólogo, encarregado
de sentir o que a pessoa gosta e o
que quer para sua casa", fala
Sérgio Marinho.

Em todas as residências que
decorou, e não foram poucas, ele
buscou sempre a funcionalidade
e durabilidade, tirando da cabeça
dos clientes os modismos passa-
geiros, que acabam por entediar
depois de um certo tempo.

— Decoração não é coisa ba-
rata. Por isso deve ser feita para
durar 10, 20 anos — conclui o
arquiteto/decorador.

Eli
II Em seu
Ií partir de

15%. Av.
[I Tel: 711-

Tudo o que você
deseja tem na

jUrttô $re*ente*
BOUHQUE DE PRESENTES

Decoração, presentes finos,
bijouterias, brinquedos e artesanatos
mês de aniversário promoção: à
CZ$ 1500,00 à vista desconto de

Sete de Setembro, 156 — Niterói —
7886

ESQUAMQAS
DE
ALUMIHK)

CONSERTOS EM GERAL
BOX — FECHAMENTO DE ÁREAS — JANELAS
— PORTAS - PORTÕES — REBAIXAMENTO
DE TETO. ETC.

Garantia de 1 ano p/qq. serviço
Menor prazo de entrega do mercado
Orçamento s/compromisso
Financiamento s/juros

V. M. G. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. Amaral Peixoto. 178 Grupo 401 Centro —
Niterói. Atendemos em todo Grande Rio

Tel. 718-7260 Hor. Comi.

design exclusivo, proj
Cursa de Decoração para Iniciar^
Aprenda a decorar com técnica e bom*gc«to «8-4
meses, com umà.«^por sam**. Jy»)p«amem6
ifcstraito com sfetes s exercidos préticos. ;>

dispensando estudos anteriores.
CECLASAUJE V
R Doutor Paulo CéSBr. 107.107
- Niterói. Informações pelo
telefone: 711-2163.

INTERIORES
Rua Gavião Peixoto, 182

sala 201 - Center IV
learai -Niterói -Tel. 711-2163

WftWf :.¦.' ..<i

es ¦

I I
m\ H '

^iMTCDinPF.c;

®D3Q^ir(õ)K] F*"^-"I Projetos Ltda

Construção de prédios e residências
Rua Comendador Queiroz, 84 — learai — Niterói-RJ

Tel.: (021) 711-2322 Cep 24230

INTERIORES

IWMWüü
Clube — Locadora — Atari Clube
Revelação fotográfica
Assistência Técnica — Acessórios
Filmagens em vídeo — Telão
Rua Mariz e Barros, 346 L/1 -Tel. 710-9981

MB—I — —————*

di i um
DECORAÇÕES LTDA

Enfeites para Festa de
Aniversário
e de Natal

RUA LOPES TROVÃO. 134
LOJA 148 CENTER V —

ICARAÍ - NITERÓI

NITERÓI VIDROS
^*^ ORÇAMENTOS

^rTÍTr^ s/comp.
Vidros, espelhos, box blindex, cris-
tais, quadros, molduras, foscação.
bisote, grav. a jato de areia instala-
çáo de vidro temperado
717-5827 ou 7174305
BOX BLINDEX
PROMOÇÃO 3 VEZES S/JUROS

Rua 15 de Novembro, 82
Centro — Niterói

/

SÉRGIO SUNSHINE
PRODUÇÕES

PUBLICIDADE
SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE

MINI TRIO ELÉTRICO PARA

WÊÊ rSEStrBfSH^m^iSSmwWS Passeatas
Comícios

I

LIGUE 712-8961



-Making Movies-

A Cama dos Vereadores
Luiz Antônio Mello

Antes de mais nada, um bom-
dia especial para Carlos Augusto
Drummond, diretor de jomalis-
mo da Rádio JB-AM. A JB é a
única emissora de rádio que tem
levado Niterói a sério. No mais,
vamos cair de boca numa refle-
xão que começou durante uma
briga entre dois motoristas de táxi
na saída do túnel novo e termi-
nou aqui nas pretinhas de Makmg
Movies. A verdade é que Niterói
já abriu, oficialmente, o carnaval
democrático de 88. Eu nunca vi
tantos adesivos com candidatos a
vereador como agora. Fulano 88,
Beltrano 88, Gcrano 88. dá de
tudo.

Vão concorrer à Câmara de
Vereadores todos os tipos de nite-
roienses. Desde os mais íntegros,
dispostos a ficar com um maçari-
co apontado para o bumbum do
desacerto até bandidões de quin-
ta categoria, palhaços, assassi-
nos, egocêntricos e uma fileira de
maus elementos capazes de levar
Eliot Ness à demissão irrevogável
do cargo de líder dos Intocáveis.

Ao contrário do que se pensa,
tem gente boa na Câmara hoje.

Um dia antes do recesso, passei
por lá três vezes, em horário de
expediente normal. Mas só às 4
da tarde fui informado que as
sessões começam às 6 e termi-
nam às 9 da noite. Um prato
cheio para os candidatos que es-
tão vendo na Câmara "um em-
pregão". Andei pelas galerias,
belas por anal, que no passado
abrigaram discursos de figuras
históricas na política brasileira.
No plenário rolava pirâmide en-
tre um grupinho que fumava cha-
rato (curioso: os 5 do tal grupinho
fumavam charutos) enquanto que
na&portas dos gabinetes os assun-
tos variavam. Iam da Constituinte
até urna receita de batida de ingá
(fruta e não bairro) que um ilustre
parlamentar passava para um co-
lega.

Notei que os vereadores mais
sérios estão tomados de depres-
são da cabeça aos pés. Seus pro-
jetos não são sequer ouvidos no
plenário. Um deles me confiden-
ciou que "apresentei uns 11 pro-
jetos que foram parar, numa fra-
ção de segundos, na pazinha do
faxineiro". Muitos vereadores
possuem uma protuberância na
altura do fígado, que mais tarde
fui saber que eram revólveres, e

não versões reduzidas da Consti-
tuiçao como cheguei, ingênua-
mente, a pensar.

O que mais me impressionou
na Câmara não foi a vagabunda-
gem, o sapatear permanente so-
bre as causas públicas como mos-
traram alguns praticantes. O que
me pegou foi o sufoco dos verea-
dores íntegros que lutam, sem
delongas, por uma cidade me-
lhor. Manter essas figuras lá tal-
vez seja muito mais importante
do que arriscar o voto num lobo
que pode virar, a qualquer mo-
mento, cordeiro. Provas de que
tentaram fazer alguma coisa esses
vereadores têm: cópias dos proje-
tos apresentados. Inverter as coi-
sas pode se transformar num bom
exercício democrático, fr à casa
do vereador ao invés de esperar
que o vereador vá à sua casa. Os
sérios, os brigões, os cidadãos
(nossos funcionários) empenha-
dos na causa pública vão se sentir
honrados com a visita do eleitor.
O endereço da Câmara para
quem já esqueceu é Avenida
Amaral Peixoto, em frente a uma
ex-praça que virou esqueleto de
Palácio da Justiça. É só chegar e
entrar. Você manda porque você

E muito bem.

Nit-Vídeó JB
Sandra Duarte

C a s i n o
Royale esta
noite na Cio-
bo é um pre-
sertão para
estas férias. O
filme de John
Hustonéuma
das melhores
paródias já
feitas sobre o
superagente bril O etenco é de
primeira, encabeçado por Peter SeJters e
David Niven. Uma boa pedida que mere-
ce ser gravada.

Vídeo Show 126 com pacote especial:
é o videocrédifc. que dá ao cliente o
direito de alugar 20 fitas por CZ$ 50,00
(cada) durante três meses.

AprorrioçSodeNaUldoVídeoeCiaíoi
mesmo de arrasar. A cidade está coalhada
de camisetas da locadora.

Um dos filmei mais procurados na
Gaag Vídeo é o Tuss-turs. o rebelde.
Cláudia garante novos lançamentos para
este mês.

Enquanto o sol brilhar a promoção da
r~__ii| V__rn T*"*- * ~ 

çào de verio, só para sócios e tocadores.
tótaD_i_triev_.ums_nto_n__rica-

no e Superman IV sáo as mais. recentes
aquisiçfies da Capital do Video.

Quarta e quinta-feira é dia de preço
espetiai fuGea-__r_K o valor da locação
é de CZS 70.00 por 24 horas.

V-fcá Sttdw lançando esta semana
Chuva de Milhões. House fl e Ases Indo-
ffl-MHS.

