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Governador c o zôo
O governador Newton Car-
doso mantém na Fazenda
Rio Rancho, em Pitangui,
Minas, um zoológico com
casais de tigres siberianos,
onças pretas e pintadas e
dois leóes adultos, além de
exemplares menos perigo-
sos. A alimentação custa.
mais de CZ$ 100 mil por
més. (Página 16)

Vôlei de praia
As brincadeiras do públi-
co e o talento dos america-
nos Tim Hovland e Mike
Dodd foram as principais
atrações da etapa de qua-
lificação do II Campeona-
to Mundial de Vôlei de
Praia, que continua hoje,
a partir das 9h, na praia
de Ipanema. (Página 27)

Memória de Paris
Paris reuniu 2.500 filmes
sobre sua história e mon-
tou uma ultramoderna e
completa videoteca, inédi-
ta no mundo. Para ter aces-
so a esse fantástico acervo,
basta sentar-se diante de
um monitor de TV e fazer o
pedido a um terminal de
computador. (Página 18)

SPECIAL
WbàéBl

O mais novo Eldorado bra-
sileiro, às margens do rio
Juruena, em Mato Grosso,
não tem dono. Caberá ao
ministro das Minas e Ener-
gia, Aureliano Chaves, de-
cidir quem explorará esta
área, que tem um potencial
inicial de no mínimo aua--trocentss tqneíadas de ou-
ro (seis bilhões de dólares),
dinheiro suficiente para
comprar no Rio a Avenida
Vieira Souto inteira. A de-
cisão do ministro deverá
encerrar uma guerra suja
entre a Juruana Mineração
e 800 garimpeiros. Nesse
conflito, que inclui ataques
noturnos, afundamento de
barcos e emboscadas, já
morreram seis pessoas e
dezenas foram feridas. En-
quanto isso, 36 toneladas
do ouro de Mato Grosso de-
saparecem anualmente.

DOMINGO
A neurose virou uma bana-
lidade tão quotidiana, que
nem se preocupa mais em
esconder seu nome. O colu-
nista Tutty Vasques lançou
um concurso destinado a
escolher -a história meis
neurótica que chegasse a
Redação. Tratava-se, claro,
de--u-ma--brincadeira que
oferecia como prêmios cai-
xas de Somallium e um pa-
pel no próximo filme do
Jabor. Recebeu, porém, 173
cartas que, não só descre-
viam detalhes neuróticos
dos remetentes, como da-
vam nomes, endereçosjí te-
lefones. Os neuroticos, por
motivos não muito claros,
largaram os divãs e botaram
a boca no mundo. Magali
Barreto é maníaco-
depressiva, Danielita Braga
sente pressão na nuca e sua
frio quando anda de ônibus,
Lúcia Vieira não sai de ca-
sa. Nem Freud explica.

Calamidade ronda

a cidade arrasada

O prefeito Saturnino Braga decre-
tou estado de emergência no Rio, após
um vôo de helicóptero em que constatou
"fraturas e arranhões" em todos os mor-
ros, principalmente no maciço da Tijuca.
"Fiquei impressionado. É como se a
cidade tivesse sido destruída por um

gigante", afirmou. Se as chuvas persisti-
rem, a calamidade é inevitável.

São 40, oficialmente, os mortos nos
deslizamentos e desabamentos ocorridos
em vários pontos, mas os bombeiros, a
Defesa Civil e testemunhas da tragédia
acreditam que haja dezenas de vítimas
sob os escombros, como na Clínica Santa
Genoveva, em Santa Teresa. Destruída

por uma avalanche de pedras e terra, a
clínica tem 30 a 40 pacientes e funcioná-
rios desaparecidos.

Os bairros mais atingidos são Tiju-
ca, Santa Teresa e Rio Comprido. Há
centenas de feridos e mais de 15.000
desabrigados. Os hospitais particulares
estão ajudando no atendimento de
emergência. Vários bairros têm proble-
mas de energia elétrica. O Alto dá Boa
Vista está sem luz desde a noite de sexta-
feira. A Cedae registra vazamentos em
toda a cidade e mobiliza equipes espe-
ciais para os reparos.

O catador de papéis José Messias de
Souza, 54, foi colhido pelo desastre num

dia de alegria: quase ao mesmo tempo
em que sua mulher dava à luz mais uma
filha, na maternidade, morriam soterra-
dos em dois barracos de sua família dois
filhos, um sobrinho e duas netas.

Na Rua Oriente, em Santa Teresa,
parte da estrutura de um prédio de oito
andares desmoronou e matou três pes-
soas de uma família numa casa localiza-
da rua abaixo. No alto do Sumaré, 80
homens que trabalham na recuperação
de transmissores das emissoras de rádio
aguardavam resgate no final da noite.
No interior, as chuvas provocaram
mortes em Volta Redonda, Mangara-
tiba e Barra do Piraí. (Páginas 8 e 9)

Marcelo Carnaval

Combate à radiação rrr^^p^vr^frWí---win- aia - r: a • t paa—. Saturnino comparou as cenas do resgate de corpos em Santa Teresa aos horrores da guerraA n 11 c n f11 o ri r\ Itcinn hrnpi ¦* ®—'A ousadia do físico brasilei
ro Carlos Alberto Nogueira
de Oliveira foi decisiva para
salvar as vítimas do aciden-
te nuclear em Goiânia. Ele
mudou os padrões médicos
para tratamento de conta-
minados. (Página 16)

Mistério das aves
Todo fevereiro, 100 mil an-
dorinhões — da família dos
beija-flores — chegam a
uma fazenda a 200 quilôme-
tros de Natal (RN). Quando
partem, em agosto, deixam
50 mil toneladas de fezes
para adubo. (Página 16)
Hiperinflação
Se o governo não controlar
as despesas públicas, é
grande o risco de explosão
inflacionária e violenta re-
cessão, adverte o secretá-
rio do Tesouro, César Xi-
menes. (Página 24)
Casaljg^Decoração

Uma alergia fez Mary Ann
Pedrosa trocar a pintura a
óleo por tapeçaria, serigra-
fia e decoração. A melhor
mostra do trabalho que faz
há 17 anos está em seu
apartamento. * Torneira
pode ser escultura na hora
do acabamento. * Estúdio
Babilônia inventa e brinca
com móveis.

Mobilização tenta reduzir caos

O governador Moreira Franco
colocou de plantão todas as secreta-
rias estaduais, para dar apoio à
Prefeitura do Rio no trabalho de
recuperação da cidade. A limpe-
za dos pontos mais afetados pelo
temporal foi iniciada ontem, com
a mobilização de 1500 funcionári-
os da Comlurb, reforçados por em-
presas particulares contratadas.

Nas garagens alagadas de prédios
da Tijuca, a água está sendo retirada
por bombas de esgotamento, da se-
cretaria estadual de Desenvolvimen-
to Urbano, enquanto turmas da Ce-
dae desinfetam cisternas. Os bombei-
ros e a Defesa Civil concentram suas
atividades em Santa Teresa e nos
morros da Formiga e do Borel, os
locais mais atingidos pelas enchentes.

O .Inamps cedeu 350 leitos da
rede pública para atendimento às
vítimas do desabamento da Clínica
Santa Genoveva. O combate à lep-
tospirose nas áreas alagadas somente
será possível quando as águas baixa-
rem. A Prefeitura do Rio está pro-
movendo um mutirão de solidarieda-
de com as regiões administrativas das
áreas mais atingidas. (Página 12)

Desastre ainda ameaça o Rio

As chuvas que castigaram o Rio na
sexta-feira e recomeçaram ontem à noite
continuam ameaçando hoje, de acordo com
previsões do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais, do Instituto Nacional, do
Uruguai e do Instituto de Meteorologia. No
Rio e em Niterói, o tempo hoje será enco-
berto, com pancadas de chuvas e trovoa-
das. A temperatura permanecerá estável.

De acordo com o INPE, o clima desses
dias, no estado, deve-se a um fenômeno
meteorológico conhecido por 

"zona de con-
vergência do Atlântico Sul", e se traduz nas
fotos tomadas de satélites numa linha de
nuvens que se estende por 7.000 quilôme-
tros — do Sul do Amazonas ao extremo Sul
da África do Sul."Normalmente, essa chuva é distribuída

de forma mais democrática", explica Pedro
Silva Dias, do INPE. Nos últimos 20 dias,
porém, a linha de nuvens permaneceu pratica-
mente parada, castigando intensamente as
regiões que cobre. Ana Mana Mattos, do
Serviço Nacional de Meteorologia, acha que a
chuva de hoje poderá causar transtornos tam-
bém na região serrana. (Página 13. Foto
do satélite e tempo no mundo, página 22)

Rebelião cresce

e 700 param na

PM de São Paulo

A rebelião na PM de São Paulo se
alastrou, com a adesão à greve de 700
homens de cinco batalhões. Um protes-
to de 200'*po!iciais foi reprimido e a
população tomou o partido dos mani-
festantes. O chefe do SNI, general Ivan
Mendes, informou ao presidente da
Constituinte, Ulysses Guimarães, que
a situação está sob controle. (Pág. 22)

Ulysses faz ao

governo proposta

de 
6armistício'

O deputado Uiyssel Guimarães vjsi-
tou o chefe do SNI, general Ivan de Souza
Mendes, depois de ter proposto "armistí-
cio" ao governo. Após receber Ulysses —
que foi tratar dos problemas da PM pau-
lista mas falou também de política —,
Ivan disse que o presidente da Constituiu}
te e o presidente Sarney se entendem,
e isso é bom para o país. (Páginas 3 e 5)

Maracanã sem

condições adiao»

Fia x Bangu

O temporal de sexta-feira tam-
bém provocou o adiamento do .dás-
sico entre Flamengo e Bangu, mar-
cado para esta tarde, no Maracanã.
Os vestiários foram totalmente in-
vadidos pela água, e não será possí-
vel solucionar o problema a tempo.
A nova data para realização do jogo
deverá ser decidida de comum acor-
do entre os dois clubes. (Página 30)

Receita estuda

compensação do

IR[ antecipado

A Receita Federal estuda uma
forma que facilite para os contribuin-
tes com mais de uma fonte de rendi-
mentos o pagamento da antecipação
trimestral a vencer em abril. São
duas as propostas cm exame: permi-
tir a dedução do imposto recolhido
a mais no ano passado ou a utjli-
zação da quarta parcela do impôs-
to retido a mais em 85. (Página 25)

Ex-diretor do

Banerj terá que

depor na polícia
A comissão que investiga há cinco

meses irregularidades cometidas no Ba-
nerj durante o governo Brizola suspeita
de que Paulo Júdice, antigo diretor de
crédito imobiliário, tenha participado dc
um plano para lesar o banco, por meio
de empréstimos a construtores. Os sus-
peitos serão intimados a depor na po-
líciáj que abrirá inquérito. (Página 24)

Maternidade na

Cisjordânia é

atacada com gás
Mais dois manifestantes palesti-

nos — um deles, um menino de 11
anos — morreram em choques com
soldados israelenses na Cisjordânia
ocupada. Em Ramallah, os militares
atacaram com bombas de gás lacri-
mogêneo a maternidade do hospital
para onde foi levada uma das víti-
mas; mães e bebês foram levados
às pressas para outra ala. (Página 20)

Contrabando

domina mercado

de supérfluos

As importadoras do Rio e de São
Paulo estão perdendo espaço para o con-
trabando e os frpe-shops. Nas principais
cidades brasileiras, é comum a oferta nas
ruas de walkie-talkiesi, televisores e rá-
dios fabricados em países orientais.
Quem viaja compra nos írcc-shops
dos aeroportos. Por isso, as importadoras
perderam 60% da clientela. (Página 26)
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ao processo politico, como no publico cm sul-argentina-paraguai bahia - caminho do descobrimento Rio.curitiba.Foz.Assungao.santaFe.cordoba.Mendoza Televisao — A ahtrtura
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i>T. JOSC oaniey na conta do mais tragil Londr.na.Sao Paulo.R.o Duraqao:13 dias Vit6ria.Guarapar..n.0. Regresso opcional de avido da C.dado A.res.Montevideo,Punta Del Este.Porto Alegre.Curitiba.R.o a televisao 101 petllda ao MiniS-
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que cercam habituaimente um presidente da UaiBletDRB ...II "sla e radialista Joao Veras,
Renublica P se flnrnvpitnm rl-1 rnnvivonri^  MJITWEiRaa Uo Io»«, #0 Or. MOJ T»U.:I8l-»156(WUU0a42-0447/m-IB79/242-8300 - EMBRATUR 00017 00-41-1 m¦•fWRBST!* ex-diretor da Radio Globo, em' Jj , 'JPjOVeiiam ua COn\iycnCia nUMS-COPACJllUINAiAv. N.S.Copacabana. 749 Or. 705 -Tol 236-0107 -EMBRATUR 00017-01-41-3 Min is diirantp mii#^que llies e concedida seia a que tftulo for. Sr\ njDCAKPca.Saens Pefta)Ru» c.da Bonumj^BLo]a 220 (OVitrine daTi]uca)Tei.:234-7397 -embratur 00017-03-41-2 • FrnfflTnTWla' 'hi! - Minjs- auranie mais lie
Kr iHonHfirot inLnM«. « HSft.n #y NTTEROhAv. Amaial Pe.xoto, 36 Sobrelo)a 111 (Galena Paz) • Tel :7l8-4090 - EMBRATUR 000617-82-41-9 ? ailOS. SegUndo fontes llgadasor. JOSC parney luclltltica lntcn^oes C dltun- TSg&jl IPANEMA -PAXTUR-Rua Vise, de PirajiS, 330 Lola 10s- Tel.:287-0999 R^RiIkKjUJBB s iSSminl«5rln Eilvinrin Iim-'node suspeitas sobre OS obietivos de auressoes / Mr? BAKKA. Av das Americas. 4790 Sala 422 - TbI.:3^5-9487 ¦ EMBRATUR 00017-02-41-9 BaatWHfffW5 ¦ levanoo um pt-
desestabilizadoras com as quiis 'iciri cue SAOPADLO: Av.SaoLuiz. 187-2' Sobreloja Sala 30 (Galena Metrdpole)-Tel 231-2983-EMBRATUR 00017-04-41-6 jg dido do governador Newton
pretendem interromper seu governo e ao " cornice./aT sua^tfria^amesmo tempo mostra-se decidido a enfren-  concorrencia, aberta cm editaltar as campanhas como clas sc aprcscnta- publicado no Diario Oficial, derem, devolvendo acusacoes e fazendo saber ~ 4 de dozembro, atraves da em-a qucm intcressar possa que nao renuncia, Pres:i que criou, a Televisao 
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nao se mata nem sera deposto. Esta cons- Car.a! 2 de Minas Gerais Ltda,

Sj B ate a
governar asseguraram o rcspeito U ^ 11SS3fA ¦dij<aji!i ma IIHki'iTiiinrirt ¦ entraifo
confianqa das For?as Armadas. h Hfll^HKlP^T ^ a • 1 Lf . ^: -JTCl 83S IRffll IUCVB H r u

De quaiquer forma ha uma batalha, § WBBsmSBm ft A I | I S I 1 iHn refCcspticie de nova guerra do fim do fc? * iil3iiS®SI<ii€3 p N,° .^^"^^"inuTum pcdido

rios forarrij, muitos deles, i'ntimidados pela I Pwia propria - me.a nonsao. H desalcnto: "Estou tentando me
mobilizaqao de opiniao publica conduzida I 

 pbeco por semana.-uSS 7oo.^^rfo. au,.„. | ^raS ^mlodo Zdo^ Pen-
tanto a dircita como a esquerda, por entida- B naa|| WMPft /«> nrm, ja ^ REDUQO^ >,-0 At^03anos-a'"tis-SDa03u P6?nos -°58??dascor!to. H sei que ninguem fosse entrar
des agressivas e dispostas a promover uma H faH ESTAV'*" - (Acompaniwmartto no mesmo qua«o con. oz aduitot). g nessa concorrencia, pois televi-
rapida mudanga de governo. A pcrspectiva 9 Ha^OV'KI MF^k m s'10 naH 1-1 '1r'nca<JL'ira- Tomara
hoje e dc um mandato de quatro anos, H jgi m — w ¦f.a«i  ^aiilgEal i que 0 governador nao se envol-
chegando-se a admitir novamente a hipotese ¦ d&QU iHlalyllllECSRS Ml"CralC Bk^t H va muito, porque o jogo fica
da introduqao do sistema parlamentarista, B <& "*ir#-Wu-r PVwIl SPplBlawScI i pcs.ado c' a?.9ra.'apesar dc scr
na realidade a unica reforma politica que I europa maravilhosa europa essencial Aproweit* o» prapo# d« Baixa E#ta?ao I amj8° "•'° Posso nu.'s
teria efeito real na mudanca das estruturas W 36 dias -10 palsea 23 dias -08 poises T2ni<vn3r??Al(8i0JvnT(?oBn^r9riwdft H llcdlr sua aJuda. IU1I» nogocia
de eoverno no n-ik Mas n nr/»ciHont.« r-| Hortugal-Espanha-Franga-ltilla-Austrla^Suifa Itnl.B-Austr.u-Su.'fa-Alomanha-Holonda T0KY0-0-.AKA.KY0T0-PEKiNG-CANTA0.H0NQ KONG B em que ele ja entrou , disseac governo no pais. Mas O presidente espera gj Aiemanha-Holanda-BfilQica.lnglaterra B«lglca;lnglaterra-Fran«a I Jota Vera* referi'ndo mrainda alterar a expcctativa atual. $9 Saidas: Snftns: said»#:Fev,2e. ¦ Joao veras, reiennuo-se a par-

Ouanto a sucessao nresid.-nri il n Sr ¦ FEV. 25 fev.27 - MAR. 05-12-id 26- M*-" «SL H ticipaqao da Ediminas, na con-
iiivc^r l ,!", 

sao. presiaenciai, o br. | MAR; 03-10-17-24-31 abr. 02-09 • ¦ correncia.Ulysses Cruimaracs, que se definira pessoal- k! europa fascinante wIIctI CAiG S
niente pelos cinco anos, concluiu que nao so Q 25 dias - 09 paises ocidente europeu OBAsiL/usA/inASiL la A Ediminas — Ediiora Gra-
seriaum risco prolongar o governo do-Sr. I Be!gTcaU|nglVtf^ "tugai - E°p8anPha8Fr" nfa-itSha - Suiga WALT DiSNEVW0Rttv^PC0T CENTER 1 fica Industrial de Minas Gerais.
JOSC barney como tambem que sua oportu- N Soidas: Luxomburno-B6lgica-lnolaterra 30 Kb de bagagemIda a r.a volia. servioo da bordo em R S/A — apresenta como S0C1OS O
nidade de chegar por eleiqao a Presidencia | FAEBvn2J2 °512''9 26* ?»«"»•' MAn puhlicitario Frederico Ozanam
da Republica esgota-se este ano. Em 1989 M : 25'M ' Saidos;T^as as Qua.u.3 otiominoos/owe.f »\ Pereira e sua mulher Maria
teria ele "n" adversarios dentro do seu P "Parteaeroa fiio/Oriando/Rio: bbb Llllza dc Souza Pereira, (ele
pr6prio partido mas este ano ele teria de §| Mk ¦¦fcja caa ta^gns, cwanca ull 47a'oo V fiss'i^V' ! rra p e atc %y" .lluan(1ose

disputar sua candidatura somente ao ex- 1 ifj> JikMilaE fflyUfl l.cencmu para casar), propne-
govefnaddr ^rancoMoiitoiovxnfe-assumin----- tarios tambem da Facta Publi-

MaJSSmo-- SsSS
mente do partido em face da inexperiencia | aaaaaKB ^aaa^aw, »ami » MSB aaB A>"dTmTnas 7(»7J_ nmv-ido presidente do PMDB em eleigoes majo- rrfOTL„ 2»»asmm«m. 5S«m« S p,Sp7aI
aes em levar seu p eito a trente,_sobretudo |j  w -«•» 

aouarela do brasil 1 das outras seigconcorrentes.ClepOiS que O Sr. Ulysses Guimaraes illgres- W V Saidas: l7»llua-07capiJals-ne«ifo-JoaoPessoa-NatBl n Advprssirin rinna ri'isou no plenario da Asscmbleia com um halo fifi 1 mar. 19-abr. ie - mai. 07-21 -jun. 11-25 Fonaiwa-saouis-Beiema Manaus. i anversano uona aa
. , X- 1 ,I'?MO 11 JUL. 02-09-16-30 - AGO. 13-27 - SET. 10-24 - OUT. 15 Soidaa:FEV. 28 - MAR. 10 E mais popular einissora AM dede her6i, o senhor constituintef, sob os i OITAWA; 

jP NOV.12-DEZ. 03-17 brasil air,ante 1 Belo Horizonte, a Radio Ita-'aplausos entusiasticos de esquerda, que vi- |a """'"V* !r ....... „ _. . _ 22 diaB - 09 capitals - Sslvador-Maceio-Recite H ,ip nrnnriprhrlp Hn inrmnh-> omrimln^A „i„ _„- fel imiwii.^^ * MIAMI - Suas praias, seus ShoppingiEenters. Jo5o Pessoa-Natal Kortaleja-SiSo Luis-Bclom e Manaus. Is [jaia, oe proprieoauL 00 joma-nna esgnmindo com tic para constrange-lo H orlando - o Mundo da Fantasia da Disneyworid e do Futuro SdidastFEv. 22 - mar, or H lista Januario Carntiro, prtsi-a convocar o Diret6rio Nacional oue m NiAOA«AFAiui\ d& Epcot Center, puro sonho. nordgstc maravuhoso If dente da Amirt — Associacao
nresidenntc do PMDR n;ln pmtnri'i Hp vnr 19 / A SAVANNAH - A terra da eterna lembran<pa de "E o Vento Levou" 10 dias - 04 c«p*taia «Stilvudor-Macefo-Recite H *.¦ ¦ , n .P M . i ,0 gostana ac vcr I *»*»*. Jt CHARLESTON - 0 ber?o da Nobroza Americana. Raizes e Familias. .JoSoPessoa. 1 Mineira de Radio e 1 elevisao.reuniao antes da promillgacjao da Consti- washswotoa I w NEW BERN - Todoocharme europeu com aquele toque Sui'90 na America 8a»dats:F£V 22 - MAR. 05 i| — [0j procurada por (lepll-tuicao. M I f WILLIAMSBURG - Um resumo da lustoria Americana mu.to bem contada ¦ NORDESTE MAHAV1LHOSOII H tnrlnc rin PR! mm n ,,U«,™

ODresidented-ironstit.linlen-H.nnnm I 7 I PHILADELFIA - O comeqo de tudo, o aricontro da America de 12 dlas - 06 capijai, . Salvador-Mace.O-Rec.fe B tadOS do PFL, que a elegeram ¦u presiaente ua eonstituintc pagou um H «™«»/ & ontem e de hoje. .U„J?,^ %60.» wD#,?'e i como a adversaria ideal paraprego pelo crescimcntu do seu prcstigio na g Washington - a Casabranca, o Capitoiio, seus famosos Museus. wnonrftfi: bttViAi 11 enfrentar Newton Cardoso naesquerda e em setores notorios da opiniao Eg , NtVv' vork - Mil e,™ atra'^s da capital Mundo. ,5 di9S tof4 i 
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^ , ,nublica — o de dr-si'nr-ulo-ir r.-i,•r.-ti,.'.-. B /i^ CATARATAS DO NIAGARA - Uma das Maravilhas do Mundo. I disputa politica pelo canal depuoiica o fle acsencauear rcatjdO critica | f TORONTO - 0 Centre Canadense das compras. sania'pEV 2°- wSvn ob I TV O Ministro das Minas enos meios militares que ja o haviam assimi- S3 Ifc^ / Ottawa - a Capital poimca do Canada. «,«. t,,™^ -I S I ^
lado ao longo do processo de transiqao. Mas 1 \ Jf.?S™EA!r' A F^.na Africa. (S^f rTTZTT 
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I Enereia. Aureliano Chaves.-

seu ataque aos "tres patetas" teve enderego fl \ ?| Fmntn^r?8 °orn l^Jl «.w«»:Fev.22,map os | durante sua estada em Belo
certo e objetivo limitado. Ele visou nao as \^s„.a„. §1 Horizonte, na ultima semana..'
Fondas Armadas, mas ao presidente Jose If  ——- foi procurado por parlamenta-
Sarney, que se considera respaldado na sua B p- ®5ejb0 M\ r-.^Ti iiffnitu ri hw rLS' 1,116 "ie Peti'ram toc,° 0
a§ao politica e gbyernamental pelo dispositi- B g „ _ S^llS JwfBOBC8Blv B empenho em favor da Itatiaia.
VO militar de que sc fez arauto nas criticas it S| 1 Santiago-Viria del Mar-Pu,)rIo Monrt-Barilocho Ej
Constituinte. Enfim, e um episodio da su- | 1 ¦ dema^ conprrentes sao •
cessao prcsidencial, que se trava no prcssu- 1 iOTMl| KfWm | LAGOS CKiIPM<!l I Slstema Diano do Comercio
posto da antecipaqao para este ano da || Hi ^ I Santiago-vino do) Mur-^uerto rviontt-Pmiiiu § Del Key dt Televisao Ltda.,
eleiqao do futuro presidente da Republica. I roteiros: 17-22g 27 dias VisitondoiMiami-Oriando-Disney Worid-Epcot Center. I Dur^8d:i0g | Uma uniao entre os empresa-
O Sr. Ulysses Guimaraes teria tudo para ser H Washmgton-Toronto-Montreal New York-San Francisco-Las Vegas-Los Angeles-Acapulco- | CfllZeilTOS SHORPiOS rios Jose Costa (Diario do Co0 candidate do Sr. Josd Sarncy. Hoje isso I sa'Ts: mar. 12 - abr. 09 - mai. 07-23 - jun. 11-25-jul. 02-09-16-30 8 
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l| "ic'rcio) e Marco Aurelio Jarjurvat licaildo mais dlltcil, como esta se in- §| AGO. 20 - SET I /- OUT. 22. ¦ Nao ax.£to, no moral Sul Americano do Ooeano Pacif.co, 0 Carnciro (RaJio Del ki'vl -1.11-

CUmbindO de llizer O ministro Atltnnin ('-.r ^   uaiafj^curf.io ;.enH;ih.'injc t> ii.it, rotiffripntft poucas a^. quo i^wj. . ,
. - I • C, W BgaMaM^BBBBMMIMaiMlliaiillMWBMBMWBBaSM388B^HB8BWW^^^??ISIiiiWIHI 30 the podDtn comparar am todo O mundo. Com todo 0 ? BaaaH bos da capital, aleill da llisnc-los|Magalnaes, escudfeiro e artt hetro disoo- II M—1J.'-± 1«r^-l»?• vr-1H in¦--^IbW contortolavasantio«mr«carwiseicobwos»oco n n . ... '
ru'v.-l ni vin.ni-.nl-. Hn p.,I/,,.;,, ,|„ p|.,„ 7, fl 

^conhacora os monumental fllacaras da r«gTao sul do fl lorid iao Joao Bosco (Sistemanivci na van^uarda do I alacio do 1 latiallo || | cinio Cufmioando46mamarawihosaLsgoad»sRgfaei fj Salesiano de Video) ligado a¦Mavh lix7T*r» Ho n-ntnmhnun' K B Igrcja Catdlica; a Radio Difu-iNUVO ilVIO ae Urutemoeig P m sSo Ebenezer, do Rio; a Radio
H Hl l aMl ll Sao PauloiAw.Brifl.Faria Lniif., 1501 tol.:(011)814-0444 M aTU ,, , , . n .

O lomalista Luis Gutcnibere autor do B i * I — iaipinn> Ca;mpinas-sP:Rua da Conceipao, 289 - tei.:(0l92)32-6i88 B 1 1 v "'inueirantes, Ue Pelotas;
livro d Jogo da Outa-Parida. conclu, um 1 CENTRO RUA MEXICO. 21 U)JA TEL.:217-1840 I tT T'iflT' 

8
novo romance cuia trama e armada com II liPANEIVIA:RUA VISC.DE PIRAJ/i 547 Porto Aiegre:R&a dos AndrndasT 1137 s/505 - tel.:(O5i2)25-i062 i I elevisao sociedade Ltda, que
personagens oriundos do Paldcio (l<i Itamn 1 i-QJA A - TEL.:511 -1840 EMBRATUR 00002 00-41 -9 clfHerwnt^t Goaa^es.^s^oV-^i:!^ 1 "a° :iPrfen,ou ainda dl>
rati cu Hic n t a^ ao coni n! e t a. Todos™„nw,i iirir^",nrF«.J«wowr«w«H

/ se inscreveram no uentel, em{.a(ulos I (isiciio uranco , ,,1 .i  Belo Mon/onte, no prazo legaL
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NewtonColuna do Castello

agora canal

de televisão-
BELO HORIZONTE —

Se prevalecerem os critérios
até aqui adotados pelo prt-.ii-
dente José Sarney para distri-
buir concessões de rádio e tele-
visão — eles são preferencial-
mente políticos — a Eídiminas
S/A. uma empresa criada porempresários ligados ao gover-nadúj Newton Cardoso, é a
franca favorita da concorrência
aberta para o Canal 2 da capital
mineira, embora dele partici-
pem outras sete empresas.

A Ediminas monta, a partirdo Diário de Minas, comprado
o ano passado, um complexo
de comunicação destinado a
dar apoio ao governo de New-
ton. O Diário de Minas está
sendo impresso na rotativa queimprimia a última hora do Rio,
adquirida o ano passado porCZ$ 1 milhão, no curso de uma
negociação que envolveu o
próprio governador de Minas,
que manteve vários contatos
com o antigo proprietário de
Uli, jornalista Ary de Car-
valho.

Mas os planos da Ediminas
são bastante arrojados. Na pró-xima quarta-feira, a empresa
planeja lançar o Hoje em Dia,
um jornal nos moldes do
U.S.A. Today, dos Estados
Unidos. Esse novo jornal pre-tende ser de circulação nacio-
nal, uma das carências da im-
prensa mineira, que contrasta
com a tradição política do esta-
do. No setor de radiodifusáoj
os planos de comunicação new-
lista dependem, para serem de-
flagrados, de uma concorrência
em andamento no Ministério
das Comunicações, aberta a
pedido dos filhos do empresá-
rio Flávio Pentagna Guima-
rães, amigo do governador. A
rádio em disputa é AM.

Televisão — A abertura
do edital de concorrência paraa televisão foi pedida ao Minis-
tério das Comunicações, no fi-
nal do ano passado, pelo joma-
lista e radialista João Veras,
ex-diretor da Rádio Globo, em
Minas, durante mais de 20
anos. Segundo fontes ligadas
ao ministério, levando um pe-dido do governador Newton
Cardoso, João Veras já dava
como ceita a sua vitória na
concorrência, aberta em edital
publicado no Diário Oficial, de
4 de dezembro, através da em-
presa que criou, a Televisão
Canal 2 de Minas Gerais Ltda,
até saber que a Ediminas havia
entrado na concorrência.

Embora negando que tivesse
ido ao ministro Antônio Carlos
Magalhães levando um pedido
de Newton Cardoso, em cuja
campanha para o governo de
Minas trabalhou, em 1986,
João Veras não escondeu seu
desalento: "Estou tentando me
abraçar com todo mundo. Pen-
sei que ninguém fosse entrar'
nessa concorrência, pois tclevi-
são não é brincadeira. Tomara
que o governador não se envol-
va muito, porque o jogo fica
pesado e, agora, apesar de ser
amigo dele, não posso mais
pedir sua ajuda, num negócio
em que ele já entrou", disse
João Veras, referindo-se à par-
ticipação da Ediminas, na con-
correncia.

A Ediminas — Editora C.rá-
fica Industrial de Minas Gerais.
S/A — apresenta como sócios o
publicitário Frederico Ozanam
Pereira e sua mulher Maria
Luiza de Souza Pereira, (ele
era padre até 1%'J, quando se
licenciou para casar), proprie-
tários também da Facta Publi-
cidade, agência que assessora
Newton Cardoso desde os tem-

-pos. ..da Prefeitura de Conta-
gem. A Ediminas terá, prova-velmente, como principal ad-
versário, a Rádio Itatiaia, uma
das outras seis concorrentes.

Adversário — Dona da
mais popular emissora AM de
Belo Horizonte, a Rádio Ita-"
tiaia, de propriedade do jorna-lista Januário Carneiro, presi-dente da Amirt — Associação
Mineira de Rádio e Televisão

já foi procurada por depu-
tados do PFL, que a elegeram
como a adversária ideal para
enfrentar Newton Cardoso, na
disputa política pelo canal de
TV. O Ministro das Minas e
Energia, Aureliano Chaves,
durante sua estada em Belo
Horizonte, na última semana,
foi procurado por parlamenta-
res, que lhe pediram todo o
empenho em favor da Itatiaia.

Os demais concorrentes são
o Sistema Diário do Comércio

Del Rey de Televisão Ltda.,
uma união entre os empresá-
rios José Costa (Diário do Co-
mércio) e Marco Aurélio Jarjur
Carneiro (Rádio Del Rey), am-
bos da capital, além da Inspc-
toria São João Bosco (Sistema
Salesiano de Vídeo), ligado à
Igreja Católica; a Rádio Dífu-
são Ebenezer, do Rio; a Rádio
e TV Bandeirantes, de Pelotas;
e uma empresa misteriosa, a
Televisão Sociedade Ltda, que
não apresentou ainda do-

A nova guerra

do fim do mundo

©presidente 
José ss®r

Sarney está aparcn- -
temente descongestiona- \1 do com sua decisão de ^' dar a seus adversários h **" '.j

'" combate nos mesmos ' 41
termos em que vinham""sendo feitos os ataques ^ 

"wr

V,po seu governo e aos
" seus amigos. São elas
,v por elas, e o presidente leva a vantagem de
iU utilizar a cadeia nacional de rádioemissoras""huma hora em que sua voz e sua emoção
¦^alcançam ainda milhões de pessoas que o'"'ouvem 

nos rádios de pilha quando a cami-
:{n nlio do trabalho ou ainda ao lado da família

antes de sair de casa. A repercussão políticav,. t dada pelo interesse jornalístico que leva a
imprensa c as estações de televisão a re-
transmitir senão a íntegra pelo menos os

y principais tópicos das catilinárias presiden-
« ciais em resposta à ofensiva que procurou

prendê-lo ao chão minado de um "mar de
lama", isolado dos partidos políticos e amai-
diçoado pela opinião pública.

Trata-se por enquanto de uma espécie' de batalha de comunicação na qual o presi-
dente leva de saída pelo menos uma vanta-
gem, a de transmitir sua emoção em tópicos

^.indignados à parte pobre, logo a mais nume--*-rosa, da população. Seus índices de popula-
ridade nas chamadas classes "c" e "d"

- devem estar cm ascensão, embora na classe" média e nas classes ricas a polêmica entre o
^ poder e seus contestadores agrave a perple-xidade e o temor de desfechos não deseja-
Z dos da confrontação política. Às seis horas
va xla manhã, esses segmentos sociais ainda

não estão em condições de ouvir rádios e só> 
políticos inseguros se dão ao vexame de
levantar-se às 5 horas para dar um "bom-
dia, Brasil" na poderosa TV Globo, ouvida

V no começo do café da manhã. O presidente,
como se sabe, grava de véspera suas falas.

E claro que declarações como a de que"querem pôr fogo neste país" geram impuc-
to não só nos ouvintes matinais, desatentos
ao processo político, como no público cm
geral que vinha sendo mobilizado para ter o
Sr. José Sarney na conta do mais frágil
ocupante do poder e do menos preparado
para enfrentar a cupidez por benefícios dos
que cercam habitualmente um presidente da
República e se aproveitam da convivência
que lhes é concedida seja a que título for. O
Sr. José Sarney identifica intenções e difun-
de suspeitas sobre os objetivos de agressões
desestabilizadoras com as quais acha que
pretendem interromper seu governo e ao
mesmo tempo mostra-se decidido a enfren-
tar as campanhas como elas se apresenta-
rem, devolvendo acusações e fazendo saber
a quem interessar possa que não renuncia,
não se mata nem será deposto. Está cons-
ciente de que sua tolerância e seu modo de
governar lhe asseguraram o respeito e a
confiança das Forças Armadas.

De qualquer forma há uma batalha,
numa espécie de nova guerra do fim do
mundo, e dentro dela os objetivos a alcan-
çar vão se clarificando. Já se sabe que ficou
muito mais difícil para o presidente obteny
mandato de cinco anos. Seus correligioná-
rios ioram, muitos deles, intimidados pelamobilização de opinião pública conduzida
tanto à direita como à esquerda, por entida-
des agressivas e dispostas a promover uma
rápida mudança de governo. A perspectivahoje é de um mandato de quatro anos,
chegando-se a admitir novamente a hipótese
da introdução do sistema parlamentarista,na realidade a única reforma política queteria efeito real na mudança das estruturas
de governo no país. Mas o presidente espera
ainda alterar a expectativa atual.

Quanto à sucessão presidencial, o Sr.
Ulysses Guimarães, que se definira pessoal-mente pelos cinco anos, concluiu que não só
seria um risco prolongar o governo do Sr.
José Sarney como também que sua oportu-
nidade de chegar por eleição à Presidência
da República esgota-se este ano. Em 1989
teria ele "n" adversários dentro do seu
próprio partido mas este ano ele teria de
disputar sua_ candidatura somente ao ex-
governado rFranco"'Montonrr4@ -assumi»-
do um papel no grupo histórico, tenta
impor-se como a alternativa válida eleitoral-
mente do partido em face da inexperiência
do presidente do PMDB em eleições majo-
ritárias. O Sr. Montoro hoje teria dificulda-
des em levar seu pleito à frente, sobretudo
depois que o Sr. Ulysses Guimarães ingres-
sou no plenário da Assembléia com um halo
de herói, o "senhor constituinte", sob os
aplausos entusiásticos de esquerda, que vi-
nna esgrimindo com ele para constrangê-lo
a convocar o Diretório Nacional oue o
presidennte do PMDB não gostaria de ver
reunido antes da promulgação da Consti-
tuição.

O presidente da Constituinte pagou um
preço pelo crescimento do seu prestígio na
esquerda e em setores notórios da opinião
pública — o de desencadear reação crítica
nos meios militares que já o haviam assimi-
lado ao longo do processo de transição. Mas
seu ataque aos "três patetas" teve endereço
certo e objetivo limitado. Ele visou não às
Forças Armadas, mas ao presidente José
Sarney, que se considera respaldado na sua
ação política e governamental pelo dispositi-
vo militar de que se fez arauto nas críticas à
Constituinte. Enfim, é um episódio da su-
cessão presidencial, que se trava no pressu-
posto da antecipação para este ano da
eleição do futuro presidente da República.
O Sr. Ulysses Guimarães teria tudo para ser
o candidato do Sr. José Sarney. Hoje isso
vai ficando mais difícil, como está se in-
cumbindo de dizer o ministro Antônio Car-
los Magalhães, escudeiro e artilheiro dispo-
nível na vanguarda do Palácio do Planalto

Novo livro de Gutemberg-

O jornalista Luís Gutemberg, autor do
livro O Jogo da Guta-Purida, conclui um
novo romance cuja trama é armada com
personagens oriundos do Palácio do Itania

§ POUSADA DO MIO QUENIt 10d.as  Salda 30 mar, ^
s PORTO SEGURO  07 du»s , Snidtt 30 rrmr $S 10^ DO IGUAÇU  07 duis  Suidos 28/30 mar §5; VALI DO IIAJAI  05 d.as Salda 30 mar 5;% CAMPOS DO JOHOAO  04/0!> d.as  Salda 30 in.ir.
^ l'OÇOS DE CAUAS  Ob dias  Saida 30 mar §
$ ILHA DO BOI-VITORIA liUAHAPARI  0& di.ii,  Sairia 30 mar. $S GUARAPARI-VITORIA COSTA DO SOL. 04 dias  Saida 31m..i. §5; AülJAS E PHAIAS PAULISTAS  04 dias  Salda 31 mar ^
^ ROTEIRO DAS ECLUSAS  05 riijs  Sairia 30 mar ^

PAULO AFONSO - RIO SAO FRANCISCO"O valho Chico oom as praias do Nordaata" aviAo, dnibua o paaaalo fluvial.Fortalaza, Juajo.ro do Norte, Chapada do Aio.ipo. Potrolina. Rio São fra.tcisco,Repre*ftd(> Sobrodlnho, Reproua o Cataratas de Paulo Afonso, Garanhuns. Pai-mo.ra doslndlos. MocekS. Salvador. Ilha de Itaparica, Porto Seauro, Guarauari.Rio. Duraclo: 14 d.as
0B.19 Jun,/I688,

Nordeste Maravilhoso
IDA DE ÔNIBUS E VOLTA DE AVIÃO OU IDA DE AVIÃO E VOLTA DEÔNIBUSViagom por 9 Estados do Brasil Rio, Espirito Santo, Bahia, Sergipe. Alaçjoas,Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte. Coam, Rio Duração:!4 diasSaidas:05, 12, 18. 25 mar 05, 18 abr - 05, 1 7 mai. 06, 1 9 jun./88

Mato Grosso/Pantanal
BOLÍVIA - PARAGUAIConheça o mais misterioso Estado do Brasil. Rio, São Paulo, Uberlândia,Cuiiibtí. Campo Grande. Corumbá. Puerto Soares (Bolívia). Dourados,PONTA PORA. Pedro Juan Cüballero. PARAGUAI, Pres.Prudente, Sao Paulo.Rio Duração: 1 5 riiaa • Sairias:()B. 14 m.tr 0/, Ib.ibr 11 iun .'88

Navegando pelo Ainazonas f ASCINANTC VIAGEM DC NAVIOPELO MISTERIOSO RIO AMAZONAS
Termas da Pousada do Rio Quente Mm. Gov Vdliul.iros. f ora (fu S<»t>l«iii<i M.ic^ki G.irtinhuns, C«»mpin,i Cir,»ndi>Jo.hj Pt'Sio.1. N.tt.il Mossoi.i /oii.ilf.M Ctimocim. Parn.nhj tera/md.S lui/. Bfilem. 5 dms njviMj.imiM i. H»» Ainj/onas, Mjnrfus HioIDA DE ÔNIBUS - VOLTA UC AVIAODuraçAo:23 dias • Saídas 03. 31 .*l»r ?3 pin '88

IDA E VOLTA DE AVIAODuraçio:11 dias • Saidnt.-1 3 ni.ir 11 «»l»r t5m.u *2|un 07iul 8f

05 DIAS NO HOTEL TURISMORio, Ribeirflo Preto, Caldus Novas (Hotel Turismo 5 estrolas). Campinas. RioSaidas:27 fev - 05, 13, 19, 26 mar. • 09, 1 6, 23, 30 abr. - 07, 14, 21 mai,11,18, 25 |un./88

FOZ-PARAGUAI-ARGENTINA
TRES FRONTEIRAS
Rio, Curitiba, Vila Velha. Guarapuava. Cataratas do Iguaçu,
Paraguai (Pto.Pros Stroessner), Argentina (Puerto Iguazu
Missiones), Curitiba, Sao Paulo, Rio Dur«içao:07 dias
Saidas:22.23 lev 0b,09.1 3,18,20.2b.28.21).30 inar
04,1 0,15,23 übr - 07,14,21,24 mai. • Ob.lü jun , 88
ROTEIRO GUARANI
ASS UNÇAO-PARAGUAI-ARGENTINAFoz, Itaipu. Guaira, Passeio Fluvial, Sul do Brasil.
Duração: 12 dias
Saidas:05.12.19.31 mar -09,16.23 abr 07,16 mai.
10,1 7 jun./88.
SUL MARAVILHOSO
A mais coniplota oxoursao do pais abrangendo PARANA
SANTA CATAniNA- RIO GRANDE DO SUL (Regiões do vinho,
gvas e do cate). Ida pelo litoral e volta pola serra. Sào Paulo,
Cunt iba, Paranaguá, Joinville, Blumenau,Camboriu,
Florianópolis.Torres,Porto Alegro,Canola,Gramado.Caxias do
Sul,Vila Velha,Londnna.Sáo Paulo.Rio. Duração:!4 dias
SaidasiOb,09,14,21 mar -07,1b abr -07,18 mai.
13 jun./88
SUL COM FOZ DO IGUAÇU
Rio,Curitiba. Paranaguá. Joinville, Blumenau,Camboriu,
Florianópolis,Torres.Porto Alegre.Novo Hamburgo,Gramado.
Canela,Caxias do Sul,Curitiba,Vila Velha.Foí.Pto.Presidente
Stroessner(PARAGUAI),Puerto lgua*u(ARGtNTINA),
Guarapuava.Londrina,Sào Paulo,Rio. Duração; 17 dias
Saidas:05,12,16 mar. 07,14 abr. • 05,1 5 mai.-13 jun./88
ROTEIRO DAS MISSÕES '
SUL-ARGENTINA-PARAGUAIRio.São Paulo.Curitiba.Irai (Thermas),Sto.Àngelo,Sào Miguel
Sao Borja,Posadas,Assuncion.Puerto Pres.Stroessner.Foz,
Londnna.Sáo Paulo,Rio. Duração: 13 dias
Saidas:23 tev 14 mar. - 03,09.17,23.29 abr. • 07,16.
21 mai./88

ROTEIRO DO OUROPRAIAS-SERRAS-THERMAS-ESTANCIAS
Rio,Curitiba.Joinville,Blumenau.Itapema Florianópolis
(Caldas da Imperatriz),!orres.Porto Alegre,Estância Santa
lereza.Novo Hamburgo,Gramado,Canela (Hotul Lajt? riu
Pedra).Curitiba.Sáo Paulo.Ubatuba,Parati.Angra dos Reis,Rio
Duração:!2 dias
Saidas mensais

TRANSBRASIL - MANAUS
GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO
Rio,Belo Horizontu.Brasilia.Goiânia.Imperatriz.Belém.
Manaus (OPCIONAL DE AVIAO),Sâo Luiz.Terezina.Fortale/a.
Na tal, João Pessoa. Recife,Olinda. Jerusalém. Maceió. Aracaju,
Salvador.Porto Seguro.Monte Pascoal.Guarapan.Rio
Duraçâo:2! ou 25 dias
Saidas:05,16 mar. - 05,16 abr - 07,1 7 mai/88

POUSADA DO RIO QUENTE
b DIAS NA POUSADARio,Ribeirão Preto.Caldas Novas (Hotel Pousada).
Durapào:07 dias
Said«is:05,1 3.1 9.26 mar. 09.16.23.30 abr. -
21 mai. - 1 1.18,25 jun. - 09,16,23 jul./88

ARGENTINA URUC-UAI - SUL DO BRASIL
Rio.Sào Paulo.Curitiba.Paranagua,Joinville,Blumenau,
Camboriu.Florianopolis, Torres, Gramado. Canela,
Novo Hamburgo.Caxias do Sul,Porto Alegre.Pelotas.Chui.
MON1 EVIDEO.PUNlA DEL ESTE.BUENOS AIRES (5 dias),
Mar Dol Plata.Montevideo,Porto Alegre,Curitiba,Rio.
Duração:19 dias
Saidas:07 mar. • 11 abr. - 09 mai. • 11 jun /88BRASILIA-CALDAS NOVAS-ARAXA

TRIÂNGULO MINEIRO
Rio.Belo Honzonte.Brasiha.Caldas Novas (Pousada do Rio
Quente-Hotel Turismo 5 estrolas),Uberlândia,Araxa,
Campinas,Rio Duração: 11 dias
Saidas:03,10,1 7 mar. - 07,14 abr. - 05,12.19 mai. '02,09,
16 jun. • 07 jul./88

BARILOCHE-ENCANTO, BELEZA E POESIAURUGUAI-ARGENTINA-PARAGUAI
SUL DO BRASIL E FOZRio,Curitiba,Vale do Itajai,Torres.Porto Alegre.Chui,Montovideo.Punta Del Este.Buenos Aires.BARILOCHE.Neuquem.Baia Blanca.Mar Del Plata,Buenos Aires,Santa Fe,Rosistóncia.Corrientes.ASSUNÇÁO,Pto.Pros Stroessner,For.Curitiba.Rio Duraçao:21 ou 22 diasSaidas:07 mar. - 06 abr. • 07 mai. • 07 jun./88
CHILE DO ATLÂNTICO AO PACÍFICO
PARAGUAI-ARGENTINA-URUGUAI
Rio.Curitiba.Foz,Assunção,Santa Fé,Córdoba,Mendoza
(Travessia dos Andes).Santiago.Virta Del Mar,Região dos
lagos Chilenos.Bariloche.Baia Blanca.Mar Del Plata,Buenos
Aires.Montevidéo.Punta Del Este.Porto Alogre,Curitiba,Rio.
Duração:2S e 30 diasSaídas:06 mar. - 04 abr. - 05 mai. - 06 jun./88

PORTO SEGURO - BERÇO DO BRASIL
Rio,Guarapari,Ilha do Boi.Sao Mateus.Porto Seguro,Coroa
Vermelha,Santa Cruz de Cabrália.Monte Pascoal.Vitoria,Rio
Durnçno:07 ias
Saldas:07,14.21.30 mar. - 11,18 abr. - 07,16,24 mai.
11 jun./88
BAHIA - CAMINHO DO DESCOBRIMENTO
Rio,Vitória da Conquista.Jequiè,Feira de Santana.
SALVADOR (5 dias),Ilhéus,Porto Seguro,Monte Pascoal,
Vitória.Guarapari,Rio. Regresso opcional de aviào da Cidado
de Salvador ho 8" dia da excursão Duração: 10 dias
Saidas:07.10 mar. - 11 abr. • 14 mai. • 11 jun./88

UBBIetORB MATRIZ.Raa Uo Toié, 90 Or. 8003 T*U.:28l-«156(MlBX)M2-0447/22MB79/24Z-B300 • EM8RATUR 00017 00-41-1
nUJUS-COPACABJUMliAv. N.S.Copacabana, 749 Or. 705 - Tol :236-0107 - EMBRATUR 00017-01-41-3
TIJUCAiíPça.Saens PefiaJRua C de Bonfim, 348 Loja 220 (G Vitrine da TijucalTel 234-7397 - EMBRATUR 00017-03-41-2
NrnERÒI.Av. Amaral Peixoto. 30 Sobrelo)a 111 (Galena Paz) • Tel 718-4090 - EMBRATUR 000617-82-41-9
IPANEMA - PAXTUR- Rua Vise. de P.ra]A, 330 Loja 105 - Tel.;287-0999
BARRA. Av. das Américas, 4790 Sala 422 • TbI.:32S-9487 • EMBRATUR 00017-02-41-9
SAO PAULO: Av. São Luiz. 187 - 2' Sobreloja Sala 30 (Galeria Metrópole)- Tel :231-2983 - EMBRATUR 00017-04-41-6

ESTAÇÃO 06 8KI - VILLABSA 1 pO Kms, Ganevo, è um paraiso pera o$ amantes dosesportes de Inverno* 120 Kms. de p.stas ds todos osnlvois • 100 professoras • Aluguel de todo o material nofocai • Aulos Individuais ou «m grupo.
GRANO HOTEL DU PARC - 6 ESTRELASPuta própria - meia pensão.PREÇO POR SEMANA: US$ 700.•,• (Março. Ab(.l).

desconto especial para criança#Atè 03 anos - grátis - De 03 a 16 anos - 50% desconto.(Acompanhamento no rnBsmo quarto com 02 adultos).
AGORA

China
4 magníficas excursões

Aproveite o» preçoa de Baixa Estação24 d.as de viagom »o Oriente visitando: LOS ANGELESTOKYO-OSAKA.KYOTO-PEKING-CANTAQ.HONQ KONG' HAWAtl.Saldaa.Fav.26.

EUROPA MARAVILHOSA36 dias - 10 paísesHortugal-Espanha-Franço-Itálla-Austrla-SuiçaAlomanha-Holanda-Bélgica-Inglaterra
Saidas:
FEV. 25
MAR. 03-10-17-24-31
EUROPA FASCINANTE
25 dias - 09 paisesIta lia-Áustria-Suíça-Alemanha-Holanda
Bélgica-Inglaterra-França-EspanhaQníHno'
FEV. 27'- MAR. 05-12-19 26 -
ABR. 02-09

EUROPA ESSENCIAL23 dias - 08 paísesItnlia-Austria-Suiça-Alemanha-Holanda
BóIgica-iriglaterra-França
Sn/dao:
FEV. 27 - MAR. 05-12-19 26 -
ABR. 02-09

Charter
OCIDENTE EUROPEU27 diaB - 08 paísesPortugal-Espanha-França-Itália-Sulça
Luxemburgo-Bélgica-Inglaterra
Saidas:
FEV. 25 - MAR. 03-24

emAMDE
Brasil

GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO22 dias** 06 capitai» ? Maceió-Recife-João Pcs-ttaNetal-fortolozavSáo Lu»'s*üelém e Manaus.Snidas.FEV, 25 - MAR. 08
AQUARELA DO BRASIL17 <|*aa - 07 capitais - Recifé-João Pessoa-NatalFortülçza-Sâo Luís-Belóm o Manaus,SDidaa:FEV. 28 - MAR. 10

BRASIL GIGANTE22 dias • 09'-capitais - Sslvador-Maceio-RecífeJoio Pessoa-NaUl Kortuloín-StSo Luís -Bolem e Manaus.SaídnatFEV. 22 - MAR. 0r
NORDESTE MARAVILHOSO I10 dias - 04 capitais * Salvador-Maceió-RecifeJoão PessoaSaidas:FEV 22 - MAR. 05
NORDESTE MARAVILHOSO II12 riiaa - 05 capitai» • S^fvador-Maceiò-RecifeJoão Pessoa NatalSatd»s:FEV. 2? - MAR. 05

NOROESTE PRAIAS E SOL15 dias - 06 capitais - Salvador-Maceió-RecifeJoâO Po^n«-NíitHl-Fort<tlez3.
Saída.FEV. 22- MAR. Ub

SALVADOR/MACSiô E RECIFEOB dias - 03 capitaisSaldas:FEV. 22 - MAR 06

25 DIAS DE MIAMI
A NEW YORK
INCLUINDO CANADA

ONII3US
EXCLUSIVO

V Saidas:aucBic. I MAR. 19 - ABR. 16 - MAI. 07-21 - JUN. 11 -25
ottawaI ^ JUL 02-09-16-30 - AGO. 13-27 - SET. 10-24 - OUT. 15/ JT NOV. 12 - DEZ. 03 17WÔMTHCM

touokyo% MIAMI - Suas praias, seus Shopping Centers.
ORLANDO - O Mundo da Fantasia da Disneyworld e do FuturoniaoauaFAUay .ggy d6 Epcot Center, puro sonho.

/ r SAVANNAH - A terra da eterna lembrança de "E o Vento Levou"CHARLESTON - O berço da Nobreza Americana. Raízes e Famílias.
wASHiaaTOfi í v NEW BERN - Todo o charme europeu com aquele toque Suíço na América

i J f WILLIAiVISBURG - Um resumo da história Americana muito bem contada
y \ PHILADELFIA - O começo de tudo, o encontro da América de

ontem e de hoje.
j&r WASHINGTON - A Casabranca, o Capitólio, seus famosos Museus.9^ NfcVv YORK - Mi! e uma atrações ria Capital, do Mundo.CATARATAS DO NIAGARA - Urna das Maravilhas do Mundo.TORONTO - 0 Centro Canadense das compras.OTTAWA - A Capital política Uo Canada.
MONTREAL - A França na America. |Xí>\)( 'o«i_»ndoU \ OUEBEC - A continuação da França com r>5oo Castelo de Frontenac. IXiyjl ,

Circuite

Santiago-Vina dei Mar-Pu«rto Montt*Barilocha §j0uono3 Ai/os-Lagoa Andinos í1Duração: 14 dias ~ SairiastTodos ós sábados. n
LAGOS CHIS-EftiOS i:!Santiago Vína dei Mar-Puerto fV1ontt~PtHilla »Duração: 10 dias - Saídaa.'Todas as Quartas-feiras. |

Cruzeiros SiCOR^SOS
Duração: 12 dias ^ SaidaS:Todas as quartas feiras S(Janeíro-Abril).Não existo, no líto.al Sul Americano do Oceano Pacífico, iuma excursão Semelhante e sâo realmente poucas as que Hso lhe iiúdom comparar sm todo o mundo. Com todo k>conforto navegando entre canais e icebems você H

_conhüC(!.á os monumentais gluc.Bres da rooiào sul do SCh.|| Culminando'Cum a.maravilhosa Lagoa de S.Rafael. |

São Paulo:Av.Brig.Faria Lima, 1501 tol.:(011)814-0444
Çampinas-SP:Rua da Concetcão, 289 - tel :(0192)32-6188Recife:Rua Aurora, 295 sala 101 - tels.:(0íi1 )222-4599 222-4292Salvado. :ftua Vise.do Rosário, 3 ü/909 tels.:(071 )242-0731 242 9375Porto Alegre:Rua dos Andradas, 1137 s/505 - tel.:(051 2)25-1062Curitiba:Rua XV de Novembro, 362 s/603 tel :(041 J222-8532Belo Horizonte:Rua Goitacazes, 71 s/1204 - tel.:(031)226-3335

ROTEIROS: 1 7-22 e 27 dias Visitando:M.am.-Orlando-Disney World-.Epcot Center-Washington-Toronto Montreal New York San Francisco-Las Vegas-Los Angeles-AcapulcoMéxico.
Saídas: MAR. 1 2 ABR. 09 - MAI. 07-28 - JUN. 1 1 -25 - JUL. 02-09-16-30AGO. 20 - SET 1 7 ¦ OUT. 22.

1 ili lin tl I ¦ RIO DE JANEIRO:
CEI\JTRO:RUA MÉXICO, 21 LOJA TEL.:21 7-1 840
IPAI\JEIVIA:RUA VISC.DE PIRAJÁ, 547
LQJA A * TEL.:511-1840 EMBRATUR 00002 00-41 -9
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Defesa da Constituinte dd a Ulysses torn de candidato
77 tfimbem o lamapfiotdo mandato de Sar- .. Fotos do arquivo — 16 5 06 a „ I * . I P

Jorge liastos Moreno ncv. Dai o seu aprc«o a tese da nao. I A POlGTtllCCl COJllO (lUtOCWTBSClnn.cM i» n i *m,ii?iucc(*c iUscriminacfio. E ele se mosira simpdtico W >HKASIL.1A — u utpuutuo uiysscs iUwm|a do senador Fernando Henrique 1""l TlMffTMMRirF "Frasista invclcrado", como elc da Nova Republica as responsabi idaj
- - - ^s^da 

^an^^ 

^enre^ue 

a/ etfif j

encontrou o panode fundode que preci- Panode^fundo — Semesquema l^ff flgM 1 scria parnasiana'.A titim cabe a* adver* ex-lfder do 
'PNlbBna'camaraVimimta

sava para o lancamento de sua candidatu- organizado e enfrentando uma divisao I Pte? ¦Sawy \t¥0" tencia a Flaubert: Lanibe as palavras da \ eiga. deixou transparente sua nova.
m a Presidencia da Republica. interna que coloca em confronto os histd- fili ®r como a vaca lainbe a cria .' postura: a do distanciamento cada vcz

0 presidentc da Lonsiiiuiiiie csid ricos com a parte do PMDB ligada ao ... w -yErW Com cssas frascs de elcito, ja fchaj maior do govcrno. Ncsse particular,
chamando a Brasilia os governadores dos Cemrao. Ulysses aclia que conta com um ^^ mou o presidentc Geisel de Mi Amin parece ter seguido a orientaijao do lider

Fomou o comandodo partido e recuperet! na convengSo: <§ o tinicoPnomeicapaz de dc Uganda), cstocou o P°PPdo 
'entflo 

histdricos em dezembro p'assado: "O
o prestigio que havia perdido desde que uniropartido. Essacredencialequeofaz senadorTancredoNeves,quedisputSya candidato do PMDB so podera ser
HSnUnTi,tnP,PPeinie w! "FiPden"^ cor,e)ado al* ! 

ft com elc a hcgcmonia da oposiqao. Cha- aquele que nao seja a favor de Sarnev,'do presidente Jose barnev. hie deu ,i pois, mesmo que eventualmente sua pre- ,, f, ,.. . „ ' . \ , . 1 . c
volta por cima, pegou todo mundo de iensao seja inviahilizada. nenhum outro uimmmrm mando esse partido dc oposicfio furta- mas contra o govcrno de Same.v ..
surpresa e jd se comporta como Candida- postulanie assume a condi^ao de Candida- Ao Incor, ocio rciulo, depots da primeira crise de saude cor.' e a8ora os integrantes da Junta (J.B.M.).
t^a 

^res^d^ to 

se^ ^^

disposigoes permancntes determinard fez na hora oportuna"^, diz. 
Crlticas 

a Junto Militor tie 69 provoeor^m ciclamoruo dizimada. quase repetia para o governo DcscansoeniAngradosReisV

Tres anos de vitorias e derrotas
Em tres anos dc Nova Republica, me a presidencia dos trabalhos, quando Covas se prcpara para assumir a posturaUlysses Guimaraes enfrentou os altos rpvela publicamente scu estado dc saude. dc vitorioso. Mas e ofuscado pcla dialogo .>¦

baixos dc uma convivencia dificil com L afastado. mas antes, a proposito da aspcro entre Sarncy e Ulysses no Alvora-
presidente Jose Sarncy c com seus pro- simpatia doJPlanalto pela candidatura de da. Ulysses sai como responsavel pcla ¦ . .
prios companhciros de partido. Em varios Antonio Ermirio. critica Sarncy. 0 parti- dcrrota de Sarncy. Amanhcce cm Sao
momentos pareceu dcrrotado, mas ate do nao Ihc d;i a splidariedade espcrada. Paulo, com diagnostico de entupimcnto
aqui tem sabido manter-se a tona, na conselho de Sarney, vai tratar-se nos Esta- das coronarias. Faz uma angioplastia \ / :
expictativa do salto decisivo para a candi- dos Unidose volta aparentementc recupe- volta disposto a mostrar que esta cm
datura a presidencia da Republica. rado. forma. ' ¦

14 de mar?o de 85 — Conven- Outubro de 86 — Mergulha na Dezembro — Depois de tcr cn-
ce Sarncy a assumir no lugar de Tancredo. campanha, fazendo de Funaro scu cabo frentado o Centra Democratico de Expe-
mas vai depois a Leitao de Abreu. na cleitoral e da ao PMDB a maior vitoria ja dito Machado, vc esse grupo associar-se
Granja do Ipe, na companhia do general conseguida por um partido: 22 estados. aos conservadores do PFL, PDS e PTB,
Leonidas e de Fernando Henrique confir- Janeiro de 87 A vitoria das cr'ando o Centrao. Pcrde o dominio da
mar sua interpretaqao do texto constitu- urnas Sl-, nK. assegura a presidencia da Constituinte e c obrigado a mudar o
cional. Discorda da interpretaqao de Lei- Camara e da Constituinte A abarente rcg'mento c acusado pcla csquerda de
tao e. com apoio dc Leonidas, assegura Sede de poder comeca desgasta-lo dentro fazcr 0 i°8° do Centrao. Os governadores
posse de Sarney. Passa a ser o condestavel cj0 partido e enfrenta o primeiro adversa- comeqam a articular a sucessao de Sarney
da Nova Republica: reune ministros, rio: Jose Richa. que elege. 

"contra 
sua suiie!,eliaj I ^ 7 

 
... coordena distribuigao de cargos dc segun- vontade, Bernardo Cabral e Mario Covas. „ 20 de dezembro - Tenia salvar "

do e terceiro escalao e passa a entrar no « . ft7 r . Bresser, que cai. Ai anuncia seu afasta- ...
gabinete de Sarnev sem pedir audiencia. . , Aarv° ae8/ tovas ascende mento do Executivo, conseqiientemente -— T" r~ —

21 de abril Morrc Tancredo !dcr?n^a e pSSUme at°P"sll>'a0 ?ue R,cha de Sarnev. argumuUanda^fr-osrama
seu airitrapomo no PMDB Passa a re^^nar ^

5QZM^4^»-da-4<^endav-mtivTran^TOrp: nioderado^ C^eqa I enfrentar dificul- " d® 
^ereiro 

de 88 -
segue atrair o grupo moderado deixado dades Dtcidt enfrentar o que considera um
por Tancredo c que passa a flertar com V »v. , ecrco a Constituinte
Sarncy. Julno — Articula-se com os gover- 17 de fevereiro — Defendc a

Setembro de 85 — Coorlena as "adores® ministros e, ao mesmo tempo, Constituinte c critica a Junta Militar queaeiemo oaeoa <- i rocnaas derrota Covas e Carlos Sant Anna, trans- outoraou a Constituicao de 69 Imnoe aosarticulaqqes para o lancamento de candi- frrinHn mn t rnnffitnint,.-i ffiritnn cr> "-onsuiui^ao oe m. impoc aos
d iios do PMDR i nrefeiiiira H is r-mifik «• LnniJo Para a fconstituinte a dccisao so- Histoncos um novo adiamento da reuniaoao muBPrU.u,urd aas CJPl,a's.L bre o mandato de Sarney. do diretorio e deflaera o nrocesso sucesso-comecam suas divergencias com o PFL. . ¦.-< uo uirciono c ucuagra o proccsso sucesso
Dcdica especial atencao a Sao Paulo e 15 de novembro—A Sistemati- rio, passando a frentc dos outros Candida-
Recife. No primeiro, conseguc unir za?ao aprova quatro anos para Sarncy e tos. (J.B.M.)
partido cm torno de Fernando Henrique, 18i7'87
mas perde Jarbas Vasconcellos em Recife. —W—MB-
que passa para o PSB F.lcgc 17 prcfeitbs. Hag® »

Janeiro de 86 — Sarney comcqa
a se libertar de sua tutela e ele insiste cm |3 ' 

*' A 
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ser ouvido na reforma ministerial, argu- « I

d^a 
^assmt^^^miqao 

critfc^^^ ^
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Estamos a frente

Fotos do arquivo — 16 5 86também o t.imanho do mandato de Sar-
ney. Daí o seu apreço a tese da não-
discriminação. Li ele se mostra simpático
a emenda do senador Fernando Henrique
por um mandato de quatro anos com
reeleição para todos os presidentes da
República.

O presidente do PMDB não trabalha
sozinho. Seus amigos, particularmente o
ministro Renato Archer, e agora os go-vernadores tentam articular seu nome
para a convenção que indicará o candida-
to. Além dos governadores que conti-
nuarn com a posição de cinco anos, tem
como adversario Miguel Arraes •

Pano de fundo — Sem esquema
organizado e enfrentando uma divisão
interna que coloca em confronto os histó¦
ricos com a parte do PMDB ligada ao
Centrão, Ulysses acha que conta com um
único mérito, suficiente para consagrá-lo
na convenção: é o único nome capaz de
unir o partido. Essa credencial é que o faz
ser cortejado até pelos concorrentes,
pois, mesmo que eventualmente sua pre-
tensão seja inviabilizada, nenhum outro
postulante assume a condição de candida-
to sem o seu aval.

Convencido de estar numa posição
confortável dentro do PMDB, ele resol-
veu tentar de uma só vez apressar a
Constituinte e resgatar seu prestígio no-
pular. Defendeu a acéleraçaò dos traoa-
lhos, atacando os oue tentam retardá-los,
quando usou uma linguagem de presiden-
te de partido de oposição.

— Deram carne pro leão — resume
o deputado Genebaklo Correia (PMDB-
BA), observando que as críticas do presi-
dente José Sarney á Constituinte em seu
programa semanal Conversa ao pé do
rádio e as posições do ministro Antônio
Carlos Magalhães, e de alguns juristas
que pretendem zerar os trabalhos da
Constituinte, criaram o clima para Ulys-
ses subir no palanque das "diretas, já".

Até o senador Carlos Chiarelli, líder
do PFL, partido que rompeu com o
PMDB, reconhece que. diante da escala-
da de críticas a Constituinte. Ulysses só
tinha uma coisa a fazer: defendê-la. "E o
fez na hora oportuna", diz.

BRASÍLIA — O deputado Ulysses
Guimarães acredita que existe um movi-
mento civil cuja finalidade é desacreditai
a Constituinte junto à sociedade. E assim
que justifica aos amigos a defesa que fez
da assembléia falando como se fosse
presidente de partido de oposição.Ulys-
ses acha que, para fazer frente às críticas,
é necessário colocar a Constituinte em
vigília permanente, com a realização de
sessões diárias, inclusive aos sábados e
domingos. Para seus adversários dentro e
fora do PMDB, no entanto, ele apenas
encontrou o pano de fundo de que preci-sava para o lançamento de sua candidatu-
ra.à Presidência da República.

O presidente da Constituinte está
chamando a Brasília os governadores dos
principais estados. Num único lance, re-
tomou o comando do partido e recuperou
o prestígio que havia perdido desde que
assumiu o papel de avalista do governo
do presidente José Sarney. "Ele deu a
volta por cima. pegou todo mundo de
surpresa e já se comporta como candida-
to a Presidência da República", afirma o
líder do PMDB no Senado, Fernando
Henrique Cardoso.

O deputado Manuel Moreira
(PMDB-SP) garante que ele já tem inclu-
sive um acordo com um de seus prováveis
adversários, o governador Orestcs Quér-
cia, que só sairia candidato se a Consti-
tuinte fixasse o mandato de Sarney em
cinco anos. Moreira é ao mesmo tempo
ulyssísta e quercisia.

Estratégia — Ulysses já admite
examinar sua candidatura depois da pro-
mulgação da Constituição. Argumenta
que é necessário primeiro definir o siste-
ma de governo e a duração de mandatos,
revelando que joga com todas as possibi-
lidades: primeiro-ministro com um presi-
dente da República eleito para um man-
dato de cinco anos ou. no presidencialis-
mo, de quatro anos e direito à'reeleição.

Na avaliação que faz aos amigos,
Ulysses acha que essa definição sai no
máximo em 30 dias, pois a votação das
disposições permanentes determinará

A'o Incor, São Paulo, depois da primeira crise de saúde
  18/2/88

Críticas à Junta Militar de 69 provocaram aclamação

Convérição do PMDB: vitória foi manter ó partido unido
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Guerra das Malvinas: Brasil só soube pelo rádio

ACl UCIA Of VIAGfKJ IICA

EXCURSÕES
FERROVIÁRIAS

Rua da Assembléia, 10 Loja s/s 110
(Edifício Cândido Mendes)Tels.: 224 9038 (PBX)í MBRATUR 044 56.00 4! 0

PANTANAL MAT0GR0SSENSE 3 vozes sem juros14 dias incluindo compras na Bolívia e Paraquai com os melhores hotéis,baldes FEV. 24; MAR. 09 o 23; ABH 06 o 20; Mal. 04 o 18
CIDADE DA CRIANCA ^ vezes sem juros"
3 dias com Hotel Mofarrej ?•••, incluindo Playcenter Simba Safari,Exoiiauanum Saídas IFEV. 26; MAR 04. 11 8 31. ABR. 16 o 19

- NOVA JpRUSALEM •*- Aéreo 6 dia»,' Saída: 29-04
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INTENSIVO * CONCURSO PARA DETETIVE iirisiULO
pelos quat

No Sul da Bahia o verão é elerno e a natureza
mais pura. Lá você vai descobrir muitas coisas boas, in-
dusive o novíssimo Hotel Praia do Prado. Conheça mui-
tas praias virgens perlo de Porto Sequro e Alcobaça,
numa viagem em que você desfruta do conforto que só
as Solnaves oferecem.

Venha logo conversar com a Soletur. 0 preço da
excursão é ótimo, e ainda pode ser financiado em 2
ou 3 vezes, sem juros.

Verão o ano Inteiro só mesmo no Sul da Bahia,
na Soletur ou no seu Agente de Viagens.

SEMANA SANTA
Solicite informações de excursões especiais paru

Semana Santa em Porto Seguro ou em Prado.

EM TURISMO AN01

CENTRO: Quitanda, 20 • sokreloju - Tel : 221 M¥>
COPACABANA: Sonla Clara, 70 • Sobreloja • Tel 257-8070 e 255-6782T1JUCA: Píaca Saem Pena, 45 ¦ ta|0 10-1 - Tel.: 2U-46Ç3
BARRA: Av Armando tambardi, 800 - loja N - Cond, Cascais - Tel .:
IPANEMA:Viscondedt-Pirujc,35: loíaA-Ed Fórum-Tel 521-1163
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Reportagem de Eliane Cantanhede, Etevaldo
.Dias, Inácio Mu^zi e João Domingos
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Arauivo — 8/7/flP

Coronel Saraiva: sem provou

Th ales chegou a

ser 
'perigoso'

Durante conferência aos estagiários
da Escola Superior de Guerra (ESG), no
início de 1976, em Recife, um coronel da"comunidade de informações" discorria
sobre as "condições psicossoeiuis" do
país naquele momento, quando citou o
então deputado Thales Ramalho como
um "perigoso agitador" que atuava no
Nordeste.

De correta, a "informação" do oficial
só tinha uma parte, exatamente a menos
importante: o então secretário-geral do
MDB c pernambucano e, portanto, nor-
destino. No mais, nada tinha ou tem com
a imagem de agitador ou muito menos"perigoso agitador". Sempre cauteloso,
Thales atuou ativamente no MDB como
um moderado braço-direito de Tancredo
Neves, com quem fundou o l'P e se
fundiu depois com o PMDB.

Sua única agitação, em 1976, consis-
tia em furar o bloqueio da censura á
imprensa, distribuindo cópias dos discur-
sos contra a tortura aos diretórios esta-

-duais-c—municipais—do "MDB, que as
repassavam, por exemplo, a sindicatos e
diretórios acadêmicos das universidades.
Essas cópias eram legalmente obtidas no
Diário do Congresso Nacional - imune à
censura, que viria a ser extinta um ano
depois das declarações levianas do oficial
ao corpo de estágiários da ESG.

Com o fim da censura, a imprensa
teve acesso ao primeiro dossiê que a
chamada comunidade de informações
permitiu publicar: o famoso "relatório
Saraiva", elaborado pelo adido militar da
embaixada brasileira em Paris, na época
o coronel Raymundo Saraiva. O relatório
incriminava o embaixador Delfim Netto
como suposto beneficiário de comissões
de empresas francesas que forneciam
equipamentos para uma hidrelétrica em
construção 110 Brasil. Essas comissões,
que segundo Saraiva também teriam be-
neficiado quatro assessores de Delfim,
teriam sido de dez milhões de dólares.

E uma história rara, não só pot ter
sido amplamente divulgada e inclusive
investigada em sessões públicas e secretas
de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, como também por se ter perdido a
oportunidade de se botar gente na ca-
deia: o coronel não apresentou provas e
se passou por leviano; o embaixador e
seus assessores tiveram a honra enxova-
lhada sem que se soubesse se realmente
cobravam comissões.

Veio o Governo Figueiredo e o SNI,
de acusador, passou a réu. Foi o maior
incriminado no chamado "escândalo
Baumgarten", que misturou num intrin-
cado caso policial o então chefe da Agên-
cia Central do órgão, general Newton
Cruz, a revista "O Cruzeiro" e seu pro-
prietário, jornalista Alexandre Von
Baumgarten — que recebia dinheiro do
serviço para "vender" a boa imagem do
governo e acabou sendo assassinado. A11-
tes, contudo, tivera o cuidado de distri-
buir dossiês a amigos, acusando previa-mente o SNI por eventuais acidentes queviesse a sofrer. O caso está até hoje na
Justiça e o principal reu é Newton Cruz,
que, nesse meio tempo, chegou ao Co-
mando Militar do Planalto — o comando,
entre outros, do Distrito Federal — e
agora está na reserva.

Dossiês secretos já não

nes que até hoje paira como uma
suspeita nas casas e gabinetes do sena-
dor Fernando Henrique Cardoso, do
PMDB, tanto em São Paulo quantocm Brasília.

Essa mesma bisbilhotice que co-
mumente comete equívocos graves,como no caso do deputado Thales
Ramalho, em 1976, pôde, ao contra-
rio, ser útil no início da Nova Repú-
blica ao então ministro dos Transpor¦
tes, Affonso Camargo. Ele recebeu a
indicação do nome do empresário
Micha! Broad para uma das diretorias
do Lloyd Brasileiro e, consultando a
Divisão de Segurança e Informações
(DSI) do Ministério, descobriu que o
dossiê do candidato desaconselhava
sua colocação, não na Lloyd, mas em
qualquer cargo público. Ele fora pro-
prietário de pelo menos três empre•
sas, na área de transportes, que \ie-
ram a falir— Nctúnia, Tinibrockens e
Abracom — e estava respondendo a
acusações de dívidas não pagas na
primeira, quinta, 15" e 20-' varas cri-
minais do Rio de Janeiro. Camargo
não nomeou Broad.

Censura — A bisbilhotice da"comunidade de informações" tam-
bém seniu para o ministro da Justiça,
Paulo Brossard, afastar, do cargo de
diretor-geral da Divisão de Censura.
Coriolano Cabral Fagundes, colocado
no insto pelo seu antecessor, Fernan-
do Lyra. Descontente com a atuação
de Coriolano na Censura, considera-
da por Brossard muito liberal, a "co-
munidade de informações" levantou
um dossiê com suspeita de envolvi-
mento do diretor do órgão com a
máfía do videopóquer. Coriolano foi
acusado de ter recebido 200 mil dôla-
res dos proprietários de videopóquer
de São Paulo para liberar o funciona-
mento do jogo. A Polícia Federal
abriu inquérito administrativo contra
ele, mas at 'e hoje não o concluiu. O
objetivo foi alcançado: Coriolano de-
mitiu-se da direção da Censura.

Arquivo — 21/5/82

| BRASÍLIA — Depois de agitar o
saguão do Palácio do Planalto, na última
((jiinta-feira, em busca de uma audiência
qnni o general Ivan de Souza Mendes,
fliefe do SNI, o governador de Alagoas,

d emando Collor de Mello! fez mais um de
seus muitos desabafos. "O SNI não pode
pairar acima dos cidadãos", sustentou
Çójlor. 

"Os brasileiros precisam mostrar
que já não têm medo". No seu caso
es'pècífico, o governador alagoano estava
mostrando não ter medo de algo que, até"firmemente, costumava inouietar qual-
í|uer político brasileiro: um dossiê sigilo-
so, que o governo reconhece ter saído de
wus gabinetes, mas não do SNI.

Em outros tempos, rumores sobre a
éJtistência de algum dossiê do gênero —

- que poderia permanecer indefinidamente
numa gaveta, para intimidar o alvo, ou ser
dela sacado para fulminá-lo — bastavam
para imobilizar o objeto das investigações
do SNI. Na semana passada, ao reagir
asperamente contra um relatório que o
acusava, entre outras agressões, de consti-

r Xuir uma mistura de gãngster Al Capone
j com Joseph Goebbels, o propagandista do
| nazismo, Fernando Collor de Mello con-
j trijBBiu de alguma forma para a desmorali-
i zaçáo de uma arma que tem sido utilizada' com certa freqüência pelo governo da
i Nova República.
! £TTambém na semana passada, por si-

naK integrantes da CPI formada pelo
(Sújgresso para investigar denúncia de

1 cfirrupçáo envolvendo funcionários do go-
! v&rno encaminharam uma interpelação ao
I ministro Ronaldo Costa Couto, chefe do
, Gabinete Civil. Eles querem que o Planai-

to confirme ou desminta a existência de
; um dossiê com relevações sobre parla-
J mentares que teriam aceitado de empresá-
; rios, na campanha eleitoral de 1986, con-
1 tribuições em dinheiro. Como tais contri-
; buições são proibidas pela legislação em
1 vigor, poderiam custar o mandato a alguns
j congressistas. Até agora, o governo não
1 respondeu à interpelação.

Cachaça —"Essa epidemia de
: dossiês é algo grotesco", ataca o senador
; Carlos Chiarelii (PFL-RS), relator da CPI
; da Corrupção. "Ou o dossiê é insuficiente' de provas, ou quem faz a acusação é um
; covarde que não se arrisca a assumi-la. "O
; raciocínio de Chiarelii é lógico: "Se há
j dossiê, é omissão dolosa do governo não; divulgá-lo nem tomar medidas para punir
> os acusados", diz o senador. "Se não há,
1 trata-se de difamação. E difamação, como

todos sabem, é crime punível por lei". No' mundo de sombras em que florescem
esses relatórios, contudo, as regras sáo

í outras.
1 Uma delas sugere que um dossiê não

revelado, graças à carga de ameaça que
\ encerra, pode ter efeitos muito mais des-
i trutivos. Os rumores de que havia um
) "dossiê Aníbal Teixeira", por exemplo,

foram suficientes para precipitar a retira-
—i-da, rumo a Belo Horizonte, do ministro' do Planejamento que operou o milagre da

. transformação de litros de leite cm destila-
' rias de cachaça. Teixeira achou mais sen-
} sato não pagar para ver que patifarias
j-tinJhamjsiOD colocadas pm torno-de-sua' figura.