VIDEO SHOW 126
____4_W
____?______

VÍDEO CLUBE E LOCADORA

V_D_$-CRED_T0

CZ$ 50,00 POR LOCAÇÃO

TAXA DE CADASTRO GRÁTIS

SÓ FUMES ORIGINAIS
H_H_ m

Rua Tavares de Macedo 254
714-5909

b8|Wé8ébh^^^^^

WÊÊammmMMmtimmm,
® Locadora

Assistência técnica
Transcodificação
Entrega domiciliar

GRANDE PROMOÇÃO DE VERÁO
Rua Moreira César 26 loja 128
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|£_£-N Locadora
Revelação Kodak — Transcodificação

Aberta aos domingos com todas as novidades
em filmes para o seu lazer

Rua Miguel de Frias 201 lj 101 Icaraí Tel: 719-4028 p

l_tl HlpE BETAMAX
¦MI_Mfi_____B_________Í»« mmmmm*. n,«_.. «wnos)
^—-—i 11 StSJtStL I !

¦¦_¦_--¦¦.¦¦_---.¦_--_-..-¦.--_ nnAMu_L _n_h___f_PtftTt, acue múmia ww anwnrm
mmwt

___________ I I M



ri
CO
<
ti

o

53
ti
O

OO
OO

CM

O-o
RJ

JD
C/3

Pi
H

Falando de Moda
Márcio Gomes

Em torno das redes,
o voleibol com estilo

movimento começa cedo.
Tudo acontece em frente ao

n° 275 da Praia de Icaraí. O
voleibol, sem dúvida, 'é o hit do
verão. Na rede, verdadeiros
atletas dão um show de técnica,
enquanto no calçadão um time
de torcedores aflitos observa com
atenção os saques e toques de
bola sob o sol, que brilha
absoluto.

Mulheres bronzeadas assistem
a tudo. São torcedoras ou simples

habitues do cafona fio-dental. Na
maioria são bonitas. A outra parte
se envolve com a areia da praia,
num misto de praia/piquenique,
onde até o frango assado e a
farofa tem seus lugares
reservados.

Mas não se espantem. Isso
tudo acontece bem longe dos
olhos chiques ou pretensamente
raffinés, que passeiam ávidos de
sol; mar e azaração. Fotos Paulo
de Souza. A presença feminina

é uma constante

A modelo Selma Bellas é
presença constante nas duplas

de voleibol

Ao centro, o professor de
natação Marcos Gaudie-Lay,

atento ao jogo de voleibol que
envolve a sua dupla de irmãos

mmmmÊÈÊ*'-'-

mmW ;-&t^l ^Eif'?4'''

Renato Alves e
Girafa são também
dois experts do
voleibol

10
Roy Fulton e Mônica Gouveia são alguns dos habitues do sol

na Praia de Icaraí

O campeão
brasileiro de vôlei,

Maurício Ribeiro, é
um dos assíduos

freqüentadores das
redes da Praia de

Icaraí

O modelo Sávio
Martins com
Fernando, que dão
show de técnica
nas redes de
voleibol da Praia
de Icaraí

Ví ,„'Y>,ê %*'"¦
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GENTE, PRODUTOS & EMPRESAS

Vitrines
Fazer vitrines é

uma arte que tem
merecido cada
vez mais a aten-
ção e o cuidado
dos comerciantes
de Niterói. Nomes
e estilos já se pro-
jetam e o assunto
será em breve mo-
tivo de reportagem
dessa coluna.

Diz sobre o te-
ma o estilista Ale-
xandre Coelho
Gomes, que, jun-
tamente com o ir-
mão César, é o responsável pela
premiada vitrine Swans. "O vitrinista
tem que ter a sensibilidade de captar
a proposta da loja. As nossas vitrinas
têm caráter simples, mas são feitas
com objetos que denotam sofistica

t' ¦' .-..- ^Mffi^BaBraaM^MBMi^BH** ^^*^*^*^*^

ção. É a.proposta da nossa loja.

A equipe do Grafite abrindo
novos caminhos para 88. Com
mais uma sede, em Icaraí, come-
çam este ano com 1° Grau e
Curso de Idiomas.

A empresária Ana Lúcia Cury
apresenta em sua griffe, a Exclusi-
ve, coleção completa de roupas e
acessórios em couro.

Toda a linha da Calói incre-
mentando as férias da juventude
niteroiense na Central de Bici-
cletas.

A Escola Superior de Ensino
Helena Antipoff da Sociedade
Pestalozzi realiza nos próximos
dias 29 e 31, vestibular para
Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Terapia Educacional. Informa-
ções pelos telefones 710-4114 e
711-9140.

Falando em Pestalozzi, a so-
ciedade ampliou o campo de
seus serviços. Além do trabalho
com excepcionais, está atenden-
do à comunidade carente em se-

Nossas vitrines são uma projeção do
nosso modo de ser e de viver."

Na foto, a vitrine da loja Própria
Pele, feita por seu dono Carlos Eduar-
do Garibe — um toque místico, onde
anjos misturam-se a mãos e máscaras
carnavalescas, num efeito irreal, mas
bonito.

tores como tratamento dentário,
fisioterapia e apoio psicológico.

O governo francês está criando
um museu onde ficarão expostos
todos os produtos que não deram
certo na indústria francesa duran-
te os últimos 40 anos. Pneus que
estouram ao atingir velocidade,
brinquedos responsáveis por aci-
dentes e até morte de criança, e
muitos outros artefatos que repre-
sentaram um grande horror na
indústria daquele país. Se fosse
no Brasil, ia dar o que falar.

Yes, Supertramp e The Cult
foram os lançamentos mais pro-
curados nesse início de ano, na
Stop Discos. Na música nacio-
nal, Chico Buarque e Marina.

Lavagem de carros aos domin-
gos. Esta é a inovação do Posto
Salesianos, sediado na esquina
das ruas Mário Vianna e Sete de
Setembro, que se destaca pelo1
bom atendimento do proprietário
Antônio Cláudio Nacif de Almei-
da e sua equipe aos clientes.

Proposta a Dois
Tudo começou a partir do próprio

casamento. Com a data marcada, era
a hora de decorar o lugar em que iam
viver. A escolha de móveis e objeto
acabou despertando um interesse
maior no jovem casal.

A vontade de partilhar mais um
ponto em comum — o trabalho —,
somado ao recém-descoberto interes-
se por decoração, acabou fazendo
com que o casal Silvia e Jorge Elias
largassem respectivamente as profis-
soes de psicóloga e administrador e
partissem para uma nova proposta.

E o resultado é a loja situada no
Shopping Icaraí, de nome Nascente.
De presentes e objetos de decoração,
o estilo que lá predomina é o
country.

• /*". ¦ _fj *$£i jyvLà^ÊJrM' jt^tW^^^ ^m\\jms£ák\w mW\^V^ki ^^S^jk^kW K^^^K V ¦ r^H wÊÊk\\m\mmm^UK# - *'' \ti ( P"*!
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Fátima Duboc
canta MPB no
Nó na Madeira

Garganta Profunda
faz o Plaza Shopping
Summer Show 88

/ Ár^r___^________\
i * ____^______^^___________m*\ 1

_______?¦)

O Nó na Madeira contínua
fazendo parte do roteiro musi-
cal de Niterói. Aberto há quatro
anos, desde o início com músi-
ca ao vivo, o Nó na Madeira
proporciona um lugar agradável
e gostoso para se ouvir boa
música. A programação é varia-
da, atendendo a vários estilos.
O produtor musical e divulga-
dor da casa, Barcímio Amaral,
afirma que o Nó está preocupa-
do em proporcionar um bom
espaço para o pessoal de Nite-
rói, principalmente evitar a eva-
são que ocorre na cidade aos
fins de semana. Para isso, reno-
va sempre os grupos e cantores
que lá se apresentam, sempre
com ótimo nível musical, e ain-
da traz uma novidade: após o
show, música para dançar.

Hoje o Nó na Madeira apre-
senta César Marques e Biba Ri-
beiro e amanhã é a vez de
Fátima Duboc, niteroiense com
brilhante carreira na música.

Fátima Duboc toca na noite
há onze anos, mas já cantava

¦.<¦¦":&:.
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desde os nove anos de idade em
serestas, com sua mãe. A partir
do primeiro convite para tocar
na noite de Niterói, não parou
mais. O show que ela apresenta
no Nó na Madeira é todo versa-
do em cima da MPB. Fátima
canta Chico Buarque, Djavan,
Bethânia, Marina, Simone e ou-
tros nomes da música brasileira.
Acompanhada pelo grupo Cin-
ga Brasil, que tem Neném no
baixo, Dudi na guitarra. Marcos
Milan no violão e voz, André na
bateria e Romário fazendo a
percussão. Fátima admite que
não tem do que se queixar em
relação à música: sua agenda
está completa com outros
shows e até o fim do mês a
gravadora deve mandar uma
resposta (positiva) com respeito
à sua fita-demo.

O show de Fátima Duboc no
Nó na Madeira é amanhã, a
partir das 21 horas. Vale confe-
rir o show, ouvindo boa música
num lugar supergostoso.

O grupo vocal Garganta Pro-
funda é a próxima atração do
Plaza Shopping Summer Show
88, festival de música que o
Plaza está promovendo todas as
quintas-feiras.