Além do mais, o governo age como se
dossiês bigilosos sejam capazes de impres-

j sionar alguns interlocutores. Talvez tenha
sido por isso que o presidente José Sar-
ney, em seu recente diálogo com o presi-' dente da CNBB, dom Luciano Mendes de
Almeida, puxou uma papelada da gavetada mesa de trabalho para fazer uma pro-fissão de fé: "Não sou conivente com a
corrupção", afirmou Sarney. "A corrup-
ção foi comprovada no caso do BNH e eu
fechei o banco."

Se o conteúdo do dossiê cuja lombada
exibiu a dom Luciano fosse efetivamente
devastador, o presidente poderia tê-lo
encaminhado à Procuradoria Geral da
República para as providências cabíveis.
Nessa hipótese, a esta altura pelo menos
alguns dos responsáveis pelo rombo do
BNH estariam 11a cadeia. Não só não há
qualquer pessoa presa em conseqüência
desse escândalo como, também, o antigo
presidente do BNH se permitiu enviar um
telegrama a Sarney pedindo esclarccimen-
tos sobre as afirmações feitas a dom
Luciano.

Tancredo ia

evitar a

bisbilhotice

"Os dossiês do SNI são muito fracos",
informa o deputado Fernando Lyra

.(PMDB-PE), que pôde conhecê-los de
; perto em seus tempos de ministro da
, Justiça. "São papéis que não costumam

acrescentar nada", insiste Lyra.

Desde 
a campanha de Tancredo

Neves à Presidência da Repú-
blica, os entusiastas de um regime
civil apregoavam a necessidade de
uma radical mudança no SNI, que
deveria deixar de bisbilhotar as vidas
alheias para se dedicar ás suas funções
de origem —por exemplo, analisar os
grandes problemas nacionais e estar
muito bem informado sobre a situa-
ção mundial— e voltar a ser um órgão
de assessoramento do presidente da
República.

Entre os que defendiam essa mu-
dança de rumos para o SNI estavam,
inclusive, alguns dos militares gradua-
dos que apoiavam, nos bastidores, a
candidatura de Tancredo Neves. E foi
com eles que Tancredo chegou a dis-
cutir a oportunidade, ou não, de se
reduzir o tamanho do "monstro",
criado pelo general Golbery do. Couto
e Silva e por ele deserdado, diminuin-
do também o poder de influência
política e o status de seu futuro chefe.
Esse chefe, sempre um general-de-
Exército (quatro estrelas), poderia ser
substituído por um general-de-divisão
(três estrelas). A idéia não prosperou
e o atual ocupante do cargo, general
Ivan de Souza Mendes, tem as mes-
mas quatro estrelas de seu antecessor
Octávio Medeiros.

Também não vingou a idéia geral
da mudança e isso ficou publicamente
claro um ano e meio depois da posse
de José Sarney. Em junho de 1986, a
revista Isto E, em reportagem de
capa, divulgou a sobrevivência da
mais comum forma de bisbilhotar as
vidas alheias — o grampo cm telefo-

Setor das

fichas é o

Ivan:

Robespierre não faria igual
Na noite de 23 de janeiro, horas após

transmitir o cargo de ministro do Planeja-
mento ao seu sucessor, Anibal Teixeira
esparramou-se uma cadeira junto à pisei-
na da casa oficial que ainda ocupava e
confessou a um assessor: Robespierre
não faria melhor, no seu governo de
terror, do que algumas pessoas do Palá-
cio do Planalto que arquitetam dossiês
fictícios para "fritar" ministros.

Indefeso diante da série de denúncias
levantadas pela imprensa sobre a existên-
cia de corrupção em seu ministério, mas
especialmente ressentido com a propala-
da elaboração de um dossiê do SNI sobre
sua pessoa, que teria influenciado o presi-
dente Sarney a afastá-lo, Teixeira busca-
va na astuta figura de Robespierre, que-abastecei as- guilhotinas da revolução'
francesa com cabeças punidas por proces-
sos forjados, uma imagem representativa
para os difusores de peças de acusação"muito faladas e nunca vistas".

Descoberta — A história da
formação de um dossiê sobre Anibal
Teixeira pelo SNI chegou ao conheci-

Aníbal: terror para fritar

mento de alguns repórteres destacados
para o comitê de Imprensa do Palácio do
Planalto ainda em outubro do ano passa-do. A fonte do Serviço Nacional de
Informações, sempre falando em off, re-
latava então que o general Ivan de Souza
Mendes, chefe do SNI. ficara tão impres-
sioando com o relatório, que falara em
mandar o ministro para a cadeia.

Sintomaticamente a mesma fala seria
repetida no final de janeiro pelo depu-
tado Simão Sessin (PFL-PE), durante
uma sessão da Comissão de Controle da
Câmara dos Deputados, que ouvia o
ministro já exonerado. Sessim perguntou
a Teixeira se ele sabia que seu caso era
considerado pelo SNI "como de polícia e
não de política". Teixeira ainda arquite-
tava-uma resposta, quando o deputado
surpreendeu seus companheiros de au-
diência, revelando que o próprio general
lhe pedira para fazer aquela provocação.

O ex-ministro demonstrou na contes-
tação à pergunta, o destemor de quem
não acredita no poder ofensivo do adver-
sário. Teixeira tripudiou, lembrando que
como o ex-governador Carlos Lacerda,
ele também considerava um simples mito
o poder de devassa do SNI. Chegou
mesmo a brincar, afirmando que o órgão
não costuma funcionar quando os jornais
não circulam, "pois não há o que recortar
para compor os relatórios", afirmou.

De concreto, se alguma coisa ficou da
atuação do SNI no "caso Aníbal Teixei-
ra", foi um episódio patético, digno de
uma comédia de pastelão. O protagonista"
desta ação do Serviço Nacional de Infor-
mações, levada a efeito poucos dias antes
da exoneração do ministro, foi o chefe da
Divisão de Segurança Interna do Ministé-
rio e auxiliar direto do general ivan de
Souza Mendes, coronel Walter Félix.
Sorrateiramente, o oficial penetrou na
sala deserta de um assessor direto de
Teixeira e dali retirou uma pasta de uso
pessoal. Apressado, Felix não percebeu,
porém, que estava sendo observado ao
longe. Logo após, o coronel enfrentava a
perseguição do assessor do ministro, de-
pis de desastradamente deixar a pasta,
jogada no corredor do Ministério.

que cresce

administração do general Ivan
jtiL de Souza Mendes á frente do
Serviço Nacional de Informações tem
se destacado exatamente pelo cresci-
mento do setor encarregado de pro-duzir dossiês: o LDB. No jargão dos
funcionários do "Serviço" — como o
SNI é chamado na intimidade —,
LDB e a sigla do Departamento de
Levantamento de Dados Biográficos,
que alimenta um supercomputador
com fichas de praticamente todas as
lideranças políticas, empresariais e
sindicais do país.

Nos últimos dois anos, o LDB
ganhou generosa ampliação dos
computadores que vinham servindo
desde o tempo do general Octávio
Medeiros. Recentemente o general
Ivan inaugurou uma rede nacional de
dados ligados à Agência Central, em
Brasília.

As fichas produzidas pelo LDB
não contêm obrigatoriamente dossiês
de çòrrupçâo, mas compilam todos os
dados e elegem pontos vulneráveis do
cidadão. Cada ficha tem um histórico
da pessoa, resumo de declarações pu-blicadas em jornais, tendência políti-co-ideológica. dados que sáo diaria-
mente atualizados com informações
enviadas por computador das agên-
cias, ou produzidas pela Agência Cen-
trai, em Brasília: Cada dossiê contem
também informes, que sáo informa-
ções não comprovadas, do tipo "cons-
ta que...". Um funcionário do SNI
afirmou, na última semana, que as
fichas de alguns políticos têm metros
de cumprimento.

O governo brasileiro soube da
invasão da Argentina nas Ilhas Malvi-
nas pelo rádio, embora tivesse instala-
do na embaixada brasileira em Buc-
nos Aires um coronel, recebendo sa-

lário, com ajuda de custo, em torno
de cinco mil dólares mensais.

A surpresa brasileira com a inva-
são das Ilhas Malvinas causou u/11
enorme mal-estar na comunidade de
informações porque se tratava de as-
sunto de extrema importância para a
segurança nacional que não havia sido
detectado pelos agentes brasileiros no
exterior.

O general Ivan assumiu prome-
tendo que inverteria a atuação do
SNI, deixando a espionagem interna
em favor de melhores serviços no
exterior, mas nestes três anos o qua-dro não mudou. Os serviços de infor-
mações internacionais do SNI -fundo-
nam praticamente apenas com ajuda
do Itamarati.

A espionagem interna, entretan-
to, cresceu 11a administração da Nova
República. A escuta telefônica, inibi-
da no princípio do governo Sarney,
jamais desapareceu, e voltou a crês-
cer. Informações classificadas como"sigilosas" — que, a rigor, só pode-
riam ser utilizadas pelo presidente da
República, já que o SNl é, na sua
concepção, um órgão de assessora-
mento da Presidência — vazam por
iniciativa do próprio governo, quando
lhe interessa queimar ou ameaçar ve-
ladamente os fichados.
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BiiASll l a — Pouco mais
de uma hora após propor um"armistício" entre o governo e
i Constituinte. o deputado
Ulysses Guimarães visitou o
Chefe do SNI. general Ivan de
Sôiifa Mendes, que, depois da
saída do deputado, comentou:"Qtlé bom que o doutor Ulys-
ses e o presidente Sarney sa-
bem se entender, não? Isso é
muito bom para o país. E,
assim, a Constituinte pode ter-
minar seus trabalhos, dando a
todos nós unia boa Consti-
tuiçáo".

Oficialmente, o encontro
realizado na casa de Ivan Meti-
des. na Península dos Minis-
tros, no chique Lago Sul, ser-
viu para uma conversa sobre a
situação em São Paulo, onde
policiais militares se rebelaram
contra o aumento de salário
concedido a eles pelo governo.
Mas os dois trataram também
da situação política. Ulysses
até falou sobre os esforços que
vem fazendo para realizar ses-
sões na Constituinte. Queixou-
se para Ivan da ausência de
parlamentares, o que tem im-
possibilitadofas votações.

Ulysses, apóTtlêspcdii-se dt»—
Ivan Mendes, disse que era
apenas "um hóspede" e não
cabia a ele falar sobre o encon-
tro. Mas o ministro, que é
sempre arredio a qualquer en-
trevista à imprensa, atendeu
prontamente a reportagem do
JORNAL DO BRASIL. Sorri-
dente, trajando calça clara, jã
surrada, camisa marrom estam-
pada e calçando sapatos de lo-
na. Ivan Mendes disse, à porta
da casa, ter a certeza de que a
partir de hoje haverá quorum
para as votações na Consti-
tuinte.

Deputado evita
clima de guerra

O deputado Ulysses Guima-
rães propôs utn "armistício"
tntre a Constituinte e o gover-
no. para evitar os ataques que
vêm trocando os dois lados. "O
relationamtnto deve ser tons-
trutivo, mtsmo quando haja
críticas. Estou certo de que,
este t o propósito do presiden-
te José Sarney", disse Ulyssts.

São grandes as préssôts dc
parlamentares para que a Mesa
da Constituinte adote provi-
dêíieias que evitem a rtpttição
das acusações de Sarney e do
ministro das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, a
Assembléia. A deputada Bete
Azize (PSB-AM) solicitou ao
Dentei (Departamento Natio-
nal dc Ttletomunitações) qut
casse o direito do presidente da

—Repúblfca-de-pronunciar-se em
cadeia de rádio t TV para criti-
car a Constituinte no programa
Conversa ao Pé do-Rádla

O lidtr do PDT, deputado
Brandão Monteiro, foi além.
Exigiu, em tom tnérgito, pró-
vidtncias da Mesa da Consti-
tuinte para sustar os ataques dt
Sarnty e indiciá-lo em crime de
responsabilidade por atentar
contra as instituições democrá-
ticas. Segundo Brandão, o prt-
sidtnte da República está arti-
culando um golpe de Estado e
a Constituinte deve re.sponsabi-
lizá-lo.

Pura Ulysses, está tlaro que"isso tudo não beneficia nin-
guém" e por este motivo as
duas partes devem se entender:"Devemos criar um armistício
para que o governo possa go-
vernar e a Assembléia Consti-
tuinte possa elaborar a Consti-
tuição. E preciso criar um cli-
ma dt compreensão para chc-
fgrmos ao fim da Constituiu-
te", afirmou Ulysses. Rtspon-
detido ao ministro Antônio
Carlos Magalhães, qut o
acusou de estar fazendo uma
Constituição para si mtsmo t
não para o país, Ulysses disse:

— Todos são testemunhas
de que, aqui dentro, eu sou um
árbitro. Passo os dias conver-
sando. desde o PC do B até o
PDS e os empresários — defen-
deu-se o presidente da Consti-
hiiptt'

O senador Fernando Henri-
que Cardoso, que tstevt tom
Ulysses, disse que "não há nin-
guém querendo incendiar o
país dentro da Constituinte" e
acrescentou: "O presidente da
República tem a obrigação de
chamar atenção dós ministros
que éstão jogando Itnlia nesta
fogueira. Se fizer isso. estará
contribuindo para apagar o
fogo".

mesa, um para que informe os nomes dos parlamen-
tares que não compareceram a mais de um terço das
sessões e outro para que seja proyiafnciada sua
imediata punição.

Pelo artigo 35, inciso III, da atual Constituição,
os deputados t senadores que faltarem a mais de um
terço das sessões perdtráo automaticamente o seu
mandato. O líder do PDT na Constituinte, Brandão
Monteiro, cobrou uma atitude de Ulysses: "Não se
pode confundir os que vêm aqui t trabalham com os
qut não vêm". O Senador Fernando Henrique Cardo-
so, lídtr do PMDB, compareceu ã sessão dt ontem,
pegou um avião para São Paulo onde sua filha
anivtrsariava t prometia voltar hoje de manhã. "Os
constituintes têm a obrigação de estar aqui", pregava
Fernando Henrique.

Faltaram seis parlamentares para a Assembléia
Nacional Constituinte atingir o quorum regimental de
2SU votos e poder realizar votações. Com apenas 274
presenças, não restou alternativa a Ulysses Guima-
rães senão insistir na decisão de convocar sessões
sucessivas. Hoje, a partir das 9h, será feita nova
tentativa, mas o presidente da Constituinte não
pretende punir os ausentts: "A medida mais enérgica
que existe na vida política é a sanção da opinião
pública".

Esta não é a opinião de outros parlamentares
qut querem, não só dtnuntiar os faltosos, como
também adverti-los através da Mesa da Constituinte."A tolerância desta Casa pode transformá-la numa
casa de tolerância", criticou o deputado Paulo Delga-
do (PT-MG)I Ele apresentou dois requerimentos á

PronLi tntrega Vários Modelos
Mesas eCaOciras ac poupiopiuno
Representante MdRFimTMUO

Venlu as nosas lojas ou peça feptesentanle

«GUdNdPLdíT
FÁBRICA/VENDAS.* P.ua Bela. 363 r

lei 680-7788
l OJA ? - S CRISTÓVÃO I SOO 96TJ
Campo de S Cnsiovòo. 1B0 A
tOJA 3 1UUCA 1 ?B'l 03.W
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LAVADORA ARNO
Seletor do operações. Capacidade
para 4 kg. Timer eletrônico.
Tampa removível. 110/220 volts.
Garantia Arno de 2 anos.

PH1LCO - H5TACHI

TV EM CORES PHILCO-HITACHI
MOD. PC 1115-36 cm (14")
Vertical Line. Seletor de
canais digital. Tricontrol
(brilho 4- contraste + cor).
Imagem Super Focus. Saida
para fones ae ouvido.

Da pra comprar.

Da pra comprar.

LIQÜIDIFICADOR ARNO
SUPER
3 velocidades. Botão de
pulsar. Copo plástico fume.
Garantia Arno de 1 ano. AOS DOMINGOS 771-6868.

DE SEGUNDA A SÁBADO
COMPRE PELO TELEFONE

TELECOMPRAS ARAPUÃ
(021) 232-5131.

PVOOUZJDONA ZONA FWANCA06 MANAUS
ONKA O AMAJDNAS

sia pra comprar.

toMA

Sa gsra comprar.

CONJUNTO DE FACAS
*ses£f$

*AUtt

ia pra c&snprar.

climax
REFRIGERADOR CLÍMAX 240 LITROS
Porta aproveitável. Gaveta para legumes.
Garantia Climax de 1 ano.

WALITA
LE¥E A VELHOS. LEVE WALITA.

BATEDEIRA WALITA
TOPA TUDO
Controle deslizante de
velocidade. Batedores que
se soltam num toque de
botão. Garantia Walita de
1 ano. Ua piü comprar.lia íkss GüssãpsÊt';

i menor preço dito § feito,

CONHEÇA AI/JJA DE SALDOS: RUA JOSÉ DE ALVARENGA, 75 - DUQUE DE CAXIAS
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Informe JB

retumbante evolução prc-
«C®- carnavalesca da Polícia Fede-
ral, que tirou o brilho c a vida d<5
traficante Toninho Turco e quebrou
a harmonia do tráfico de cocaína no
Rio, cobriu a ala do delegado Ro-

. meu Tuma com muito confete,
O delegado Tuma transformou-

se numa espécie de xerife do Brasil
— esta semana ele apareceu na TV
e nos jornais colhendo os louros do
inquérito da Polícia Federal que
apurou as fraudes do Banco da
Amazônia, que sacou do bolso do
contribuinte brasileiro cerca dc 50
milhões de dólares.

Só que jazem nas gavetas da PF
vários outros casos escabrosos que
o nosso Riunho tupiniquim ainda
não resolveu. A saber:

Importação de alimentos: o in-
quérito, aberto no dia 4 de setem-
bro de 1987, até agora não deu em
nada.

Intermediação de verbas 11a
Scplan: em vez do inquérito, pedi-
do a 14 de setembro, foi aberta uma
investigação policial preliminar
(IPP) quatro dias depois. A 13 de
novembro passado, o DPF infor-

|„\ mou oficialmente ao ministro Bros-
sard que não descobriu nada.
9 Ferrovia Norte—Sul: o inquéri-

~lo, aberto dia 20 de maio do ano
l^passado, concluiu a 28 de julho que
p não havia nada fora dos trilhos 11a

licitação.

?

Detalhe: não são os corruptos
*que estão jogando areia 110 carnaval
Sua Polícia Federal. Por incrível que

pareça, é o próprio Ministério da
¦Justiça.

Deve ser algum problema de
|£. conjunto e harmonia.
IkA-w
FRetrato do Brasil

Há dez dias o governador quatroa-
|Srjj/sfa Moreira Franco foi a Brasília pedir
feem regime de urgência recursos para

socorrer as vítimas das enchentes na
-Baixada Fluminense.

Até hoje não chegou um tostão. O
^ministro cincoanista Prisco Viana não

|E deixa a Caixa Econômica Federal soltar
li^o dinheiro.

O povo que se dane.

De volta
O economista João Manuel Cardoso

de Melo, um dos coveiros do Cruzado,
lãrestá de volta.

Redigu-aai -programa de metas-pata-
-•a economia brasileira, que servirá deplataforma para a campanha do empre-

sário Dílson Funaro a presidente da
^República.

llBarnabés
Não é de hoje que o sonho de muito

l^nordestino é ser funcionário público.
|:; Ganha-se pouco, na maioria dos casos,

mas é emprego para a vida toda.
Só assim se explica por que nenhum

dos 44 mil 956 funcionários do estado de
-Sergipe aceitou até agora a oferta do
.governador Antonio Carlos Valadares,
feita em dezembro, de indenizar com o

-- equivalente a seis meses de salário
^quem pedisse demissão do serviço pú-

blico.

|~- Tempo quente I
O senador Jarbas Passarinho sobe à

tribuna do Senado esta semana.
IP* Vai falar dos militares e da atual
°;;crise política.

Tempo quente II
O senador Álvaro Pacheco faz sua• estreia no Senado esta semana.
Vai pintar um quadro de trevas para

o Brasil se a Constituinte convocar
eleições este ano.

?

O discurso foi feito a quatro mãos:
as suas e as do presidente Sarney.
Tempo quente III

'Esta semana, a Central Única dos
Trabalhadores reúne sua executiva na-
cional, em Brasília.

A decisão de deslocar seus dirigen-
tes máximos para o Planalto Central
não foi aleatória.

A CUT quer catucar de perto o
Ccntríio e lançar no seu quintal alguns
pesados petardos.
Educar

O ministro da Educação Hugo Na-
poleão, deverá anunciar esta semana o
fim do vestibular.

O critério para se atingir o curso
superior será feito por avaliações parte-
ladas — duas por ano — durante o 2o
grau.
Carnaval-89

A Portela tem novo carnavalesco.
É o aderecista Beto Sol, 30 anos,

que convidado por Carlinhos Maraca-
nã. presidente da escola, aceitou substi-
tuir Geraldo Cavalcante, 54 anos. O
contrato deve ser assinado nos próxi-
mos dias.

PHD
Ü presidenciável Fernando Henri-

que Cardoso já tem um slogan para a
sua campanha:

Um PHD na presidência
PHD, no caso, seria político hones-

to e democrático.
Nunca mais

Por decisão do prefeito Jarbas Vas-
concelos, Recife vai ser a primeira capi-
tal brasileira a homenagear com um
monumento em praça pública as vítimas
da tortura durante o regime militar.

Igual homenagem já foi tentada no
Rio de Janeiro — inclusive com projeto
do arquiteto Oscar Niemeyer — mas
esbarrou em dificuldades políticas.
Sinal vermelho

Nos últimos 45 dias, o Detran rebo-
cou 85 carros em média por dia nas ruas
do Rio.

No ano passado, a média de carros
diariamente rebocados foi de 56 veí-
culos.

Troca
O deputado Paulo Ramos vai mes-

mo trocar de partido. Deixa o PMDB
para ser candidato a prefeito do Rio
pelo PMN.
-Idéia- fixa —

Do relator da Assembléia Consti-
tuinte, deputado Bernardo Cabral
(PMDB-AM):— Neste tempo de Constituinte, em
que estou metido em todo tipo de
negociação, aprendi uma coisa. É fácil
negociar com a esquerda. Ela sempre
acha que, mesmo cedendo um pouco,
estará ganhando. Agora, com a direita
extremada, é quase impossível. Ela olha
diretamente para o bolso.

Estouro
O salto nas alturas da URP, de 9.19

para além de 15. deverá provocar um
estrago nos cofres dos estados.

Semana que vem é esperada uma
nova marcha de governadores com o
pires na mão a Brasília.

Eleições 88
Quem está na campanha para verea-

dora do município do Rio é Laura
Carneiro.

Vem a ser filha do senador Nelson
Carneiro, tendo coordenado a frustrada
campanha do pai como candidato a
candidato ao governo do Estado, em
1986.

"• Uma Seresta na próxima
quintSffeira, as 17h, 110 cerni-
tério do Ir.ajáT-wii...márear-tt—

•inauguração do mausoléu do
Compositor Nelson Cavaqui-
«nho. falecido há dois anos.'• Entre as roupas que foram
doadas aos flagelados das cn-
clientes foram encontrados

-uma éstola de renard comple-
lá, um casaco de pele curto e
vários chapéus com brochas e'grampos de strass e véus de
tule.

Os grupos negros de S.
•João de Meriti reuniram-se
.Sexta-feira à noite para ela-
¦borar um calendário para 88
com o objetivo de "mostrar
¦que a questão do negro não c'Só para ser vista em torno dos
-13 de maio", Uma das datas
Vjue foi lixada e deverá ser
comemorada todo ano é a da
Ttiorte do marinheiro negro
João Cândido, líder da Re-
volta da Chibata, em (1 de
.dezembro.

O PCB de Caxias reali/.a
-hoje, a partir das 9li, 110 bair-
ro Parque Lalayete, sua ter-
.ceira jornada de filiação no•município. A primeira ren-
deu-lhe 84 novos filiados e a
segunda 100.

O Festival de Dança Mo-
deriui Carlton Dance, este
ano, chegará ao Rio de ,i;i-
neiro. Sera 110 i 1 atro Muni-
cipal. dc 7 ,1 14,4. ei mu ,!

Lànce-Livre
presença do papa da dança
modcrnal o americano Mer-
ce Cuiuiiitgliaii. Com a super-
vanguardista Rareie Armita-
ge e outras estrelas da dança.

Zezé Mota e Martinlio da
Vila falam lioje 110 Debate
em Manchete, às 23h, sobre o
negro na sociedade brasileira.
No Crítica e Autocrítica, às
22h, 11a TV Bandeirantes, fa-
landa sobre a economia hrasi-
leira, o deputado Delfim
feito.

O texto da bênção que o
papa Pio XI deu ao povo
brasileiro, cm 1925, estará
exposto a partir do dia 23.11a
mostra comemorativa dos
160 anos do Jornal do Co-
mércio ha Biblioteca Naeio-
nal. Até o clia 26/3.

O ex-ministro Dílson Funa-
ro inaugura este mês a fabri-
cá Politrol, na Zona Franca
de Manaus, dentro das come-
inoruçôes dos 21 anos da Su-
frama,
« Os soldados Paulo Pereira
da Silva e Robson dos Santos
Oliveira, da 4'1 companhia do
7" 131'M. ajudaram na sexta-
feira de carnaval três mulhe-
res que. com duas crianças,
tiveram seu carro — o Che-
veue branco, placa UR-7706
—-1 nguivado as 22b na dcsi 1-
ia estrada de Maniiha.
® As historias das encostas è
cios prédios de Petrõpòlis rea-

U. F. R. J.
PRIMEIRA FASE

O 1o LUGAR
Roberto Magalhães Saraiva
É DO BAHIENSE

1
IMANHA E 

I TURMA INTENSIVA |NOITE I INICIO: 23/02 !
IH CURSO P«a. Arm AmMfc i

BAHIENSE " 262 0668/262-0760  |

Exército

processa

capitães

SISTEMA BAHIENSE DE ENSINO

Colegio Col6gio Curso

0 ih 0
BAHIENSE PENTAGONO BAHIENSE

BAHIENSE PREPARA MELHOR

FACULDADES

SÃO CAMILO E

LUIZA DE MARILLAG

promovem

PÓS-GRADUAÇÃO sensu
O ENFERMAGEM EM PEDIATRIA E PUERICULTURA

ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
O ENFERMAGEM NA ÁREA MATERNO INFANTIL

METODOLOGIA ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM

ESPECIALIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
SAÚDE PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DE SERVIÇOS DA SAÚDE

Informações, programas e matrículas
FACULDADE LUIZA DE MARILLAC

Rua Dr Satamini, 245 • Tquca
234 3692 - 234 9238

¦: 
JfcMBPI.' instituto vJ

. Brasilèíro de IPesquíáa

% f. feiConvênio comAPPD- Associação decum mrrv * Hs&uüiaçao ue rtunbbionaib .;
dé Processamento de Dados.v

CURSO DE TR*ADUT0HÊS E INTÉRPRETES

(O conhecido "Curso do Daniel") Av. Copacabana,
605 s/ 1203 — Inf. 237-9320. Nossa escola ó para
vocô que já possui inglês terminal. Mesmo quo você
não queira ser tradutor, nosso método ó ideal para
aprofundar idiomas. Temos também um interessante
e eficiente alemão estaca-zero e intermediário, mas
só para quem já sabe o inglês. Atendimento dns 10
às 12:00 e das 14:00 às 19:30. Damos também em
Niterói, no CCBEU tel. 711-8045 (Mauro).

(COMERCIO INTERNACIONAL
( CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO )

GlSíAO Dl NI GOClOS INTllINACIQNAlS • HTl ACOf 5 ICOSCMiCAS iStfH-iACiCSAiiDlfUITO DÜCOVfHOU OA l\tl r.HAÇAO E HA COO*'lRAÇAO l%T| M\ACiCNALASPECTOS OI'l HAClO*»Aii> OA ADMINISTRAÇÃO OI MGOCIOSO ÍUNCIONAMINTO DOCOVfRClO INT1 I.NAClONAl l POCOUCMCiO l *URiOH %0 BRASH.NEGOClAÇOlS • WICAMjMOS Oi. I ANCIÃ VIN TO • TRANaPORTl .StGUMO» ? UPORTOS • OPtRACOfS AOPAM IRAS • VARRI TINO INTERNACIONAL • POUHCAÍ l C .TMATÍG.AS
CrNTMO OC COMtnCtO INTCnNACIONAL UNCfAO nATT

rro^»<to n<»g on»l d» Co"»oiirt«wlon d* CapaDtapara Afinca latina
w)' 

0 FACULDADES INTEGRADAS ESTACIO DE SA
Informaçõos o Inscnçõos CEN T RO DE PÔS- GRADUAÇÃO

Rua do Dispo. 83 - Rio Comprido - 7ol.293 311 2 - R 1 29 130

r~
ESCOLA SUlÇO

BRASILEIRA

RIO DE JANEIRO

m

CONVIDA
Seus ex-alunos (com 29 grau concluído) para
participarem de um almoço na escola, no dia

5 de março de 1988, às 12:30 horas,
comemorativo aos seus 25 anos de Fundação

INSCRIÇÕES: Na Secretaria da Escola, ou pelo
telefone: 205-5746.

CURSOS DE F0RMAÇA0

ANALISE DE SISTEMAS
(1 ano de duração/576 hs • inicio 11/04)

PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES
(1 ano de duração/270 hs • inicio 7/03)

TREINAMENTO EM MICROINFORMÁTICA
Solicite Informações sobre os cursos MS-DOS, LOTUS 1 2 3, D BASE III PLUSe 0PENACCESS

A. JUAREZ ALENCAR
MSc COPPE ¦ UFhJ
EBER SCHMITZ
PhD ¦ I m pe ri al_Co I le g e" Cõndori

COORDEHAÇAO
FÁBIO MARINHO
MSc • U. Califórnia
Berkeley
MILTON BEZERRA
MSc • COPPE - UFRJ

- - 

I 
f"p3s-6RADUACA0 IICURSOS! b)

IADMtNISTRAQAODEMUSEUS fV;

ANALISE Dt SISTEMAS |j
COMEftCIO INTERNACIONAL ^

TIcLEINf-ORMATICA £¦
| OIREITO CIVIL
\ DIRE1TO PENAL E PROCESSO PENAL H'
t OIREITO PROCE-oSUAI. CIVIL jM
i DIREtTO OO -TPAOALHO

FACULDADES 1NTEG R ADAS EST AC 10 DE SA iV
| Informagfies 0 InscriQoes: CENTRO DE POS- GRADUACAO H
j Rua do Bispo, 83 — Rio Compndo — Tel TmwiiMmMPAULO BIANCHI

PhD-LI. Califórnia
Berkeley

-YSMAR-V1AWHA-
PhD-U. Califórnia
Berkeley

Os programas de treinamento do IBPI vèm sendo utilizados porempresas como SERPRO, PETROBRÁS, BRADESCO, FURNAS,
ELETRONORTE, VALE DO RIO DOCE, JORNAL DO BRASIL, 0

GLOBO, DATAPREV, EMBRATEL, WHITE MARTINS e outras
grandes empresas.

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
286-6891

"vr-; u
: IBPI Botalago: Rua Alvárò Rahios, Z1 • 275-2143

IBpl CBh1ro;Àv.Ma!..Çèmára. 160/2? and. •262-8834

IÜRS0S DE COMPUTAÇÃO ;
PRÓXIMAS TURMAS

aauMsJS&aia

Turismo
^ Viaje pelos quatro
cantos deste caderno.
TODAS AS QUARTAS NO JORNAL DO BRASIL

Formação Profissional
• PROGRAMAÇÃO  24 o 25/02
Cobol (214 hs — 6 meses)
Formação Pleno de Programadoros (11 mosos)
ATENÇÃO: Sé no JMS vocô utiliza o ltlM-4381 (Mainlra-
me) e, tb., Microcomputadores PC/XT, nos cursos de:
Análise de Sistemas e Formação de Programadores.

— Cursos de Microinformctica —
Turmas com Início» om 24/2 e 02/3
dBase III
Lotus 1 2 3
Linguagem C
MS/DOS

Introdução

Basic
Basic Avançado
dBase II
Wordstar

Microlnformatica
-Vantagens dos Cursos JMS-

• Uso Intensivo de Computadores: 49 micros e 6 terminais ligados
ao "Mainframe" IBM-4381. o Equipo de Profossores altamente
especializados. • Professoros de Plantão * Apoio do Psicologos.

o Material Didático Incluído no Proço ® Estágio Remunerado.
Turmas. Manhã, Tarde, Noite e Sábados.

Visite-nos e Conheça a Melhor Estrutura de Cursos do Pais.

$!; - n 3n»H fit Iwl'iffeT a, ~1: a i *'

URASIi.iA — Os capitães
Jair Mcsias Bolsonaro e Fábio
®ssos| principais acusados do
um piano que consistia na c\-
plosáo dc bombas cm unidades
militares do Estado do Rio,
serão julgados pelo Superior
Tribunal Militar. A informarão
foi confirmada ontem por um
assessor do ministro do Exerci-
lo, Leonidas Pires Gonçalves,
que antecipou que o processo
envolvendo os dois oficiais, já
se encontra na Diretoria Jtuli-
ciaria do STM.

A mesma fonte deixou claro
que ao enviar o processo para o
STM, o ministro Leonidas Pi-
res reconhece "indícios dc
culpa" dos capitães denuncia-
dos pela revista Veja. Em edi-
torial intitulado "Casorna, lu-
gar de honra", o noticiário do
Exército fa^ mensáo velada aos
oficiais ao condenar a mentira
como vírus maligno que corrói
os laços de camaradagem.

Explicações — Con-
trariando sua declaração ini-
ciai,quando chegou a desnícn-
lir a revista Vcji 1 e a defender
os capitães, o ministro do Exer-
cito diz, no mesmo editorial,
que "quem não tem coragem
para assumir a responsabiliza-
de pelos atos que praticou e
falseia a verdade para fugir a
este dever dá abominável
exemplo e demonstra, de modo
inequívoco, que não está à al-
tura dos valores que são a mar-
ca, a força e o orgulho de nossa
profissão".

O presidente do STM. briga-
deiro Antônio Geraldo Peixo-
to, deve receber o processo na
segunda-feira e já na quinta-
feira, em sessão pública, sor-
teará os nomes dos dois minis-
tros — um militar e outro eisil
— que funcionarão, respectiva-
mente, como relator c revisor
do processo. "Para nós, essa é
uma tarefa muito árdua, pois
trata-se da vida de um militar
que pode ter sua patente cassa-
da ou passar para a reserva",
observou o presidente do STM.

Na primeira fase do proces-
so, o STM vai ouvir os dois
oficiais, antes do julgamento
em plenário. No Superior Tri-
bunal Militar, eles vão ter que
apresentar argumentações e
provas mais convincentes das
que entreeàiSnBi^ffimSse!bés-
de justificação que acompanha-
ram o processo na fase preli-
minar.

A operação "Beco sem saí-
da", revelada inicialmente à
Veja pela mulher do capitão
Fábio e confirmada, posterior-
mente, pelos oficiais, seria de-
flagrada nos quartéis do Rio,
caso o percentual dó aumento
do soldo dos militares, em ou-
tubro do ano passado, não fos-
se satisfatório; O plano consis-
tia na explosão de bombas em
quartéis fluminenses.

[não fotografe
SEM VER OS

CLASSIFICADOS.
CONFIRA AS

OFERTAS
DE USADOS

W DA fOIYÍÁR

li/.adas pela Emop estãu sen-
do feitas d" b"liw'tpt"r'> <¦ rwn—
a ajuda de técnicos japoneses
especializados. O objetivo é
montar um mapeamento ma-
cro da região.

Os músicos Paulo Moura e
Rafael Rabello iniciam quar-
ta-feira temporada de duas
semanas no Mistura Fina de
Ipanema.

Não são só os bicheiros que
estão apostando 110 cinema. O
próximo filme de Uuv Guer-
ra, Kuarup, será produzido
pelos empresários Roberto
Fonseca e Paulo Brito, do
grupo Cotia, que vão investir
2.5 milhões de dólares. O fil-
me está sendo programado
para ficar pronto a tempo do
I'estivai de Cannes dc 89.
® A menina Flora Esteves
Leitão, de dois anos e meio,
foi atropelada no sábado dc
carnaval perto de sua casa,
no Largo das Neves, em San-
ta reresa. Seus pais correram
diversos hospitais públicos e
particulares em busca de
atendimento de emergência e
só conseguiram no Hospital
Universitário Antônio Pe-
dro, em Niterói. Com "pro-
fissionalismo e carinho", porsinal,
9 Se depender ria vontade
popular, dentro de 269 dias
haverá eleições diretas para
presidente da Republica.

"Inio ¦ois

FMMJmre A ECONOMS&

ENTROU NO
O mais nouo lonçqrncnlo da Hitachi~uüíiirur o fôlego da concorri™ ia. E
ci noua geração de condicionadores
de ar centrais que refrigeram muito
mais, consumindo muno menos.
Stò economiza 6% di' energia c tem
urna capacidade de refrigeração

7,5% maior
Tixla essa wintageni eslá nu Arnhienl
Air, que 1? quem mais entende de
Hilüclii no Rio Ffeça tini orçamento
sem compromisso, especial paru o
seu ambiente,
Entre no ar uocê também.

AR-CONDJCIONADO CENTRAL • ENTREGA IMEDIATA

0 HITACHI

ambientas

Rua Teixeira Ribeiro, 292
Tel: 270-.S7.iK
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JORNAL DO BRASIL S A

Avenida Brasil. 50() — CEP 20949
Caixa Postal 2.M00 — S. Cristóvão — CEP
20922 — Rio de Janeiro
Telefone — ((121) 585-4422
Telex — (021) 2? 690, (021) 2.1 262.
(021) 21 558
Vice-Presidência de Marketing
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Atendimento a Assinantes
Coordenação: Maria Alice Rodrigues
Telefone: (021) 585-4183
Preços das Assinaturas
Rio de ftinçfru - Min** Gerais
Mensal CZS 930.IK)
Trintestral CZS 2.640,00
Semestral CZS 4.990,00
Espirito Santo
Mensal CZS 1.060,00
Trintestral CZS 2.990.00
Semestral CZS 5.660,00'
Sao Paulo
Mensal .CZS 1.340,00
Tnrnestral CZS 3.810.00
Semestral CZS 7.190,00
Brasilia
Mensal CZS 1.540.00
Trintestral  CZS 4.370,00
Semestral CZS 8.2fiO,(K)
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Dias úteif. CZS 30,00
Domingos CZS 50,00
Kspírito Santo
Dias uteis CZS 35,00
Domingos CZS 50.00
Sao Paulo
Dias úteis CZS 45,00
Domingos CZ 60.00
DF. GO, SE, AL, BA, MT, MS, PR. SC, RS
Dias úteis CZS 50.00
Domingos CZS 80,00
MA. CE, PI, RN, PB. Pi:
Dias úteis CZS 60,00
Domingos CZS 90,00
Demais Kstados
Dias uteis ..CZS 70.00

..CZS 100.00
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bonus de 30% para ser usado na compra de qualquer |jj;
mercadoria da loja, voce ganha ao retirar seu filme Hj
revel ado. m

Somente revela^ao Kodak ||
Filmes aeixados para revelar a partir de 03/11/87 Mi

m * Se voce nao se interessar pelo bonus, pode optar por flt
P 25% de desconto. II;
|| * Nas lojas do centro, o bonus e opcional, permanecendo |1
|1 desconto normal. |1
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Sandra Cavalcanti /i I vara Yale Salarnino Ura/ia

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOQAO SOCIAL |

Fundagao Leao XIII |

ESGLAREGIMENTO 1
Face as noticias publicadas nos jornais, relacionadas com a greve dos «
funcionarios da FUNDAQAO LEAO XIII, a Presidencia desse orgao tern H
seguinte a esclarecer: P
1. A Presidencia da FUNDAQAO LEAO XIII lamenta profundamente que ffi

greve dos seus funcionarios tenha sido deflagrada, dia 08, no exato B
momento em que o Estado do Rio foi abatido pelas chuvas, causando S

ff mortes e colocando ao desabngo milhares de pessoas, que necessitam ¦
dos servi<;os e do apoio da FUNDACAO LEAO XIII; j|j

|| 2 A greve 6 extemporanea tendo em vista que o Piano de Cargos e Salanos SI
¦— elaborado com a participagao dos funcionarios da FUNDAQAO LEAO ||

XIII—encontra-se em processo de exame nos brgaos tecnicos do Estado; H
3. A greve e extemporanea porque esse nao 6 o mornento de se deflagrar m
movimento grevista e sim de somar esforgos no sentido de melhor §

p? atender as vitimas das enchentes, que levaram o Estado do Rio a
calamidade publica; ||

4, Tendo em vista a situagao criada pela greve dos funcionarios — que fi
fi deveriam estar atendendo a populagSo necessitada — a Presidencia da n
I- FUNDAQAO LEAO XIII informa que tomar^ as medidas legais e cabiveis n

para a normalizacao dos seus servigos. S
i' Vicente de Paulo Barretto |t|
f. Presidente |a

Veja aqui quanto você ganhou

modelo
Honda
CG 12!

CB ¦I50TR
CBXJ50F
Yamaha
RD 125 135

Amazonas
Turismo
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8w

«EVEB.AÇÂO GRÁTIS

Um bônus de 30% para ser usado na compra de qualquer
mercadoria da loja, você ganha ao retirar seu filme
revelado.

Somente revelação Kodak
Filmes deixados para revelar a partir de 03/11/87
Se você não se interessar pelo bônus, pode optar por
25% de desconto.
Nas lojas do centro, o bônus é opcional, permanecendo o
desconto normal.

CINE FOTO SOM INFORMÁTICA

VOCÊ APLICOU BEM

O SEU DINHEIRO

NO ANO PASSmõ?

CONFIHA

Aí AO LADO,

Se você aplicou numa moto Honda, parabéns. Além de aproveitar ao máximo a sua
máquina, o investimento que você fez em janeiro de 87 chegou a dezembro rendendo muito

mais do que o dólar, o over, a Bolsa e a poupança.
Se não aplicou, não se desespere: venha logo falar com a gente, leve a sua Honda e

comece a lucrar já.

Ao atingir 5l,7rr das preferências dos flumi-
nenses, oito meses antes das eleições para governa-
dor do Estado do Rio, mas sem alcançar, finda a
apuração, mais do que 8,9% dos votos, a deputada
Sandra Cavalcanti, candidata do PTB. criou um
fenômeno denominado de efeito Sandrapelójespe-
cialistas em pesquisas de opinião. A partir de então,
todo candidato a eleição majoritária que dispara na
ponta de uma pesquisa eleitoral realizada fora de
epoca sujeita-se a viver o mesmo drama que Sandra
Cavalcanti enfrentou em 1982.

O diretor-presidente do Ibope, Carlos Auitus-
to Montenegro. que acabou de fechar uma nova
pesquisa sobre os postulantes que já se apresenta-
ram à sucessão do prefeito Roberto Saturnino
Braga — ela mostra o deputado Álvaro Valle. do
PL, com cerca de 38Cc das intenções de voto,
ponteando a corrida pelo Palácio da Cidade — ,
acha que o governador Moreira Franco, ao iniciar e
concluir a campanha de 1986 com o apoio de 42rc
dos eleitores, encarregou-se de matar o chamado
efeito Sandra.

Arrancada — 0 efeito Sandra poderia se
chamar também efeito Flexa, se recuássemos no
tempo até a eleição de 1965 no antigo Estado da
Guanabara. O candidato do então governador Car-
los Lacerda, o professor Flexa Ribeiro, que tinha
sido secretário carioca de Educação, arrancou seis
meses antes das eleições com mais de 40'"? das
intenções de voto. No final, depois de algumas
indecisões — as oposições tentaram fazer do mare-
chal Henrique Lott o seu candidato —. o PTB
capitaneou uma coligação de partidos de esquerda e
descobriu no embaixador Negrão de Lima o nome
ideal para enfrentar o lacerdismo.

Lacerda, prestigiado pelo militarismo que ha-
via empolgado o poder em 31 de março de 1964. foi
quem levou o governo do Marechal Castello Branco
a pressionar a Justiça Eleitoral para conseguir o
veto à candidatura de Lott. A amigos, Lacerda
confessaria mais tarde, perdida a eleição, que havia
cometido um erro de cálculo. Negrão, com apenas
um mês e meio de campanha, empolgou o eleitora-
do carioca e desmanchou a vantagem de Flexa. queera de 40%, para vencer a eleição com 49,5% ( a
um ponto percentual da maioria absoluta). Flexa
ficou com 37,6%.

O efeito Sandra tornou-se. no entanto, quase
regra geral, para definir arrancadas de candidatos a
eleições -najoritárias que disparam em pesquisas há
seis, sete ou oito meses da ida do eleitorado às
urnas, porque marcou uma virada, que ninguém
esperava, na campanha de 1986. A tendência das
pesquisas, até setembro, era a de um mano a mano
entre Sandra Cavalcanti (PTB) e Miro Teixeira
(PMDB). Com uma propaganda de televisão leve e
marcante. Moreira Franco, que aceitou concorrer à
sucessão do governador Chagas Freitas pelo PDS,
acabou, no entanto, com a polarização Miro e

Sandra. li estabeleceu a sua com Leonel Brizola, do
PDT.

Resultado: Sandra, que partiu com 51,7%, e
Miro que oscilou entre 18.6% e 35%. ao longo da
campanha, acabaram a eleição com índices de 8,9%
e 14.1r'c. Brizola, o vencedor da eleição, saiu, ao
contrário, de percentuais de menos de 5%. para
terminar no governo com o apoio de 31.3% dos
eleitores. Moreira chegou em segundo com 26,8%
dos votos.

Agora — A disparada do deputado Álvaro
Valle. do PL. na pesquisa que o Ibope acabou de
fechar, levou o diretor-presidente da empresa,
Carlos Augusto Montenegro, a recomendar um
pouco de cautela aos que esperam ver a repetição
do efeito Sandra nessa performance do candidato
do Partido Liberal. Segundo Montenegro. os adver-
sários de Valle. antes de olharem o seu desempenho
atual "como ilusório", devem se deter no extrato
geral da pesquisa.

Com quase o dobro do apoio conferido a
Marcelo Alencar (17%), o forte candidato do PDT,
Valle ganha hoje em praticamente 90% das Zonas
Eleitorais do Rio. O candidato pedetista só o
ameaça — e o l-ate em alguns lugares — na Zona
Oeste da cidade, onde o fenômeno brizolista de
1982 ainda continua presente.

Um dado surpreendente da pesquisa é a situa-
çáo dos postulantes do PMDB. O deputado Márcio
Braga, com cerca de 10%, é o de melhor desempe-
nho. Colado a ele vem depois o deputado Jorge
Leite e, mais longe, o suplente de senador José
Colagrossi. O PMDB. na preferência que os eleito-
res demonstraram quanto a partidos, perde para o
PT.

O deputado Álvaro Valle. em uma pesquisa
anterior do Ibope, realizada há seis meses, teve seu
nome confrontado com o de Brizola. Perdeu para o
ex-governador, mas de pouco: menos de três pontos
percentuais. Um experimentado político pemede-
bista, que figurou no grupo chaguista, de 1970 a
1982, recomendou aos adversários do presidente
nacional do PL para não brincarem com a verdade.
Para esse político, Valle, tido há sete anos como um
típico líder da Zona Sul. já atravessa com êxito o
túnel Rebouças, que tem uma das suas bocas na
Lagoa e a outra em Catumbi, na Zona Norte da
cidade, o que lhe dá hoje um novo status.

| Rc-upas-de todos os"tfp0"S""é"tãrnãTThos até o n.° 62. As ca-
, misas esporte vão até o n.° 10 e as camisas sociais e pi-

| jamas têm mangas mais compridas de até 70cm e com
mais cintura. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou malha,
também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,
malha, flanela, lã e de helanca. Robes de chambre, rou-„
pões e suspensòrios.

(A CREDITO
VEZES)

Figueiredo adia a

filiação ao PSD e

estuda manifesto
O ex-presidente João Figueiredo poderá

divulgar um novo manifesto à nação, no início
de março] o que vai depender de uma série de
contatos que passou a manter, a partir da
Quarta-Feira de Cinzas, quando deixou o seu
apartamento de São Conrado, no Rio. retor-
nando ao Sítio do Dragão, no distrito de
Nogueira, em Petrópolis. A dois de seus
antigos ministros, um deles seu colega de
turma no Colégio Militar, Figueiredo revelou
suas preocupações com uma virtual desestabi-
lizaçáò da Ássemhléia Constituinte.

A decisão de reavaliar o quadro político,depois dos novos ataques do presidente José
Sarnev à Assembléia Nacional Constituinte,
determinou, como primeira providência do 1
ex-presidente, o adiamento, mais uma vez, da
sua filiação ao PSD (Partido Social Democrá-
tico), cuja nova versão ocupa, em tempo
integral, desde o final do ano, o ex-ministro
de Minas e Energia, César Cáls. Figueiredo
deveria se filiar ao PSD no próximo dia 24.

O recuo — Figueiredo foi informado
de que os organizadores do PSD pretendiamlançar a sua candidatura à sucessão de Sarney.
durante o ato da sua filiação, o que concorreu
para o seu recuo. O momento, para o ex-
presidente, não deve comportar a precipita-
çáo de projetos políticos pessoais. Acha o ex-
presidente que a hora é de união de todas as
forças interessadas no final feliz da transição,
com a realização, ginda este ano, da eleição

ue indicará o novo ocupante do Palácio do
lanalto.

O propósito do ex-presidente é o de
ampliar os seus contatos com todas as forças
interessadas em preservar a Constituinte e,
através dela, garantir a realização da eleição
presidencial no final deste ano. No Sítio do
Dragão, Figueiredo manterá uma espécie de
centro de informações sobre a marcha da
crise, reunindo ex-ministros e políticos quecom ele se relacionaram nos últimos 10 anos.

No decorrer da próxima semana, o mi-
nistro das Minas e Energia, Aureliano Cha-
ves, desembarcará no Rio para uma conversa
decisiva sobre o seu futuro político com o ex-
presidente Ernesto Geisel. Na dependência
do encontro, Aureliano fará um pronuncia-mento.

O ministro das Minas e Energia começou
a se preocupar com o vácuo existente entre a
direção e as bases do PFL. O partido começou
a perder substância até mesmo cm Minas e
Pernambuco, estados onde ele e o senador
Marco Maciel, principais líderes da legenda,
fazem política. Geisel, tanto na sede da Nor-
quisa, empresa onde trabalha, como no seu
sítio de Teresópolis (ern fins de semana), tem
intensificado os contatos com parlamentares
do PFL.

Ibope acha 
que 

Valle 
pode

contornar'efeito Sandra'

Roxério Coelho !\eto
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REGULAMENTO EM TODAS AS LOJAS.

UTILIZE NOSSO CREDIÁRIO.

| RUA DIAS DA CRUZ, 174
CARMO ESQUINA OUVIDOR
CAMPO DE S. CRISTÓVÃO, 254
RUA CONDE DE BONFIM, 307
URUGUAIANA, 143 - ESQUINA TEÓFILO OTONI
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na disputa da Presidência |Arniiivrn

convue para assistir^

Cardoso, um dos convi- Saturnino lira fia
dados, não escondeu de dirigentes do PSB, o
novo partido de Saturnino, que a realização em
dois turnos da eleição do sucessor do presidente
Josií Sarney obrigará os partidos que quiserem
sobreviver a sair com candidatos próprios.A chapa socialista que predomina nas con-
versas entre dissidentes do PMDB e dirigentes
do PSB inclui obrigatoriamente o nome do
deputado pernambucano Fernando Lyra, do
PMDB, como vice ideal para Saturnino. O ex-
ministro da Justiça, rompido com o governo
Sarney, admite, segundo políticos cariocas do
seu círculo de relações pessoais, o sacrifício de
qualquer candidatura que possa, segundo ele,
resgatar os compromissos de Tancredo Neves.

O ex-deputado Marcelo Cerqúètra, que ape-
sar de ter obtido quase 60 mil votos em 1986 não
conquistou a reeleição porque o PSB não conse-
guiu leuenda no Estado do Rio para fazer.sequer

um constituinte, confirmou as conversas eni
torno^la chapa Saturnmo-Lyra, destacando que
uma recente pesquisa encomendada pelo PaláJ
cio do Planalto dá coma de que a qualidade
essencial para qualquer candidaio à sucessão de;
Sarney é a honestidade.

Como acha que a honestidade "é a marcai
registrada de Saturnino". Cerqueira acha que d
prefeito do Rio "já tem meio caminho andado".
E acrescentou:

— Um candidaio nordestino a vice compo-,
ria uma chapa destinada a ter papel decisivo na/
eleição. Um candidato de passado respeitável^
hábil articulador, político tarimbado e bom de.
palanque, que são as credenciais de Fernando'
Lyra. Creio que a chapa Saturnino-Lyra acabai
até se revelando uma alternativa de poder real j
porque nos tempos atuais o voto acabou. Agora'
é teievoto e essa dupla tem intimidade com a!
telinha de TV. |

Cerqueira não esconde que a grande dificiilj
dade para a oficialização da chapa de sua!
preferencia é a obstinação de um setor do PSB J
de pouca densidade eleitoral, em manter fecha--
da a direção nacional. A viabilização da chapa
— um trabalho pioneiro, inicialmente feito en\
torno do nome de Saturnino, levou o exi
deputado federal José Eudes a correr os Dfjnci-i
pais estados do país, há três meses — exige quei
esse setor socialista perca influência e que oj
partido se abra à entrada de um contingente def
deputados descontentes com o PMDB. (RCN)j

MENOR PREÇO À VISTA:

Cz$ 32.500,
O.u 

MENOR PREÇO A PRAZO:

3 IGUAIS: Cz$1 3,100,
ESCLARECIMENTO

Face às noticias publicadas nos jornais, relacionadas com a greve dos
funcionários da FUNDAÇÃO LEÃO XIII, a Presidência desse órgão tem o
seguinte a esclarecer:
1. A Presidência da FUNDAÇÃO LEÃO XIII lamenta profundamente que a

greve dos seus funcionários tenha sido deflagrada, dia 08, no exato
momento em que o Estado do Rio foi abatido pelas chuvas, causando
mortes e colocando ao desabrigo milhares de pessoas, que necessitam
dos serviços e do apoio da FUNDAÇÃO LEÃO XIII;

2 A greve é extemporânea tendo em vista que o Plano de Cargos e Salános
-— elaborado com a participação dos funcionários da FUNDAÇÃO LEÃO
XIII — encontra-se em processo de exame nos órgãos técnicos do Estado;

3. A greve é extemporânea porque esse não é o momento de se deflagrar
movimento grevista e sim de somar esforços no sentido de melhor
atender às vítimas das enchentes, que levaram o Estado do Rio à
calamidade pública; >

4. Tendo em vista a situação criada pela greve dos funcionários — que
deveriam estar atendendo à população necessitada — a Presidência da
FUNDAÇÃO LEÃO XIII informa que tomará as medidas legais e cabíveis
para a normalização dos seus serviços.

Vicente de Paulo Barretto
Presidente

A mais moderna máquina de escrever
eletrônica portátil. Prática e silenciosa.
MANDAMOS LEVAR EM SUA CASA.

R. Carvalho de Souza, 98 Ij. C e D - Madureira

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Fundação Leão XIII

Concessionários

J~lf OI

i
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cacla uma c a recepgao. A ala 2/B, do Pavilnao caminhocs, alem dc patrulhinhas que auxilia- do Hospital Sousa Aguiar, entravam c
vam^n^ trans^ e^ si^ safam^^^

3h (Ja manha dc (intern os bombeiros comeqa- Embaixo d'agua nos removiamos qucin surgis- ^^ de ontem nao tinha ntsticias do mari-

ves do Ccntro^Educacional Anisio Tcixcira, causa do vazamento d^ 
^as. 

Foi^pio^r drama . casa por sua filha, Nilma Assis.

¦ 6cisiao chcgavam para darajuda os diretorcs — 1 ram 19M0min um forte chcirodc gds bombeiros que
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Prédio serviu

de sanatório

durante anos

Outra tragédia em
Santa Teresa — o des-
morònamento parcial
das fundações cio pré-
dio 386 da Rua Oriente
— matou quase toda
uma família que mora-

-MlSto va numa casa ^a ^ua
Engenheiro Miguel
Austregésilo, abaixo

S^baBpK,-.' da Oriente. O catador
jBg^gaBtT, de papel José Messias

de Sousa, 54, viveu um
dia de alegria e deses-

pero: quase ao mesmo tempo em que
sua mulher dava à luz mais uma filha,
na maternidade, morriam soterrados
efn dois barracos de sua família dois
filhos, um sobrinho e duas netas. No
alto do Sumaré, aproximadamente 80
homens que trabalham em transmis-
sões de emissoras de rádios aguarda-
vam resgate.

Os bairros mais afetados pelo tem-
poral são os de Santa Teresa, Rio
Comprido e Tijuca. Neste, a situação
no Morro do Borel é a que mais
preocupa, a partir dos riscos de desliza-
mentos. As chuvas que persistem em
quase todo o Estado causaram mortes
em Volta Redonda, Mangaratiba e
Barra do Piraí. A previsão para hoje é
de tempo nublado e encoberto, com
pancadas de chuva e trovoadas iso-
ladas.

Os mortos são 40,
oficialmente, mas os
bombeiros, a Defesa l^''l|}íí
Civil e testemunhas da
tragédia provocada pe-
lo mais forte temporal EWpSrL^
que desabou sobre Bina
Rio desde 1979 acredi- |g*tam que sob os escom- |i&
bros dos muitos desa- wBaSÉ
bamentos e desliza-
mentos haja dezenas
de vítimas, como no ^X-SSSEaSSs
caso da Clínica Santa
Genoveva, em Santa Teresa. Destruí-
da por uma avalancha de aproximada-
mente 500 toneladas de pedras e terra,
ela tem, entre pacientes e funcionários,
de 30 a 40,pessoas desaparecidas. Oito
corpos foram resgatados.

Há centenas de feridos e flagelados
e até hospitais paticulares se prontifica-
ram a auxiliar no atendimento de ur-
gência. O Instituto Médico-Legal regis-
trou grande movimento, com muita
gente procurando saber se entre os
cadáveres recolhidos havia parentes ou
amigos. O trabalho do Corpo de Bom-
beiros é tal que oficiais pediram ao
prefeito Saturnino Braga a ajuda da
Comlurb para a remoção de escom-
bros. A Cedae registra vazamentos em
toda a cidade. Ha problemas de ener-
gia elétrica em vários pontos. No Alto
da Boa Vista falta luz há dois dias.

A construção que hoje abriga a Clini-
ca Santa Genoveva foi, durante 40 anos,
o sanatório do bairro. Segundo técnicos
da Defesa Civil, a construção — três
pavilhões, sendo o primeiro um sobrado,
o segundo de três andares, e o último de
quatro pavimentos — corria risco de
desabamento há mais de 20 anos, quando
estudos de engenheiros da Geotécnica
concluíram que uma avalanche poderia, a
qualquer momento, descer do Morro do
Sumaré, que fica acima do hospital:

Em fevereiro de 1967, portanto há 21
anos, o engenheiro Darci Moniz Guima-
rães, do Departamento de Estradas de
Rodagem, que supervisionava as obras
de desobstrução da Rua Almirante Ale-
xandrino — onde tem início a Rua Dom
Joaquim Mamede —, afirmou que todas
as casas situadas naquela localidade esta-
vam ameaçadas de soterramento. Com as
fortes e contínuas chuvas que vêm caindo
este mês no Rio, mais uma vez o alerta
voltou a ser dado pela Defesa Civil, que,
no final de janeiro, incluiu a área como
um dos pontos críticos da cidade.

Há três anos que no antigo prédio do
sanatório de Santa Teresa funciona a
Clínica Santa Genoveva, especializada
cm geriatria, com capacidade para 350
pacientes, cuja grande maioria possui
mais de 60 anos. E, segundo o próprio
Eduardo Spínola, u:*? dos diretores da
clínica, a totalidade dos internos apresen-
ta "quadro mental deteriorado", e mui-
tos não podem — conforme ficou consta-
tado — sequer se locomoverem sozinhos.

ero na clínica

Na triagem, o

medo de não ter

para onde ir

No Ceat (Centro Educacional Anísio
Teixeira), na Rua Almirante Alexandri-
no 4098, pacientes da Clínica Santa Ge-
noveva eram submetidos à triagem antes
de serem removidos para os hospitais
Souza Aguiar, Pedro Ernesto,"Adventis-
ta Silvestre, Beneficência Portuguesa,
Ordem do Carmo, Pedro II, Miguel Cou-
to, e do Fundão, num clima de desespe-
to. Muitos com doenças graves, mas
completamente lúcidos, se queixavam de
não ter parentes.

Eduardo Felício, 52, dormia quando
a avalanche de pedras destruiu o pavilhão
1 da Clínica:

— Fiquei muito assustado e ainda
estou apavorado porque não tenho pa-
rentes e não sei para onde vou.

No Ceat, vários veículos das policias
Civil e Militar c da Cruz Vermelha, além
de oito ambulâncias do Inamps e de sete
do Hospital Sousa Aguiar, entravam e
saíam a todo instante para remover doen-
tes. Girlcne Maria da Silva, uma das
enfermeiras da clínica, até as 14h de
ontem estava desaparecida. Sua cunhada,
Telma Ferraz de Almeida da Silva, estava
angustiada à sua procura, Ivoncidc Costa
dos Santos, filha de Joana Simões da
Costa, 61, internada na Clínica Santa
Genoveva, com câncer, soube do desaba-
mento através do rádio e foi ao Ceat, com
sua tia, subindo com dificuldade pelos
morros. Lá, constatou que sua mãe esta-
va viva.

Maurina Acênio de Jesus, mulher de
Antônio Acênio de Jesus, 63, que estava
internado na clínica há seis meses, até às
13h de ontem não tinha notícias do mari-
do. Nílton Generoso dos Santos, 37,
internado há 10 meses, foi levado para
casa por sua filha, Nilma Assis.

Defesa Civil, coronel Edison de Assunção
Freitas.

O presidente do Inamps afirmava que a
preocupação imediata era com a transferência
dos internos. Disse que no Estado haviam 31
mil leitos, subdivididos em oito mil na área
federal, oito mil no âmbito estadual e munici-
pai c 15 mil leitos em hospitais privados. O
diretor-geral do Hospital Adventista Silvestre
colocou leitos à disposição da Santa Genove-
va. mas foi impossibilitado da transferência
com a queda de barreira e acesso ao hospital

-pela Rua Almirante S^n'.a Aleximéftnar
Pelo menos 15 ambulâncias — oito do

Inamps e sete do Sousa Aguiar — trabalhavam
na remoção dos pacientes para os hospitais
Miguel Couto, Sousa Aguiar e Salgado Filho,
e depois com os leitos desses hospitais lotados,
para o Pedro Ernesto, Hospital de Geriatria,
Hospital Universitário do Fundão c Benefi-
cência Portuguesa. Todos são doentes crôni-
cos, com média de idade em torno de 65 anos.

Os bombeiros atuaram sob o comando do
capitão Nílson„do Quartel Central, mobilizan-
do os quartéis de í luniajtá-Sía--l\rresa7" ViIa
Isabel c Campinhõ", totalizando 60 homens. A
Polícia Militar operou com um contingente do
1° BPM (Centro), um microônibus e dois
caminhões, além de patrulhinhas que auxilia-
vam no transporte de pacientes e seus perten-
ces. Oito carros da Polícia Civil, com policiais
portando escopetas, auxiliavam os serviços.
Eles ocupavam viaturas da 7a DP (Santa
Teresa), 6a DP (Cidade Nova), 14a DP (Le-
blon), 15a DP (Gávea), Polinter e três da
Delegacia de Vigilância Sul.

Horror — Jorge Máximo, 42, professor
de língua portuguesa da Faculdade de Letras
(Universidade Federal do Rio de Janeiro),
morador do número 28/A da Estrada Dom
Joaquim Mamede, estava horrorizado:

Foi dramático. Até 3h, só os funcioná-
rios c moradores trabalharam na remoção. Era
pessoas gritando, sufocadas pelo forte cheiro
de gás cm meio a muita lama e escombros.
Embaixo d'água nós removíamos quem surgis-
se pela frente. Não tinha luz, havia forte
neblina e não podíamos acender lampião por
causa do vazamento de gás. Foi o pior drama
que já passei na minha vida.

A plantonista Rita de Cássia Oliveira
r?<&&v&-fl3knxçpi;ku tlu- p.féilio^uiduí atingido

com a catástrofe:
Eram 19h30min um forte cheiro de gás

tomou conta do Pavilhão 1. Sem luz, comecei
a retirar os pacientes. Estávamos na recepção.
O primeiro a ser retirado por mim foi Guilher-
me Matias Alves, 28, paraplégico.

Até às 15h. de ontem, eram oito, oficial-
mente, os mortos na tragédia da Clínica Santa
Genoveva, cm Santa Teresa, cujo prédio foi
quase que totalmente destruído por uma ava-
lanche de cerca de 500 toneladas de pedras e
terra. Os bombeiros que trabalham no resgate
de vítimas e os funcionários e médicos do
hospital acreditam que sob os escombros este-
iam entre 30 e 40 pessoas. Dois mortos estão
identificados: José Vítor dos Santos e Alencar
Manoel da Silva, funcionários da clínica.

Numa verdadeira operação de guerra, vizi-
nhosi-voluntários. homheiip.s_JQcfesy-X-iwl,-
diretores de hospitais c médicos, com apoio de
uma equipe da Brigada da Cruz Vermelha
Brasileira, passaram horas empenhados no
resgate dos 330 pacientes e 20 funcionários
vítimas do desmoronamento de cerca de 500
toneladas de terra e pedras sobre a Clínica
Santa Genoveva, na noite de anteontem, na
Dom Joaquim Mamede, Lagoinha em Santa
Teresa. A avalanche desceu por uma estrada
aberta pela água numa extensão de 200 me-
tros.

O deslizamento destruiu parcialmente o
Pavilhão 1, onde funcionavam o CPI (Centro
de Tratamento Intensivo), cozinha, copa, o
refeitório, dez enfermarias com dois leitos
cada uma e a recepção. A ala 2/B, do Pavilhão

1 também foi atingida. O Pavilhão 3 perdeu o
elevador arrancado pela pedra que atingiu a
sua base. E, pela parte que dá fundos pa/a a
Estrada Dom Joaquim Mamede, o Pavilhão 3
teve suas janelas quebradas pela força da água
e de pedras que se desprenderam com a
avalanche. O pavilhão 2 não foi afetado.

Drama — Primeiro a conseguir chegar
ao local da tragédia, o tenente Bueno, do
quartel do Corpo de Bombeiros do Hurnaitá,
disse que a equipe subiu pela Rua Almirante
Santa Alexandrina, mas -ficou impedida de
seguir com a viatura devido à queda de uma
barreira e de árvores. Enquanto alguns de-
sobstruíam a rua, parte da equipe subiu o
acesso a pé com equipamento às costas. Só às
3h da manhã de ontem os bombeiros começa-
ram a prestar os primeiros socorros.

O professor Carlos Váiter Porto Gonçal-
ves do Centro Educacional Anísio Teixeira,
Rua Almirante Alexandrina 4.098, entrada
para a Lagoinha, colocou as dependências da
instituição à disposição da clinica paia.Mentir."üc'cehW(Rftriagem dos enfermos. Na mesma
ocasião chegavam para dar ajuda os diretores
do Hospital Souza Aguiar, médico Flávio
Silveira; do Hospital Adventista Silvestre, mé-
dico Gideon Marques; o presidente do
Inamps, Hésio Cordeiro, e o secretário dà

Bombeiros e voluntários cuidaram inicialmente do hospital ao ar livre
 Marcelo Carnaval

Pnefeito ouve

bombeiros que

querem ajuda

O prefeito Saturnino Braga, o vice,
Jô Resende, o secretário de Obras do
município, Luís Edmundo Leite, fizeram
uma inspeção de 20 minutos na área da
clínica e se disseram preocupados com a
situação. Saturnino foi assediado por ofi-
ciais do Corpo de Bombeiros, que solici-
tavam, com urgência, o apoio da Com-
lurb para a remoção dos escombros e
material específico para o corte de ár-
VOícS.

— A situação é muito grave, mas
ainda não houve descontrole, razão pela
qual não decretei o estado de calamidade
pública e sim o de emergência. Foi um
recorde total de chuva. Nem cm 66
choveu tanto. Não temos terremotos,
tornados e nem nevascas, mas temos esse
regime de chuva e aí desce tudo —
comentou o prefeito, que, pela manhã,
sobrevoou a cidade de helicóptero, cons-
tatando que os locais mais atingidos pelo
temporal são a Tijuca, Rio Comprido e
Santa Teresa.

Um dos diretores da clínica, Eduardo
Spinola, disse que, devido à forte chuva,
muitos funcionários não conseguiram
chegar ao hospital para substituir os cole-
gas do plantão. Além de José Vitor e
Alencar Manoel — cujos corpos foram
resgatados ontem de manhã —, ele sus-
peita que a enfermeira Marli esteja entre
as vitimas soterradas, pois continuava
desaparecida.

Outro diretor, o médico Cláudio Ne-
ves, soube do desabamento na noite de
sexta-feira, quando dava plantão no lios-
pitai Rocha Faria, em Campo Grande,
mas não tinha idéia da extensão da tragé-
dia. Com a voz embargada, ele disse que
assumiu a direção da Santa Genevova há
-três anos.

Buenos
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Os 

gnandes 

dramas

Carlos Hungria   
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Os trior adores jd aba hdonara ni todos os apartamentos Botnbeiros e vizinhos ajudam procurar parentes 
~de 

j os® revoltados com a cxploraqao uo papa-dciumu Fcum,
funcraria Santiago, de Inhauma, que tern um posto de venda no

T> / 1 • 1 ^ J,,n, A,,f ,ic cendo num dos muitos groioes Icm fundo hospital. Ele aproveitava para vender os seus sen ilis funerarios
JlPCllO 3.11163.03. Cl6S3D3r Ijllltu IIIUI ICS lid qjg'.ds blocos de_.granit<> formam naquda aos parentes desesperados, que nao sabiam que todas essas

r—— O /l» eneosia do Morro do Sao Carlos. despesas sao eusteadas pela Santa Casa de Miserieordiaf
0 desmoronamento de ^arta.d^nda-'*" - Eu trabalho nesse prcdio ha 35 anos, iailWia eiKfUailtO Alem dos grotoes sumidouros, comp 0 vj ia Am6nio Cavalcanti. 29, - que perdeu seu irmao '

qoes do predio nnmsFO 3So"cia Rua Oriente, e ajudei ate a construi-lo. Nao aeho que ele I* •• dizem os moradores, a famiha Souza convt- fa j_ c«h « m..m .t i&h/m n->em Santa Teresa, matou tres pessoas que va cair. Se nao iria embora. Mas sei que nada fll qcp <i tlfkVJl 'filllfl via. ha 14 anos, com as pedras e com uma Jose Vicente, J7. esmagado sob omuroqi e.abouna/ .
moravam numa casa na Rua Engenheiro vai acontecer — afirmou Jose Paulo, que aos IldSCC ilvf V d lllllcl visao panoramicade todo o RioComprido la qao Recreativados Funciortdrios da Light, na Rua Barao do Bom
Miguel Austregesilo, abaixo da Oriente. 65 anos so esta esperando solucionar os Q . w ¦ de Souza 54 catador dc embaixo. O espaqo criado entre as pedras Retiro, no Grajaii — ficou surpreso ao ser informado pelos
Com as quase 5 toneladas de lixo, detritos e problemas do prcdio para se aposentar. gj ( vjva] wj djg 

' 
cia'| ontcm: sua Por um rii,cho (P aecss0 ao P'ato era feito por funcionarios da Santa Casa, que ele tinha apenas que cscolhcr o ,

vigasdo predio que a chuva levou, morreram Apesar da certeza do porteiro, ela nao mulher Niiza Ihe deu maisuma filha n'asci- uma pequena ponte de madeira) era enfeita- cemiterio e o horario de sepultamento e o resto era por conia da
Ana Regina de Souza, de 30 anos c gravida foi suficiente para convcncer moradores, da ^ u'm cesariana na Maternida- H '10r bananeiras, ontem derrubadas. lodo cntidade. "Estava desorientado e paguei CZS 20 mil ao Pedro na
dc cinco mcses. seu marido Flavio de Souza, Poh'cia-Militar ou bombeiros. Desde cedo de-Escola de Laranieiras Ouase ii mesma esse cenario nao foi escolha de Jose. porta do Hospital do Andarai pelo sepuliamento do meu innao"
3.^e~um filiurdo casalr William, 10.--A outra PM-co!ocou dog soldados dc guarda em , no a, da t'lrdc 

' 
JoSL; Dcrdia dois familia morava la embaixo, no final do — desabafa ele

filha.de Flavio e Regina, Patricia, de 7 anos, frente ao prcdio. para averiguar a saida das ....' ? . ' 
,4 

' 
M- ¦' n. sobrinho morro, que da na Rua Aristides tobo, Um ^ « .1., MP ¦ Q-.  +. m , nalmu!^VjfenS

foi ircsgatada dos emcombros com vida e esta faniflias, c fechou parte da Rua Engenheiro ~ ' 
f[0 

•" c 
JS amplo terreno, propriedade de Francisco 0 d'£^do IN.L, 0» 

interna*. cm estado grave no Hospital Souza Miguel Austregesilo, conhecida em Santa r^™iherSiiSbe'^Sd£ Guimaraes, ja falecido. Jose tomava conta dos fuJdonirkites a- flWHfiBraHlAguiar. Na madrugadade ontem bombeiros Teresa como Rua do Mato, onde ocorreu ava|anche de barro e pedras que sptcr- f°.^ °^*Tdl van. trabalhando direto des-c popularcsja haviam cncontrado os corpos desabamento com mortes. . • » a num i eneosia vcndida para a construqao dt blocos dc , f • ...
do casal. mas ate o fim da tardc ainda nao Scgundo o engenheiro Mauro Batista, , R Ambire Civalcanti aue se debruca apartamentos c Jose, "para nao ser jogado niero de necrcSnsiis uue coshaviam cncontrado o de William. podcria ate ser possfvel que o predio nao ^ ™'clSdo ' n;1 rua""foi subindo.0 tcrrcno' a,d 0 :ll,° do « ser dc- 45'nor 2Com o desmoronamento de parte de tivesse pcrdido apoio, mas ele prcferiu inter- morro, onde se cquilibrou entre as pedras. nntimmente dohrou PiraiHfv>*suas fundaqocs, o edificio acabou se toman- dita-lo, assim como outras casas vizinhas, Jose, a familia e parentes somando — Agora nao sei. Vou cspcrar passar atender as pessoas que che-' iWldo um risco para seus moradores e para as que poderiam ser levadas dc roldao com sua quase 30 pessoas, repartiam ires barracos dt choquc> Encontrar meu filho Fabio. Avisar Bavam com dcscricoes das vi-1 § . v
outras casas vizinhas, pois pode desabar a qucda. "Claro que as fundagoes podem nao madeira que se cquilibravam num vao de minha mulher c cuidar do cnterro, hoje, as (im-ls (|0 desabamento foi >
qualquer momcnto. ja que perdeu parte de icr sjdo afetadas. mas nos nao podemos blocos de granito, cortado por um riacho, llh. no Cemiterio do Caju. deslocada a cscrevente Ana- msua sustcntaqao e algumas vigas apresentam corrcr riscos. Na diivida, c melhor interdi- bem no alto da rua. Ontem. la havia um , - M-Me j, , - • , h«'vii> rnmn ZijUEm i&Emk Wit'io
rachaduras. Ontem pela manha, tres enge- tar", dissc. Essa nao c a primeira vcz que montc de dcstro,os c ,ixo que ocultava Josc Mess,as dc,Souza ,cra ainda ^i?™ddadeS *
nheiros da Geotecnica, a servi?o da Defesa Rua Oricnte sofre com as chuva, Nagrande ajnda> 0 corpo ^ [i|ho ^ cxa(aroen: Scorpos"s^Se^e W\ %Civn. mterditaram o predio e aconselharam enchente dc 1966, cla ja havia sido bem nii„|.,vT m rnli>fi Hp n-inrl tam.lia, que inclui agora uma mcmna, . 1 (.nm-nopronsiido* ^
os moradores a deixarem seus apartamentos. castigada e, por causa das chuvas, o govcrno ' '' 

j 
' ainda scm nomeJPor enquanto.cstao todos <,• Ho TMI e denois•- Con, oito andarcs - sendo quatro subterra- da epoca decidiu fazer o servigo de encostas 8«"afas e o que ele pudesse catar e vender „a Escola Pcrcira Passos, quc a AssociaqSo d„°0L ^ , 4 |neos — c 59 apartamentos, no fim da tarde na area. no terro-velno. de Moradores do Morro conseguiu para os de plastico cm salas no pri- o %,de ontem o edificio ja estava quase totalmen- Pouco a pouco.Tevando malas, trouxas. Bombeiros do Ouartel da Praqa da Ban- desabrigados. De ajuda oficial Jose sabe, ou meiro c terceiro andares Sc '¦? «-f„.te abandonado, restando apenas o porteiro fcitas as pressas e aparclhos domesticos. os deira e vizinhos ajudaram na busca. Para os imagina. que, pelo mcnos, o cnterro dos durante 48 horas o corpo nao I / ' '

Jose Paulo Faria, que dissc que ia continuar moradores do 3S6 foram deixando seus apar- bombeiros, o mcnino, de corpo franzino, fi|hos. netos e do sobrinho, foi providen- for procurado. o IML provi- V'*/? .„f,
1.1 por nao acrcditar em desabamento tamentos. Mu, as pessoas sa.am chorando dc ter dcsddo com a c„xurrada. desapare- ciado. dencia o cnterro corn!indi- Geraldo perdeu a
porque tinha que cuidar dos apartamentos casa, sem ter tempo de levar mais do quc filha e a esposa
vazios. poucas peqas dc roupa. ®

j_ _ mi,n iiiiiiiMMiiHMiM  «i ¦hiimi mini um in ¦ i in nrvinmiisiiira
(SfSUlMarinha. Exercito ingressar nas Forgas concureos anteriores. AEBA — Associacao dos Empregados do Banco da Amazonia
flCTCTTqrra ouAeror^uticasaoa Armadas, ha um con- Matricule-sejano Aur r 

A ^ A A II iCTirAWZnKSKrlKWlJSm certeza de um grande curso onde so os mais ^amandare. Ataque. ^i»:.Wdac«Butunto7i.i? fJllr SF FACA A 11 IS IIC A
futuro. bempreparadoseque |. seriado da sa a 3a serie— KS™ c 22. vafWI. I- V

m Mqc TTnrr»J5C Arrni^- pr*nQP0liPm oo ¦' D-l • 220-8820 Desde dominoo 14 de fevereiro a imprensa vem noticiando a decrefjao de pns§o preventiva de AUGUSTO
HBiyiiHi , INSS/OrCaS Arma- conseguem passar. do 2° Grau. Soidcganisapucaia.9. BARrIIrA PERE^A, Ex-Diretor de Cr6c/uo Geral e ex-PresidentQ interlno do BASA. WILLI AN BRANCO DE

das voce estuda de Entao, passe no -Turmas esotcificas tw.: tm-mm -abrBnhosa trindade (Biiiy Bianco), fbanciscoxarmo jose iannuzzi. -mj6usto barreira pereira
HS? - n cp^iinHarin n IbmowlarA ' de vestlbulflres. »WDUHEIBA: Praca ArmandoCrui. JUNIOR, JOAO CARLOS FERNANDES SOARES, GUILHERME FELDHAUS o JOAO CARLOS BUSSE. principalsH ® SSSSw; ¦ 3f1 U.T, r* ¦ " u - Ambos OS sexos raSIRiSkpsingltniTUdoi. responsaveis na pr^tica de operacfies Iraudulontas da ordem do dezenas do dfilares. contra o Banco da AmazSnia

ra <.r< (. . ./yy-ia universitanoeocurso ban 37 anos de ex- ——  ™ Boaw I I S/A. As notlciar, insuficiontementos veiculadas na impronsa do Pari. s3o recebidas com serenidade por esia |T>.—, IS flp flcn/v>io rinp n/iripnpia anrn\ran/lo AssociacSo, na medida em quo rosultam tamb6m da luta que a multo vem desenvolvendo com rospaldo do
K \ \. Si oe ebpeUdUMVaU que penencid. aprovdi uo /£mW funcionaHsmo. objetivando,ffin»estiga?86' da extensSo da fraude^Mg^nicao dos culpados o a-:recqpewc8o.do
K. \ J \ j fl M escolher. 90% dos alunos para as patrimfinio da Instkui^ao. VSrias fofam as:notas que a Entklade langou alertando a opiniSo pdbtlca e as autondadw
II v' A {\uv& eocnio uma p«>nlfl« militarPC $Em - JZ&F para aqueles latos. inclusive procurando repor a vordade sobre as apoes do principal implicado. St. AUGUSTO

j gj rtJ VUCc acgUc Ullld cauuias linuuai ca. Tfatpipap JrgSW PEREIRA, o qual em carta publicada em jornal local, procurava defonder-se logando a culpa na ineficifincia dos
ff; U. $8 CaiTeira Vibrante, em NoTctmandare -irrinfwrTSi> empregaihM 3a?caaa.' Muito mais que reapoata na imprensa o funcionaBsmoi atrqMs do trabalho possibilitou que a
KaEte-F"—1—-"fagi ^r.r,fotn nnrr, n I'llHmo vnpp pctllfin cpmnrp I? Empresa alcanpaase oxcelenlos resultados financoiros no exercicio ele 1987. ao mesmo tempo que apoiava sua
wz-xrtlifi COnullO COm d Ull'IIUl VULc cblUud octlipic ' tntidade na luta pola apuragao dofinitiva dos atos de corruppao. visando resyuardar a imagem do Banco, a
MliUUKBBBBB tecnolopia com Drofessores competSncia e a seriedade de seu corpo (uncional.
|4TT *T "TATi 111 7A1 I?mmphanr>KHe P<?nppiqli7flHns Pm lim A AEBA esclarece a opiniSo pCiblica que a ampla divulgagaqdos;esc»ndalos do BASA na imprensa do sujjdp
1 n k i I 11 *-J LOITl CllculLco uc t^ptJClallZ»aUUo^clll uili • . .. x. pais n3o deve ser motivo para se colocar em jogo a seriedade da InstituigSo. Ao contr^no, no ambito interno foram
¦MUMMMM viver aventuras sistema de ensino /«« adotadas as medides aaneadoraa que'd^wiam ser to<na&s no sentido d® ssSaguardar os Inteiassw e a im|fem...y. u.v...u.u^, l.m ''y" '¦'* "X&xtfxmut; do Banco. Enteride esta Entidade que as palavras e as acSes estiio com a policia e a Justipa Federal.