O Garganta estreou em
1985 com 23 componentes. Em
março de 86 gravaram o LP
independente "Orquestra de
Vozes da Garganta Profunda" e
em março de 87 surge o LP
"Yes, Nós Temos Braguinha",
editado pela Funarte. Atual-
mente o Garganta conta com 13
componentes: Marcos Leite é o
regente, além de tecladista e
cantor.

O show do Plaza Shopping
entusiasma bastante os inte-
grantes do grupo, por se tratar
de um público numeroso e
eclético. O Garganta tem sua
marca registrada na movimen-
tação cênica de seus espetácu-
los. Além de cantores, os com-
ponentes do grupo têm muito
de atores e jogo de cena é

conseguido de forma brilhante
com o visual complementando
o áudio.

Além de Marcos Leite, o
Garganta Profunda é formado
por: Regina Lucatto e Kátia Le-
mos (contrartos), Ana Maria Al-
banez, Fernanda Cecchi, Ju
Cassou e Mariangela Marques
(sopranos), Jorge Sá Martins e
Pedro Lima (barítonos), Sha-
mon, Celso Branco e César San-
tana (tenores).

O show do coral é dia 28 de
janeiro, quinta-feira, às 19:30
horas. O Plaza Shopping, no
projeto Plaza Shopping Summer
Show 88, já apresentou César
Camargo Mariano e Marcos
Valle e encena o festival com o
show de Moraes Moreira, no
dia 4 de fevereiro.

O Plaza fica na Rua XV de
Novembro n° 8, logo na saída
das barcas. A entrada é franca,
e pode-se estacionar nos três
pavimentes do próprio shop-
ping.

VESTIBULAR
FACULDADES PLÍNIO LEITE
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WM.mM Duração de 1 ano
Direto — Economia

Canoas Contábeis/c Administração de Empresas
Duração de 3 anos Área de Comércio
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R. VISC DO RIO BRANCO. 123 - Tel. 717-0513
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Supimpa
Saladas e frios, refeições leves

para o verão, é a grande sugestão no
Douro À Vista

Saboreando supimpa manjubinha
no Bar Coktail; Ana Amélia e Nélio
César de Souza.

Concorrida as mesas no Bar Para-

St... 
Estiveram lá, prestigiando, o

eputado federal Rafael Lima, e Jan-
dirá Fegalli, em mesas separadas.

No próximo sábado no Nó na
Madeira, apresentação de Zeca do
Trombone acompanhado da Banda
Infernal.

Show do Pic-Nic, traz como atra-
ção, amanhã, no Plaza Shopping o
cantor e compositor Zé Henrique,
às 19:30 h. Entrada franca.

No Pão de Queijo pode-se encon-
trar batata assada com os mais incrí-
veis recheios.

Várias das grandes decisões do
Grafite são tiradas nas mesas do
Lido e Steak House-

• • •

Poesia em Concurso
Os poetas locais que se assa-

nhem: estão abertas, até 2 de maio,
as inscrições para um concurso de
âmbito nacional: o "Prêmio Carlos
Drummond de Andrade", de poe-
sia, instituído pelo Governo do Es-
tado.

Além dos bons prêmios ofereci-
dos — 500 OTNs para o primeiro
lugar; 300 para o segundo e 200
para o terceiro — os vencedores
terão seus trabalhos publicados pela
Secretaria Estadual de Cultura, nu-
ma tiragem mínima de três mil
exemplares. Coisa para fazer delirar

aualquer 
versejador deste País, sem

úvida alguma.
Os interessados deverão enviar

os trabalhos para o Conselho Esta-
dual de Cultura do Rio de Janeiro —
Rua Erasmo Braga, n° 118, 10° an-
dar, CEP 20020, Rio de Janeiro, RJ
— datilografados em papel ofício,
espaço dois, em seis vias, com um
mínimo de 70 páginas ou 30 poe-
mas, em envelope lacrado com o
pseudônimo e acompanhado de ou-
tro envelope, fechado, contendo o
nome e o endereço do concorrente.

Quanto mais quente,
mais caro

Embora tenha merecido há pou-
cas semanas uma crônica por parte
desse suplemento, um certo bar à
beira da praia de Itaipu tem sido
muito criticado pelos seus frequen-
tadores devido aos altos preços.

Na semana passada um peixe frito
estava sendo vendido a CZ$
450,00, a cerveja quente, a CZ$
100,00 e a garrafa de plástico per
quena de água mineral a U-í>
40,00. , ¦

Será que os preços acompanham
o aumento da temperatura?

DICA'S
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OU VOCÊ VAI A ITÁLIA
OU A ITÁLIA VAI A

VOCÊ
Entregas a domicílio

R. GAVIÃO PEIXOTO 35-37
TELS. 717-1750 722-2507

, DOURO
À VISTA

Dias 29 e 30/01 às 23:00h
Rua Lara Villela, 176 • Ingá

(anexo ao clube Português de Niterói)
Reservas: 718-4539
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0 REI DO SIRI RECHEADO
SERVIÇO DE BAR

E RESTAURANTE
Avenida Quintino Bocaiúva. 301 —

Loja 3 —S 711-3687
Praia de São Francisco

Niterói — Estado do Rio

^
RESTAURANTE

Cozinha ôntetnacinal
(Jtmetican _5ar

Vista Panorâmica
AR CONDICIONADO
Av. Quintino Bocaiúva. 639

Praia das Charitas

MÚSICA AMBIENTE
Tel. 711-7676

Niterói • RJ

= 
\I

CASA DE
MÚSICA

CASA 1)1 PASTO

r_¥
- _-« -^-« — -. - "t»r sua fe

Especialidade
PEIXE HA PANELA DE BARRO

Avenida Quintino Bocaiúva, 653
Praia das Charitas - Niterói

a 710-6398

oo
00
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1De terça à domingo,
de 20h. em diante

APRESENTANDO
ABINUZÊ

22 e 23

GARGANTA/PROFUNDA
29e30

NELSON PAZ E BANDA
Todas as ^.-feiras

R. Presidente Domiciàno, 210
Ingá — Niterói

Tel.: 718-7485

PÕ/jflfí0®
queijo & cia

SHOPPING ICARAÍ

Pão de
Batata,
Batata
Assada e
Recheada
Moreira César,
229/ Loja 125
Tel: 711-9463
Icarai Niterói

^restaurantearravenio
faz sua festa^T-*iw*r*r "-Í^T/t V *tH

• Feijoada aos Domingos
• O melhor Peixe a Belamunier

• Frutos do Alar
Estrada de Itaipu, 370 Piratininga

Niterói - RJ Tel; 709-1757

— icarm)
delida- '^-^

Apresenta:
Conjunto Brasil Samba
Show
Marino Cariello na gaita

Restaurante

M > Batatinha no piston
sexta e sábado:

jantar dançante

domingos: almoço musical
direção artística: Lana Bittencourt
Praia de Icarai, 521 — Tel.: 710-5101 —

Icarai, Niterói. 13
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Peça pelo telefone e receba no mesmo dia!

FALTOU
TELEFONOU

CHEGOU!!!
Novo serviço de entregas rápidas para atender suas encomendas de urgência

DISTRIBUIDOR EM NITERÓI
SÃO QONÇALO E INTERIOR DO RJ

714-4770
'j4úã:*Mjsler 

Cunditt. 24 loja 8. Centro Niteró; 
Tg| 714.477o

ÍSèHo(onná Torreão, 82. Santa Rosa Niterói

,£_„ sâsosyD asn»
INS ET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE

SERVICE DESCUPINIZAÇÂO
DESINSETIZAÇÃO.

GBtfQIK DESRATIZAÇÃO.
PAGAMENTO
3XS/JUROS

RUA: LÚCIO BITTENCOURT, 12 - sala 01 - SG - RJ.
TEL - 701-4373

ffoijmafô: PLANTÃO DOMINGOS E FERIADOS
BIP - TEL 266-4545 CÓD. 3L-70

v
I \ / r*?^' W
I U XN>3

RUA: VAL PARAÍSO. 103 TI JUCÁ - RJ ..,. ..,„,> o »
EXTERMINAMOS COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA COM TÉCNICA AVANÇADA.

NITERÓI 701-4373 TÜÜCA 234-6568

la^âaKHai AAAAAAAAAAAV l

MU a™ ¦A
X
}

MÓVEIS RÚSTICOS
— PEÇAS ÚNICAS —

Tapeçaria Planta Desidratada
Cerâmica Àrtezanato

Visite nossa loja, tudo tem haver com você
Abrimos de Terça à Domingo

Estrada de Itaipu, 4888 — Tel. 709-3566 Entre o trevo e Motel StatusL
[o JEITO DO JOUE. O TRAÇO DO lÃÜTTI

DO BRASIL HUMOR NO Jl
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p^ l BAILE
Os quatro grandes distribuidores \rbWewragen de Wherói e São Gonçalo estSo

dando o maior baile de preços e ofertas por conta da folia. Com um som pra folião
nenhum botar defeito. Aproveite logo. que carnaval dura pouca Nâo foi. dançou.