ViajandO e connecendo exciusivo. El poue aia- Assim, em carta endere$ada ao Sr. Ministro da Justiga. datada do 09/10/87. esta Entidado solicilava o mjwmo
n Rracil p n mnnrln rar O m^linr emponho no sentido de agir em nome da Uniao, civil e criminalmente contra os implicados nos esc^ndalos doudusiicuiuuiiuu. , u " j corrupcao no BASA. MesesdopoisoSr. Ministro atravte da secretaria geral daquelo ministdrio respondeu a AEBA

CMMMlTiilfAllWTllW iBjlM ACOnteCe que para Danco ae questoes UOS • afirmando que OS inqu6ritos haviam sido inslaurados pola Poiicia Federal no Rio de Janeiro o Bel6m e que os
resultados da apurapao da fraude seriam encaminhados b jusliga para a punigSo dos culpados.

mm m h SB¦¦ na mm ana, um can n nrai ran A AEBA diante dos fatos recentes reconhece o empenho das autoridados fedorais do Rio de Janeiro noBs=="—r\ "™| IIHiS H #¦¦¦ BK iHHiair encaminhamento do inqu6rito ali concluido e aguarcfe que o mesmo procedimento seia adotado no inqudrito quo
HI I R HIS ¦¦ Bll in UL ¦ inn IB 9 BJ SB S&BB Si sis; tramita na Pollcia Federal em Bel6m. Espora. tab^m que o aprofundamento das medidas pela Justiga Federal
I I I unmill lUMr B^F I IMHU Inn UHBI Hl~ resultem no confisco do bens dos culpados, bom como na merecida punipSo daqueles quo a sombra do Poder

W IbMHI til^J^ail Ik I \rk wlfini nMII nlrBn '"^^nalmeme.^e'sfa Associapao conclama a todos os segmentos da sociodade. atravds das suas Entidades
DINHEIRO. K n ¦ (EC AB fl IFII m HBII^ mx Represontalivas e a se engajarem na luta mais ampla pola moralizagaodacoisa publicaeassim oxigirdos poderos
NEGOCIOS ffB I alfll in n BaB HB flfllm M BIW coristitutdos a elucidagao de todas os escandalos do corrupgao qua.tanha abaladp a Nagao, com a consequent®

O SOBE E DESCE DA BOLSA R HU^vlnlUII Rill ITIlfll BaMwBilJy Mm punigao dos culpados, 0 principalmente. O confisco do seus bens, para reposigao do patrimfinio estatal, Iruto do'is H ¦5||I|F Bvm fil Ml| IBS IflliRV iLS trabalho dos cidadaos brasileiros. Somente um grando movimonto nacional garantira que o BASA nao seja a
wfll ml mfcll Iff* llfl HUH iVIII mala honrosa exce?ao e sim 0 marco inicial d0 umaai DinFloR?Amoralldade 

e ius"?3,

ICUPINS, BARAIAS, RATOS, PULGAS? 
| 

NEMUDO SAO ONUS.

S % 
m 

Wit 
I Mil ill BRASH HO DESCOil. 

. 
|

aSu aih* ti I O carnaval acabou na 4? feira de cinzas. Mas a alegria £^/ [:;\ -
aMLAJLAXm I! continua na FOMAR. I T

[1 8^09171 m Revelando seu filrne, copiando ou ampiiando, voce ganha I; 
^sss^> 

'¦'-¦) 
V-

B Ifcjp f VAl 30% de desconto. Se preferir, voce leva um bonus no valor do '*) i
II yTw\ O 1 r. » " ~ <B desconto para comprar qualquer mercadoria. cl j
flmWm- Dedetizagao ?1 Aproveite. Na FOMAR a festa continua. |

A conquista do mercado comprova *'B ¦> 
—-v • sao cristovao (matr®: rua sao lue oonzaga. wai /' \ i. 1 ]' 1

^ no 
ssa eficiencia. /—7 / 

'^p»l^lI?Jost9on3°ANDAH \ 
I

f 
' 

g 
* 

^VDlfHEmA1|: SHQPPINQ TEM TUD° ¦ LOJA 40 ^ ^\\ [ "j\ 
J 

\
f-" '¦ . .. ... • | L . J,'. . " t&gtnffl ftam• MAOUREinA II: AV. MIN. EDOARD ROMERO. 224 l-OIA 120 I 1 V ,\i/'* Nova turma intensiva especial para a Caixa T*mMFiT^T .... Vjv \ J' ¦

" 8Utt 11 / ¦ SAO chisiovao: rua sao luiz oonzaga. toai ioja • I •; \ N- r ,/•••¦ '
1 Candidatos devem aprnveitar adiamento da prova para um melhor prepare A equipe pedagrigtca d3 Dfigrau Cultural esta iniclando nova turma intensiva f TEL.: 264-6867 : ». . ' ' V V ^I especial. Vagas limiladas. A hora k essa. Quem se pieparar melhor, licarS mais perto do emprego na Caixa. Matrlculas; Praga Mahatma Gandhi, 2/2° fi v*3 |
| 3nr1-f^^^'-! ' C_22Q-72^  ^ F   ..a..,---i

mm

e com a

EMBRAVIDEO
. .« Conversões de fitas em
Iodos os paçlrôes do mundo
NTSC •PAL • SEGAM • PAL M
Rio (021) 294-5544 • SP (011) 813-4422

.<¦ ' Telex 2132719 EBVL BR

MMMMMiMãÊÈ M

21/2/88 n 1" caderno ? 9CidadeJORNAÍ, DO BRASIL

dramas

Carlos Hungria

José Messias de Souza Custódio Coimbra
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Os moradores já abandonaram todos os apartamentos Bombeiros e vizinhos ajudam a procurar parentes 7te jose

Cinco mortes na

família enquanto

nasce nova filha

José 
Messias de Souza, 54, catador de

papel; viveu um dia especial ontem: sua
mulher, Nilza, lhe deu mais uma filha, nasci-
da de um parto por cesariana na Maternida-
de-Escola de Laranjeiras. Quase à mesma
hora, no final da tarde, José perdia dois
filhos, Fábio, 14 e Márcio. 13; uni sobrinho,
Marcos, 9; 'e duas netas, Juliana, 2 e Daniele,
1. Sua mulher ainda não sabe da tragédia:
uma avalanche de barro e pedras que soter-
rou dois barracos da família, numa encosta
da Rua Ambiré Cavalcanti, que se debruça
sobre o Rio Comprido.

José, a família e parentes, somando
quase 30 pessoas, repartiam três barracos de
madeira que se equilibravam num vão de
blocos de gránito, cortado por um riacho,
bem no alto da rua. Ontem, lá havia um
monte de destroços c lixo, que ocultava,
ainda, o corpo do seu filho Fábio, exatamen-
te o que mais lhe ajudava na coleta de papel,
garrafas e o que ele pudesse catar e vender
no ferro-velho.

Bombeiros do Quartel da Praça da Ban-
deira e vizinhos ajudaram na busca. Para os
bombeiros, o menino, de corpo franzino,
pode ter descido com a enxurrada, desapare-

cendo num dos muitos grotões sem fundo
que os blocos de granito formam naquela
encosta do Morro do São Carlos.

Além dos grotões, sumidouros, como
dizem os moradores, a família Souza convi-
via, há 14 anos, com as pedras e com uma
visão panorâmica de todo o Rio Comprido lá
embaixo; O espaço criado entre as pedras
por um riacho (o acesso ao platò era feito por
uma pequena ponte de madeira) era enfeita-
do por bananeiras, ontem derrubadas. Todo
esse cenário não foi escolha de José. A
família morava lá embaixo, no final do
morro, que dá na Rua Aristides l.oho. Um
amplo terreno, propriedade de Francisco
Guimarães, já falecido. José tomava conta
do terreno e lá formou a família. Toda a área
foi vendida para a construção de blocos de
apartamentos e José, "para não ser jogado
na rua", foi subindo o terreno, até o alto do
morro, onde se equilibrou entre as pedras.

— Agora não sei. Vou esperar passar o
choque. Encontrar meu filho Fábio. Avisar
minha mulher e cuidar do enterro, hoje, às
llh, no Cemitério do Caju.

José Messias de Souza terá ainda de
encontrar um outro lugar para morar com
sua família, que inclui agora uma menina,
ainda sem nome. Por enquanto, estão todos
na Escola Pereira Passos, que a Associação
de Moradores do Morro conseguiu para os
desabrigados. De ajuda oficial José sabe, ou
imagina, que, pelo menos, o enterro dos
filhos, netos e do sobrinho, foi providen-
ciado.

Prédio ameaça desabar
— Eu trabalho nesse prédio há 35 anos,

e ajudei até a construí-lo. Não acho que ele
vá cair. Se não iria embora. Mas sei que nada
vai acontecer — afirmou José Paulo, que aos
65 anos só está esperando solucionar os
problemas do prédio para se aposentar.

Apesar da certeza do porteiro, ela não
foi suficiente para convencer moradores, a
Polícia-Militar ou bombeiros. Desde cedo a
PM colocou dois soldados de guarda em
frente ao prédio, para averiguar a saída das
famílias, c fechou parte da Rua Engenheiro
Miguel Austregésilo, conhecida em Santa
Teresa como Rua do Mato, onde ocorreu o
desabamento com mortes.

Segundo o engenheiro Mauro Batista,
poderia até ser possível que o prédio não
tivesse perdido apoio, mas ele preferiu inter-
ditá-lo, assim como outras casas vizinhas,
que poderiam ser levadas de roldão com sua
queda. "Claro que as fundações podem não
ler sido afetadas, mas nós não podemos
correr riscos. Na dúvida, é melhor interdi-
tar", disse. Essa não é a primeira vez que a
Rua Oriente sofre com as chuvas. Na grande
enchente de 1966, ela já havia sido bem
castigada e, por causa das chuvas, o governo
da época decidiu fazer o serviço de encostas
na área.

Pouco a pouco, levando malas, trouxas,
feitas às pressas e aparelhos domésticos, os
moradores do 3S6 foram deixando seus apar-
tamentos. Muitas pessoas saíam chorando de
casa, sem ter tempo de levar mais do que
poucas peças de roupa.

O desmoronamento de parte das-íutldã-
ções do prédio niímsFO 3Stí"da Rua Oriente,
em Santa Teresa, matou três pessoas que
moravam numa casa na Rua Engenheiro
Miguel Austregésilo. abaixo da Oriente.
Com as quase 5 toneladas de lixo, detritos e
vigas do prédio que a chuva levou, morreram
Ana Regina de Souza, de 30 anos c grávida
de cinco meses, seu marido Flávio de Souza,
&Teum filiurdo casal^ Williani, 10. A outra
filha dt Flávio e Regina, Patrícia, de 7 anos,
foi resgatada dos emeombros com vida e está
internada em estado grave no Hospital Souza
Aguiar. Na madrugada de ontem, bombeiros
e populares já haviam encontrado os corpos
do casal, mas até o fim da tarde ainda não
haviam encontrado o de VVilliam.

Com o desmoronamento de parte de
suas fundações, o edíficio acabou se tornan-
do um risco para seus moradores e para as
outras casas vizinhas, pois pode desabar a
qualquer momento, já que perdeu parte de
sua sustentação e algumas vigas apresentam
rachadurás. Ontem pela manhã, três enge-
nheiros da Geotécnica, a serviço da Defesa
Civil, interditaram o prédio e aconselharam
os moradores a deixarem seus apartamentos.
Com oito andares — sendo quatro subterrã-
neós — e 59 apartamentos, no fim da tarde
de ontem o edifício já estava quase totalmen-
te abandonado, restando apenas o porteiro
José Paulo Faria, que disse que ia continuar
lá por não acreditar em desabamento e
porque tinha que cuidar dos apartamentos
vazios.

Raimundo Valentim
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Cidade Indignada

1

O 
Rio de Janeiro conheceu, na sexta-feira, o
seu definitivo Waterloo diante da conju-

>ação das forças da natureza e da irresponsabi-
idade de sucessivos governos. A cidade foi

mais uma vez humilhada, espezinhada, ao ver-
se impotente ante uma situação de emergência
que, no entanto, era perfeitamente previsível:
um grande centro urbano imprensado entre o
mar e a montanha tem de estar equipado para
as chuvas fortes, que descem para os vales com
o impulso adquirido nas encostas.

Há décadas que se sabe disso. Prefeitos
cariocas dos anos 30 já advertiam para a
seriedade do problema. Ainda ontem, éntre-
tanto, diante das câmeras de televisão, o prefei-
to Saturnino Braga mostrava-se apenas assusta-
do, como alguém que tivesse acabado de fazer
uma descoberta desagradável. Tudo o que o
prefeito tinha a transmitir à cidade era a sua
insegurança, o pavor de que continuasse a
chover.

Seria de desejar que ao menos ele se
pusesse em movimento, que desse o ar de sua
graça nas situações de emergência. Isso não
aconteceu, com exceção de alguns raros mo-
mentos como o desabamento (há uma semana)
no morro de Dona Marta — ou porque o morro
fique bem atrás da prefeitura, ou porque ali
estavam em jogo interesses político-eleitorais
do prefeito.

Este tem sido o padrão que se repete com
os responsáveis pelo Rio de Janeiro — uma
combinação pérfida de leviandade, descaso e
fisiologismo político que agora vem cobrar o
seu preço em vidas humanas, em prejuízos
materiais, na desmoralização de uma cidade
que, em outros tempos, teve orgulho de si
mesma.

O aue há de iníquo em tudo isso é a
regularidade com que, há anos, se prepara o
assassinato coletivo de que nos tornamos, de
vez em quando, assistentes perplexos. O exame
mais superficial do Rio de Janeiro indica duas
coisas: primeiro, o fato de que a cidade ainda é
única no mundo em beleza natural; segundo, a
necessidade dramática de que ela tivesse um
mínimo de governo. E impossível continuar a
explorar de modo predatório a topografia espe-
cialíssima do Rio. Só o lixo que se acumula nas
favelas — e que se derrama sobre a cidade a
qualquer chuva mais forte — já deveria ser um
sinal 

* 
de alarme, de que há alguma coisa de

profundamente errado com as administrações
do Rio de Janeiro.

As enchentes de 1966/07 transformaram a
advertência em aierta máximo: as encostas
cediam por todo lado, arrastando com elas um
cortejo de vítimas. Escoraram-se alguns mor-
ros. E depois? Simplesmente deixou-se a vida
correr, no ritmo preguiçoso do dia a dia,
enquanto os morros suportavam uma carga
sempre maior de construções ilegais, e a cober-
tura vegetal diminuía na mesma proporção.

As últimas medidas concretas tomadas pa-
ra conter a inundação das favelas estão ligadas
aos nomes de Sandra Cavalcanti e Carlos
Lacerda, no início dos anos 60. Ambos paga-
ram um preço alto por isso. A mais mesquinha
exploração eleitoreira transformou-os em "ini-
migos do povo", em defensores de uma postura"elitista". Vê-se agora quem são os inimigos do
povo: os que se limitam a pastorear as favelas
enquanto elas não vêm abaixo — currais eleito-
rais agora sujos de sangue e soterrados pela
lama.

A favela é o retrato do absoluto desinteres-
se em criar novas possibilidades urbanísticas
por parte de políticos que querem remuneração
imediata e popularidade demagógica. A favela
não tem lei, não tem escola, não paga impôs-

tos, não tem coleta de lixo; cresce de tal
maneira sobre a cidade "legal", devastando as
encostas, que já ultrapassou em muito o pito-
resco, o ocasional, para transformar-se em
fenômeno de massa que faz do Rio de Janeiro
uma cidade literalmente de pernas para o ar.

É verdade que o governo federal tem uma
enorme dívida a resgatar com o Estado do Rio,
e especialmente com a antiga Guanabara. A
fusão é irreversível; mas nem um carioca foi
consultado a esse respeito; e, depois disso, a
atitude do governo federal pautou-se apenas
pelo ângulo político — às vezes odioso. Prefei-
tos como Israel Klabin tiveram fechada muitas
vezes a torneira dos recursos devidos, porque
pessoas como o General Golbery privilegiavam
outros candidatos para o cargo.

O Rio de Janeiro paga o preço absurdo
cobrado aos grandes centros pelo desequilíbrio
demográfico do país. A modernização do cam-
po desemprega mão-de-obra; e as cidades
maiores agüentam a inundação humana sem
receberem, por causa disso, nem a centésima
parte dos recursos a que teriam direito pela
taxa de ocupação dos seus espaços.

Os administradores do Rio, entretanto,
entre um e outrc pedido de verbas, aproveita-
ram os seus cargos para fazer a política mais
rasteira e mais distante dos interesses da cida-
de. Diante da chuva, por exemplo, comportam-
se como os velhos gregos diante de um Destino
implacável: são sempre surpreendidos pelas
enxurradas, ccmo se elas não estivessem previs-
tas em qualquer calendário; fazem de conta que
não vêem a obra de destruição executada nas
encostas pela favelização predatória.

Os problemas do Rio de Janeiro são co-
nhecidos há décadas; e a rede de esgotos e de
galerias pluviais é mais velha do que isso. Os
governantes recitam o que todo mundo já sabe:
que a cidade é muito baixa em certos pontos;
que quando a maré sobe, não há escoamento
das águas. Mas quando é que se tomou a menor
providência para diminuir os prejuízos desse
panorama?

Os holandeses, para enfrentar o mar, cons-
truíram diques gigantescos. Aqui, não se faz
nem o trivial variado. A Avenida Brasil, artéria
vital para a cidade., é inundada a cada chuva.
Quanto tempo vai demorar para que se cons-
trua uma pista mais elevada?

Nas favelas, a taxa de mortalidade já
assume a condição de assassinato premeditado.
Onde estão os projetos de remanejamento, de
criação de novas zonas urbanizadas? Onde está
o mínimo de fiscalização que impeça a contínua
expansão desse câncer que vai estrangulando o
Rio?

A população que ga impostos ve-se
sitiada por toda a espécie de problemas — de
que as chuvas são a apoteose. E uma população
fustigada pela violência e pela insegurança —
sobretudo a de classe média, que costuma ser
punida por ter um nível de vida levemente
superior ao da mera sobrevivência.

Ninguém dá satisfação a esse carioca me-
diano, representante do velho espírito da cida-
de. Os políticos fazem a mais mesquinha das
contagens de votos; nivelam por baixo; mas
mesmo essa demagogia barata revela-se agora
insuficiente diante da proporção dramática qu|
tomaram os problemas do Rio.

A chuva de sexta-feira deixou escancarado
o que há muito já se sabia: aue o Rio de Janeiro
está entregue a administradores ineptos, sem a
menor visão dos problemas, sem o menor
poder de modificá-los. As eleições desse ano
devem ser o desaguadouro de urna indignação
que não tem mais por onde expressar-se.

Protecionismo Inútil
T3 aramente as relações comerciais brasileiras
^ com os Estados Unidos, atravessaram tan-
tas turbulências, provocadas pelo protecionis-
mo doméstico nos dois países, e aqui agravadas
e levadas ao paroxismo com a reserva de
mercado na informática.

Há para todos lições que devem ser apren-
didas, e o Brasil poderia se inspirar nos frutos
que a indústria americana está colhendo com a
competição dos produtos importados. Nenhum
setor industrial sofreu tanto nos Estados Uni-
dos quanto a indústria têxtil, submetida à
violenta concorrência das exportações de países
em desenvolvimento, com mão-de-obra mais
barata, como a Coréia, Hong-Kong e outros —
inclusive o Brasil.

Ao longo dos últimos sete anos a indústria
têxtil americana teve que demitir nada menos
que 417 mil empregados, com o fechamento de
250 fábricas, representando um corte de 10%
na capacidade instalada. O cenário seria de
queda livre, se não tivesse entrado em cena
uma palavra quase mágica chamada "produtivi-
dade", e um desafio conhecido como "aumento
da eficiência", ou a extinção.

É verdade que os Estados Unidos agiram
drasticamente em relação aos seus competido-
res, seja em negociações bilaterais, seja em
acordos multilaterais para fibras têxteis. Mas
isto só não explica o renascimento das indús-
trias e o aumento vertiginoso da sua lucrativi-
dade, concomitante, com o interesse de capitais

flutuantes na compra do controle acionário
(Leverage buy-outs, LBOs) através de bancos
de investimento.

As indústrias têxteis americanas estão gas-
tando, atualmente, cerca de 8%' do valor de
suas vendas em investimentos fixos de capital, e
empenhadas em melhorar sua eficiência, o que
se reflete na mudança completa do perfil da
aceitação de encomendas. A produção cresceu
de 85 para 105 bilhões de dólares, conjunta-
mente com as confecções, entre 1980 e o ano
passado. Lojas de departamento conseguiram
índices tão surpreendentes quanto um aumento
de vendas de 25%, com redução de estoques
em igual proporção. Hoje, as fábricas têxteis
americanas estão rodando com 95% da capaci-
dade. ocupada, e os lucros do exercício de 1987
fecharam em! bilhão e 800 milhões de dólares,
contra 850 milhões em 1982.

O Brasil realiza com os Estados Unidos
cerca de 26% do seu comércio exterior, e tem
quotas negociadas para têxteis que, em alguns
casos, não consegue preencher. Tanto o Brasil
deve considerar o desempenho da indústria
têxtil americana como exemplo do valor da
competitividade, quanto os americanos, para
evitar medidas protecionistas que impeçam a
entrada de produtos brasileiros em seu merca-
do. Na medida em que os dois países recostu-
rem suas relações de capitais e interesses co-
merciais, somente terão a ganhar com o dina-
mismo do comércio exterior.
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Cartas

Protesto
(...) Venho protestar contra as decla-

rações do deputado Roberto Cardoso Al-
ves que, recentemente, se comparou a São
Francisco de Assis, tentando assim justifi-car o fisiologismo do grupo — o malfada-
do "Centráo" — que lidera. Mostra a
mesma ignorância, cinismo e arrogância
em assuntos religiosos como o faz em
assuntos seculares. Inverte ele a máxima
de S. Francisco (É dando que se recebe —
onde o "receber" se relaciona com bens
que não são deste mundo), fingindo igno-
rar a coerência exemplar de um dos maio-
res santos da Igreja.

Será que o citado grupo político pre-tende "despir-se" dos canais de FM e TV,
dos cargos em diversos escalões do gover—no e das inúmeras benesses oferecidas
pelo Planalto aos defensores do mandato
de cinco anos para o sr. Sarney (seguindoo exemplo de S. Francisco que despiu-se
completamente para mostrar seu despren-
dimento absoluto para coin os bens terre-
nos)? A maneira como tem agido o "Cen-
trão" mais se parece com os vendilhões do
templo, expulsos a chicotadas pelo filho
de Deus. (...) Marcelo Tiinothco da Costa— Niterói (RJ).

Pecados
Diz o JB de 7/2 que o presidente

.Sarney vai à missa todos os domingos, tal
o seu fervor religioso'. Se .for para expiar-
os pecados que comete contra o povo
brasileiro, com a sua administração desas-
trosa.: Sarney deveria ir à missa pelo
menos duas vezes por dia. E nem assim
ele terá garantido o seu ingresso no reino
dos céus. Prejudicar 131) milhões de pes-
soas é mole? Selma Chvidchenko — Rio de
Janeiro.

sidente da Riotur dizer que o carnaval tem
que ser privatizado! Onde estamos? Pri-
meiro, decreta-se à morte o carnaval dos
bairros; depois, proíbe-se o povo de assis-
tir à maior festa popular do mundo, co-
brando preços escorchantes.

Deu pena ver o povo lotando as inte-
diações do sambódromo, não só no do-
mingo e segunda, mas também no sábado

L. Brigido

Brejal
Meu profundo desagrado com a série

de artigos que o sr. Millór Fernandes vem
escrevendo, a título de crítica, sobre o
livro Brejal dos Guajas. Ele. na realidade,
esta prestando um desserviço ao Brasil. O
livro Brejal dos Guajas passaria desaper-
cebido pelos brasileiros; não fossem os
artigos do ^sr. MF, veiculados por um
jornal do ptestígio do JB. (...) Meu caro"professor" Millór, temos de dar graçasaos céus de a imortalidade do Sir Ney se
restringir á ABI, e não ao planalto. Luiz
Felipe de M. de A. Serpa — Rio de
Janeiro.

Salários
Mais unia vez o governo passa a perna110 salário dos trabalhadores brasileiros.

.Criou a URI' para corrigir os salários por
um índice com três meses de atraso de
inflação e agora está corrigindo os salários
mínimos de referência, que servem de
base para cálculos de plano de cargos e
salários, acima do índice que corrige a
URP,

Atualmente quem ganhava em novem-
bro sete salários mínimos de referência,
em fevereiro está ganhando 5.7 s.m.r.
(não chega a 6 s.m.r.) Isso vai estrangular
os planos de cargos e salários e diminuir o
baixo salário do trabalhador, que ainda
não atinou para isso. achando apenas que'"as coisas" estão muito caras e que o
dinheiro não dá. Mas é que. além de
caras, o governo continua roubando o
trabalhador disfarçadamente. É preciso
que o governo se digne e honre sua
postura democrática, corrigindo o sal.
min. ref. pelo mesmo*índice da URP. já a
partir de março. (...) Maria Nazareth
Fassini — Rio de Janeiro.

Constrangimento
O comentário de Licmio Rios Neto

Um país onde líitler não é só lembrança,
na edição de 9/2-88, causa constrangimeri-
to tanto pela condenação injustificada do
povo austríaco como pelas inconsistências
nas quais incorre.

A comissão de historiadores, que exa-
minou a atuação do presidenle Kurt Wal-
dheim durante a 11 Guerra Mundial, cons-
tatou que não existe prova de uma partici-
píição de sua parte em atus criminosos. A
referência a "obediência devida", concei-
to desconhecido pelo direito austríaco, e
que pressupõe um crime cometido a man-
do de autoridade superior é. portanto,improcedente,'

Licínio Rios Neto chama Waldheim de
nazista, embora este nunca tivesse aderido
ao Partido Nacional Socialista, e tacha o1
ministro das Relações Exteriores, Alois
Mock, nascido em 1934. portanto, com 11
anos de idade no final da II Guerra, em
1945, de "ex-colaboracionista". (...). Ni-
kolaus (Iorn, Lçibaixãüa da Áustria —
Brasília.

Carnaval — I
Ironia do destino, coube à Prefeitura"socialista" da cidade ser a coveira do

| carnaval carioca. Ouvimos pasmos o pre-

(grupo 1-B), quando a monumental obra
de Niemeyer estava com apenas 10% de
sua lotação ocupada. Domingo e 2', o
supershow das escolas de samba foi visto
por numerosa — mas nem tanto — platéiade privilegiados que, como eu. puderam
pagar os ingressos majorados em 300%,
descontada a inflação; não fosse a farta

^istnb"üiçao-g7lftffta~dcj"eômitÊS^.-Síra__
funcionários municipais, os claros seriam
bem maiores do que os observados dado o
encalhe, fato inédito! Pelo andar do blo-
co. breve chegaremos á privatização total,
o império do merchandising vai desfilar,
certamente com a águia da Portela e o
condor da Tradição sendo substituídos
pelo peru da Sadia e pelo tigre da Esso,
como já se disse. Algo precisa e deve ser
feito. Por que não abrir para o público o
desfile de sábado, ressuscitar o carnaval
dos bairros, com os blocos tradicionais
como o Canarinhos Vila Rica, Cabral,
Vai se Quiser etc? (...) Antonio Carlos
Peixoto Pertence — Rio de Janeiro.

Carnaval — II
Não há motivo para tanta complicação

e encenação para o córnputo de pontosdas escolas de samba. Por que entregar o
julgamento a somente 24 jurados, quando
poderiam distribuir um folheto no ato da
compra dos ingressos com a relação das
escolas e os 12 quesitos, com notas de I a
10 que seriam preenchidas pelo especta-
dor das arquibancadas e depositadas em
urnas colocadas nos locais dc saída? As-
sim. elegeríamos a campeã sem protecio-nismo ou injustiças e sem aquelas duas
chateações de todo ano dos presidentes
em acharem, sempre, que não ganharam
porque houve desonestidade e que sua
escola foi a melhor no desfile. (...). Adaü-
to Aràgonez Faria — Rio de Janeiro.

iMudez
Um jornal carioca publicou recente-

mente, na primeira página, uma foto de
duas mulheres na praia, usando sumários
biquínis transparentes e descartáveis. De
fato, as mulheres é que eram descartáveis,
apesar de lindas.

A crescente e rotineira nudez nas
praias, bailes, revistas, cinema etc, está' diluindo o maior patrimônio da mulher
que é a aura de mistério sensual.(...).
Emmaiiuel Nery — Rio de Janeiro.

dros não serviria de nada. Devidarçyyye
informado, dirigi-me à firma interessada,
e o interesse deles morreu. Hoje veiò.flO
JB que tem firmas do ramo de "arte" que
dão recibos falsos, para fins de imposto qle
renda, em troca de uma determinada
porcentagem... Realmente, este pafsnúo
tem nada de sério... Essa Lei Sarney,(oi
feita para safadezas deste tipo, não .para
ajudar a arte ou o artista. É a minha
conclusão! Desisto de ser brasileiro."Nél-
son de Almeida Filho — Rio de Janeiro.

Enchentes ,"J"'¦;rn
Pasmo fiquei com a declaração do sr.

governador dada a uma emissora de TV,
quando das últimas chuvas que inundaram
a baixada fluminense. Disse ele que-para
se resolver as constantes enchentes da
Baixada é necessário o desassoreamento
dos rios Sarapuí, Iguaçu, Canal das Botas
e outros e que para tanto são necessárias
verbas do governo federal. Se as veíbas
não existem, o que fazem tantas plactryyo
longo das estradas, dando conta da execu-
ção de obras contra enchentes? Mesmo
que as verbas não existissem, cabe ho
homem público encontrar a maneira de
geri-las ou obtê-las, já que a solução para
o problema em si existe e é viável, f-').
Lclio José Barquet — Rio de Janeiro:"1

Contratações

Decepção
Além de escrever cartas para o JB. sou

artista plástico com o nome de Falcatpf
Meus quadros já têm sido expostos em
algumas exposições aqui em S. Paulo.
Recentemente, uma firma íhteressòu-se
em adquirir alguns dos meilíi quadros para
dar de presente a pessoas importantes,
num tipo de promoção muito bem bolada.
Fui à Funafte saber o que deveria fazer

Iriipreeeàev-go-fliieJoca ao Ministério
do Trabalho, a notícia CNPq c ministérios
tém de explicar contratações (JB.
O Ministério do Trabalho "não está paracontratar duas funcionárias".

Consultado sobre a possibilidade de
serem admitidas por necessidade da Se-
cretaria de Emprego e Salário, discordei
da medida, mesmo antes de indagar de
sua legalidade, para não abrir precedentes
e não dar curso a nenhum tipo de acusa-
ção.

A Secretaria de Emprego e Salário,
que tem sob sua responsabilidade umá cíás
áreas mais complexas de atuação cfeífa
pasta, necessita de dois economistas,-mas
entendeu imediatamente a posição¦ qúe
adotei. Trata-se, por sinal, de duas exce-
lentes profissionais, cuja admissão dar-se-
ia unicamente por exigência de serviço e
em razão das suas especializações. Ne-
nhum expediente. nem mesmo simfíltó
consulta verbal, foi submetida à Secretária
de Administração Pública. Almir Parzia-
notto Pinto — ministro do Trabalho —
Brasília.

Recauastramentg
Sugiro ao INPS que esclareça aos be-

neficiários da Previdência como proceder
para o recadastramentòp nos seguintes
casos: I — Quando o beneficiário' nãó
pode locomover-se. 2 — Quando o bêneft-
ciário, mudando-se para oulro estadó1.
deseja ser cadastrado no novo endereçb.
São informações básicas, que não estão
sendo consideradas nem comunicadas a
muitos beneficiários que têm esses proble-mas. Milton Marchesi — Rio de Janeiro.IljtiiJ
Banco do Brasil ,|^

A consolidação do que parecia impai,
sível aconteceu: o Banco do Brasil encer-
rou o exercício de 1987 com um lucro sem
precedentes em sua história, CZS 42 Hi-
ihões 700 milhões. Foram distribuídos
CZS 8 bilhões 4011 milhões de boriíficálfôüi
aos seus acionistas, lucro superior" ew
324% ao distribuído no Io semestre" de
1|)87. Lucrou a economia, os acionistas, e,
sobretudo, o povo brasileiro (...)

O Banco vislumbra agora por novos
horizontes; sua maior mobilidade do mer-
cado financeiro foi o ponto vital na virá®.
Alguns maus brasileiros tentaram de roUtó
as formas (até o jogo sujo foi usado)' á
privatização (leia-se Bradescalização) da
instituição. Walbcrt Ribeiro Costa —,lk'lç
Horizonte.

L. Brigido Rffvoltl

para inscrever-me como artista plástico,
para que a referida firma interessada nos
meus irabalhos pudesse utilizar os favores
concedidos pela Lei Sarnev.

Lá me informaram que só inscrevem•'pcsv>.i> lurídicas", firmas que trabalham
tia área ile artt e eu. u artista, uáo
pl".i: ria ser inscrito..; Logo. meu recibo
para a firma compradóra dos meus oua-

Li com pesar dia 9/2/88 num matutino
de Petrópolis que o nosso Corpo de Bom-
beiros (a única instituição que merece a
credibilidade e o respeito de nossa cófnu-
nidade) vai ser transferido para Caxilis'.
Sinto-me revoltada, mas não surprOlti,'
pois este desfecho já era esperado, confor1-
me carta-denúncia en\ iada a esse jornal,-
publicada no dia 27/1/88 e que o mestj\Q,
houve por bem não publicar na íntegra,
Que pena! Nossa sofrida cidade está uni
caos. amanhã, quem sabe. como nós fica-
remos sem a segurança que o Corpo'títí
Bombeiros nos dá? (...). Letla NunéiT-i
Petrópolis (RJ).

Às cartas sorão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as qqej
tiverem assinatura, nome completo e leaí-1
ve! o endereço que permita confírrr ?çao,
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Gritos de carnaval

Wilson Figueiredo

TUDO 
é coincidência. Considerando todos os aspcc-

tos, a fala presidencial ao pé do rádio, na véspera
do carnaval, merecia ser lida no dia seguinte, pelos que
tiveram o privilégio de ouvi-la de viva voz na primeira
audição, como desabafo pessoal. Pedia duas leituras, no
mínimo.

O presidente Sarney anda abafado. Ou será que
alguém queda que, em pleno verão, ele dissesse triviali-
dades carnavalescas, c falasse de serpentina, lança-
perfume, confete c escolas de samba? Seria pedir de-
mais. Disse o presidente JS o que lhe pareceu oportuno.
O resto correu por conta da coincidência, que também
faz história. Enganam-se redondamente os alarmistas
que lhe atribuem uma segunda intenção política, sem
considerar que seria abafada pelo grito de carnaval que,
na sexta-feira, já estava na garganta das brasileiras e dos
brasileiros.

Queria alguém que o presidente gritasse — Evoé,
Momo? Nunca.

Não passa de coincidência a circunstância de que,
no dia anterior, o ministro das Comunicações, como é da
sua função, comunicasse o que o levava a São Paulo. Se
fosse à Bahia, a conversa era outra. São Paulo torna

! inevitável a suspeita de que Antônio Carlos Magalhães
. estivesse no papel de caixeiro-viajante — uma profissão

que-desapareceu — levando a empresários paulistas uma
carteia de produtos da nova república, para recolher
eheomendas. Na véspera do carnaval?

Só a má vontade impatriótica, como disse o presi-
dente como uma veemência nova, c nem por isso

-convincente, pode atribuir insincèridade ao que ele disse
-antes e repetiu em confiança na última sexta-feira: não é

por ele, mas pela própria transição, que defende o
mandato de cinco anos.

Não se trata de uma coincidência qualquer, mas
• daquela que antigamente atendia pelo nome completo de

mera coincidência. Naqueles tempos, coincidência que
se prezava nunca andava sozinha: o substantivo sempre

; apresentava acompanhado do adjetivo de respeito.
.Mero quer dizer puro, sem mistura, simples. Eram

i .inseparáveis. Quando cm companhia de outro substanti-
vo; mero assumia um jeito depreciativo: um mero vice-

1 'presidente, por exemplo, não era boa coisa. Mera
coincidência, no entanto, realçava. São balanços da

¦ '^Ripântica, como se diz no Maranhão.
Era o que fazia questão de exprimir a ressalva com

que se acautelavam de saída, contra as interpretações
malévolas e interpelações judiciais, os grandes filmes:
qualquer Semelhança com pessoas e fatos era mera

5coincidência — avisavam. O adjetivo avalizava a inexis-
..tência de segunda intenção.

Será que os maus brasileiros e as más brasileiras vãò
querer que o presidente abra seus monólogos das sextas-

| fêifíts com a ressalva de que qualquer golpe — cm cima
ou embaixo — não coincide com os seus propósitos? É

, pedir demais.
A lei entre nós costuma ser veemente, mas a

aplicação é branda. Mera coincidência? Nossos filmes
dispensam-se da ressalva. Como disse o próprio presi-
dente JS, tão mal entendido, para servir de meditação
nos dias de carnaval, a lei brasileira é "extremamente

permissiva''. Foi por fraqueza da lei, e não dele, que o
1 presidente deixou de meter na cadeia "os responsáveis

pelo mau uso ou desvio do dinheiro público". O presi-1 dente passou recibo, assinando atrás, na denúncia de que
há corrupção. Não há dúvida. Logo a-rorrnprãnn.-ubt
tem a ver com a intenção subjacente de golpe que Sarney
atribui aos maus brasileiros que chamam a atenção dele
pára o assunto. JS abriu a sua meditação pré-

carnavalesca denunciando segundas intenções nos que
denunciam propósito oculto no seu comportamento dos
últimos tempos. Desse jeito, a mil por hora, o presidente
vai acabar provocando um desastre c atropelando a
lógica: ou nega a existência da corrupção ou nega a
existência de leis eficientes para proteger a moralidade
pública. Duas negativas resultam numa positiva. Ou
então providencia a captura de um pássaro graúdo logo.
Mais vale um pássaro de plumagem vistosa que dois
bodes expiatórios.

A contradição é também coincidência. Pode não ser
mera coincidência, mas é coincidência. Um grande
número de brasileiros se divertiu como se fosse o último
carnaval. Para os demais, só não ficou suficientemente
claro, na quarta-feira de cinzas, a que exatamente se
referiu na sexta-feira anterior o presidente, quando
desancou "os 

que desejam aumentar ainda mais as
nossas desgraças". Seriam os burocratas? As estatais? Os
venais ou quem mais?

Não podia o presidente estar-se referindo à oposi-
ção, que deixou de existir há muito tempo. Ele sabe. A
que nos atendia (precariamente) há vii\tc anos, é gover-
no há três. O seu lugar ficou vago por falta de quem se
habilite. O sacrificado PMDB abriu mão do privilégio
oposicionista c, um pouco aqui, outro ali, tenta evitar
que o Brasil da transição mostre ao inundo uma demo-
cracia sem oposição. Era só o que faltava à nossa
transição.

Aí não é mais coincidência, mas sobrevivência. O
presidente está lutando bravamente conta a denúncia de
corrupção. Claro, é a primeira batalha. Se perdê-la,
lutará então contra a própria. Se vencer, não descansará.
E uma guerra para muitos anos. Como ir, no entanto, à
luta sem leis severas? Os constituintes ficam no supér-
fluo, discutindo tamanho de mandato, cm vez de provi-
dcnciarem algemas e cadeias. Assumindo a personalida-
de alternativa de congressistas, os constituintes criaram
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
corrupção. Assim não vai.

Dirão más brasileiras c maus brasileiros que Sarney
só saiu da toca depois que foi criada a CPI. Os bons
brasileiros, porém, rebatem com convicção: e quem,
neste país, não tem medo de CPI? Uma CPI, antes de
mais nada, põe qualquer governo na defensiva e abre
condições para um grande acordo. O resto é mera
conseqüência, c não mera coincidência.

Será que há rçalmente quem desconfie que Sarney
(pelo alto) e Antônio Carlos Magalhães (por baixo)
possam estar fazendo um jogo por fora da democracia?
Golpe que parece golpe não merece ser levado a sério.
Sabem os dois que um governo cujo forte é a impopulari-
dade não pode querer uma solução militar que, passando
por cima da vontade constituinte, o livre de uma eleição
presidencial este ano. Não faz sentido e deixa de ser
mera coincidência. Golpes militares — como sonetos e
outras soluções — acontecem, dados os antecedentes e
as dificuldades do presente. Para manter governo fraco é
que não.

Se a segunda intenção presidencial fosse antieleito-
ral, para continuar por outros meios c com outra gente, e
certamente com os bons brasileiros que o cercam, o certo
é que JS não deixaria a Receita Federal assanhar-se para
ir fundo e progressivamente no bolso do pequeno
burguês. Sarney pode ser tudo que dele se diz, menos
capaz de acreditar que pudesse haver, fora da presumível
legalidade, outra solução que dispensasse essa gente

.sempre disposta a fazer ou desfazer reputação, a partir
da corrupção.

Essa classe média que aí está, embora os teóricos
não lhe reconheçam a identidade histórica, existe para
fazer uma democracia ou para atrapalhar. Coincidência
ou não, quem não enxerga também não se enxerga —

Ainda em torno do monopólio
Aliedo

Barbosa Lima Sobrinho

que é fundamental é saber se a Assembléia Constituin-
«JLr te vai manter, ou não, o monopólio estatal do
petróleo, conquista da opinião pública brasileira, no termo
de uma árdua campanha.

Ao que parece, há uma espécie de concordância em
torno da manutenção do monopólio. Não se observam
maiores divergências a esse respeito. Mas há que admitir
que surge uma corrente que deseja conciliar o monopólio
com o contrato de risco, o que seria, em substância, uma
còntradictio in udjccto, alguma cousa como o afirmar e o
negár ao mesmo tempo. A palavra monopólio é indivisível e
não admite espertezas de pelotiqueiros. Ou é, ou não é.
Monopólio dividido deixa de ser monopólio.

Na verdade, não se exclui o contrato de serviço, que
[ podé servir para facilitar a execução de determinada tarefa.

Na discussão da lei n° 2004, em que se instituiu o monopólio
r4$^ilmbrâs. ó então deputado Gustavo Capancma (como

já tive oportunidacfe dnecords-fkpQ-cxercício da liderança
i da.,maioria da Câmara dos Deputados, deixou tüdõ7sso~' absolutamente claro e a salvo de sofistas desajeitados.¦ Afirmou o ilustre deputado mineiro que estaria de acordo

Com a emenda do Senado Federal, admitindo o contrato,"se, se tratasse de pagar em dinheiro ou cm espécie à
empresa idônea, que se dignasse pesquisar e perfurar" o

. solo brasileiro. Mas a emenda vinha com um complemento,
c para esse complemento é que chamava a atenção de seus
defensores. E observava que a emenda, além do pagamento' cW dinheiro ou espécie, que a Petrobrás pode fazer à
empresa nacional ou estrangeira com que se venha a ajustar,

1 o contrato, ainda se lhe permite a garantia dc participar dos
produtos da exploração, Em outros termos, concluía o

i deputado Gustavo Capanema, permite-se que "essa empre-
sa venha a ser sócia da Petrobrás". Seria o caso dc perguntar• a-que ficaria então reduzido o monopólio estatal, com os

\ sócios que lhe fossem aparecendo ao longo do tempo.
. ... Para subscrever um contrato de serviço não haveria

> necessidade de autorização especial. O que se não admitia
era a divisão do monopólio estatal, tanto faria que fosse um' sócio estrangeiro, ou nacional. Porque o monopólio deixaria
de ser monopólio para se transformar em duopólio, se
fossem dois os sócios, ou em oligopólio, se fossem muitos os

j associados.
Nos contratos de risco que vêm sendo admitidos

clandestinamente pelo governo brasileiro, sem qualquer' dééreto, ou decreto-lei que os autorize, contra o que se
estabelece na própria Constituição vigente, começa-se atri-

, buipdo ao signatário uma área determinada, no solo brasi-
leiro. Tem quase o sentido dc uma alienação essa demarca-
ção, afastada preliminarmente a presença ou a interferência' da própria Petrobrás. Deve ser fundada nessa doação
provisória que a própria Texaco oferece agora parte dessa
área, como compensação para as obrigações que passam a

-ser impostas a Petrobrás. Devolve cinqüenta por cento dessa
i área para que a Petrobrás a auxilie na exploração* de uni solo

que pertence à Petrobrás e não à Texaco. Não seria mais
—natural que devolvesse a parte tia área que não lhe interessa,; sem exigir cousa alguma da Petrobrás? A condição que está

impondo à empresa brasileira é que dá a perceber que o
dono do solo é a Texaco, e não a Petrobrás.

, Nem precisaria de muitos argumentos para essa devo-
lução. Bastaria que explicasse que concentraria seus esfor-

; çiVsnuma área menor, pára tornar mais fácil a exploração,' 
jBStShicnte na face mais dispendiosa, qtie é a da perfuração
dos poços,

REFLEXÕES ENTRE O NÂDA E O ABSOLUTO

Eu não acredito no Além. Mas, quando
penso nele, não vejo em volta nada que se
pareça com um edifício do Gomes de Al-
meida.

* * *
Gosto de ter conhecidos que só conheço

porque os vejo ao vivo, caras particulares, que
nunca apareceram ou aparecerão nos meios
eletrônicos de comunicação, em busca de
popularidade, essa suprema vulgaridade.

* * *
Em matéria de pintura abstrata, eles

esgotaram todas as possibilidades, os velhos
mestres. Basta olhar casacos, vestidos, corti-

nas e paredes pintados na Renascença, tempo
em que a arte ainda era mecenato, não máfia.

M *
Não adianta, sempre resta uma hierar-

quia e uma divisão de classes, mesmo entre os
que levam uma vida de cachorro.

* * " *
Pro homem comum o artista é um indisci-

plinado, anarquista, que dorme a horas incer-
tas e tem vida doméstica irregular e, ça va sam
dire, é corrupto. Não está longe da verdade.

* * *
Não são os crimes que levam à prisão. É o

Código Penal.

A1AR,R-0N£/4O -?

Os três 
patetas 

do Apocalipse

Augusto Nunes

O 
nome do homem é Aurélio de Lyra Tavares, mas
podem chamá-lo de Adelita. Foi com esse delicado

pseudônimo que o general Lyra Tavares cometeu muitos
versos, alguns deles de pé quebrado, outros sem pé nem
cabeça, todos de má qualidade. Em matéria de literatu-
ra, definitivamente, tanto o poeta Adelita quanto o
prosador Aurélio de Lyra Tavares são rematados pate-
tas. (E patetas imortais, já que têm assento na sempre
acolhedora Academia Brasileira de Letras.)

Já o brigadeiro Márcio de Souza Melo era bastante
chegado, em sua juventude, a certas piruetas nas nuvens
que lhe valeram uma sólida fama dc pateta dos ares. E
tambén\o almirante Augusto Rademaker mereceria ter
seu nome inscrito na galeria dos nossos patetas dos
mares: embora lhe faltasse currículo para comandar um
inofensivo windsurf, posava de comandante de navios de
guerra. Vistos por esses ângulos, o general Lyra Tavares,
o brigadeiro Márcio e o almirante Rademaker parecem
de fato três patetas, como sustentou o multipresidente
Ulysses Guimarães em desabridas declarações recente-
mente formuladas em São Paulo.

O velho Ulysses, todavia, errou na definição — e
errou por ter examinado através das brandas lentes do-

_hom hamor- três-figttrasnpnrrSmbõra caricatas, nada
fizeram de divertido ao empalmarem o poder no triste
ocaso dc 1969. Entre 31 dc agosto daquele ano, quando
impediram a posse do_\áçe-presidentc Pedro Aleixo e

|feriararirwrriTTühtá Militar com feios contornos sul-
americanos, e 30 de outubro, quando se conformaram
em passar o bastão ao general Emílio Médici, o general
Lyra Tavares, o brigadeiro Márcio e o almirante Radc-
maker foram sobretudo três cavaleiros do Apocalipse
destinados a anunciar (e precipitar) o advento dos anos
de chumbo que haveriam de atormentar o Brasil.

Patetas irretocáveis — como aliás registraria o
jornalista Prudente de Moraes, neto — foram o general
Odílio Denys, o brigadeiro Grum Moss e o almirante
Sílvio Heck, componentes da Junta Militar que, entre o
final de agosto e o começo de setembro de 1961, fizeram

trapalhadas capazes de deixar ruborizado o Inspetor
Clouzot. Ao tentarem torpedear a posse do vice-
presidente João Goulart, beneficiário da renúncia de
Jânio Quadros, essas três tristes figuras conseguiram
empurrar o Brasil para as cercanias da guerra civil,
transformar Leonel Brizola cm herói nacional e, depois,
promover o nosso Jango a estadista com direitos inamo-
viveis ao trono republicano.

O trio de 1961 segurou a seis mãos, com muita
animação, o cano de onde sairia um formidável tiro pela
culatra. O trio de 1969, bem mais eficiente, acionou uma
bateria de mísseis que explodiram dramaticamente sobre
as cabeças dos brasileiros e os destinos do país. Primeiro,
Lyra Tavares, Márcio e Rademaker defenestraram um
vice-presidente escolhido pelo próprio regime que ha-
viam ajudado a esculpir. Depois, atiraram ao lixo um
anteprojeto de Constituição com ligeiras tinturas libe-
rais. Em seguida, promulgaram um texto que, por ter
incorporado o AI-5, trazia cm seu ventre o ovo de
serpente. Enfim, formalizaram o início da era das trevas.

Essas lembranças se tornam irreprimíveis diante da
nota subscrita pelo ministro do Exército, general Leôni-
das Pires Gonçalves, que faz a defesa dos homens que
Ulysses Guimarães qualificou de patetas. Segundo o
documento, "eles adotaram, em seu tempo histórico, a- decisão que^ulgaTüní serdo interesse doBrasH^rEis-aí-
uma boa justificativa para irremldiávetS-J^astrcsiltsTõ-
ricos. Nessa Hnha jle^eioufmo^ Napoleão Bonaparte
ccrtamvTftc"peiisava nos interesses da França ao decidir-
se pela invasão da Rússia. E o general Leopoldo Galtieri
foi mais argentino que ninguém ao resolver que as ilhas
Falklands iriam chamar-se Malvinas."Nenhum homem público está livre de injustiças de
julgamento", diz a certa altura a nota do general
Leônidas. Verdade. Chamar de patetas os homens da
Junta Militar de 1969 como fez Ulysses Guimarães, é
uma evidente injustiça. O correto seria empregar qualifi-
cativos que determinassem com precisão o perfil (e a
alma) desses três coveiros da democracia, desse trio de
parteiros das sombras.

Pois é assim que a História, nos asteriscc-s de livros
que tratem do Brasil deste século, haverá de lembrá-los.

Sobra assessor, falta enfermeira

Se a região é muito promissora, não estará sendo
excessiva a generosidade de quem abre mão da exploração

..de cinqüenta por cento de um mar de petróleo? Verdade
que a Pétrofiràs nao parece ífffiniiiismii impivssã<Ogato-"
que não a incluiu no seu aproveitamento imediato. E deve
ter razões para isso, pois que abriu, se não me engano, três
poços na região, sem incluí-la entre os investimentos imedia-
tos, dedicando-se à exploração de outras regiões dc mais
fácil aproveitamento.

Há algum mistério nessa devolução de cinqüenta por
cento de uma área que se considera extraordinariamente
promissora. Não seria o caso de contratar algum Sherlock
Holmes para a decifração do mistério? Está certo o ministro
Aureliano Chaves, quando deseja que o assunto seja
confiado à argúcia do Poder Legislativo, .ia se viu alguém
devolver um presente recebido, como condição para obter
novos presentes? Com algum senso de desconfiança, há que
pôr dc quarentena oferecimento tão difícil de compreender
ou de explicar. Até mesmo com a convicção dc que se tudo
fosse tão fácil, como estão dizendo por aí, como explicar a
desistência da contratante? Não seria um caso daquela fruta
madura à beira da estrada? Já se pensou no que pode
significar, para os sócios de uma empresa, o ter notícia de
que ela está senhorcando um verdadeiro mar de petróleo,
no litoral brasileiro, voltado para as costas dos Estados
Unidos.

De qualquer forma, o que está em debate é o
monopólio estatal da Petrobrás, um monopólio indivisível,
infenso, por isso mesmo, à entrada de novos sócios. Creio
que já murcharam as esperanças depositadas nos contratos
dc risco, quando se verifica que, em doze anos, os investi-
menlos que trouxeram não representam senão 1,75 por
cento dos investimentos realizados pela própria Petrobrás,
como um desmentido aos que só acreditam em realização
apoiadas no capital estrangeiro. Criamos condições para
prescindir, com a Petrobrás, do concurso da técnica estran-
geira. Já estamos sofrendo demais com as conseqüências de
uma política exportadora, que nos está levando agora a
pagar, com o sofrimento e a miséria do povo, empréstimos
que estão muita acima de nossa possibilidade de pagar.

Felizmente, os contratos de risco não encontraram, até
agora, uma gota sequer de petróleo, e chegaram ao total dc
243, nesses doze anos de sua adoção. F. se viessem a achar
petróleo, ninguém evitaria que se desdobrassem em novos
pleitos, com resultados totalmente imprevisíveis, diante de
nações poderosas que, para impor a sua vontade, ou os seus
interesses, não precisam senão recorrer ás ameaças de
retaliações comerciais. Como já estão fazendo, com algum
êxito, na política da informática.

Carlos Alberto Sardenberg

Se 
o presidente da República precisa de um novo

assessor, ele tem quatro opções para preencher a vaga:
1) recrutar no quadro da administração direta; 2) requisitar
o funcionário em alguma estatal; 3) mandar uma estatal
contratar o assessor e colocá-lo à disposição da predisência;
4) conseguir que uma empresa privada contrate a pessoa
desejada e deixe-a "emprestada" ao Planalto.

A primeira opção não serve. O servidor da administra"-
ção direta é o funcionário público típico, o antigo barnabé.
Entrou no Estado por concurso e caiu numa carreira que,
em geral, só foi interressante muitos anos atrás. O salário é
baixo, o funcionário pouco qualificado para a administração
moderna. A quarta opção, embora seja utilizada aqui e ali. é
obviamente inaceitável do ponto de vista ético. Ainda que
isso não seja obstáculo intransponível, o fato é que .um -
assessor informal, pago por alguma- empresa" privada, cria
problemas funcionais. Não sendo nomeado, ele não pode
assumir responsabilidades, assinar papéis ou determinar
providências. Fica um assessor pela metade e um risco
político: se vaza para a imprensa, c difícil explicar.

Restam então, a segunda e a terceira opções, de fato
largamente utilizadas. E não apenas para a contratação de
assessores dc alto nível. Secretárias, telefonistas, garçons,
contínuos, motoristas, mesmo esse pessoal é contratado
através das estatais, que oferecem salário melhor e não
exigem concurso público para, admissão. O mecanismo
burocrático é simples: o presidente ou o ministro determina
â estatal que contrate determinada pessoa, cm tal faixa
salarial. Em seguida, requisitam o funcionário para a
administração federal e o nomeiam para alguma função dc
confiança, o que dá uns trocados a mais c, por exemplo,
direito a apartamento funcional em Brasília.

Esse esquema é antigo dc'décadas. O presideiiíe
Jusceliriò Kubitschek utilizou-o largamente para agilizar e
modernizar sua administração. Pois a lógica dessa prática e
mais do que óbvia: trata-se de um meio de o governo
contratar rapidamente pessoal qualificado, a salário mais ou
menos equivalentes aos tio mercado privado. Mas como
acontece na administração pública sempre que se criam
artifícios para fugir às regras — no caso. as regras de
admissao de pessoal —- a repetição dessa prática gerou uma
monstruosa distorção. E a absoluta impossibilidade de se
conttolar o funcionalismo tio governo.

Sc o presidente baixasse um decreto determinando quetodos os fíincionários se apresentassem a seus órgãos tle
origem, esse provavelmente sei ia seu ultimo ato. No dia
seguinte, ainda que ele mesmo datilografasse seus decretos,
não encontraria quem os levasse ao Diário Oficial. A mesma
situação ocorreria em todos os Ministérios cabiiiéíes as

moscas. Em compensação, as estatais não teriam o que fazer
com o excesso de funcionários, mesmo considerando que
muitos deles não saberiam onde se apresentar simplesmente
porque nunca foram à sede de seus órgãos de origem.
Afinal, há servidores que sempre trabalharam em Brasília',
contratados por empresa com sede no Espírito Santo.

Mas o presidente não assinara um decreto assim.
Muitos brasileiros devem estar curiosos para saber como as
coisas andariam neste país uma vez paralisada a burocracia
brasiliense. Claro, entretanto, que o presidente não está
entre esses"anãrqmâtaã.- Ar^^feo,.-dr-.fireza_seu emprego,
que consiste, entre outras coisas, em fazer ir~gõvênK~
funcionar. E de outro lado, para que causar tamanho
transtorno à administração, se o resultado final é conheci-
do? Dá para perceber que sobram assessores da diretoria e
faltam médicos e vacinadores.

E aqui está o lado perverso desta história. Toda vez
que o governo proíbe novas admissões, anula concursos e
veta o preenchimento de cargos vagos, isso atinge a adminis-
tração direta, ali onde estão a enfermeira do posto de saúde,
o barnabé que caça mosquito da febre amarela, a professora
primária, o policial. Mas não atinge a Petrobrás, a Vale do
Rio Doce, a Eletronorte, pois são empresas produtivas e
ninguém pensa em atrapalhar a exploração de petróleo, a
exportação de minério de ferro e a geração de energia
elétrica. Essas empresas caem na "regra da excepcionalida-
dc" — Istá-sempre proibido contratar pessoal e elevar
salário, mas excepcionalmente, a critério do presidente ou
de ministros, pode tudo. Pode contratar geólogos para a
bacia de Campos e então, também secretárias, assessores,
motoristas... Só vão faltar mesmo enfermeiras e vacina-
dores.

E necessária, portanto, uma enorme e complexa
reforma administrativa. Por certo, não será feita por uni
governo controlado por pessoas que funcionam conforme o
esquema a ser dinamitado. Toda vez que se fala nisso,
Brasília inteira, a cidade dos funcionários, se põe em
movimento. Presidente, ministros, parlamentares, todos
tem os seus nomeados. No limite, a pressão é direta: o
motorista do ministro pede, durante uma viagem, para não
ser devolvido a seu órgão de origem. O redator do decreto
de reforma administrativa pode ser uma futura vítima. E o
Congresso também funciona com esses funcionários empres-
tados.

Em resumo, só um governo novo, reccm-eleito e quetenha prometido durante a campanha eleitoral fazer a
reforma administrativa, terá condições tle pratica-la. Mas se
for rapidinho. Porque se demorarem, logo os novos gover-
jiantes estarão também envolvidos pela teia de nomeações e
Cxccpcionaliiíades. E continuará faltando enlermeira.

Carlos Alberto Sardenberg, jornalista, escritor, autor de "Agonia e
aventura nos bastidores do Cruzado ", foi chefe cia Assessoria dp
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Morro dos Macacos30 pessoasdesabngadas Santa leresa
o Clinica Santa Genoveva
aprox. 40 mortos
? Prôdio evacuado,
ameaça cair

Rio Comprido
Morro de Sáo CarlosDesabamentos5 mortos

TIJuca
Morro do Borel2 mortos
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Na Praça da Bandeira, a força das águas pendurou o Volkswagen nos "frades

José Roberto Serra
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A ação dás enchentes (demonstrada no gráfico) exigiu o trabalho de voluntários
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As secretarias e
empresas
do Estado estão em
regime de prontidão
para "mobilizar to-
dos os recursos hu-
manos e materiais"
e apoiar a Prefeitura
da capital no socorro
às vítimas das chu-
vas, conforme deter-
minaçáo do gover-
nador Moreira Fran-
co, que ontem so-
brevoou a cidade,
constatando "um quadro dramático", so-
bretudo na Tijuca e em Santa Teresa. A
meteorologia prevê mais chuva para
hoje.

Moreira garantiu se empenhar politi-
camente para conseguir do governo fede-
ral as verbas que o prefeito Saturnino
Braga solicite, assinalando que "a princi-
pai obra para evitar enchentes na cidade
é o extravasor do Rio Maracanã, cujo
pedido de financiamento precisa ser
enviado à Caixa Econômica Federal".

Em contato com o ministro Ronaldo
Costa Couto, o governador solicitou ali-
mento e cobertores para os desabrigados
da Baixada Fluminense. Ao ministro das
Comunicações, Antônio Carlos Maga-
lhães, pediu a instalação de telefones de
emergência no Hospital São Sebastião,
na Baixada, para onde são encaminhadas
as pessoas contaminadas pelo vírus da
leptospirose.

O prefeito Saturnino Braga, após

sobrevoar a cidade
de helicóptero, de-
cretou estado de
emergência:

— Fiquei irn-
pressionado. É co-
1110 se o Rio tivesse
sido destruído por
um gigante — co-
mentou, a propósito
das "fraturas e arra-
nhões" constatados
em todos os morros,
principalmente no
maciço da Tijuca.

Em Brasília, o presidente da Legião
Brasileira da Assistência Marcos Vilaça,
autorizou a liberação de CZS 1Ü0 milhões
para o atendimento de emergência às
vítimas das enchentes no Rio. O presi-
dente José Sarney determinou ao minis-
tro da Habitação, Urbanismo e Meio
Ambiente, Prisco Viana, que permaneça
de sobreaviso para atender aos pedidos
do Prefeitura carioca e do governo flumi-
nense.

Numa visita aos pontos críticos da
cidade, engenheiros da Diretoria da Geo-
técnica constataram a necessidade de 80 a
100 obras de contenção nos morros, que
exigem recursos de CZS 1 bilhão.

Através de noia oficial, o arcebispo
do Rio de Janeiro, cardeal Eugênio Sa-
les, pediu à população que enfrente com
coragem e confiança em Deus o desastre
que se abateu sobre o Rio, prestando
toda a ajuda aos necessitados, "pois eles
são nossos irmãos".

Na Zona Norte, o caos

690 da Rua Conde de Bonfim) que tinha
pelo menos 40 carros submersos (a capa-
cidade tolal é de 66).

Outro ponto bastante castigado pelas
chuvas foi o bairro do Grajaú, onde uma
represa desativada da Cedae, com 15
metros de profundidade, rompeu, fazen-
do cinco mortos, que tiveram suas casas
destruídas parcialmente, além de outras
que foram submersas com quatro metros
de água.

Uma das vítimas foi o bombeiro
mecânico Manoel Benlo Primo, 40, que
fora arrastado da porta de sua casa, na
Rua Sá Viana, indo parar na Rua Rosa e
Silva, morto. A outra vítima foi Deusdie-
te Coelho, 50, que morava na Rua Maria-
nópolis, 3S5, no lugarejo conhecido por
Vila Rica, próxima à represa. Ele foi
arrastado após ter sua casa destruída
parcialmente pelas águas, indo parar no
quintal da casa de número 10 da Rua
Alfredo Pujol, já morto. Segundo a mãe
de Deusdiete, Guilherminada Silvarrór

A Zona Norte do Rio acordou sub-
mersa em lama e lixo. Certos trechos da
Tijuca, Grajaú, Andaraí e Praça da Ban-
deira tiveram sua paisagem inteiramente
modificada: pás mecânicas, grupos em
mutirão com vassouras e mangueiras,
carros bastante danificados jogados nos
canteiros e pilastras ganharam as ruas
que se tornaram irreconhecíveis. Em al-
guns pontos onde a lama chegou a secar,
o movimento dos ônibus e carros levanta-
va poeira fazendo lembrar a paisagem de
cidades do interior. Nos pontos mais
críticos, ainda encharcados, o quadro era
bem diferente: muitas perdas e a certeza
da calamidade que surpreende o Rio.

Desta vez foi pior do que a enchente
de 66. Esta foi a conclusão de todos que
passaram a madrugada em claro ajudan-
do no socorro aos que tiveram suas casas
invadidas pela água, assim como prédios
onde as garagens pareciam um enorme e
profundo lago.

Na falta da Comiurb, Defesa Civil,
ou Bombeiros, os_ próprios moradores,,
(ias áreas afetadas arregaçaram as man-
gas e dobraram a barra da calça e com
pás, enxadas, ancinhos, cordas, entre
outros instrumentos, partiram em nuiti-
rão para desentupir raios e rios, desatolar
carros, e até resgatar corpos debaixo da
lama.

O grande número de veículos, que na
madrugada de ontem foram cobertos pe-
Ias águas obrigando os motoristas a aban-
donar o local, transformaram a Praça da
Bandeira num verdadeiro ferro-velho.
Sujos de lama e com muito lixo agarrado
nas rodas, os veículos fie aram parados na
posição escolhida pelo forte curso d'água
que os empurrou durante o temporal. O
fusca vermelho RS 1617 foi jogado contra
a calçada e acabou ficando em cima de
dois frades onde ainda se equilibrava pela
manhã. Gumercindo de Oliveira Neto,
30, que estava no carro às 3h da madruga-
da com mais três pessoas contou que"tudo aconteceu muito rápido". A água
subiu mais de um metro, alagou o interior
do veículo que deu um tranco quando
parou sobre o frade.

Os que foram obrigados a enfrentar a
Praça da Bandeira pela manhã não tive-
ram opção. A lama até o tornozelo fez
dispensar sapatos com perigo de doenças
e ferimentos. Os trechos afetados foram
as ruas Mariz e Barros, Matoso e Aveni-
da Radial Oeste.

Na Tijuca, a sijuação nn.era menos-grave: Ô bairro Inteiro foi afetado com o
transbordamento dos rios Maracanã e da
Paulo de Frontin que também inundou o
Rio Comprido. A Rua Uruguai e adja-
cências estavam totalmente tomadas pela
lama e foi necessário a utilização de pá
mecânica da Comiurb. Muitas garagens
de prédios tinham água até o teto, como a
do n° 413 da Rua Uruguai (também nH

—c-enstetnadaTrêvoltada, dizia ontem que
vai entrar com uma ação contra o gover-
no do Estado, pois a represa foi construí-
da nos anos 60 e anos depois, desativada,
sem, no entanto, ser fechada. Ela disse
ainda que mora ali há 44 anos c nunca
tinha ocorrido coisa igual — referindo-se
à avalancha do dique.

Mais outras três pessoas morreram
em conseqüência das chuvas, mas até o
final do dia de ontem não foram identifi-
cadas.

Quando um bote inflâvel com motor
de popa da Polícia Civil saiu com seis
homens do 22" BI'M, em Benfica, para
prestar auxílio a uma família sitiada numa
casa da Rua Célio Nascimento, um oficial
reconheceu:

— Nunca vi coisa igual. É muita
água, mesmo.

Ilhado e sem luz desde as 20h de
sexta-feira, o quartel só teve restabeleci-
da sua ligação com o resto da cidade por
volta das 4h30min de ontem, quando a
água começou a baixar e os primeiros
camburões puderam sair levando solda-
dos e alimentação para os colegas que
serviam nas cabines e no policiamento
ostensivo.

O quarto andar do quartel, onde
funciona a Prisão Especial do Ponto Ze-
ro, não pôde receber de volta seu mais
ilustre hóspede, o banqueiro de bicho
Castor de Andrade, que se apresentou à
Justiça na sexta-feira para cumprir sen-
tença do processo de contrabando de
componentes eletrônicos para máquinas
de videopoquer. Castor saiu por volta das
18h30min para irá Polinter assinar papéis
c recebeu ordens de ficar por lá mesmo
porque o quartel estava cercado por um
metro e meio de água e nenhum carro
podia entrar ou sair.

Prejuízo — O secretário munici-
pai de Obras, Luís Edmundo Leite, esti-
mou em mais de cinco milhões de OTNs
(CZ$ 3 bilhões 477 milhões e 500 mil) o
prejuízo causado pelas águas das chuvas,
até sexta-feira, na área do município.
Edmundo esteve no morro da Formiga,
mas não chegou a ir até o local onde
morreram Rosângela Ribeiro Godinho e
sua filha Jeane.
Macacos — O Morro dos Maca-
cos, em Vila Isabel, onde minutos antes
do temporal que caiu na sexta-feira era só
festa em decorrência da vitória da escola
de samba Unidos de Vila Isabel, ontem
estava desconsolado por alguns morado-
res terem suas casas atingidas pelo desli-
zamento de pedras, terra e detritos de
lixo. Aproximadamente de 30 pessoas —
23 adultos e sete crianças — de oito
famílias estão abrigadas na Associação de
Moradores do morro, inclusive o presi-
dente da entidade, Aurindo Gomes da
Silva, 50, que também leve seu casebre
atingido pela avalancha.
Turano —- No Morro do Turano,
na Tijuca, "equipes do Corpo de Bombei-
ros do bairro resgataram ontem de ma-
nhá o corpo de uni homem surdo mudo,
ainda não identificado, soterrado por
uma caixa-d'água que desabou na noite
de sexta-feira, durante o temporal.

Estado tem

234' mortos

«»g O íotal de mortes no Esta-
do do Rio, desde o dia 2 de

fevereiro ate as 19 horas de
ontem, é de 234, segundo a
Defesa Civil, O número de feri-
dos chegou a 661 e de desabar
gados, 9.045. Santa Teresa,
Rio Comprido, Tijuca, vira-
jaú, Maracanã e Praça da Ban-
deira e Ilha do Governador
foram os lugares mais atingi-
dos pelas fortes chuvas de sexta
e sábado. A Defesa Civil do
Estado recolheu todas as crian-
ças de rua Ceará, na Praça da
Bandeira, por medida de pro-
teção.
Os únicos números fjue a Defe-
sa Civil do Estado tinha sohré
as vítimas das chovas de sexta e
sábado são de 22 mortos im tijp
(antes da forte chuva do final
da tarde) i de 160 desabrigados

Borel perde 20

barracos e 40

estão ameaçados
— Apagou a luz, estava tudo cscyro.1

Na hora do desabamento, ele gritou o
meu nome. Eu respondi. Aí, não vi mais
nada. Estávamos os dois soterrados rm"-
contou Sandra Galdino, nove anos, aos
bombeiros que, até as lSh de'oníc'm,
ainda não tinham .encontrado o corpo do
seu pai, o biscateiro, José Galdino, um
dos dois mortos na favela do Borel, onde
quase 100 pessoas ficaram desabrigadas.

A menina acompanhou as escavações
dos 12 bombeiros do Ouartcl de ,Vila
Isabel, que trabalharam nove horas:Sfttj
guidas. Apesar de saber que o seu pai, ,
estava soterrado, Sandra preferia acredi-
tar que ele tinha conseguido escapar e
repetia: "tenho certeza que ele vai apatc-
cer vivo". Desde que a mãe saiu de casa,
há três anos a menina, filha única, mora-
va com o pai. Ela foi salva por um grupo
de rapazes da região do Bicão, onde
ocorreram os deslizamentos mais graves.
O outro morto foi Manuel Vieira. 32.
Vinte barracos desabaram e cerca de 40
estão ameaçados.

Os 100 desabrigados estão acampa-,
dos nas igrejas Sáo Sebastião e Nossf)
Senhora da Graça. Durante o dia.dv.
ontem, o prédio da Associação de mora-
dores se transformou em um verdadeiro
posto de saúde, onde voluntários da LBA
e médicos do Hospital da Ordem Tercei-
ra da Penitência, prestavam socorro aos
feridos. Cerca de dez agentes comunitá-
rias da Secretaria Municipal úv DesenvÒl1-'
vimento Social distribuíram alimenffis, 1
roupas e mantimentos.

Chuva enche de

lama e lixo as

ruas da Tijuca
— A força das águas que desciam

pela Rua Medeiros Pássaros, que dá
acesso ao morro da Formiga, por volta
das 20h30min, quando choveu forte 'na
cidade, arrastava carros como se eles'
fossem de isopor — afirmou o cabo
Jackson, do quartel de Vila Isabel, que
esteve empenhado no auxílio aos favçr
lados.

Vários veículos foram arrastados";
mas o Volkswagem placa PP-4867, como
numa cena de cinema, após rolar porvárias vezes na pista, foi atirado dé én-
contro a uma árvore, ficando completa-
mente destruído, devido à violência do

_choque. r
A Rua Medeiros Pássaros, calçada

com paralelepípedos, ficou bastante dani-
ficada, com buracos de até dois metros de
diâmetros e 60 centímetros de profundi-
dade, em conseqüência do volume dp
água que desceu do morro da Formiga.
Na esquina da Rua Conde de Bonfim,
eram tantos os paralelepípedos arranca- -
dos, que uma pá mecânica do DER teve
de desobstruir o trecho para que os carros
da polícia, bombeiros e ambulâncias pü-'
dessem ter acesso ao morro.

Formiga — Moço, parecia um
terremoto. A terra tremia sob nossos pês
e a impressão que dava era a de que todo
o morro ia cair junto com os barracos —
disse Maria Aparecida Queiróz de Jesus.
20, sobre a tragédia ocorrida sábado à
noite na favela da Formiga, Tijuca, orçcjp
um deslizamento de terra matou sete
pessoas destruiu vinte barracos e feriu
gravemente dezenas de pessoas, arrasta-
das morro abaixo em meio aos móveis,
eletrodomésticos, tijolos, madeira e a
lama.

Rosângela Ribeiro Godinho, 32, e
sua filha, Jeane Câmara Ribeiro, 11,
foram as duas primeiras vítimas fatais do
desabamento. Elas morreram, segundo
vizinhos, porque Rosângela, com medo
de descer a favela, voltou ao barracb!'
onde, afirmou, estaria mais segura.

S

Águas arrastam

carros e gente

na Rua Andaraí
Mais um pouco de chuva e o morro

do Andaraí correrá risco de desaparecer
do mapa da cidade. A Rua Andaraí, que
dá acesso ao merro, já não existe maij;
transformou-se numa enorme cratera
com canos de água e esgoto arrebentados
ao fundo. Os veículos que estavam esta-
cionados não resistiram à forte corrente--
za e foram jogados contra as esquinas e
postes ou desceram direto a enorme la-
deira indo parar na Rua Paula Brito, Q,
pior não foram os veículos e pedaços de .
barracos: teve gente que se afogou na
correnteza e foi arrastado até a rua de.
baixo, morrendo no lamaçal.

Os dois desabamentos de barracos
não causaram vítimaes, mas, segundo'â
presidente da Associação de Moradores
do Morro do Andaraí, Odaléia Firmo
Dutra, 68, a qualquer momento poderá
acontecer nova tragédia com deslizamen-
to de encostas e pedras. Ela lamentou
ainda o isolamento do morro do Andaraí
que, depois de muito custo, conseguiu
uma equipe de bombeiros. "As autoriqa-
des não podem esquecer que este ano é
eleitoral. Quando estão interessadas nos
votos, eles sobem o morro até de tênis
mas hoje não apareceu ninguém. Esta-
mos revoltados" afirmou.

A associação calcula que pela manhã
a chuva teria causado oito mortes ainda
sem identificação. Lá também foi í^ito
esquema de mutirão para desvirar carros
e desobstruir a rua, ãue virou um imenso

Cidade se mobiliza
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Contra nova ameaça

..... . .... Dilmar Cavalhor
A chuva cia noite dc sexta-

feira foi a mais forte desde
1979 e registrou índices plu-
viométricòs impressionantes
como, em Santa Tereza, onde
o pluviômetro chegou a mar-
car, ,129,4 milímetros (em 12
horas), enquanto que a média
mcns'al nessa região é de
78v,3írim.

A previsão do Serviço Na-
cional de Meteorologia para
hoje e de que o tempo conti-
nue de nublado a encoberto,
com pancadas de chuva e tro-
voadas isoladas. A tempera-
tufii' deve continuar estável e -
a visibilidade moderada. Os
ventos, do quadrante-sul, per-

manecem de fracos a modera-
dos, ocasionalmente fortes. A
situação deve melhorar nas
próximas 24 horas, caso a
frente fria que está localizada
na Bacia do Prata (Argentina)
seja dissipada antes de chegar
ao Sul do país.

Também foram registrados
índices pluviométricos alar-
mantes nas estações do Ater-
ro, com 126,8mm, e da Praça
15, com 126,6mm. Ana Maria
Mattos disse ainda que o
acúmulo dos índices deste
mês foi maior do que a média
registrada cm seis meses. Até
às 18h, o Serviço Nacional de
Meteorologia não havia rece-

bido qualquer informação so-
bre a intensidade da chuva
nas estações do Alto da Boa
Vista (que só nesie mês jy
marcou um acúmulo de
473,7mm), e de Santa Cruz,
onde o pluviômetro já regis-
trou um acúmulo de
416,5mm.

Ainda existe possibilidade
de pancadas de chuva fortes,
principalmente nas áreas do
Vale do Paraíba, no litoral
Sul, nas Zonas Norte e Oeste
e na Baixada Fluminense,
além da região serrana, locais
onde esse tipo de precipitação
é comum.

Fenômeno é o mesmo do Acre ao Rio
'SÃO PAULO — A responsabilidade

pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro é de
um fenômeno meteorológico de propor-
ções mundiais conhecido como Zona de
Convergência do Atlântico Sul, segundo
o meteorologista Pedro Leite da Silva
Dias."

Visível nas fotos de satélite como
uma linha de nebulosidade, que se esten-
de "perpendicularmente do Sul do Ama-
zonas ao extremo Sul da África do Sul,
numa extensão de 7 mil quilômetros, este
fenômeno de circulação atmosférica se
repele todo o ano, provocando, em seu
trajeto, fortes precipitações.

JSos últimos 20 dias, porém, ao con-
tráriò do que ocorre normalmente, esta
zona de convergência permaneceu prati-
camente parada, prejudicando, com chu-
vas intensas, regiões tão distantes entre si
quanto Acre, Rio de Janeiro e Mato
Grossò do Sul.

— Normalmente, a zona de conver-
gêtícíâ se move e distribui as chuvas de
forma mais democrática, explica o me-
teoroiogista Pedro Leite da Silva Dias.
professor do Instituto Astronômico e
Geofísico da Universidade de São Paulo,

assessor do Centro de Previsão de Tempo
e Estudos Climáticos do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe) e um
dos mais respeitados pesquisadores brasi-
leiros na área de meteorologia.

Silva Dias lembra que a última vez
em que esta formação parou na mesma
posição foi no verão de 1985 — ano em
que ocorreram fortes enchentes no Rio
de Janeiro e na região de Juiz de Fora,
em Minas Gerais. O Rio, segundo o
meteorologista, teve, este ano, o azar
adicional do estar sob uma das zonas de
turbulência atmosférica no trajeto da li-
nha de chuvas (visível na foto de satélite
como uma mancha clara na linha de
nebulosidade). Nestas regiões, as precipi-
tações são ainda mais intensas.

Explicam as enchentes no Rio, além-
disso, as características topográficas da
cidade, assentada no sopé de uma barrei-
ra de montanhas que dificultam a circula-
ção atmosférica e favorecem à formação
de chuvas. Por outro lado, lembra Silva
Dias, existem também os problemas de
vazão de água da própria cidade. "A
mesma concentração de chuvas, em outra

cidade, talvez passasse desapercebida",
pondera.

O meteorologista argumenta que es-
tas paradas da zona de convergência não
são assim tão raras, mas que são notadas
apenas quanto provocam chuvas em zo-
nas de alta densidade urbana e condições
topográficas favoráveis à formação de
enchentes."No Vale do Ribeira, ao Sul
de São Paulo, onde há boas condições de
escoamento, é preciso chover muito mais
para provocar efeitos semelhantes",
afirma.

O professor Silva Dias lembra, po-
rém, que este fenômeno estacionário da
zona de convergência não costuma esten-
der-se por períodos maiores do que 15 ou
20 dias. Como ele teve início no princípio
de fevereiro, estaria, portanto, perto de
encerrar-se, deslocando as zona de preci-
pitação para outras regiões.

Sobre a possibilidade de prever a
ocorrência dessa situação, Silva Dias é
bastante otimista. "Estão sendo feitos
estudos que nos permitirão, nos próximos
anos, prever os movimentos da zona de
convergência e seu tempo de duração". A continuidade da cliuva fez com que os moradores procurassem abandonar o Borel

Leptospirose já matou nove em Caxias

Desde ontem subiu de cinco paranove o número de mortos por leptospiro-
se e o número de casos praticamentedobrou, de 43 para 79, localizados princi-
palmerite em Caxias e S. João de Meriti.
A Secretaria Estadual de Saúdejá prepa-
rou l50feitosjpnde os pacientes poderãorecetíer o tratamento de diálise exigido
nesses casos. Oitenta homens estão for-
mando equipes.j[cada tiro? rom vm epide -
miologista, um funcionário da Seria e
outro da Feema) que estão inspecionan-
do toda a área do Rio Sarapuí. A solução
dessa epidemia só é possível com a ma-
cro-dragagem dos rios Sarapuí e Pavuna-
Meriti. cujo custo é de CZS 5,5 bilhões jásolicitado a Caixa Econômica Federal. O
Estado ainda está aguardando a liberação
da verba.

Do Ministério das Comunicações,
Moreira Franco já conseguiu que sejam
colocados telefones no Hospital São Se-
bastião, na Baixada Fluminense, para um
melhor atendimento dos casos de leptos-
piroseda região. Um grupo de médicos
da Secretaria de Saúde do município de

Caxias, percorreu, na tarde ontem, os
bairros da cidade onde foram registrados
os casos. Ali existem quatro ratos paracada habitante.

Desabrigados — Com as casas
novamente—invadidas—pelas—águss- quetransbordaram dos rios os flagelados de
Duque de Caxias, que haviam retornado
a.suas._casa;.r-¥©l!araiiív ucscspenrclosra"
procurar abrigo nas escolas. Duas mil e
14 pessoas, muitas das quais perderamsuas casas, vivem agora na maior promis-cuidade dormindo amontoadas em col-
chonetes.

O prefeito de Caxias, Juberlan de
Oliveira, não sabe o que fazer paraatender o grande número de famílias
atingidas pelos três temporais que casti-
garam o município.

Para os desabrigados faltam remé-
dios, agasalhos, alimentos, e vacinas. Os
donativos que estavam chegando ao fim
não foram suficientes para atender os
muitos grupos que, com medo de novas

tragédias, voltaram a procurar ajuda nos
abrigos da Prefeitura de Caxias.

As águas dos rios Meriti, Sarapuí,
Iguaçu e Roncador inundaram vários
bairros obrigando os habitantes a se refu-

-gMF-fies-pentos-mais altos da cidade.
Durante toda a madrugada de ontem, os
bombeiros de Caxias socorreram famílias.
inteiras, que, desesperadas, sobre as lajes
de suas casas, pediam ajuda com as mãos
levantadas para o alto.

Manuel Vitalino Dias, funcionário
dos Correios, improvisou uma canoa com
um armário de roupa e durante a madru-
gada conseguiu salvar Duque, seu cão,
oito galinhas e dois paios. Já Mariana
Galdino da Silva, que mora há 13 anos na
Vila São José, não teve a mesma sorte:
perdeu a casa e todos os animais de
estimação. Ela acredita que as fortes
chuvas são uma represália de São Sebas-
tião, que teve a data de sua festa anteci-
pada pelas autoridades. "Com o santo
não se brinca" — disse Mariana fazendo
o sinal-da-cruz.

Voluntários coletarão os donativos

A Secretaria Municipal de Desenvol-
vimentp Social informa que está de plan-íão, atendendo nos seguintes telefones:
273-,2345 273-6990, 273-1542 e 293-0393.
A secretaria está convocando voluntá-
rios, principalmente aqueles que tenham
carro, para a coleta de donativos, e
informa os locais onde estão sendo feitas
as entregas de materiais:
Vila Isabel — IX RARua Visconde de Santa Isabel, 34
Telf 208-2298 e 208-3799

Lar Francisco de Paula — Morro dos
Macacos
Rua Senador Nabuco, s/n

Sede Associação Moradores do Morro
João" Paulo II
RutrSá Viana, 340 (Grajaú)

Escola Francisco Campos
Rua José Vicente

Associação Moradores Favela JK
Final Rua Caçapava

Tijuca — VIII RA
Rua Desembargador Isidro. 41 — Saens
Pena
Tel: 268-5745 e 268-5699

Escola Brito Broca — Morro da For-
miga
Rua Medeiros Passos, s/n

Creche Associação de Moradores da
Favela Indiana
Rua Paul Undenberg, 58

Creche Associação Moradores do
Morro da Formiga
Rua Castelo Nuevo, 148

Creche Associação Moradores do
Morro do Borel
Rua João Miguel, 480
Rio Comprido — III RA
Rua Estrela, 36
Tel: 273-7843 e 273-4944

Escola Pereira Passos — Morro de
São Carlos Praça Condessa Paulo de

Frontin, 45 Tel: 273-5599 Jacarepaguá
XVI RA

Av. Geremário Dantas, 48 Tel: 392-
0022/392-0372/392-7096/392-5603 —

Escola Luís Camilo Estrada Rio Peque-
no, 650 (próximo ao Flospital Santa Ma-
ria) — Escola Helena Lopes Abranches
Praça Ludovia, 495 — Gardênia Azul —

Igreja Pentecostal Vila Sapé Estrada
Bandeirantes, 2056 — Creche Caminho
Azul Rua Melo, 5 — Canal do Anil

Santa Teresa— XXIII RA
Rua Pascoal Carlos Maono, 136 —

Largo dos Guimarães Tel: 242-1466/242-
4249 — Colégio Assunção Rua Almiran-
te Alexandrino, 2023 — Associação dc
Moradores do Morro da Coroa Final da
Rua Baronesa de Guaracerria

Jacarêzinho— XVIII RA
Praça da Concórdia, n° 2 Tel: 241-

0818 — Sede da Associação Moradores
Jacarêzinho Rua Senhor do Bonfim, 35
— Largo do Cruzeiro.

HWWÍWCWWmmWtWiWK...- «C •»» :¦. M«MMM*09WQ«»M9HNMnc«f«BN9naB9fiafifttl6aNttB««SKH&aV. w- aWMMWM>Mò»WWCMiaMW»M« •: : ¦ r< -X
Duas mil pessoas ficaram desabrigados em Caxias e casos de leptospirose aumentam
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Desfile — O desfile das escolas de-
samba campeãs foi adiado de ontem parao próximo sábado devido às violentas
chuvas que caíram sobre o Rio ria véspe-
ra. As principais escolas que desfilariam
não.chegaram a sofrer danos nas suas
alegorias pois todas estão bem guardadas
nos barracões e as avarias sofridas após o
desfile no carnaval já foram corrigidas.
Das çomunidades que compõem as bases
das escolas localizadas nos quatro primei-
ro lug$;es, o Salgueiro (quarto colocado)
foi o que menos sofreu de acordo com o
patifa da agremiação, Waldomiro Gai-
cia. o M/ro. Mas no morro dos Macacos,
onde mora a maioria dos componentes da
campeã, a Unidos de Vila Isabel, houve
vários problemas.
Estradas — O trânsito nas estra-
das^federais e estaduais de acesso ao Rio
continua precário devido a diversas que-das de barreira, durante a forte chuva de
Scxttíffeira. Há nevoeiros nas serras e o
plantão rodoviário aconselha os usuários
para.qjje evitem viajar nas próximas 24
horas. As pistas estão cheias de lama e

escorregadias. Somente durante a chuva,
foram registrado! 20 acidentes envolveu-
do 38 veículos.
A situação em algumas estradas é a
seguinte: RJ—111 — Via Dutra—Tingiiá— km 10: queda de ponte sobre o rio
Barreiras, RJ—107 — Rio— Petrópolis
(estrada do Imperador): Do km I ao km
2, em meia pista, trânsito aberto apenas
aos carros de passeio; BR—116 — Rio—
Teresópolis: liouve queda de barreiras
nos kms 42, 94, 96. 97, 100 e 104 (neste
último, o trânsito continua em meia pista;nos demais está funcionando precaria-mente). No km 122, o tráfego está inler-
ditado no sentido Teresópolis—Rio. e
com mão dupla no sentido contrário.

Cloro — Todos os distritos da Ce-
dae estão distribuindo, gratuitamente,cloro líquido para a desinfecçáo de cister-
nas. A Campanha pede que sejam leva-
dos vasilhames de vidros (podem ser
garrafas) e que sejam fornecidas aos
luncionários informações precisas sobre
as dimensões das cisternas, para quesejam dadas as quantidades adequadas

para o uso do cloro. As cisternas deverão
ser completamente esvaziadas, para só
depois receberem a água clorada. En-
quanto isso, a água — mesmo filtrada —
deve ser fervida.
Luz — O abastecimento de energia
elétrica foi interrompido em vários pon-tos da cidade em conseqüência da chuva.
A Light colocou 40 equipes trabalhando
ontem nas áreas da Gávea Pequena,
Canoas, Pedra Bonita, Estrada Velha da
Tijuca, Açudes, Estrada de Furnas e
Avenida Edison Passos e Catumbi. Em
Santa Teresa, o fornecimento foi inter-
rompido nas ruas Almirante Alexandrino
e Joaquim Macedo, enquanto que no
Cosme Velho, a ladeira dos Guararapes
foi a mais atingida. A subestação de
Triagem ficou inundada, deixando às es-
curas os bairros de Riachuelo, Rocha e
Sampaio. A fábrica C.C.P.L. em Benfica
também tevê seu abastecimento inter-
rompido devido ao alagamento de suas
instalações. Ainda continuam sem luz. a
pedido da Defesa Civil, os Morros da
Formiga, Borel, Usina, Santa Teresa e
trechos do Alto da Boa Vista.

Custódio Coimbra
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/Va casa do prefeito paulistano Jdnio Quadros^a antena amigo Gazciie

Scio Paulo — Ariovaldo dos Santos
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Dalgas Frisch l ibra par capitar o mundo todo em casa
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Antena Santa y

Jadir, gerente do Maksoud

São Paulo — Ariovaldo dos Santos

Sáo Paulo — Ariovaldo dos Santos
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Jadir, gerente do Maksoud

Parabólica é sofisticação 
que 

vende cada vez mais
-- - • -i. Olavo Ruflno

Roberto Comodo
SÁO PAULO -r Um luxo só. Assis-

tir ao vivo, depois da novela nacional, os
noticiários das redes americanas CHS c
NBC, ver os curiosos comerciais da TV
chilena, escolher entre antigos filmes ar-
gentinos e um eventual programa dc
auditório italiano e fechar a noite com a
apresentação de um bale clássico soviéti-
co, transmitido diretamente de Moscou.
E o que as mágicas antenas parabólicas
prometem: via satélite, o mundo em sua
casa.

O sonho de assistir às imagens do
exterior custa caro. O preço de uma
antena parabólica que capta sinais de
satélites nacionais c internacionais está
na faixa de CZ$ 450 mil a CZ$ 850 mil
(para instalação em residências partícula-
res) e sobe até CZ$ 1,2 milhão, no caso
de condomínios. O preço de uma antena
doméstica, que só alcança o satélite brasi-
leiro, varia de CZ$ 150 mil (residências) a
CZS 700 mil (condomínios). Mesmo as-
sim, o mercado está cm franca expansão.
Atualmente há cerca de 10 mil antenas
instaladas no país e os dois grandes
fabricantes nacionais — A Antena Santa
Rita, de São Paulo, c a Emplimatic, de.
São José dos Campos — vendem uma
média mensal de 200 parabólicas domés-
ticas, cada um.

Já se pode até falar num Brasil para-
bólico, ligado por antenas c satélites e
com acesso exclusivo a notícias e progra-
mas do exterior. O falecido general Gol-
beri do Couto e Silva foi o primeiro dono
ilustre da antena parabólica no país.
Ávido por informações, Golberi mandou
instalar, em 1984, em seu sítio de Luziã-
nia, perto de Brasília, uma parabólica
para acompanhar diariamente o noticiá-
rio americano.

Gorbachev — O luxo se demo-
cratizou. Graças a duas antenas parabóli-
cas, em novembro do ano passado, o
tradicional Partido Comunista Brasileiro
(PCB) comemorou em São Paulo os 70
anos da Revolução Soviética, com uma
emissão direta e ao vivo dos festejos em
Moscou, transmitida pelo satélite soviéti-
co Gorizont. Esse requinte tecnológico
permitiu a velhos militantes acompanhar,
emocionados, o discurso do líder Mikhail
Gorbachev — feito, é claro, em russo.

O mercado das antenas parabóli-
cas começou a se concretizar quando o
governo liberou o sinal de recepção do
satélite internacional Intelsat, em 1984, e
com o lançamento, em seguida, do satéli-
te nacional, o Brasilsat — diz. Justiano
Henrique Costa, diretor comercial da
Antena Santa Rita, empresa que existe
há 31 anos e fabrica parabólicas há sete.
No início, fazíamos sob encomenda três
antenas por mês. Hoje no mesmo peno-
do estamos vendendo 200 parabólicas
domésticas e 30 internacionais.

O grande mercado da Santa Rita e da
Amplimatic é o de parabólicas domésti-
cas, que permitem uma ótima-recepção
do satélite nacional em qualquer ponto
do país-.-Essas antenas -são -muita-vendi—
das no interior de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Goiás e Mato Grosso, onde sem
ela a emissão do sinal do satélite não tem
uma boa recepção.

Na época do Plano Cruzado, com
o desenvolvimento do setor agrícola, as
vendas das antenas domésticas foram

surpreendentes — conta Henrique Costa.
Essas antenas têm sido muito procuradas
por prefeituras.

Alcance — Mas o brilho das para-
bólicas está nas antenas internacionais,
com rastreamento dc satélite programado
por um minicomputador. Essas antenas
captam os sinais de seis satélites do
sistema American Intelsat, com a progra-
mação de televisão do Chile, Argentina,
Peru. Colômbia (sem o som. neste caso)
e eventualmente, um sinal da Inglaterra.
Nos Estados Unidos, as parabólicas ai-
cançam uma rede de comunicação militar
americana, a AFRTS, que transmite para
suas bases do Hemisfério Sul o noticiário
das redes americanas CBS, NBC e CNN
(Cable News Network), uma programa-
ção esportiva e alguns shows musicais.
No ar durante 24 horas, a AFRTS é o
canal mais sintonizado pelas parabólicas
instaladas no Brasil.

As antenas internacionais ainda cap-
tam os dois satélites soviéticos Gorizont.
com transmissões de Moscou e de Cuba,
e, ocasionalmente, também um satélite
de serviços. Eles repetem sinais de países
europeus, reportagens ou eventos que
estão sendo transmitidos da Europa pára
os Estados Unidos ou vice-versa.

— As parabólicas internacionais es-
tão em alta, sobretudo depois que os
condomínios descobriram que elas são
um símbolo de status e têm um custo
pequeno diante da valorização do prédio— afirma Henrique Costa, da Santa Rita.

O Hotel Maksoud Plaza, um cinco
-estíclas de São-Paulo, com 60%- de hás—

pedes estrangeiros, foi o primeiro hotel
da cidade a instalar uma antena parabóli-
ca, em 1985.

— E um serviço a mais que oferece-
mos aos hóspedes: todos os apartamentos
recebem a programação do exterior —
diz Jadir de Araújo, gerente de patrimô-

nio do Maksoud. O hotel optou por uma
Shadow de 5 metros fabricada em Curi-
tiba.

Sinal fraco — Nem todos são
tão otimistas quanto ã parabólica interna-
cional. É o caso de Agostin Filho, diretor
dc marketing da Amplimatic, que fabrica
antenas domésticas e uma linha profissio-
nal de grandes parabólicas para a Em-
bratel.

Não existe ainda uma programa-
ção internacional à altura do investimen-
to necessário para a fabricação das ante-
nas — afirma Agostin. — As parabólicas
não conseguem pegar a programação
normal dos Estados Unidos e da Europa.
O sinal do Intelsat para o Brasil é muito
fraco e a antena acaba virando mais um
divertimento, uma espécie de radio-
amador da TV.

Desta opinião discorda, por exem-
pio, o empresário George Gazale, dono
do restaurante paulistano Au Liban e
amigo íntimo do ex-presidente João Fi-
gueiredo. Há dois anos, Gazale mandou
instalar uma antena parabólica da Santa
Rita em sua casa, bairro de Cidade
Jardim.

Gosto muito de acompanhar os
acontecimentos mundiais pelos noticiá-
rios americanos — diz Gazale. — Assisto
aos telejornais todos os dias, mas não me
interesso pelos programas dc variedades
ou musicais. Prefiro os brasileiros.

No ano passado, Gazale presenteou
o prefeito Jânio Quadros com uma ante-
na parabólica internacional:

Ele esteve em minha casa e se
impressionou com a antena — conta
Gazale. Sei que ele não teria condições
financeiras para comprar uma e, como
gosto de presentear os amigos, mandei
uma para ele.

O empresário revela que o ex-
presidente Figueiredo também tem uma
antena parabólica cm seu sítio cm No-
gueira.

E u.na dns primeiras instaladas no
país diz Gazale, esclarecendo que essa
não foi dada por ele.

Aldeia global— O consultor de
empresas Fernando Coelho foi um dos
primeiros particulares a comprar uma
parabólica internacional em São Paulo.
Há quatro anos ele tem uma antena de
cinco metros da Santa Rita em sua casa
em Atibaia, a 64 quilômetros de São
Paulo, e se delicia com o que vê todo fim
de semana.

O que mais me atrai é o canal
americano, com muito noticiário do Ca-
ble News Network — conta Coelho. Mas
há também os dois canais soviéticos, que
aos sábados à tarde têm uma boa progra-
mação de música clássica e balé, e a TVN
do Chile, que é uma estação moderna,
com uns comerciais engraçados.

Com a sua parabólica, Coelho conse-
gue ainda assistir a corridas de carros e
filmes antigos na TV Argentina, even-
tuais programas de auditório vindos da

— Itólia-ejnusicaisr.repQriageDSje_sto«aque .
são retransmitidos da Inglaterra para os~"ESTã'd"ós Unidos, t espera arísíSscTõlãtP-
çamento de dois novos satélites, o Pa-
namsat e um novo Intersat, que vão
ampliar ainda mais a programação de
televisão para a América Latina.

Daqui a cinco anos isto vai ficar
uma verdadeira aldeia global — entusias-
ma-se. — Todo mundo vai ver tudo.

Rubem Dario (bigode) e Luiz Gustavo, engenheiros, examinam lima antena na Lagoa

Nem sempre a experiência é um êxito

Martha Baptista

Em maio passado, os moradores do
Edifício Camille — um prédio com 96
apartamentos no bairro de Botafogo —
contrataram uma firma para a instalação
de uma antena parabólica. O objetivo era
apenas melhorar a recepção dos sinais de __eqnjp3R?ef.iTV,.yja satélite, obtendo-assiTrruiíítFinfã
gem perfeita em seus aparelhos. A expe-
riência. entretanto, fracassou e a imagem,
que antes era boa cm alguns canais,
piorou.

O caso do Edifício Camille não é
único. A advogada Ana Leal, moradora
do prédio e uma das maiores entusiastas
da antena parabólica, visitou oito condo-
mínios em Botafogo e na Lagoa em busca
de experiências bem-sucedidas, mas não
teve êxito.

Se você encontrar um prédio em
que a parabólica funcione bem, por favor,
me avise — pediu à repórter.

Ana Leal e seus companheiros de
prédio desistiram, por enquanto, da ante-
na parabólica e acabaram optando pelo
sistema de antena coletiva tradicional,
após rescindirem o contrato com a firma
escolhida.

A família do estilista Gregório Faga-
nello, que mora no exclusivo condomínio
Praia Guinle, em São Conrado, também
não teve sorte com a parabólica. Ada
Faganello, mulher do estilista, diz que há
um ano não sabe o que é ter uma boa

- imagem- de-TV-em-rasa,
Dos cinco aparelhos que temos, o

que pegirrnefliõr'"fica" na cozinha e não é
ligado na antena parabólica — afirma
Ada. A antena do Praia Guinle é do tipo
que capta sinais de satélites nacionais c
internacionais, mas quando a TV transmi-
te a programação de outros países, segun-
do Ada Faganello, a imagem fica ainda
mais cheia de chuvisco.

Os moradores do Rio que sonham ter"um cinema" em casa com a instalação da
antena parabólica não precisam ficar desa-
nimados. O engenheiro Cláudio César de
Oliveira, diretor de produção da Sensoni-
te Indústria Eletrônica, garante que não
há lugar em que não se possa instalar com
sucesso uma parabólica desde que-sease-vr¦adequado.

Há uma guerra de preços no mer-
cado e os usuários acabam optando pelas
empresas que cobram menos., Muitas de-
Ias barateiam seus custos economizando
em equipamento, mas em matéria de
antena parabólica o famoso jeitinho brasi-
leiro não funciona — afirma Cláudio de
Oliveira.

Embora várias firmas brasileiras fabri-
quem a antena, explica o engenheiro, os
demais equipamentos eletrônicos usados
na instalação da parabólica — conversor,
receptor c amplificador de baixo ruído —
são importados ou apenas montados no
país. „ rSe for seguir o padrao americano,
a instalação de uma antena sai caro — diz
o engenheiro. Segundo ele, a instalação
de uma parabólica que capta sinais nacio-
nais e internacionais c casas ou condomí-
nios está na faixa de 1.200 ONTs (CZ$
834.600.00), a doméstica cm edifícios sai
por 1.000 OTNs (CZS 695.500.00) e em
casas por 250 OTNs (CZS 173.875,00).

Os engenheiros Rubem Dario Osório
e Luiz Gustavo Wienskoski, da firma
Somage/Panamsat, concordam em que na

-maiaria-dos_casos_de_aatenas..pnnihDlLcas__
com maus resultados há um problema de
competência técnica. Eies dizem que o
mercado brasileiro tem um número redu-
zido de bons profissionais, preparados
para lidar com uma tecnologia de origem
americana. Na opinião dc Luiz Gustavo,
poucas firmas investem em equipamentos
sofisticados para análise e correção dos
sinais captados pela parabólica.

Os dois sócios acrescentam que a
escolha do local para instalação da antena
é fundamental e define o tipo de equipa-
mento a ser usado. • ,,„n ,

Muita gente compra um equipa-
mento nos Estados Unidos pensandoique
é o melhotjnasjWRi- sempre-ek-ír.inciic;r-'""
do para o seu caso — diz Rubem Dario.1 A
compatibilizaçáo entre a antena encolhida
e o resto dos equipamentos eletrônicos é
muito importante.

Não há uma padronização. A esco-
lha tem que ser personalizada — afirma
Luiz Gustavo.

Rubem Dario, Luiz Gustavo e Cláu-
dio dc Oliveira acham que a antena para-
bólica é a solução para regiões onde a
recepção de sinais de TV é ruim" e a
imagem nos aparelhos tem muito fahtm
ma. A proporção dos usuários que. inslji-
Iam o sistema doméstico para resolver
esse problema em relação aos que búsi^m
o sistema mais sofisticado para assistir à
programação internacional é de 50 paraum, segundo Cláudio de Oliveira. A insta-
lação da antena parabólica permite, di/.
Rubem Dario, gravar os programas prefe-
ridos da TV brasileira em videocassete
com boa qualidade de imagem.

O caso dos moradores do Ecfificio
Camille, assim como os de outros prédios
situados na Rua da Matriz e adjacé;i"çias, é
mais complicado. Segundo Rubem Dario,
que está desenvolvendo um filtro p;\ra
isolar interferências terrestres, a existên-

l£ta.í)e.umj:eJiansmissQr.de-mi.cr.^ffii£s,dç_
Furnas, instalada no Morro de Dona Mar-
ta, cria "uma espécie de trilha" até á sede
da estatal, na Rua Real Grandeza, e
prejudica a recepção dc sinais de Satélite
pelas antenas instaladas na região. Cláu-
dio dc Oliveira diz que o feixe de micr.oqn-
das de Furnas não interfere se for. usado
um equipamento adequado para a insCáfa-
ção da parabólica.

Dalgas Frisch, das aves ao satélite

Na casa do prefeito paulistano Jânio Quadros a antena é presente do amigo Gazale

AS MARAVILHAS DOS ESTADOS UNIDOS
QUE VOCÊ SÓ VIU EM CINEMA

SAIDAS: A|jK
UM MEUS BRASflEIRO NA

COSTAS ossrc
Após pesquisar, palmo a palmo, uma das regiões mais belas do planeta, a SOLETUR

criou um roteiro com todas as atrações da COSTA OESTE DOS ESTADOS UNIDOS para você.
E, como de costume, mantendo o padrão de qualidade que você já conhece.

Guia brasileiro. Inglês você sò
fala se quiser.
Café da manhã e meia pensão
opcionais.
3 noites ein San Francisco, 3 noi-
tes em Los Angeles e 2 noites em
Las Vegas.
Visita a Nação Navajo, à trilha
da "Coí rida do Ouro"' e ao C ir-
cuitodos Cassinos (I.akeTahoe,
Reno e l.as Vegas).
O maior e mais completo rolei-
ro- 30 cidades, 4.500 Km.

Roteiro: l.os Angeles, Malibu, San-
tã Barbara, Solvang, Morro Bay,
San Simeon, Big „Sur, Carmel,
Monterey, San t rancisco, Oak-
land, Groveland, Yosemile l'ark.
Sonora, Jamcslown, Columbia C'i-
ty. Angel's Camp, L.ake Talioej Re
no, Çarson City. Mammoth l.akcs,
Moum Whitncy, Bishop, Death
Valley, Las Vegas, Zyon Canyon,
I akc PoweJÍ; Pagc, Reserva Indige
na Navajo, Monument Valley.
Gran Canyon, l lagsiaff, Phoenix,
Tempe, Scottsdale, Los Angeles.

KM II HISMO A V I

soletiií
I MHKArUK N" (XW42 (*) 41 \

( KMRO: R (Ja Quitanda, 20 Sobreloja
Tel. 221-4499
COPACABANA: R Sanla Clara. 70 SobrelojaI cl. 257-8070
I IJl ( A: Praça Saens Perta, 4^ l oja 10 l
Tcl.. 2M-489J
IPANKMA: R. Visconde de Pirajà. 351I oja A I d Fórum Tel 521-1 IKKBARRA: Av, Armando Lombardi. 800 Loja N
Ld. Condado de Cascais • rei. 399-0309
ou no seu Anen (c de Viagens filiado ú ABAV

Fernando Granato

SÁO PAULO — Com o mesmo
olhar aguçado com o qual ganhou fama
localizando pássaros raros da Amazônia e
aves migradoras de outros continentes,
Johan Dalgas Frisch sintoniza sua antena
parabólica, instalada no alto do prédio
onde mora na Zona Sul de São Paulo, e
flagra todo dia, diante de seu aparelho de
TV, as surpresas instantâneas do noticiá-
rio mundial. Imagens nunca vistas aqui,
como a de uin ataque de guerrilheiros
afegãos contra tanques soviéticos, a crise
na Faixa de Gaza ou a batalha do governo
Rcagan a favor dos contras na Nicarágua
fazem parte de seu cotidiano.

O hábito lhe rouba várias horas do
dia, mas ver a televisão do mundo num
tom crítico é a sua marca pessoal. Dalgas
Frisch criou até uma "Associação Brasilei-
ra de Observadores de Televisão por Saté-
lite", que se resume, simplesmente, numa
ágil troca de telefonemas. Alguém do Rio
avisa: "Sintonize agora a BBC de l.on-
dres: o programa é ótimo", ou, então, um
maníaco por parabólicas de Belém do
Pará dá as coordenadas: "A RA1 (radiote-
levisão italiana) vai transmitir agora uma
reportagem interessante sobre a África".
A associação é assim, informal, mas per-
mite um intercâmbio eficiente.

Ver TV pela parabólica é algo
fascinante. Imagine que outro dia a TV
chilena transmitiu, no seu noticiário, ima-
gens que vimos depois aqui no Brasil
sobre repressão a uma passeata de estu-
dantes. O curioso foi constatar que a
narração do texto jornalístico registrou
assim mais um protesto contra o governo
Pinochet: "Uma passeata de unia minoria
histérica, com reivindicações absurdas,
etc." Ou seja, nada a ver com o que
realmente aconteceu, embora as imagens
fossem as mesmas, conta ele.

Domingo é seu dia cativo pára o
programa Crossfire, da CBS americana.

E possível assistir a debates incrí-
veis. Há pouco, por exemplo, o conflito
palestinos x israelenses colocou, frente a
frente, personalidades de ambos os lados.
Tudo foi esmiuçado, e a questão econômi-
ca, que se esconde por trás desse conflito,
ficou devassada. Ficamos sabendo que na
faixa de Gaza os israelenses que plantam
laranja podem exportá-la em dólares sem
qualquer obstáculo, enquanto os paiesti-
nos só podem vender o produto interna-
mente e a preços fixados pelo governo de

WÈbsmm
Dalgas Frisch vibra por captar o mundo todo em caso

Israel — contou Dalgas Frisch. É claro
que o telespectador de antena parabólica
precisa ter um bom conhecimento de
inglês.

Há duas semanas, Dalgas Frisch pôde
constatar uma velada censura no noticiá-
rio gerado pelo canal das Forças Armadas
dos Estados Unidos, que normalmente
veicula para suas bases, espalhadas pelo
nuindo, a programação da Cable News
Networdk (CNN). Quando a última tenta-
tiva do governo Ronald Reagan de apro-
var verba para os guerrilheiros contra da
Nicarágua estava sendo rejeitada pelo
Congresso Americano, o canal passou,
subitamente, a exibir campeonatos de fu-
tebol e reportagens sobre esportes.

— O governo Reagan sofria sua der-
rota na votação, mas quem tentou ver
alguma coisa disso, pelo canal das Forças
Armadas, só pôde ter conhecimento total
da notícia no dia seguinte — disse Dalgas
Frisch. '

Além das surpresas, há ainda privilé-
gios para quem tem uma antena parabóli-
ca. Dalgas Frisch lembra-se de um do-
cumentário da TV americana feito por um

cinegrafista que se infiltrou nas monta-
ilhas do Afeganistão e registrou a prepara-
ção de uma armadilha para tanquWStivié-
ticos. ' :

Assistimos a tudo, incluindo,abpe-
ração final, que terminou com o.ctjfço e
explosão de dois tanques atingidos poifoguetes disparados pelos guerrilheiro,> do
alto de um morro. Essas imagens nunca
passaram no Brasil. Julgo que o préçó da
exclusividade tenha sido alto para"sua
exibição na TV de nosso país.

O único inconveniente para ui^-jiDv'
suidor de antenas parabólicas Ç
impossibilidade de gravar em videocassete
imagens dc outros países: há difecença,de
ciclos c o sistema de cor difere de um.país
para outro. Mas isso não diminui o prazer,
afirma Dalgas Frisch: •>

O bom é ter o mundo dentro dé
casa e fisgar coisas diferentes. 1 lá dias, a
TV portuguesa exibiu 11111 documen|ájft,
bom sobre as ilhas dc Cabo Verde, gerado
naquele momento por satélite paia o Ca-
nada, onde existe uma colônia portuguesa
muito grande. Parabólica é assim: Nãcrha
dia sem surpresa.

* Nova turma especial para concurso da ENAPGoverno Federal prossegue com inscrições para concursmareai),1 pau dia 20/março A Degrau Cultural esláPraça Mahatma Gandhi. 2/2° andar * Cir
Í.NAP. Salário: CZS 80 mi!. Idade: 18 a 35 anos. Qualquer curso de nível superior. Prov.iultima turma Intensiva especial. Aulas diárias. Vagas limitada:
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Paraná enfrenta 
problemas 

no convívio com o Paraguai

Contrabando, roubo de carros e

constrangimento político são diários

Puorto Slroossner — Chunltt Kawamura

Martha Feldens

CURITIBA 
— Desde que foi inau-

gurada a Ponte da Amizade, no
governo Juscelino Kubitschck, o Paraná
convive com um difícil vizinho. São cons-
trangimentos políticos,' roubos de carro,
contrabando generalizado, o uso do por-
to de' Paranaguá para tráfico de armas,
rombo no Banco dei Paraná e sucessivas
histórias de violências. O Paraná paga
caro — c pelo país inteiro — a dívida que
sobrou da Guerra do Paraguai.

O primeiro constrangimento político
sério da Nova República, quem teve de
enfrentar foi o ex-governador José Richa.
Ao passar o cargo a seu vice, João Elísio
para concorrer ao Senado, em 86, Richa
além de ter de encarar a presença ostensi
va do general Alfredo Stroessner, instala
do no poder há três décadas, no Para
guai,;-passou pelo constrangimento de
assistir seus colegas de partido exibirem
cartazes com a frase "Abaixo a ditadu-
ra", ao próprio general.

Escândalo — Richa, aliás, teve
de se submeter à desconfortável compa-
nhia do general diversas vezes, quando
este se recolhia à sua mansão na praia de
Guaratuba, no litoral do Paraná, e nas
suas-visitas ao Entreposto de Depósito
Franco — a saída do Paraguai para o
mar, no porto de Paranaguá.

Já Álvaro Dias, o atual governador,
tratou de evitar a presença de Stroessner
na $ua posse, mas teve de enfrentar o
escândalo do Banco dei Paraná c a baru-
lhenta denúncia do tráfico de armas por
Paranaguá. Foram tão desgastantes os
dois,casos, que o deputado estadual Pau-
Ü3C,:DelazerÍTencammhou pedido ao go-
vernador para que ele apóie abertamente
o «rompimento de relações diplomáticas
entre Brasil e Paraguai.

O Banco dei Paraná — o braço
paraguaio do Banestado — bateu todos
os recordes em termos de prejuízos ban-
çár\QS. Desde sua criação, em 80, o banco
jamais conseguiu dar lucro e, quando
Álvaro assumiu, em março de 87, encon-
tirou um rombo de USS 4 milhões, hoje já
assimilados como prejuízo do Banestado.
Atualmente, o banco está à venda por
USS 2,6 milhões e o governador já avisou
que, caso não consiga fechar o negócio
imediatamente, ele será liquidado. Em-
bòrá não tenha assumido claramente,
Álvaro insinuou que não quer mais negó-
doscom os paraguaios.

Em outubro do ano passado, uma
denúncia colocou sob suspeita a adminis-
tração do porto de Paranaguá. Através
do. porto, cm 78, foram carregadas 98,5
toneladas de armamentos de artilharia
para a África do Sul. O embarque das
armas, oriundas de Bremcn, na Alemã-
nha Ocidental, foi feito através do Entre-
posto de Depósito Franco do Paraguai
cm Paranaguá.

A denúncia foi confirmada pelo pró-
prio inspetor da Receita Federal queliberou o carregamento para reexporta-
ção, Darci Saavedra. Segundo depoimen-
to prestado à Comissão Parlamentar de
Inquérito instaurada pela Assembléia Le-
gisiativa do Paraná para investigar o caso,
os armamentos chegaram à Paranaguá
sob a responsabilidade da empresa Sula-
mericana Importación e Exportación, em
maio de 78. O carregamento foi reexpor-
tado para Durban, na África do Sul, no
dia 15 de junho daquele ano. No período
em que ficou parado, o armamento ficou
retido no entreposto de Depósito Franco.

Fecha a fronteira — As cm-
presas de transportes de cargas e os
caminhoneiros autônomos também te-
mem a vizinhança com o Paraguai, afinal
os números de roubos de veículos e
violências contra motoristas são assusta-
dores. O Setcepar — Sindicato das Em-
presas de Transportes de Cargas do Para-
ná — calcula que entre 130 mil e 150 mil
veículos (caminhões e automóveis) játenham sido roubados e levados para o
Paraguai e que entre 800 e mil motoristas
desapareceram depois de terem seus ca-
mihões roubados nas estradas.

A situaçáo chegou ao extremo de
caminhoneiros de todo estado organiza-
rem um movimento que pretende fechar
a fronteira com o Paraguai, bloqueando a
Ponte da Amizade, a partir do próximodia 7 de março. Os organizadores queremestrangular a economia Paraguaia, total-
mente dependente do Paraná, já queutiliza as estradas e o porto de Paranaguá
para importações e exportações.

Com o movimento, os caminhoneiros
querem pressionar o governo paraguaio a
localizar os veículos roubados e devolvê-
los aos seus proprietários. Eles sabem,
porém, que muitos não poderão ser recu-
perados, pois, já há algum tempo, os
paraguaios roubam os caminhões pararevendê-los na Bolívia. Também chegam
ao exagero de utilizar caminhões na la-
voura, em substituição a tratores. De artigos eletrônicos a latões, as opções de compras no Paraguai

Receita sem recursos

para melhor atuação

Atraente para muitos, mas nociva à receita brasilei-
ra, a Zona de Livre Comércio de Puerto Stroessner, do
outro lado do rio Paraná, junto a Foz do Iguaçu, repleta
de aparelhos eletrônicos, bebidas e outros produtosimportados, é um incentivo ao contrabando. Sem recur-
sos humanos c materiais, a Receita Federal só consegue
fiscalizar nos seus postos de repressão em dias alternados
e na fronteira através de amostragem. O resultado é que
passa muita coisa.

Segundo o superintendente substituto da Receita
Federal no Paraná, Kazuki Shiobara, em 87 as apreen-
sões de contrabando chegaram a CZ$ 196 milhões 380
mil, contra CZ$ 50 milhões 380 mil em 86, com um
crescimento em torno de 390%, superior à inflação do
período. Shiobara dá uma idéia de quanto o contrabando
é nocivo ao país, quando explica que as mercadorias
apreendidas em 87, se entrassem legalmente, pagando os
impostos de importação e demais tributos, certamente
contribuiriam com o mesmo valor, ou seja, seriam
tributados em outros CZ$ 196 milhões. Os impostos
variam de 30% a 250% do valor da mercadoria.

Em quantidade, o contrabando mais significativo é o
de bebidas, principalmente uísques. Em seguida vêm os
eletrodomésticos e as fitas de videocassete. Em valores,
porém, os mais significativos são os aparelhos de vídeo e
as câmaras, que estão, inclusive, com a importação
suspensa e nem têm como entrar legalmente no país.

Humilhações — Os paraguaios usam estradas
brasileiras, um porto brasileiro, vendem suas mercado-
rias a brasileiros, mas, definitivamente, tratam mal os
brasileiros. As humilhações em Puerto Stroessner são tão
rotineiras que já não despertam mais interesse. Os
maiores atingidos, os moradores de Foz do Iguaçu, jáestão habituados e contam as histórias quase como quemconta piadas.

E rotina, por exemplo, no rio Paraná, pescadores de
Foz do Iguaçu, serem assaltados, terem seus barcos etodo seu equipamento tomados e ainda serem obrigados
a silenciar, sob pena de receberem novas retaliações. Énormal também, aos motoristas que entram de carro na
cidade de Puerto Stroessner, tomarem todo o cuidado
possível para não serem abalroados por carros para-guaios, pois, invariavelmente, a culpa lá é do brasileiro.
Até pouco tempo atrás, denunciava-se, em Foz doIguaçu, a existência de uma verdadeira indústria d:ibatida. Na verdade, uma maneira de fazer com quebrasileiros pagassem reformas completas nos veículos de
muitos paraguaios.

Também esporadicamente, registram-se casos de
prisões de brasileiros por autoridades paraguais, apesar
dos cuidados que o regime de Stroessner ainda toma paramanter o Brasil como aliado. O último caso deste tipo
aconteceu em outubro do ano passado, durante a grevedos barrageiros de Itaipu, quando um líder sindical
brasileiro ligado à CUT foi preso por levar aos operários
do lado paraguaio publicações consideradas subversivas.
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Azhar s Oriental Rugs dentro de Dadeland Mill ao lado de Lord & Taylor.
Miami. Florida

Em 850 A.C. os tapetes orientais finos eram
presentes exclusivamente trocados entre reis, e
desde esses tempos, os tapetes podem ser encon-
trados tradicionalmente nos palácios e grandes
estâncias de reis e príncipes.
No ano 1150 um visitante ao palácio de príncipe
Halevy, descendente do rei David, escreveu que ele
vivia numa "grande casa, decorada com luxuosos
tapetes".
Os tapetes orientais são tão apreciados que Goethe, o
famoso poeta Alemão, era do parecer que o tecer de
tapetes era "a arte mais antiga e gloriosa que ver- jS^Tj
dadeiramente começava a separar o homem dos St^a
animais".

ECONOMIA: Aítiar's trai-lhe descontos de 60 a 70% do preço sugerido de
venda porque, Aztiar's importa directamente do pais de origem Em Azhar's
você nunca paga mais Voei sô recebe mais
SERVIÇOS: A2tiar's tem uma equipe talentosa de decoradores, que lhe
podem dar assistência na coordenaçío de estilos, córes. tamanhos e a
resolver qualquer problema na decoraçao interior de seu lar. Sabemos como
translormar sua casa numa sala de exibição

QUALIDADE: A7har's vende sófonte tapetes da mais alta qualidade Todos
os tapetes na nossa galeria sab cuidadosamente examinados antes de
serem exibidos Escolhemos das peças mais tinas do mundo, e traiemos
somente as melhores para as nossas galerias A qualidade de cada um dosnossos tapetes, feitos á mao. Assegura que cada um e uma bela e valiosa
obra de arte.
Chame noi do ttroporto ou de teti hoíH, para transporte gratuito atí
nossa galeria. Inlorme-u sobre o nosso programa especial de
entregas.

CHINO B0KHARA PERSA
90 linhas, 100% La.

feitos á mao.
Tamanho mts. Preço OFERTA

.68 X 1.34 5 4ÍW S 148
1.20x1.80 $ 994 S 299
1.80x2.73 $2,400 S 899
2.70x3.60 $4,470 $1,399
3.00x4.25 $5,800 $2,099
73 Redondo $3.356 $1,088
64 Redondo $6,399 $1,728

100% La torcida

Tamanho mts. Preço OFERTA
1.20 x 1.80 $ 1,076 $ 299
1.00x2.70 $ 2,800 $ 899
2.40x3.00 $ 3,700 S 960
3 60x2 70 $ 4,700 $1,499

Trága-nos qualquer preço publicado de
Nova Iorque. Los Angeles ou Londres e

nós o superaremos.

100% hna Ia persa. Kashan,
Tabriz. Isphahan

Tamanho mts. Preço OFERTA
2.70 x 3.60 $4,900 $1,499
3 00x4,25 $7,141 $2,088
1.80x2./'O $2,800 $ 699
2.40 x 3 00 $3,700 $1,120

Isto é somente uma 3mostns de ArKw's.
Aihar's tem para você tapetes da qualidadede peças de arta, leitos de llna seda ou delâ, con mais de 400 nót por polegada

quadrada..

CÓPÍAS

DE VÍDEO

Fez-se 
Justiça!

idéias racionais sobrevivem a desafios.
A Medicina de Grupo surgiu no Brasil, como em outros países do
mundo, para propor uma nova forma na prestação de serviços médi-
co-hospitaiares e que está em grande desenvolvimento.
O sistema, que pode ter denominações diferentes (organizações de
manutenção-deiaúder-mediciha-pré-paga, etc.) envolve um-conce-ite-:
através da cotização regular de inúmeras pessoas sâs é possível atender
com dignidade e respeito algumas que estejam doentes, havendo ainda
o compromisso de tratar a todas quando for necessário. A ciência da
atuária, da estatística, permite calcular com notável precisão quanto
custa esta correlação.
Não se confunda Medicina de Grupo com Seguro-Saúde. A primeira
garante o atendimento médico (prestação de serviços), sem qualquer
ônus para o usuário, enquanto que o Seguro-Saúde garante o custeio
ou ressarcimento de despesas efetuadas.
Preparadas para atender aos doentes, as empresas de Medicina de
Grupo têm interesse que as pessoas gozem de boa saúde, investindo
em mais de 30 programas de medicina preventiva. Assim compatibiü-
zam a lógica social (promoção de saúde) com a lógica econômica (bus-
ca de resultados). O grau de eficiência depende obviamente de outras
tantas ciências (médica, administrativa, econômica, planejamento,
controles, etc.), para que, com o menor custo, consiga-se o melhor re-
sultado. Este pode ser medido pela satisfação dos usuários.
A Medicina de Grupo é eficiente.
96% dos beneficiários preferem a Medicina de Grupo ao sistema ofi-
ciai estatal. Numerosas convenções já foram estabelecidas com Sindi-
catos de Trabalhadores que solicitam assistência médica através dos
planos de Medicina de Grupo.
15.000 médicos participam do Sistema Brasil e só no Rio de Janeiro,
cerca de 2.500 médicos são responsáveis pelo atendimento de seus
usuários.
A Medicina de Grupo produz inestimáveis serviços à sociedade. Os 13
milhões de brasileiros atendidos por ela têm acesso a mais de 50 mi-
lhões de consultas por ano e a I milhão e trezentas mil internações hos-
pitalares. Sem ônus algum para o Governo.
A Medicina de Grupo, entretanto, apresenta limitações (períodos de |carência, exclusão de alguns atendimentos de cunho estético ou liga-
dos à saúde pública), impostos pela limitação de recursos e de respon-
sabilidades. De forma idêntica a tantos outros Sistemas existentes em
nosso pais: Previdência Social e Estatal, cooperativas médicas, servi
ços proprios de empresas, etc.
Em agosto do ano passado, o Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro, CREMERJ, baixou a resolução n? 19/87, que
inviabilizaria a Medicina de Grupo e tão somente esta forma de aten
dimento. Ignorando que outros sistemas em funcionamento no Brasil
-tamfeèsU«nkam atendimentos, fsol"f'.i o CoBsglhs-que-as-eíRprcsas"
de Medicina de Grupo e tão somente elas deveriam atender a todas as
doenças, através de qualquer médico, que poderia internar em qual-
quer hospital da sua escolha ou por indicação do paciente.
Certamente uma resolução meritória em seus propósitos mas irrespon-
sável e inviável. Irresponsável por tornar o sistema incontrolável e in-
viável por elevar o custo muito acima da capacidade de pagamento da
sociedade.
As empresas de Medicina de Grupo do Rio de Janeiro entraram na
Justiça contra esta medida arbitrária, inconstitucional, ilegal e espúria,
tão a gosto de um período execrado e recente de nossa história. E,
quando o CREMERJ obteve uma vitória transitória na Justiça, pro-
moveu uma divulgação com grande alarde, por meio de propaganda
cm jornais, panfletagem em postes e muros e edição de pasquins, jo-
gando a importância do trabalho médico e a própria figura da Justiça
Federal a um nível que desmerece a nobreza da própria Instituição.
Ressalte-se que esta promoção foi feita com recursos advindos da con-
tribuição compulsória dos médicos que exercem a profissão legalmen-
te no Rio de Janeiro e das próprias empresas de Medicina de Grupo
que contribuem, por força da lei 6839/80, para o CREMERJ.
A alegação para esta mobilização enorme de verbas é que as empresas |
de Medicina de Grupo são intermediárias do trabalho médico e visam
lucro. Uma meia verdade, pois nem todas as empresas de Medicina de
Grupo visam lucro. Mas mesmo as que têm este objetivo são legítimas,
pois o lucro ainda é admitido entre nós pela lei e é com ele que as em-1
presas se reequipam, acompanham a tecnologia mundial, aprimoram
seus serviços.
Desta forma, repudiamos a maneira desleal e discriminatória com que
algumas lideranças médicas do nosso País procuram impor à socieda-
de uma versão distorcida dos fatos e comunicamos que, por liminar,
concedida cm 08 de fevereiro de 1988, em mandado de segurança, pelo
Tribunal Federal de Recursos, as empresas de Medicina de Grupo do
Estado do Rio de Janeiro não se encontram obrigadas a cumprir os
termos da Resolução n? 19/87 do CREMF^RJ.
Como sempre, confiantes na Justiça, nos médicos e nos demais profis-
sionais da Saúde, continuaremos a desenvolver nosso trabalho procu-
rando atender cada vez melhor aos usuários do Sistema.
SINAMGE ¦ Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo
ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de Grupo
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Sindicalista

vai depor

sobre greve
ARACAJU — A Justiça

federal vai ouvir, amanhã, os
depoimentos dos sindicalistas-'Aliidcs Júnior eJesus^íartins;'acusados de crime contra a or-
garçizaçáo do trabalho. Eles,
jlíntamente com outros quatrotrabalhadores, comandaram a
ocupação das instalações da
Petromisa-Petrnbrás Minera-
ção S.A., durante uma greve
por melhores salários realizada
em 1986 e que durou 29 dias. A
fase dos interrogatórios come-
çou quinta-feira passada, com
os depoimentos dos sindicalis-

..,taç.,parcelo Barreto e José
Eduardo Dutra.

Para acompanhar o processona Justiça federal, a Central
Única dos Trabalhadores
(CUT), entidade a qual os sin-
dicalistas estão ligados, enviou
o seu advogado Carlos Gre-
nhalg. "O processo e de fácil
solução; a manifestação foi pa-cífica, os trabalhadores tiveram
o cuidado de manter o núcleo
das máquinas em funcionamen-
to", argumentou Grenhalg,
que está sendo auxiliado pelosadvogados Claúdio dos Santos
e César Bruto. O presidente da
CUT, Jair Meneguelli, também
veio a Aracaju, quinta-feira,
para assistir os dois primeirosdepoimentos.

Além de denunciá-los à Poli-
cia Federal, a direção da Petro-
misa demitiu os seis trabalha-
dores; "caracterizando o rom-
pimento do acordo salarial de
1986", explicou Marcelo Bar-

jnéfcÍJUe.£Stranha..a.jcootiatii—
dade do processo. "Pensava-
mos que o inquérito aberto
pela Polícia Federal iria ser
arqg.iwido, pois, ao que nos
consta, não cometemos crime
algum", defende-se. A Justiça
Federal interrogará dia 24 os
trabalhadores Carlos Pascoal e
Moisés Siqueira.

Entre as testemunhas queseraô íirroladas pela defesa dos
sindicalistas está o governadoiAntônio Carlos Valadares
(PrL), que já manifestou o

|desejo de comparecer à Justiça
federal.• fi».
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Carlos (em pé) criou contador radiológico de césio
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Ousadia de 
físico 

inova 
forma

de tratar vítimas de radiação

Tânia Fusco
Goiânia — Agôncla O Popular

GOIANIA — A ousadia de um físico
brasileiro muda padrões médicos de tra-
lamento para a descontaminação radiati-
va e cria aparelhos capazes de localizar
com precisão os órgãos do corpo humano
que registram maiores índices de conta-
mmação por césio 137 — experiência
inédita no mundo.

Ouando o césio 137 contaminou
Goiânia, Carlos Alberto Nogueira de
Oliveira, físico especializado em radio-
proteção, funcionário do Instituto de Ra-
dioproteção e Dosimetria, o IRD da
CNEN, estava na Alemanha, aprenden-
do um pouco mais sobre o acompanha-
mento e a salvação de pessoas com conta-
minação radiativa. No final de outubro,
já com duas mortes de contaminados,
Carlos foi chamado de volta ao Brasil.
Chegou no dia 29. No dia 30, tinha na
cabeça o modelo do radiocontador capaz
de medir à distância a radiação dos 65
contaminados. No dia seis de novembro,
o aparelho — made in Brazil, primeiro no
mundo — funcionava no hospital do
INAMPS de Goiânia.

Dose dobrada — O físico de 37
anos, apaixonado pelo trabalho, incomo-
dava os médicos com seu otimismo e a
sua ousadia. Insistiu que fossem aumen-
tadas acima do padrão da literatura médi-
ca as doses diárias de azul-da-prússia,
descontaminante alemão, que os pacicn-tes radiativos consumiam. Forçou a barra
para que a ginástica e a sauna fossem
introduzidas na rotina de tratamento dos
doentes, para apressar a liberação do
césio pelo suor. E ficou 21 dias dentro do
hospital trabalhando para que ninguém
mais morresse.

Num acidente não existe limite ou
padrão. Um acidente é um acidente. A
gente tem de descobrir alternativas de
salvação — com esse argumento Carlos,
o físico, convenceu os médicos a aumen-
tarem graüativamente a dose de azul-da-
prússia — única alternativa para a elimi-
nação do césio do corpo dos contamina-
dos. A literatura médica rezava que a
dose máxima a ser ministrada por dia era
de três gramas. "Tem efeito colateral?"',
indagou Carlos. Não tinha. E ele sugeriu
que se dobrasse a dose. Seis gramasdiários fizeram "um efeito fantástico",
garante o físico.

Césio e suor — Os médicos se
entusiasmaram e foram cedendo às pres-sões de Carlos para que a dose diária de
azul-da-prússia ministrada aos contami-
nados fosse aumentada. Chegaram aos 20
gramas diários com surpreendente resul-
tado, nenhum efeito colateral, uma só
dificuldade: os pacientes não agüentavam
ingerir os tantos comprimidos capazes de
totalizar os 20 gramas diários. Mas dez
gramas eles suportavam bem. Pronto. A
literatura médica já pode registrar que o
organismo humano suporta até 20 gramas
diárias de azul-daTprússfã, lem efeitos
colaterais. E que os contaminados de
Goiânia ainda ingerem, sem problemas,10 gramas diárias no seu processo de
descontaminação.

A eliminação pelo suor (com gi-nástica e sauna) só não foi mais eficiente
porque houve muita resistência dos pro-fessores de educação física e de cardiolo-
gistas para trabalhar com as vítimas do
césio — denuncia Carlos, emendando:"Demorou um pouco para que íniciásse-
mos esse tratamento. O azul-da-prússia

(em superdoses) já tinha eliminado muita
coisa." Mas a eliminação do césio pelosuor já está consagrada como parte do
tratamento aos contaminados. Dez dos
11 pacientes radiativos do hospital do
INAMPS de Goiânia hoje estão vivendo
com suas famílias. Só Ernesto Fabiano
permanece no hospital para tratar de uma
ferida na perna direita, provocada pela
queimadura do contato com a pedra.

Quando Carlos chegou ao hospital,
dois contaminados estavam em situação
crítica — Lucimar, um garoto de 11 anos,
e Devair, 33 anos, dono do ferro-velho
onde foi quebrada a pedra de césio.
Tinham um péssimo quadro hematológi-

-co^Para-sebre\4verT-prccTsararii"üliiimTar~
rapidamente muito césio.

— Em janeiro nós vamos tomar uma
cerveja juntos num bar daqui de Goiânia
— prometeu Carlos a Devair, que já
havia perdido a mulher e se sentia sem
futuro. Isso aconteceu em novembro. No
final da tarde da última segunda-feira,
Devair, acompanhado da nova namora-
da, Lucimar, bateu na porta do laborató-
rio da CNEN, na rua 57, para cobrar a
promessa: "E aquela nossa cerveja, dou-
tor?" Um bar vizinho foi o destino dos
três.

Carlos, carioca de Botafogo, tem no
currículo sete estágios, 10 participaçõesem congressos de radiometria no exterior
e 27 trabalhos publicados. E desenvolve
agora uma tese de doutorado sobre os
caminhos do césio no organismo huma-
no. Até novembro sua tese versava sobre
a determinação do torio (mineral radiati-
vo) em seres vivos.

Goiânia mudou minha vida e a
minha tese — conta Carlos, que tem
como orientadores o físico Eduardo Pena
Franca, da UFRJ, e Gerard Kaurer,
engenheiro eletrônico, especializado em
proteção radiológica da New York Uni-
versity Medicai Center.

Sc a~geme náo nzer, quem vai
fazer? — indaga o físico, que quer provar
que o césio não se instala uniformemente
no corpo humano, e defende com unhas e
dentes o programa nuclear brasileiro:"Porta aberta a gente não fecha. Energia
nuclear pra nós é como o raio, a chuva,
para os bárbaros. A gente tem que apren-
der a conviver com ela, a utilizá-la em
nosso favor. Ela é fator de independência
pra gente. Por isso incomoda a tanta
gente. Contraria muitos interesses inter-
nacionais", acusa, para justificar o-seu
empenho no trabalho. ¦írí"*-"

Uma 
"geringonça99 

cheia de tecnologia

BRASÍLIA — O contador radioló-
gico de corpo inteiro parece um aparelho
do Professor Pardal. Numa sala de 4
metros x 3 metros, com dois terços de soa
altura e o chão revestidos de placas de
chumbo de 4, 6 e 2 milímetros, cobertas
com folhas de plástico, uma cadeira de
piscina (de fibra de vidro) fica sob uma
estrutura tubular de ferro, que sustenta,
por sua vez, uma circunferência metálica
contendo cristais de iodeto de sódio — os
detectores da radiação denunciada no
computador instalado em outra sala vi-
zinha.

Ali, protegidos com macacão descar-
tável, são medidos os supostos contami-
nados. O chumbo e o plástico isolam a

radiação natural do ambiente para que o
aparelho capte somente a radiação do
corpo examinado. No escritório da
CNEN na rua 57, cm Goiânia, há três
tipos de detectores de radiação: o que
tem a estrutura mais alta e mantém os
cristais a uma distância de cinco a dois
metros do paciente instalado na cadeira;
o que fica mais próximo (cerca de 1
metro) do corpo e registra as áreas de
maior incidência de contaminação; e o
que vasculha essas áreas, registrando a
contaminação de 5 em 5 cm.

Essas instalações, que só perdem o ar
de geringonça na sala dos computadores,
custaram à CNEN cerca de 500 mil dóla-
res. Só um detector, doado pelo governo

ssise:

alemão, vale 65 mil dólares. Os instaisdos detectores são americanos. NÍas.2?í
computadores e outros materiais ytijfctaç-
dos pelo físico Carlos Alberto Nogueira
de Oliveira são nacionais. Todo o projeto
desses contadores, específicos para in&dir
a contaminação por césio, foi desenvolvi
do pelo Instituto de Radioprotèpc^é
Dosimetria da CNEN, sob orientação de
Carlos. São únicos no mundo e devem Sêf
apresentados oficialmente à comunidade
científica internacional em Boston, no
mês de julho próximo, num congresso da
Health Physics, publicação americana cs-
pecializada em medicina nuclear. O con-
vite já foi feito e os técnicos brasileiros
aguardam autorização do governo paraapresentarem sua criaçáo. (T.F.)
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NATAL — Nesta época do ano,
quando começam a ocorrer as primeiraschuvas no sertão do Rio Grande do
Norte, a Fazenda Ingá, localizada no
município de Acari, a 200 quilômetrosdesta capital, começa a viver um fenôme-
no que se repete todos os anos há quasedois séculos: a chegada de milhares de
andorinhões, sobre cuja origem, destino
e reprodução quase nada se sabe, apesar
dos estudos que vêm se desenvolvendo
desde 1973 não só por observadores lo-
cais, mas também por cientistas de reno-
me como Helmut Sick, ornitólogo do
Museu Nacional.

De fevereiro até final de agosto, os
andorinhões, classificados como Strcpto-
proene Biscutnta, da família Apodidae, a
mesma dos beija-flores, pernoitam numa
fenda de aproximadamente 60 centíme-
tros de largura por 100 metros de altura e
50 de profundidade que se abre no picoda Serra do Bico da Arara, a 650 metros
do nível do mar. Calculam os cientistas
que são aproximadamente 100 mil passa-
ros, a maior população desta espécie
encontrada no Brasil. Chegam ao cair da
tarde e vão embora ao amanhecer.

Os andorinhões vêm sendo observa-
dos há mais de 150 anos, desde o tempo
do coronel Silvino Bezerra, primeiro pro-
prietário da Fazenda Ingá, hoje adminis-
irada por Maurício Galvão, tetranetõ do
coronel c que tem contribuído para o

estudo e preservação das aves. O estudo
dos andorinhões começou em 1973,
quando Luiz G.M. Bezerra, hoje aposen-
tado pela companhia telefônica do Esta-
do, tio do proprietário da fazenda, ini-
ciou a divulgação de suas primeiras ob-
servações através da imprensa local.

Numa expedição à região, Bezerra
conseguiu capturar alguns exemplares
das aves, dois dos quais enviou ao Museu
Nacional, chamando a atenção do cientis-
ta Helmut Sick, que fez a classificação
dos animais e visitou a região cm 86,
acompanhado de Marcos Antonio de An-
drade e Marcus Vinícius de Freitas, orni-
tólogos do Instituto Estadual de Florestas
de Minas Gerais. No ano seguinte, a
equipe foi ampliada e a ela se agregou
Pedro Sherer Neto, experiente pesquisa-
dor de pássaros e que recentemente re-
tornou de expedição à Antártica. Na
ocasião, fizeram o anilhamento de 175
exemplares, da mesma forma como ha-
viam procedido em Ibitipoca, interior de
Minas Gerais, onde também foi detecta-
da a presença dessas aves, embora em
número mais reduzido.

Corno foram detectadas algumas di-
ferenças no tamanho e na coloração da
plumagem, entre as de Ibitipoca e as de
Acari, Marco Antonio e Marcus Vinícius
concluíram tratar-se de uma outra popu-laçãq, que possivelemnte nidifica no Nor-
deste.

atrai

do Norte

Além de estudarem os animais, os
cientistas também fizeram observações a
respeito dos dejetos que se amontoam no
piso da gruta. A mistura dessas fezes com
penas e restos de insetos se constitui num
excelente adubo, rico em nitrogênio, fós-
foro c potássio, de acordo com laudos
emitidos pelo Instituto de Pesquisa e
Experimentação Agropecuária, de Be-
lém do Pará, e pelo Centro Nacional de
Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Mi-
nistério da Agricultura.

O adubo é comercializado na própria
região e utilizado no plantio de várzeas.
Segundo cálculos do proprietário da Fa-
zenda Ingá, cerca de 50 toneladas são
produzidas anualmente. Conta Luiz G.
M. Bezerra que no inverno, quando as
águas sc misturam com os dejetos, torna-
se impraticável o contato humano com o
adubo, "pelo forte odor de amoníaco,
causando sensação de asfixia a quem
tenta entrar na caverna", diz.

Os andorinhões são pretos, com
meia-gola branca no pescoço. Têm asas
mais longas que o corpo, chegando a
medir 47 centímetros de envergadura.
São insetívoros e, durante o repouso,
agarram-se às pedras da furna, em posi-
ção vertical, como se fossem morcegos,
utilizando para isto garras minúsculas,
porém duras e resistentes. Voam geral-mente em círculos a grandes altitudes e
desenvolvem fantástica velocidade, esti-
mada em mais de 80 quilômetros porhora. emitindo pios, o que serve paraanunciar a aproximação do bando.

Bichos são 
"hobby" 

de Newton Cardoso

Governador tem zôo

com leões, aves,

tigres e macacos

Lúcia Helena Gazolla
"D ITANGUI (MG) — Em fortes

jaulas de alvenaria, com
de ferro, e em outras, mais
cercadas de tela, o governador Newton
Cardoso guarda, em uma de suas fazen-
das, a Rio Rancho, nesta cidade, a 120
quilômetros de Belo Horizonte, seu"único hobby, como ele diz. São casais
de tigres siberianos, de onças pretas e
pintadas, três leões e outras feras, de"outras marcas", segundo o governa-
dor, além de bichos menos perigosos,
como macacos e cerca de 150 aves
diversas. Juntos, os animais consomem
mais de CZ$ 100 mil por mês em carne,
ração e frutas. Newton Cardoso, disse
há algum tempo, a um visitante, que
matava um boi a cada dois dias, para
alimentá-los.

Um forte esquema de segurança —
formado por soldados da Polícia Militar
à paisana, muitos empregados e até
irmãos do governador — impede a
entrada de estranhos na luxuosa fazen-
da, fechada por cercas com vigas de
concreto e pesados portões. Em uma
guarita, ficam os vigias. Na fazenda
circulam, todo o dia, muitos cami-
nhões, tratores e carros particulares.
Nem os empregados da fazenda nem os
habitantes de Pitangui sabem dizer o
que há no "zoológico do governador",
como o chamam. Alguns, como Maria
Alves da Silva, conhecida como Lica
Rica, devido aos. seus três_dentes de
ouro, arriscam que "tem até jacaré".
Mas, uma coisa todos sabem: que entra
lá, dia sim, dia não, um grande carrega-
mento de carne, para os animais.

Luxo — O zoológico, situado no
alto de uma colina, de onde sc descorti-
na boa parte da propriedade, e a 20
metros da cerca da casa principal, onde¦ficam- asmukas-í|táedades d.e.pássarosj,
não é o único luxo da fazenda do
governador. Bem cuidada, com estra-
das internas asfaltadas e grandes áreas
gramadas, muitas buganvílias c outras
árvores florais, a fazenda tem uma
piscina hollywoodiana, com um bar
dentro, cujo balcão impede a entrada
da água. Em volta do balcão se espa-
lham os bancos, para os convidados
beberem e se servirem de tira-gostos
sem sair da água. Abaixo do heliporto,
— um grande galpão abriga uma cole-
ção de carros antigos. Uma quadra de
esportes fica perto da grande casa,
luxuosamente decorada e circundada
por um varandão, com cerca de madei-
ra e buganvília, que garante sua privaci-
dade. Muitas benfeitorias, plantações,
muito gado de corte (são 4 mil bois,
segundo o governador, mas nem todos
estão nesta fazenda) e uma frota de
tratores e caminhões com a marca Rio
Rancho Agropecuária S.A., mostram a
opulência da propriedade.

Leões do
Preservação — Sem revelar a

extensão da propriedade, nem quanto
gasta para mantê-la e ao zoológico ("a
menina dos seus olhos", que diz vir
montando há 22 anos), Newton Cardo-
so desmente que tenha dito a um políti-co que o visitara que mata um boi a
cada dois dias, para alimentar seus
animais.

— É que tenho 4 mil bois e acaba
morrendo um, de três em três dias. É a
carne que eu aproveito para alimentar
meus bichos. Compro, também, quan-
do os bois não morrem. Mas não me
preocupo com o preço disso, porque
meu interesse é preservar as espécies.
Tenho bichos vindos até de Cingapura
— disse o governador.

Ele não soube dizer quanto compra
do açougueiro Milton Severino, de Pi-
tangui, apontado como fornecedor do
zoológico. "É carne de pescoço, de
terceira, mas não sei quanto, porque
vou pouco lá", explicou. Segundo sua
secretária. Socorro, os animais comem,
dia sim, dia não, apenas 44 quilos de
carne: oito quilos para o leão adulto e
seis quilos para a fêmea (ele tem ainda

- um.fiihote), II para cada uni dos tigres
siberianos, dois quilos para cada uma
das ciuatro onças pretas e pintadas.

Newton não sabe o custo

Cada quilo custa CZ$ 35, o que dá um
gasto mensal de CZ$ 23.100, além da
ração dos cachorros (dois sacos de 20
quilos por mês, a CZ$ 600) e muita
banana, produzida na própria fazenda.

Segurança — Prevenido porsua mulher, Selma, de que a reporta-
gem do JORNAL DO BRASIL o pro-curava, o açougueiro Milton Severino,
que quer o apoio do governador parasua candidatura a prefeito de Pitangui,
na convenção do PMDB local, sumiu.
Não foi encontrado em sua casa, nem
na cidade, "fazendo filiações para o
partido", como disse sua mulher, nem
no açougue, nem no matadouro parti-cular que mantém no arraial do Bruma-
do, vizinho da fazenda de Cardoso.

Mas seus dois filhos pequenos, quetomam conta do matadouro Wagner, o
Nei, de 12 anos, e Milton Severino da
Silva Filho, o Juninho, de 11 anos,
asseguraram que fornecem 56 quilos de
carne, de segunda, de dois em dois dias,
a CZ$ 120 o quilo, para alimentar os
bichos do governador. Isso daria mais
de CZ$ 100 mil por mês. Juninho,
mostrando uma grande cicatriz no bra-
ço esquerdo, contou que foi produzida
por uma mordida da jaguatirica de
Newton Cardoso, há cerca de seis anos:
ele se distraiu e se aproximou da jaula.

Segurança, no entato, é um dos
itens de que se orgulha o governador,em relação a seu zoológico.

— Ele é mais seguro do que o
zoológico da prefeitura de Belo Hori-
zonte, para o qual emprestei dois leões— disse ele.

Na fazenda, sua secretária mostrou
as sete novas jaulas menores, em cons-
trução.

Porcos do mato, tartarugas, maca-
cos e aves de todos os tipos (ararasazuis, jacus, papagaios, periquitos, cor-
rupiões, cardeais, melros, saracuras,
emas, cisnes, tucanos, seriemas, pa-vões, ' perdizes, irerês, marrecos c
jacuaçus, entre muitos outros) comple-
tam a coleção do governador. Todos
identificados, em pequenas placas ver-
des, pelo nome vulgar, nome científico
c países ou regiões de procedência.

P



JORíNAL DO BRASIL domingo, 21/2/88 ? Io caderno ? 17

L13nODr —-
KJf!' l»
jO*m hoto Arquivo JB Fotografo: Ari Gomes

, /X *>, ''';v.¦? , ^ksfevi£«| *vP&'-. y3L 't^t • s
^ v^ r.>),/:'>v^u^^HE9H|y^Sg, 4, Hirairarai - #«? % '

........ ;|gSB^HHB /'-¦"vf^Wi;"'/,- \'^'$f': , .^¦';*'V * '¦¦ X, > A* „' j| ^ iy/afejife.f- r^i||P |1'^'''' jB|«fla|ygr> < <jjMHMpp|||MpBm|flH||£^^^^^^^^^^^^^^K 
i®I '' ^ 

- ?;_ ";¦ ¦-> 
filll -rffrmfe ijMBMi

Umi' .. jvJii&diB^B^HB^flNlflEB^^^^^^^IBI^^^^B^^^r:..<' > f i^^lS.1;';.!-% ^^ffiMfiilrFTfliffTlfHEHiW^^^^Bi^^™T^ffiflfflffMffiB^Biff^^M'j3ffllflMfl
S^^^gHjHl 
*.,,*< «» », t, - '^MBiMi^^Bi^BBEKEaHBKH^^HHWW8M>gilMHMK8^^BMtEgai^BB

<-r-fnh-

rHomenagem da Vice-Lider de Audiencia a Unidos de Vila Isabel, que sambou ate hoje, mas chegou la em 88.

Nao Perde

 ___

^ 1 

^\^r 

* 

L*%

Lji i id ^dZOHlb^

II >0
-ini 1 >1

IRU j'll

iÉrcfôí§£$«%

;i3noo!

Foto Arquivo JB Fotógrafo: Ari Gomes

¦W t <»v

•0<7.» •£>
4>!g2»itâ

,-Ml^•#&»«<• '.'•

<*.0v ,ciw', í'JO?E
<jíi mws:
regi» #•
«•gtii» íii.;:

"•V...

•-.V/..

• wTxííSi

Homenagem da Vice-Líder de Audiência à Unidos de Vila Isabel,

£a. ui/tu
f> UJUt). TVS

Cana! 11,ÜGUÜU
*\?,oo rr
_mUj- liderança absoluta do segundo lugar.
?R|uo?

¦itVi 'i '<
'» jmIUI
.i|3'l '

o mo*»
,o^üinc
ítirmo

'14 II \>t»
itllJ 1 V/l.
191IJS/*

(juL

que sambou até hoje, mas chegou lá

m



0

& ^Jgt^W i . 1P Experimente (na Franqa) fazer uni Para rcspondcr a pergunta,
'' ¦USKBbp? ¥ ¦"* curso superior de cinco a seis anos, com Nouvel Observateur tcaltzou uma grande"* iiiin ¦WHHiHi 1. mais-tf°s dc pSs-graft.'?™"-'' -'¦¦¦¦"• ju^riw^eirrt alios os setores de ativida-

Um robo atende os desejos
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Memória de Paris está em videoteca inédita no mundo

Sem diploma e com muito dinheiro 
para gastar

Na França, bom

salário não é

sinônimo de PhD

PARIS 
— Quem mandou estudar?

Experimente (na França) fazer um
curso superior de cinco a seis anos, com

Freqüentemente, um rosto bnnito, uma
idéia original ou uma profissão rara (não
necessariamente intelectual) rendem bem
mais que títulos ou PhDs, embora na
média ainda seja mais bem compensador
ser engenheiro que pedreiro.

Quanto ganham mesmo os franceses?
Para responder à pergunta, a revista Le
Nuuvel Observateur reaííipu uma grande

j... ppsquiffl-etftpjMõs os setores de ativida-
ra de pesquisador, chegando após cerca
de 10 anos, ao posto de chefe de pesqui-
sa. Salário? 18 mil francos mensais (CZ$
288 mil). Experimente terminar o segun-
do ciclo, parar de estudar e vá lavar
cabelos num salão chique da Rua du
Faburg Saint Honoré. Com um ano de
experência, o salário chega a 16 mil
francos (CZ$ 256 mil), gorjetas incluídas.

O fenômeno não é novo e nem se
limita à França, onde os ganhos de boa
parte dos profissionais não correspondem
necessariamente ao consumo de massa
cinzenta nos bancos escolares ou depois.

des e a primeira coisa que salta aos olhos
é que as profissões socialmente tidas
como mais úteis — médicos, professores
e pesquisadores — estão longe de serem
mais bem pagas, o que ocorre tanto na
França quanto no Brasil. Basta tomar
como exemplo um engenheiro voltado
para a pesquisa na área de informática.
Ele poderá aspirar, no início de carreira,
a um salário de pouco mais de 10 mil
francos mensais (CZ$ 160 mil). Outro
profissional da mesma idade, com um
curso técnico de um ano, que saiba con-
sertar circuitos de computadores poderá

Sizenando

ganhar até 24 mil francos em média CZ$
384 mil). Um terceiro, sem qualquercurso técnico, vendedor de computadores
e com título de "engenheiro comercial"
que existe apenas em seus cartões de
visita, poderá faturar no mínimo 30 mil
francos todos os meses (CZS 480 mil).

Resultado? O responsável pelo re-
crutamento da divisão de pesquisa da
Thompson (o maior fabricante francês de
computadores) tem cada vez mais difieul-
dades para conseguir engenheiros de ta-
lento. Quem o tem, prefere ir tentar a
sorte alhures, como nos EUA, a clássica
fuga de cérebros.

Sem futuro — É claro que nem
sempre é assim. Enquanto algumas car-
reiras progridem a passos de tartaruga,
pela escada, outras tomam o elevador.
Quem não quiser estudar (na França) não
vá ser chofer de táxi, por exemplo. É a
melhor maneira de morrer ganhando no
fim da vida, mais ou menos o que ganha-va no início, talvez menos. Em compen-
sação, funcionários de banco ou aeromo-
ças têm a perspectiva de dobrarem seus
salários entre o primeiro emprego e a
aposentadoria, o que no Brasil pode
parecer ridículo, mas na França, onde a"inflação de i y&yiordtT3 ,T%, isso jã e um
dado considerável na hora de escolher
uma carreira. Entre as chamadas profis-sões liberais. Há aquelas que oferecem
perspectivas ainda melhores, notadamen-~te a~ãdVocacia. Um bom advogado podeterminar a vida na França ganhando até
10 vezes os seus rendimentos iniciais.

Militares têm uma carreira achatada
salarialmente e um general de brigada
(cargo máximo nas armas francesas) ga-

nha 22 mil francos mensais (CZS 352
mil). Entre um cabo e o general, há 12
degraus na hierarquia, mas o salário do
general só eqüivale a cinco vezes o do
cabo. Na França, ao contrário do Brasil,
as diferenças entre os salários mais eleva-
dos e os mais baixos são sensivelmente
menores.

Quem quiser ganhar muito deve ten-
tar montar um negócio próprio. Os saia-
rios dos patrões bem-sucedidos ou dos
grandes profissionais liberais são quasesempre mantidos em segredo. Um PDG,
diretor de empresa no setor privado (que
invariavelmente paga melhor que o públi-co), pode ganhar entre 600 mil (CZ$ 9
milhões e 600 mil) e 1 milhão 200 mil
francos anuais, fora vantagens como car-
ro oferecido pela firma, crédito pessoal e
assistência médica. Na escala da adminis-
tração há outros bons salários, mas quem
ganha bem mesmo são as estrelas da TV,
animadores e apresentadores (não há
novelas na França), especialmente depois
da privatização do canal 1 e da criação do
canal 5. Os salários nesse setor chegam a
260 mil francos mensais (CZS 4 milhões
162 mil), enquanto um grande advogado
parisiense poderá conseguir 170 mi] lranr_
cõs (LZi 2 milhões 121 mil), bem mais
que Jacques Chirac, o primeiro-ministro,
que recebe 56 mil francos mensais, (CZ$
896 mil), praticamente o mesmo que
qualquer manequim na moda na capital
da moda.

Fraude — A verdade, na França
como no Brasil, é que os profissionais
liberais protegem bèm os seus ganhos. A
fraude fiscal é a regra e, salvo os médicos
que trabalham em instituições públicas,
ninguém sabe direito quanto ganha um
bom arquiteto, um dentista com boa
clientela, o clínico famoso ou o advogado
de renome. O último levantamento sobre
os ganhos desses profissionais data de
1974 e, em geral, estima-se que eles
declaram ao fisco apenas 60% do querealmente percebem.

Os altos funcionários também prote-
gem bem os seus ganhos. É verdade que
um conselheiro de Estado, (algo equiva-
lente a um juiz do Supremo) ganha 47 mil
francos por mês, (CZS 752 mil), aproxi-
madamente um terço do que fatura um
bom salsicheiro, mas o alto funcionário
tem vantagens que vão do carro oficial ao
apartamento funcional, que aumentam
substancialmente qualquer salário.

Dentistas e advogados em início de
carreira ganham em torno de 25 mil
francos (CZS 400 mil). Um médico, chefe
de clínica, receberá 15 mil mensais ao
começar na profissão (se tiver um cônsul-
tório, esses ganhos poderão multiplicar-
se por 10). Mas, no papel, seis anos de
curso médico mais internato eqüivalem
ao salário de um crupier em qualquercassino de prestígio da França. Um inspe-
tor de polícia ganhará, ao aposentar-se,
13 mil francos enquanto um juiz começa-
rá na profissão com 10 mil mas terá
grandes possibilidades de ascensão. (F.U.)

Um robô atende os desejos
A equipe da videoteca de Paris é

composta de 50 pessoas, sob a direção de
Veronique Cayla, que terá um orçamento
de 30 milhões de francos anuais para,
entre outras coisas, rodar 150 horas de
vídeo todos os anos] A videoteca, segundo
a sua diretora, guarda atualmente seu
acervo em 4 mil cassetes e poderá expan-
dir-se até 20 mil. A opção pelo sistema de
cassetes deveu-se ao custo mais baixo,
mas -assini qüe nõvos processos de grava-
ção e estocagem em fitas ou videodiscos
digitais tiverem sido desenvolvidos, serão
adotados.

O acesso ao cardápio da videoteca
pode ser feito a partir de qualquer pala-

-vra—Per- exttrrplorr.tÃrrsena ou racismóT"
Imediatamente a tela dará o número de
opções disponíveis. (Curiosamente dos 2
mil 500 títulos armazenados apenas 1 mil
608 tcnrParis n;> nome|.-Aísint; escolhen*-
do o assunto, o nome de um filme ou até
um desejo como "quero um filme policial
dos anos 50 com Jean Gabin", o compu-
tador responderá com uma lista e uma
pequena sinopse. Depois é só mandar e
Magnus irá direitinho à divisória onde são
armazenadas fitas, escolherá a pedida, a
colocará num videocassete e o usuário, a
partir daí. poderá fazer o que quiser,

exatamente como num videocassete em
casa, com a possibilidade de seqüênciar
filmes.

— A verdade é que ninguém ainda
sabe direito como tudo vai funcionar —
diz a diretora de videoteca. (Além dos 30
vídeos há um verdadeiro estúdio de TV
com ilhas de edição, 14 câmaras, 17 canais
de cabo, seis de TV hertziana e satélite).
O robô,-a grande atração, foi desenvolvi-
do especialmente por uma filial da Comis-
são de Energia Atômica da França, adap-
tado de modelos usados em reatores nu-
cleares. Não há outro igual no mundo.
Magnus percorre 14 metros de trilhos paramanipular desde velhos documentários

^oroQ-as-3tualidades-Gatmtor.;, que comi-
çam em 1910, velhos folhetins, até filmes
como Les Enfants du Paradis (Mareei
Carné—1943), Vivre sa v/e (Godard,
1962) ou Superman II. onde o Super-
Homem salva Paris do aniquilamento mãn-
dando o elevador da torre Eiffel para o
espaço. Um detalhe: a videoteca ainda
não tem Um Americano em Paris onde
Gene Kelly e Leslie Caron, soberbos,
evoluem ao som de um Gershwin sublime.
Muitas companhias e alguns diretores re-
sistem a ceder seus filmes por questões de
direito autoral. Outros não querem ver
suas obras em vídeo. (F.U.)