-CARNAVAL DE OFERTAS
(Válido até 12.02.88 ou enquanto hou- Preço à vista

00
ver estoque)

Kit de som Bosch
Toca-fitas Los Angeles II • 50 Watts
«instalado" 1
Preço à vista CzS 28.500.00
Preço a prazo 3 X 9.5O0,P0

Cz$ 28.500.00

Toca-fitas Milano II - 50 Watts - ins-
talado'
Preço à vista CzS 19.500,00
Preço a prazo 3 x 6.500,00

Cz$ 19.500,00

Rádio San Francisco - 50 Watts - ins-
talado*

Preço a prazo
CzS 13.500,00

3 x 4.500,00
CzS 13.500,00

BLOCO DOS ACESSÓRIOS

LU<*£

GRÁTIS: 2 alto-falantes Coaxiais. 2tB-
las. 1 antena Truffi c/chaves insta-
lados*

• Rádio San Francisco-25 Watts-ins-
talado"
Preço à vista CzS 9.600,00
Preço a prazo 3 X 3.200,00

CzS 9.6004»

GRÁTIS: 2 alto-falantes de 40
Watts, 2 telas, 1 antena Truffi
c/chaves ^ilL 'dL»i^*«i

-Tapete Bandeja
CzS 850,00 AVISTA

-Protetor de Carter- Passai. GoL Vb-
vage «Parati (s/ar condicionado)

CzS 980,00 avista
- Protetor de Carter- Santana e Quan-

tum (s/ar condicionado)
CzS 1280,00 AVISTA

© ( Rede Autorizada

REVISÃO DE FÉRIAS
Antes ou depois da fofa. nada co-
mo uma boa revisão para garart-
tw um descanso tranqüila
Mão-de-obra e lavagem -
CzS 1590,00

ISSO DÁ SAMBA:
Revisão do cano para o mesmo
dia.
Garantia nacional de oito meses
ou 15.000 quilômetros, dada pela
Rede Autorizada Volkswagen.
Aleiidimeirio por mecânicos trei-
nados na Volkswagen.
A mais completa linha de acesso-
rios Volkswagen em até 3 vezes
s/juros.

Avenida Capitão Juvenal Figueiredo n? 1.301
Colubandfl - SSo Gonçalo
Tel. 701«4t41

Noronha Torrezâon.* 323
_ango - Niterói
f"BX710-*040

A cidade ___se informa no
Cidade.

<£aáe 1 wà2Maimç**ttta»m)á*6tK3>Ji
^^t*^ 

a**»»^ tf**!^Ba*?aÉir«a^é**É **à*(B!BaTr*tSl**W*á4VTBT*áV é*fll*l Jk*S tTM

rjuiuili"1 *** Vt?. ._,,_ a fc-aà de eott^
-^^Mua^a-aTara** fBTatajfWTffHODatS^aV* *" *"*"-*'**p^ ^^r

Tudo o que você precisa*
tem no Cidade. E muito
É o memor lugar da cidade
para você consultar.
JORNAL DO BRASIL

^*-^^r***^^Latr^jeir^ •f**,^tAy^jffr^3*^Ú7
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ICARAÍ
3a QUADRA DA PRAIA

RUA IRINEU MARINHO N° 526
Aqui está a süa grande oportunidade, aproveite as vantagens oferecidas pelonovo plano de financiamento.

ANTECIPE-SE AO LANÇAMENTO
GRUPO FECHADO COM GARANTIA DE FINANCIAMENTO DA C.E.F.

Tr^\| 
^^>>vx

VARANDÃO
SALÃO (TÁBUA CORRIDA)
3 QUARTOS (SUÍTE)

COPA/COZ
DEPS COMPLETAS
GARAGEM PRIVATIVA

APENAS 10 UNIDADES
EDIFÍCIO CENTRO DE TERRENO
1 POR ANDAR / FINÍSSIMO ACABAMENTO.

ÓTIMAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
RESERVE JÁ O SEU

CONSTRUÇÃO

CCAU
LTDA

s^-tv VENDAS

lsfe®[°) limovèjs

Rua Sete de Setembro 338
Tels 714-2275 — 710-4916

711-2918

IMÓVEIS

SÍTIO S. FRANCISCO,
13.000m$$2 c/Residéncia
de 3q (st) g. Local super
agradável excelente topo-
grafia. CZS 5000

LANÇAMENTO TEME-
NOS FINANCIADOS EM 4
VEZES EM PENDOT18A.
Preço 500. (ÚLTIMAS UNI-
DADES) Próximo ao BA-
MERINDUS e condução
RIO/NITERÓI 536m$$2
(PLANOS)

TERRENO EM MRATI-I
NMGA Bem situado. 6ti-|
mo Preço CZS 350 PRÓX1
MO B.VENTO

LOJA PRÓXIMO LARGO
DO MARROM com RESI-
DÊNCIA nos fundos 3q (st)
2 salas. dep. gar. CZS 3.2

GRANDE TERRENO EM.
S. FRANCISCO com proje-
to e benfeitoria, R. LEILA
DINIZ 2.400m2 CZS 2100

GRANDE TERRENO EM
Í8. FRANCISCO SJBOOm2.'local 

agradável e tranqüilo.
MUITO VERDE 5000 OTN

RESIDÊNCIA EM 8.
FRANCISCO 4q (2 St) 2
salas, arm. embutidos co-
pa-coz. var. adaga. gar. es-
critório. terreno de SOOm2.
Local ideal CZS 6500

RESIDÊNCIA PRAIA DE
JURUJUBA FRENTE FA-
RA O MAR, LOCAL
AGRADÁVEL 3 q(st) sala 4
amb. Salão de jogos, pisei-
na, sauna, gar. 3000m2.
CZ$8000

RESIDÊNCIA EM S.
FRANCISCO 3q (st) 2 sa-
Ias. var. dep. gar churr.
Ponto nobre de S8o Fran-
cisco CZS 3000

RESIDÊNCIA EM S.
FRANCISCO 3 q(st) sala 2
amb. copa-coz. varanda,
gar. Terraço em vidraçado.
grande área coberta RUA
NOBRE Preço 6500

FRANCISCO GRANDE
TERRENO, si. 2. 5 quartos
arm. embutidos, dep.
churr. Grande gramado
Preço CZS 6500

TERRENO EM ITAIPU
405m2 próximo ao Rincão.
Junto ao asfalto. Projeto
pronto para construção
CZS 500. Vista p/mar

APARTAMENTOS EM
GUARAPARI EXCELEN
TES APARTAMENTOS de
2 e 3 quartos com garagem
no centro de GUARAPARI

RESIDÊNCIA EM S.-lpróximos a praia (Areia Pre-
ta, Castanheira, Namora-
dos) totalmente financia-
dos em 30 meses

PERMUTO AP/KARAl 2q.
sala dep. gar. grande área.
por casa ,am PtRATININ-
GA/ITAIPÚ

TERRENO EM S.FRAN-
CISCO 2 terrenos situado
na rua Tupis (condomínio
fechado) 720m$$2 preço
1.500 (os dois)

RESIDÊNCIA EM PIRATI
NINGA (QUADRA DA
PRAIA) nova ESTILO CO-
LONIAL,2sl,3q(st)3ban.2
var, sauna. piscina canil,
dep. gar. Preço 4500
(ACEITA AP/ICARAl PER
MUTA) .. _

2 UNDOS TERRENOS EM
S. FRANCISCO NA ALA-
MEDA PAR», com vista
deslumbrante para o mar
700m2 cada preço 2500
(OS DOIS) Podendo ser
vendidos separadamente

TERRENO EM ITAIPU,
PRÓXIMO INlCIOESTRA-
DA ENGENHO DO MATO
(asfalto 500 metros) lotea-
mento VEPLAN CZS 450

GRANDE RESIDÊNCIA
EM LOCAL NOBRE DES.
FRANCISCO (NOVA) 5 q
(st) 2 salas, cozinha espa-
cosa, escritório, var, gara-
gem. para vários carros 2
dep. TERRENO DE 690m2
CZS 7600

RESIDÊNCIA EM S.
FRANCISCO 4 q. 2(st). 2
salas, escritório dependen-
cia CZS 6000 

LOCAÇÃO
TERRENO COMERCIAL
COM FRENTE PARA A
ESTRADA DE PIRATININ-
GA. próximo ao Barra Ven-
to (esquina)

NOTA: Havendo interesse
de COMPRA, VENDA.
PERMUTA. LOCAÇÃO.
Procure o CORRETOR RO-
MULO em seu escritório
nos horários de 2" a 6' de
8:30 as 19.30 ou sáb de10
as 17h ou pelo telefone
710-7349

r^fupliry2-S.Frsnchco-Ttl:!710-7349 ãmnvwmm.