Amadores, mai
Uma das áreas mais curiosas do acer-

vo são os filmes feitos por amadores.
Anne-Michele UIrich, relações-públicas
da videoteca, conta que unia das coleções
mais originais foi doada à instituição por
um amador, velho sindicalista, que há 30
anos, filma detalhadamente os desfiles de
primeiro de maio em Paris. Outro acervo
precioso, que está sendo negociado, são
filmes em oito milímetros feitos por cente-
nas de soldados alemães no tempo da
ocupação. "Não são filmes de propagan-da, mas imagens do que interessava ao
alemão médio e um documento inigualá-
vel sobre a vida em Paris entre 1940 e
1944."

Outras cidades já manifestaram inte-
resse por uma videoteca nos mesmos mol-
des da parisiense. Segundo Cayla, o ideal
é que as megalópoles tivessem centros de
documentação semelhantes e pudessem
trocar suas programações e ser consulta-
das por satélite. Outros interessados são
os canais de TV, já que a filmoteca
representa um modo extremamente práti-
co de armazenar imagens. Atualmente a

>r curiosidade
instituição negocia a possibilidade de tor-
nar-se arquivo de dados de um canal de
TV privado. A videoteca guardaria as fitas
não editadas dos noticiários e documentá-
rios.

— É engraçado — diz a diretora —
mas à medida que o audiovisual avança,
temos cada vez mais dificuldades de guar-
dar os noticiários. Os antigos jornais de
cinema dedicavam de três a cinco minutos
a um assunto, enquanto hoje nos noticiá-
rios o tempo é medido em segundos o que
retira a coerência e torna muito difícil
entender a informação após um certo
tempo.

Um detalhe final. Foi em Paris que
pela primeira vez Santos Dumont voou
num aparelho mais pesado que o ar, em
1906. Villa-Lobos passou grande parte de
sua vida na cidade, mas o Brasil está
ausente da videoteca. No índice a única
referência brasileira é o vôo inaugural do
Concorde entre Paris e o Rio de Janeiro,
um filme de publicidade chamado Ma/s
rápido que o sol (F.U.)

Fritz Utscri
Corrospondcnto

1'AKIS — Instale-se diante de um
monitor de TV com um teclado de compu-
tador à frente e um pequeno controle
remoto na mão. Você está sentado numa
poltrona de encosto alto e à altura de seus
ouvidos dois pequenos fones emitem sons
transmitidos por raios infravermelhos. Ao
comando de um botão, Wmus. um gran-
de robô cinéfilo (ou videólilo?), desloca-
se numa sala de vidro refrigerada e esco-
lhe um filme, uma reportagem, uma publi-
cidade ou até um pequeno documentário
de amador. Em menos de um minuto você
poderá voltar no tempo ou ir ao futuro,
desde que não saia da videoteca de Paris,
um centro de documentação único no
mundo que acaba de ser inaugurado.

A videoteca, um espaço ultramoderno
e de desenho futurista, ocupa 4 mil metros
quadrados no fórum Les Halles e permiti-
rá atender simultaneamente a 701) visitan-
tes. Todos os filmes e fitas de vídeo têm
um só tema: Paris existem desde filmes de
ficção feitos na ou sobre a cidade, até
velhos documentários dos anos em que a
capital francesa era uma festa, além de
vídeos produzidos pela própria videoteca,
acompanhando as transformações urbanas
parisienses. Inteiramente financiada pela
prefeitura, a videoteca custou 20 milhões
de francos e nasce com 1 mil 200 horas de

Movimentado
por um botão,
o robô
Magnus
localiza um
dos 2 mil 500
filmes ou m
vídeos do
acervo

programação, distribuída por 2 mil 500
títulos.

x O ponto mais quente do novo espaço
é a sala de consulta individual onde ele-
gantes lótens pretos sustentam 30 monito-
res, que podem ser consultados simulta-
neamente por três espectadores cada.
Além disso, a videoteca dispõe de três
salas de cinema de 300, 100 c 30 lugares,
equipadas com projetores de 16mm,
35mm e vídeo, destinadas a divulgar pro-
gramas sobre temas parisienses, e duas
salas de 20 e 40 lugares para cursos e
escolas. Desde já, usando o Minitel, o
pequeno terminal de computador que to-
do francês pode ter em casa, é possível
examinar o catálogo da videoteca c mar-
car uma hora de consulta nos monitores
individuais.

A videoteca de Paris começou a tomar
forma cm 1980, idealizada por um poeta-
empresário, Pierre Emanuel, que gostava
de citar Baudelaire: "A velha Paris não
existe mais. A forma de uma cidade muda
mais rápido, ai, que o coração de um
mortal". Para documentar essa transfor-
mação, essa mudança nos estados de espí-
rito e nos costumes de uma grande cidade,
era preciso criar algo diferente de tudo o
que já tinha sido feito. O desafio inicial
consistia em casar a robótica, a informáti-
ca e o vídeo para reunir, restaurar e
catalogar filmes e documentos.
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bdlxodapra$a. "¦¦IzL presunto cozldo ill £L; J 11
Dobradinha, kg j4S,®0 especial, kg .320,00 4
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F,9acl0 bovino« k9 64,00 Manteiga R6gaa, 200 22,50 |
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Carre, kg 120,00 OueUo minas especial, I volte AS AULAS SEM APERTQ. l$j
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^^ceSCTaP^gjf4 4|jsl^fe Azeitona preta I departaritento de papelarla. ill

-^ifS^iriPiTOM^^1'J1 ¦ peixaria importada, kg 13*0,00 | La ^©c@ vai encontrar tudo B3
finsAic Polvo portugues, kg.—610,00 | quepp©£§sap©rpre$os

Linguado, kg j4®,00 |T"~^L ffii B fealxisslmos. Sao mlltasares
Fub^ Disco kg i rlJiX I de offertas ©specials como |;,;a

PANIPSCftfiM E COMFEITOS ==dT| %|:^ |? «5»ncase vluantes.C©nf;.

/ jS&Il HBGIENE E BELE2A |ld(cW^9^
jpEBkil Desodoranteimpulse, ra..f, __

/bffiWm spray de 90 ml 58^0

Jm££0fe!\ ^^SOBiWl^-1. Shampoo Colorama, __,_ __
500 ml mBjm sBAZAR
paoeg hiaienlfiQ sob Carrafa termica

h „ » ^ MERCEAB39A unhfade 1A HI Continental Aladin de

%fw\ 
Arr0zAlaz§0'kg ceteia de mocotb uniuade -i Kitro, ref. 181 ;

nWmA\ 2S.90 Colomboouinbasa, __ BaEdede 10litres
®°P° SS#IM3 5^®? Piaswale, reff. 160

-M \  Nescau, 500 98,,®® Jarra Plasvale de2 
!ltros» ^ 200»  •

ArrozmaceradoDisco __ _ fcgg - - - Abson^tecirifree Hanelatamanho40*60...
ouSmeo,Kg Mw /jE\! Caf6OuroNegro. eomum,embalanem __ McoahiejadoAlfredo
Feiiaouberabinha U%) soog........'S.fflO KJSSI^KTHR^
euro Negro, kg W® jm T^llf Fralda 

unex Baby mrOO

Arroz agulhinha Disco, puR^opq (f j
kg S1,SS! " —«g«|a|
Farinha de mandioca  «, |i HfTzJit-J j'JM/ffl ^ ^Hpl
Ana Maria, kg  

'4fSII 1- j

, E' !RA< HMassas Adria com ovos, 
"T k__ bonnit6irio 

de
pacotede500g 3ir$M$ """ casaSLindao

!k Salsicha Anglo tipo _ __ >UMPEZA capeijnbaem
Viena, lata de 180 .JMrM oetergente odd, „ padrao 

cerejeira. , ._
Maionese Hellmanifs, 500 ml  11,@® A vls€a
250 Blff%2w oetergente em pd —|

SAI.6ADCKS Azeite Malaguena, Cessy,600g -^: yr^ m

Lombo-pemil, kg 140,00 500 ml super Vim, 750 ml iS^OO r^m LJ^ai
Paio imperio, kg inseticida Baygon [ Lr^^SBs
UngCiifa mista fina, aerosol.... ?®9,®8

Baeon'119 110,0®  
^im^Mintsneiis H

sacalhauNoraegues, Aitooicianm, Circuladordear
118 W®»00 __ BritaniatSeSOcm....

; came^eeadiabteira, uokM  
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^^:ig-::::::...fk:®f ^ad4flriscoa ss,®s ssssi
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SET®E? DE CARNES

Confira, f&suc&s gs^wil©
^rie^gs^le d® cess^e

f iresc®BP brasâBGõra, pelo
prec:© m^s

eãss pmçs9.

Dobradinha, kg j4S,CN
Fígado bovino, kg.... .......MM
Carré, kg 120,01
Pernil, kg 11S,^

HOüTICRANJEIMf
Batata extra,

<£©ssisia especial e
alho is-ârg$®r£c2sl©
pelo praç© mais
SsfâSno útii pi^ça.

Queijo prato especial,
kg 1®5,ÜO
Presunto cozido
especial, kg 320,&3
Manteiga Régia, 200 g.....22,^@
Queijo minas especial, 
kg 1áSpTO
Mussarela especial, kg .§S^,00
Azeitona preta __
importada, kg 130,%?%)

VOLTE AS mim $&M AÍPEOTO.

Prapssre-se para a volta
às tBBJtos em b^osso

«iegsartowiesito eSe papeSarla.
Lá v&zê wal esieontrar tudo

a aue precisa-par preços
Isai^íssímios. São mllftaires»
«le és^rtay especiais e©m@

nsitica se ^Sm antes, confira.

Polvo português, kg.....S!ÍJ.PC
Linguado, kg .##1,01

panifbcjíçAo E S©!SP^ST©S

cereais

\ Fubá Disco, kg

\ 1S,S0

Bisnaga - Leve 3 e pague 2.

eüssbeme E mmwsm
Desodorante impulse,
spray de 90 ml 51
Shampoo Colorama,
500 ml
Papel higiênico sob,
unitiade

. BAZAR
Garrafa térmica
Continentai Aiadin de

litro, ref. 181 í
Balde de 10 litros
Plasvale, ref. ISO
Jarra Plasvale de

litros, ref. 200
Flanela tamanho 40x60...
Saco alvejado Alfredo
Buchheim
Fralda Linex Baby

MERCEARIA
Geléia de mocotó
Colombo ou inbasa,
copo
Nescau, 500 

Arroz Alazão, kg

2$,è©

g^;saafc^v». _zz%2
Absorvente Carefree
comum, embalagem
com 12 unidades

Arroz macerado Disco
ouSinco, kg

Feijão uberabinha
ouro Negro, kg
Arroz agulhinha Disco,
kg

Farinha de mandioca
Ana Maria, kg

Feijão uberabinha
Chileno, kg

Café Ouro Negro,

500 ilOf

KBÕVEBS E DECORA,ÇêES
Dormitório de
casal ündao
capeíjriha em

Sadrao 
cerejeira,

vista

Massas Adría com ovos,
pacote de 500 

Salsicha Anglo tipo
Viena, lata de 180 
Maionese Hellmanifs,
250 

Azeite Malaguefia,
500 ml

LIMPEZA
Detergente odd,
500 ml
Detergente em pó
Gessy, 600 
Super vim, 750 ml.......
inseticida Baygon
aerosol

SALGADOS
Lombo-pernil, kg
Paio império, kg
Lingüiça mista fina,
kg
Bacon, kg
Bacalhau Norueguês,
kg
Came-seea dianteira,
kg
costela salgada, kg
Chispe salgado, kg
Orelha salgada, kg

ELETRODOMÉSTICOS
Circulador de ar
Britânia de 30 cm....
Fogão
Continental 2001
Piaza com tampa
de cristal
temperado -
4 queimadores.
Avista 10.600

Álcool Clarim,

Sstro f!
laticínios

Goiabada Arisco a
varejo^ kg :7-2,0Ó
Claybom Cremoso, kg... 12S,@@
Claybom Cremoso,
250 .7. SSM

Detergente Minerva
líquido, 750 mã
Orno em pó, 600 g...

Fstes oreços são válidos para pagamentos à vista, somente naslojas e hloermercados Disco do Rio de Janeiro Minas Gerais o noBoulevard até o dia 27/02/88, ou até terminarem os nossosestoques. ApOs este período voltarão aos seus valorestabelados ou congelados.
0 caminho certo.
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mmm
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palestinos e atacam materni
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Israelenses matam 2 
palestinos e atacam maternidade

n » w ». . a .. /-.!_! ja i kj.,:„ j„: :r„_ -¦- Ramallah, Clsjordânla — AFP
%TM ÈRAMALLAH, Cisjorilflniii — Mais dois manifcs-

tantcs palestinos — um deles uma criança —
foram mortos por soldados de Israel, queatiraram bombas de gás lacrimogêneo dentro
de um hospital desta cidade da CisjordAnia
ocupada, obrigando à retirada urgente de mães
e bebês prematuros cm incubadoras para outro
compartimento do prédio. Pelo menos 13 ou-
tros palestinos ficaram feridos em choques em
outras cidades dos territórios ocupados.

As novas manifestações de violência ocor-
rem quando a direção da rebelião palestinaanuncia, segundo panfletos distribuídos na re-
gião, uma semana de protestos contra a visita a
Jerusalém, na próxima sexta-feira, do secretá-
rio de Estado americano George Shultz, Ele
tentará negociar com autoridades israelenses
uma solução para o problema diplomático e
político que há mais de dois meses agita a
Cisjordüma e a Faixa de Gaza, já tendo causa-
do a morte de pelo menos 57 palestinos.

Durante os próximos dias, serão organiza-
das manifestações de massa, greves de fome,
desafios aos toques dô recolher c "intensifica-
ção da luta em todas as suas formas".

O incidente em Ramallah começou quandoç.çrca de 30 manifestantes exigiam em frente aoconselho municipal locai, atirando pedras, ar.çjrmncia de seus integrantes, designados pelasautoridades de ocupação do governo israelense.
Um grupo de manifestantes, atirando pedras eoutros objetos, foi acuado numa ruela estreita
por.soldados em um jipe, que tentaram afastaros-palestinos com balas de borracha e bombascie gas lacrimogêneo, segundo fontes militaresisraelenses.

, Como não conseguissem dispersar o grupo,um dos soldados atirou várias vezes, atingindo•na cabeça o palestino Abdullah Atta Abdullah,
:|19 anos, que morreu imediatamente. Seu corpo'foi levado para o hospital municipal, onde
,voltaram a se reunir os manifestantes. Uma
patrulha israelense começou a atirar bombas de
gás lacrimogêneo: duas aelas caíram dentro deum laboratório e da maternidade. Mães e 12bebês prematuros tiveram de ser transferidos às
pressas para outra ala do hospital. Enfermeiras
mostraram aos jornalistas as cápsulas das bom-bas, com os dizeres: "Para uso exclusivamente
íio*ar livre."
5 -Pelo menos quatro árabes ficaram feridos
em confrontos na aldeia de Bani Naim, perto de
Hebron, e oito outros na de Tubas, perto de
Nablus, ambas na Cisiordânia. No campo de
refugiados palestinos de Tulkarem, no mesmo
território, o menino Abdelkader Nasrala, de 11
anos, foi morto a tiros durante manifestação de

Srotesto, 
durante a qual um outro menino, de

3 anos, resultou ferido a bala no peito.
« n : ¦

Onda ae violência

çikh na índia mata

mais de 30 pessoas
——NOVA DÉLHI — Dõis~diãs"de violência étnica no

estado sikh do Punjab, no norte da índia, resultaram na
morte de mais de 30 pessoas, e as autoridades indianas
decretaram estado de alerta, inclusive na capital, Nova
Délhi, temendo novos atentados terroristas por parte da
minoria sikh.I *-»

Extremistas sikhs armados com submetralhadoras cn-
traram, sexta-teira à noite, na casa de um suposto infor-

.mante da polícia e o mataram juntamente com 10 pessoasde sua família. Duas outras pessoas foram mortas quandoum grupo de sikhs abriu fogo contra uma multidão numa
dstação de ônibus na periferia da cidade de Amritsar. Em
ataques a bomba em todo o estado do Punjab, mais 17
fiessoas morreram e 59 ficaram feridas.

, Quatro potentes bombas explodiram a intervalos regu-
lares durante cinco horas em repartições públicas. Uma
quinta bomba foi desarmada antes de explodir.

| Os extremistas sikhs, alegando discriminação por
parte do governo indiano, começaram uma campanha
síingrenta de terror em 1983, numa tentativa de estabelecer
um estado independente da nação Khalistan no Punjab,
dnde são pequena maioria. Os sikhs representam poucomais de 2% da população indiana, de 770 milhões de
pessoas.

Só neste ano, mais de 200 já morreram no Punjab,
vítimas da violência étnica. No ano passado, cerca de 1 mil
e! 200 pessoas foram mortas no norte da índia. A maioria
das vítimas é de hindus, em ataques terroristas cegos,
süspeitos de serem informantes da polícia e até moderados
sikhs.

i Em 11 de fevereiro do ano passado, o governo indiano
declarou o Punjab como "zona sob violência". As disposi-
ções da legislação antiterrorista permitem que pessoasEncontradas portando armas ou explosivos sejam condena-
das a penas que vão de 5 anos a prisão perpétua.

Mulheres palestinas choram no local onde foi morto a tiros um dos manifestantes

Pretória

vinga bomba

na Namíbia
JOHANNESBURGO —

Bases rebeldes da Swapo — or-
ganização que luta pela indepen-
déncia da Namíbia — foram pe-
sadamente bombardeadas por
aviões da África do Sul em repre-
sália ao atentado a bomba que
matou até agora 18 pessoas numa
agência bancária da cidade de
Oshakati, na fronteira da Namí-
bia com Angola.

— Terroristas devem ser per-
seguidos e eliminados — afirmou
o' general Jannie Geldenhuys,
chefe da Força de Defesa da
África do Sul, ao anunciar os
ataques aéreos contra as bases
rebeldes localizadas em território
angolano, menos de 24 horas do
atentado contra a agência ban-
caria.

Em declarações oficiais, o go-
verno sul-africano também aiiiea-
çou de retaliações seu vizinho, o
Zimbabwe, acusado de dar abri-
go a guerrilheiros que lutam con-
tra Pretória.

O ministro da Defesa. Magnus
Malan, e o ministro do Exterior,
Roelof "Pik" Botha, advertiram
que as forças da África do Sul
voltarão a atacar se o governo do
Zimbabwe não conseguir parar as
incursões dos rebeldes.

ET A — A polícia da França prendeuem Bayonne, no sul do país, o líder da
Iparretarrak, a facção francesa da organi-
zaçáo guerrilheira separatista basca ET.
Philippe Bidart, um dos homens mais-procurados na França, foi preso junto com
outros quatro integrantes da Iparretarrak
depois de um tiroteio num subúrbio de
Bayonne. Bidart era procurado pelo as-
sassinato de dois policiais e estava sendo
caçado pela polícia francesa há seis anos.
Em Madri, um porta-voz do governonegou a informação do jornal Diário 16,
que divulgou notícias sobre o reinicio do
dialogo entre o governo espanhol e a
cúpula da ETA exilada na Argélia. No
começo do mês, a ETA propôs a reabertu-
ra do diálogo mas o governo espanhol não
aceitou as condições impostas pelo grupo.

N3.SSCI' filho — O governo egíp-
cio pediu ao da Iugoslávia a extradição do
professor universitário Khaled Abdel Nas-
ser, 38 anos. filho mais velho do falecido
presidente Gamai Abdel Nasser. Ele foi
condenado à morte em seu país sob acusa-
ção de ter liderado ataques terroristas
contra as embáixãdas dos Estados-Unidos
e de Israel, entre 1984 e 1987. Nasser e 10
outros co-réus são acusados também de
ter fundado uma organização denominada
Revolução Egípcia, para se opor aos acor-
dus de paz firmados com Israel em 1979.
A Iugoslávia não tem tratado de extradi-
ção com o Egito, mas fontes egípcias
asseguram que o pedido — transmitido
através da Interpol — será estudado.

800 vagas para Auditor Fiscal * 130 mi!Recjita Federal precisa reforçar qvadro da fiscal. Concurso jS tinha sido autorizado pelo Presidenta da República. SSo 600 vagas. Qualquer curso superiorSalino: CZJ 130 mil. Adiamento das provas dará mais tempo para os estudos dos candidatos. Aproveite. E uma ótima oportunidade A Degrau Culturalestâjnlciandg novas turmas. Informações: Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * Telefones: 220-5715 e 220-7235.

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEF -
PATRIMÔNIO - CEARÁ

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 001/88

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEDE/TERRENO DA
AGÊNCIA DO EXTINTO BANCO NACIONAL DA

HABITAÇÃO EM FORTALEZA/CEARÁ

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Filial Ceará comunica quefará realizar no dia 04 (quatro) de MARÇO de 1988. às 15:00 (quinze)horas, CONCORRÊNCIA para alienação, no estado em que se encontra e
pela melhor oferta de preço, do imóvel de sua propriedade, situado àRUA REPÚBLICA DO UBANO, entre as Ruas Oswaldo Cruz e Viscondede Mauá ¦ bairro ALDEOTA - FORTALEZA/CEARÁ.
PREÇO MÍNIMO: (reajustável segundo a variação das Obrigaçõesrio Tesouro Nacional): CzS 84.925.381,78 (oitenta e quatro milhões,novecentos e vinte e cinco mil, trozentos e oitenta o hum cruzados e se-tenta e oito centavos), em JANEIRO do 1988 correspondendo a142.267,8691 Obrigações do Tesouro Nacional;
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL; terreno com frente para oNORTE, medindo 10O.OOm; fundos para o SUL com igual medida e late-rais LESTE o OESTE, respectivamente, com 67,00m cada, existindo pa-ra o imóvol um projeto de um edifício de 05 (cinco) pavimentes com àub-""«giap-eátamlftffifmgJil&q&joda a fundação, subsolo o lage do térreo;
ÁREA TOTAL DO TERRENO! 6.700 metros quadrados
EDITAL F. INFORMAÇÕES, INCLUSIVE SOBRE FINAN-
CIAMENTO: Rua Guilherme Rocha n.° 48 ¦ altos - fone 231.3440, nohorário das 12:00 ãs 18:00 horas, com a Comissão Especial deLicitação/PATRIMÔNIO/CEARÁ.
A COMISSÃO

Cúpula —o secretário" de Estado
americano George Shultz (foto) disse na
Finlândia apoiar a proposta paquistanesa
de um governo interino no Afeganistão
para preparar a retirada das tropas soviéti-
cas. Shultz passou por Helsínqui a cami-
nho de Moscou, onde adiantará com Mi-
khail Gorbachev e o chanceler Eduard
Shevardnadze entendimentos sobre desar-
mamento e conflitos regionais, com vistas
à reunião Reagan-Gorbachev que se reali-
zará na capital soviética em maio. Shultz
estará de volta a Washington na terça-
feira, seguindo logo depois para o Oriente
Médio.
Especulador — O conhecido e
milionário especulador do mercado de
ações de Wall Street, John Mulheren, foi
preso com três armas que pretendia usar
contra pessoas que colaboraram em uma
investigação sobre suas atividades' finan-
ceiras. A própria mulher dc~Mulheren
alertou a polícia que seu marido havia
saído de casa muito nervoso e armado. Os
escândalos financeiros em Wall Street le-
varam à prisão Ivan Boesky, um colabora-
dor de Mulheren que se declarou culpado,
A polícia conseguiu recuperar dois revól-
veres e um fuzil automático de fabricação
israelense.
Desastre aéreo — Dez passa-
geiros e dois tripulantes morreram quando
um avião bimotor caiu pouco depois de
decolar do aeroporto de Raleigh Durhain,
no estado americano da Carolina do Nor-
le. O aviao se partiu em vários pedaços ao
cair numa região coberta por florestas
perto do aeroporto, dificultando os traba-
lhos do resgate. Em Nova Jersey, outro
pequeno avião, um Piper Nuviijò, se espa-
lifou no solo quando se aproximava para a
aterrissagem 110 aeroporto internacional
de Pomona sob chuva forte e neblina.

I odas as seis pessoas que viajavam no
aparelho morreram.

EUA-Portugal — O governo
português vai pedir uma revisão completa
do acordo com os Estados Unidos sobre a
base aérea americana de Lajes, na Ilha
dos Açores. A declaração foi feita pelochanceler português, João de Deus Pi-
nheiro, numa entrevista publicada no jor-nal The New York Times. Pinheiro disse
que o governo português considera essen-
ciai pedir a Washington uma revisáo do
acordo de defesa que há 37 anos assegura
ajuda financeira a Portugal em troca da
utilização dos Açores como base, que foi
reduzida de 207 para 117 milhões de
dólares devido aos cortes nos gastos mili-
tares do novo orçamento dos EUA. A
declaração do chanceler português contra-
dita com as afirmações do Secretário de
Defesa americano, Frank Carlucci, de queo acordo seria mantido nos termos atuais. •
Tempestade —Uma violenta
tempestade de vento na Califórnia (EUA)
matou uma menina, feriu pelo menos 12
pessoas, derrubou árvores e expulsou de-
zenas de habitantes de duas casas. Os
prejuízos são da ordem de 1 milhão e 500
mil dólares. Os ventos, provenientes do
deserto e com uma velocidade de até 100
quilômetros por hora, causaram danos a
vários prédios de uma área escolar em San
Bernardino. A ventania derrubou postas
de WZ, provocando incêndios e deixando
sem eletricidade mais de 112 mil habitan-
tes do sul da Califórnia.
Assessores — O governo das
Filipinas ordenou a prisão de militares
ligados ao ex-minisiro da Defesa, Juan
Ponce Enrile, envolvidos 110 assassinato
do político de esquerda, Rolando Olalia. e
de seu motorista, em 19X6. Todos os
militares eram líderes do movimento de
reforma das Forças Armadas, conhecido
pela sigla RAM, que ajudou o ex-ministro
Enrile e o general Fidel Ramos a planeja-rem o golpe de estado contra os 20 anos de
ditadura do presidente Ferdinand Marcos,
há dois anos.

PC acusa primaz na

Tcheco-Eslováquia de

apoiar 
"ação 

política
PRAGA — O cardeal primaz da Tcheco-Eslováquia, Franii-

sek Tomasek, foi duramente criticado em artigo no diário do PC,
Rude Pruvo, por apoiar um abaixo-assinado de cerca de 300 mil
pessoas a favor de maior liberdade religiosa no país. Segundo o
jornal, o documento, que Tomasek pretende entregar às autori-
dades até o fim do mês, tem "motivações políticas" e foi inspirado
por "influentes forças do exterior".

O abaixo-aassinado reivindica sobretudo o preenchimentodas 10 vagas de arcebispos na Tcheco-Eslováquia, enumerando
ainda 30 outras questões e reivindicações. O artigo em Rude
Pravo afirma no entanto que náo foi organizado pela Igreja tcheca
nem conta com o apoio da "maioria esmagadora" do clero do
país.

Depois de alegar que o documento "contém certas alegações
que entram em contradição com os fatos" — entre elas a de que as
autoridades foram antecipadamente informadas a seu respeito —,
o diário do PC adverte que a interferência de "forças externas''
pode perturbar o andamento das negociações com o Vaticano:"Estas forças não têm em mente as liberdades religiosas ou a vida
das igrejas, mas exclusivamente objetivos políticos e a desestabili-
zação da situação na Tcheco-Eslováquia."

Rude Pravo informou também que três altos dirigentes do
partido foram expulsos por envolvimento em corrupção 11a cidade
de Bratislava. Mais 16 integrantes do partido na cidade foram
advertidos pelo mesmo motivo.

Dioceses sem titulares

no centro da tormenta

Waltraud Baryli
Le Monde

Cerca de 300 mil tcheco-
eslovacos aderiram ao abaixo-
assinado em favor da liberdade
religiosa, em campanha que jáassumiu as proporções de uma
verdadeira consulta popular,sem precedente num país co-
munista. A campanha coincide
com as negociações das autori-
dades com uma delegação do
Vaticano, especialmente paraa designação dos novos titula-
res de dioceses vacantes.

Estas negociações, iniciadas em Praga, serão retomadas em
breve em Roma. O abaixo-assinado pede o fim da ingerência do
Estado nas questões religiosas e de todas as medidas discriminató-
rias em relação aos fiéis.

O cardeal Frantisek Tomasek, 89 anos, arcebispo de Praga e
primaz da Boêmia, estimulou a campanha e aderiu ao abaixo-
assinado. Depois de pedir várias vezes às autoridades o respeito à
liberdade religiosa, ele declarou a uma delegação do clero
eslovaco: "Se o cardeal não consegue ser ouvido — e eu só tenho
uma voz — vós, os padres e os fiéis, deveis elevar vossa voz."

Os participantes do abaixo-assinado reivindicam sobretudo a
náo-ingerência do Estado na seleção dos seminaristas (existem
dois seminários, em Bratislava e Litomerice), a reabertura da
faculdade de teologia de Olomuc, autorização para funcionamen-
to de ordens religiosas, liberdade de ensino e de exercício dá
religião, autorização para peregrinações 

"ãõ exterior" e" livre-
distribuição de livros religiosos.

A questão fundamental da petição — separação entre a
Igreja e o Estado — foi o principal tema das negociações, em
Praga, da delegação do Vaticano, encabeçada por monsenhor
Francesco Colasuono, embaixador itinerante do papa para os.
países do Leste, que esteve cm particular com o vice-ministro
para Questões Religiosas. Vladiinir Janku. Há 15 anos o Vaticano
tenta em vão nomear novos bispos na Tcheco-Eslováquia. Praga
insiste em seu direito de intervir nas decisões da Santa Sé, e
sempre procurou impor candidatos próximos ao regime, o que era
recusado pelo Vaticano.

A última nomeação de um bispo ocorreu em 1973. Atual-
mente, apenas três das 13 dioceses do país são dirigidas porbispos, dois dos quais, nomeados em 1973 por Paulo VI, são
próximos do regime. Somente o cardeal Frantisek tem-se recusa-
do a fazer qualquer concessão ao regime comunista. A sucessão
do bispo de Olomuc, Josef Vrana, morto no ano passado, alertou
os padres da diocese, que protestaram junto ao Vaticano — com
êxito, segundo se informa — contra a eventual designação do
presidente do movimento Pacem in Terris do regime,"Frantisek
Vymetal.

O papa João Paulo II publicou em maio de 1982 11111 decreto
que proíbe o clero católico de pertencer a organizações políticas.A pedido do cardeal Tomasek, a Congregação para a Doutrina da
Fé confirmou que a Pacem in Terris está enquadrada neste
decreto.

Segundo fontes próximas da Igreja de Praga, as negociações
de monsenhor Colassuono não tiveram resultados satisfatórios
para o Vaticano; pelo contrário, as posições voltaram a se
endurecer. Mas o governo não pode ignorar que a posição da
Igreja fortaleceu-se nos últimos anos, na Tcheco-Eslováquia. Se o
regime continuar se recusando a se entender com o Vaticano,
especialmente sobre a designação de novos bispos reconhecidos
pelos fiéis, pode surgir no país uma verdadeira "Igreja das
catacumbas". Vários bispos, por sinal, já têm sido consagrados
clandestinamente.

Walesa denuncia prisão

de líderes sindicais

para impedir reunião

VARSÓVIA — Seis diri-1
gentes do extinto Sindicato So- 'S\ <U.
lidariedade foram presos
do se dirigiam para uma reu-
nião secreta que
em Gdansk. A informação foi
divulgada pelo líder do Solida-
riedade Lech Walesa. A prisão
dos sindicalistas foi parte de v f s,l ' T
uma grande operação policial |! */*
nas principais cidades da Po- \ S
lônia. \

Na estação ferroviária de Kuron: |utrá 
fpri»ão

Gdansk, foram detidos dois dos mais atuantes líderes do sindicato -
clandestino, Zbigniew Bujak e Jacek Kuron. Em Wroclaw, no '

sudoeste do país, a polícia prendeu Wladyslaw Frasyniúk quando,
saía de casa. Frasyniúk já tinha sido interrogado na quinta-feira
pela receita federal sobre a origem de seus rendimentos.

Falando por telefone de seu apartamento em Gdansk. Lech
Walesa disse que também foram presos Bogdan Lis, um dos ¦
signatários dos acordos de Gdanks em 1980, Antoni Tokarczuk e
o ex-porta-voz do sindicato Jantiw Dnyszkiewicz. Lis e Dnyszkie-.
wiez foram detidos dentro do automóvel de Walesa. O líder do
extinto sindicato adiantou ainda que "muitos outros sindicalistas ••
menos conhecidos também foram presos"

A operae.ão policial desencadeada ha Polônia faz parte de
uma táliea de repressão e intimidação contra ;is lideranças
sindicais num momento em que o país vive uma das piores crises
econômicas de sua história, com a vertiginosa perda de puder
aquisitivo do salário çlos trabalhadores

mam



Ex-PM uruguaio jjp^m 
Sucessor de Reagan her da o caos

O r»n C a Tvn iTfrPfAG B, SV/u/n Fcrra" Congrcsso com vistas h reduqao do deficit, nao montapma frota com 600 navios antes de Reagan
atUoa 1111111 CI JL CO Cwws*&to trou*c surprcsas e. por isso mesmo, niio devcrfi debar a Casa Branca nao sera alcancado, predizem suscitar grandes debates. 0 objciivofde reduzir o os observadores.

• if rr* WASHINGTON-Osobscrvadorcspoliticos deficit cm 136 bilhttes de ddlares — previsto na Lei I oJ no inicio dc scu nrimeirn mniriffii
r\ QGQQQQ1Tl/)tn!*l I \ ffi na capital americana ja chegaram a conclusoes Gramm-Rudman — podcra, no cntanto, cvaporar- Rellin viu -i ccononiiftmcr£ihri -inrai»«n'f«r in*IJUi CIOOCIOOIIICII^JO g (i jdBj dolorosas para o sucessor do presidente Ronald sc diante da pcrfofmnce da cconomia. Um cresci- n0rcs indices de descmoreeo e uma auedf subiiSff-

5 '( \ Mfjk Reagan, scja democrata ou rcpublicano: scu pri- mento economico vagaroso no primeiro scmestre eial na inflacao Entiuanto o descmnreSo em l()8n
ri' r. AntnnoQ hi l if M meiro mandato ser.1 consutnidocombatendo o defi- comprometeria toda a estrategia. No entanto, os ' ,)¦ ' ' ' ' . i . c i ' ' , -,r.v \

Cldudia A lit II lies cit publico, sob penade nao conseguir sua reeleiqao politicos estao dispostos a ajjrfptr a tese do "faz-de- 
inflac'lo'uuc Reacin encontrou nos'n" ~ 

. ML** J|H para um sfcgundo perfodo. Estas conclusoes saltan, coma-que-esta-tudo-bem" dc Reagan, eVitando o
Um cx-cabo da Gtiarda Rcpublicana (polfcia militariza- ¦lflywBH dos numcros do orqamentO enviado por Reagan ao ddficit como tenia constante da campanha elcitoral. "

da) do Uruguaii que abandonou o serviqo por se scntir Congrcsso, onde a prcvisao dc um deficit de 129 Afinal, osdois partidos sabem quiio impopular — Em contrapartida, o ganho real semanal do
perseguido pelos superiores, denunciou tres majores c dois bilhoes 500 milhoes dc dolarcs para o exercfcio de mesmo fatal — e falar cm aumentar impolos cm tfflbalhador amcricano caiu de 172 para 169 dolarcs
capitacs do scu regimento por crimes contra os direitos 1989, qUe se inicia em outubro, foi considerada campanha political Caso a cconomia apresente 0 dc,iat ™ b?»Pa comercial subiU dc 31 bilhflfcs
humanos, entre cles oito assassin a t os^ ocorridos de 1969 excessivamente otimista. 0 Congrcsso estinia que o resultados pobrcs, sera inevitavel uma tomada dc Para bilhoes e os Estados Unidos passaram da
1974, durante a chamada gucrni suju contra a guerrilha de M deficit poderfi alcangar 176 bilhoes, embora cspecia- agao por parte do Congrcsso a fim de cortar os comoda situaqao de credores para a lidcramja tfiSs
csquerda do movimento Tupamaro. M listas afirmem que uma ligeira recessao aumentara recursos autorizados para gastos do executivo. devedores mundiais. Para turvar mais ainda a

Julio Omar Stella, de 44 anos, que deixou Montevideu este «»mbo para 200 bilhoes de dolarcs. "Ninguem acrcdita que os numeros da Casa Branca o jfarranheccu 
img^svabnzapb

cm dezembro depois deservirna poifcia durante 18 anos, csta Hu 5xrXim° Presi(^cnte 3ue se debrugar sao corretos, mas pretcndc-se tcntar empurrar o mirm-ilVmui S()rf i»m mini »m< mrinnlin 
C t**

no Rio de Janeiro com a famliia - mulher, dois filhos, uma ^ snobrue ° ^flclt com |norme dedica?ao", af.rma prob^ma para o proximo ano . admitm o congres- marco alcmao, 50. tm liumcros rodondos. ,
sobrinha c um cunhado — sob a protccao do Alto Comissaria- Richard Darman, vice-sccrctario do Tcsouro no sista Charles Shumfcr, dcmocrata dc Nova lorcjuc. Apcsar disso. a Casa Branca, ao prcpararo
do das Nagoes Unidas para Refugiados (ACNUR). Em I primeiro mandato de Reagan. "Ele nao tera tempo Isto porque ninguiim quer cortar serviqos ou elevar or?amento, refletiu o constante cstado dejespirito
cntrevista ao JORNAL DO BRASIL, ele disse que, como J| Para (azer ,ma's nada que isso", rcforga o senador impostos a csta altura do campeonato. de Reagan: tudo vai dar certo. Assim, suas premis-
motorista da Guarda Rcpublicana, testemunhou os crimes que Aj nova-iorquino, Patrick Moynihan. Apcsar de todos Sc a luta contra a Aids teve um acrescimo de ^*as 11,1 prcpara^ao do ort,*amento sao roscas. 0
estii denunciando. os candidatos inclufrem em suas plataformas o 40% — 2 bilboes de dolares serao gastos no crescimento economico dos Estados Unidos diiffi'-

combate ao monstruoso deficit, nenhum deles che- combatc ao virus —, a educjgjao foi contcmplada nuara num ritmo de 3,5% ao ano — apesar dasA autenticiuade das dccuiraqocs do cx-cabo foi connrma- ga a detalhar sua estrategia, certamente penosa com um aumento de 50% e o programa espacial discussoes em contrario em nivel acadcmico e dc oda pelo advogado uruguaio Helios Sarthou, que trabalha na HHHlM 
^¦ para os contribuintes. O vice-prcsidente George recebeu uma inje(;ao dc quase 11 bilhoes de dolares, pais ja cstar gozando do mais longo periodo de

Comissao de Direitos Humanos do Colegio de Advogados de Bush e o senador Jack Kemp, ambos republicanos, o Pentagono. em contrapartida, sofreu uma redu- prosperidade consecutiva cm sua historia. Enquan-
Montevideu. Antes de sair do Uruguai, Julio Omar Stella chegaram ate mesmo a prometcr nao clevar impos- <j;io dc seus investimentos, que obrigara a cortar to isso, a comunidade financeira aposta num crcsci-
prestou depoimento ao advogado que, por intcrmedio da tos caso scjam eleitos, medida que os cconomistas e mais dc uma duzia de projetos de novos misseis, mento economico nao superior a 1,8%. Se as
Comissao, encaminhou as denuncias a Justiqa. A investigagao politicos acreditam impossivel de ser cvitada para reduzir a tropa e vetar o piano de aposentadoria de projefjfics nao se conlirmarem, o proximo prcsiden-
esta sendo fcita mas nao se sabc sc liavera processo. A lei do c°brir o rombo. antigos navios e avioes. O total dado por Reagan ao te nadara em aguas extremamente turbulcntas:
ponto final, aprovada pelo Congrcsso em 1986, anistiou A atual proposta orqamentaria, por ter sido Pentagono alcanna 294 bilhoes de dolares — ai Com a maci(,-a di'vida externa, o proximo govcrno
maioria dos crimes cometidos pelos militares durante desenhada de acordo com o figurino apcrtado incluidos os recursos necessarios para o dcsenvolvi- vcra qufio incomoda pode ser a Qbrijagao de pafesff,'
djjjdura. traqado em conjunto pcla Casa Branca c pelo mento de armas nuciearcs. O objetivo dc conseguir principalmente juros.

Dois dois oficiais incriminados pelo cx-cabo — o capitao ——————
Humberto Medina Riverno eo major Jose Sande —ja tinham W 0 ^ ^ jk ^sido denunciados na Argentina, por torturas a presos politicos H H m J
no centra dc detenqao clandcstino que como fachada P| mfl HI llll m ™ M M IM 11 M flL/ ^ jMBm/ VjHn
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Sucessor de Reagan herda o caosEx-PM uruguaio

acusa militares
\

por 
assassinatos

Congresso com vistas à redução do déficit, não
trouxe surpresas c, por isso mesmo, não deverá
suscitar grandes debates. O objetivo de reduzir o
déficit em 136 bilhões de dólares — previsto na Lei
Gramm-Rudman — poderá, no entanto, evaporar-
se diante da pcrfornuncc da economia. Um cresci-
meiito econômico vagaroso no primeiro semestre
comprometeria toda a estratégia. No entanto, os
políticos estão dispostos a abraçar a tese do "faz-de-
conta-que-cstá-tudo-bem" de Reagan, evitando o
déficit como tema constante da campanha eleitoral.
Afinal, os dois partidos sabem quão impopular — e
mesmo fatal — é falar em aumentar impostos cm
campanha política. Caso a economia apresente
resultados pobres, será inevitável uma tomada de
ação por parte do Congresso a fim de cortar os
recursos autorizados para gastos do executivo."Ninguém acredita que os números da Casa Branca
são corretos, mas pretende-se tentar empurrar o
problema para o próximo ano", admitiu o congrcs-
sista Charles Shumfcr, democrata de Nova Iorque.
Isto porque ninguém quer cortar serviços ou elevar
impostos a esta altura do campeonato.

Se a luta contra a Aids teve um acréscimo de
40% — 2 bilhões de dólares serão gastos no
combate ao vírus —, a educação foi contemplada
com um aumento de 50% c o programa espacial
recebeu uma injeção de quase 11 bilhões de dólares,
o Pentágono, cm contrapartida; sofreu uma redu-
çào de seus investimentos, que obrigará a cortar
mais de uma dúzia de projetos de novos mísseis,
reduzir a tropa e vetar o plano de aposentadoria de
antigos navios e aviões. O total dado por Reagan ao
Pentágono alcança 294 bilhões de dólares — aí
incluídos os recursos necessários para o desenvolvi-
mento de armas nucleares. O objetivo de conseguir

montar uma lrota com 6IKI navios antes de Reagan
deixar a Casa Branca não será alcançado, predizemos observadores.

Logo no início de seu primeiro mandálõ,
Reagan viu a economia americana apresentar me-
nores índices de desemprego e uma queda substati-
ciai na inflação. Enquanto o desemprego em 1980
era de 7,1'7 , no ano passado caiu para 6,2%'. A
inflação, que Reagan encontrou nos 13,5%, está
estacionada em 3.7%.

Em contrapartida, o ganho real semanal do
trabalhador americano caiu de 172 para 169 dólares.
O déficit da balança comercial subiu de 31 bilMKs
para 171 bilhões e os Estados Unidos passaram 

"da
cômoda situação de credores para a liderança dós
devedores mundiais. Para turvar mais ainda "a

paisagem, o dólar conheceu uma desvalorizado
sem paralelo histórico frente ao iene japonês e'ó
marco alemão, 50%, cm números rodondos.

Apesar disso, a Casa Branca, ao preparar o
orçamento, rciletiu o constante estado de espirito
de Reagan: tudo vai dar certo. Assim, suas premis-sas na preparação do orçamento são róseas. D
crescimento econômico dos Estados Unidos éôiííi'-
nuará num ritmo de 3,5% ao ano — apesar' das
discussões em contrário cm nível acadêmico e de o
país já estar gozando do mais longo período de
prosperidade consecutiva em sua história. Enquan-
to isso, a comunidade financeira aposta num cresci-
mento econômico não superior a 1,8%. Se as
projeções não se confirmarem, o próximo presiden-te nadará em águas extremamente turbulentas:
Com a maciça dívida externa, o próximo governoverá quão incômoda pode ser a obrigação de pagtff,
principalmente juros. - •-

Sílvio Ferra.
Correspondonte

WASHINGTON — Os observadores políticosna capital americana já chegaram a conclusões
dolorosas para o sucessor do presidente Ronald
Reagan, seja democrata ou republicano: seu pri-meiro mandato será consumido combatendo o défi-
cit público, sob pena de não conseguir sua reeleição
para um stgundo período. Estas conclusões saltam
dos números do orçamento enviado por Reagan ao
Congresso, onde a previsão de um déficit de 129
bilhões 500 milhões de dólares para o exercício de
1989, que se inicia em outubro, foi considerada
excessivamente otimista. O Congresso estima que o
déficit poderá alcançar 176 bilhões, embora cspecia-
listas afirmem que uma ligeira recessão aumentará
este rombo para 200 bilhões de dólares."O próximo presidente terá que se debruçar
sobre o déficit com enorme dedicação", afirma
Richard Darman, vice-secretário do Tesouro no
primeiro mandato de Reagan. "Ele não terá tempo
para fazer mais nada que isso", reforça o senador
nova-iorquino, Patrick Moynihan. Apesar de todos
os candidatos incluírem em suas plataformas o
combate ao monstruoso déficit, nenhum deles che-
ga a detalhar sua estratégia, certamente penosa
para os contribuintes. O vice-presidente George
Bush e o senador Jack Kemp, ambos republicanos,
chegaram até mesmo a prometer não elevar impôs-
tos caso sejam eleitos, medida que os economistas e
políticos acreditam impossível de ser evitada paracobrir o rombo.

A atual proposta orçamentária, por ter sido
desenhada de acordo com o figurino apertado
traçado cm conjunto pela Casa Branca e pelo

Cláudia Antunes

Um ex-cabo da Guarda Republicana (polícia militariza-
da) do Uruguai, que abandonou o serviço por se sentir
perseguido pelos superiores, denunciou três majores e dois
capitães do seu regimento por crimes contra os direitos
humanos, entre eles oito assassinatos, ocorridos de 1969 a
1974, durante a chamada guerra suja contra a guerrilha de
esquerda do movimento Tupamaro.

Júlio Ornar Stella, de 44 anos, que deixou Montevidéu
cm dezembro depois de servir na polícia durante 18 anos, está
no Rio de Janeiro com a família — mulher, dois filhos, uma
sobrinha c um cunhado — sob a proteção do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Em
entrevista ao JORNAL DO BRASIL, ele disse que, como
motorista da Guarda Republicana, testemunhou os crimes que
está denunciando.

A autenticidade das declarações do ex-cabo foi confirma-
da pelo advogado uruguaio Helios Sarthou, que trabalha na
Comissão de Direitos Humanos do Colégio de Advogados de
Montevidéu. Antes de sair do Uruguai, Júlio Ornar Stella
prestou depoimento ao advogado que, por intermédio da
Comissão, encaminhou as denúncias à Justiça. A investigação
está sendo feita mas não se sabe se haverá processo. A lei do
ponto final, aprovada pelo Congresso em 1986, anistiou a
maioria dos crimes cometidos pelos militares durante a
ditadura.

Dois dois oficiais incriminados pelo ex-cabo — o capitão
Humberto Medina Riverno e o major José Sande — já tinham
sido denunciados na Argentina, por torturas a presos políticos
no centro de detenção clandestino que tinha como fachada a

Automotor! Orletti, em Buenos

Júlio Ornar Stella disse que pre-. pi senciou o assassinato pelo major Sande
flpWP*!: p de três jovens desarmados, suspeitos™ de serem tupamaros, nas esquinas das

} ruas Las Tropas e Simón Martinez, em
/ ^bsâ... Montevidéu, numa noite de 1970. Ele
\ ¦^ÊKBBÈjf acusou o capitão Humberto Riverno
llftÍÍÉÍÉr tcr fuz''a('0 quatro militantes comu-

i&r nistas, durante a invasão policial a uma
sede do PC em abril de 1972, crime

Juíio Ornar que também testemunhou.
De acordo com o ex-cabo, Sande e Riverno costumavam

gabar-se de terem castrado o senador uruguaio Zelmar
Michelini, que apareceu morto em Buenos Aires erfi 1976.
Eles também comentavam constantemente o assassinato da
estudante Elena Quimeras, que naquele mesmo ano foi
retirada por forças militares de dentro da embaixada da
Venezuela em Montevidéu. Elena teria sido levada para o
centro de torturas conhecido como Chcz Carlos, no 13"
Batalhão de Infantaria, e seu corpo, que nunca apareceu,
provavelmente foi dissolvido num tanque com ácido.

Outro oficial citado por Júlio Ornar é o major Ayelmiro
Pereira, chefe de pessoal da Guarda Republicana. O ex-cabo
acusou Pereira, campeão nacional de tiro, de três assassinatos:
o do líder tupamaro Pedro Zabalza, em outubro de 1969. o da
estudante Susana Pintos, durante uma passeata em 1970. e o
de outro tupamaro, de sobrenome Clavijo, em data que ele
não soube precisar.

Os últimos dois crimes denunciados por Júlio Ornar"StcHa-não -têre-eonesão poli'ticar mas.aconteceram nn mesmn
época que os primeiros. Ele acusou o capitão Pedro Zuluaga
de ter matado a tiros um adolescente de 14 anos, na zona de
prostituição de Montevidéu, e afirmou que o major Enrique
Navas, atual encarregado do presidio de Libertad, matou com
três balas, no bairro de Eénarol, um doente mental enfureci-
do, cuja família pedira a ajuda da polícia. "Ele foi fuzilado
depois de ter sido dominado", disse o ex-cabo.

O advogado Helios Sarthou explicou que Júlio Stella
deverá voltar ao Uruguai para referendar, diante da Justiça, o
depoimento que prestou à Comissão de Direitos Humanos. O
ex-cabo disse que pretende fazê-lo, sob proteção da ONU.
assim que sua família obtiver asilo em algum país da Europa.

Outra igual só

daqui a 4 anos.
Para acompanhar as delícias
dos seus pratos, com muita
economia, você não pode
perder as ofertas de
talheres avulsos Hercules.
Eles estão com preços de
dar água na boca. Aproveite.

Talheres avulsos em aço inox
modelo Leme.

Colher e garfo de mesa. ^ -
De 26, Por

Faca de mesa.
Dfi-65,. Por jÍSL

Colher e garfo de sobremesa.

Colher de café

Colher de chá

Lei do 
"Ponto 

Final"

eqüivale a anistia
Até agora, nenhum militar uru- - -

guaio acusado de violação dos direitos Ijm-
humanos durante a ditadura, que aca- ~j§l|
bou há três anos, foi julgado. Logo
depois da posse do presidente Júlio w JP|Sanguinetti. em março de 1985, 46 ;à
oficiais das Forças Armadas foram jUgl
denunciados por crimes como tortura, \jjr ,^|iÉ
seqüestre e assassinato, mas o Exerci- V
to avisou que seus quadros não com- ,ág|H
pareceriam aos tribunais civis. * JL. jlff

Em dezembro de 1986, no mes- -f» -^F • . Sm
mo dia em que os primeiros oficiais Sangiunuiti
foram intimados a depor — sobre a morte do jornalista
Enrique Rodrigues Larreta, seqüestrado na Argentina — o
Congresso aprovou a lei do ponto final, oficialmente chamada
de Lei da Caducidade dá Pretensão Punitiva do Estado, quetornou obsoletos os processos contra militares.

Quase imediatamente, a oposição começou a recolher
assinaturas para a convocação de um plebiscito sobre a anistia.
A lista com 630 mil nomes — 28% do eleitorado, mais do queos 25% exigidos por lei para a realização da consulta popular— foi entregue à Justiça Eleitoral em dezembro do ano
passado.

A Comissão Nacional Pró-Plebiscito esperava que a
votação estivesse sendo convocada agora, em fevereiro ou
março. Mas o trabalho de contagem e conferência das
assinaturas está muito atrasado e a oposição denuncia que II)
mil nomes foram descartados por pequenos problemas, como
rasuras, sem sequer terem sido checados com o registro dos
eleitores.

Fontes da imprensa uruguaia disseram que os militares,
depois de um período de intranqüilidade, não demonstram
muita preocupação com o plebiscito: eles acreditam que,mesmo que a consulta seja convocada, a população não
apoiará a revogação da anistia. Os políticos, principalmentedo partido governista, o Colorado, estariam mais temerosos:
eles temem que o plebiscito ponha em cheque seu prestígio e
sua maioria no Congresso. (C.A.).

Talheres avulsos, modelo em Platinox Corte Laser Classique. A
adição do níquel ao aço cromo, garante um brilho excepcional
e a aparência original destes talheres por muito mais tempo.
Colher e garfo de mesa. Colher e garfo de sobremesa.

De 180, Por ^OS, De 140, Por 79™H° cada
Faca de mesa, corte laser. Faca de sobremesa, corle laser

Talheres C\'ulsos em aço inox, modelo Caravelas.
Colher e garfo de mesa. Faca de sobremesa

Faca de mesa Colher de café
SABORES.
CHEIROS.
BOM-GOSTO.

Colher e
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Obituário

Rio de Janeiro
Orjarçdo José Alves, 80, enque-
xia cancerosa, na Beneficência
Portuguesa. Carioca, aposenta-
do, morava cm Santa Teresa.
Amélja Duarte, 77, de edema
pulmonar ayudo, na Casa de
Saúde Nossa Senhora de Fíiti-
ma. Carioca, morava no Fia-
mengo.
Delia de Bastos Leuzzi, 44, de
parada cardiorespiratória, no
Hospital do Andaraí. Carioca,
casada, morava em São Cris-
tóvão.
José- Machado Moules Rnmei-
ro„ 73, de insuficiência renal,
em casa, no Rio Comprido.
Português, casado, aposen-
tado.
Raimundo Pereira Pontes, 36,
de fibrose pancreática, cm ca-
sa, nó Jacarezinho. Cearense,
so)jeiro, porteiro.
José Renato do Nascimento, 28,
de leptospirosel cm São João
de Nleriti, onde morava. Flu-
minense, solteiro, ajudante de
caminhão.

Ivan Ferreira, 50, de broncop-
neumonia e cirrose hepática.
Carioca, casado, despachante,
morava cm Vila Isabel.
Zilmu de Araújo Rosa, 81, de
parada cardiorespiratória, em
casa, no Flamengo. Nascida no
Espirito Santo, solteira, costu-
reira aposentada.
Luis Felipe de Sií Campeio Fe-
veret, 84, de infecçào respirató-
ria, cm casa, no Andaraí. Na-
tural do Rio Grande do Sul,
casado, aposentado.
Luiza Martins Coelho, 61, de
iníecção aguda do miocárdio,
no Hospital de Ipanema. Por-
tuguesa, casada, tinha dois fi-
lhos, morava em Copacabana,
Antonio de Jesus Rodrigues,
51, de hipertensão c cirrose
hepática, no Hospital de Ipane-
ma. Carioca, solteiro, motoris-
ta, morava no Andaraí.
Antonio Carlos Marques, 75,
de edema pulmonar, em casa,
na Tijuca. Carioca, policial mi-
litar reformado. Tinha dois fi-
lhos.

Chuva faz morro desabar

e mata seis soterrados

no litoral de São Paulo
SÁO PAULO — O deslizamento de terra cm um morro em

tJbAtuba, litoral norte dc São Paulo, matou ontem seis pessoas
que ficaram soterradas em sua casa no Saco da Ribeira, na
periferia da cidade. As fortes chuvas da madrugada também
provocaram deslizamentos em outros morros, deixando mais de 1
mil favelados desabrigados.

. Ubatuba, uma das cidades do litoral mais procuradas pelos
turistas, foi atingida pelo temporal no mesmo horário das
inundações do Rio dc Janeiro. A estrada Santos—Rio também foi
afetada: quedas de barreiras na altura dos kms 60 e 64 c no trecho
entre os kms 5 c 12, perto de Parati (RJ), fecharam a rodovia na
parte da manhã. A tarde, equipes do DER — Departamento
Estadual.de Estradas de Rodagem liberaram meia-pista, permi-
tindo a circulação precária dos veículos.

UDR diz que bispo da

Paraíba e padres estão

dando arma a agricultor
JOÃO PESSOA— O presidente estadual da UDR (União

Democrática Ruralista), Roderico Borges, acusou ontem o bispo-
auxiliar da Arquidiocese da Paraíba, dorn Marcelo Pinto Cava-
ihcjnj, de estar distribuindo armas a agricultores de áreas de
conflito do Brejo paraibano. Ele acusou o bispo de estar a serviço
do padre e teólogo belga Joseph Comblin, diretor dc um
seminário no interior do estado que, segundo Borges, não passa
de um centro de treinamento de guerrilheiros para desestabiliza-
çáo da sociedade através de invasões rurais.

O presidente regional da UDR dirigiu um apelo às autorida-
des para que investiguem as atividades dos que chamou "pseudos-
padfes e terroristas de batina". Ele solicitou a expulsão do país
dos padres Comblin e Luigi Pescarmona, italiano, por estarem"armando o campo e semeando a discórdia e a luta armada".

Rõciêricu Borgcír-tjtie-fez-essas-deelafafôes-eín-eBtFevjnía-
coletiva que ele próprio convocou, disse ter documentos que
comprovam as atividades ilegais dc dom Marcelo e dos padres
Comblin e Pescarmona. Ele citou os agricultores da fazenda de
Sebasliáo Ferreira,~ern Guarabira, como "beneficiados" com as
armas distribuídas pelos religiosos.

RODQLPHO SAMUEL PERISSE MOREIRA
(missa de 7° dia)

f 

Afonso Henrique Monteiro Gonçal-
ves, Edgar de Medeiros Ribeiro, Ge-
naro Monteiro Gonçalves, Milton Sa-
viano convidam parentes e amigos

para a Missa de 7o Dia que será celebrada
em intenção de RODOLPHO PERISSE, às
10 horas do dia 22/02/88, na Igreja de
Santa Mônica, na Av. Ataulfo de Paiva —
n° 527 — Leblon.

Rebelião se alastra na PM de Loteria Federai

São Paulo e 700 
fazem greve

Roberto Comodo
SÃO PAULO — A rebelião de

soldados c cabos da PM paulista por
melhores salários, deflagrada na sexta-
feira, alastrou-se ontem, com a adesão
de cerca de 700 policiais de cinco bata-
Ihóes que participam ativamente do
movimento e estão cm greve. Pela
manhã, um protesto de 200 soldados,
que saíram com 50 viaturas em com-
boios, movimentou a região central da
capital paulista. Até o final da tarde,
havia a notícia extra-oficial de que 70
policiais estavam presos. O governador
Orestes Quércia disse que os revoltosos
serão punidos.

O incidente mais insólito da mani-
festaçáo dos PMs aconteceu ao meio-
dia, na Praça da Sé, no Centro velho da
cidade. O comandante da Cavalaria da
PM, coronel Ubiratan Guimarães, in-
cumbido de reprimir a manifestação
dos soldados, chegou a chutar e a
arrancar o microfone de um dos carros,
que ficou cercado pelos cavalos. Em
solidariedade aos policiais, algumas
pessoas improvisaram um cordão de
isolamento e enfrentaram o coronel,
que ganha CZS 98 mil por mês, aos
gritos de "fora marajá".

Os soldados e cabos entraram, em
greve como forma dc protesto contra o
aumento salarial de 100% concedido
pelo governo estadual. Com o aumen-
to, um soldado passa a ganhar CZS 24
mil por mês e um cabo, CZS 28 mil. Os
policiais acham esses salários insuficien-
tes e reivindicam um aumento de
144%, o mesmo pedido pelo funciona-
lismo estadual. O contingente da PM

Sâo Paulo — lun Moraes/Diário Popular
\

W ;i
J|: mil

Saiu para o bilhete n" 18 Í80 da Loteria Federal,
vendido no Estado de Minas Gerais, o primeiro prêmio da
extração n" 2418, no valor de CZS 3 milhões. Os outros
prêmios foram: 2") n" 22 950. de CZS 180 mil. para o Rio
Grande do Sul; 3") n" 67 U19, no valor de CZS 100 mil,
para o Amazonas; 4") n" 98 758, de CZS 70 mil, vendido
no Estado de São Paulo; c 5") n" 83 744, no valor de CZS
50 mil, também para São Paulo.

Tempo

Coronel que reprimiu ato chegou a chutar carro
em todo estado é de 70 mil policiais.
Destes, cerca de 55 mil são soldados e
cabos.

O comandante-geral da Polícia Mi-
litar. coronel Wilson Corrêa Leite, e o
secretário de Segurança Pública do es-
tado, Luís Antônio Fleury Filho, acusa-
ram o radialista Afanásio Jazadji, depu-
tado estadual pelo PDS e defensor da
pena dc morte, de ter incitado.a revolta
dos policiais. Em seu programa, na
Rádio São Paulo, Afanásio teria dito
que o governo estaria dando um au-
mento de 90% para os soldados e de
220% para os oficiais.

Ontem, o radialista negou que seus
comentários tenham sido o estopim do
movimento. "No meu programa, pedi
inclusive para os soldados e cabos voltai

rem às suas atividades e negociarem
com o governo. Porque, se hoje o povo
está aplaudindo os policiais, na segun-
da-feira ele vai vaiar".

Na periferia de São Paulo, por
exemplo, os carros da Polícia Militar
atuam até como ambulâncias em casos
de emergência c são vistos com simpa-
tia pela população mais pobre. Caso o
movimento prejudique esse patrulha-
mento na periferia, conforme admitiu o
deputado Afanásio, a simpatia pode ser
colocada de lado.

Ontem, a cúpula do comando da
Polícia Militar esteve reunida durante
todo o dia no quartel-general. Dc açor-
do com o regulamento da PM. os rebe-
lados podem ser enquadrados por
motim.

Secretário só negocia com volta ao trabalho

SÁO PAULO — O secretário de
Segurança Pública de Sáo Paulo, Luís
Antônio Fleury Filho, reafirmou ontem
que não abre diálogo enquanto os PMs
rebelados não voltarem ao trabalho. À
tarde, ele foi convocado para uma rcu-
niáo com o governador Orestes Quér-
cia, da qual também participou o co-
mandante geral da PM, coronel Wilson
Correia Leite. Foi decidido que o co-
mando fará uma triagem dos envolvidos
no movimento para averiguar a punição
a ser aplicada.

Fleury Filho admitiu a possibilidade
de expulsão de alguns dos participantes
do movimento. "Isso não é ameaça. É
aplicação da legislação", disse ele. Para

o secretário, a situação do policiamento
em São Paulo está quase normalizada:
às 14h de ontem, houve rendição de
turnos e só em alguns bairros continua
suspenso o policiamento ostensivo de
rua, sendo atendidos apenas os casos de
crime.

O secretário confirmou que alguns
PMs foram retidos em suas unidades e
30 deles acabaram presos, mas foram
liberados após prestarem declarações.
Só ocorreu uma prisão em flagrante por
insubordinação e o soldado foi encami-
nhado ao Presídio Militar Romáo Go-
mes. A posição do governo do estado é
não permitir a continuação das manifes-

tações, por considerá-las atos de indis-
ciplina.

— As portas desta secretaria sem-
pre estiveram abertas ao diálogo. Rei-
vindicar é legítimo, mas não admitimos
prejuízos para a população — afirmou
o secretário Fleury Filho. Quanto ao
incidente entre a Tropa de Choque e
Rota com policiais militares rebelados,
na Praça da Sé, ele informou que a
ordem para reprimir partiu do comando
da PM, com sua concordância. "Tinha-
mos que dar uni paradeiro", afirmou
ele, adiantando que o esquema repres-
sivo será acionado tantas vezes quantas
forem necessárias. "Mas, acho que não
será preciso. A situação está pratica-
mente normalizada."

Ulysses, preocupado, vai ao chefe do SNI

João Domingos

Advogado preso por dar

tiros dentro de Câmara

ganhará sala na cadeia

PORTO ALEGRE — O advogado c vereador de Santana do
Livramento Glênio Lemos (PDT), que está preso por ter dado
vários tiros dc revólver no plenário da Câmara Municipal da
vizinha cidade de Quaraí, poderá atender seus correligionários e
sua clientela dentro da prisão. Uma sala especial, anexa a sua cela
no quartel da polícia Montada da Briogda Militar, foi preparada
para que ele cuide de seus negócios.

Embora haja rumores de que a Câmara de Santana do
Livramento (a 488 quilômetros de Porto Alegre) está articulando
o pedido dc cassação do seu mandato, até ontem nada havia sido
confirmado. Ele foi preso após interromper, a sessão em 28 de
janeiro, a Câmara de Quaraí em que era discutido o pedido dc
Impeachment do prefeito, Carlos Alberto Vieira (PMDB), seu
cliente. Vieira esteve preso por ter ofendido um comerciante da
cidade.

Glênio Lemos responde a cerca de 30 processos cm Santana
do Livramento, por desacato a autoridade, tentativa de homicídio
contra o ex-juiz da comarca Henrique Poeta Roenick, porte ilegal
de arma, injúria, calúnia e difamação, entre outros.

Gaúcho da região da fronteira, Glênio Lemos cultiva uma
imagem truculenta e irreverente. Nunca deixa de usar o revólver
na i cintura e usa um palavreado característico dos tempos mais
remotos da ocupação do Rio Grande do Sul. Há pelo menos cinco
anos defronta-se com o ex-juiz Poeta Roenick, em sucessivos
embates judiciais. Agora, exigiu direito de exercício da profissão,
mesmo preso pelo tiroteio na Câmara de Quaraí.

BRASÍLIA — A rebelião de poli-
ciais militares em Sáo Paulo levou o
presidente da Constituinte, Ulysses
Guimarães, a procurar o ministro-chefe
do Serviço Nacional de Informações
(SNI), general Ivan de Souza Mendes,
para obter informações sobre o movi-
mento. A conversa entre os dois ocor-
reu na casa de Ivan Mendes, das
12h50min às 13h30min. À saída, Ivan

procurou tranqüilizar Ulysses. "A si-
tuaçáo está sob controle. O comandan-

-te-ds-PMr coronel Wilson-Gor-rca Lcitcr -
é de confiança e não permitirá desor-
dens", disse o general, no momento cm
que apertava a mão do presidente-da
Constituinte, que se despedia.

Assim que Ulysses foi embora, Ivan
Mendes afirmou que ficaria cm casa
durante todo o dia para acompanhar o
noticiário sobre o movimento que vinha
sendo fornecido pela agência do SNI
cm São Paulo. O general elogiou a

Flagelados da seca no

S ertão saqueiam cidade

JOÃO PESSOA — Cerca dc 800
trabalhadores rurais, com 25 mulhe-
res c filhos, invadiram e saquearam
ontem as lojas e ógãos públicos da
cidade de Itaporanga, que fica a 470
quilômetros desta capital. Os agrieul-
tores, todos alistados no programa de
assistência às vítimas da seca, disse-
ram que foram movidos pela fome,
pois o salário mensal de CZS 1 mil
que recebem do governo do estado
está atrasado há 15 dias.

Os agricultores começaram a che-
gar a Itaporanga — Alto Sertão da
Paraíba — por volta das 5h. Às 6h,
um grupo de 60 homens iniciou o
saque, no mercado público. A Polícia

Militar conseguiu reuni-los em frente
ao quartel para distribuir alimentos
doados pelos comerciantes locais,
mas aos poucos formou-se uma mui-
tidão.

Os alimentos foram insuficientes
para atender a todos e os agriculto-
res, revoltados, arrombaram o arma-
zcm da Fundação de Assistência ao
Menor Alice de Almeida (Febemaa),
levando todo o estoque de arroz,
milho, feijão, macarrão, óleo c leite
destinado às creches da região. Não
satisfeitos, os flagelados, saquearam
ainda algumas lojas c mercearias da
cidade. Niguém foi preso.

atuação do governador Orestes Quércia
no episódio: "Ele mostrou que tem o

-pttíso firme". Para o minisiro-chcfe do-
SNI, o movimento dos policiais milita-
res não é cspontânco:"Ainda tenho

-peuces-elemeRtós-para-ama-avaltação; -
Mas este tipo de coisa nunca é espon-
tâneo".

O general informou que Ulysses
Guimarães deu dois telefonemas a
Orestes Quércia para saber da situação.
O primeiro na noite de sexta-feira, o
segundo ontem de manhã.

Filipinos — O Movimento de
Justiça e Direitos Humanos de Porto
Alegre enviou ontem telex aos minis-
tros da Justiça e do Trabalho denun-
ciando a situação irregular em que se
encontram no país os 13 marinheiros
filipinos do navio Chcmmftrans Wega,
o que fere o Estatuto dos Estrangeiros.
Segundo o conselheiro do movimento,
Jair Krischke, os marinheiros estáo no
país há mais de um ano, com vistos para
apenas 10 dias de permanência.
Os marinheiros do navio de bandeira
panamenha Chenmftrans Wega, que
estava atracado no cais do pólo petro-
químico, em Triunfo, estão em greve
desde quarta-feira. Eles exigem o
cumprimento do acordo salarial da Fe-
deração Internacional cm Transportes
para Bandeiras de Conveniência e dei-
xaram sexta-feira a embarcação, sendo
levados para o City Hotel, de onde não
podem sair sem autorização da Polícia
Federal.

—— ¦ '
A frente fria que agora está no litoral do Espírito Santo
diminuiu de intensidade mas deverá ainda influenciar o
tempo no Sudeste, causando nebulosidade e chuvas isola-
das. No resto do pais, o tempo varia de claro a nublado,
com pancadas de chuvas no Centro-Oeste e em alguns
Estados do Norte e Nordeste.

No Rio e em Niterói

Encoberto a nublado ainda sujeito
a instabilidade. Temperatura em
ligeiro declínio. Ventos de Noroes-
te a Sul. fracos a moderados com
rajadas ocasionais. Visibilidade
moderada. Máxima, 32,7", Bangu;
mínima, 21,2°, Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas
Acumulada no Mês
Normal Mensal
Acumulada no Ano
Normal Anual

126.8
372.7

78.3
401.6

1098,4
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DR. LEO CABRAL

DE MENEZES
(7o DIA)

MÉDICOS E FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA
NEUROCIRURGICA DO DR. PAULO NIE-
MEYER convidam amigos e,colegas do seu
querido companheiro DR. LÉO CABRAL DE
MENEZES para a Missa que mandam rezar
segunda-feira, dia 22, às 18 horas, na Igreja
de Santa Margarida Maria.

OSWALDO NUNES DE

BARCELLOS
1 ANO DE SAUDADE

tlcléa 

Pereira de Barcellos, Marisa Barcel-
los Rezende e filhas, Ana Maria Barcellos
Malin e filha, Lêda Barcellos Fonseca,
Marcos Vieira da Fonseca e filhas, e

demais parentes convidam para missa que
mandam celebrar em sua saudosa memória, às
18 horas, do dia 21 de fevereiro, à Igreja de São
José da Lagoa.

ANA CLARA LOBO VÍANNA MEMÓRIA
GUIGUI

(Missa de 7° Dia)

tAldeli 

Maria de Campos Lobo Vianna o Ana Paula Lobo
Vianna Memória, Délio e Alda Lobo Vianna. Josó Máno o
Magda de Campos Pinto. Maria Célia de Campos Pinto,
Cléliu Gonçalves de Campos Pinto. Marcelo e Beatriz de
Campos Pinto. Olavo e Flávia de Campos Pinto Júnior e

Sérgio Marins, máe, irmã. avós. tios, primos e noivo agradecem as
manifestações dc carinho por ocasião do falecimento de sua
querida GUIGUI e convidam para a Missa de 7o Dia que será
celebrada no dia 23 de fevereiro, às 19 h„ na Igroja da Divina
Providência, Rua Lopes Quintas 274, Jardim Botânico.
A família, comovida, agradece a presença dos amigos e solicita a
compreensão dos prosentes no sentido de dispensar os cumpn-
montos apôs a Missa.

MARINA BARBOSA DA SILVA

PENNA CHAVES
(MISSA DE 7° DIA)

JL A família de MARINA agradece as
^ manifestações de pesar recebidas e

I convida para a Missa de 7° Dia a
realizar-se nesta 3a-feira, dia 23 de

fevereiro, às 19 horas na-lareia-de--Gelégro-*
Santo Inácio, à Rua São Clemente, 226.

MOACYR MALLEMONT REBELLO
(MISSA DE 7o DIA)

ÍSua 

esposa EDITH FONTES REBELLO, MOACYR MAL-
LEMONT REBELLO FILHO, MARIA EFIGÊNIA MALLE-
MONT REBELLO (nora), seus netos MOACYR, MARIAN-

NE e MARCELA, sua irmã MANOELITA (LILITA) REBELLO
SENGES, cunhados, primos e sobrinhos agradecem as mani-
festações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do
seu QUERIDO MOACYR, e convidam para a Missa de 7o Dia
que será celebrada em intenção de sua boníssima alma,
amanhã, segunda-feira, dia 22/02/88, às 10:00 horas, na Igreja
de Santa Margarida Maria, na Lagoa, próxima ao lado Sul do
Túnel Rebouças.

TEREZINA AAAZZEI CHINELLI

t
16/02/8

A Diretoria da Empresa LUIS PAULO CONDE
ARQUITETURA S/A expressa seus sentimentos
de solidariedade à sua colaboradora ANTONIETA
CHINELLI e familiares, pelo falecimento de sua
genitora TEREZINA CHINELLI, ocorrido à

J

MOJZESZ MAJLOCH JOSKOWICZ
Sua Família consternada comu-
nica o seu falecimento. O enter-
ro será hoje, dia 21/02/88, às
11:00hs, no Cemitério Comu na I
Israelita do Cajú.

o

Avisos

Religiosos

eFúnebres

Recebemos seu anúncio rm Av
Brasil. 500 Do domingo a 6' ató
20 OOh. aos sábados o tonados
ato 17 OOh Tol 586-4350 —
5Ü5-4326 — 505-4356 ou no ho-rório comercial nas lojas do

CLASSIFICADOS
Para outras iníormaçoos.

consulte o seu
JOHNAL DO BRASIL

ASKARA

OVSIA VAINSTEIN (CHICO)

j. A Sinagoga Beht Aron, convida
ir/\ry os seus associados, amigos e
X a parentes,para a Haskará do di-

\r retor e amigo OVSIA VAINS-
TEIN (CHICO) Z"L, que se rea-

lizará na nossa sede, a Rua Gago Couti-
nho, 63, segunda-feira, dia 22 de feve-
reiro, às 19:30 hs.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil. 500 De domingo a e* ató20:00h, aos sábados e feriados até 17 OOh. Tel: 585-4350 —
5S5-432G 585-4356 ou no hofário comerciai nas lojas deCLASSIFICADOS
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Informe Economico
ENTREVISTA/Christian Stoffaes

ministro da Fazenda, Maílson da Nó-
vJ brcga, decide amanhã o que fazer com
as 630 mil sacas de café importadas em
setembro de 86 e até hoje encalhadas em
portos da Europa. Se for confirmada a
tendência predominante no governo de ven-
der o produto gradualmente na Bolsa de
Londres, onde comprou — a desastrada
Opcruçfio Patrícia, que pretendia forçar a
alta dos preços no mercado internacional
resultará prejuízos de quase US$ 150 mi-
Ihões. Pagos pelo Tesouro, é claro.

Está conipoutada neste cálculo uma
perda cambial de US$ 45 milhões: a opera-
ção custou há 17 meses US$ 150 milhões,
mas precisa ser liquidada em libra esterlina
que até o momento valorizou-se 30% com
relação ao dólar. A conta engorda com o
pagamento de uma taxa média de 10% da
Libor, que, acumulada desde setembro de
86,chega a US$ 22,5 milhões. O prejuízo
cresce ao se incluir as despesas com seguro e
armazenamento, estimadas por baixo em
USS 10 milhões. Some-se a tudo isso a perda
de mais USS 70 milhões com a desvaloriza-
ção da mercadoria em quase 50%: o café,
comprado há 17 meses por 2.400 libras por
tonelada, hoje não vale mais do que 1.270
libras na Bolsa de Londres.

Banca rica
Uma inconfidência feita em mesa de restau-

rante dias atrás pelo famoso banqueiro de bicho
carioca Aniz Abraão Davi, o Anísio, a um
executivo de um importante grupo econômico
permite lançar alguma luz aos números sempre

. nebulosos que definem as proporções econòmi-
cas da contravenção.

Na conversa. Anísio admitiu que só as
atividades do bicho que seu grupo controla no
Estado do Rio de Janeiro movimentam meio
milhão de dólares por dia.

Êxito duvidoso
O economista Eduardo Modiano tem um

bom termômetro para medir as inquietações que,
às vezes, assaltam a economia brasileira na
proximidade de choques heterodoxos: começa a
receber pedidos de entrevistas sobre a possibili-
dade de ser de novo imposto ao país o congela-
mento.

E os pedidos de entrevistas, que estavam
suspensos nos primeiros dias da gestão Maílson
da Nóbrega, voltaram. Modiano tem resposta
pronta. Lembra que a inflação não está estabili-
zada e caminha para os 20%: a questão externa
ainda não está resolvida e faz ate uma rima
pobre: 

"Arroz com feijão não derruba a in-
fiação".

Ainda assim, Modiano. um convicto hetero-
doxo, acha que uni novo choque agora teria
remotas chances de dar certo.

Corte seletivo
O governo decidiu pelo menos o método

que vai usar para cortar o déficit quando desem-
barcar no país a tesoura do FMI.

Depois de acertada a meta do déficit aceita-
jvel pelo fundo para este ano. a equipe econômica
vai definir os projetos prioritários, preservá-los,
e enxugar o que puder no resto. A idéia de corte
linear foi afastada.

No próximo ano. o orçamento começará a
ser montado a partir da meta de déficit público.
Será a primeira peça a compor o quebra-cabeças,
e não o último.

Demanda em queda
A demanda por crédito e financiamento de

bens de consumo continua em declínio. Do início
do ano até agora, as financeiras registraram uma
queda de 17% em relação ao mês de dezembro
ilo ano passado. Os dados são da Associação das
Empresas de Investimento. Crédito e Financia-
mento (Acrefi) e dão uma idéia da falta de poder
aquisitivo das pessoas que não estão mais com-
prando, nem mesmo a prazo.

Venezuela
Dos USS 3.4 bilhões que a Venezuela

pagará este ano a seus credores externos, 65%
correspondem a juros, sendo USS l.S bilhão da
dívida rcfinanciada e USS 400 milhões dos debi-
tos correntes. O total da dívida externa venezue-
lana é de USS 27 bilhões. Os dados são do
Ministério da Fazenda de lá.

Melhora devag-ar

No Itamarati acompanha-se atentamente as
mudanças na Comunidade Econômica Européia.
Ao decidir o nível de subsídio agrícola, os países
europeus podem acabar viabilizando algumas
produções brasileiras.

O açúcar, por exemplo, cujos preços no
mercado internacional estão há anos depreciados
em função da oyerdosc de subsídios ao açúcar de
beterraba, será o primeiro beneficiado. Outro
produto que pode ser beneficiado é o tabaco. As

.exportações de cítricos serão favorecidas e o
mercado de oleaginosas será certamente am-
pliado.

Mas tudo isto, explicam os especialistas,
será lento e gradual. As mudanças na CEE
seguirão o mesmo ritmo experimentado pelo

Só tempo

O presidente do Sindicato da Indústria do
Açúcar de Pernambuco, Gustavo Maranhão, diz
que o governo precisa de pelo menos 15 meses
para privatizar as exportações de açúcar. Apon-
tado como líder de um grupo de usmeiros interes-
sados em impedir a privatização das exportações,
ele nega de pé junto que seja contra a tese: "Isso
não passa cie um mal entendido. Nós somos a
favor, só que achamos que o setor precisa de
tempo para gerenciar as negociações sem
traumas".

Assessor parlamentar
O jornalista Francisco Baker, que foi asses-

sor de imprensa do ex-ministro Bresser Pereira,
assumiu a chefia d-a assessoria parlamentar do
Ministério do Planejamento.

/

A nova força econômica vem da Ásia

JORNAL DO BRASIL — Seu livro é unia
análise dos fracassos das previsões dos
economistas e das políticas econômicas
fios últimos anos. O que aconteceu à
economia para chegarmos à atual situação
de crise?
Christian Stoffaes — Parti de uma rcfle-
xáo sobre a crise do pensamento econô-
mico e do fato de as pessoas não parece-
rem mais saber ao certo o que fazer. Hoje
há muitas controvérsias, ao contrário do
que ocorria no pós-guerra, quando havia
um certo consenso sobre as questões
econômicas, baseado na doutrina econô-
mica então dominante, a keynesiana. Um
consenso que obrigava até os governos de
direta a aplicar políticas social-
democratas. Ao mesmo tempo, nos pai-
ses do Terceiro Mundo prevalecia o es-
truturalismo, protecionista e desenvolvi-
mentista, criado em grande parte na
América Latina por economistas como
Raul Prcbisch e aplicado no Brasil a
partir dos governos Vargas e Kubits-
check.
JB — Esse consenso não existe mais...
Stoffaes — Não. As controvérsias atuais
estão ligadas à crise da economia real. Há
10 anos o mundo vê-se às voltas com
espetaculares flutuações das taxas de
câmbio, falências de setores inteiros da
indústria, redução dos índices de cresci-
mento e desemprego, um pouco por toda
parte e notadamente na Europa. A crise
definiu-se ainda mais com a quebra das
bolsas, que evidenciou a crise financeira.
Parti da idéia de verificar as relações
entre a doutrina econômica e a crise,
entre o real e o intelectual. O que me
espanta é ver que a economia pretende
ser uma ciência, e cm ciência, cm geral,
não há a multiplicidade de doutrinas que
existe hoje na economia. A ciência é uma
espécie de religião monoteísta, a econo-
mia já perdeu a conta dos seus deuses.
JB — Com tantos deuses, há contradições
dentro das próprias correntes, não?
Stoffaes — A corrente dominante do
pensamento econômico mudou c hoje diz
o contrário daquilo que os economistas
afirmavam há apenas 10 anos. Para sim-
plificar: no Ocidente, as teorias moneta-
ristas e neoliberais tomaram a frente,
enquanto o sistema Keynesiano afunda-
va. No Terceiro Mundo, o modelo estru-
turalista, de economia mista, proteção
contra as multinacionais, planificação
etc., largamente inspirado no modelo
soviético, também foi ultrapassado pelas
idéias liberais. Os países que praticam
essas políticas liberais, notadamente no
Extremo-Oriente — Taiwan, Hong-
Kong, Coréia do Sul —, registram um
desenvolvimento extraordinário, ao in-
verso dos que adotaram modelos estrutu-
ralistas, que ou fracassaram, como a
Argélia, a índia e a China, ou desenvol-
veram-se, mas já há alguns anos caíram
no impasse* da dívida e do marasmo,

g A doutrina monetarista não basta e o Keynesiamsmo acabou.
Com estas certezas, o cientista Chistian Stoffaes, 41 anos,

propõe a formação de uma nova teoria que incorpore a realidade
econômica atual. Entre esses fatos, o de que os Estados Unidos
estão em decadência; formam-se no Extremo-Oriente economias
com extraordinário poder e as dívidas do Terceiro Mundo terão que
ser desvalorizadas. Stoffaes, que acaba de publicar seu sétimo livro,
Fins de Mondes, resgata a teoria dos ciclos de Schumpeter para
prever, ao fim da atual crise, um novo ciclo de expansão. O Brasil
tem tudo para ser incluído nesse novo período de prosperidade
apesar de estar atualmente "no marasmo e impasse da dívida". Na
opinião de Stoffaes o problema do Brasil não é estrutural. "O 

país
investiu enormemente nos anos 70, mas endividou-se demais por
culpa dos economistas que estavam no poder." Formado pela
Universidade de Paris e por Harvard, Stoffaes recebeu no seu
gabinete, no Ministério da Indústria da França, o correspondente
Fritz Utzeri para fazer análises e previsões econômicas.
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casos do Brasil e do México. Na primeira
parte do meu livro procuro mostrar como
a economia evoluiu nos últimos 15 anos.

JB — Em seu livro o Sr. fala da prosperi-
dade pós-II Guerra Mundial, dos "30
anos gloriosos"; e prevê que a crise atual
dará lugar a 30 anos que classinca de
"sobérbòs". Quem vai viver esses 30
anos?
Stoffaes — Uma das chaves que propo-
nho para explicar o que ocorreu e o que

? Construiremos

uma
nova ordem para a

economia e então

será possível

partir para um

novo crescimento

ocorrerá é o retorno da teoria dos ciclos,
desenvolvida no início do século por
economistas como Kondratiev e princi-
palmente Joseph Schumpeter. Essa teo-
ria tinha caído no esquecimento, após a
guerra, porque a doutrina Keynesiana
sustenta que graças à política econômica
podemos escapar a fatalidade dos ciclos.
Quando a depressão começa a manifes-
tar-sc, segundo os keyncsianos é hora de
aquecer a economia para manter índices
positivos de crescimento. Ora, há mais de
10 anos estamos observando que essa
política não funciona mais. No final dos
70 ensaiaram-se várias políticas de aqué-
cimento, na Inglaterra, França, EUA, e

-isso- •fracassou. -Tentou-se também no
Brasil e no México. O resultado foi o
crescimento da inflação, o aumento dos
desequilíbrios financeiros, a perda de
competitividade.
JB — O que a teoria dos ciclos esclarece
sobre isso?
Stoffaes — Atuuliz.ando-a. podemos in-
terpretar o que ocorreu nos últimos 15
anos como o esgotamento do potencial de
um sistema de crescimento, com ind.ús-
ti ias motrizes que chegaram à saturação e
precisam ser transformadas, como a side-
rurgia, a do automóvel, a construção civil
e a de bens de consumo duráveis, setores
que propulsionaram a economia nos 30
anos depois tia guerra e hoje estão à
espera de uma reestruturação. Que leva-
rá tempo, ainda mais se considerarmos as
políticas defensivas levadas a cabo cm
muitos países ocidentais: nacionalização
de setores deficitários, subsídios, prole?cionismo e rigidez sindical. Tudo isso
torna mais difíceis a reestruturação e a
modernização.

,|li — E a relação de tudo isso com o
quadro internacional?

Stoffaes—As modificações somam-se ao
que acabo de descrever. Os EUA estão
em declínio; novas zonas industriais se
consolidam no Extremo-Oriente. no Bra-
sil, no México; a Europa alcançou os
EUA e o Japão corre na frente. Tudo isso
provoca um desequilíbrio. Vivemos um
período de reestruturação. Os anos entre
1945 e 1975 foram de expansão contínua,
com linhas de crescimento claras e uma
hierarquia internacional e industrial está-
vel. O período atual é de transição, com o
aparecimento de novos setores indus-
triais, ainda não totalmente maduros.
Construiremos uma nova ordem econô-
mica e política, mas ainda não é claro em
quanto tempo isso ocorrerá. Quando
ocorrer, será possível partir para um
novo período de crescimento equili-
brado.

JB — Como será essa nova ordem?
Stoffaes — Nesse processo de reesirutu-
ração a indústria terá um papel menos
importante do que teve até agora, porque
se automatizara. As chamadas indústrias
de base serão muito menos importantes,
e como tendência dominante teremos um
desenvolvimento fantástico dos serviços,
que se modernizam graças à informática e
a comunicação.

JB — O Sr fala mesmo em setor quaterná-
rio, quintehário...
Stoffaes — Deve ficar claro: se quisermos
entender o que está ocorrendo, precisa-
mos mudar profundamente nossas estru-
turas de reflexão. Defino isto como a
revolução intelectual que acompanha a
revolução tecnológica, uma nova maneira
de ver. Da mesma forma que Keynes
impôs um modo de ver adaptado à sua
época — a época dos assalariados, da
grande indústria, do estado previdência,
dos sindicatos — é preciso encontrar hoje
um novo ponto de vista. Para começar, a
divisão real da economia em setores pri-
mário, secundário e terciário está com-
pletamcnte defasada. A agricultura
ocupa hoje, nos países desenvolvidos,
uns três a quatro por cento da mão-de-
obra; a indústria tende a ocupar no
máximo 15%; e o resto ficará no setor
terciário, imenso e ainda mal compreen-
dido em seus mecanismos de funciona-
mento. Aliás, a própria expressão tereiá-
ria é simbólica, uma expressão cunhada
de modo semelhante a Terceiro Mundo,
ou seja, um lugar onde se põe o resto,
aquilo que não se encaixa muito bem nas
categorias predeterminadas, uma espécie
de cesta de lixo onde jogamos o que não
entendemos.

JB — E como vai ser a realidade social? O
consumismo persistirá? As atuais tendeu-
cias individualistas se manterão ou haverá
a busca de novos valores? Até que ponto a
economia pode dar medidas a isso?
Stoffaes— Acredito que a economia deve
procurar um novo método. Na prática, o
que acabou foi a macroeconomia, a eco-
nomií financeira, o conceito keynesiano.
De outro lado, sua recíproca, a doutrina
monetarista, também não basta para ex|
plicar a situação. Precisamos voltar a pôr
os pés no chão e perguntar qual é a base
da economia, real. qual a atividade dos
indivíduos, como trabalham, como vi-
vem, quais são os seus mercados, suas
aspirações e necessidades e, a partir dis-
so, tentar construir uma nova visão. Já
falamos do setor de serviços, das tecnolo-
gias de informação e comunicação que

estão cm pleno estado de revolução.
Tudo isso questiona os valores atuais. Por
valores entendo as necessidades e aspira-
ções humanas. Nos países industrializa-
dos as necessidades básicas, vestuário,
alimentação, moradia, foram razoavel-
mente atendidas, bem como a necessida-
de de produtos manufaturados. Hoje o
homem volta-se cada vez mais para a
qualidade: quer melhorar a qualidade de
sua vida, quer informação, educação,
cultura; e tudo isso representa um enor-
me mercado. Quanto ao individualismo,
acredito que a ideologia keynesiana era
ligada ao sindicato, e tal modelo teve
sucesso porque serviu de slogan e propa-
ganda para as forças sociais em ascendên-
cia na época, entre as duas guerras e no
segundo pós-guerra. Essa foi uma época
cm que os sindicatos se disseminaram e
ganharam poder, a massa de assalariados
cresceu e contestou o patronato. A dou-
trina keynesiana trouxe argumentos po-
derosos, com o apoio da ciência económi-
ca, às reivindicações dos assalariados. Ao
mesmo tempo forneceu argumentos à
burocracia, que procurava justificar a
ampliação do papel do estado na econo-
mia e desenvolver o dirigismo...
JB — Mas então, dado o desenvolvimento
que se registrou, essa doutrina funcionou
bem.
Stoffaes — Não tenho tanta certeza. O
certo é que o keyncsianismo serviu Como
instrumento de propaganda às classes em
ascensão, da mesma forma que as doutri-
nas clássicas de Adam Smith tinham
servido, no século XVI11. como suporte
ideológico à burguesia empreendedora,
que queria desenvolver-se face ao poder
monárquico, militar c clerical na França e
na Inglaterra. Hoje. nos países ociden-
tais, as relações de força mudaram, as
desigualdades se reduziram, emergiu
uma classe média forte c majoritária, a
classe operária encolheu e continua de-
crescente, praticamente não existe mais a
exploração capitalista que havia 110 come-
ço tio século. Em conseqüência., os sintli-
catos perderam um bocado a sua utilida-
de, o que vem levando a uma baixa
constante no índice de sindicalizaçáo,
enquanto há 50 anos era indispensável à
classe operária sindicalizar-se para resis-
tir à exploração)

Stoffaes — Acho que o crescimento dos
30 anos após a guerra deveu-se antes cie'
mais nada ao desenvolvimento de rioyaV
tecnologias muitiT produtivas. O motor,
elétrico de pequeno porte, tis avanços jia,,,
aeronáutica, os plásticos; a químicaorgà-
nica etc. provocaram essa expansão.

JB — Então a guerra foi responsável pelo
desenvolvimento da economia?
Stoffaes — E111 parte é verdade. A tle"-"'
pressão americana começou em 1929, e
embora Roosevelt tenha logo iniciado á"
aplicação do New Deal, o marasmo eco-'
nômico durou até 1938, quando hoíive"_
uma pequena recessão. A economia ,$ó'!
decolou em 1940, com a guerra e a
aplicação de novas tecnologias concebi-
tias nos anos 30. Isso cabe no processo
que Schumpeter chama de destruição''1
criadora: é durante os períodos de jecçs-!
são que as empresas mais pesquisam" e;
buscam saídas originais. Isso é o que se;<
passa hoje. Já os anos 50 foram pobres
em verdadeiras novidades tecnológicas—

JB — Hoje, por toda parte, há taxas de-
desemprego menos elevadas e semi-,
emprego sem muita proteção social. Isso e
o futuro ou parte da transição? B normal
uma economia com 12T? de desempre-1
gados?
Stoffaes — Ve jo nos pequenos empregar,
temporários uma regressão social, mas
também um prenuncio da economia do.
futuro, que não será mais uma economia
de assalariados, mas de pequenas empre-
sas individuais, de serviços coexistindo '
com as grandes empresas.
JB — Como vê o futuro dos países do
Terceiro Mundo, onde as necessidades
fundamentais não foram atendidas, nesse'
quadro de crescimento à base da automa-
ção e da informática?
Stoffaes — Primeiro é preciso rever o
conceito de Terceiro Mundo, que a meu ,
ver voou cm pedaços. E um conceito
ideológico, nascido da descolonização.,
que perdeu o sentido em função tia "<
extrema heterogeneidade desses países:
uns continuam muito pobres, outros são?
recém-industrializados. como o Brasil.*
Em conjunto, o chamado Terceiro Mim-
do progride, apesar de tudo. A índia 10/V
a sua revolução agrícola c hoje exporta
alimentos. O Brasil decolou rapidamen-
te. e a crise por que passa hoje é menos ¦
tle fundo do que de adaptação financeira.
O Brasil investiu enormemente nos anos
70, endividou-se demais; culpa talvez dos
economistas que estavam 110 poder e
viram tudo de um ponto de vista pura-
mente teórico.
JB — E o problema da divida externa?
Stoffaes — Os problemas que os países
endividados estão encontrando devem-se
a uma política monetária restritiva aplica- -
tia pelos EUA ainda 110 primeiro governo
Reagan. face à inflação que começava a
subir na área do dólar e que foi maiá -
responsável pelo choque do petróleo do
que as tensões entre o Norte e o Sul. o >
Leste e o Oeste. Com essa políticas
implantada por Paul Volker, os bancos
cessaram seus empréstimos e o Brasil foi
a maior vítima. Penso que agora estamos-"
numa fase de ajustamento. Na Eurojíií
após a guerra, vivemos problema seme-
Ihante. transitório. A fase de adaptação i
de vocês dura há vários anos e é perigosa
do ponto de vista político. Hoje observais
mos as conseqüências da política deíla-' >

JB — E do ponto de vista técnico, o
keinesianismo trouxe algo?
Stoffaes — Creio que ele serviu como 11111
meio para contornar o poder financeiro
dos institutos tle emissão. Era preciso ter
um instrumento científico para persuadir
a opinião pública tle que os bancos cen-
trais deveriam criar moeda mais fácil-
mente. De fato, os bancos centrais foram
subjugados. Nos anos 20, na Inglaterra,
quando o keinesianismo se consolida", há
uma luta entre os meios financeiros e
políticos. O Banco da Inglaterra queria a
volta ao padrão ouro, o que levaria à
deflação e ao desemprego, enquanto os
políticos e as empresas sustentavam que a
moeda não era sagrada, mas devia estar a
serviço da economia, e não o contrário,
A vitória do segundo ponto de vista
permitiu, num primeiro momento, uma
expansão bem mais rápida do que seria
possível com uma política monetária ul-
tra-rigorosa. Mas foi exatamente por isso
que fracassou: tle tão utilizada para servir
à economia, a moeda produziu a inflação.
JB — Mas a economia cresceu 011 não
graças a essas políticas?

? A guerra fez a

economia americana

decolar.
Durante
a crise as

empresas buscam

saídas originais.

cionária dos EUA os preços tios prodii-
tos que foram os responsáveis pela infla-
ção dos anos 70, como o petróleo, estão
caindo. A própria dívida do Terceiro.'.
Mundo estabilizou-se, e as bolsas taitf-
bem tlescerrou.

JB — Essa correção era indispensável?
Stoffaes — Era, e vai acelerar o fim

dos setores industriais esgotados, beml
como os esforços de pesquisa e inovação 4
das empresas. Além disso, estamos as>is- "
tindo a uma nova distribuição geográfica \
do poder. Os EUA perderam nitidamen- í
te a sua liderança industrial e tecnológica, t
Detêm ainda a liderança financeira, com j
o dólar, e naturalmente a diplomática e {
militar; mas isso também vai mudar. Os ;
EUA continuarão poderosos, mas deve- t
rão abrir espaços a novos poderes, à .
Europa, em particular à Alemanha; ao í
Japão e atis países tio Terceiro Mundo
que começam a desenvolver-se, como oj
Brasil, e os do Extremo Oriente. A que-
bra das bolsas e a baixa do dólar são si- }
liais dessa mudança dc relação das forças J
econômicas. O próximo passo deverá*SCr 1
a criação de um sistema monetário poli- <
cèntrico, com o marco e o iene ocupando ;
um lugar cada vez mais importante, ao l
lado do dólar. Em pouco tempo a Opep ;
vai faturar seu petróleo em várias moe- 1
das, e não apenas em dólar. Quanto à
dívida... penso que os países endividados |
dão provas de que são razoáveis. Não {
houve explosões reivindicatórias, cartéis {
ou moratórias maciças, ti que teria sido j
muito perigoso há dois ou três anos. Está "
na hora de os bancos entenderem isso e
desvalorizarem a dívida através tle meca- ,
nismos já existentes Ou promoverem a ;
eliminação, pelo menos parcial, de algji-
mas dívidas do Terceiro Mundo.

i
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Ex - 
diretores do Banerj vão depor na Polícia Civil

Marcelo Aulcr

A Comissão Especial de Inquérito que
apura as irregularidades no Sistema Ba-
nerj pediu abertura de inquérito policial
para investigar financiamentos no total de
CZS 411 milhões (em valores atuais) feitos
pelo Banerj Crédito Imobiliário às cons-
trutoras Emblema Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Colonial Empreendi-
mentos e Construções Ltda.

Em todas as operações destaca-se a
figura do ex-diretor do Banerj Cl, Paulo
Boucault júdice e nas duas construtoras,
coincidentemente, o sócio majoritário era
Oswaldo Mendes de Oliveira. Da Colo-
nial, ele era dono junto com Maria Mar-
cos de Oliveira e na Emblema, seu sócio
era Oswaldo Luís Marcos de Oliveira.

As coincidências, porem, não param
aí. Nas duas construtoras, tão logo foram
liberados os empréstimos feitos irregular-
mente, Oswaldo Mendes e seus parentes
trataram de se desvincular da sociedade e
sua parte foi adquirida por Roberto Fia-
viano da Silveira, em ambas as vendas.

Presidida pelo desembargador apo-
sentado Olavo Tostes Júnior, a Comissão
Especial de Inquérito, nomeada pelo go-
vernador Moreira Franco em outubro pas-
sado, pediu a abertura do inquérito poli-
ciai por considerar que em financiamentos
às duas construtoras "há suspeitas funda-
mentadas de que foi urdido um plano para
lesar o Banerj Crédito Imobiliário, permi-

Jjndo o locupletamento dos sócios das
mutuárias e possivelmente de pessoas da
administração do banco".

O pedido de abertura de inquérito foi
feito cm relatório enviado pela comissão
ao procurador-geral do Estado, Santos
Neves. Ele encaminhou o pedido ao secre-
tário de Polícia Civil, Hélio Saboia, que
ainda não se manifestou a respeito. Foi
Hélio Saboia, porém, que propôs ao go-
vernador a nomeação da comissão espe-
ciai de inquérito no âmbito do Estado.
Coube também a ele convidar Tostes
Júnior para presidi-la.

Emblema — Os financiamentos
concedidos à Emblema datam do final de
1986 e serviriam para a construção de três
conjuntos habitacionais em Nova Iguaçu:
nos bairros de José Hipólito e Rocha
Sobrinho e no distrito de Mesquita. Os
três pedidos foram feitos em um mesmo
dia, totalizando, na época, CZ$ 44 mi-
Ihõcs. Os parecercs técnicos do Banerj
foram contrários ao financiamento e che-
gavam a advertir que, caso as operações
fossem realizadas, deveriam ser "resguar-
dadas por garantias adicionais reais". In-
diferente a estes parecercs, os contratos
foram firmados estipulando que as parcc-
Ias seriam liberadas de acordo com o
andamento das obras.

O Banerj Crédito Imobiliário, porém,
fez a liberação das parcelas sem respeitar
o cronograma da construção. A 9 de
janeiro de 1987, já quase na mudança do
governo e a 50 dias da intervenção no
Banerj| foram liberadas quatro parcelas

totalizando C'Z$ 19 milhões 794 mil. O
próprio vice-presidente do Crédito lmobi-
liário, Wilson Fadul, determinou que ape-
nas um terço de três destas parcelas, que
totalizavam CZ§ 15 milhões, fossem libe-
radas naquele mês. Ele mesmo, porém,
voltou atrás e mandou pagar os outros
dois terços.

Hoje, aqueles CZ$ 44 milhões estão
avaliados em CZ$ 411 milhões, só com a
correção monetária feita por OTN, isto é,
sem computar juros. Dos três empreendi-
mentos, segundo a média ponderada feita
pela Comissão Especial de Inquérito, exis-
tem hoje nada mais do que 18% construí-
dos. No maior dos conjuntos, no bairro
José Hipólito, só estão de pé 5% da obra
contratada, embora tenha sido liberado
metade do valor contratado. No segundo
empreendimento, em Mesquita, liberou-
se 60,07% do valor contratado e em abril
apenas 8% da obra contratada foram
construídos. No de Rocha Sobrinho, a
liberação foi de 59% do valor contratado,
mas só 18% da obra estavam concluídos
em abril.

Neste financiamento da Emblema, se-
gundo a comissão, o diretor Paulo Júdice
liberou a mutuária de apresentar fiança
pessoal dos sócios proprietários que seria
a "garantia adicional real" proposta pelos
técnicos. No mês seguinte à retirada do
dinheiro, Oswaldo Mendes de Oliveira e
Oswaldo Luís Marcos de Oliveira vende-
ram suas partes na sociedade para Rober-
to Flaviano da Silveira e Paulo César Leal
Góes.

Paulo Júdi ce

Uma carreira

de sucessos,

nas pistas

Sc 
não tivesse pautado sua carrci-

ra recente pêlos desvãos da ad-
ministrarão, Paulo Júdicc, 39 anos,
seria quase um herói, desses que só se
vêem nos filmes. Magro, elegante,
sorriso fácil e acostumado às vitórias.
Desde os 16 anos, quando ganhou o
Campeonato Brasileiro dc Hipismo,
Júdice jamais permitiu que sua rotina
de trabalho o impedisse de dedicar
algumas horas do dia ao que rcalmen-
tc o apaixona: a velocidade.

Dublê de engenheiro e piloto de
corridas, sua vida nas pistas não po-deria ser melhor, em seis anos de
automobilismo: campeão dc ffot-carc
de kart e tetracampeão dc Marcas
pela Volkswagen, fábrica que o man-
têm sob contrato. Ano passado, es-
tendeu seu amor pela velocidade ao
mar e lidera a Classe 3 do Campeona-
to Brasileiro dc otf-shore. Agora, se

arma para a próxima temporada com-
prando por 100 mil dólares um barco
mais potente para correr na força-
livre, o que eqüivaleria à Fórmula-1
do mar.

O esporte ê caro, mas as despesas
não o preocupam. É dono da Golden
Cross Empreendimentos c Constru-
ções c tem interesses nas construtoras
Arpoa, Emblema c Colonial. Além
disso, os patrocínios da Sprinturbo e
da Golden Cross cobrem os CZ$ 300
mil que custam cada participação nu-
ma prova náutica.

Da Volkswagen recebe o carro
para correr, CZS 80 mil de salário,
passagens acreas c hospedagem,
quando corre fora do Rio. E mais:
todo ano a fábrica destina um Santa-
na para seu uso particular.

Na vida profissional, porem, nos
últimos anos só colheu desastres. No-
meado diretor de Crédito Imobiliário
do Banerj, em 1982, por indicação de
Gccy Sarmento, secretário particular
dc Brizola. ao final de quatro anos foi
considerado um dos piores adminis-
tradores do banco. Assessorado por
Milton Matera, Ulysses Arruda e
Helvécio Pessoa, Paulo Júdicc desen-

volveu até dezembro de 1986 uma
administração pontilhada por em-
préstimos polêmicos, um dos quais,
em 1983, depositou nas mãos de Fuad
Zacharias, um empresário mal-
sucedido, 11 bilhões de cruzeiros para
a construção de casas de veraneio cm
São Pedro d'Aldcia, na Região dos
Lagos." 

Zacharias, como já havia feito em
empreendimento anterior, não con-
clutu as casas e acabou entregando
metade do loteamento-ao banco co-
mo clação em pagamento 

— um me-
canisnío contábil que zera as contas,
absolve empresários c aumenta o
imobilizado dos agentes financeiros.

No final do governo Brizola, Jú-
dice foi afastado da diretoria de Crê-
dito Imobiliário durante a curta ges-
tão do deputado César Majg na presi-
dêricia do Banerj. Nessa época, ven-
deu o Mercedes preto que havia com-
prado à loja Corvctte, em Copacaba-
na, no início dc 1986. Conservou
ainda, segundo seus amigos, duas
lanchas, uma casa cm Angra dos
Reis, um apartamento na Lagoa e a
sociedade no restaurante Buffalo
Grill, no Leblon.

Técnicos deram parecer contra

O envolvimento do ex-diretor do Ba-
nerj Crédito Imobiliário Paulo Boncault
Júdice no financiamento feito à Colonial
Empreendimento e Construções Ltda. é
ainda maior, segundo relata a Comissão
Especial de Inquérito. Os parecercs técni-
cos alertaram para o fato de a Colonial"ter um capital de giro em queda sensí-
vcl". Diziam ainda que "ela náo vinha
operando no mercado nos últimos anos" e
de que se tratava de uma empresa de
pequeno'porte sem experiência de incor-
poração. Por isso, os técnicos do Banerj
consideraram incompatível o pedido de
empréstimo de 400.400 UPC (23 bilhões
de cruzeiros em outubro de 1985).

O empréstimo, no entanto, fji feito e
o contrato assinado em novembro do
mesmo ano. Só que o então presidente do
Banerj Carlos Augusto Rodrigues de Car-
valho determinara que só fosse concedido
metade do financiamento. Ao pé do des-
pacho do presidente do banco, porém,
Paulo Júdice deu novo despacho alegando
que a urbanização do terreno já estava
50% concluída (o que a Comissão de

Inquérito constatou ser falso) c mandou
liberar todo o empréstimo.

Oito dias depois dc assinado o contra-
to, a firma pediu a liberação das quatro
primeiras parcelas, no valor de 3 bilhões
de cruzeiros. Já cm abril de 1986, todas as
parcelas tinham sido liberadas, a despeito
de o cronograma ua ubra não estar sendo
cumprido. Neste mês, a empresa pediu
um reforço dc financiamento da ordem de
CZS 10 milhões, alegando a alta do preço
do material de construção (para o que
anexou uma reportagem de um jornal
datado dc janeiro daquele ano). Até outu-
bro foram feitos vários outros pedidos de
reforço de financiamento, tendo-se alega-
do. inclusive, que 70% das unidades esta-
vam comercializadas. No final, segundo as
contas da comissão, foram liberados CZS
50 milhões que, hoje, corrigidos por OTN
(sem juros), totalizam CZS 300 milhões.

No relatório enviado ao procurador-
geral do Estado, a comissão — que além
do desembargador Tostes Júnior conta
com a participação do procurador Paulo

Sávio de Souza e do criminalista Remo
Lainetti — alerta que "os recursos podem
ter sido desviados". Lembra ainda que a
Colonial estava incorporada à Emblema e
que, tal como aconteceu com esta, os
sócios majoritários da Colonial — Oswal-
do Mendes de Oliveira e Maria Marcos de
Oliveira — desvincularam-se da empresa
tão logo as parcelas do financiamento
foram liberadas. No lugar 'tos dois entra-
ram Antonio José Correia de Sampaio
Mello e Castro e Roberto Flaviano.

No conjunto habitacional da Vila
Caioba, segundo a Comissão dc Inqueri-
to, residem hoje moradores sem a menor
condição de arcar com o pagamento da
casa. Mais de 100 se recusam a apresentar
comprovante de renda ao Banerj.

O relatório da comissão só trata destes
dois casos por decisão do governo, que
pretende andar rápido com as apurações.
Assim sendo, preferiu-se apurar casos
individualizados, evitando-se que os pro-
cessos criminais e cíveis, de ressarcimen-
to, acabem demorando por conta do en-
volvimento de muita gente. (M.A.)

Ximenes alerta 
para 

riscos de

recessão e descrédito externo

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
& SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

| instituto ae Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro — IASERJ
AVISO DE CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA N^_02;88
PRESTAÇÃO DETERVIÇOSlSElJ^i^SXrtT^ÃNurFNÇStrPHlE^VENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES HOSPITALARES.
DATA. 02.03-1988 HORA. 10 HORAS
CONCORRÊNCIA N° 03/88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO E
DIETAS NAS UNIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO
IASERJDATA. 03 03.1988 HORA 10 HORAS
CONCORRÊNCIA N° 04/88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. ASSEIO. CONSERVAÇÃO:
DESINSETIZAÇÀO. DESCUPINIZAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS
E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE JARDINS E CANTEIROS.

COMUNICADO DA

TELERJ

RADIOBRÁS
Empresa Brasileira de Radiodifusão

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
EXTRATO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N° 001/88
A EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO —
RADIOBRÁS torna público que receberá até às 15
horas do dia 03 de março de 1988, propostas para
alienação dos imóveis abaixo relacionados:

— Imóvel situado na Avenida Brasil n°s 13.404/476,
Parada de Lucas, com 139.938,05m2 de área
total.
LANCE MÍNIMO: 73.476.000,00

_ Imóvel situado na Rua Barão de Piraquara n° 320,
Realengo, com 13.125,00m2 de área total.
LANCE MÍNIMO: 10.000.000,00

_ imóvel situado na Rua João Silva n° 44, Olaria,
com 882,00m2 de área total.
LANCE MÍNIMO: 5.000.000,00

O Edital completo e maiores informações poderão ser
obtidas nos seguintes endereços:
Praça Mauá n° 07, 20° andar, fone 296-7171, Rio de
Janeiro, ou SCRN 702/3, BI. "B", n° 18, 3o andar, fone
226-5399, Brasília-DF.
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: das 10:00 às 17:00 horas,
dias úteis.
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Ao Exmo. Ministro da Indústria e Comércio,
Dr. José Hugo Castelo Branco

os agradecimontos da
FOSECO

INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

pela confiança dopositada, ao aprovar o projeto do nacionaliza-
ção de peças REFRATÁRIAS DE ALUMINA-GRAFITE E
ZIRCONIA-GRAFITE, PRENSADAS ISOSTATICAMENTE que
irá dotar o Brasil, em curtíssimo prazo, desta alta tecnologia, tun-
damental para o processo de lingetamento continuo de aços.

Ao Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, que ava-
liou a necessidade da implantação desta tecnologia, a nossa sa-
tisfação em participar do seu programa de nacionalização.

Ao Núcleo de Articulação das Indústrias - NA1-SIDER, o nos-
so reconhecimento pelo trabalho orientado a nacionalizar insu-
mos e equipamentos destinados à Siderurgia.

Ao Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia -
a nossa gratidão pelo apoio nesta conquista.

CONSIDER,

Tendo em vista os graves aconteci-
mentos da noite de sexta-feira última,
o Ministro das Comunicações, Antonio
Carlos Magalhães, determinou ao Pre-
sidente da Telebrás, Almir Vieira Dias,
que a Telerj, utilizando todos os esfor-
ços, minimizasse os transtornos exis-
tentes.

Em conseqüência, o Presidente da
Telerj, Antonio João Ribeiro Ferreira
Mendes, por intermédio do Diretor de
Operações, engenheiro Jorge Alberto
Fonseca, colocou em estado de alerta
as equipes de manutenção, a fim de
atender aos trabalhos de reparos onde
fossem necessários, na Capital e Inte-
rior.

O Presidente da Telerj informa que
a Empresa teve problemas técnicos
nas estações telefônicas Maracanã e
Tijuca. Na estação telefônica Maraca-
nã, os telefones das centrais 228 e 248
ficaram interrompidos, por sobrecarga
nos equipamentos de energia elétrica.
No entanto, voltaram a funcionar, com
a utilização de grupos geradores.

Grande parte dos defeitos dos tele-
fones de assinantes está localizada nas
caixas de distribuição, instaladas nas
garagens dos edifícios atingidos pela
inundação (provocada pelo transborda-
mento do Rio Maracanã).

Mais uma vez, a pressurização dos
cabos telefônicos da rede externa im-
pediu que grande número de telefones
ficasse interrompido.

O Presidente da Telerj está em
contato permanente com o Governa-
dor Moreira Franco, informando-o das
providências tomadas pela Empresa.
Diretores e empregados desenvolvem
todos os esforços para dar continuida-
de aos serviços de telecomunicações
da melhor forma, como sempre têm
feito.

Maria Luiza Abbott
Kido Guerra
BRASÍLIA — O Brasil corre dois

scrios riscos, caso o governo não consiga,
mais uma vez, cumprir a sua determinação
de controlar os gastos públicos e reduzir o
seu déficit: mergulhar numa crise econò-
mica ainda mais acentuada, com explosão
inflacionária e profunda recessão, c não
obter confiança do sistema financeiro in-
ternacional, o que impedirá o fechamento
dc qualquer acordo dc refinanciamento da
dívida externa, ou a obtenção de novos
créditos.

A avaliação c do novo secretário do
Tesouro Nacional, Paulo Ccsar Ximenes,
que assumiu o cargo, na semana passada,
falando grosso: "Não adianta ninguém
programar despesas acima dos limites do
orçamento, por que não vamos liberar.
Náo há alternativa a não ser controlar o
déficit público".

Segundo Ximenes, "ou se resolve ago-
ra o problema do déficit, e isso está muito
claro na cabeça de todo mundo que está
no governo, ou as coisas vão ficar cada vez
piores c mais difíceis de serem resolvidas.
O governo está unido e convencido dessa
necessidade".

Admitindo a dificuldade dc se contro-
lar o déficit que no Brasil, segundo ele. é
estrutural — "110 próprio orçamento, já
existe o déficit", explica —o secretário do
Tesouro entende que "o governo nunca
esteve tão perto desse controle como
agora t; C|aer-dmonstrar à sociedade que
está absolutamente voltado para reduzir o
déficit do setor público".

Economia compulsória—A
Secretaria do Tesouro é o órgão do gover-
no que administra a entrada e saída de

recursos e Ximenes, teoricamente, é
-quem gualda a chave desse cofre, subordi-
nado ao ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega.

Até o ano passado, Ximenes reconhe-
ce que essa tarefa era mais complicada,
pois o governo tinha muito mais flexibili-
dade para aumentar as despesas, criando
gastos extraordinários com excessiva faci-
lidade — numa simples reunião do Conse-
llio Monetário Nacional ou até mesmo
através de uma ligação telefônica, em caso
de urgência. Essa flexibilidade, segundo
ele. levou ao descontrole, por causa da
enorme pressão de gastos, o que gerou um
déficit, em 1987, de 5,4% do Produto
Interno Bruto (ou cerca de CZS 645
bilhões, não corrigidos).

Com a unificação do Orçamento Mo-
netário e Fiscal da União — que para ser
alterado precisa de aprovação do Con-
gresso Nacional —, Ximenes garante que
essa flexibilidade acabou, pois agora o
governo federal ficou impedido de criar
novas despesas por conta própria. Caso
um Ministério qualquer resolva aumentar
sua dotação orçamentária, ele terá um
complicado caminho a percorrer.

— O ministro do setor terá que fazer
um projeto de lei, mandar para o presi-
dente José Sarnev. que o encaminharia ao
Congresso. Obviamente isso é inibidor,
porque a iniciativa passa a ser apenas do
Executivo e sua decisão de gastar fica
transparente. O controle é automático —
explica o secretário, duvidando que isso
venha a ser feito: "o presidente vai vetar
qualquer projeto de aumento de gastos,
porque ele, o presidente, passa á ser' ir
maior responsável".

Somente a unificação do orçamento,
no entanto, não é suficiente para manter

os gastos públicos dentro dl uma previsão—
que não comprometa os objetivos macroe-
conômicos do governo. Por isso, estão
sendo preparadas medidas adicionais à
unificação, que tem como carro-chefe a
revisão orçamentária, já que o orçamento
foi preparado com uma inflação de 120%
e um déficit de 2% do PIB (o equivalente
a CZS 660 bilhões, já corrigidos pela
inflação), agora em 1988.

— Pacote não existe, mas uma revi-
são do orçamento para que ele traduza
uma realidade, com a determinação de
prioridades. A própria medida é essa. As
unidades gestoras sabem que, se não esti-
ver no orçamento, nós não liberamos os
recursos. Então, cada unidade vai adotar
um procedimento que leve ao cumprimen-
to do orçamento — explica Paulo César
Ximenes.

Bom pagador — Outro objetivo
de Ximenes frente à Secretaria do Tesou-
ro é estabelecer uma programação finan-
ceira adequada para, segundo ele, reduzir
ainda mais os custos do Tesouro, através
de um ajuste maior entre entrada e libera-
ção de recursos.

O governo quer voltar a ser um bom
pagador e apagar a velha imagem de que
sempre atrasa seus compromissos finan-*xcifüs-=-cH*Z*Xiiíici 1 tsTijinrVcTToòc ticc» iw
a possibilidade de uma economia dc cerca
de 20% em seus contratos. "O governo é
tido como mau pagador e em conseqúên-
cia os fornecedores estão habituados a
embutir um aumento 110 seu preço de
mercado, geralmente um pouco acima dawfflflãçâoV^^B4í--XimeriesT.-que_jjilga...
indispensável se manter uma regularidade
nos pagamentos dos compromissos do
governo.

Metas para 88

serão alteradas

pelas revisões
BRASÍLIA— A revisão do orça-

mento da União, que tem sido, ao lado
da renegociação da dívida externa, a
principal tarefa da área econômica do
governo, vai reformular as principais
metas macroeconômicas para 1988. A
principal alteração está na previsão do
déficit publico, fixada em 2% do 1'rotlu-
to Interno Hruto, meta comprometida
desde o início de janeiro.

O secretário do Tesouro Nacional,
Paulo César Ximenes, prefere não re-
velar qualquer estimativa, porque con-
sidera que a decisão depende de uma
avaliação do governo sobre os efeitos
macroeconômicos do déficit.

Segundo ele, a realidade inflacioná-
ria distorce todas as contas do governo
e prejudica o projeto orçamentário,
cuja revisão está sendo feita com uma
inflação irreal — cerca de 260% ao ano,
ou 11,26% ao mês! Mas a base do
trabalho, explica Ximenes, está sendo o
acompanhamento das realizações dc
gastos em anos anteriores, o que permi-te que o Ministério da Fazenda tenha
uma visão próxima da realidade de

gastos futuros e reduza a possibilidade
de um descontrole das despesas pú-
blicas.

Conter o déficit através da obedien-
cia rígida ao orçamento é vista por
Paulo César Ximenes como fundamen-
tal para que o governo resgate a con-
fiança de toda a sociedade, inclusive
para o combate à inflação. "O déficit
do governo é mais do que um simples
número que está pressionando a pou-
pança privada. Ele sugere à população
que o governo é ineficiente, arrecada
recursos e depois desperdiça esses re-
cursos. Então, o que o ministro da
Fazenda tem que mostrar é que ele
consegue domar a máquina", observa o
secretário.
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Economistas prevêem novo choque

Dionísio Carneiro

e Modiario admitem

acordo com o FMI

ixegi Peirez

O governo não tem adotado
nenhuma medida concreta para
contenção da inflação, o pacote
fiscal anunciado no íinal do ano
reduziu-se à correção da tabela
progressiva pari pagamento de im-
posto dc renda pelos assalariados e
a inflação dc fevereiro em apenas
três semanas já atinge a marca de
17,5%. Diante desse quadro, os
economistas da PUC Eduardo Mo-
diano e Dionísio Carneiro vêem
poucas perspectivas para a econo-
mia nos próximos meses. O cami-
nho mais plausível, segundo eles, é
o fechamento de um acordo formal
com o Fundo Monetário Nacional
acompanhado de medidas restriti-
vas ao consumo e dc um novo
choque de desindexação que derru-
be a inflação para um patamar mais
baixo.

Os economistas avaliam que a
adoção dc um novo choque, ainda
nesse início de 88. seria motivada
pela 

"desorganização causada pela

aceleração incontida da taxa de
inflação". Essa aceleração já vem
se verificando nos primeiros meses
do ano. Em janeiro, o IPC oficial
foi de 16,51% contra 14,14% em
dezembro do ano passado. Agora
em fevereiro, o índice já supera
17%, num comportamento total-
mente atípico. Geralmente a infla-
ção de fevereiro é menor que a
janeiro porque no primeiro mês do
ano o índice contabiliza um maior
número de dias, enquanto o mês
seguinte é mais curto, até em fun-
cão do carnaval.

Assim como acham provável a
adoção de um novo choque, tanto
Modiano como Dionísio acham
que suas conseqüências depende-
ráo fundamentalmente da extensão
das medidas a serem adotadas pelo
governo. "Com o apoio de política
restritivas de demanda poderia lo-
grar-sc uma redução duradoura da
taxa de inflação". Essa restrição de
demanda, no entender dos econo-
mistas, abrangeria tanto a política
monetária quanto a política fiscal,
de maneira a reduzir o consumo do
governo e até provocando uma cs-
tagnação da taxa dc investimento.

O exercício feito pelos econo-
mistas da PUC supõe que um desa-

quccimento na economia e um pos-sível saneamento das finanças do
governo façam com que o choque
de desindexação provoque uma
queda substancial na taxa de infla-
ção. Eles estimam que essa taxa
possa ir do atual patamar de 500%
para algo em torno de 70%. ao ano.

Nesse caso, a economia ficaria
estagnada ao longo de 88, mas
poderia recuperar sua capacidade
de crescimento a partir dc 89, de-
pendendo fundamentalmente da
massa de recursos que o país deve-
rá transferir para o exterior a fim
de saldar os encargos da dívida
externa.

A questão é que, do ponto de
vista do curto prazo, o governo não
tem muitas alternativas. A hipótese
de um corte efetivo nos gastos
públicos não ocorreu. A ultima
tentativa nesse sentido, anunciada
já pelo ministro Maílson da Nobre-
ga cm dezembro passado, acabou
frustrada. O pacote anunciava o
fini de isenções fiscais, tributação
sobre mercados futuros e retirada
dos subsídios ás exportações. Pau-
latinamente, todas essas medidas
foram sendo revistas e hoje sobrou
apenas a discussão sobre o índice
de correção da tabela progressivado Imposto de Renda para as pes-soas físicas.
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Cobrança em abril assusta 
quem 

tem mais de uma 
fonteBrasília — Jooó Varolln

Maria Luiza Abbott

urasília — Os contribuintes
com mais dc uma fonte de renda
devem preparar uma caderneta de
poupança para enfrentar o Imposto
de Renda em abril: nesse mês vence o
prazo para pagamento da antecipação
trimestral do IR para quem tem mais
dc um rendimento mensal, da primei-
ra parcela do imposto devido na de-
claração dc 88, que deve ser acumu-
lado à retenção do imposto na fonte
— aquele que aparece no contrache-
que —, e do campeão para rendi-
mentos não assalariados.

Por isso, o secretário da Receita
Federal, Reinaldo Mustafá, determi-
nou a seus assessores que estudem
uma forma de permitir que os contri-
buintes obrigados à antecipação tri-
mestral reduzam sua dívida. Os técni-
cos trabalham com duas propostas:
uma, que permitirá a dedução da
restituição do imposto dc 88, para
aqueles que tenham recolhido a mais
na fonte no ano passado; outra, para
possibilitar a redução com o valor da
quarta parcela de devolução do im-
posto retido a mais em 85 — declara-
ção de 86 — e que vem sendo rstituí-
do anualmente.

Anualmente, a partir de abril, os
contribuintes com imposto a pagar já
sofriam o acúmulo de três formas de
cobrança do imposto. Mas, a partir
do pacote fiscal, que criou o recolhi-
mento adicional trimestral para quem
tem mais de um rendimento, o impôs-
to retido na fonte para estes contri-
buiiltes terá um aumento de cerca de
60%, cm relação ao que vinha sendo
recolhido até 87. A Receita Federal
prevê que 300 mil pessoas serão obri-

%

ii ^

Reinaldo Mustafá

gadas a fazer o recolhimento trimes-
trai, com um ganho de 189,3 milhões
de OTN — CZ$ 131,6 bilhões, cm
cruzados de fevereiro de 88.

Tabela—O adicional de Imposto
dc Renda foi criado pelo Decreto-Lei
2.396, de dezembro de 1987, e visa ao
equilíbrio entre o IR retido na fonte
dos contribuintes com apenas uma
fonte de renda e daqueles com mais
de um rendimento mensal. Por este
decreto, a diferença entre os dois
recolhimentos, de cerca de 60% em
média, deverá ser paga trimestral-
mente, a partir do último dia útil dc
abril.

Para calcular essa diferença, os
contribuintes devem somar os rendi-
mentos recebidos no primeiro trimes-
tre de 88 c aplicar o resultado —
depois de deduzir o desconto-padráo
e os abatimentos por dependente —
sobre uma tabela. Essa será corres-
pondente a três vezes o valor das
faixas de renda e da parcela e deduzir
da tabela de retenção na fonte aplica-
da mensalmente sobre os rendimen-
tos. Do valor do imposto devido
encontrado deverá ser deduzido o IR
antecipado cm cada fonte mensal-
mente e a diferença recolhida através
de um Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (DARF).

Os contribuintes com mais de
uma fonte dc renda, mas todas com
antecipação através do carnê-lcão,
não estão obrigados ao recolhimento
adicional. Também estão dispensadas
aquelas pessoas que tenham mais de
uma fonte, mas que o valor recebido
cm uma ou mais delas não ultrapasse
a 10% do total dos rendimentos. E
aquelas que tenham recebido até 15
vezes o valor do limite de isenção da
tabela fonte — CZS 180 mil neste
primeiro semestre.

Apesar de serem obrigados a pa-
gar essa diferença, os contribuintes
com mais de uma fonte de renda não
estarão retendo mais imposto do que
aqueles com apenas um rendimento.
Segundo os cálculos da Receita Fede-
ral, como o recolhimento é trimestral
e sem correção monetária, considc-
rando uma inflação de 15% ao mês,
os contribuintes com mais de uma
fonte ainda estarão retendo 23% a
menos de IR, que deverão ser com-
pensados na declaração anual.

Brossard assegura correção a

credor de empresas liquidadas

Consuelo Dieguez

BRASÍLIA — Os investidores de
instituições financeiras em liquidação
extrajudicial — como a Delfin, em
liquidação desde 83 — terão que rece-
ber seus créditos corrigidos integral-
mente a partir da data da liquidação, e
não apenas a partir de 1985, quando foi
baixado decreto obrigando a correção
monetária do passivo dessas institui-
ções, como entende o Banco Central.

Quem gãrante^e o ministro da Justi-
ça, Paulo Brossard, que, quando con-
sultor-geral da República, cm 1985,
emitiu um parecer, aprovado pelo pre-
sidente Jose Sarney e publicado no
Diário Oficial da União em 20 de de-
zembro de 85, determinando o paga-
mento dos passivos (débitos) das insti-
tuições financeiras em liquidação extra-
judicial com correção monetária inte-
gral a partir da data da liquidação.

q. parccei-foi-TqHCFgado 
"pêlo"

presidente da República e, como tal,
tem que ser obedecido — afirma Bros-
sard, explicando que desde o momento

que o presidente aprovou o parecer, ele
se tornou obrigatório para toda a admi-
nistração pública federal.

Atualmente, 124 instituições finan-
ceiras estão em liquidação extrajudicial,
e o Banco Central espera encerrar essas
liquidações e pagar os créditos dos
investidores até julho. O Banco Central
entende, no entanto, segundo a Direto-
ria de Fiscalização, que essas institui-
ções só devem pagar os créditos dos
investidores com correção a partir de 85
e não a partir da data da liquidação.

Com isso, os investidores do grupo
Lume, TAA e Banco Nacional Brasilei-
ro, por exemplo, há dez anos em liqui-
dação. ficariam com seu crédito conge-
lado até 85, só recebendo correção a
partir daquele ano.

— Se o Banco Central adotar esse
procedimento, estará desrespeitando
uma ordem do presidente da Repúbli-
ca, ficando os responsáveis por este ato
passíveis"clê"penalidades, inclusive de-
missão — assegurou Brossard, adian-
tando que fará uma consulta ao presi-
dente José Sarney ainda esta semana

I
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Fevereiro é o mès do
recolhimento da Contribuição
Slndicafdè profissionais liberais,
agentes e trabalhadores
autônomos.

Se você pertence a uma destas
categorias, lembre-se que a sua
Contribuição Sindical pode ser
recolhida até o final do mês.
E com um detalhe muito
importante: o sistema de
Contribuição Sindical é
informatizado e para que funcione
com rapidez e eficiência é
imprescindível que a Guia de

Recolhimento seja preenchida
corretamente. As informações
devem ser completas, cada uma
dentro de seu campo especifico.

Qualquer erro é detectado pelocomputador e a Guia será
rejeitada, acarretando atrasos em
todo o sistema.

Mas se tudo for preenchido
corretamente e você fizer o
recolhimento de sua Contribuição
no prazo certo, você evita multa
por atraso e todo o sistema da
Contribuição Sindical tem seus
objetivos alcançados.

CAIXA ECONQEnICA FEDERAL
MINISTÉRIO 1D TRABALHO

Governo José Sarney
TUDO PELO SOCIAL

Juiz condena mas isenta da pena

Sentença culpa

Nova República

e perdoa culpado

Evaldo Costa

IP ECIFE — Numa decisão iné-
*1» dita no Direito Trabalhista
brasileiro, o juiz presidente da Jun-
ta dc Conciliação e Julgamento do
município pernambucano dc Naza-
ré da Mata — distante 64 quilôme-
tros da capital —, Edson de Arruda
Câmara, deu ganho de causa ao
marceneiro Gercino Augusto da
Silva contra a microempresa em
que trabalhava, serraria São José
(que não recolheu o FGTS nem
pagou os demais direitos trabalhis-
tas do empregado que demitiu),
mas considerou a cobrança do dé-
bito — equivalente a 10 salários-
mínimos — incxeqüível, "tendo em
vista a precária situação financeira
da empresa, causada pela desastro-
sa política econômica do governo
da Nova República".

— Vi diante de mim dois mise-
ráveis. e não poderia estabelecer
uma condenação que agravasse a
miséria de uma das partes — expli-
cou o juiz, que, na sentença, convi-
dou empregado e empregador ao
perdão, acrescentando que os fatos"refletem coisas de um capitalismo
ilógico e estropiado, gerado pela
crise moral, que se exarccbou nos
últimos anos".

O juiz Edson de Arruda Cama-
ra tem 50 anos c está há seis anos
na Justiça do Trabalho. A decisão
tomada no processo, segundo ele,
estava madura em sua cabeça há
muito tempo, aguardando apenas
uma oportunidade. "Meu ponto dc
partida é a teoria da imprevisão,
segundo a qual ninguém pode ser
responsabilizado por dificuldades

3ue 
não dependem de sua vonta-

e", explica o juiz, enfatizando ser
este o caso das microcmprcsas bra-
sileiras, que receberam estímulo do
governo para funcionar mas agora
estão sem qualquer sustentação
econômica.

Nas audiências de instrução e
julgamento do processo, o proprie-
tário da serraria, José Severino da
Silva, compareceu sempre sem ad-
vogado. Ao convite feito pelo juiz
para fazer um acordo com o empre-
gado, respondeu: "Se tivesse di-
nheiro para isso, contrataria um
advogado". O acordo não foi feito.
O juiz, para basear sua sentença,
determinou a um oficial dc justiça
que examinasse a situação financei-
ra da empresa, constatando que ela
estava falida. "E as dificuldades
vividas, foi fácil constatar, surgi-
ram praticamente no ano de 1987,
quando teve uma reclamação tra-
balhista pela primeira vez", lembra
o juiz Edson de Arruda Câmara.

A Serraria São José, segundo
atestou o oficial de justiça Antônio
Alves de Araújo, sequer pode mais

ser considerada empresa. Nela tra-
balham apenas o proprietário, um
filho menor e um empregado. Em
1986 deixou de fazer contabilidade"por falta de condições para pagar
o contador". E, no ano passado,
cancelou seu registro na coletoria
estadual. Funciona no município
dc Vigência — vizinho a Nazaré da
Mata — no quintal da residência do
proprietário. Nos momentos mais
favoráveis, chegou a ter 10 pessoas
trabalhando permanentemente.
Com as dispensas, começaram as
reclamações na Justiça:

— Isso aconteceu com milha-
res dc pequenas empresas em todo
o país — atesta o presidente do
Centro dc Apoio à Pequena Em-
presa (Ceag), Davi Hulak, lem-
brando que o descongelamento da
OTN e a inflação multiplicaram os
débitos contraídos pelos microem-
presários. 

"Esse 
juiz merece uma

estátua", disse, por sua vez, o pre-
sidente da Associação dos Micro e
Pequenos Empresários de Pernam-
buco, José Edmilson da Silva.

O juiz sustenta que foi por
estar atento a essas dificuldades
que ele decidiu de forma "pouco
convencional" o processo. "Minha
sentença só não foi além porque os
limites da sistemática processual
brasileira me impedem de conde-
nar o único culpado por isso tudo:
o próprio governo, que induziu os
pequenos empresários ao endivida-
mento e à falência", diz o magis-
trado.

para saber as razões que estão levando
o Banco Central a divulgar que o paga-mento dos passivos de instituições será
feito sem correção monetária plena.Para o ministro, existem muitos interes-
ses por trás destas instituições.

A polêmica a respeito do pagamen-to da correção monetária — se a partirda data da liquidação ou a partir de 85é explicada por que em 74 foi criada
uma lei — a 6.024 — regulando a
liquidação extrajudicial e estabelecendo
o fim do pagamento da correção mone-
tária dos passivos (dívidas) das institui-
ções financeiras cm liquidação. Essa lei
é posterior à lei especial — a 4.380/64que criou o Sistema Financeiro da
Habitação, em 1964, que abriga o paga-mento da correção não apenas sobre os
ativos como também sobre os débitos
das instituições.

Pelo parecer do ministro Paulo
Brossard, emitido em 85, a Lei 6.024 "é
uma lei geral e não substitui a lei

. especial, a 4.380, que instituiu o Siste-
ma Financeiro de Habitação e criou o
BNH."

CP Eletrônica —A empresa gaúcha
CP Eletrônica Industrial, dedicada à fabri-
cação dc sistemas no brcaks, controlado-
res de tensão, estabilizadores e converso-
res de freqüência, voltados para a área de
processamento de dados, venceu todas as
licitações realizadass pela Caixa Econômi-
ca Federal para ampliação de automação
bancária dos serviços da CEF e apresen-
tou um crescimento real no ano passado
de 107%, com um resultado positivo de
US$ 2 milhões. Para 1988, a previsão de
faturamento da CP é dc USS 4 milhões,
segundo o diretor comercial da empresa,
Carlos Porto, que já iniciou o ano vencen-
do as licitações da Caixa com uma venda
de CZ$ 27 milhões.

Cedro c Cachoeira — A Cia. dc Fiação c
Tecidos Cedro e Cachoeira obteve em
I9S7 lucro líquido dc CZS 677 milhões,
representando CZS 2,69 por ação. Mas, os
acionistas, que já receberam cm setembro
e cm janeiro passado dividendos corres-
pondentes a CZS 0,64 por ação, não
deverão receber novos dividendos, segun-
do proposta da administração, pois aquele
valor está de acordo com o mínimo legal.
O balanço publicado pela empresa revela
que apenas 5% da receita operacional
bruta, que somou CZS 7,4S bilhões, resul-
tou das exportações, apesar da "melhoria
acentuada"ocorrida em 1987no mercado
externo, que este ano mostra-se retraído.
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Aqui vai uma colaboração da
lechnics para deixar este verão
ainda mais quente.
Agora você pode comprar seu
system modular em 5 vezes sem
acréscimo ao preço de tabela.
Estas condições e preços vão
durar pouco.
Vá correndo até o revendedor mais
próximo e garanta o seu.
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japones;-cortador de unhas
coreano
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Sâo Paulo — Josó Carlos Brasil

Copacabana

R- Gonçalves Dia;

Av. Rio Branco e Av. Pte. Vargas:
-chave de boca chinês;
-walkman japonês;-lanterna chinesa

COMPRAR

VENDER

ALUGAR

TUDO.

JORNAL DOSRABÜ.

Classificados

Os produtos contrabandeados es-
tão invadindo o Brasil cotn força
renovada. Nas capitais, vive-se em
meio a uma enxurrada de ofertas de
wáikic-tnlkies, televisores, rádios, cs-
tojos escolares e cosméticos da Co-
rcia, Hong-Kong, China e Formosa.
É o Oriente se estabelecendo no
Brasil, via Paraguai. A disponibilida-
de de bebidas e comestíveis finos não
fica atrás. Os ricos exploram cada vez
mais as duty Free Shop, para comprar
mais barato, sem apelar ao contra-
bando. Estas lojas, instaladas nos
principais aeroportos do país e dispo-
níveis apenas a passageiros interna-
ponais, estão tirando clientela das
mais tradicionais importadoras do
Rio de Janeiro e São Paulo. Na sua
última viagem ao exterior, o milioná-
rio Chiquinhp Scarpa gastou US$ 1
mil 500 nessas lojas. O dono da Casa
Lidador, do Rio, Joaquim Cabral,
sente o impacto e acusa as Free Shops
e contrabandistas de abocanharem
60% da antiga clientela. Diante da
acirrada disputa, os muumbeiros es-
tão oferecendo descontos de 5% a
10% nas compras de uísque e video-
cassetes.

Os preços das importadoras não atraem Locoselli e
Tabachi, que acabam saindo das lojas sem comprar

r~i Caixas de lápis, simples ou du-
pias, das marcas Mello Kitty ou

Patty, borrachas perfumadas, lápis
que entortam e um estnjo de dois
andares com suporte para livro e
cinco teclas que, acionadas, fazem
aparecer um apontador, uma caixi-
nha para guardar a borracha, uma
régua, um barônietro e uma lupa —
todos, produtos importados, — estão
fazendo a cabeça da criançada para
esse ano letivo. Quem pode, enco-
menda a parentes e amigos em via-
gem ao exterior. Quem não tem co-
nhecidos viajantes, acaba pagando
um preço alto nas papelarias e impor-
íadoras. O tal estojo tem similar
nacional que custa menos da metade,
mas a criançada grita e chora pelo
importado dos Estados Unidos.
''.Criança é um ótimo consumidor,
póis, mesmo não tendo dinheiro,
obriga os pais a comprar o que elas
querem", alegra-se Marques Câma-
ra, gerente da Importadora Chen, no
bairro Savassi, em Belo Horizonte.
~QÜB1 

ACREDITAR NO CONCURSO DO BC, VAI SE DAR BEM!
• Concurso para Técnico Básico do Banco Central será inevitável. Sào 400 vagas. Autorização saiu antes do decreto. Idade: 18 a 35 anos. Escolaridade:. basta estar matriculado (ou |á ter concluído) qualquer curso superior. Agora, candidatos terão mais tempo. Programa é extenso. Comece a se preparar ja. A

Degrau está formando nova turma intensiva especial. Informações: Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * Cinelândia (220-5715 e 220-7235^

R. Uruguaiana:
-relógio Casio
japonês;-cortador de unhas
coreano

•Av. N. S. Copacabana e
R. F. Magalhães:
-rádio AM/FM com fones

Hong-Kong;
-creme e desodorante

argentinos

Contrabando toma o mercado de 
produtos 

importados

Compra externa

de alimentos cresce
As importações de legumes e hortali-

ças industrializados dispararam para USS
8 milhões 568 mil (quase Kl vezes o total
de 1985 e o dobro de 1986), os produtosde carnes e peixes pularam até USS 10
milhões 761 mil (o iriplo de 1985 e o dobro-

[do ano seguinte) e os artigos fabricados
!com cereais e farinhas chegaram a USS
; 601 mil (seis \ezes em relação a 1985 e
quase o dobro de 1986).

Dois fatores explicam o incremento
das compras externas brasileiras. Em pri-'¦ méiro lugar, o Plano Cruzado, que embo-

; ra tivesse sido abatido em novembro de
1986, estendeu seus efeitos até os primei-

! ros meses do ano seguinte. "Boa parte
!dessas importações foram contratadas em
119{S6, mas só chegaram ao Brasil, fazendo
; parte das estatísticas, até meados de
; 198/'", afirmou u chefe do Departamento
|de Produtos Agropecuários e Alimentí-
j cios da Cacex, Armando Meziat. A segun-
Ida razão, acrescenta Meziat, é'a reforma
; tarifária parcial promovida;em 1986 peloi governo, feita para facilitar as importa-
içõçs de países membros da Aladi, que
!engloba da Argentina até a Venezuela.
' O exemplo mais claro dessa conjun-

íerde fatores é o extrato de tomate. As

Do Oriente ao Rio via Paraguai

"[V
i importações em 1985 desse produto mal
. chçgavam a USS 504 mil e em 1987 já
iestavam em USS 5 milhões, em grande
i parte dos países latino-americanos. Houve
'também casos de desacelerações de irrig
iportações. As compras externas de bebi-
;das chegaram a cüs(ar.US$.26-im!hüer798
snü ao "pais em 1986, depois de ficar em
USS 13 milhões 162 mil em 1985. Em
1987, ficaram em USS 14 milhões 956 mil,
exibindo ainda uma tendência de au-
.mento.

Salvador Pane Baruja

O Oriente chegou, via Paraguai, ao
Rio de Janeiro. Camelôs vendem, nas
ruas do Centro e da Zona Sul, dezenas de
produtos fabricados na China, Coréia do
Sul, Formosa, Hong-Kong e Japão. São
cosméticos, walkie-talkies, aparelhos de
TV e rádios AM/FM. carros de brinque-
do. estojos escolares automáticos, tesou-
rinhas dobráveis, cortadores de unhas,
relógios e ferramentas.

Não é preciso mais ir ao Paraguai ou
pagar em dólar numa Duty Free Shop
para comprar bugigangas eletrônicas. Na
esquina da N S de Copacabana e Santa
Clara, pode-se escolher entre um apare-
lho de TV preto e branco com rádio
AM/FM embutido por CZS 10 mil e um.
outro a cores por CZS 28 mil. Ambos são
coreanos. Ou então uma simpática tesou-
rinha dobrável da República Popular da
China por CZS 100 na rua Ouvidor, no
centro. Como em qualquer loja oriental
ou paraguaia, a pechincha faz parte, do
jogo. porque as vendas são poucas e a
qualidade da mercadoria sofrível.

Tradição — Tradicional ponto
de camelôs, na rua Uruguaiana, no cen-
tro do Rio. vendem-se em meio a produ-
tos brasileiros, basicamente dois tipos de
artigos importados: relógios e cortadores
de unhas. Os relógios marca Casio são os
mais procurados e os mas caros: u com-
prador desavisado poderá pagar até CZS
4 mil 500 por um modelo que, jura o
camelô, agüenta pressão d'água de até
200 metros de profundidade. "Se der
problema, pode trazer que a gente resol-
ve", garante o magro camelô, que com-
pra e vende sem nota fiscal. Depois de
cinco minutos de conversa, o preço cai a
CZS 3 mil 800 por um aparentemente

legítimo Casio japonês. Se o orçamento
do comprador não tiver esse poder de
fogo, pode optar por um outro Casio, de
origem desconhecida, provavelmente tal-
sificado na Coréia do Sul, que custa CZS

1 mil 300. Caso ainda fique caro, o jeito
será comprar o cortador de unhas corea-
no por CZS 150.

Mercado persa — A poucos
metros da Uruguaiana e bem no centro
da City carioca, desponta um mercado
persa. Ao longo dos quatro quarteirões
da rua do Ouvidor, cerca de trinta carne-
lòs oferecem tudo do Oriente. O coque-
luche do momento é o original alarme
para fraldas — um dispositivo eletrônico
toca uma suave música coreana toda vez
que o rebento do comprador fizer xixi ou
cocô. Isto pelo módico preço de CZS 600.
Na esquina da Rio Branco, o casal de
camelôs oferece a atração das crianças
neste início de volta ás aulas: o estojo
japonês automático, que guarda lápis,
tem apontador, relógio e calendário ele-
trônico. Prcço:.CZS 3 mil.

Loja aberta — O camelô esta-
cionado estacionado ira ntn^Javiibr cs-
quina com Quitanda exibe uma variedã3||
digna de uma pequena loja: telefone de
teclas da Coréia por CZS I mil 500, fitas
de vídeo TDK (japonésj a CZS 8U0, e
walkie-talkie coreano a CZS I mil 500.
Várias pessoas olham as bugigangas, mas
só uma compra. O economista Augusto
Rebello decide levar um carro vermelho
de Hong Kong para o filho de sete anos."Comprei por acaso. Está barato, mas a
qualidade não é boa. Também a criança
quebra logo", conforma-se Rebello. Na
Sete de Setembro e Quitanda, o estojo de
cosmésticos coreano (12 cores e quatro
bases) custa CZS 600, o walkman corea-
no não ultrapassa CZS 1 mil 500. "O

comércio aqui já foi melhor, mas, depois
que os fiscais da Prefeitura arrocharam, o
pessoal sumiu", lamenta um camelô, pos-
tado na Ouvidor.

Na esquina da Rio branco e Presiden-
te Vargas, em frente à Cacex (órgão do
Banco do Brasil que controla a importa-
ção oficial), a chave de boca de 22
tamanhos, de Formosa, o walkman japo-
nês e a lanterna fina chinesa chamam a
atenção dos compradores de produtos
contrabandeados. O auxiliar de escritório
da Embratel, Epifánio Oliveira Filho,
não se deixa impressionar pelo preço da
chave de boca (CZS 1 mil 300), muito
inferior ao nacional (CZS 2 mil 500). Ele
procura aliar preço à qualidade. "A qua-
lidade dessa chave é péssima. Quem usar
a chave o tempo todo vai logo ver que
não foi bom negócio comprar o chinês.
Aí o barato sai caro", analisa Oliveira,
que se afasta de mãos vazias. Nem a
redução de preço de 10% prende-o.
Copacabana devagar — Ven-
der não está fácil nem para os camelos
internacionais, embora baixar preços se
torne uma tarefa menos complexa para

-iiueni rião paga impostos. O vendedor do
prHrrrrTfTrTtrrTrtTr-g^^g^^ S de Copacaba-
na sente dificuldades em vender, mesmo-
com descontos de 5-%- a 10%, o aparelho
coreano de TV com rádio AM/FM embu-
tido. O modelo preto.e branco-ele-come-"çá oferecendo a CZS 10 mil, depois cai
para CZS 9 mil 500. O modelo a cores
passa, em poucos minutos, de CZS 28 mil
para CZS 27 mil. Fica mais em conta o
telefone com teclas e Tâdio-despertador
embutido Cobra (coreano) por CZS 6
mil. Mesmo assim, a clientela está escas-
sa, o mesmo movimento observado na
NS Copacabana e Figueiredo Magalhães.

Tree-shops' são melhor opção

Fátima Turci
SÃO PAULO — Caviar, salmão,

champanha e uísque não faltam nas me-
sas da elite consumidora de produtos
importados, apesar da proibição de co-
mercialização de vários itens e dos eleva-
dos impostos sobre os artigos permitidos.
O contrabando, solução rotineira para o
abastecimento de todos os tipos de pro-
dutos importados, vem perdendo merca-
do nesta capital, principalmente em bebi-
das e comestíveis, para uma fonte legal e
mais garantida de suprimento: Os free
shops, lojas dos aeroportos isentas de
taxas.

— Compro todas as bebidas que
quero em free shop — diz o empresário e
playboy Francisco — Chiquinho — Scar-
pa Filho. — Como viajo muito, e sempre
acompanhado, as cotas são suficientes
para o meu consumo, que não é pequeno,
porque recebo muitas visitas — esclarece.

De sua ultima viagem ao eNterior.
trouxe nada menos do que USS 1 mil 500
de bebidas, correspondentes aos seus
USS 300, mais as cotas de sua namorada,
Renata, das duas filhas e da governanta

_do Rrnaia. O milionário simplesmente se
recusa a pagar os preços cobrados pelas
casa importadoras,-obrigadas a recolher
impostos que elevam em até 900% os
preços de certos produtos. "Tomo sete
champanhas em Paris pelo preço de um
aqui", prossegue Chiquinho Scarpa,
acrescentando que só ocasionalmente re-
corre ao contrabando. A vantagem de
preço, segundo ele, é inegável: uma gar-
rata de uísque BalIantineVcusta CZL5
mil nas lojas importadoras, enquanto
uma caixa de doze unidades sai a CZS 18
mil no contrabando, que cobra CZS 60
mil por uma lata de dois quilo da caviar,

enquanto 120 gramas do produto em
importadoras custa CZS 14 mil.

Além disso, como salienta o empre-
sário e artista pláslkaAparício Basílio-da-
Silva, proprietário da perfumaria Rastro,
o contrabando é um risco duplo. "Eu
sempre optava por comprar em contra-
bando, mas corria o risco de não ler boa
qualidade", prossegue Aparício. "Agora,
como viajo muito, compro em free shops,
principalmente uísque e poire. e trago
dos países de origem alguns comestíveis,
como trufa temperada ou salmão."

Outro tradicional comprador em free
shops é Aziz Nader Sobrinho, dono da
Rakan Tecidos, que abastece sua adega
de uísque em constantes viagens ao exte-
rior. Apesar de utilizar o mesmo recurso,
Paulo Bastos, ex-vice presidente da com-
panhia de bebidas Ileulilein, e agora
detentor das contas de marketing da
James Buchanas e do grupo Chandon,
critica o contra-senso do governo brasilei-
ro. "No Brasil, podemos trazer até três
caixas de uísque sem pagar impostos,
enquanto que em qualquer país do mun-
do só se entra com duas garrafas", afir-
ma, ao dizer que empresários e executi-
vos abastecem suas prateleiras por um
ano em cada viagem.

Fernando Pessa, técnico em planeja-
mento que morou muitos anos no exte-
rior. não perde uma oportunidade de
pedir aos amigos que viajam para trazer
seus comestíveis prediletos, principal-
mente mostarda. "Venho aqui só para
olhar preços", diz ao sair da área de
importados do supermercado Eldorado.
O mesmo acontece com os amigos e
advogados Humberto- LoeosellLEilho e
Sérgio Tabacchi, apaixonados por vinhos
italianos mas que saem da importadora
Salute sem levar uma garrafa sequer.

Trabalho ilegal nos EUA

Proliferação da

economia informal

preocupa governo
Agência Ansa

NOVA IORQUE — Quando os
fiscais trabalhistas abriram as enferru-
jadas portas de um sótãó num palace-te abandonado perto de Corona —
um dos bairros mais populosos do
subúrbio nova-iorquino de Queens —
se depararam com um cenário da
Nova Iorque de fins do século XIX. O
repicar de máquinas de costura, con-
versas em espanhol de muitas mulhe-
res inclinadas sobre mesas mal ilumi-
nadas, um relógio de controle queindicava 9h, quando em verdade eram
ShlOmin. Era um sweatshop (sala de
costurar), ou seja. um local sem medi-
das de segurança, onde dezenas de
mulheres mal remuneradas e geral-
mente sem documentação em dia pro-duz.em trajes e camisas que nas lojas
são vendidas a preços ás vezes vinte
vezes superior ao custo de seu tra-
balho.

Por 20 anos o sweatshop de Coro-
na não incomodou ninguém. Manhat-
tan fet via de confecções clandestinas,
enquanto se expandia discretamente
impulsionada por migrações do cam-
po e da Europa. "Hoje, porém, as
oficinas fora de lei se propagam e o
fenômeno corre o risco de desembo-
car em uma tragédia a cada minuto",
observou Charles de Siervo, chefe dos
inspetores de controle naárea de Co-
rona.

Bastaria um fósforo para provo-car um incêndio iiiçpntrolávelj Os
cabos elétricos estavam todos expôs-
tos, perto dás mesas cobertas de teci-
dos. Por que as autoridades se preòj
cupam, alem dos obvios problemas de
segurança? Segundo os dirigentes do
setor americano de têxteis, há pelomenos 3 mil sweatshop espalhados
pelos subúrbios de Queens, Brooklyn
e Chinatown.

Os fiscais trabalhistas resolveram
Vigiar muito de perto as cerca de 4 mil
800 pequenas empresas que suposta-
mente operam fora da lei em Nova
Iorque, uma área que contribui com
90% da produção de artigos de ves-
luario de todo o Estado. Eles temem
que o revival das sweatshops desem-
boque numa nova onda de imigração
ilegal, fenômeno que o governo Rea-
gan lenta bloquear uicdianfe novas

normas que punem os empregadores,
impondo-lhes multas altíssimas. Os ^
resultados, porém, pelo menos a
curto prazo, parecem escassos.

Outros setores de labour intênsi-
ve além do de vestuário registram
uma intensificação da gravidade do
problema. Por exemplo, no Stíasla
Trinity National Forest, um parque
californiano, há algum tempo, um
contratador privado atraiu, prome-
tendo salários de 8,5 dólares por hora;
uns trinta mexicanos sem permissãode trabalho nos Estados Unidos, para
plantar árvores no bosque. Após tra-
balharem um mês por doze horas
diárias, com intervalo de descanso de
apenas vinte minutos, o contratante
os abandonou à própria sorte sem
proteção ou remuneração.

As estatísticas mais confiáveis in-
dicam que a contribuição dos imigran-
tes ilegais à força de trabalho america-
na é de 4 a 6 milhões de pessoas sobre
um total de 121 milhões de trabalha-
dores estimados pelo governo. "Além
do mais, uma boa parte pertence á
economia formal. De fato, muitos
imigrantes ilegais possuem documen-
tos legais obtidos clandestinamente e
em conseqüência pagam impostos co-
mo todos os outros", observou um
economista da Universidade de llli-
nois.

Outro aspecto a se considerar é a '
flexibilidade do mercado americano
de trabalho. Nos Estados Unidos, o
trabalho por empreitada não é ilegal e
por isso não há uma situação de
trabalho clandestino generalizado pa-
ra muitas empresas industriais de pe-
quenas dimensões. Nos Estados Uni-
cios é proibido o industrial home
work, o trabalho caseiro, porém só
para alguns setores manufatureiros,
como os de vestuário, de jóias e de
artigos cosmésticos e não, por exem-
pio. para atividades como a cópia de
mapas ou fabricação de envelopes
para cartas.

Jennifer Roback, economista da
Cieorge Mason University, que reali-
zou~üigii rí5~estudos sobre imigraçnoT—
observou que "o importante é que são
todas situações ilegais. Por outro la-
do, cabe perguntatr o que faria toda
essa força de trabalho sem essas opor-
tunidades". Na sua opinião, além do
mais. "a utilização de mão-de-obra
remunerada com salários inferiores
aos vigentes permite as empresas de
pequenas dimensões sobreviver dian-
te de uma concorrência estrangeira
sempre mais agressiva".

TOMADA DE PREÇOS 001-88

,¦ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial Ceará torna público
que, às 16:00 (dezesseis) horas do dia 18 (dezoito) de Março' de 1988, fará realizar recebimento e abertura de propostas re-'' lativas a TOMADA DE PREÇOS 001/88, visando a contratação
de firma, para fornecimento de um sistema de tempo, Central
Horária, composta de um Relógio Mestre com capacidade de' comando para 80 (oitenta) relógios secundários de uma face,
observadas as condições e exigências constantes do Edital.
A licitação será regida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e modifica-

\ ções decorrentes cios Decretos-Lei 2.348/87 e 2.360/87.
Ó Edital se encontra à disposição dos interessados, podendo
ser solicitado junto a comissão permanente de Licitação -
CPL/MATPER CE, instalada à Tv. Maranguape n° 73 Centro,
fone 08'B.231.7999 e 231 7404, Telex 85.2425, Fortaleza-

AVISO

R. do Ouvidor e Av. Rio Branco:
-tesourinha chinesa dobrável;
-estojo escolar automático
japonês;-alarme para fralda coreano

R. Sete de Setembro e
R. da Quitanda:
-cosméticos coreanos;
-walkman coreano;
-ferramentas coreanas

R. do Ouvidor e R. da Quitanda:
-Walkie Talkie coreano;
-telefone de teclas coreano;
-fita vídeo TDK japonês;•carros de Hong-Kong

R. Santa Clara e
Av. N. S. Copacabana:
-TV e rádio AM FM coreano;
-telefone de teclas despertador
coreano
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Torcida 
faz 

a 
festa

do vôlei em Ipanema

Foi um dia de frustrações, para a
dupla pernambucana, mas cheio de brin-
cadeiras, alegrias c esperanças. 0 início
do qualMng, que marcou a abertura do
I! Campeonato Mundial Masculino de
Vôlei de Praia, no Posto 1(1. em Ipanema,
mostrou que as duplas brasileiras, cm
geral, estão num nível acima do ano
passado; que os estrangeiros também são
bons jogadores e que o interesse do
público será superior.

A participação do público, em algu-
mas partidas, foi mais notada e divertida
do que a dos jogadores. Incansáveis, os
torcedores não pararam de falar um ins-
tante sequer. Nada passou sem um co-
mentário. Desde os protestos da dupla
gaúcha Cleber/Jararaca contra a arbitra-
gem, na partida com Léo e Girin, até os
gritos do americano Tim Hovland, que
forma dupla com Mike Dodd e ocupa o
segundo lugar no ranking dos Estados
Unidos.

A primeira partida de Hovland e
Dodd, na quadra 1, ao lado da Central,
foi a que atraiu mais atenção do público.
Diante dos pernambucanos Garrido e
Moreira, que já tinham perdido no pri-
meiro jogo, eles não tiveram tempo de
mostrar o talento que-carregam pelo
mundo. Fizeram o suficiente para ganhar
por 15 a 1.
— Foi um aprendizado para nós, que
estamos juntos há duas semanas — disse
Garrido, que chegou na madrugada de
sábado com seu companheiro e pode
voltar hoje para Recife.

Os dois americanos voltaram a jogar
contra Mauro e Vagner e venceram nova-
mente sem muito esforço, desta vez por15 a 5. Outra dupla dos Estados Unidos,
que também jogou ontem, formada porAngel Smith e Deny Selznick, venceu

facilmente seus dois adversários:'os cario-
cas Guilherme/André e os paulistas As-
sis/Zé Luís.

Euforia — Outro jogo que levan-
tou o público foi entre os brasileiros
Serginho/Pinf e os italianos Squeo/Seg-
nalini. O talento de Pina, ex-jogador da
Seleção Brasileira, C1B, Botafogo c Mu-
minense; e o empenho de Serginho, ex-
atleta do Fluminense, contribuíram para
que a dupla vencesse por 15 a 2 e
assegurasse o primeiro lugar para a se-
gunda fase do qualifying.

Após os jogos de ontem, oito duplas
asseguraram a classificação para hoje. As
duas mais bem colocadas terão o direito
de entrar na próxima fase, que começa
terça-feira. Os resultados de ontem fo-
r.im: Squeo/Segnalini WO x Paulinho
Carláo; Mauro/Vagncr 15 x 6 Garrido/
Moreira; Marlos/Chocolate 15x8 Jarara-
ca/Cléber; Smith/Sleznick 15x6 Assis/Zé
Luís; Serginho/Pina 15x2 Squco/Segnali-
ni; Hovland/Dodd 15x5 Mauro/Vagncr;
Léo/Girino 15 x 10 Cléber/Jararaca; Gui-
lherme/André 15 x 6 Assis/Zé Luís; Ser-
ginho/Pina WO x Paulinho/Carlão; Ho-
vland/Dodd 15 x 1 Garrido/Moreira;
Marlos/Chocolate 15 x 6 Léo/Girino; e
Smith/Sclznick 15 x 4 Guilherme/André.

Os jogos de hoje começam às 9h c
são: Serginho/Pina x Léo/Girino; Marlos/
Chocolate x Squeo/Segnalini; Hovland/
Dodd x André/Guilherme; e Smith/Selz-
nick x Mauro/Vagner. Ontem, após o
encerramento do qualifying, os torcedo-
res tiveram uma mostra do que será a
partida de segunda-feira, às 15h30min,
entre brasileiros e estrangeiros, em bene-
fício das vítimas dos temporais que têm
caído sobre a cidade. Eles realizaram um
descontraído treino, sem preocupação de
placar.

A corrida para o sucesso
Os planos da Kock & Tavares, res-

ponsável pela realização do 11 Mundial de
Vôlei de Praia, são ambiciosos. Até 1990,
a empresa aposta na consolidação do
esporte em outros países, além do Brasil e
Estados Unidos, e sonha com a criação do
Circuito Internacional, inspirado na Fór-
mula-1, e que teria competições na Euro-
pa5 Américas do Norte e Central, Oceania
e Asia.

A valorização do vôlei de praia come-
çou há três anos, quando o público lotou o
trecho na praia de Ipanema, em frente à
Rua Henrique Dumont, para assistir às
exibições de nomes consagrados cm qua-
dras fechadas. Com o I Mundial, dispu-
tado em fevereiro passado, a Kock &
Tavares começou a colocar em prática
uma estrutura profissional.

Além de aumentar o interesse pelo -
yõlef de praia, o Mundial deu várias lições
para a Kock & Tavares. Uma delas, o
público que acompanhou a competição
ano passado, logo perceberá. A quadra
central teve sua capacidade aumentada de
cinco mil para 10 mil pessoas. Apostando
no interesse do torcedor e com o patrocí-
nio de grandes empresas (Nívea, Rainha,
Chevrolet, Molico, C&A, Brasilit e An-
tarctica), a Kock começou a montar, já na
praia, toda estrutura para a competição.