Suplemento de Classificados Niterói do Jornal do
Brasil. Um tablóide inteiro com as melliores
oportunidades da cidade.
Para você, que mora em Niterói, ficar por dentro
de todas as ofertas de compra e venda dos mais
variados produtos,
E para você, que vai atravessar a ponte, ter certeza
de onde encontrar estes produtos.
Tudo isso aos sábados e domingos nos Classifi-
cados JB Niterói.
Um suplemento completo. Exclusivo.NITEip

DE PONTAaponta:Classificados

Cirrulaçúo minta au Município d>- Vifrn
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DESIGN "LINDA VISTA" (IN-
GA) — Bala; 2 qt>., cox..
banh., á*p 86 1.8 milho*».
714-2175/710-4858 BA-3M
C.15.324.

DESIGN — VISTA P/ O MAR
IINGA) — 8ol/ msnni uta
qt° coi banh éraa dep garag.
sinal: Z milho.» 714-2175/
710-4856 BA.109 C-15.324.

DESIGN "A VISTA (MAR) Ê
GRÁTIS INOA — Sala, qto.
cot. banh. dep. gac Sinal —
2 000 mil BA — 109 710-
4658/ 714-2175 C. 15324.

DESIGN "JUNTO À
PRAIA" (BOA VIAGEM)
— Sala, 2 qts, coz, banh,
dep, garagem. Só 2,5
milhões 710-4856/ 714-
2175 BA 203 C. 15.324.

ICAKAI

014
DESKJN "_• QUADRA VA-
ZIO" ICARAl — Sla. 3 qts. o/
srmm, sulta, d»p. • gir.
3 200.000 BA-327 710-4886
714-2175 C 15324.

OESIQN II — "M. FRIAS"
(ICARAl) — Sala. 2 qts. (aul-
ts cj arma) 2 banh». coz.
-op gar. Sinal — 1,5 ml-
moaa 714-0404/ 714-0505
BA-255 C.16 124.

D-SIQN II — "FTE. P/ O MAR
(ICARAl)" Montadlaalma.
salto 3 qt». c/ arrra. (surta) 2
banha, copa coz, dap. gara-
gem ESasa — 6,6 milhõaa
BA-328 714-0404/ 714-0505
C.15.324.

DESIGN II "M CEZAR" ICA-
RAl — Sal». 2 qts. oox, banh,
dap. só 2 milhões 714-0404/
714-0605 BA — 249 C.
16.324.

DESIGN "NOBRISSIMA RUA
(ICARAl) — Ia QUADRA Ia
locação, 1 p/ andar, salto, 3
qta, (autta) 2 banha, copa
coz, dap, garagem, Base —
9,8 MllhOee 714-2175 710-
4850 BA — 406 Cr 16.324.

DESIGN n "TAVARES MACE-
DO IICARAÍI —Todo monta-
do, aata L. 3 qt». c/arma.
(auda), 2 banha., cop., coz-,
dap., sò 3 milhos*. BA-328.
714-0404/7144605 C.15.324.

DESIGN "Io QUADRA" ICA-
RAl — Salto. 4 qt*., sults,
Uvabo. 2 dap., 2 vaga*.
9.000.000 BA-401. 710-
4858/714-2176 C.15.324.

DESIGN II "VISTA TOTAL DO
MAR" (ICARAl) — Sala. 3
qt*., 2 arma., 2 banha., copa,
coz., dap.., gar. Baaa 4,2 ml-
IhOas. 714-0404/714-0505
BA-304 C.16.324.

DESIGN II "JUNTO AO CAM-
PO" (ICARAl) — Sala, 2 qts.,
co*., banh., dap., só 22 ml-
Hioes. 714-0404/714-0505
BA-288 C.16.324.

DESIGN II — "MONTADlSSI-
MO NA A. AZEVEDO" (ICA-
RAl). Salto L. tb. corrida,
o/bar, 3 qts c/arms (sulta
c/clo**t) 2 baniu, cop. cox.
c/nrnv, dap, garagem. Baaa:
4.8 milhões. BA 335. 714-
0404/714-0606 C. 15324.

DESIGN "MORDOMIA TO-
TAL (ICARAl) — Salto. 2 qt*.
2 banha. copa. coz, dap. gar.
Sinal — 2 milho,» Ed. com
piscina, aauna, play, 714-
2175 710-4858 BA-260
C.15.324.

0CUGN II — "ESTUPENDO"
(tCARAf) — Sei de menM,
sala. 2 qts, oox. banh. d*».
86 CZS 111999 BA-21S
714440* 719 8991 CtHM

DEStQN U — "1* QUADRA"
OTÁVIO CANNCIR0
S qta. autte, dap.»_ _
Sinal CZS XOOO.000 Pree_
CZ9 1.500,00 BA-3-S 714-
0404/714-0509 C16124.

DESIGN "JUNTO A M.
FWAS- (ICARAÍ)—Sele. 1
qta, oox, bofttv dsp ao. CZa
2.009.000 BA-SOZ 714-2176
710-4889 C-15-24.

DESIGN "RUA DESEJADA"
(ICARAl) — Sala, 2 qt*, cot,
banh, dap • garagem Edf
c/piscina a sauna. Sinal:
czs 1.900.000 BA-ass na-
217» 7101989 cisne.

DESIGN "ESQUINA
C/PRAIA" — Salto, 4
qts. c/arms, suttv. bh.
soe. dep. Apenas
5.000.000 BA 410 710-
4858 714-2178 C 15324.

DESIGN II — "COM VA-
RANDA" (ICARAl) —Sa-
Ia, 2 qts, coz, banh, dap
e gar. Sinal: CZS
1500.000 BA 212 714-
0404 714-0505 C. 15324.

DESIGN "MAGNÍFICO" ICA-
RAl — Sla, 2 qt», Mltte, Ml.
soe. cop/ooz. a. a. todo mob.
gar. sinal 3.500.000 BA 258
710-4984 714-2176 C 15144.

DESIGN H — Pt* p/o «empa
(Icaral) — Vazio salto 3 qts.
oopxoz banh dap. aò 16
milhões 714-O4O4/714-0B06
BA 310 015324.

DESIGN "PRESENTE DE NA-
TAL" ICARAl — Sala 2 qts.
coz. banh. dap. 2* quadra.
Só 2.500.000 BA —234 710-
4866/ 710-2176 C. 16.32».

DESIGN II —"ICARAl" —Sa-
Ia, quarto coz. banh. Sinal
SOO 000,00 Preet. 1.800,00
BA — 112 714-0404/ 714-
0805 C. 15324.

DESIGN II — "1* LOCAÇÃO"
ICARAl oom 2 varandas. 1
por andar 3 quarto*, 86
4.700.000 BA - 300 714-

DESIGN II — "1* QUADRA
fflw 11 SOL DA HiANHA
— Sala 3 quarto*, sults, dap,
a gar. 3.800.000 BA - 316
714-0404/ 714-0506 C.
16.324.

DESIGN "JUNTO A PRAIA"
(ICARAl) — 1a ode. fte, sol
manhl. salto L (4Sm) 3 qta,
2 banha, oop, cos, tip> jaíav
gem. Baaa: S mOMee 714-
2176 7104084 C. 15404.

DEStON — NAO P-RCAIKA-
RAi) — Vazio Ia Qda ft* 2 p/
andar var saMo S qta (suite)
arma 2 banha cop. coz. dap

Sar. 
área eatne a*:

.250.000, 714-3178/ 314-
48S6 BA-J11 C. 1B324.

DESIGN "ICARAl PRAIA VA-
ZIO" — Salto 3 qta. laveba.
oop/ coz, dap. e garagsm
CZS 6.600.000 BA 32S 710-
4868 714-2175 C. 16JU4.

DESIGN "OFERTAÇO" (ICA-
RAi) — Sala 3 qt». cop. eoz.
(18) m. banh. dap. SO 2J0O
mil BA 337 714-217* 710-
4858 C. 16.324.

DESIGN II — "2* QUADRA"
ICARAl — Fte. (ela. 2 qta,
coz, banh, éraa. dap, 86
2.200 mil 714-0404/ 714-
0506 BA 230 C. 164*4.

DESIGN "NA T. MACEDO"
ICARAl — Saia, 2 qta, coz,
banh, dap. 86 24 milho**
714-2175 710-4858 BA -
233 C. 16.324.

DESIGN II — "NA PRAIA"
ICARAl baratiaaimo, asM, 2
qta, coz, banh, dap, só
2.300.000 BA 223 714-0404/
714-0505 C. 16.324.

DESIGN II-EXC OTO*
TUNIDADE (Icatai) nu
nobre sala 2 qto coz
banh dap s6-£tnilh6sa
71*0404/7144606 BA-
233 C-15.324.

D_8t_f» "MUDC-SE HOJE"
ICARAl — Vazio fte. sala, 2
ojts> oaa. bn. oap. 9aa>. 86
2800.000 BA — 213 710-

7t©-2 176 C. 16.3M.

DESIGN TRAIA DE ICARAT
(ICARAl) - Sala. 2 qt*. coz.
banh. e dep MUfTO UNOA
86. CTS1 060.000 BA—279
7144404/ 714-2178018324.

CIASSKXSCADOS JB
580-5522 Anuncie- por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

« "ICARAl"—4 
qts.

1 p/andar, aaMo (40m). 4
qta. «/arma. (suite) 2 banha,
tvbo, cop. cox. Mt. dep. gare-
gem. Baaa: 8,5 mtthOee BA
41S 714-0404/714-060» C

DCSIGN II "ÓTIMA COSER-
TURA VAZK) SOL OA «IA-
NHA" —Sele 3 qta a/arm*.
suite, terraço, c/churraaq.
dap. «ar. 86 3.700000 BA
349 714-0404/714-06050 C.

DESIGN BARATlSSMO (ICA.
RAl) — Multo lindo e con-
asrvado salto X qta. (2

aò: 2.7 mllhOea 714-
2176/710-4858 BA 312 C

DESIGN "1* QUADRA"
(ICARAÍ) — Frente, sab,
cjto, coz* banh, aras* 86
CZ$ 1350.000 BA 104
714-2178/ 710-4860 C.
15324.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.
DCSIGN HEROTIDES DE OU-

Mo 4 qts (suite) c/arma, 2
banha, cop. eoz. dep. 2 vg.
garag. vazio Baaa: 03 ml-
IhOaa 714-2176/710-4054 BA
412 C 15324.

DESIGN II "1* QUADRA
VAZIO" ICARAl—Quar-
«D aata, eoz, banh. Só
2-100.000 BA 102 714-
0404/ 714-0605 C.

DESIGN II "COI
BEM 88~ (ICARAÍ)— Sa-
Ia, 2 qts. eoz. banh. dep,
garagam. Só 2.500 mil
BA 252 7144404/ 714-
0606 C. 16.324.

DESIGN "SOL DA MA-
NHA" (ICARAÍ) — Fte,
aatmm, 3 qta. (oulte) 2
bsnhs. cop» coc dop,
gar. Baaa 3,6 mMhôes.
714-2178/ 710-4860 BA
301 a 16.324.

DESIGN "PRAIA COM
VISTA" ICARAÍ—Sala,
2 qta. eoz. banh. dap.
gar- e/cond. Só.
2.400.000 BA 228 710-

714-2175 a 15-124.
DESIGN — PRIVILEGIA-

DO EM TUDO —(Icaral)
sola 2 qts. eoz. banh.
dap. garag. piscina soo-
na amai: 1,9 milMea
714-2175/710-4856 BA
238 C 15324.

2/3 QUARTOS
C/ SUÍTE

AR PURO E SOSSEGO
NOCUBANGO

Em constr. o apto. que
vai lhe devolver o espaço,
sossego e ar puro; cí a
privacidade que você quer,
garantindo o s/ melhor in-
vestimento. Sáo apf8 am-
pios de 2 e 3 qtos. C/suíte,
var, copa coz. dep/emp.
completas e garagem. In-
form. HALL CONS. IMOB.
R. Presidente Backer, 9 lj 2
— Icaral. Tel: 714--688

CRECI 3014

CUS8IOI8CAD08 JB - 6904522
Anuncia por telefone de 2a a
6Meira | de 8 às 19 horas e
sábado das 8 as 13 horas.

0»
DESGN II "PONTO NOBRE"
— (Ste. Rosa) sala, qto.,
oox., banh., dap. a gar. sinal
CZS 1.060.000 BA-117 714-
0404/714-0506 C.16.324.

DESGN "PRÓXIMO AO LAR-
GO DO MARRAO" — Santa
Rosa salto, varanda, 3 qts.
sulta, dap, a garagem. Sinal
CZS 2.500.000 preet. CZS
0.000 BA 317 714-2175 C.
154*4.

DESIGN JUNTINHO AO ABEL
— (S. ROSA) Sele 3 qta.
(sults c/*rm) 2 banha. oop.
oox. dap. garag. ainal 12
milhões 714-2175/710-4050
BA 314 C 16324.

DESIGN "MARAVILHOSA
RUA" (STA ROSA) — Sala. 2
qta, banh, e dep só. CZS
2.200.000 Be-257 714-2175
71

DCSIGN H—COLONIALCOM
VARANDA (STA ROSA) —
Frente, «alto, 3 qt* (surta).
oop oox, dep e garagem si-
nal: CZS 2.600.000 Be-344
7144404 715-0606 C-16324.

SAI—Sala.2qta.ao-.-aNh.
área, gar, Sinel — BSB mil
714-0404/ 71'
-11 C. 15.324.

DESIGN "SANTA ROSA"
— Sala, 2 qta. copa coz.
dep. gar. Sinal 1,4 mi-
Ihõoo BA 28B 7104856
710-2175 C 15324.

rOUB-PCA

«7 <^. A
DCSIGN 1 L-CAÇAO-IFOM-

q*. aex, han. éraa. • gar.
«nal 750.000 Preet. CZS
WJOO CEF. BA-OS 710-
4960 714-2175 C.16.324.

DESIGN O — PRÓXIMO A
PONTE —(Foneeeajeaeec/
sais S qta (2 */ arme) oop.
ee< nann aap garag |st-Un
aó: CS mUh-ee 7144904/
7144606 BA-615 C-16324.

DESIGN II —"PENDOTIBA-IO
locação, sala. Sqts, suite,
dap. gar. «nal 1.540 m*.
Praat. 11.-00,00 BA-607
C.15.324 714-0404/ 714-

DESIGN "JUNTO A LAGOA"
— (PIRATININGA) Magnífica

2 asiles awaren-
4 qts, (2 surtas) 3

(2), garagem, quintal. Sinal:
M mllhoea 710-4066 714-
2176 BA — 644 O 15.324.

DESIGN "PIRATMINGA" —
Ótima casa eeMe. 3 qta, em-
ts, lav, oox, dap, pese «ar ai
4.000400 BA — 630 710-
4000 710-2176 C 16.324.

DESIGN II — MARAVILHOSA
MANSÃO (P-NOOTIBA) am
terreno da 1009 mt 2 aaJOae
4 qta (suite) 2 banh*. cop.

qutfttM onMnMra Bim: 5 ml-
IhOas 7144404/ 7144606
BA — 562 C — 153-4.

DESIGN II —"ITAIPU UBA T.
NOVA"—Casa. 3 qts, suite.
Jardim, gar. dep. ainal CZS
1.800.000 BA-531 714-
0404/7144606 C.1S324.

DESIGN H — "PENDOTIBA"
— Casa 2 pav. salto 2 qta.
•utta, piso frio bh. soe. dap.

Smal 1.100.00 Pnart.
.000.00 7144404/ 7144605

BA 614 C 16.324.
ES.

DESIGN II — "CAMBOI-
NHAS" — Unda casa 2 pav.
**t. col. 2 aalas 3 qts, arms,
sulta quintal gar. {ardlm SI-
nal CZS 2.200.000 BA 543
Preet. 24400.00 7144404/
7144606 C. 16.324.

DESIGN II — "ITAIPU MARA-
VWTA- — Exo. case faae de
tMsb, MlBOr 3 <|tSa Miite«. taw
(ardlm, gar. Apenee
4400400 BA - 504 714-
0404/ 7144506 C. 18-324.

DESIGN "ITACOAT1ARA"
—Caaa am eond. 3 pem
mMo *mii 2 névsis 3 <jt*.
sulta, dap. var. jardim,
sauna, pise. Só
4.500.000 BA 534 710-
4866 714-2175 C. 15324.

DESIGN — "PIRATININGA"
BEIRA MAR — Exd. terreno
e/ 800 m. BA - 004 714-
0404/ 7144606 C. 16324.

PENDOTIBA
No condomínio — Quinta dos

Arcos venda úlrmo terreno no tote
n° 1 da quadra n° 2 tratar p/Tel:
722-0748 Sirveiia. C: 10398

ITAIPU VENDO
OU TROCO

NO JARDIM FAZENDI-
NHA área de 1.800 m2 cer-
cada perto da Av. Central
terreno plano c/2 casas e
casa de caseiro novinha to-
das c/ótimas instalações
piscina de 750 x 400 po-
mar churrasqueira galinhei-
ra gar p/div carros etc acei-
to apto Zona Sul Niterói
c/pte pgto inf tel: 722-0746
Silveira CRECI-10398.

o»
DESIGN II—"VARANDA
COM SOL DA MANHA"
(C. FRIO) Ftt var, sla, 2
amb. bh. soe. coz. a. a.
dep. comp. gar. (lindo)
Sinal 1.500.000 BA 207
714-0404/714-0505
C.15324.

DESIGN II "EXCELENTE
APART HOTEL" (RIO DE
JANSRO) — Var, si. (2
amb.) 2 qts. 2 bh soe.
coz. a. a. gar. Sinal
2JMO.000 BA 282. 714-
0404/714-0505 C.
15.324.