I:r"Bi>T3iTno5-3qt«-éesde 36 de -janeim
— explica Fernando Von Ocrtzen. 29
anos, formado em Administração na Uni-
versidade do Sul da Califórnia, diretor da

Kock & Tavares c sócio de Luís Felipe
Tavares, presidente da empresa. — E não
temos dúvida de que será um sucesso.

Para dar estilo e nível a este Mundial,
a Kock & Tavares está investindo CZS 50
milhões — os prêmios são cm dólares e
vão de USS 12 mil para o vencedor até
US$ 1 mil para o último colocado — c não
acredita em prejuízo. Ano passado, a
empresa percebeu que esta nova opção,
que deverá entrar no calendário turístico
da cidade e possivelmente no da Embra-
tur, dificilmente termina no vermelho.

A tendência do vôlei de praia é
crescer cada vez mais — observa Fcman-
do, um entusiasta desta prática. — O
interesse de outros países está aumen-
tando.

O otimismode Fernando não é exage-
rado. Na Olimpíada de 92, em Barcelona,
o vôlei de praia tem presença confirmada.
Resta saber se como csporte-competiçáo
ou apenas exibição. Por isso, o critério
para o convite às duplas internacionais
passa obrigatoriamente por uma consulta
ao ranking. Estão aqui os melhores profis-
sionais de vôlei na areia dos Estados
Unidos e da Europa.

A escolha tem que ser bem critério-
sa — explica Fulvio Danilas, diretor técni-
co da competição, e também com forma-
rãn na 1 Universidade do Sul da Califórnia.
— O Campeonato deste ano seraTríelnõr"
do que o do ano passado c a nossa idéia é
melhorar o nível cada vez mais.

\

... 
v,5.

MÊ m
.<4?

I /

UiAiKHÃ .Q RAINHA

Os norte-americanos Smith e Stoldes, no bloqueio, mostraram no treino que são favoritos ao bicampeonato

Sohn e seus jovens diante de um desafio
Arnniwr» "

A Seleção é para
90 mas deve dar

certo já em Seul

Fernando Lacerda

BELO HORIZONTE — Na mo-
desta cidade de Lavras, interior mineiro
e bem distante desta capital, o coreano
Yong Wan Sohn deu início anteontem a
seu mais sério desafio à frente da Sele-
çáo Brasileira masculina de vôlei: pre-
parar uma equipe bem forte para dispu-
tar o Campeonato Mundial de 1990,
ouc o Brasil sediará, mas que também
dê ótimos resultados já ria Olimpíada de
Seu^ daqui a sete meses.

E impossível dizer se Sohn vai con-
seguir vencer o desafio — ele está
convicto que sim —, mas que o trabalho
foi meticulosamente elaborado não há a
menor dúvida. Tanto que o programatraçado prevê a realização de 50 amisto-
sos contra as melhores equipes do mun-
do, a fim de dar experiência internado-
nal a esta renovada seleção que ele
espera que atinja no Mundial de 90 todo
seu esplendor físico e técnico, uma vez
que a maioria terá em torno de 25 anos,
a idade que ele considera ideal. Com as
50 partidas, Sohn acredita que os joga-"dores brasileiros tfpTÊTíiíetão a enfrentar"
todos os estilos:

••••'¦; /' - v> '

l-V&BSSBBBiS. *
Sohn crê nos jovens

— É diferente, por exemplo —,
explica Sohn —, enfrentar os asiáticos,
com seu jogo veloz, e os europeus,
especialistas em bolas altas e com estilo
mais de força. Convoquei alguns joga-
dores muito jovens para que eles pos-
sam adquirir esse aprendizado para o
futuro. E claro que sendo tão jovens
ainda não saberão ainda enfrentar as
grandes equipes do vôlei mundial, mas
com o tempo, participando de jogos,
vão ganhar essa condição.

O mais jovem de todos é Ângelo,
do Fiat-Minas, que tem 17 anos e
1 ,94ir. Ele-acha-- que- foferconvocado-"para o futuro" e só se considera tão

grande quanto os mais velhos "no tama-
nho". Mas tem esperanças de estar
incluído entre os 12 que vão a Seul —
seis jogadores serão cortados em abril.

Único canhoto do grupo, Ângelo
pode ser utilizado por Sohn como fator-
supresa em alguns jogos. E o própriotécnico não descarta a possibilidade de
levá-lo, lembrando que está preparandouma seleção também para o Mundial de
90.

— Temos de compensar nossas de-
ficiências, que são a falta de cxperién-
cia, o bloqueio e a defesa, com muito
treinamento e dedicação. Mas o joga-dor brasileiro tem uma grande capacj!
dade de adaptação e não teremos gran-des problemas. Podemos citar o exem-
pio dos ievantadores: são todos baixos,
mas é o que temos no país. E eles
acabam compensando a pequena esta-
tura com uma grande impulsáo e muita
garra — comentou o técnico.

O levantador Maurício, da Telesp,
20 anos, 1.84, disse que não se preocupa
com a estatura. "Nem todas as equipes
têm Ievantadores altos", observou. O
atacante Carlão, da Pirelli. 22 anos,
l,96m, considerado pelo auxiliar técni-
co Paeome o maior potencial do grupo,
acha que é hora de os brasileiros se
preocuparem menos com o volume de
togo-e- mais com os-detalhes, que ac-a—
bam decidindo as partidas.

O técnico Sohn vai saber dosar
esse time, para fazermos bonito cm Seul
— afirmou.

Palestra — "Já vi muita genteboa acabar a carreira praticamente an-
tes de começar." Esta foi a frase de
advertência usada pelo presidente da
Confederação Brasileira de Vôlei, Car-
los Nuzman, aos jogadores, numa pa-lestra, durante a apresentação da Sele-
çáo Brasileira. Ele quer evitar que os
jogadores "calcem sapato alto", pois a
maioria é muito jovem.

Craques mesmo vocês só serão
quando conseguirmos o título olímpico
ou mundial — afirmou.

Nuzman disse que a Olimpíada de
Seul vai ser a competição mais difícil
enfrentada pelo vôlei brasileiro nesta
década. Afirmou que, desde 1978, na
Itália, não houve uma competição com
a presença de todas as grandes equipes
mundiais como agora, pois até a presen-
ça de Cuba ainda é possível.

Queremos uma seleção de gucr-
reiros. Mas. lembro que isto não é uma
corrida de Fórmula-1, não queremos os
resultados hoje. Temos sete meses paranos prepararmos e o importante é queestejamos no ponto à época da competi-
çáo — completou Nuzman, atentamen-

—te-ouyido pelos jogadores e pelo técnico-
Young Wan Sohn e o auxiliar Pacome.

Clássico de éguas ê

a boa opção da tarde

O campo da primeira versão do
novo Clássico Euvaldo Lodi (Listcd
Race), unia milha na grama para
éguas de três anos e mais idade,
principal atração da reunião desta
tarde no Hipódromo da Gávea, con-
seguiu alcançar um nível nobre muito
poucas vezes visto em nossa progra-
maçáo há muito tempo.

A simples presença de três ganha-
doras de Grupo I como Rasharkoin
(Vacilante I! em Malindi, por Sabi-
nus), criação e propriedade do Haras
Santa Maria de Araras, a líder de sua
geração, Sweet Honey (Egoísmo em
Sweet Doca, por Kurrupako), criação
e propriedade do Haras São José da
Serra, talvez o segundo nome femini-
no da mesma fornada, e Coinodista
(St. Chad cm Nuza, por Waldmeis-
ter), criação e propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande, outro
nome de peso da mesma turma, dá
bem uma medida do interesse que a
prova despertou. Por tudo, os cario-
cas, apesar da grama pesadiLjjmun-
assistir a um belo páreo.

Normalmente, estes três nomes
tem que ser colocados, na ordem, em
primeiro plano, com Rasharkin. ga-
nhadora dos grandíssimos clássicos
Diana (Grupo 1), do Rio e de São
Paulo, um importantíssimo doublé,
um pouco acima. Perfeitamente à
vontade na milha, onde, inclusive,
levantou as One Thousand Guineas
cariocas do ano passado, grande clás-

Jaule Raft está bem cotado
Um dos mais cotados para a vitória no

último páreo de hoje, Jaule Raft foi
também o melhor nos aproritos realizados
durante a semana na Gávea. Com Gonça-
lino Feijó de Almeida, impressionou ao
passar 600 metros em 36s, cravados, finali-
zando controlado e com muitas reservas.
Páreo a páreo, estes foram os animais que
se destacaram nos exercícios para a corri-
da desta tarde:

páreo— Joic D'Amour, com José

Hoje na Gávea Indicações

sico Henrique Possollo (Grupo I),
superando a citada Sweet Honey, a
filha de Vacilante 11, sem problemas
quanto à raia, apesar de largar por
fora de todas, é, tecnicamente, a
força. Sweet Honey, por sua vez, não

de deixar de ser considerada, tam-
ém tecnicamente, a sua principal

rival. Todos devem lembrar-se que,
além de correr também na pesada,
ela derrotou Rasharkin nos dois qui-
lòmetros do Brasil de éguas, grande
clássico Organização Sul-Americana
de Fomento ao Puro-Sangue de Cor-
rida (Grupo 1). Finalmente, fechando
o trio, Comodista, que pintou muito
bem no final de seus dois anos e início
de três, reaparece de longa ausência
(não corre uesde agosto). Ela, então,
insinuava uma recuperação vencendo
com facilidade, mas sobre campo
bem limitado em termos de classe, o
simplesmente clássico Duque de Ca-
xias (Grupo II).

Além desse trio, mnk dojs nomes-
-rife^üiiuii^iiicTlassicôs estão inseri-
tos c devem ser olhados com atenção
e respeitados: Douce Chris (Tumble
Wind em Dowerless, por Busted),
criação do Captain A.D. Rogers e
propriedade de Fazenda Mondesir, e
Gest Choice (Waldmeister em Exar-
que, por Exbury), do Ilaras Santa
Ana do Rio Grande, ganhadoras, em
1987, respectivamente das milhas dos
simplesmente clássicos José Carlos de
Figueiredo (Grupo 111) e Salgado
Filho (Grupo 11), contra os machos.

I" PÁJttO - Às 14:30 - 1 000 metros - MA.MA -
INEXATA -

Animais de 6 anos e mais, ganhadores até Cl\ 10 000.00- ÜUPU EXATA
1- 58 In). I. Manns 8°!08) le Due 13 Al 82s
2— B!ud Sen 54 4 G. Pessanna 5°(09) Calmira 1.1 KP ?0s4
3- Afiafio 57 5 J Aureus 3C!06) 0, lop?s*(CPJ 1.1 Nl 72s2
4- Rug*i 57 6 1 C. Castillo 6°(Q7) Gcrefl 1.3 Al S2s4
5— nanga Patat 55 7 R. Rodngues ap. 3 9°(09) Calmira 1.1 NP 70s4
6— Pirarucu 58 2 G. F Sitva lc(08) Gnmmen 1.3 AL 84s3

Nice Good 58 3 1. Ricarco 6°(07) Jen de Paume 1.3 ft 82s 1
2® PARE0 — As 15:00 — 1400 metres - GRAMA - tgjas de 3 anos. sem mais de umi vit6r»a

TRIEIATA - 0UPLA EXAIA
1— Jote D'Amour 56 1 1 Aurtlto 1°(06) Bretelfe 1.3 ft 81sl
2— Xis-bbfa 55 2 M. Ferwa 2°(08) Softonre 1.3 Al 81s2
3— higaoa 55 3 G f Airwda 5°(C9) Jack J:;gs 1.3 ft 81s
4— Olna si 56 4 J. M S<tva 1°(10) Dakmaru 14 AP 88s2
5— &aiba 56 5 W. Gon^alves 5°(08) Sortwnne 1.3 Al 8!s2
6— Oesenhista 56 6 ) Ricardo 3°(06) Fausse Motive 1.4 Al 86s
7— Viuva 56 7 C 'aver 1°(08) Diagnose 1.4 Al 89sl

3° PARE0 — As 15ti30min — 1000 metres — GRA.VA — Cavalos de 4 anos, sem vtt6na
INiCIO 00 CONCURSO - IRIfXATA - DUPIA EXATA

1— tyianen 57 1 j Pinto 5°-7 Nuestro 1.4 Al 83s4
2- 0nine Moonshine 57 2 G.FAJmeida 1°- 7 Savi (RS) ' 1.3 ft 82s 1
1— Oro Bianco 57 3 l/Andrade 7°- 7 And-/ Boy 1.4 Al 90s2

Admnadc 57 4 J.Ricardo 4°- 8 Xocrivel (Fb) 11 AP 68s3
S~ Anjou le Bel 57 5 E S Rodngues ap 1 6°- 8 Xocrivel (U 1.1 AP 68s3
6- Message 57 6 WGon^lves 4<M0 Tuleco (Fb) 1.1 ft 69s
7- Manner 57 7 Ji.Garcia UMI Kassytf 1.1 AP 68s2

So Brr.-? 57 8 C.Vasconceics ap.4 2°- 8 loto W (Fb) 11 AP 68s3
9- Cloud In Heaven 57 9 G.F.Sih/a 1°- 7 Jaule Raft (RS) 1.2 AE 75s4

4° PARtO — As 16.00 — 2,000 metres — GRAMA — Ammais de 4 anos e mais, de duas a 5 vitonas
TRIEXATA - OUPlA EXATA

— Eignr,four 54 1 GFAimeida 1° (07) Conctisvo 20 Nl 127s3
— Bufic -55 3 ?^*^ 2° (05) El Aguemde(fb) 2.0 NP 129s3
— Classista 61 4 P.Ca'doso 2° !05) Radnage 2.4 GU 149s
- Gianpietro 58 5 J.Pe«sanr,a 4° (04) File O'Oro 1.6 Al 98s

— Filo O'Oro 58 6 JAuril'O 1° (04) Saturdays Night 1.6 Al 98s
- Shelter 59 10 J.F.Reis 6° (06) Bes'»ov 2.2 GU 198s
- Cheque Visado 53 2 ).R<ardo 3° (07) Eigitfcur *(FB) 2.0 ft 127s3" - Canafoj 50 9 J.C.Castilio 1° (05) Kahah 1.4 Al 88s4
- Dt'gay 53 7 WGor<;alv« 5° (08) Quill -d 16 Gl 96s" — Cande ib'i 51 8 E S Rodngues ap I 1° (07) Egcrveta 16 AP lOlsl

5° PAR£0 — As 16:30min — 1.000 metres — GRAMA — Potros de 2 anos, sem vitona
TPIEXATA _ OUPlA EXATA

~ Eveigreen Pant 55 1 1. Ricardo 4C- j Have Fan 1.! AP 6'is
- Figure De 0an« 55 2 J. M Silva 2:- 1 Teisn (CP) 1.0 NP 64s

— Gipur 55 3 J Pmto Estrearte
— Natural light 55 4 w Gon;ar*es Estreante

Ontem na Gavea

— Faulad 55 5 G. F Aimeiaa Estreante
— Immense 55 6 A Machaoo F° 7°- 8 Have Fun 11 AP 69s
— St Andrews 55 7 i. Antonio Estreante
- Gantu 55 8 J. F Reis 5°-' 8 Have Fun 11 AP 69s

— Garreto 55 9 ). Auriho Estreante• 10 — Doirr (bad 55 10 J. Queiror- Estreante
11 — Don Oflando 55 11 L S. Santos ap Estreante

6° PARE0 — As 18h00min — 1.600 metres — GRAfM — Eguas de 3 anos e mats
TRIEXATA - DUPIA EXATA

CLASSICS EUVAIDO 1001
1~ Rashariun 59 9 FPereiraP »Btcareli (CJ) 2.0 GP 126s2
2— S*eet Honey 59 1 J F Reis 4°(09) B-jcarel. (CD 20GP l?6s2
I— Douce Chns 60 3 G.fAlmeida l°t08) Chalais 1.6 GP 97s3
4- Perlussa 59 5 C.lavof 4°(11) la Musard:ere 1.4 Al 86s
5- Marna 59 7 E S.Goffles 6°(07) Pertussa 1.3 AL S0s4
6- Palm-Biss4t 55 8 JAurtlio 4°{09) Olkisa -d- 13 Gl 17s
7- Cclheita 60 6 MAr.drade 1°(10) Call Me King 1.3 GP 82s3
8- fomodista 59 2 J.R»sanh> 1°(04) Idea* (Fb) 2.0 GP 124s

Best Choice 60 4 J.M.Si^a 7°(M) Douce Chns * 16 GP 97s3

Mauro de Faria

Io Pírév — As i?n30mtn — 1.300 metros • AREIA • Cavalos de 5 anos e mais. ganhadores até tti 30.000. (ceflactcn)
TRIEXATA - DUPIA EXATA

1— Income
2— So PerV
3— Ousek
4— Disco Volante
5— Doughty
6~ On-Huit

f Pereira F°
J. Pinto
J. Aurélio
W.Gonçalves
D.S. Rocha ap.
G FAlmeida

6°(09) Habitual Uatíer
7°(08l Hiug
3°(04) Meko
1°(06) General Peter'
ll0(ll] Jilty ai
4CIII) 1%

1.3 NM
1.3 NP
1.3 NP
1.3 NI
1.3 Al
1.3 Al

81s
81s
81s3
81s4
82s
82s

1° PÁREO - Às 18.00 - U00 mtra - AREIA - VftíillWE - f i,
mtTÃTA - DUPIA DATA

l" Páreo — Nice Good * Bliid
Son * Afiado — Nice Good está em boa
forma é leva o ótimo reforço de Pirarucu,
Corre bem 11a pesada, Blud Son correu
bem recentemente e pode formar a ilu-
pia. Afiado 6 veloz e vai figurar com
detaque.
2" pAreo — Joic D'Anumr & Dcscnhis-
Ia » Jugíida — Joie D'Amour aprontou
muito bem e com a mudança quase certa
da grania para areia sua chance de vitória
aumenta. Desenhista está madura na tur-
ma mas sofre grande rebate na raia
pesada. Jugada rende o máximo na gra-ma e pode até não ser apresentada na
areia.
.1" parco — Cloud In Heaven • So Bra-
ve *> Mcssagc — Cloud ln Heaven es-
tréia com ótimo retrospecto 110 Cristal.
Deve ganhar. So Brave está correndo
bem e com regularidade. Message é ligei-
ro c a qualquer hora pode surpreender,
4o parco — Filo D'Oro ® Eightyfour

• Classista — Filo D'Oro é corredor 11a
areia e não deve ser 'i—rr.i-lfjp n...».,

¦¦-pista. ETgiiiiluur esta êin evolução, sen-

1 - fcctfiM 5G 1 I. F Gomes 5°(C€) Rubi Fortuna 1.4 Al 8Ss2
2— God Bless You 56 2 E. S Gomes 2°(06) Jagraon 11 NP 69s
3— Final Flyght 56 3 G F Almeida 10°!11) Gauchc Guacacy 1.4 Al 88sl
4— Dragso Negro 56 4 1 Ricardo 3°ll0) Oiha S6 14 AP 88s2
5— Casqumha 56 5 M. Ferreua S°(10) Four Million 13N? 83s3
6— Full Diamond 56 6 E. Mannho 2°(08) S. la Colina (CJ) 1.2 Nl?4s5

S° Pirei - ÀS 18 30 ¦ 1100 metros — Areia — Cavalos de
Tneuta — Dupla eiata

anos, sem mais de uma vrtóna

1— Jaule Raft 57 IGF Almeida 3° (09) Igapara 11 ft 70s
2— loto let 57 2 S. Ribeiro 4° (06) Palm'Assj 1.1 NP 59s3
3— Oid Hooe'ui 57 3 F Pereira F° 8° (09) Tuieco 11 NP 6flj4
4— Roundup 53 4 J.B Fonseca 3° (06) Paper Moon 11 AL 66s2
5— Ffen'is'a 57 5 1. Oueire: 3° (03) Tuieco 1.1 NP 65s4
6— lord Rum 57 6 C Vasconcelos ap 4 8° (09) Igapari 11 ft 70s
7— Xocrivel 57 7 JF Reis 1° (03) Jab <2:a 11 AP £8s3
6 - Farrel 57 E P Caraoso 6° (06) Pacer Voon. 11 -Al——
9— Padrone  . 57-• 9 0 Netto  6e (09) Igapara (I) lift 70s

Aurélio, fez 700 metros em 43s3/5, terini-
nando com muitas sobras.

*í° páreo— Bufào agradou no floreio
que realizou em 1 mil metros, assinalando
IminOSs com Francisco Pereira Filho.

.f páreo — Imnense mostrou veloci-
dade ao registrar 35s275 nos 600 metros na
direção de Audáho Machado Filho.

8' páreo— Dragão Negro, com Jorge
Ricardo, fechou 800 metros cm 52s, finali-
zando, ajustado por seu piloto, com boas
reservas.

Aristidcs Gomes l'mto. presidente do sindicato dos empregados
hípicos do Rio, confirmou a intenção dos funcionários de irem á grevehoje, proposta que foi aprovada anteontem na assembléia da classe. O
Jóquei Clube não expediu nota oficial sobre o assunto mas a diretoria
garante a realização das corridas desta tarde. Estes foram os resultados dos
nove paieos disputados ontem na raia pesada:I"páreo — / mil 300 metros— I" Ace Archer 2o Quidtim vencedor (5)
3.S0 dupla 2,70 place (5) 1,50 (4) 1,20 exata (5-4) 7,Ml. 2" páreo - I mil
100metros — Io Capitalista 2"' Hannivcr 3" Vitoriagente vencedor (5) 3.10
dupla 2,50 place (5) 1.50 (2) 1,5(1 una (5-2) 4.50 — Tri (5-2-4) — CZ$
15.00 páréò — / mil 100 metros I" Foolish Girl 2° Jariuúha 3o
Danceteria vencedor (K) ?.><) dtipla 4.80 place (8) 1.6U (5) 2,10 exata (8 5)
15.90 — Tri (8-5*3) — CZS 321,00 •/" páreo l mil llii) metros— 1"
Jerinha 2° Iciabcl.j 3" Dama Hiz vencedor (5) 10,10, dupla 71.20 place (* )
7.5U (2) 4,7U exala (5-2) 163,00 — *1 ri (5-2-3) — CZ$ 214,00 5apáreo — /

mil 600 metros — I" Conchavo 2" Tipun 3" Bgòineta vencedor (2) 1.20
dupla 1,80place(2) 1,00(5) 1,10exala (2-5)3.50 —Tri (2-5-7) —CZS5;Ô0

Não correu — Çabisbaixo 6"páreo — 1 mil 100 mi tros— 1" Felix The
Cat 2" Cara Sun 3" Douto vencedor (10) 1,10 dupla 26,40 place (10) 1.20
(4) 4,10 exata (10-4 ) 42,00 — Tri (10-4-1) — CZS 112.00 — Não correram

Guilty e Ixic 7" páreo — 1 mil 100 metros — 1" Athinai 2" Berlete 3"
Espichada vencedor (4) 2.70 dupla 5,60 place (4) 1.30 (5). J.Mrexata-(4-5-}~
lh.HO —Xri (A-5-.3J —CZS 45.00.
S° páreo — I mil .100 metros— 1" Dakniaru 2"
(3) 3,80 dupla 12,20 place (3) 1,90. (2) 2,6(1 exata I

C7.S 108,00
9'páreo — I mil 100menos-
2.10 dtipl i »'i,70 place i ¦'i 1.70 (
tó.UO — Não coiteu — Tejo

ilatino 3o Ayr vencedor
(4-21 i,\60 —Tri 14-2-8)

i Play Kiiiij 2" D or (2)

do o melhor nome para formar a dupla
com o favorito.
S° páreo — Gantu « Evergreen Park-

* Don Orlando — Gantu largou muito
mal e chegou correndo bem no final, cm
sua primeira apresentação. F.m partidanormal, pode vencer sem surpresa. Evcr-
green Park mostrou velocidade na estréia
e. mais aguerrido, será um forte adversa-
rio. Don Orlando estréia com bom
apronto. Larga por fora de todos, o que é
bom para todo estreante
6" páreo — Comodista » Douce Chris

& Rasharkin.
7" páreo — Dusek * Dix-
Huit Income Dusek
11'hajip prepn.ro-^de~Qraci ¦ Cardoso,"apôs cura de joelho. Gosta da raia pesa-da Dix-Iluit chegou perto em sua rccen-
te apresentação c tem carreira paa derro-
tar o pilotado de .losc Aurélio. Income ú
ligeiro c volta melhor.
8" páreo — Full Diamond o Casqui-
ilha ® Dragão Negro — Full Diamond
estreia com campanha em Cidade Jardim
suficiente para vencer na companhia.
C asquinha reaparece bem-preparado em
turma acessível. Dragão Negro correu
bem cm sua voltã^ccU^íuU^pstrpetjnciur

líilcrença. E perigoso.9° páreo — Jaule Raft © Xocrível
® 1-rentista — Jaule Raft tem um dos

melhores aprontos da semana c difícil•
mente sení derrotado. Xocnvcl venceu
com facilidade c continua com chàfice na
turmu. rrciitistn e muito ligeiro e viu
figurar com destuuue«
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Andrioli conquistou o torcedor que vai às preliminares

Sebastião Araújo tem uma gran-
de preocupação para o jogo de ama-
nhã com o Botafogo: desentortar o
time. Segundo ele, a equipe está tão
habituada a atuar só pelo lado es-
querdo que nem mesmo os exausti-
vos treinos táticos e as jogadas en-
saiadas têm dado resultado prático
nos jogos. Apesar de tudo, ele espe-
ra a reabilitação do mau futebol
apresentado contra o Friburguense:

— Não se pode corrigir em pou-
co tempo uma característica do time
que vem de vários anos — admitiu.

Não há vantagem para o Flumi-
nense ou Botafogo no clássico de
amanhã na opinião de Sebastião. Ele
não considera o adversário um time
pronto, como o seu também não é.
Lembra as mudanças realizadas nas
duas equipes, que só com a seqüên-
cia de jogos e treinos terão entrosa-
mento.

Entrar numa competição com
o time pronto, com o Flamengo, é
sempre uni dado que desequilibra.
Mas o Fluminense vai lutar. Tenho
certeza de que com o potencial dos
nossos jogadores, vamos formar um
bom time. Mas é preciso ter tempo,

A saída do Assis. Aldo, Delei,
Branco e até mesmo de Paulinho
desmontou um estilo de jogo articu-
lado. Lembra que a metade do time
é a mesma, mas com outra individua-
lidade e por isso terá que se afirmar
jogando diferente do time tricam-
peão:

A torcida precisa esquecer o
passado e pensar em um novo time,
que tem condições de dar muitas
alegrias, mas à sua maneira, e não
como jogava um Fluminense que já
virou passado.

Ari Gomes

Andrioli ganha confiança
Por enquanto, Paulo Andrioli é ape-

nas uma das opções de Sebastião Araújo
para a reserva no jogo com o Botafogo.
Mas os torcedores que acompanham os
treinos do Fluminense e chegam mais
cedo nos estádios para assistir às prelimi-
nares de juniores tem certeza de que o
jovem gaúcho — completa 20 anos na
terça-feira — será titular cm breve. A
precisão nos lançamentos e chutes já con-
quistou o treinador. Nas prelcçôes, tem
sido o único reserva a participar ao lado
dos titulares.

A atenção especial que tenho rece-
bido me estimula a continuar lutando por
um lugar no time — afirma Andrioli.

Andrioli esteve muito perto da vaga
de titular. Foi durante o Campeonato
Brasileiro, quando em sua única atuação
desde o início no time, o Fluminense
derrotou o Internacional por 1 a 0 no
Beira-Rio e ele saiu de campo aplaudido
pelos torcedores. O jogo, entretanto, tam-
bem causou tristezas. Uma forte torção no
joelho, já no segundo tempo, o deixou
afastado nos campos por três meses.

Fiquei apavorado quando o dr.
Arnaldo Santiago disse que talvez prcci-
sasse operar — lembra,

Uma das grandes revelações dos juve-
nis do Grêmio, Antlrioli chegou á Seleção
Gaúcha com apenas 16 unos. Jogar no Rio
foi um grande desafio. Depois dc dois
anos nas Laranjeiras, sente que sua opor-
tunidade está chegando.

No Fluminense consegui me proje-tar o suficiente para chegar à Seleção de
juniores. O Campeonato Mundial no Chi-
lê me deu experiência para saber que c
preciso ter calma.

Sebastião Araújo admite ter recebido
mais informações dc Andrioli do que de
qualquer outro jogador. Sócios, dirigentes
e torcedores, todos o procuraram para
pedir atenção especial com o jovem. Cau-
teloso no início, o treinador já não escori-
de que nos seus planos estão os chutes
fortes c a técnica de Andrioli Só não sabe
onde vai colocá-lo:

Minha posição é a que o treinador
decidir. Do meio-campo para frente faço
o que for preciso para jogar. Sei que na
minha frente estão craques como Romeri-
to c Jorginho, mas quem sabe o treinador
não arranja um jeito de a gente jogar
junto?

Botafogo enfrenta até

Recorde — A atleta
Stefka Kostadinova, da
Bulgária, bateu ontem o
recorde mundial de salto
cm altura cm ambiente

fechado com a marca de 2,06 metros,
superando seu próprio recorde ante-
rior que era de 2,05 metros, obtido
em março do ano passado. Depois
de atingir esta marca, ela tentou
saltar 2,IOm sem êxito.

Boxe — A fim de
defender seu título mun-
dial na categoria peso-
médio na luta contra o
coreano San Ho Lee,

em abril, na Itália, Mediano Liviano
começou sua preparação, na Argen-
tina. Em luta realizada ontem. Me-
diano derrotou por nocaute no sexto
assalto o argentino Mario Araya. E
no Panamá, cm um encontro entre o
presidente do Comitê da Associação
Mundial de Boxe, Elias Gordova, e
Jorge Casanavas, representante da
empresa que promove o encontro
entre o campeão mundial de pjuma,
Antonio Esparzagoza e o paname-
nho Jose Marmolejo decidiram que a
luta será realizada entre 45 e 90 dias,
sem local definido.

Liderança —
Com um cartão de 132,
o americano Donn Po-
o ley está liderando o
Torneio de Golfe de La

Jolla, disputado nesta cidade, na
Califórnia. Em segundo lugar estão
empatados os também americanos
Tom Kite e Bon Tway, ambos com
133 pontos. A grande decepção do
torneio é o espanhol Severiano Bal-
lesteros, em 50° lugar, com 140.

!Toque Internacional

Frustrações
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Caipira e vigarista

tornam-se grandes amigos

e tentam a sorte grande
em Nova Iorque!
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Cestinha — O
americano Byron Scott,
ala do Los Angeles La-
kers, continua arrasan-
do nas patidas do Cam-

peonato Americano de Basquete
Profissional. Na partida com os Roc-
kets, ele marcou 27 pontos, mesmo
número que fizera no jogo anterior
com o Boston Celtis, e contribuiu
decisivamente para a vitória de sua
equipe por 111 a 96. Foi o sétimo
resultado favorável consecutivo do
Lakers, que lidera a sua chave no

.valorizado campeoirarenrmerícano.

Rali do Lag;o —
Os brasileiros Eüio Fu-
chter e Ricardo Costa,
com um Gol, encerra-
ram a segunda etapa do

Rali do Lago, primeira etapa do
Campeonato Sul-Americano de Ra-
li, com quase nove minutos de vanta-
gem na liderança da categoria até
l.óOOcc. Eles somam o tempo de
4hl3min21s, que lhes garante o se-
gundo lugar na classificação geral,
atras dos argentinos Ernesto Sotto (i
Fernando Stella, com um Renault
1.800. A competição, disputada no
Uruguai, termina hoje.
Paris-Dakar — O tribunal
da Federação Internacional de Es-
porte Automobilístico (FISA) con-
firmou a desclassificação do finlan-
dês Ari Vatanen do Rali Paris-
Dakar. A Peugeot havia recorrido
sob a alegação de que o roubo do
carro de Vatanen, que o levou a
largar com atraso em uma das provasda competição, mês passado, confi-
gurava um "caso de força maior". A
FISA sentenciou que "o diretor da
Peugeot, Jean Todt, era o responsá-
vel que devia tomar todas as medidas
necessárias para assegurar a vigilân-
cia dos carros". O assunto está en-
cerrado em última instância no âmbi-
to da justiça desportiva.

Surfe — Começam
amanhã, em Ubatuba,
as baterias classificató-
rias do Sea Club, corres-
pondente a 2a etapa do

Circuito Brasileiro de Surfe Profis-
sional. O prêmio total da competição
será de 1.360,00 cruzados, sendo que
230 mil para o primeiro colocado,
134 para o segundo e 80 para o
terceiro. Roberto Casquinha, vence-
dor da primeira etapa, no Quebra-
Mar viajou na semana passada, com
a esperança de voltar a repetir a boa
atuação do início da temporada, e
melhorar sua posição no ranking,
onde ocupa a 26a posição.
Final — O I Circuito de Verão
Jet Ski — uma nova modalidade de
motonáutica — termina hoje, na
praia da Enseada, no Grarujá, com
provas a partir das 10 horas. A
possibilidade de novas chuvas preo-cupa os participantes. Na categoria
Modfied, o líder é Fábio Lutfalla,
que tem 36 pontos, precisando de
mais dois para ser campeão. Na
categoria feminina, o destaque é
Mónica Fasano. O Circuito já teve
provas em Ilha Bela e Guaratingue-
ia, no litoral norte de São Paulo.

as chuvas 
para 

treinar

Nem as fortes chuvas que atingem o
Rio dc Janeiro foram suficientes para
abalar a disposição do Botafogo de con-
seguir um bom resultado no jogo de
amanhã à noite, no Maracanã, com o
Fluminense. Ontem, quando a cidade
ainda vivia os efeitos do temporal o
técnico Zé Carlos dirigiu o coletivo queestava programado. A ordem d uma só:
muito trabalho, com ou sem chuva.

Os jogadores mostram a mesma uis-
posição do treinador. Experientes — a
maioria já passou por vários grandes
clubes —, acreditam na vitória mas não
acompanham o otimismo exagerado dos
torcedores que, durante todo os treina-
mentos da semana, davam o Botafogo
como favorito ao título da Taça Guana-
bara. Declarações a respeito do adversa-
rio são raras. Quando acontecem, são
repletas de elogios a Washington, Tato c
Jandir.

O técnico Ze Carlos é a expressão da
humildade ate certo ponto exagerada quetomou conta da equipe. Recusa-se a fazer
qualquer tipo de comparação entre Bota-
fogo e Fluminense só analisa o momento
atual do seu time.

— Do Fluminense, quem sabe c o
Sebastião Araújo — brincou.

Vítor não ligou para os comentários
vindos das Laranjeiras, que apontavam
sua escalação na lateral-direita como o
melhor caminho para o Fluminense che-
gar à vitória, através das jogadas com
Tato. Preferiu responder educadamente
às provocações:— Sou cabeça-de-área e o meu forte
sempre foi a marcação! Acho que vou
oferecer alguma resistência ao Tato —
ironizou.

Segurança— A humildade che-
gou a eliminar a preocupação. Após as
críticas que surgiram depois do jogo com
o Volta Redonda, os dirigentes estão
dispostos <i evitar qualquer espécie de
invasão no vestiário, antes e depois do
jogo. Alguns funcionários do clube já
foram requisitados para trabalhar na se-
gurança.

Marinho volta aos treinamentos ter-
ça-feira. Ele já retirou o gesso e çonfiden-
ciou ao médico Lidio l olcdo que a única
maneira de amenizar a dor pela perda do
filho é voltar rapidamente ao trabalho. O
Botafogo já está confirmaíio para o jogo
de amanhã: Alves, Vítor, Vágner, Wíl-
son Gottardo c Vanderlei; Mauro Gai-
vao, Carlos Alberto e Paulinho Criciúma;
Maurício, C láudio Adão c Eder

do campeão

Ao 
quebrar um silencio 'de mais

de dois anos — concedera a
última entrevista em 25 de maio de
1986, dia em que nocautcou o norte-
americano Alex Garcia no segundo
assalto —, o tricampeáo mundial
(amador) e olímpico dos pesos-
pesados, Teófilo Stevenson, de Cuba,
surpreendeu os jornalistas esta sema-
na cm Havana: contou-lhes de suas
frustrações. São duas: não ter enfren-
tado Cassius Clay e não ter ido às
Olimpíadas de Los Angeles.

— Em 1978 e 1979 —¦ disse Ste-
venson — tive oportunidades de lutar
contra Clay. Entusiasmei-me com
aquelas possibilidades. Estava cansa-
do de ouvir histórias sobre os super-
homens do boxe profissional e deseja-
va ardentemente medir forças com
aquele que se dizia o maior. Não fazè-
Io constitui a minha maior desilusão
no esporte.

A desilusão um pouco menor foi
haver perdido a chance de, em Los
Angeles, tornar-se o primeiro pugilis-ta a ganhar quatro títulos olímpicos.
Se tivesse ido aos Jogos, c quase certo
que o conseguiria: o campeão ali foi
lyrel Biggs, de quem ele já ganharaduas vezes, por pontos e por nocaute.

Stevenson está com 36 anos. Luta
há 20. É o melhor peso-pesado ama-

Mais uma vitória de Stevenson, esta em Moscou

dor de todos os tempos. Além dos
títulos mundiais e olímpicos] e de
dezenas de vitórias em torneios inter-
nacionais, derrotou 13 pesos-pesados
profissionais, entre eles ires que che-
garam a campeão mundial: John

"Big" Tate, Michacl Dokes e Tony
Tubbs. Na entrevista, não disse quan-
do vai parar. Mas já pode, porque já
tem sucessor cm Cuba: Leonardo
Martinez Fiss, 17 anos. 1,96 m, 91
quilos. 72 lutas sem derrotas.

Gerd Muller, da Alemanha Ociden-
tal, que marcou 16 vezes em 12 parti-das. Quem mais jogou foi o libero
dinamarquês Mortes Olsen: 28 parti-das. a primeira na distante data de 23
de setembro de 1970.

Dez treinadores já perderam o cm-
prego no atual Campeonato Portu-
guès de futebol. A queda mais recen-
te, esta semana, foi a de Vieira Nu-
nes, do Covilhá, último colocado na
tabela de classificação. Antes dele, a
guilhotina baixou sobre as cabeças do
inglês Keith Burkinshaw, do Spor-
ting; do dinamarquês Ebbe Sovdahl,
do Benfica; do belga Henri Depireu,
do Belenenses; dos brasileiros Clau-
dio Garcia, do Farense; Paulo Rober-
to, do Portimonense; e René Simões,
do Vitória de Guimarães; c dos portu-
güeses Fernando Festas, do Salguei-
ros; Manoel de Oliveira, do Maríti-
mo; e Manuel José, do Sporting de
Braga.

Mais Portugal: os portugueses ain-
da não sabem com quem, mas já
sabem com quantos irão a Seul. Leva-
rão 61 esportistas para competir em
10 modalidades olímpicas: 29 no atle-
tismo, 12 em tiro, cinco na natação,
quatro no judô,três na ginástica, dois
em esgrima; um no hipismo, no iatis-
mo, na canoagem, no halterofiHsmo,
cm luta e em arco e flecha.

Noah vence — O
francês Yannick Noah,
cabeça-de-chave nume-
ro 5, passou á final do
torneio de tênis de Mi-

lão, na Itália, ao derrotar ontem o
alemão Boris Becker, cabeça-de-
chave I, por 6-4,4-6, 7-6 (7-5). No
Virgínia Slims, em Oakland.Califór-
nia, a soviética Larisa Savchenko,
que não havia sido pré-clajpficada,
surpreendeu a tcheca Mana Mandli-
kova (3) por 6-3, 2-6 e 7-6 e passou
àssemifinais, assim como a tcheco-
americana Martina Navratilova (1),
que bateu a adolescente soviética
Natalia Zvcrcva com facilidade: 6-0
e 6-2. A argentina Gabriela Sabatini
(4) também chegou ás semifinais ao
derrotar a norte-americana Robin
White por 6-2, 3-6 c 6-2.

Flu tenta corrigir um

velho defeito do time

¦ O campeão mundial Gary Kaspa-
rov acaba de ganhar mais uma batalha
na guerra que move ao presidente da
Federação Internacional de Xadrez, o
filipino Florcncio Camponianés: con-
seguiu da Federação Soviética um
pronunciamento contra o chamado
xadrez semi-rápido ou acliv-chcss, no
qual as partidas duram no máximo 30
minutos. Campomanes pretendia br-
ganizar um campeonato mundial des-
sa variante, ao que se opôs Kasparov,
para quem a iniciativa esconderia in-
teresses comerciais. O campeão,
aliás, desembarca amanhã em Nova
Iorque para um programa de relações
públicas: vai aparecer em entrevistas
a dois êxitos da televisão — os progra-
mas Gofíd Morning America e Tliis is
America — e jogar duas séries de
simultâneas"; uma contra personalida-
des norte-americanas e outra em be-
nefício dos jovens pobres do bairro do
Bronx.
• O vandalismo nas arquibancadas do
futebol britânico produziu esta peça
surrealista: a Inglaterra não quer tor-
cida nos seus jogos da fase final do
Campeonato Europeu de Seleções, a
ser disputada na Alemanha Ociden-
tal, em junho. A Liga Inglesa teme
que novos incidentes do tipo do mas-
sacre de Bruxelas, onde na final da
Copa de Clubes Campeões, em 1985,

hooligans do Liverpool mataram mais
dc três dezenas de torcedores italia-
nos do Juventus, transformem em
definitiva a proibição temporária da
participação dc clubes ingleses nas
competições européias. A preocupa-
ção a esse respeito é tão grande que a
Liga já pediu às autoridades militares
inglesas que proíbam os 67 soldados
britânicos aquartelados na Alemanha
Ocidental de ir aos jogos da Seleção.
¦ Ainda sobre o Campeonato Euro-
peu de Seleções: a Alemanha Ociden-
tal já o venceu duas vezes, cm 1972 e
em 1980. Outros campeões: União
Soviética, Espanha, Itália, Tcheco-
Eslováquia e França. O maior golea-
dor da competição é o centroavante
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Renato, como todo o time do Flamengo, treinava normalmente, quando soube do adiamento
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Recadastramento

no futebol

©negócio 
vai en-

grcnando, mas
devagar. Todos os
grandes já estão en-
trando no campo.
Mas não deixam de [?ser engraçadas as de- vi
clarações dos treina- M
dores: "Nosso time
ainda precisa ser mais
competitivo... esta-
mos fazendo um tra-
balho... ainda falta tempo... nossos
jogadores ainda não recuperaram sua
completa forma... mas com o trabalho
estarão cm estado completo dentro de
pouco tempo...".

Pombas^jo-campconalo ainda nem
começou direito e já temos gente
reclamando de jogadores fora de for-
ma. E o pior e que estão mesmo. Um
ou outro se cuidou nas férias, no
carnaval e nas festas de fim de ano.
Sem dúvida alguma que nos falta orga-
nização mas sem menos dúvida fal-
tam-nos disciplina e conscientização
da necessidade de estar em forma na
competição.

Morro de inveja quando leio que
Passarela está tinindo. Pudera. Na
mesma matéria se diz que ele está
comemorando seu jogo de número
150 na Itália. Todos sabem que o
capitão da seleção argentina de 1978
foi para a Itália jogar em 1982. Pois de
1982 até agora jogou 150 partidas. E
está sendo jubilado por isto. Nem de
longe, não faz muito e o Júnior falou
num programa que havia disputado 80
partidas nos seus três anos e meio.
Eles vão para o campo e correm o
tempo todo. E assim fica mais fácil
entender por que nossos jogadores
entram e saem de forma a cada 15
dias. E bom que este ano seja de um
ajustamento bem sério. Que nos per-
mita fazer calendários racionais. Uma
só competição anual. Ou será que
todos os demais países estão errados e
só nós estamos certos?

È nem está começando e o cam-
peonato carioca já está fraturado. O
jogo do Vasco e do Flamengo não foi
decidido. Pelo jeito só_vai sê-te-quaTv"

-~dQ~as eoisa~s clarearem! Até parece o
INPScomoseujricadastrarne-nts.-Re--
cadastrar significa que não existe ca-
dastro e a falta de cadastro sugere
corrupção em bruto. E ainda dão
porrada em quem reclama na fila. Por
que será, raios, que somos obrigados a
viver em meio à bagunça? No futebol,
porrada. No carnaval, porrada. No
INPS, porrada. Mas, vamos em fren-
te. Esta semana os grandalhões terão
de mostrar quem têm bananas para
vender. Só um vai ser o campeão. Sei
que isto já foi burlado. Já tivemos dois
campeões aqui, em São Paulo e no
Nordeste. Vasco, Flamengo, Botafo-
go e Fluminense, mandem os advoga-
dos embora. Fiquem só com os joga-
dores.

Cabofriense America
R6jfla Paulo SdrpioAirton PolacoRlcurdo DedoPodro Dinlz NolioHeraldo Paulo C6sarNil«on MullerMaatrillo Pedro PauloJortfe Fraga EloiCacalho MarcioFramber Wallace

Marcio Julio C6»arToe n i co: Teonioo:Djalma Cavalc&nti Edu
Local: Cabo Frio. Horário: 17 horas Juis: Hob*«ou Reis.

Motivação — Friburguense e
Volta Redonda, que retornam à divi-
são principal do futebol do Rio mas
este ano ainda não venceram, cn-
frentam-se hoje. O time de Nova
Friburgo, porém, parece mais moti-
vado, depois do empate na rodada
anterior, em seu campo, com o Flu-
minensé (1 a 1), enquanto o Voita
Redonda, que se reforçou, perdeu as
duas.
Friburguense

MaurilioAleixoJorReMirandaLulinhaPiresWilsonMário MirnlCarlos MagnoHelênioÉdsonTécnico:Fernando Pires

Volta Redonda
Eli
MnnuÉdson MoitaFigueroaValtinhoAdemirManiceraMazolinhaWilslnhoNunesBe UnhoTécnico:Moaclr Meneses

Local: Estádio Eduardo Guinle, Friburgo. Ilorá>
rio: lShlSmln. Juiz: Dtlermando Sampaio.

Reabilitação — Mesmo ain-
da sem derrota — empatou com o&otafr-m-effi^-;5^"r'Vgncêu~5"
America por 1 a 0 —, o Porto
Alegre, de Itapcruna, tem um jogo
difícil esta tarde contra o Goitacas,
que entra em campo, diante de sua
torcida, disposto a apagar a imagem
ruim, já que vem de duas derrotas —
Fluminense e Bangu, ambas por 1 a

Goitacas Porto Alegre
Jorge Luis ChicaoZ6 Paulo EbinhoAmaral FredPaulo Renato Jofio CarlosValtair ValterHaroldo Julio C6sarFazolll SerginhoJo&o Claudlo AlcerBel CacaioKito RenatoEdvaldo CosmeTecnico T^cnicoLeone Luia

Local: Estádio Ari de Oliveira c Souza, Campos
Horário: 17h. Juiz: Luís Carlos Félix.

Minas — O Cruzeiro mostra
hoje à sua torcida, no jogo contra o
Vila Nova, no Mineirão, o meio-
campo Edson Souza, comprado ao
Fluminense por CZ$ 7 milhões. O
técnico Formiga espera a reabilita-
ção do time, que só venceu um jogo
dos quatro que já disputou pelo
Campeonato.
Deu Itália —Foi um resultado
importante para o primeiro teste do
ano cm que disputará o Campeonato
Europeu de Seleções: a Seleção Ita-
liana, com novo ataque, goleou on-
h-m a da União Sovietica~por 4 a 1.
lia cidade dc Bari. Os gols foram de
Baresi (6 min dc pênalti), Litovchcn-
ko (18), Vialli (30 e 35) do primeiro
tempo e Bergomi (41 do segundo).
Os times: Itália: Zenga, Bergomi,
Francini, Baresi, Ferri, Dc Agostini,
Donadoni, De Napoli, Giannini,
Mãncini e Vialli (Rizzitclli). URSS:
Dassacv, Bessonov, Kidiatulin, Bal-
tacha, Demianenko, Gutsmanov
(Rats), Aleinikov, Yakovenko (Pas-
sulkoj, Litovchenko, Protassov (Be-
lanov) e Yarcmchuk.
Portugal —A 22" rodada do
Campeonato antecipada para ontem
por causa do jogo entre as seleções
dc Portugal e Itália, quarta-feira,
pelo Torneio Pré-Olímpico, teve os
seguintes resultados: Belenenses 2 X

1 Setúbal; Rio Ave 0 X 0 Chaves,
Benfica 3 X 1 Portimonense, Guima-
râcs 2X0 Covilhã, Penaficl 0 X 0
Salgueiros, Acadêmica 2X0 Maríti-
mo, Espinho 6X0 Elvas, Varam 0
X 0 Braga.

Fia e Bang

até 
porque

Tanto o Flamengo como o Bangu
ficaram satisfeitos com o adiamento do
clássico entre eles, que estava marcado
para hoje. O técnico Cadinhos, do Fia-
mengo, porque ganhou mais um dia de
treinamento e também para que Zico,
voltando de uma cirurgia, tenha- um pou-
co mais de tempo para a recuperação
total. Para Zagalo, a não realização do
jogo hoje abre a possibilidade de contar
com Márcio Nunes, Robson e Nando,
contundidos ainda, que não teriam condi-
ções de jogar ontem.

Alem do tempo que ganha a mais_
_jpara preparar,

titulares estejam em perfeitas condições,
Carlinhos achou plenamente justificável
a não realização do jogo ontem, em
respeito às vítimas do temporal de sexta-
feira:

— Foi a decisão mais lógica, acho
que não havia clima para que o jogo fosse
realizado — justificou o técnico do Fia-
mengo, que acha também ótima a idéia
de se programar uma rodada dupla, ama-
nhã, com Flamengo x Bangu e Fluminen-
se x Botafogo.

O adiamento também teve o apoio de
Zico, que volta ao time, do qual está
ausente desde a final do módulo verde do
Campeonato Brasileiro. Para ele, foi a
melhor decisão que os dirigentes pode-
riam tomar, mas não acha que isso influi-
rá na sua recuperação:

u apoiam adiamento

ganham 
mais tempo

— Estou me sentindo muito bem,
ótimo. Se o jogo fosse confirmado não
haveria problema algum, no meu caso
particular. Mas como a cidade vive um
momento de calamidade púbica, foi uma
decisão acertada. Tempos que pensar em _
ajudar os feridos e desabrigados e esque-
cer um pouco o jogo — explicou Zico.

Mesmo com a partida já adiada, os
jogadores fizeram uma recreação ontem
à tarde, acompanhada pelo novo diretor
social do Flamengo, Guilherme Araújo.
Zico treinou todo o tempo, cobrou mui-
tas faltas e mestretrtige estOjicupefada—
Caso õ jògò com o Bangu seja mesmo
amanhã o time do Flamengo já está
confirmado com todos os seus titulares:
Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e
Leonardo; Andrade, Aílton e Zico; Re-
nato, Bebcto c Zinho.

Antes da decisão pelo cancelamento,
havia a possibilidade dc o jogo se realizar
em São Januário, com a concordância do
Vasco. Depois, no entanto, segundo diri-
gentes, houve ordem do governador Mo-
reira Franco para que o Maracanã, sem
condições ideais, não fosse cedido para o
jogo, cm respeito também às vítimas e
desabrigados pelo forte temporal dc sex-
ta-féiraf A diretoria do Flamengo decidiu
também organizar movimento em favor
dos desabrigados, colocando postos de
recolhimento de donativos na Gávea c no
Maracanã, com a colaboração dc sua

torcida. A decisão talvez já seja posta em
prática hoje.

Surpresa— Embora apoiasse o
adiamento do jogo, o Bangu foi sur-
preendido pela decisão dos dirigentes da

-Federação,-da qual-tomaram- - conheckíi
mento pela imprensa, quando a equipe
fazia um treinamento leve ontem em
Moça Bonita, já que até aquele momento
não havia recebido informação da Fede-
ração.

O dia ganho para melhor preparação-
jda- equipe iai.IncTusive, bem aproveita-
-u&- fj^qaü"-5cfÍá"ühT tfeinamento leve
transformou-se num puxado exercício fí-
sico, comandado pelo preparador Admil-
to Chirol, a ponto dc alguns jogadores
saírem de campo cansados.

Inicialmente, a diretoria do Bangu e
até o técnico Zagalo se posicionaram
contra a realização da rodada dupla ama-
nhã. Tanto que o técnico, ao deixar Moça
Bonita, confirmou a realização de um
coletivo segunda-feira, pensando mais na
próxima partida. Outro motivo é que o
Bangu ficaria desgastado jogando ama-
nhã e na quarta-feira, em Campos, contra
o Americano.

Para Márcio Rossini, porta-voz dos
jogadores, o adiamento foi plenamente
justificado, diante da situação que a cida-
de enfrenta:

— Seria um desrespeito às vítimas
manter o jogo.

Vasco 
joga 

muito mal em Campos

e 
perde para 

o líder A mericano

CAMPOS — O Vasco mcrcceu o
castigo, principalmente pelo segundo
tempo, quando foi amplamente domina-
do pelo Americano, que acabou saindo
de um resultado ruim para uma grande
vitória por 2 a 1, a terceira, que o colocou
na liderança absoluta da Taça Guanaba-
ra. O começo do jogo no entanto, foi
enganador. O Vasco, motivado peia~Wlta
de Roberto, procurou atacar e definir a
partida. E quase conseguiu.

Mauricinho desperdiçou duas gran-
des oportunidades, ambas criadas por
Roberto. Na primeira, recebeu livre na
frente do goleiro Geraldo, parou, tentou
um drible e acabou perdendo a bola. Na
segunda, levou azar: a bola bateu na
trave e voltou para o goleiro. Até esse
momento o Americano quase nada fizera
em campo, a não ser tentar se defender.

Até que Roberto conseguiu fazer 1 a
0, aos 30 minutos numa bela cabeçada,
aproveitando cruzamento de Cocada. A

partida estava boa para o Vasco, que
dominava e procurava as jogadas pelas
extremas. Mas era visível a péssima for-
ma de Romário, Lima c Dirceu, especial-
mente Dirceu.

Em desvantagem, ao Americano só
restava atacar, o que poderia ser explora-
do pelo Vasco, em eventuais contra-
ataques. Não houve tempo. O empate
aconteceu logo depois, num lance de
muita sorte para o Americano. A bola,
chutada por Gilmar, na entrada da área,
tocou em Célio e sobrou para um leve
toque de Marcinho, que encobriu o
adiantado Acácio. Um empate previsível,'
pelas falhas do próprio Vasco, mas não
muito merecido.

Merecido, mesmo, acabou sendo o
segundo gol. já no final do segundo
tempo. O Vasco voltara a campo desfigu-
rado. Sc já não andara muito bem no
primeiro tempo, acabou embaralhado na
falta de criatividade do meio-eampo, na

má colocação dc Lira e na apatia de
Romário.

O Americano, único a mostrar algu-
ma coisa, teve duas chances antes de
conseguir o gol da vitória, que nasceu de
nova falha de Dirceu, driblado com enor-
me facilidade por Amarildo, que cruzou
para o meio da área. Célio e Alexandre
entraram na bola, que acabou passando
entre as pernas de Acácio.

O Vasco perdeu com Acácio, Coca-
da, Célio, Fernando e Lira; Zé do Car-
mo, Geovani e Dirceu; Mauricinho, Ro-
berto c Romário. O Americano venceu
com Geraldo, Jaílton, Cléber, Geovani e
Abelardo; índio, Gilmar (Luís Alberto) e
Carlos; Amarildo, Carlinhos (Alexandre)
e Marcinho. O juiz Paulo Roberto Cha-
ves mostrou cartão amarelo a Abelardo,
índio, Zé do Carmo c Amarildo. Renda
de CZ$ 902 mil 500, com 5 mil 580
pagantes.

Rio de Janeiro
Friburgo Friburguense x Volta Redonda
Cabo Frio Cabofriense x América
Campos Goitacás x Porto Alegre
Maracanã Bangu x Flamengo
Campeonato Gaúcho
Olímpico Grêmio x Guarani
Rio Grande São Paulo x Esportivo
Lajeado Lajeadense x Pelotas
Caxias do Sul
Pelotas Brasil x Juventude
Santa Cruz do Sul Santa Cruz x Aimoré
Campeonato Mineiro
Juiz de Fora Tupi x Minas
Mineirão Vila Nova x Cruzeiro
Uberaba Nacional x Fabril
Poços de Caldas Caldense x Democrata-SL
Andradas Rio Branco x Esportivo
Itabira Valeriodoce
Uberlânciia Uberlândia x Sport
Campeonato Paranaense
Cascavel  Cascavel Londrina
Maringá  Maringá Colordado
Cambará  Matsubara Iguaçu
S.A. Platina  Platinense Atlético
Curitiba  Coritiba Apucaraba
Campeonato Catarinense
Criciúma  Criciúma Avai
Florianópolis  Figueirense Próspera
Joinville  Joinville Blumenau
Chapecó Chapecoense Ferroviário
Lajes Inler Marcilio Dias
lubarao """Hercilio Luz Brusque
Campeonato Paraibano
João Pessoa  Auto-Esporte Nacional-C
Santa Rita  Santa Cruz x Botafogo
Guarabira  Guarabira x Treze
Camoeina Grande  Campinense x Esporte-P
Campeonato Potiguar
Natal  Alecrim x Riachuelo
Natal ABC x Atlético
Mossoró  Potiguar x América
Amistosos
Recife Náutico x Schaffaufreu-Suíça
Araxá Palmeiras x União
Campinas Guarani x Rio Branco-Americana
Pacaembii Coríntians x Santos
Itu ituano x Sáo Pauio
Brasília Ceilàndia x Goiás

Enfim, Edu

escala o

seu América
O América ainda não entrará em

campo, esta tarde, para enfrentar a
Cabofriense, com a sua força máxima,
porque Renato, o melhor do time,
estará cumprindo suspensão automáti-
ca, por ter sido expulso. Mas o técnico
Edíi espera desta vez não ter tantos
problemas. Afinal, a equipe dc hoje
contará com os trôs reforços que ele
tanto esperava: Elói no meio de cam-
po, Wallace no comando do ataque e o
experiente Júlio César na ponta es-
querda.

Com os três cm campo, hoje, Edu
espera afastar a má fase do time, que
vem de duas derrotas para time consi-
derados pequenos — Americano e
Porto Alegre. Seu entusiasmo é expli-
cado porque considera Elói o ponto de
equilíbrio, no meio dc campo, para os
jogadores mais jovens e pela nova
disposição .do. ataque, cora .Wallace, —
jogador de boa presença na área, e
com Júlio César, também cx-
Flamengo, pela facilidade do drible
(razão de seu apelido de Uri Gcller) e
com que chega à linha de fundo.

Ari Gomes

mm
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mais felicidade com<PjL$maior facilidade

TOCA-FITAS CCE CM-300
Com rádio AM/FM stereo, 30 watts.

A limpeza do Maracanã mobilizou todos os fímcíonários

KIT SOM MOTORÁDIO
AUTO-RÁDIO MOTORÁDIO SPIX
AM/FM stereo, auto-ioudness,
50 watts.
(selo: produzido na Zona Franca)

4 ALTO-FALANTES COAXIAIS
80 watts.

4 TELAS
1 ANTENA UNIVERSAL TRUFFI
Tipo mola. AM/FM,

DeAS80rPor a vista
mas a água que invadiu até mesmo os vestiários

BUZINA TOK 3 CORNETAS

Alinhamento
de direção

Balanceamento
de rodas

RACK PANTHER UNIVERSAL
Preto.

DeJJ00rPor 
'&W%yÂ 

a

BATERIA DELCO
Para Volks, Brasília, Passat, Gol,
Voyage, Parati, Chevette e Monza,
todos à gasolina e sem
ar condicionado. À BASE DE TROCA,
DeA&9&,

resistiu ao esforço, que incluiu um buraco na parede

Maracanã alagado

adia Fia x Bansu

AMORTECEDORES PRESSURIZADOS COFAP
Jogo de 4 peças.
Para Chevette STD, Hatch e Marajó.

De,&88erP©r avista O adiamento do clássico Bangu X Flamen-
go, marcado inicialmente para esta tarde, no
Maracanã, é outra conseqüência do forte tem-
poral de sexta-feira no Rio. As águas dos rios
Maracanã e Joana invadiram os vestiários do
estádio, sem que a Suderj tivesse condições de
resollver o problema a tempo. E se até amanhã
não houver solução para o caso há possibilida-de ainda de adiamento de Fluminense X
Botafogo.'Mas se a Suderj resolver o problema e se
depender da opinião do presidente da Federa-
ção, Eduardo Viana, os dois jogos serão
disputados amanhã, cm rodada dupla, com
Flamengo x Bangu às |9h3Òmin e Fluminense
x Botafogo, ás 2lH3Õmin. No entanto, tudo
dependerá da posição do Fluminense, que em
princípio não aceita a rodada dupla.

Antes de decidir pelo adiamento de Bangu
x Flamengo, ontem, o diretor de operações da
Federação de Futebol do Rio de Janeiro,
Francisco Aguiar, chegou a ir ao Maracanã,
logo pela manhã, a fim de conseguir a libera-
ção do estádio. Admitiu-se que tudo sairia
bem, mas apesar da movimentação dos funcio-
nários da Suderj não houve como esvaziar
totalmente os vestiários. Diante dessa situa-
ção, o secretário estadual de esporte e lazer,
Leo Simões, considerou o Maracanã sem con-
dições dc jogo, fato que comunicou ao gover-nador Moreira Franco, que teria aceito o
adiamento do jogo, em respeito às vítimas da
enchente.

Outro problema que motivou o adiamento
foi a situação das ruas próximas ao estádio quecontinuam cheia de lamas e detritos do tempo-
ral de sexta-feira, tornando difícil o acesso ao

interinamente Ricardo Sabre, na superinten-
dcncia da Suderj, começou a reunir sua equipe
de trabalho. Junto com Antônio Alberto,
passou a cuidar diretamente da limpeza exter-
na e do bombeamento da água dos vestiários.
Logo depois cheoaram Léo Simões, Secretário
de Esporte e Lazer, e o seu vice, José do Rio,
para acompanhar o trabalho. No entanto, a
participação decisiva na animação do grupoempenhado em recuperar o estádio partiu do
diretor de Operações da Federação de Fute-
boi, Francisco Aguiar, que apoiou todo o
trabalho e ofereceu até mesmo uma ajuda
financeira da entidade para a compra de CZ$ 9
mil de detergente destinado à desinfecção dos
vestiários.

O chefe da eletricidade, Moisés Abreu,
que, à noite, com Eduardo Aguiar, já tinha
feito um teste com os refletores, voltou a
cuidar da iluminação e disse que tudo estava
perfeito, sendo que dos 164 refletores, 30
estão em recuperação. Moisés fez uma nova
distribuição de lâmpadas paia que todos os
setores tenham a mesma luminosidade.

— Já chegamos a ter jogo com a metade
dos refletores apagados, mas devido à boa
divisão não houve reclamação — lembrou
Moisés, 62, que trabalha no Maracanã desde
1949.

No entanto, o esforço dos funcionários
não foi suficiente para deixar os vestiários cm
condições de serem usados hoje à tarde. Por
isso, a partida acabou mesmo sendo suspensa.
O trabalho continua.

Oliveira Alves, 62, Jair. 62, e outros queestão no estádio desde a inauguração', dizem
que não vão parar de trabalhar até tudo ficar
limpo.

O superintendente da Suclerj, Eduardo
Aguiar, ligou para o Márcio Bruga c garantiu
que o Maracanã estará pronto segunda-feira.
Márcio, então, procimui o Álvaro Bragança e
propôs a rcalizaçao çlc uma rodada dupla. O
Flamengo aceitaria até mesmo iouai na pn. li-

MOLAS ESPIRAIS HOESCH
Jogo de 4 peças.
Para Chevette e Marajó.

JOGO DE BANCOS RECLINÁVEIS PROCAR 76
Com encosto alto para todos os veículos
nacionais.

Jogo de 4 peças
Para Passat.
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é diflcll entregar o ouro
ao bandido em Alta
Floresta, no extremo-norte
do Mato Grosso. Ambos
existem ali em profusão, o

que não é surpresa para uma
zona de garimpo. Faz até parte do
folclore. Raro é encontrar outro
ramo de atividade, que
preservando certas aparências,
envolva tantos procedimentos
ilegais quanto o negócio do ouro
no Brasil.

Da pesquisa mal realizada à
sonegação do produto, passando
pela exploração e extração
desordenada, irracional e por
vezes predatória, o ciclo do ouro
no Brasil ameaça tornar-se
marginal do começo ao fim. Cerca
de 90% da produção tomam
destinos que ninguém vê, mas
todo mundo conhece: mercado
negro, contrabando, financiamento
do tráfico de drogas e comércio
ilegal de armas.

Alta Floresta, com sua fileira
de garimpos que chega até o rio
Juruena, não é qualquer exceção.
Também ali alguns acham que o
negócio deixou de ser respeitável
desde 1982, quando se iniciou
frenética comercialização de áreas
requeridas para pesquisa,
conseqüência da política de
liberalização das concessões de
alvarás praticada pelo então
ministro das Minas e Energia,
César Cais (apelido no setor:
Morcego).

O fato é que se gasta hoje em
pesquisa menos da metade do que
se aplicava procurando ouro há
dois anos, e já era bem pouco.
Nenhum dos três setores em que
se divide a mineração brasileira —
capital estrangeiro, privado
nacional e estatal — mantém
investimentos compatíveis com as
grandes áreas que requereram
para pesquisar.

"Para quê?", pergunta um
minerador, um dos mais
conhecidos produtores. "Para ser
invadido quando publicar meu
relatório no Diário Oficial? Para
que tudo fique à mercê da decisão
de um ministro qualquer?"

A rigor, ninguém mais se
interessa pela exploração de ouro
de aluvião. Uns põem a culpa na
Constituinte. Outros nas invasões
de garimpeiros. Em certas regiões,
como Alta Floresta e o Juruena, é
difícil imaginar alguém que se
dedique em grande escala à
extração do ouro sem calcular em
seus investimentos gastos com
suborno de autoridades, compra
de políticos e aluguel de
pistoleiros. Sobra ainda muito
dinheiro, não se preocupem: com
rendimento de 0,3 grama por
tonelada de material tratado,
costuma-se cobrir os custos, e

alguns garimpos nessa região
chegam a render de 100 a 200
gramas por tonelada de material.

Relativamente novo nesse
cenário é o poder de pressão
política que alcançaram grupos
articulados em torno da riqueza
de alguns bem-suesdidos
empresários do garimpo,
geralmente homens que
começaram do nada e, hoje, com
carisma, ouro ou revólver (ou os
três) são capazes de mobilizar
milhares de garimpeiros. Em Alta
Floresta há disto também.

Há, além disso, um potencial
tão grande quanto o ouro, só que
bem mais explosivo, de miséria e
pobreza nessas regiões do
garimpo. É dessa pavorosa
situação que surgem genuínas
questões sociais — objeto de
preocupação autêntica de alguns
políticos, simples cortina para os
interesses eleitoreiros e comerciais
de outros. É ainda o caso de Alta
Floresta, um lugar onde se torna
difícil distinguir o discurso
voltado para o combate à
desigualdade, da retórica
destinada a encobrir o grupo
econômico de pressão.

O que impressiona nesse 
quadro é a inversão de valores. O
mundo formal, da polícia eficiente,
justiça independente e impostos
justos é uma ficção risível. Impera
a lei da selva — como se sabe,
um rígido código de conduta que
privilegia a força bruta de
poderosos.

Durante 15 dias os repórteres
Chiquito Chaves (fotos) e William
Waack (texto) trabalharam no
Rio, São Paulo e Cuiabá e
percorreram a região de Alta
Floresta, investigando a briga
entre a Jaruana Mineração e um
grupo de 800 garimpeiros por uma
área próxima à margem do rio
Juruena, no norte do Mato Grosso
— um conflito no qual se cruza
uma intrincada rede de problemas
políticos, econômicos, jurídicos e
sociais. Voltaram sem a ilusão de
ter encontrado os mocinhos. O
que os dois registraram, está nas
páginas 6,7, 8 e 9 deste
BEspecial.

William Waack
(E) e Chiquito
Chaves com
garimpeirosinvasores na
área do
Juruena
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Primeiras

letras
M UI apresentado aos meus primeiros autores
U na antologia escolar de Olavo Bilac e
I Manuel Bonfim. Nas obrigações primárias e

ginasiais, as antologias pareciam prêmios
que me compensavam os castigos dos acidentes
geográficos, das arapucas gramaticais, dos
enigmas aritméticos. Quando fiz exame de
admissão me mandaram ler e analisar um trecho
de Coelho Neto que sabia de cor: "Selva augusta
de velhos troncos intactos, famais ferida pelos
gume dos ferros..." Por esse tempo já andava
lendo narrativas de aventuras e novelas policiais:
Tarzan, Emilio Salgari, Rafles, Sherlock Holmes,
Sax Rhomer, Rafies, Fenimore Cooper...

Uma tarde entrei na Biblioteca Municipal de
Belo Horizonte e me emprestaram uma edição
juvenil de Robinson Crusoé: fiquei deslumbrado
de dó a si, corn a minha importância, com a
porta que se abria e com o próprio livro. Na
semana seguinte, retornando ao local do vício
impune, incorporei ao meu mundo Don Quixote
e Sancho Pança.

Mamãe me levou ao terceiro andar do
edifício literário, narrando-me contos de Edgar
Poe, dizendo-me versos de Antônio Nobre e
Vicente de Carvalho, apresentando-me por fim a
alguns sonetos de Baudelaire. Além disso, havia
a biblioteca de papai, médico e escritor. Não me
estimulou, nem me orientou, mas permitiu que
eu revirasse de pernas pro ar a sua livralhada.
Foi lá que descobri, em livros e revistas, os
nomes de Adelino Magalhães, Jackson de
Figueiredo, Marques Rebelo, Cecília Meireles,
Francisco Karam, Murilo Araújo, Nestor Vítor,
Cruz e Souza, Emiliano Perneta, Tasso da
Silveira, Andrade Murici. E foi no escritóriio do
meu pai que entrei pela porta de um
super-mercado literário: a Biblioteca

--nrtéTnâcTõnãl dê obras célebres — uma antologia
em vários volumes, da antigüidade ao principio
do século. Dos restos daquela fabulosa
crestomatia, guardo hoje, carinhosamente

enquadrados em azul, os retratos românticos de
Coleridge, Byron e Shelley. E foi lá que a morte
entrou pelos meus olhos, ao ler, reler e
recomeçar, a elegia de Thomas Gray sobre o
cemitério campestre. Sou capaz de repetir
poemetos de Goethe e do esquecido Arnaut
decorados naquele oceano literário.

A literatura na minha vida não aconteceu,
não foi encontrada na esquina, não foi uma
deliberação: ela veio no pó e no pólen do
ambiente, mal congênito cultivado em casa.

Casa da qual fugi aos doze anos de idade
com mais dois amigos: aventura de dois dias.
Fui entáo internado no primeiro ginasial do
Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, e"estreei" na literatura: a obra, precocemente
autobiográfica, intitulava-se Fugindo de casa.
Logo vieram outros. O romance Winnetou, de
Karl May, inspirou o meu Motano, um indio
pele-vermelha. Um pedacinho do Noturno de
Belo Horizonte, de Mário de Andrade, me
animou a desenrolar um poema (sobre o mesmo
tema. porém diurno), sem métrica e sem rimas.
E por ai fui entrando pelos desvãos da literatura
tosca, tendo por único leitor o colega Décio (ou
Mossoró), que tinha letra boa e passava meus
versos e minhas prosas a limpo.

Mudando de colégio tive a graça de ir para
Sáo João del-Rei, sendo até nomeado, por um
amistoso equívoco do professor Assis, orador do
Grêmio Literário Jackson de Figueiredo. Já nas
primeiras orações do meu primeiro discurso, a
turma caiu no deboche da gargalhada quando
me referi ao talento polimorfo do nosso patrono.

Dei para estudar gramáticos pedantes.
Ensaiei passadas incertas em alguns dos nossos
livros políticos e sociais, como Euclides da
Cunha e Alberto Torres. Valia tudo na minha
confusa jornada: um dia carregava um livro de
Camilo na mão, no outro uma tradução do
Contraponto de Aldous Huxley. E era com
religiosa reverência que via cruzar a Ponte da
Cadeia o laureado poeta local, Bento Ernesto
Júnior.

Na Escola Preparatória de Cadetes de Porto
Alegre fui colaborador da nossa revistinha
Hiléia. No conto que aí publiquei (As árvores
também se riam) eu estava a morrer de paixão e
tuberculose, literariamente. Quando deixei o Rio
Grande e a carreira militar, vim declamando
sonetos de Mário Quintana pelo convés do Ita
que me trouxe de volta. Este silêncio é feito de
agonias e de luas enormes, irreais...

Ã

Ã corrupção nossa e alheia
corrupção náo é uma invenção brasileira.

Essa a conclusão (tola e cientifica) a
que cheguei depois de ler dezenas de livros
sobre o assunto. O que talvez seja

brasileira neste assunto é a incompetência no
seu combate.

Por exemplo. Os três governos mais
corruptos dos Estados Unidos foram os de
Grant, Harding e Truman. No tempo de Grant,
como disse o senador Paul Douglas, "as ferrovias
do país compravam legisladores como se fossem
gado". E o próprio secretário do Presidente
participava da "quadrilha do uísque". Já o
Presidente Harding, como lembram alguns
historiadores, morreu por causa dos escândalos
na sua administração. Para fugir à atmosfera
desses escândalos embarcou numa viagem para
o Alasca. E para distrair-se começou a jogar
poker desvairadamente. O trem seguia e ele
seguia jogando até quinze horas consecutivas. Os
assistentes se revezando na mesa de jogo, em
turmas que descansavam de três em três horas.
Quando a comitiva presidencial chegou em Sáo
Francisco o Presidente teve um ataque cardíaco.

Mas Truman teve uma administração ainda
mais corrupta. "Nunca houve tanta corrupção
praticada por tantos funcionários públicos, em
tantos lugares. A máquina arrecadadora de
impostos da nação estava infestada, de alto a
baixo, de suborno". Como diz Francisco Bilac
Pinto, "Harry Truman longe de tomar medidas
efetivas para aniquilar a corrupção, em alguns
casos protegia os culpados, em outros
permanecia indiferente ou empregava a máquina
da administração para bloquear e desviar os
investigadores da corrupção. As fraudes foram
reveladas, náo por causa da administração, mas
apesar dela".

E tem mais. O governo Eisenhower teve
inúmeros casos na mesma linha. E o santo
Abraham Lincoln, como relata em sua biografia
Carl Sandburg, também usou práticas
corruptoras, ainda que para conseguir resultados
louváveis, como a libertação dos escravos em
Nevada.

E para quem náo sabia, o governo Reagan já
processou 113 membros e assessores, alguns dos
quais foram para a cadeia.

E aí é que está o busilis da questão. A
corrupção não é uma invenção brasileira. Mas
ainda não inventamos como botar na cadeia os
corruptos. Esse desalento que sentimos é o
mesmo do senador Fullbright, quando sobre os
escândalos da era Truman. disse: "Escândalos no
governo náo constituem fenômeno novo. O que

parece ser novidade, a respeito desses
escândalos, é a insensibilidade ou a apatia com
que aqueles que exercem posições de
responsabilidade se conformam com as praticas,
que os fatos comprovam. E sumamente
lamentável ter a corrupção no nosso meio, mas qmais grave é perdoá-la ou aceitá-la como
inevitável."

Segundo os-historiadores, ha dois séculos'"a '.
Grã-Bretanha era uma cloaca de corrupção".
Muitas famílias finíssimas se estabeleceram a |
partir daí e algumas deram até
primeiro-ministro. Alguns dizem que a
moralização se deve à rainha Vitoria, outros á
religião metodista criada por John Wesley. O
fato é que, orgulhosamente, Paul Douglas diz: "A
vida política inglesa hoje é exercida em nível
moral relativamente alto. Os servidores civis quefazem andar a administração dos negócios
públicos são quase incorruptíveis e as eleições
para o Parlamento são conduzidas com um
mínimo de suborno, calúnias e afrontas."

E na Rússia?
Quem quiser saber que leia A kleptocracia

(A corrupção na União Soviética), de Patrick
Meney (Ed. Record), onde há até a tabela de"taxas de corrupção". Autores como
Jean-François Revel e Fred Riggs estudam a
corrupção nos países do Terceiro Mundo e no
universo sindical. E outros como Michael
Johnston consideram o "custo e benefícios da
corrupção" e nos ensinam a "viver com a fera". '

Parece, portanto, que todos estão acordes em
que a corrupção existe em qualquer época e
regime. O que se quer é o "mínimo de suborno". '.
Ou seja: em vez de deixar a fera solta devorando
indistintamente tudo e todos, colocá-la na jaula.'Mantê-la sob dieta.

E o Brasil?
Aquele entrevero entre o presidente Sarney e-Dom Luciano Mendes deixou uma série de

ambigüidades no ar. Existe ou não existe
corrupção? Existem ou não meios de
combatê-la? Um ministro chegou a dizer que era
muito difícil, porque os corruptos náo deixam
pista. Será que nossos corruptos são mais hábeis,
do que os de outros países? Ou será que nossas ¦
leis são mal elaboradas? Lei é que não falta.
Acabo de descobrir uma ótima: "Lei 3 502, de
Bilac Pinto, que "regula o seqüestro e o
perdimento cie bens nos casos de enriquecimento
ilícito, por influência ou abuso de cargo ou
funçáo". E de 1958. E gostaria de saber o quefizeram com ela. Por que será que esta lei não"pegou"?

O medo da mesa farta

Quanto mais têm o que comer,
mais as populações dos países ricos se
afligem com os riscos dos alimentos.

E tome remédio! E haja dieta!

ESDE Descar-
| ¦ tes, o corpo sem-
S B pre chateou os
B m franceses, mas

W&r agora está de-
mais. Um número re-
cente da revista Le nou-
vel observateur mostra
que o negócio é real-
mente sério. Ilustrado
com um prato sobre o
qual está estampado o
desenho de uma cavei-
ra, garfo e faca em lugar
das tíbias, o texto prin-
cipal do semanário cha-
ma-se A comida que
mata. A reportagem
inspira-se no fato de, a
Io de janeiro deste ano,
a Comunidade Econô-
mica Européia (12 pai-
ses) ter interditado o
uso dos hormônios que
servem para a engorda
do gado. Os hormônios
— estradiol, progestero-
na, testosteroriã, trem- 
bolona — fazem com
que os animais ganhem
mais quilos antes de ir
para o corte, e foram
considerados nocivos à
saúde dos consumidores europeus. "Chega de psico-se", opôs-se ao terror da comida contaminada, o Dr.
Ismène Giachetti, especialista em nutrição. "É neces-
sário estabelecer a verdade: foi graças ao progressoda indústria alimentar, que nós vivemos hoje numa
sociedade de abundância e higiene", disse.

Esta defesa não soluciona dois problemas que
afligem os franceses. Com a interdição dos anaboli-
santes, os industriais irão exportá-los para serem
aplicados em animais que engordam em estábulos
nos EUA, Canadá e países da América do Sul, onde
não há proibição de usá-los. Pode-se criar na Europa
um verdadeiro mercado negro do produto, e isto
assusta os franceses, que perderiam o controle de sua
qualidade ou eficácia. Surgiria assim uma espécie de
Lei seca dos anabolisantes. E foi durante a Lei seca
que nos EUA mais se bebeu uísque falsificado, pois
estavam todos proibidos de beber. "O mercado negro
dos anabolisantes? Claro que isto existe", afirmou
um veterinário. Quem será, portanto, o Eliott Ness —
o personagem principal do filme Os intocáveis — do
escalope? Outro problema: os pratos dos europeus
estão infiltrados de produtos químicos ou de germes
que matam. Exemplo? Na Suíça houve 31 mortos. O
assassino estava num queijo. O nome do delinqüen-
te? O germe listéria.

Existe a convicção de que a interdição total
acabará por infiltrar mais venenos na alimentação
dos franceses. E isto põe sob suspeita os peixes,-batatas, vinhos, o leite e a manteiga — enfim, quasetodos os alimentos que diariamente sáo ingeridos. As
galinhas comem uma ração baseada na farinha de
peixe; mais barata que a soja, ela tem, no entanto,
dificuldade para se transformar em proteínas. Para
que isto ocorra falta um ácido, a metiotina, cuja
síntese é fabricada à base do petróleo.

Pesticidas são despejados em plantações de li-
moes, laranjas e tangerinas, grudando na suas cascas
o perigoso bi-phényl. As batatas, para ficarem bem
amarelas com rapidez, recebem um tratamento de
uréia. Há uma bactéria, a salmonella, Que se cncontra
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na carne de porco e de cavalo, como também nos
moluscos e nas ostras. Este inimigo público da ali-
mentaçáo provoca uma febre de 40°, além de vômitos
e distúrbios digestivos, doze horas depois de sua
ingestão.