ITAIPUAÇU
No condomínio Serra

mar Itaipuaçú vende o ter-
reno n° 23 c/área toda plan-
tada medindo 2.646m2
com água encanada luz
inst. p/telefone e asfalto
até a porta preço CzS
800.000,00 Tr. p/Tel: 722-
0746 Silveira — CRECI
10.346.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a. 6a fei-
ra de 8 às T9 horas e
sábado das 8 às 13

JB-S904C22
Anuncie por telefone de 2a a
6a-feira de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13 horas.

DCSIGN "CONSMWAOmi- lll
MO" (8ANTA BOBAI —Ba- ¦!
Ia, 3 qta. copa aa*. banh. ¦!
¦Ipi 0STSfl#vn. ItUH im HA
714^175 710-49BSBA = 3S* PJOBl

H^_rljaiHTI M-^-S1M0MKIl_W-S|T|M.

ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS

RJosé Clemente, 94/4° andar* 722-6618
C 1*334.

OESIQN B -HAGNÊPCA
COBBRURA" (S. RO-
SA) — Sala, 2 qta. c/
arma. aap/ cos. 2 banha,
dap. 2 vaajao. Sinal
2JOO.OO0 Ü 237 714-
0404/ 714-0505 C.
15J24.

DESIGN ¦ "PONTO E
PREÇO" (STA ROSA) —
Sala, 2 qta, coz, banh,
dap a gar. Só CZS
1.-00.000 BA 250 714-
0404 714-0506 C.15324.

DESIGN II "NAO PERCA
ESTE" (S.ROSA) — Saio
2 qts, epz banh, éraa
gar. Sinal 500.000 Praat
2.00040 BA 221 714-
0404/714-0505 C.
15.324.

mawmawmamm /Mfaa.íjás-^tSA.
ESSA I^Jf/M^^l
_T/JM_i\ • '^MM^mmvJSECÀO

ORQUESTRA.

 DO BRASIL _Classificados

ITAIPUAÇU
Entre —o mar e monta-

nha vendo no loteamento"Serramar de Itaipuaçú"
ótima áree da 1.167m*
c/luz água linda vista para o
mar Inf. Tel: 722-0746 Sil-
veira CRECI 10398.

IMÓVEIS
-VJLUGUEL

too
fCABAi

ALUGO CASA - Simples
praie Icaral cond. fechado c/in-
terf. aomwitttrfamília pequena
ir* Monwa Coser 118 c/7'

ta I7t_

CLASSIDISCADOS JB
5M-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8: às 19 horas e
sábado das 8 às 13

ÍSSm%%- __6_KDÍ___m\à\
IT-U-Pü

iümiwiiiiiiwÈÊÊÊmãsmmmÈmm[tta

SRM
ALUGA CASA
ALTO LUXO

6 qts. (1 suite) 4 sis,
piscinas, churr. depend.
gar. Estr. Caetano Montei-
ro 1737
Tratar Tel: 722-6618.

3 IMÓVEIS 710-1338
¦'» t » i i ( t-C-4VÁ I 4 4jL_l'> . ii ¦*- t i ítlii '• V«> h t *- *.**.*? +.±-m.*-4 4t.» *> .-».>--..,..¦,.

fl •- -f A * I
¦....-.- -¦..-¦.••r-Jr.«;i-í-if._;»*._-j.,4 e*4f<

1**41 í I -
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OFERTAS ITAIPU
COND. UBÁ il — 2 excel. lotes 1o
420m2 apenas 550 mil, 2o 480m2 (jun-
to a pise.) 650 mil PI 6008.

FAZENDINHA Itaipu lote plano mura-
do p/1 lado 535m2. est. prop. PI 6001.

FAZENDINHA ITAIPU — 4 lotes jun-
tos (201 Sm2) est., prop. Ac. tel. PI
6000.

MARAVISTA II — Lote plano próx.
Rincão só 400 mil. PI 6006.

CAMPO BELO — Próx. Telerj lote
560m2. Apenas 100 mil. PI 6039.

MAGNÍFICA ÁREA — 2800m2, pia-
níssima, esquina fte p/ asf. próx. praia
Itaipu, fundo p/ reserva, estudo pro-
posta. Ac. imóvel, tel e carro. PI 6080.

JARDIM FAZENDINHA— Próx. Vale
Faliz, lote 450m2. Todo murado, rua
iluminada a mercúrio 160 mil. PI 6027.

FAZENDINHA ITAIPU — Próx. Cond.
Ubá Floresta a 150m afast. lote
450m2. Só 100 mil. PI 6026.

BOA VISTA Junto a Telerj lote 480m2,
negócio ocasião. Só 260 mil. Ac. carro
PI 6060.

AMPLA RES. — 1a loc. 3 qtos. suite,
salão, 2 amb. banh. soa, copa-coz.,
dep. compi. empr. ótimo quintal mura-
do varanda gar. sauna lavand. Junto ao
asfalto. Apenas 2.980 mil c/400 mil
sinal. Saldo CEF. PI 3018.

COND GREEN PARK — Lote plano.
Só 950 mil. PI 6033.

VILA SÀO PEDRO "O Mais Alto Pa-
dião" — Magnif. lote plano, todo mu-
tado — junto asfalto e residências de
alto estilo. PI 6065.

PRAIA ITAIPU — MAGNIF. RESID. —
420m2, área construída em 2 lotes
(720m2), planíssimos e murados. 4
varandas, 3 qtos (1 c/suíte), escrit. 2
salas, copa, coz., dep. compi. emp.,
gar. jard. etc. 6 milh. Ac. Imóv. car.
telef. e SFH. Est. prop. PI 3020.

RESID. C/ EXC. terreno arborizado
704 m2, fundo p/reserva florestal c/ 3
qtos. var. e dep. (falta acab.) Só 950'miL Facilita-se. PI 3019.

'TERR. COMERCIAL — Fte. p/ estr.
j Itaipu junto à cond. 600m2, plano me-
lhor ponto da região. 2 milhs. PI-6100.

A SUA RESIDÊNCIA NO MARAVIS-
TA II — Finíssimo acabamento — 03
qtos (suíte), salão 3 amb, escritório,
copa, coz, lareira, piscina, churrasq.
lavand. ducha, canil, oficina, casa de
caseiro, 2 ótimos lotes (720m2). 3
varandas, gar, 2 car. 300m2 de área
construída, etc. 4.800 mil. Est prop.
PI-3021.

RESID. COLONIAL VAZIA — C/am-
pio quint. plano e murado (720m2) —
Salão 2 q. Copa, Coz, Área, Gar. casa
p/caseiro — Qto. sl. Coz. Bh. Sinal.
1.800 mil + Transf. saldo CEF 800 mil
c/CZ$ 3.000, p/mês (7 anos) PI-3022.

CIDADE BALNEÁRIA — ITAIPU —
Próx. asf. exc. lote plano. Só 350 miL
PI-6056.

MELHOR PONTO MARAVISTA —
Casa em final de constr. 2 qtos. ste.
salão dep. empr. Apenas 1.900 mil PI-
2011.

LOTE COMERCIAL—Fte p/Av. Cen-
trai 500m2. 380 mil est proposta PI-
6155.

CONDOMÍNIO UBÁ TERRA NOVA
— Magnífica vista panorâmica. 920
m2. 900 mil. PI 6073

A SUA FUTURA RESIDÊNCIA
PERTINHO DA PRAIA — NO MELHOR BAIRRO DE
ITAIPU — ALTO LUXO — ESTILO COLONIAL. C/jar-
dim, varanda, garagem, quintal murado, salão, 3 qtos.
(1 c/suíte) copa coz., banh. soe, área, dep. compi.
empr. Sinal 400 mil (ac carro, telef.). Saldo p/ CEF —
em forma de aluguel. USE O SEU FGTS e more no que
é seu. CONSTRUÇÃO: TRATAR Construtora Ltda.

VENDAS: PRÊMIO IMÓVEIS

SANTO ANTOMO—ITAIPU — Res.
vazia salão 3 ambs. 3 qtos (ste) dep.
empr. quintal gar. etc Apenas 2.600
mil. PI-3035.

FAZENDINHA—ARGEU — Res col.
c/pisc. salão 2 ambs. 3 qtos. (ste) copa
coz. dep. empr. gar. quintal murado. 3
milhs. Ac. SFH. PI-3034.

CASA 1' loc. itaipu—Sla. 2 qtos. dep.
quintal gar. 1.300 mil. Ac. SFH. PI-
2004.

ITAIPU — MARAVISTA — Res. colo-
nial 3 qtos. (ste) salão dep. empr.
quintal gar. 1a loc. Sinal 600 mil saldo
SFH. PI-3037.

ITAIPU — PRÓX. STATUS — Exc.
res. c/pisc. 3 qtos. ste. salão 2 ambs.
dep. empr. quintal ducha canil etc.
3.200 mil. Ac. SFH. PI-3040.

CASA — 1* loc. à 200m da praia Itaipu
sala 2 qtos. dep. gar. quintal 1.500 mil.
Ac. SFH. PI-2000.

EXCELENTE ÁREA—1* quadra asfal-
to MARAVISTA 1.800 m2. planíssima
murada c/banfeitoria diversas árvores
frutíf. Aceito prop. PI 6024

MARAVISTA ¦ 2 casas em final de
constr. faltando acabamento. 2 qtos.
sala coz. banh. área var. estac. p/10
carros, quintal grande (ac. carro/te!)
CzS 1.300 mil. PI 2003

OFERTAS
PIRATININGA

MAGNÍFICA RES. LUXO — 2 pav. 3
qtos. ste, salão 2 amb. dep. compi.
gar. quintal, vazia. PI 3000

CASA VAZIA PRÓX. BARRAVENTO
— C/ ótimo quintal. Apenas 1.400 mil.
PI 1000

FINANCIO DUETO EM 6 MESES —
Est prop. Ac. carro e telef. p/pagt° e
SFH c/peq. sinal — Ótima resid colo-
nial em lote plano, murado OãOm2) —
2 pavimentes — 2 salas, 4 qtos, 2
banh. soe. copa-coz, var. gar. quint.
APENAS 2400 mil PI 4010

VALE A PENA VERI SINAL 980 MIL
SALDO CEF — Ampla resid. colonial
c/5 quartos (3 suítes) salão. 2 amb.
copa, coz., bh. soe. Dep. empr. varan-
da, gar. p/2 car. arm. embut. prop total
PL-3025.

ESQUINA C/3 ÓTIMOS LOTES PI-
RAT1NINGA—Quadra 64 lote 4.5 e6
Planíssimo 300 mil cada lote. PI 6071.

O MAIS ALTO ESTILO — Res. 1*
locação c/ amplo salão pisa 3 qtos.
ste. copa coz. dep. compi. exc. quintal
(2 lotes) planos e murados Ac. SFH PI-
3038.

TERRENO PLANO MURADO — 372
m2 próx. TIBAU. Apenas 550 mil. PI
6048

LOTE PIRATININGA — Plano à 200
m. praia, 650 mil. PI 6077

LOCALIZAMOS E AVAUAMOS
O SEU

IMÓVEL GRATUITAMENTE

OFERTAS CAMBOINHAS
CAMBOINHAS Lote plano 600 m
praia 950 mil PI-6012.

PICOLÉS Magnífico lote plano, ape-
nas 1.700 mil. PI-6011.

PICOLÉS — quadra 129 — 700 m2
1.800mil. PI 6003

QUADRA 295, de esquina, 438 m2 ã
400 m. da praia. 1 milhão. PI 6061

SANTA ROSA
AMPLO CASARÃO — VAZIO — 2
pavimentes — 500m2 áreas construí-
das varandâo — 2 salões, 4 qtos (2
suítes) dep. compi. emp. Rua Calçada
gar p/2 car. 3 milh. Ac. imov. Car. Tel.
p/pgt° Est. prop. INCLUSIVE P/FINAN-
CIAMENTO DIRETO Ideal p/ Clínica,
colégio ou família numerosa.

OFERTA SÃO FRANCISCO
APTO. 2 qtos. ampla sala banh. copa
coz. área. dep. compi. CZS 2.100 mil.

OFERTA RIO BONITO
BELO SÍTIO — c/ 10 alqueires d 6
casas, curral, 32 cabeças gado exc.
preço PI 7007
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ESTRADA CELSO PEÇANHA, 4830 — Loja 2
Te!.: 709-0202 — 709-2788 — Itaipu — Niterói 19



Nós temos um ótimo
egócio para você

rVii"iiáai"iaiiiiiii' Víiiíni'iiin' 
'¦'"'' ' 

8 
'''''¦'''''"''''' ' "':'Wv'"^lÍHfa.

37.904. 27521.UNO prestações a partir de
UNO 1.5 R prestações a partir de

NÃO E
CONSÓRCIO

. :78Í «fejj«tB^«9Kati«BK«^

29.678,
ELBA prestações a partir de
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28.680.PRÊMIO prestações a partir de

TAMBÉM PICK-UP E FIORINO
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Pocket Stéreo PS 60 CCE
Rádio AM/FM, stéreo toca-fitas,
controle de volume deslizante, saída

para fone de ouvido. A 
400

nMBtaM *

Rádio Portátil RP 5040 Sanyo
Rádio AM/FM. saída para fone de
ouvido e antena telescópica.

••*••• .

\ J':t::r I'-S

- — 7"
1.350,

Cartucho Atari Polyvox
Grande variedade de jogos

290,

licrocomputador Hot Bit HB 8000
itíárp
iistema MSX, 64 K de memória e
t canais de som programáveis.
ifeclado em português. Entrada para
artucho e saída para 2 joysticks,
irális 5 fitas K.7 aplicativas, 5 cartuchos
le jogos e V livro de instruções de uso.
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Secretária Eletrônica SE 50 Gradiente
Pode ser acionada através de qualquer ^BÉS«Scr?
telefone. Liga automaticamente após T»$'v
10 toques. Desconexão automática. Não ^p
grava sinais de ocupado. Exclusivo
sistema de consulta econômica. Permite
recado interno através de um led.

15.100,

Videogame Atari Polyvox
Acompanha 1 cartucho

5.900, mj
V̂HS

I VlDEO |I CASSETTE I

Rádio Relógio FX 400 Sharp
Rádio AM/FM, alimentação em 110
e 220 V. Possui função sleep e soneca
e saída para fone de ouvido.

Fita para Videocassete - T. 120
Gradiente
Sistema VHS

740, ©gradiente*"* T120

4.900,

%.
i%

I «3 1 24
aa 55 ll**\ exr

fume Kodacolor V^-G

ÍS-.,1..' x*~-^^..;^»£iaaJfc-.

Rádio-relógio Telefone RT 350 CCE
Rádio AM/FM. mostrador para
2-1 horas, proteção contra falta de
energia elétrica, telefone com função
sigilo, memória,amplivox para
conversação sem auxílio do fone.

6.400,

Filme VRG 100-135 24 poses
Kodacolor
A Mesbla tem uma grande variedade
de filmes e câmaras Kodak. Utilize
o serviço de revelação. Durante esta
promoção e todo mês de fevereiro você
revela o tamanho normal (9x12) e
recebe o tamanho postal (10x15)

350,

ME§NA Microcomputador Expert XP 800
Gradiente
Sistema MSX, 64 K de memória,
3 canais de som programáveis, entrada
para 2 cartuchos, saída para 2 joysticks
e teclado em português.

29.900,
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MESBIA

^>aLfTier

Órgão portátil X 11 Palmer
Registros para acompanhamento e solo,
percussões poliíõnicas e efeitos especiais

45.000,

Secador Quick Fashion Philips. ¦
Leve e compacto, 600W de potência,.,
cabo anatômico.

Seca<lor/oi
Philips
Bivolt, model
o penteado.s
fio giratório^

dor Hot Fashion
volume e facilita

:e rapidamente e tem
icilita o manuseio.

Este encarte é parte integrante dos jornais: O Globo e Jornal do Brasil • Edição de 23/01 /88.

System SS 200 CCE
Sintonizador com 3 faixas de recepção,
loudness, função karaokê, seletor de
filas, tape-deck auto-stop, toca-discos
helt drive , strobe luminos* >. auto-retorno
e i aixas acústicas Bass Reflex.
Acompanha r ick

33.900,

Duplo Deck Vip 500 CCE
Duas velocidades de gravação, controle
automático de nível de gravação,
equalizador gráfico, toca-discos belt drive
com retorno automático. função
karaokê. continuous play. seletor de
fitas e caixas acústicas Bass Reflex.
Acompanha rack.

33.500,

System Tristar TS 80 Gradiente
Receiver com controles deslizantes,
sintonizador AM/FM com ajustes de
freqüência automático, memória para
6 estações FM e mais 6 AM, seleção
automática de funções e caixas
acústicas Bass Reflex. Acompanha rack.

TVC 16" Digital -CT 6010 Philips
Sei.'! ¦' ¦.>m v U¦ Ias para «•!•••;.>1 de
(anais anN-na :. it-si,ipu a dupla e
iJ\luinii'- Soiind System rum i W <le
i»,;, ri'.-!,i .tf s.nda ¦¦!¦ áudio.

28.600,

24.600,

Duplo Deck ATR 20 D Sanyo
Toca-discos belt drive, função karaokê.
seletor de fitas, duas velocidades de
gravação, sintonizador AM/FM, controle
de nível de gravação, duplo deck e
í aixas acústicas Bass Reflex.
Acompanha rack

33.900,

3 X 1 vertical GXT 150 Sanyo
Tuner AM/FM stéreo, loudness,
toca-discos belt drive, seletor de fitas,
equalizador gráfico e caixas acústicas
Bass Reflex. Acompanha rack.

25.300,

3 X 1 vertical SG 110 B Sharp
Toca-discos belt drive. receiver com
¦1 faixas, equalizador gráfico, função
karaokê. tape-deck auto-stop e caixas
acústicas Bass Reflex. Acompanha rack.
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