O amianto é cancerígeno e proibido na França
desde 1977, mas tem sido usado, ilegalmente, como
filtro para vinhos, cidras, suco de laranja, azeites e
vinagre. Uma análise feita pelo grupo 50 Milhões de
Consumidores descobriu no vinho tipo riesling cerca
de 100 mil pequenas libras de amianto por garrafa.
Um desespero que vai da entrada à sobremesa, por-
que numa sociedade que come bem náo deve ser
agradável descer ao túmulo por causa de uma intoxi-
cayãu alimentar. As estatísticas demonstram que
houve 50 mil, ano passado, sendo 2% mortais. É um
clube fechado, mas assusta.

O que mata mais, na verdade, é o coração.
L'Express, recentemente abordou longamente a
questão. A cifra e uma foice: 38% dos óbitos na
França foram causados por doenças cardíacas. Con-
suite o seu médico. Se a sua taxa de colesterol estiver
inferior a 2 gramas, você tem o direito de voltar ao
consultório dentro de 5 anos. Se não for. comece logo
seu tratamento. Fazendo coro ao semanário francês,
a revista norte-americana Newsweek, da primeirasemana de fevereiro, também revelou suas preocupa-
ções quanto aos distúrbios cardíacos. American
Ileart Association estimou que, no ano passado,
cerca de 1.5 milhão de americanos tiveram problemas
com o coração. E quase 540 mil morreram — uma
cifra maior do que a dos que morrem em desastres de
automóvel, de aids ou de câncer. Além de parar de
fumar e evitar comidas gordurosas, alguns médicos
supõem que tomar diariamente 325 miligramas de
aspirina poderá prevenir inúmeros problemas que•ttingem o coraçao. Não ê uma solução mágica e nem
se deve exagerar na dose, porque a aspirina ingerida
em excesso acabara por produzir outras doenças,
comu úlcera no aparelho digestivo.

Na verdade, as doenças que podem surgir de um
alimento contaminado por anabolisantes, ou as que
aparecem quando o colesterol sobe de taxa, sáo
preocupantes em países desenvolvidos, onde as pes-
soas, na média, já náo morrem jovens, como ocorria
há cem anos. Excessivamente zelosos com o seu
corpo e com a sua saúde, os franceses já chegaram
aos 70 anos como idade média de ir para o túmulo, em
contraposição a um índice de natalidadè muito bai-' xo. Lutando para que a vida se alongue por muito
mais tempo, os europeus e norte-americanos montam
verdadeiras "fontes da juventude", seja através da
pesquisa de meios capazes de deixar inteiro um
infartado, seja criando verdadeiras armaduras para
não serem atingidos por enfermidades pelo stress da
vida moderna ou pela fantasia do "doente imagi-
nário".

Isto conta com a ajuda das multinacionais farma-
cêuticas. A Roche. era novembro do ano passado,
organizou na Cite des Sciences de La Villette, Paris, a
mostra La Planète alimentaire, talvez desconfiada
que no pais das mais famosas receitas culinárias
falte, a todas elas, um bom punhado de vitaminas."Os médicos têm a tendência de subestimar a neces-
sidade de uma contribuição suplementar de vitami-
nas. porque acham que em nossa sociedade elas já
existem em quantidades suficientes na própria ali-
mentaçáo", lamenta-se o «doutor Fábio Soldati, dos
Laboratórios Pharmaton. O suplemento de vitámi-
nas tem uma atração irresistível; é uma fábula dieté-
tica, pressupondo que o risco da doença será diminui-
do, enquanto sáo aumentadas as potencialidades de
resistência do organismo. Há vitaminas que melho-
ram a memória; outras que protegem contra o cán-
cer: e outras ainda, como a E, que evitam o envelheci-
mento. Algumas tiveram sucesso de vedetes, como a
C, que o Prêmio Nobel rio Química Li nus Pauling
exaltou com se ela tivesse virtudes messiânicas,
capazes de curar quase todas as doenças. Exageran-
cio na Gosc, um escocês passou um ano inteiro aiimen-
tanrio se de cenouras emas... ate morrer.

Mas as pessoas fo-
ram atrás de outro mi-.
lagre. E subiu ao pó-
dium a vitamina A, que
também podia curar
quase tudo. Embora
nao faça desaparecer
um câncer, o excesso de
vitamina A pode provo-
car uma cirrose. E,
atrás da aura mágica
que a envolvia, estava
uma forte campanha
publicitária dos produ-
tores de leite, que subli-
nhavam a presença dá
vitamina A na mantei-
ga. A verdadeira magia,
contudo, é como con-
trabalancear no orga^
nismo as 13 vitaminas
existentes. Tarefa ár-
dua e sábia, que pode
contar com a ajuda das
vitaminas produzidas
pela indústria farma-
cêutica.

Mas contrabalanr
çar todas as vitaminas
é algo tão difícil que,
aterrorizados, os fráíí-
ceses passaram, de vez,
para a acrobacia dos ré"

gimes. Há dieta para tudo e para todos. Para os
diabéticos e para as mulheres grávidas. A motivação
principal é sempre a de Ponce de Leon. que saiu em
busca da Fonte da Juventude — ou seja, como'
permanecer jovem e belo, com um cérebro alertissi-
mo e uma pele de pêssego? O professor Robert Aron-
Brunetiere propõe, por exemplo, a formula "envelhe-
cer sem se tornar velho" e no seu livro Les forces de
l'âge recomenda que se suprima o álcool, que nao se
fume mais de seis cigarros por dia e... que se jejue.
seguindo a trilha do biologista e gerontólogo Rov
Walford, que se utiliza da divisa "sub-nutriçáo sem
má-nutrição" para advertir que é saudável jejuardurante dois dias por semana. Mas este método
medieval enfrenta oposição.

O álcool, que ultimamente esteve na mira dos
engenheiros da saúde, pode ser útil quando se está
com depressão. Ao menos, é a opinião do professoi"
Jean-Didier Vincent, professor de neurologia da Uni-
versidade de Bordeaux, para quem o vinho tem um
efeito terapêutico... quando bebido em grupo. Só:-
deprime mais. Outro dietista, o norte-americano Jean
Carper, autor de best-sellers consagrados às dietasr
vê um problema que pode acompanhar as ostras
quando servidas com vinho branco. As ostras são
boas porque contêm zinco, cuja carência produz a
infertilidade masculina, mas o vinho incapacita qorganismo de assimilar as vitaminas BI, B2 e D. o.
cálcio e a vitamina BC. Uma entrada deste tipo pode,ser um desastre orgânico, uma entropia alimentar,
que levaria tempo para mandar o organismo de volta,
à normalidade.

O fato e que nas sociedades da abundância, um
problema começa aparecer, onde menos se esperava.¦
O corpo é que se torna o verdadeiro problema. Uma
regra aconselhável seria, se fosse possível, seguir as
medidas de bom senso cie Aristóteles. Outra: quando!o corpo começa a náo funcionar direito, procure um'
médico de confiança. Enquanto isto, da comida con-
taminada aos mais complexos regime
ricos têm algo de que não podem re
comida demais o basti par,

os países
iamar. Há
dela mais
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Elementar
Para bom entendedor — espremido

tudo o que se sabe da conversa do
ministro Leônidas Pires Gonçalves com
o senador Fernando Henrique-Cardoso
durante o carnaval em Angra dos Reis
—, meia palavra basta.

Quanto se percebe que só há hoje,
verdadeiramente, uma única questão
na Constituinte que preocupa a área
militar — a anistia —, a ilação é ime-
diata.

O ministro do Exército topa os qua-
tro anos.

¦ BB

Vice-versa Anistia
'Muita gente ficou

sem entender por
que a Beija-Flor eis-
mou de escolher o te-
ma Negro, do Egito à
Liberdade para o
carnaval deste ano.

Agora, já existe
ao menos uma
versão.

É que o presiden-
te da escola, Anísio
Abrahão David, está
ilido da liberdade
para a Egito.

Cláudia Egito.

.A anistia demorou
mas chegou para mais
31 professores da Uni-
versidade de Brasília,
banidos pela ditadura
dos quadros da insti-
tuição.

Eles receberão ago-
ra, na aposentadoria,
todas as promoções a
que teriam direito se es-
tivessem em serviço
ativo durante todos es-
ses anos.

Entre todos, a figu-
ra mais conhecida é o
pintor e muralista
Athos Bulcão.

a m a

Quatroanismo
O governador de Goiás, Henrique Santillo, está

muito perto de anunciar a sua adesão ao mandato
de quatro anos.

Quem o fará na quarta-feira em discurso na
tribuna da Constituinte é o moderadíssimo depu-
tado Manuel Messias, do PMDB de São Paulo, o
único que consegue ser politicamente ligado ao
mesmo tempo e com igual intensidade ao governa-
dor Orestes Quércia e ao deputado Ulysses Gui-
marães.

São, aliás, tantas as artes de Messias que ele
conseguiu ser o intermediário para apresentar, a
pedido do presidente José Sarney, uma emenda
presidencialista e, a pedido de Ulysses, uma outra
completamente diferente da primeira, por ele rotu-
lada de "presidencialismo parlamentarizado".

Ou será pasteurizado?
B B B

Rio, eu gosto de você
Os moradores resi-

dentes em apartamen-
tos vizinhos a uma das
mais belas e conheci-
das mansões de São
Conrado — um dos
bairros onde, quando a
chuva cai com força, as
águas se elevam nas
garagens de certos pré-
dios até os tetos dos
carros — quase aplau-
diram de pé quando vi-
ram chegar na sexta-
feira à tarde o carro da
prefeitura de placa VL-
2220 cuja tripulação,
devidamente apetre-
chada, se entregou à
tarefa de desentupir
bueiros.

Começou-a pelos ra-
los existentes em frente
à mansão e, quando es-
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Rubens Monteiro

tavam tinindo, deu tu-
do por terminado e se
preparou para ir em-
bora.

Um dos moradores,
surpreso, foi até os fun-
cionários e perguntou
por que não estendiam
o trabalho aos demais
bueiros da área, todos
eles entupidos e preci-
sando de limpeza.

Um deles, mais expe-
dito, botou a tralha no
carro e, apontando a
mansão, respondeu ao
cidadão desconsolado
antes de bater a porta e
partir:— É que o doutor ai é
um cara legal e paga
pra gente uma cerve-
jinha.
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A colunista Consuelo Badra e Cláudio Chagas Frei
informalmente

Agna
• De mais a mais,
o que se pode espe-
rar de uma cidade
que tem Rio no
nome?

Monumental
Apesar da renovada politi-

ca feijão-com-arroz do minis-
tro Maílson da Nóbrega, o
deputado Francisco Dornel-
les está desconfiado de que o
governo acabará por aplicar
um novo choque na eco-
nomia:

E previne:— Se isso ocorrer, assisti-
remos a um gigantesco espe-
táculo de desobediência civil.
Ninguém respeitará um novo
congelamento.

O dono da conta

• Na conta do PMDB.
• É aí que o governo pretende debitar

a desastrosa administração Aníbal
Teixeira no ministério do

Planejamento.
O primeiro a creditar a despesa ao

PMDB foi o ministro das
Comunicações, Antônio Carlos

Magalhães:
— Aníbal Teixeira é ilustre

personalidade do PMDB, indicado
ministro pelo PMDB. Como tal, seus

erros e acertos devem ser debitados ao
PMDB, que deve também fazer a

defesa de seu correligionário.
Acentua ACM que Teixeira, no início

do governo, foi indicado por
unanimidade pela bancada

pemedebista de Minas para a
presidência da Telebrás.

• A nomeação só não saiu porque o
ministro das Comunicações pretextou
uma preferência por um nome técnico.

Na Marquês
de Sapucaí,
Antonio Troi-
si e a atriz
Maria Zilda

Silêncio
O governo, que este ano resol-

veu jogar pesado contra a cober-
tura explícita pela TV dos bailes
de Momo, está estranhando que
a Igreja, ao contrário dos outros
carnavais, nào tenha ido até
agora se queixar das transmis-
sões aos ministros.

Afinal, levaram-se ao vivo pa-
ra os lares os inconfessáveis pe-
cados da carne cometidos ao
longo das madrugadas de folia.

• O silêncio das autoridades
eclesiásticas produziu o comen-
tário malicioso de um ministro
de Estado, conhecido por viver
às turras com a Igreja, principal-
mente a ala progressista:

— Parece que este ano os pa-
dres foram dormir mais cedo.

Frustração

Na sexta-feira de manhã, os sena-
dores Mário Covas e Fernando Hen-
rique Cardoso estavam animadíssi-
mos com o almoço que tinham mar-
cado para logo depois com o depu-
tado Ulysses Guimarães.

Esperavam com o encontro a três
decifrar a real intenção da entrevis-
ta sobre os "três patetas".

Ledo engano.
O próprio Ulysses se encarregou

de reverter as expectativas e frus-
trar os companheiros.

Apareceu no almoço levando a
tiracolo o deputado Francisco Dor-
nelles.

hulã no samba

O deputado Luis Inácio da Silva
vai deixar cair no ano que vem.

Explica-se: ele, que nunca assistiu
em carne e osso a um desfilé de
escolas de samba, ficou tão impres-
sionado com o que viu pela TV que
tem dito a colegas em Brasília que
náo perderá de forma alguma o pró-
ximo carnaval carioca.

A escola de samba da sua prefe-
rência é a Beija-Flor.

Grão em grão
Não é tão dura quanto pode pare-

cer a vida dos líderes do Centrão,
muito pelo contrário.

Que o diga um deles, dos mais
atuantes, que recentemente adqui-
riu em Brasília uma bela mansão no
Lago Sul e é agora proprietário de
uma portentosa fazenda em Mato
Grosso.

Ao contrário da classe operária,
que ainda vai, o Centrão já foi para o
paraíso.

" 
Mal incurável

Está abolido no Rio, até segunda ordem, o
direito de ir e vir.

Na outra semana, milhares de pessoas se
viram impedidas de deixar a cidade, retidas
yios aeroportos por uma greve desumana.

Anteontem, quem estava fora de casa náo
podia voltar e quem estava em casa náo
podia sair.

Os desafortunados surpreendidos pela bor-
rasca na rua, então, não tém como se virar:
ou lhes desabam no coco os morros, ou nau•
fragam tias torrentes caudalosas que cortam
a cidade. * * *

O Rio é hoje uma cidade paralítica.
E, até onde se percebe, sem possibilidade de

cura.
B B B

Quem é quem
Sáo agora dois, e nào mais apenas um, os

Goldsmith Rothschild que navegam nos últi-
mos dias nas águas do Rio de Janeiro.
o Além do varão Cyrill, desembarcou sexta-
feira na cidade sua irmã, Fanny.* * *

Ele — agora se sabe — é dono na França de
uma marca de champagne, vinho e conhaque
que estuda comercializai' no Brasil.

Ela representa em Zurique a griffe Saint-
Laurent.

a b b

Bola clieia,
Quem está com a bola cheia junto ao caixa-

alta Donald Trump é o conhecido Henrique
Schiller de Mayrinck, há mais de um ano
residindo em Nova Iorque.

Trump ofereceu o seu iate Trump Princess,
ex-Nabila, que comprou de Adnan Kashoggi e
que, totalmente redecorado, aporta esta se-
mana em Manhattan, a Mayrinck, insistindo
em que ele convidasse um grupo de amigos
para um cruzeiro ao seu bel-prazer.

O brasileiro aceitou e vai mandar ver.

Roda-Viva
Não é mais Roseana Sarney mas o governa-

dor do Maranhão, Epitácio Cafeteira, que
representará o presidente José Sarney na
posse do novo presidente da Coréia do Sul,
Tae Woong Wwon, dia 26, em Seul.
o O autor Silvio de Abreu só está esperando
concluir a novela Sassaricando para voltar
ao cinema como diretor. Vai dirigir o filme
No Natal a Gente Vem te Buscar, baseado na
peça de Naum Alves de Souza. Se possível,
tendo Marília Pèra como atriz principal.

Paola e Stefano Monti estão convidando no
dia 7 de março para uma Noite Cintilante, no
Caligola.

lide de Lacerda Soares arrumando as ma-
Ias para uma viagem a Paris.

Tom Jobim virá ao Rio em março para
tomar fôlego para a tournée que fará pela
Alemanha, Bélgica e Espanha.

O decorador Ricardo Bruno homenageia
hoje Tânia Caldas com um cuquetei no Spa-
ghetti Music.
o Ana Maria Nascimento Silva voou para
Paris ao encontro do marido, o diretor Paulo
César Saraceni, ali empenhado na monta-
gem de seu filme Natal da Portela.

A partir desta semana, os 20 mil táxis que
servem o Rio passam a exibir o adesivo
Respeite o Turista, uma campanha da Em-
bratur com o apoio da secretaria municipal
de Transportes.

Zózitno Barrozo do Amaral

¦s Kaiser jSábado Mara Leão e MenescainoPeopie
Amanha Grupo Analfa * Av. Bartolomeu Mitre, 370-A * Tfel.: 294-0547 ? Após 19h.
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580-5588/208-7997

DAVID CHEGOU EM NEW YORK
E inicia novas turmas no David's Dance Jazz,
Tap Bailet e Ginástica. Rua Francisco Sa,
23/308 — 267-4644
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FLÁVI0 RANGEL
AFF0NS0 ROMANO
DE SANTANNA.

PROSA & VERSO
, JORNAL DO BRASIL ,

Impermeabilização, de., tecidos
& V-' -. ..Av. .Ataulfo-d.e Pojvo, ,944-B

CASA FRAM
36 anos de experiência
com estofados

Telt.: 294-2399 e 239-0644
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CONCERTOS

DE BOTAFOGO

Rio de Janeiro • Av. Rio Branco, 133 LojalE ¦ Rua Uruguaiana, 10-C •
Shopping Cassino Atlântico ¦ Av. Ailàntica, 4240 Loja/108 • Rua Barata

Ribeiro, 402 • Niterói • Alameda S. Boa Ventura, 258 • Rua José Clemente, 13
• Av. Amaral Peixoto, 43 • Rua Gavião Peixoto, 182 Loja/125 • Rua Gavião

Peixoto. 92 • Rua Cel. Moreira César, 265 Loja/133 ¦ São Goncalo-
Pça. Dr. Luiz Palmier, 96 Alcântara Rua Volanda Saad Abuzaid, 51 Loja/129 -

Duque de Caxias • Rua Nunes Alves, 14 ¦ N. Iguaçu, Rua 13 de Maio, 158
Teresópolis - Rua D. de Caxias, 47.
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PAULO MOURA/CLARA SVERNERDia 26 de fevereiro
Apresentações às 1 2h30mte 1 3h30m.

Centro Empresarial Rio.
> Praia'de Botafogo, 228.

HHIj Convites gratuitos nas
¦Iff- . agências do BFB.

A

BFB 40 ANOSE Apontada. Capital paia o futuro

âSz
HT3T1 BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.

(smuggler)

UMA DECISÃO DE ESTIIO

GERENTE

Decida-se por investir

nas lojas em

crescimento: Plaza

Shopping, Norte

Shopping e Zona Sul.

Candidatas com um

ano de experiência

terão prioridade
Rua Vise. de rirojá, 414 Saia 820

L—" ^ :

Rio Sul - 2*piso loja B-13 A Visconde de Pirajá, 547 Lj. K
Barra Shopping nivel lagoa Lj.103 F

>4 PASSAPORTE DE

\V CULTURA E AMIZADE

CMS aliança francesa do rio
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EM QUESTÃO/A pornografia no Carnaval

Cláudio liojungn
e Wilson Coutinho

Assim como os desfiles, os bailes
tornaram-se espetáculos
eminentemente visuais, onde se exibe
e se vê mais do que se pula ou se
dança. Pela televisão, erotômanos de
todo o país se unem numa perversa
aldeia global, onde quase não se vê
caras e nunca se apanha Aids. Neste
período, as revistas especializadas e
os vídeos pornográficos batem em
retirada, deixando campo livre para
as imagens de TV ou fotografias em
revistas, que fingem mostrar não o
sexo explícito forjado, mas algo que é"real", "verdadeiro", "o carnaval para
valer e que ninguém mostra". Com
este álibi na ilha de edição ou na
lente das câmeras fotográficas, o
Carnaval entra em cena como farsa,
vestindo uma fantasia que não cabe
no real. "A televisão não produz o
Carnaval, apenas mostra a realidade
dos bailes", acredita Eduardo Lafond,
diretor de programação da
Bandeirantes, a mais bacante das
emissoras. Uma realidade, contudo,
que mostrou o apresentador Nani, de
sua TV, entrevistando um traseiro em
voz off ou sem levar ao ar, e forçando
uma moça a mostrar os seios e sendo
obrigado a sair no tapa por causa
disto.

Mesmo advertido por Adolpho
Bloch, a TV Manchete não pôde
evitar as estrepo lias de seus
apresentadores Otávio Mesquita e
Ricardo Amaral e dos seus câmeras."Algumas vezes tive de advertir os
câmeras, porque eles iam se
entusiasmando", diz Alcino Diniz,
responsável pelas imagens que a
Manchete pôs no ar. "O que foi
mostrado não é jornalismo", contesta
Uarbosa Lima Sobrinho, presidente

da Associação Brasileira de Imprensa.
Como não é também jornalismo o
que, na quarta-feira de cinzas, as
revistas pornôs exibem como "edições
especiais de Carnaval". Mostram
fotografias-do-Camavalde 86 ou cio
ano passado, além de provar que ó
número dos que caem na farra com
intenções de bolinar nas mulheres ou
são bolinados é bem reduzido. Os
mesmos personagens repetem-se
tediosamente em suas páginas.

Até o ministro das Comunicações,
Antonio Carlos Magalhães, saiu do
seu devaneio de dissolver a
Constituinte para entrar na realidade
do que foi exibido pelas TVs. "É um
absurdo a televisão mostrar o que
mostrou", declarou na sexta-feira
passada. Embora gostasse de cassar a
Constituinte, o ministro acha pouco
provável que possa ocorrer uma
cassação na concessão dos canais —
uma medida que integra o elenco de
seus poderes. Antonio Carlos, na
verdade, deseja mais o que não pode
e menos o que pode e burila a ética
com uma medida menos radical, que
é uma suspensão de 24 horas ou de
um mês. "Essa onda se repete o ano
torio. Ano passado foi a mesma
história de que a Dentei ia pedir
fitas, mas não houve nenhuma
punição à Manchete", lembra Alcino
Diniz. E arremata: "Em matéria de
seios, o desfile das escolas de samba
foi um festival mamário."

O que há, de verdade, é uma
grande diferença entre o nu integrado
ao desfile das escolas de samba,
mesmo que apareçam com as
madrinhas de alas ou de destaques
do que ocorre nos bailes e pinta nas
telas da Bandeirantes ou da
Manchete. Os corpos desnudos de_
Moiiique, Lüma e "Cláudia fazem
parte de uma estética mais próxima

do teatro de revista de Walter Pinto
ou dos shows de Carlos Machado do
que propriamente a das escolas de
samba, mas eles se harmonizam com
o espetáculo sem ferir a moral, nem
mostrar uma degradação violenta do
corpcrO-que sal dos bailes e vai
parar nas telas de TV é uma estética
cirúrgica, fria, degradante,
fragmentando o corpo das mulheres,
mostrando-o como uma carne cortada
exposta num açougue. É pornografia
(porque produzida, forjada, porne
(prostituta) e graphis (forma) e
também mercantilizada). "A televisão
está dando uma falsa imagem dos
bailes de carnaval", diz o promoter
Walter Guimarães, que organiza
bailes de Carnaval. "Ela induz o
turista a viver este real que elas
fabricam e o cara chega no baile e
não vê nada do que ela mostra."

Fabricando uma fantasia, que
serve para captar pontos no Ibope ou
vendendo pobres imagens em revistas
malfeitas, os inventores do carnaval
para um público de voyeuristas, com
foliões exibicionistas, são obrigados a
inventar soluções, mesmo que não
percorram os bailes. Foi o caso da
TV Globo, que exibiu na terça-feira
passada Eu te Amo, de Arnaldo
Jabor, talvez como uma maneira de
evitar a enxurrada de sexo explícito
exibido nos outros canais. "Meu filme
tem cenas de sexo, mas todos sabem
que é sério e que foi exibido em 21
países da Europa na televisão",
defende-se Jabor, que, na verdade,
nada tem a ver com a exibição de
sua película numa terça-feira de
Carnaval. Mas foi exatamente neste
dia que a atriz Sônia Braga ia ao ar
na Globo, artisticamente fazendo uma
felaçâo — coisa que era difícil de se
achar nos bailes transmitidos por
outros canais.
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O suor das

cinderelas

Antigamente, eram as misses.
Ao desfilarem com seus maiôs de
corpo inteiro ou em trajes típicos,
as moças sonhavam em arrebatar o
cetro da mulher mais bela do Bra-
sii, e ainda podiam tecer o devaneio
de conseguirem um bom casamen-
to. -f.íisses-\TitGriesa£ como- Martha
Rocha, Adalgisa Colombo ou The-
rezinha Morango casaram-se, na
época, com ricos empresários e até
hoje são personagens das colunas
sociais.

Este bovaxismo então recatado,
do qual só poucas mulheres tinham
o direito de participar, transfor-
mou-se, com atual falta de sucesso
dos concursos de misses, em algo
de massa. Hoje são milhares de
mocinhas, muitas morando no inte-
rior, que sonham emigrar para o
sucesso, com pouca roupa, ao som
do Carnaval e sèm o antigo recato.
O importante é aparecer na televi-
são ou em revistas que vivem da
festa.

Isto pode ser o trampolim para
uma carreira de modelo ou de espo-
sa de alguém bem-sucedido. Às ve-
zes nem é preciso se casar, mas
estar do lado, por exemplo, do bi-
cheiro e, atualmente, descasado
Anísio Aniz Abrahão, o patrono da
escola de samba Beija-Flor. Foi o
que fizeram três cinderelas da folia,

Edna Velho, Rosane Falcão e Cláu-
dia Egito, as namoradas do todo-
poderoso chefão de Nilópolis. Ou-
trás preferiram o caminho tradicio-
nal do altar, como Jussara Mendes,
que se casou, ano passado, com
Muller, o ponta-direita do São Pau-—-lo-Futebcl Glube,-depois- de uma -
promissora carreira de playmate,
de Carnaval e de dançarina do pro-
grama do Chacrinha. "As meninas
vão para os bailes de Carnaval para
serem lançadas", informa Walter
Guimarães, de 33 anos, que promo-
ve o Baile das Panteras.

Ser lançada significa não só ser
fotografada — como ocorreu em
uma das três edições da revista
Manchete preparada para Cama-
vai, com a veterana Garota de Ipa-
nema, Helô Pinheiro e sua filha
Kiki, prestigiadas com cinco foto-
grafias —, mas também faz parte do
lançamento percorrer camarotes de
gente importante ou boates da mo-
da, lugares que permitem contatos
profissionais ou simplesmente en-
contrar um bom partido.

No cume da pirâmide de sonhos
fica o exemplo da apresentadora de
TV, Xuxa, celebrada como "pante-
ra" em 1980 e que, depois, conheceu
Pelé na boate Hippopotamus. Mas
nem todas podem conseguir o cinti-
lante sucesso da "musa dos baixi-

nhos". Mais próximo do chão fica
uma carreira de modelo ou de dan-
çarina de shows. Muitas de suas
imagens estampadas nas revistas
ou exibidas nas TVs podem ter um
retorno inesperado. Um americano,
por exemplo, está desejoso de con-
tratar 12 "panteras", que trabalha-
riam em publicidade na Califórnia.
Outras moças estão sendo convida-
das para fazer shows no Paraguai; e
o proprietário da boate Ku, consi-
derada uma das melhores de Ibiza,
na Espa„nhar vem-Arer- Q Carnaval -
com a intenção de levar nossas cin-
derelas para lá, onde animarão o
seu tórrido verão. Outra chance é a
-de saírem- cra-revistas-que exibem-
seus corpos nus. A Playboy paga
CZ$ 500 mil, e Ele & Ela chega a
CZ$ 300 mil.

Com possibilidades profissio-
nais ou de casamento à vista, as
meninas que aparecem no Cama-
vai não recebem nenhum dinheiro
para isto. O que elas ganham é a
fantasia emprestada pela boutique
Festa e um pacote de convites para
irem aos bailes. Depois, há um sis-
tema para conseguirem o resto. A
editora Bloch tem o seu próprio
time de moças, escolhido por gente
especializada, o que também ocorre
com a Playboy. As festas nos clubes
precisam de mulheres bonitas para
ficarem mais animadas. Chico Re-
carey, por exemplo, tem um con-
junto de seis garotas para anima-
rem os seus bailes e saírem nas
revistas. Helô Pinheiro traz, de São
Paulo, a sua carga de donzelas. No
Carnaval, apenas umas 40 moças
aparecem nas revistas e sonham e
suam para terem um lugar ao sol.

Heacoes

do espectador

Antonio Houaiss, filólogo, 77 anos:"Eu vi a eleição da Pantera 88 e achei
prostibular, espúrio, todas aquelas mo-
ças eonv a esperança' ae ser uma nova
Xuxa. O nu era matéria discreta, hoje
está contaminado. Espero que seja uma
questão cultural e que os velhos de

_amanhã-a-ftDcarem..cQm.joaúiraIidad£,...
Mas o nu feito para fins de lucro passa a
ser porco, leva à prostituição."

¦
Maitè Proença, atriz:"Não participei do carnaval, mas
acho que as pessoas devem fazer o que
quiserem. A falta de liberdade imposta
pela recessão está levando as pessoas a
procurarem soluções. Se a solução for
Somoda e Gomorra ou anarquia no ves-
tuário, então que façam isso. É bom
ocupar a cabeça com coisas menos sé-
rias, já que não há nada que preste
sendo anunciado ao país."

¦
Jairo Antonio Gomes da Silva, 45 anos,
ex-diretor social do América e atual
diretor da Associação das Escolas de
Samba:"Promovi bailes no América, mas
nunca aluguei mulheres para tirarem a
roupa no salão. Sei que clubes como o
Sírio e Libanês e o Bola Preta fazem
isso. As mulheres contratadas escanca-
ram e o bobão do homem paga o ingres-
so para ver. É uma indústria para levan-
tar dinheiro."

Antonio Callado, escritor, que só assis-
tiu ao desfile das escolas:
-'-'-VnjTiesliIFcom os nus e acho que

isso foi uma invenção da Luma de Oli-
veira no ano passado. O Brasil tenv
problemas sérios demais para se preo-
cupar com os peitos das moças."

José Santana de Mello, 38 anos, apoio
de destaque da escola Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel:"Só sou favorável ao nu dentro do
enredo da escola. Tirar a roupa assim
não acho válido, mas agora acho difícil
acabar com isso, porque todo mundo
está gostando. Acho que é essa a pro-
posta da nova geração."

¦
Braguinha, 80 anos, compositor. Viu os.
bailes pela TV."Acho bonito o corpo nu. Em 1932 fiz
a música Moreninha da praia, onde
cantava que ela andava "sem meias em
plena avenida"; foi um escândalo na
época e hoje não tem nada de mais uma
mulher sem meias. Acho que o carnaval
é que está virando mais comércio que
qualquer outra coisa. Antes as.pessoas
eram mais livres, hoje são muito diri-
gidas."

¦
Maria Zilda, atriz. Assistiu aos desfiles
na Avenida e foi vestida ao baile do
Morro da Urca."Acho lindo, quem tem corpo para

USICA
POPULAR

Paulo Adário

Nas bocas

Saindo na Inglaterra o primeiro
disco solo de Morrissey, ex-
vocalista dos Smiths. É um single
com a música Sueâehead, tendo
outra no lado B: I Know very well
how I got my narae. A versão em 12
polegadas tem mais uma faixa,
que atende pelo nome de Hardres-
ser on fire. Todas têm letra de
Morrissey e música de seu novo
parceiro, Stephen Street. O efebo
de Manchester está mesmo de bola
cheia: a EMI (gravadora que con-
tratou os Smiths e teve de se con-
tentar com seu vocalista em cai rei-
ra solo) ressuscitou só para ele o
selo HMV. Enquanto isso, o guitar-
rista Johnny Marr, ex-
companheiro de estrada de Morris-
sey, segue com os Pretenders. Bem
feito.

Arquivo
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Morrissey: carreira solo

Cabeça

de fora

Quem chega em breve
ao mercado com banda
nova é Jerry Harrison, te-
cladista dos Talking
Heads. Nada de pânico, fãs
dos Cabeças Falantes. O
conjunto de David Byrne
não está se dissolvendo —
ao contrário, vem aí mais
um disco deles, Naked,
que será lançado em Lon-
dres com direito a enorme
badalaçáo. Eclético (já
produziu discos do Bo-
Deans, Violent Femmes e
Fine Young Cannibal),
Jerry está apenas am-
pliando seu leque. Casual
Gods, a nova banda do ra-
paz, reúne o guitarrista
Alex Weir e o tecladista
Bernie Worrel, que toca-
ram no disco e no filme
Stop making sense, dos
Heads, e mais o percussio-
nista Steve Scales e o bai-
xista Emie Brooks, com-
pariheiros de Jerry no gru-
po Modern Lovers.

Rafael e Paulo Moura: juntos

Imperdível

Dois mestres da música instrumental
brasileira reúnem seus talentos de
quarta a sábado, com direito a repique
na outra semana, no Mistura Fina de
Ipanema: Rafael Rabello, a maior reve-
lação do violão dos últimos anos, e o
grande Paulo Moura. O encontro dos
dois não é novidade — já tocaràm jun-
tos no 3o Free Jazz, no conjunto Os
Carioquinhas, num recital no Lincoln
Center, nos festivais de Nice e Júan les
Pins e no show de Ney Matogrosso, ano
passado — mas o repertório promete
um largo espaço de fruição. Tem Bach
(Prelúdio em ré menor), Villa-Lobos
(Estudo n" 1 e Prelúdio n" 3), Radamés
Gnatalli X^ixín^xiinlia (X^ü-
mento, Naquele tempo), Nelson Cava-
quinho (Caminhando) e muito Garoto.
E a música de câmara nos bares da
vida.

NA AGULHA. _
A Rede Manchete mostra hoje, às 19h, uin especialcom o grupo culiforniano Bon Jovi, vendedor de sete;milhões de cópias de seu último disco, SUppery wüeawet. ,
O guitarrista Stanley Jordan dá coletiva dia 2 noRio, toca dias 4 e 5, segue para Sampa (shows 7 e 8 noPaiace), vai para Porto Alegre e se apresenta noTeatro Ospa no dia 10, toca dia 11 no Palácio dasArtes de Bêagá, voa ao encontro dos baianos noTeatro Castro Alves, dia 13, e desliga o ampllflcador*

no dia 15, no Teatro Ouararapes do Recife. A produ-
ção é de Monique e SUvinha Oardemberg. E o Pola-
dian que se cuide. (PS: o novo disco de Stanley saienv
Junho.).o De amanhã a quarta, na Columbus (Rua RaulPompéia, 94), às 23h45min, a fusão salsa-samba daSon Caribe, formada pelo vocalista e baixista Edwin
Pitre, pelo pianista colombiano Hcctor Martinho, obaterista peruano Júlio Gamarra e os nativos Fer-liando Leobons (percussão) e Sérgio Alvares (sax e"flauta). Como se vè, ninguém do Caribe,n Elza Soares pega o compositor e sambista Pedrinho
da Flor (batizado na Império da Tijuca por ter come-
çado na Mina do Andara!) pelo braço e sobe ao palcodo Botecoteco, na Vila Isabel campeã, de quinta asábado. Voltam na semana seguinte, também de quin-ta a sábado.o O sax dc Beto Saroidi — que está gravando seu
primeiro disco solo — promete esquentar a noite doJazzmauia, de quarta a sábado às 22h30min, sustentado por uma banda respeitável: Repolho, percussio-nista ovacionado durante os shows de Gil no Scain, o -
tecladista Flávio Pereira e a bateria de CláudioInfante. O guitarrista Celso Fonseca entra de convi-dado especial.
« Francisco Cürlos, Ei Broto, que ano passado voltou
ao disco via RCA, esquece o jejum de público e se
apresenta quarta-feira. 12h30min, no Centro Cultural"
Cândido Mendes (Rua da Assembléia, 10). no projetoBrahma Extra. No roteiro, Ar,y Barroso, Caynuni-e
Cafculo da Paixão,
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mostrar que mostre, mas algumas de-
viam se olhar no espelho antes de sair
de casa. Fui para a Avenida de calça
comprida e camiseta, e para o baile de
saia e top. Eu cobro caro para posar nua
na Playboy, não vou ficar nua de graça
no carnaval." ¦ 
Paulo Brossard, ministro da Justiça:"O decadente Império Romano era

com o que as televisões mostraram no
carnaval. Foi uma agressão à sociedade
brasileira. Minha opinião pessoal é que
deveria ser aberto um inquérito para
apurar responsabilidades."

irlaícõ "Nãnínf, áter:"Vi coisas horrorosas pela tevê, dig-
nas'"de um país pobre de imaginação.
Acho que é a vulgarização do amor e da
pessoa humana. Sou contra qualquer
tipo de censura, mas acho que se fôsse-
mos. um pais maduro não estaríamos
discutindo essas coisas. Acho triste
quem se expõe e quem se aproveita —
algo que só acontece quando a câmara
passa." ¦
Miguel Falabella, ator e diretor de
teatro:

cobertura dos bailes pelas tevês
nada tem com o besteirol, que é justa-
ifrjçhte algo sutil. Foi como o fim de uma
época, um momento apocalíptico. Não
tenho moral burguesa, mas confesso
que saí deprimido de um desses bailes.
Não achei graça no que vi na tevê. Esta
é uma forma de incentivo ao voye-
rismo."

¦
Mário Lago, ator e atual presidente do
Inecom (Instituto Estadual de Comuni-
cações):"Acho que isso tudo deve estar liga-
do'"às agências de viagens, a fim de

11 São Paulo râdicâliza 

A radicalização sempre parte dos mais fracos. No Rio, as tevês que não tiveram Avenida
caçaram o Ibope com a pornografia dos bailes. São Paulo, que não tem Mangueira nem
Monte Líbano, inaugurou o nu integral no asfalto e um estilo bastante apimentado de
cobertura. Abaixo, os dois heróis das audácias paulistas: o apocalíptico Otávio
Mesquita e a paraense Cidinha.
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Pérolas
? "Olha
aquela * * * mordida.
Pantera não pode
ter * * * mordida."
Ricardo Amaral,
Manchete.

"Tira essa capa
de drácula e mostra
esse rabão."
Rogéria para Isabel
Staziak,
Bandeirantes.

"Como é o nome
desse bumbum?"
Nani iniciando uma
entrevista,
Bandeirantes.

"Aquela não me
fala
ao * * * * * pode
na televisão?"
Ricardo Amaral,
Manchete.

dã cobertura

"Para mim a
vitória é
um * * * gancho
para a minha vida."
Declaração da
vencedora no
concurso da mais
bela pantera,
Bandeirantes.

"Deixa ver se ele
é durinho." Nani
apalpando o seio de
uma entrevistada,
Bandeirantes.

No Gala G, pela
Bandeirantes,
Rogéria apalpa
alguns travestis,
classificando-os
segundo seus"aotes". Por cima
do grupo surge de

repente um enorme
cilindro de ponta
oval envolto em
papel laminado.
Comentário:

"Confesso que já
vi muitos, mas
prateado nunca."

Nani, na mesma
Bandeirantes,
passeia o microfone
pelas privadas do
Scala:

"O que você está
fazendo aí?"

"Vamos voltar ao
baile do bumbum
com muita alegria,
muito samba e
muita safadeza."
Chamada da
Bandeirantes.

vender passagens para o Rio. Meu parâ-
metro de análise ê a minha Amélia, que
vivia na década de 40, no meu carnaval,
e que hoje não serve de padrão. Não
quero dar uma opinião de velho. Não
estou julgando pelo aspecto moral. Mas
nem mesmo os jovens estão concordan-
do com isso; For outro lado acho natu-
ral, porque é o retrato do fim do re-
.gime 

Marina Colasanti, escritora e jorna-
lista:"O que nós vimos não acontece só no
carnaval. Nesta época fica apenas mais
ostensivo, se exacerba porque há um
clima geral de UberalizaçáO—O-qJis-ê-
ditoTcõmõ por'exemplo a pergunta de
um locutor para a garota de fio-dental,"Qual é o nome desta bundinha?", é o
que está o ano inteiro na cabeça das
pessoas em geral e do pessoal de mídia
em particular." ^
Luís Carlos Prestes, ex-secretário-geral
do Partido Comunista Brasileiro:"Se a gente falar de moral, temos que
primeiro atacar a TV Globo, que exibiu
cenas de sexo explícito ao passar Eu te
amo, do Arnaldo Jabor, para todos os
lares brasileiros. Quanto ao que foi mos-
trado nos bailes eu vi pouco, mas acre-
dito que náo contribua para a educação
de ninguém. E a TV é uma arma podero-
sa, que poderia desempenhar um papel
importante neste setor. Eu particular-
mente não tenho uma postura moralls-
ta com relação a isto. Considero que
seja ainda liberdade, e não liberalidade.
Depois de tanta repressão não é isto que
vai causar mal às famílias. Afinal, cada
um que desligue a sua se achar inconve-
niente a programação. Mas acho que
náo se deve atacar apenas as empresas
que exibiram os bailes. Nenhum deles
chegou ao ponto do que mostrou o filme
da TV Globo."

SSo Paulo — Arlovaldo dos Santos

Ricardo Kotscho
jy RISALHO aos 28 anos, estado ci-
M| vil definido como "carente", abs-
I _ témlo e alérgico "a qualquer tipo
I | de pó", o homem que Inventou a
^J| função de repórter especializado

em cobertura de bailes de Carna-
vai pela TV voltou do Rio para São Paulo

| convencido, após a maratona deste ano,
de que "o mundo vai acabar logo".

A previsáo apocalíptica do ex-gerente
de marchandisüig Otávio Mesquita, que
se tornou repórter por acaso no Carnaval
de 1984, na Bandeirantes, e hoje está na
Manchete, é feito entre gargalhadas —
sua marca registrada—mas ele fala sério:"O que senti nos salões cariocas foi uma
falsa alegria, um reflexo da situação que o
pais vive hoje. Até a alegria neste pais é
falsa".

Mesquita atribui esta mudança no
comportamento dos foliões à própria pre-
sença das câmeras de televisão e à comer-
cialização do Carnaval. "O Carnaval vl-
rou uma grande vitrine. "Vi garotas de 17,
18 anos, esperando as câmeras de televi-
são para se mostrarem, aparecerem ao

| lado de artistas famosos. E empresários
vendendo seu marketing através de mo-
delos exibidas nos camarotes".

Se a televisão mudou o comportamen-
to dos bailes, porém, Mesquita garante
que, sem ela — ao contrário do que imagi-
na o ministro das Comunicações, Antonio
Carlos Magalhães — seria multo pior."Sem o brilho das estrelas e das luzes da
TV, ficaria só a baixaria".

O "irresponsável" por me ver agora
| nesta situação delicada, brinca Mesquita,

é Eduardo Lafond, o diretor que comanda
as transmissões de Carnaval na Bandei-
rantes. Há quatro anos, quando era um

| bem-sucedido publicitário que dirigia o
departamento de merchandising da Ban-
deirantes. Mesquita foi passar seu primei-
ro Carnaval no Rio e deu uma passada na
sede da emissora para conseguir "uma
credencial de bàcâo". Eram mais de 10 da

| noite e não aparecia o repórter escalado
para a cobertura do baile do Monte Líba-
no. Aflito, Lafon chamou Mesquita a um

I canto e perguntou se ele tinha diploma de
jornalista.

Eu tenho diploma, mas nâo exerço
a profissão, e vim aqui para pegar uma
credencial, não para contar a minha vida.

Muito bem, aqui está a credencial.
Agora, vai ao Monte Líbano, pega um
microfone com fulano e quando eu te
chamar você entra com um flash ao vivo.
Você vai abrir o nosso Carnaval hoje...

Você quer me derrubar. Nunca pe-
guei um microfone na minha vida. Vai ser
uma baixaria...

Fica tranqüilo que se você falar m...
eu tiro do ar...

No caminho até o clube, ainda meio
aparvalhado, Mesquita foi pensando no
que gostaria de ver se estivesse em sua
casa, ao lado da mulher gorda com banha
despencando de lado. E acabou criando
um estilo, que ele define assim: "Mostrar
multa mulher bonita e fuçar personagens
interessantes, fazendo perguntas estrita-
mente ridículas que permitam respostas
também estritamente ridículas... Afinal,
eu náo tinha nenhum compromisso com o
jornalismo sério. Minha meta era ser um
grande publicitário e hoje sou um m... de
Jornalista."

A seguir, os melhores momentos do
carnaval deste ano, segundo Otávio Mes-
quita:

Cena um — "Eu estava fazendo a
transmissão fantasiado de morcego e fui
entrevistar a Roberta Close. "Roberti-
nha, está todo mundo morcegando nesse
baile, o que você acha?" E ela "Oooo-
olha, paara te diiizer a veeerdaaade, meu
maior sonho sexual era dar para um
morcego... Fiquei sem graça, ainda tentei
consertar: "Ela adora dar carinho para as
pessoas..."

Cena dois — "Tinha oito garotas e três
caras num camarote, ao lado do meu. Al
chegou um bicão fantasiado de árabe, já
em pré-coma etüica e sexual, copo na
mão, encostou atrás de uma garota de fio
dental que estava debruçada sobre a
marquise e começou a tirar a roupa.
Transou ali mesmo, arrumou-se e foi em-

bora sem ninguém dizer nada, nem à
Otávio Mesquita menina. Não acreditei no que vl."

DIANTE 

daquele prédio velho e de-
cadente, um gaioláo de concreto
com vinte apartamentos quarto-e-
sala por andar, ninguém pode
Imaginar que lá dentro mora a
grande deusa do Carnaval paulis-

ta — a primeira mulher a desfilar total-
mente nua sobre um carro alegórico no
outrora casto desfile da avenida Tiraden-
..tes É ali mesmo, numa rua sem saída do
bairro do Paraíso, com sua irmã Jaqueli-
ne, que mora Maria Aparecida Rabelo
dos Santos, 22 anos, paraense de Santa-
rém, a Cidinha agora famosa, depois de
fechar gloriosamente o desfile da Escola,
de. Samba "Camisa Verde e arãnco" (se-
gunda colocada no Càrnaval paulista),
coberta apenas de purpurina.— Espera só um pouco, que a gente
vai se vestir — pede Jaqueline ao atender
à porta.

Apesar da fama repentina e da roma-
ria de jornalistas que não deram mais
sossego, Cidinha e Jaqueline, um ano
mais nova, não mudaram um velho hábi-
to: em casa, só ficam nuas. Mas engana-se
quem pensar que a glória chegou por
acaso na modesta morada da menina
com corpo de Sônia Braga e rosto de
índia que lembra um pouco Luiza Brunet,
a sua grande inspiradora.

Desde que chegou com a irmã a São
Paulo, em março do ano passado, depois
de fazer alguns comerciais de TV em
Belém e posar para folhinhas, Cidinha,
moça determinada e de gênio forte, não
faz outra coisa a não ser perseguir o
estrelato. Pouco antes do Carnaval, ela
não passou num teste promovido pela
TV-S para selecionar os novos enfeites
femininos do programa do Jô Soares, que
estréia em março, sob a alegação de que
era muito baixinha." Sair no Carnaval foi
apenas a maneira que ela encontrou de se
vingar."O Jó só gosta de mulher grande. Mas
não estou nem aí para ele. Acho meu
corpo lindo e tenho mais é que mostrar".

Agência Folhas — Homero Sérgio
dispara Cidinha. Seu empresário, conhe-
cido apenas por Luís Carlos (no mundo
dela quase ninguém tem sobrenome), que
agencia modelos para congressos, feiras e
exposições, tratou de apresentá-la ao pes-
soai da "Camisa Verde e Branco", uma
semana antes do carnaval.

Foi a sopa no mel: a escola estava
precisando de mulher bonita para o seu
enredo sobre a vida noturna da cidade —"Boa-Noite, São Paulo". Ao ver Cidinha,
o carnavalesco Augusto Henrique não
perdeu tempo. Determinou-lhe que fosse
até uma cabine e tirasse á róüpà. Acom-
panhada da mâe, Maria de Jesus Rebelo
— agente administrativa do 8o BEC (Ba-
talhão de Engenharia e Construção) do
Exército, em Santarém, que está passan-
do férias em São Paulo — Cidinha não se
fez de rogada:

— Ele olhou, gostou e perguntou se
topava sair nua. Náo ia mesmo dar tempo
de fazer fantasia, eu topei — justifica, com
um ar de malícia juvenil. Além da purpu-
rina, a fantasia de Cidinha era composta
apenas de um velho par de sapatos pra-
teados de salto alto. Com a ajuda de duas
doses de uísque, o incentivo da mâe e do
namorado — um empresário dinamar-
quês, conhecido por Steven — lá estava
ela no último carro da escola que home-
nageava a casa noturna "La Boheme". E
as arquibancadas deliraram quando ela
deixou cair o roupão preto.

A mãe, mais conhecida por Mary, "se-
parada do marido há um século", nunca
tinha sentido tanto orgulho. Rodeada de
recortes de jornal com sua filha nua, Mary
não se cansa de repetir:

— Fiquei muito contente de ver que
ela tinha realizado o seu grande sonho. Se
a mãe não apóia os filhos, quem é vai dar
força?
Colaboraram: Aydano André Mota,
Cleuza Maria, Denise Assis, Karla Ter-
ra, Susana Schild (Rio); Roberto Como-

 —j-— do, Rosangela Petta (São Paulo). Diagra-
Aparecida Rebelo, a Cidinha maçào: Antoninho de Paula.

: ^ ' 
i

Marcação

argentina

Argentina pintan-
do como a sucessora
do Brasil na marca-
ção de presença lati-
no-americana em fes-
tivais internacionais.
A ausência do Brasil
no Festival de Ber-
lim, por exemplo, se
contrapõe a Argenti-
na em três mostras —
na competição, com
A dívida interna, de
Miguel Pereira, na
paralela com O norae
do filho, de Jorge Po-
laco, e no foro do ci-
nema jovem com O
amor é unia mulher
gorda, de Alejandro
Agrest. De quebra,
Norma Ateandro con-
corre ao Oscar de me-
Ihor atriz coadjuvan-
te por Gaby — uma
história verdadeira.

c

INBMA

Cinema

Susana Schild

ém festa

JDO LADÍ
¦ O cult ao terror com novas
adesões. A Fox tem dois tltu-
los no forno: llad Drcams, pro-duçâo de Gale Anne Hura (Oexterminador do futuro e
Aliens —O resgate), com dlre-
ção de um estreante, Andrew
Flemingo. Na tela, os percal-
ços da única sobrevivente de
um suicídio em massa condu-
zido por um líder carismático.
Desmemoriada, a moça é aju-
dada por um sinistro psiqula-tra. O segundo leva o nome de
Monkey Shines, e vem acslnn-
do por George A. Romero (dl-
retor da trilogia Zombie) e
mistura elementos de Os pás-saros, O bebò de Rosemary e
Terror ceRo: um cientista ten-
ta aumentar a inteligência de
primatas injetando tecidos de
cérebro humano. Artíhhh.

UE LA
Depois de Totalmente sei-

vagem, Jonathan Demme ata-
ca de Married to the mob, em
filmagem em Nova Iorque e
Flórida. No elenco, Michelle
Pfeiffer (O feitiço de Aquila,
As bruxas de Eastwick), Ma-
thew Modine (urn dos soldados
de Nascido para matar) e
Dean Stockwell (de' Paris,
Texas).

Francls Coppola ataca no-
vãmente: üima TucUer (produ-
ção George Lucas), com Jeff
Bridges e Frederic Forrest,
inspirado na true story de
Preston Tucker, um arrojado
designer de automóveis.
s Alan J. Pakula em ação:üima em Nova Iorque See youin the morning, com Jeff Brid-
ges e Farrah Fawcett.

DO LADO DE CÁ
Luiz Carlos Barreto voltou animado

da Colômbia. Fez contatos promisso-res com o Focine (a Embra de lá) e
encaminhou dois projetos de co-
produções: Meu tio Atahualpa, in.spi-
rado no livro de Paulo Coelho Neto e A
voragem, do escritor colombiano José
Eustasio Rivera.

ABD do Ceará protesta: à Embrafil-
me recusou contato com os documen-
taristas cearenses.
d Cacá Diegues em boa companhia.
Wlm Wenders também ficou de fora do
Oscar de melhor filme estrangeiro. A
Academia rejeitou seu aclamadísslmo
Himmel uber Berlin, que aqui se divi-
de entre os títulos Asas do desejo e
Céu sob Berlim.

A Cia. Cinematográfica Franco-
Brasileira de posse dos direitos de dis-
tribuiçáo para video e TV dos filmes de
Claude Lelouch.
a A Embrafilme e o National Film
Board canadense selecionam brasllei-
ros para bolsa de dez meses na área da
computação gráfica. Currículos devem
ser enviados para o Centro Técnico
Audiovisual da Embrafilme até a prl-
meira semana de março,
a Joaquim Pedro de Andrade na reta
final das negociações para o suado
Casa Grande & Senzala. "Desta vez ou
sai ou arquivo o projeto", avisou,
y A indicação para cinco Oscar de
Esperança e floria, de John Boorman,
talvez reabilite, entre nós, um dos fil-
mes mais lnjustiçados do ano passado.Merece uma segunda chance.

!* Ameaçado por crises crônicas ao longo
de sua existência, o cinema brasileiro
atinge em junho a respeitável idade de 90
anos. A Cinemateca Brasileira quer feste-
jar em grande estilo e promete um festl-
vai de comemorações, que inclui livro e
documentário para a TV sobre o mito Eva
Nli. musa dos anos 20, e há décadas em
completa reclusão, uma retrospectiva Al-
berto Cavalcanti, um ciclo de chancha-
das e um disco com as gravações origi-
nais de musicais da Atlântida, entre ou-
tros- eventos. Para amarrar o pacote, a
Cinemateca lança com o Clube de Cria-
çào de São Paulo três concursos — de
cartaz, logotipo e vinheta para divulga-
ção da data. Prêmios de CZ$ 101) mil aos
vencedores de cada categoria. Inscrições
ate 7 de março e informações na Cinema-
teca- Brasileira ou no Clube de Criação
paulista.
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"Você está em cima dele, pisando
nele", diz, enfático, do outro lado do
front, o geólogo Guilherme Gonzaga,
os olhos muito arregalados. Ele aca-
bou de trocar seus instrumentos de
pesquisa, furados a bala, por um re-
volver calibre 38, arma inocente perto
do poder de fogo acumulado na re-
giáo. Seus pés pequenos, nervosos,
afundam-se no barro vermelho e pe-
gajoso, aparentemente igual a qual-
quer barro revolvido por esteira de
trator.

Engano. Lavado e filtrado, saem
dele 70 quilos de ouro em pó, por
semana. E isto de uma área não mui-
to maior que um campo de futebol.
Os tratores da Jaruana rasgaram ape-
nas 300 metros de mata numa falha
geológica que se estima em sete qui-
lômetros de comprimento. Esse lugar,
batizado de Arrasto, é só um dos
baixões que a empresa ganhou o di-
reito de lavrar, contra a vontade dos
garimpeiros.

Ela luta desesperada para preser-
var um segredo que todo mundo sabe
em Alta Floresta, o município onde se
localiza essa jazida: ali bem perto de
onde está instalada, presume-se este-
ja também a matriz desse ouro em pó,
que é apenas o secundário, na lingua-
gem dos geólogos. Todos desconfiam
que o filão, o verdadeiro sonho de
qualquer minerador, está escondido
numa elevação bem próxima à pista
de pouso da Jaruana.

Ao que parece, os americanos, an-
tigos donos da empresa, não percebe-
ram o potencial da área que pesquisa-
ram, embora reze a lenda que os par-
ceiros brasileiros teriam literalmente
escondido o ouro dos gringos, para
que desanimassem. O fato é que os
garimpeiros também não sabiam on-
de pisavam: seu interesse pelo territó-
rio da Jaruana tornou-se mesmo ar-
dente sobretudo quando a firma ga-

Tihou a 'concessão "de 
lavra, o do-

cumento definitivo para exploração
em larga escala.

Nisto ninguém pensa no momento.
Empresa e garimpeiros tentam ex-
trair apenas o que o adversário deixa,
ambos usando métodos rudimenta-
res. Por lei, a Jaruana não poderia
estar trabalhando igual aos garimpei-
ros, "mas eles não deixam a gente
usar o equipamento pesado", justifica
Rui Aparecido Ribeiro, o Dr. Rui, o
homem forte da Jaruana. Os dois
lados estão empenhados em garantir
base econômica para a guerra de des-
gaste. O conflito, iniciado em março
do ano passado, assemelha-se a um
confronto de guerrilha impossível de
ser vencido militarmente.

Bem que se tentou. Por duas vezes
os garimpeiros invadiram a sede da
empresa. Na primeira, dominaram a
firma por 48 horas. Na segunda, chaci-
naram seus três principais funcioná-
rios — em retaliação, ao que se diz,
pelo covarde assassinato de um de
seus líderes. Gente armada a serviço
da firma é responsabilizada pelo de-
saparecimento e morte de mais um
garimpeiro, enquanto se atribui a
morte de outro indiretamente à PM,
por maus-tratos sofridos durante
uma taca (espancamento).

Desde que a PM passou a vigiar a
área em litígio, há seis meses, só mais
um incidente grave foi registrado:
uma emboscada, da qual saiu grave-
mente ferido o novo administrador da
firma, além de um oficial da própria
PM. A audaciosa (ou irresponsável)
tocaia foi armada contra um grupo
integrado ainda por técnicos gover-
namentais e um agente da Polícia
Federal portando me-
tralhadora. O cotidiano
de ódio, tensão e violèn-
cia, porém, não dimi-
nuiu.

Os soldados têm me-
do do mato, onde os ga-
rimpeiros se movem e
escondem à vontade, e
realizam suas patru-
lhas apenas de dia."Agora estão mais
mansinhos", conta o
Gaúcho, um rapaz de
28 anos, físi-
co atlético e
cabelos rui-
vos que con-
trastam for-
temente
com os dos outros colegas garimpei-
ros, todos escuros e atarracados, e
com a própria folhagem verde. "Mas,

- no começo, nos espancavam regular-
mente durante a semana, roubavam
nosso ouro, destruíam redes, panelas
e barracos, além de máquinas e man-
gueiras, derramavam óleo e tortura-
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noite se fecha na floresta ama-
zônica. Aos tropeções, carre-
gando uma lanterna de pilhas
fracas, o grupo caminha com

medo e dificuldade, enfiando os pés
nas poças d'água. Ainda faltam seis
quilômetros no meio do mato. Só o
garimpeiro Lampião, baixinho, per-
nas mirradas, não precisa de luz algu-
ma (e não é trocadilho)."É ali", diz ele, com absoluta segu-
rança. Ao lado direito da trilha a
folhagem batida denuncia outra pi-
cada. Mais alguns metros e a mata
virou lua: areia branca, enormes era-
teras e troncos partidos formam ima-
gens bizarras. "Não cai aí", avisa
Lampião. "Esse buraco fundo tá
cheio d'água".

Dá para ver uma armação de tron-
cos, coberta por um plástico, e os
restos da fogueira. Sonolentos, alguns
desconfiados, os garimpeiros cercam
o grupo de exaustos recém-chegados.
Esse barraco fica a 18 quilômetros da
base — a pista de pouso da Clareira —
e apenas cinco da sede do inimigo, a
Jaruana Mineração S/A.

É a linha de frente de uma invasão."Não é invasão, é retomada", corrige
Zé Luís, ex-metalúrgico de Osasco, na
periferia de São Paulo, e veterano de

piquetes em dia de greve. "Dorme aí
na rede, amanhã a gente te mostra o
que a polícia anda aqui fazendo com a
gente", diz ele, e some na escuridão,
provavelmente em direção de outro
barraco.

Uns 800 garimpeiros participam de
uma espécie de cerco da Jaruana,
incendiados pela convicção de que
seus companheiros já estavam ali
muito antes da firma chegar e foram
injustamente expulsos. Pelo menos
outros dez mil aguardam ansiosos, a
apenas oito horas de marcha, o sinal
de que o garimpo do Juruena liberou,
isto é, de que se retiraram os 16 solda-
dos da PM que defendem as instala-
ções da mineradora.

A invasão em massa já ameaça
escapar ao controle de Antonio Deco,
um bem-sucedido garimpeiro que se
tornou dono de máquinas, e banca
financeiramente a briga com a Jarua-
na. Por enquanto, outros poderosos
empresários do garimpo ainda espe-

iram que o Deco vença a disputa por
eles. Estão ameaçando romper de
qualquer maneira seu monopólio so-
bre a pista de pouso da Clareira, a
única rota viável de invasão da exten-
sa área, e que já parece uma porta
para o paraíso dourado.

OS as

/
1*1 virtualmente impossível não fi-
M car amigo de Antonio Deco, o
jPl líder dos garimpeiros na briga

com a mineradora Jaruana.
Simpático, alegre e falante, ele tem o
dom de cativar em poucos minutos de
conversa. Os inquéritos o descrevem
como "elemento testa-de-ferro" e"mentor intelectual de assassinatos",
mas o Deco se julga um perseguido
dos poderosos."Baixinho otário", dizem-lhe ga-
rimpeiros em tom carinhoso; mas de
bobo Deconão tem nada. Cearense, 40
anos de idade, ele começou na lama
mas já chegou ao céu. Tem três fazen-
das, chácara, casa, automóvel e socie-
dade em um aivão. Mais importante
ainda: com outro sócio o Deco contro-
la a pista de pouso da clareira, prati-
camente o único acesso ao garimpo
do Juruena. Lá só entra quem ele
quer.

Cabeça chata, olhos bem aperta-
dos, Deco orgulha-se de ser analfabe-
to. Dono de invejável instinto políti-
co, desenvolveu grande habilidade
em dizer aquilo que gostam de ouvir
cs que dependem de votos. Mais pare-
ce ele mesmo um candidato em cam-
panha, repetindo seu discurso basea-
do em paz, trabalho, justiça social e
honradez. Ou vice-versa.

É claro que tem interesses econô-
micos na luta pelo ouro do Juruena,
mas prefere apresentar o problema
como questão pessoal. "O Barretto
(dono da Jaruana) me chamou de
bunda-môle, isso jamais vou per-
doar", disse. "Ele é ruim e a mãe dele
é pior ainda, pois fica perguntando no
rádio se já mataram a gente. Logo eu,
que sou homem de paz".

Por via das dúvidas, Deco provi-
denciou quatro amigos para protege-
lo, além do inseparável 38 guardado
na bóroca. Sua casa simples .Sal ma-
deira, é discretamente vigiada. Ele
mora lá com a jovem mulher e duas
fUhinhas. "Não troco minha neguinha
por branca nenhuma", garante.

O que Deco por enquanto apenas
desconfia 6 que seu reino está em
perigo. Ele ju gastou uma pequena
fortuna — 15 quilos de ouro, ou 225
mil dólares — financiando a briga.

isto é, pagando honorários das duas
advogadas, viagens e fretamento de
ônibus para levar garimpeiros ao en-
contro de autoridades, além de suas
prprias idas e vindas a Brasília à cata
de ministros — Aureliano Chaves é o
alvo predileto — ou de qualquer pes-
soa que lhe prometa resolver a guerra
com a Jaruana.

Outros poderosos em Alta Flores-
ta estão esperando que Deco resolva
por eles o problema, para depois se
entender com ele. Ocorre que já não
escondem a impaciência, principal-
mente com o fato do Deco controlar,
junto com o piloto e empresário Mari-
nho Esteves, a pista da Clareira. Céllo
Garcia, um dos homens fortes da re-
giáo, encontrou-se com o Deco há
poucos dias no luxuoso hotel Floresta
Amazônica, em Alta Floresta, e não
precisou de muito estímulo para dis-
parar uma advertência — pouco sutil,
aliás:"Deco, o garimpo do Juruena vai
ser tomado com ou sem o Barretto,
com ou sem você. É bom você ir
abrindo sua pista de pouso para nós
também. Tem mais de cinco mil ga-
rimpeiros a três horas de varação da
tua pista só esperando a ordem de
tomar o Juruena."

A hipótese de uma guerra em duas
frentes é o que menos parece agradar
ao Deco, neste momento. Não tem a
face de jogador de pôquer e a impo-
nência de gestos dos grandes empre-
sários do garimpo, maiores e mais
fortes do que ele, que o tratam com
certa arrogância. Raramente se per-
mite uma tirada como a frase que
soltou quando lembrado de que ha-
via, afinal de contas, assinado com a
Jaruana um documento comprome-
tendo-se a sair da área: "Eu assinei,
mas o meu 38, não".

ParecêUispQüto a uetter-ãüs cole-
gas empresários, e confessa que seu
sonho é o de pôr duas máquinas, "só
mesmo duas maquininhas", no bai-
xáo conhecido como Arrasto, um dos
mais produtivos da Jaruana. Não é
pouca coisa: o Deco pode multiplicar
por lü os 15 quilos de ouro que ju
gastou.

Há uma guerra suja pelo fantástico
do Juruena, o novo Eldorado nas

do extremo Norte de Mato Grosso,
em concessáo federal, a minera-

Jaruana enfrenta uma invasão de

garimpeiros e seus chefes, que dali
te expulsos pela empresa. Ale-

que é grave a questão social e têm total cobertura
governo mato-grossense.
O conflito já causou pelo menos seis mortes (três
cada lado), dezenas de feridos por culpa de embos-

cadas e espancamentos, e paralisou a exploração
racional de uma zona aurífera de extraordinárias

proporções. Empurrou numa armadilha o governo
federal, que não sabe se reconhece a questão social,
cedendo às pressões-de garimpeiros organizados por
seus chefes, ou se faz valer as garantias legais que
concedeu à mineradora. Só depende do ministro Au-
reliano Chaves, das MínãÃ~eEnmgi-ar-&ráeGÍ£ã£LS.Qhr.ã.

quem fica com no mínimo 400 toneladas de ouro.
'Não há dúvidas de que estou sendo invadido por

um esquema acobertado pelo governo do Mato Gros-
so, que tem interesses políticos em se apresentar
como defensor dos garimpeiros, além de interesses
econômicos, ao defender pequenos grupos que expio-
ram o trabalho desses homens", afirma no Rio o dono
da Jaruana, José Gomez Barreto.

"Estou com a causa dos garimpeiros", declarou o

governador do Mato Grosso, Carlos Bezerra, entrevis-
tado em Cuiabá. A precária paz da área em conflito, às
margens do Juruena, é garantida por um pelotão da
PM mato-grossense, cumprindo ordens de juiz fede-
ral. os soldados são acusados de espancar e extorquir
regularmente os protegidos do governador.

Vou mandar tirar a PM de lá", prometeu Carlos
Bezerra. "Mesmo sabendo que arrisco uma interven-
ção federal. Não vou ser o algoz de garimpeiros",
p-arantiu-r

A exploração organizada dõ õuro e 
~séWcrólitfõTê

virtualmente deixaram de existir no Mato Grosso
onde toda empresa que recebeu uma concessão de
lavra, o documento definitivo de exploração, foi inva
dida. Grupos de bem-sucedidos empresários impõem
sua vontade à bala, se necessário. "Reina a total
insegurança", diz o dono da poderosa Paranapanema
Otávio Lacombe, ele mesmo acostumado à lei da
selva. "Está tudo na mão de uma cambada de sacanas
e preferi sair de lá correndo, abandonando tudo de
graça.""Acho muito melhor que a nossa própria empresa
estatal, a Metamat, se encarregue da exploração do
ouro do que o capital nacional ou estrangeiro vindo
de fora do estado", retrucou o governador Bezerra.
Essa é também a opinião do senador Mareio Lacerda,
presidente do PMDB estadual e o político que se
tornou mais popular entre os garimpeiros do Nortão.
Ele intermediou conversas entre a Jaruana e o gover-
no estadual que a nada levaram. O governador quei
agora de Aureliano Chaves a cassação das melhores
lavras em poder da empresa, para resolver a questão
social.

No calor da luta, seu Secretário de Segurança, Otto
Sampaio, foi ao ponto de assinar um salvo-conduto
em favor de oito implicados no conflito. Figuram na
relação alguns que participaram de encontros com o
governador e estão indiciados em inquéritos das
polícias militar e civil, por presumida participação
numa chacina de três funcionários da Jaruana. O
secretário foi desautorizado pela própria polícia, que
ignorou o salvo-conduto. Ele nega a autoria do do-
cumento, mas o JORNAL DO BRASIL dispõe de uma
cópia.

Enquanto isto, cerca de 90% da produção do ouro
do estado, estimada em cerca de 40 toneladas anuais,
tomam destinos que ninguém sabe. A sonegação
ocorre para favorecer a formação de caixa 2 de empre-
sas e a exportação para venda na bolsa de Nova
Iorque, mas o metal está sendo utilizado em larga
escala para troca por cocaína, na Bolívia, além do
contrabando de armas e componentes eletrônicos. Há
suspeitas de que pelo menos o tráfico de éter e
acetona, essenciais para o refino da cocaína, ocorre
sob as vistas das autoridades.

Na região do Juruena, ninguém se importa muito
com as manobras. Qualquer que seja o resultado da
disputa política e jurídica entre a Jaruana, o governo
do estado e os garimpeiros, prepara-se uma invasão
em massa que terá lugar o mais tardar em agosto. O
Juruena será liberado, prometem os poderosos da
região.

0 rei do 
garimpo
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O motivo para a mudança de áni-
mo dos soldados da PM é o ouro dos
garimpeiros. A polícia está tomando
por baixão umas 200 gramas de ouro
por semana. Alguns soldados desen-
volveram outro tipo de negócio bas-
tante lucrativo: vendem de volta aos
garimpeiros as armas apreendidas
durante as taças (o 38 sai por 30
gramas) e, pior ainda, a munição que
recebem de graça da firma, que tam-
bém paga seu transporte e manuten-
ção na área.

Mesmo sofrendo torturas sórdidas
(um homem teve as costas queimadas
com ácido de bateria) ou humilhantes
(outros foram obrigados a simular re-
lações homossexuais), os garimpeiros
não arredam pé do terreno — apesar
do verdadeiro pavor que têm dos gua-
xebas (jagunços) que identificam a
serviço da firma. "A gente só quer
trabalhar no que sempre foi nosso, em
paz, conó madre", desabafa, com um
palavrão em espanhol, o Venezuela,
um negro sorridente, de 37 anos, que
ganhou esse
apelido traba-
lhando como
peão semi-
escravo e garim-
peiro no país vi-
zinho.

Do outro la-
do, a Jaruana
descobriu ma-
neira eficiente
de fixar garim-
peiros no seu
terreno: oferece
uma participa-
ção de 24% da
produção da
máquina, dividi-
da entre os qua-
tro homens que
a operam; e ain-
da garante alo-
jamento, trans-
porte, medica-
mentos e uma
cesta básica de
alimentos distri-- trafdá —"urdcTlT
grátis — duas
vezes por sema-
na. "Gostei de-
mais e acabei fi-
cando aqui", comenta o Piauí, um
garimpeiro magro, desdentado, que
se orgulha em mostrar outro achado:
a Polaca, cozinheira do barraco onde
mora, e com quem vai se casar. Incen-
tivado pelo Dr. Rui, ele sorri, exibin-
do as gengivas pretas.

A vida no acampamento da empre-
sa náo é fácil, se bem que muito mais
confortável e digna que as condições
as quais estão submetidos os garim-
peiros tratados de invasores — eles
mesmos se comparam a bichos do
mato. A tensão psicológica, principal-
mente com os constantes disparos à
noite, vindos da floresta, é considerá-
vel. Praticamente é impossível encon-
trar funcionários assalariados (mecã-
nicos, carpinteiros, pessoal adminis-
trativo) disposto a viver sob o virtual
cerco.

As grandes máquinas-usina, ama-
relas, com capacidade quatro vezes
maior que as dragas rudimentares,
estão enferrujando, abandonadas, na
beira do mato. Algumas ostentam
marcas de bala, e os garimpeiros se
recusam a trabalhar lá no alto, te-
mendo transformar-se em alvo fácil.
Os pares de máquina que a PM
apreendeu dos garimpeiros e guarda
no terreno da Jaruana — a maior
causa, talvez, do ódio contra a empre-
sa, pois lhes retira a possibilidade de
trabalho — são recuperadas, às vezes,
em golpes de mão noturnos, ou então
o equipamento semelhante da empre-
sa é destruído.

Os garimpeiros, ou quem quer que
seja que aja em nome deles, percebe-
ram depressa que a Jaruana dispõe
de uma grande vantagem logística:
tem um pequeno porto à sua disposi-
ção no rio Juruena, o que barateia
sensivelmente seus custos. Os últi-
mos ataques foram contra as lanchas
da empresa. Das três embarcações,
uma foi roubada, e a outra, semi-
afundada e destruída a tiros e fogo,
virou testemunha retorcida da violên-
cia. A PM andou atacando da mesma
maneira as linhas de suprimento dos
garimpeiros, que são muito mais lon-
gas e vulneráveis. Dinamitou uma vez
a pista da Clareira e se diverte derru-
bando enormes árvores sobre a estra-
da atravessada pelo precário Jerico
(trator de rodas) dirigido com perícia
pelo Gaúcho, um ex-piloto de tanque
de guerra do Exército.

Recentemente os garimpeiros se
adestram no manuseio de três metra-

lhadoras, entre um verdadeiro arse-
nal que capturaram da empresa. As
armas, contudo, foram devolvidas de-
pois de um sensato diálogo com um
capitão PM. "Eles vieram na do papo,
nós caímos nessa", conta o Zé Luís,
aquele que foi metalúrgico. "Foi uma
decisão da nossa liderança, mas eu
acho que foi errado devolver aquelas
metralhadoras."

O último episódio do confronto
ocorreu na sexta-feira de carnaval. O
reservatório de água potável de Ja-
ruana amanheceu envenenado. Pou-
cas horas depois pousa na pista da
firma, sem autorização, o avião de
Célio Garcia, um dos homens fortes
da região, que ainda não se decidiu de
que melhor maneira terá vantagens
do conflito. "Nós esperávamos encon-
trar todos vocês mortos", disse um
dos homens que saltou do aparelho.
Integrava o grupo um oficial da PM,
sem farda.

Os garimpeiros mostram-se extre-
mamente ressentidos e o mesmo tipo
de imnasse se registo—nas-psfêr5s~"~

superiores. O conflito militar escalou
ao longo de manobras e contramano-
bras jurídicas que deixaram a firma,
pelo menos nesse campo, em óbvia
superioridade. "Juridicamente não
temos escapatória", reconhece a Dra.
Irene Briccatti da Silva, advogada e
espécie de porta-voz dos garimpeiros
em Alta Floresta, onde seu escritório
virou centro de informações. "Por isto
estamos tentando ganhar essa briga
pelo lado social e político."

Irene é uma elegante e nervosa
senhora de 40 anos, dois filhos adoti-
vos e grávida do terceiro. Advogada
do Antonio Deco, é apontada em in-
quéritos policiais como agitadora e
inspiradora de invasões. "Eu não me
espanto", afirma, "já me chamam de
subversiva só por ter estudado direito
no Largo de S Francisco, da USP".
Como articuladora de pressões políti-
cas, Irene mostrou grande habilidade.
Suas idas e vindas a Cuiabá e Brasília
fecharam em torno da causa do Deco
um forte esquema de apoio patrocina-
do pelo governo estadual e pelo sena-
dor Márcio Lacerda. Até um depu-
tado estadual que defendia a Jarua-
na, João Teixeira, do PFL, virou casa-
ca, achando agora que os ventos so-
pram em outra direção (ele também é
dono de um par de máquinas).

É que a voz corrente no garimpo
fala de uma grande invasão, ao mais
tardar em agosto, quando vem o pe-
ríodo seco e uma grande massa não
terá ocupação em zonas de extração
próximas, com sinais de esgotamen-
to. "A gente sabe que isto aqui vai
acabar sendo liberado, de um jeito óu
de outro", comenta o Venezuela, a
barriga cheia de arroz com ovo e
mortadela, deitado na rede que al-
guém lhe ofereceu no barraco onde
chegou com Lampião.

É noite densa a escura na floresta
amazônica. Chove agora um pouqui-
nho, as gotas fazem ruido monótono
ao bater na cobertura de plástico.
Quase todos dormem, menos o Vene-
zuela, que fala de uma prostituta me-
xicana, e o Deco, o líder do grupo que
veio de visita trazendo os repórteres
do Rio. Seu nome já está como presi-
ciente da cooperativa de garimpeiros."Primeiro vamos assentar esses mil
que deram força, sofreram tudo", di-
vaga baixinho. "Depois a gente vê o
resto." Se der tempo.
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Amarelo compra branco

HA 

fortes suspeitas de que uma
parte considerável do ouro ama-
relo em Mato Grosso seja utiliza-
da para aquisição do ouro branco

(cocaína) na Bolívia. Em Alta Floresta,
a principal região produtora (do amare-
lo), um dos participantes de uma festi-
nha reunindo a elite dos compradores
de ouro local apontava, enigmático, pa-ra o conjunto dos convivas: "Só ali
conheço uns três que trocam seu ouro
por alguma coisa mais".

Comenta-se que os produtores boli-
vianos de cocaína recentemente passa-ram a aceitar apenas veículos ou ouro
como meios de pagamento — estão can-
sados de dólares falsos ou cruzados in-
flacionados. O ouro é fácil de transpor-
tar e de vender, e tem sido igualmente
aceito por traficantes de armas e con-
trabandistas de componentes eletroele-
trónicos. Além do mais, é facllimo com-
provar se é verdadeiro.

"Eu sei que boa parte do ouro quevendo é comprado para Caixa 2, conhe-
ço também o pessoal que o leva sem
nota para joalherias e outros que não sei
o que fazem", diz um comprador de ouro
na cidade. "Mas eu nunca pergunto o
que fazem com o ouro que vendo".

Determinar para onde vai o ouro é.
tarefa acima das possibilidades da Poli-
cia Federal em Alta Floresta. Sua prin-cipal função é dar cobertura à CEF e.aos
grupos-tarefa da Receita. Bím Cuiaba,
capital do Mato Grosso, a DPF dispõe

de uns 20 agentes com poucos recursos
materiais, confrontados com uma re-
gião que oferece apenas em Cáceres, ao
Sul, 63 passagens conhecidas de frontei-
ra entre o Brasil e a Bolívia.

Além disso, a Federal depende da
polícia estadual para a maior parte de
suas ações de grande vulto. Essa poli-cia, por sua vez, era descrita pelo depu-
tado William Dias, líder do governo ma-
to-grossense na Assembleía, como "ca-
sa de putas dirigida por meia-dúzia de
sacanas".

Interpelado pelo governador Carlos
Bezerra diante do aturdido secretario
de Segurança, Otto Sampaio (um oficial
reformado do Exército), o deputado cor-
rigiu-se. "Desculpe, governador, mas
não foi aquilo o que eu disse. Eu falei
safados e publicaram sacanas."

Um amplo movimento de repúdio às
declarações do deputado, organizado
por delegados, serviu apenas para acen-
der ainda mais a" polêmica. Acusa-se a
Secretaria de Segurança de ter nomea-
do delegados que haviam sido exonera-
dos da polícia paulista. Um deles,
acusado por homicídio, acabou ganhan-
do um posto de professor na Academia
de Poiicia. Bandidos com vasto pron-
tuário adquiriram porte de arma legal."A parte mais eficiente da polícia são
seus matadores profissionais. Os princi-
pais pistoleiros fazem parte dos quadros

policiais", diz um informante com privi-legiada posição entre as autoridades
locais.

Há suspeitas de que parte do compli-
cado tráfico de éter e acetona em dire-
ção à Bolívia (substâncias essenciais
para o refino da cocaína) ocorre no
mínimo com conhecimento da polícia.Estoques foram armazenados recente-
mente na 4a Brigada do Exército, único
local considerado seguro, em Cuiabá,
mas assim mesmo houve unia tentativa
de arrombamento.

Corre de boca em boca, na cidade, oepisódio de um grande fornecedor deéter e acetona que possibilitou há poucoo estouro de um laboratório de grandesdimensões perto da fronteira com a Bo-lívia. Preso, ganhou rapidamente a li-
berdade ao ser transferido para cadeia
próxima a Cuiabá."Tudo isto ocorreu também com oconsentimento de gente de Brasília",
diz o mesmo informante. "Esse trafican-
te-delator pagava sua parte para a poli-cia e seu grupo não se importou com ofato de o laboratório ter sido fechado.
Nos cinco meses em que funcionou, fo-
ram produzidas 30 toneladas de coca,
todo mundo ganhou dinheiro, a policiamostrou serviço e agora podem come-
çar tudo de novo, em outro lugar."

"Na polícia, de qualquer maneira",
prossegue o informante, "ninguém ati-ra. Há um bom entendimento de parte a
parte."

Um nó 
jurídico

¦ briga da Jaruana com garimpei-
11 ros jogou o governo brasileiro nu-

ma perigosa enrascada política e
¦ A jurídica. Reconhecendo a invasão
como questão social e cassando as con-
cessões de lavra da empresa — isto
nunca ocorreu ¦— o governo dá um sinal
inequívoco: basta mobilizar uma cente-
na de garimpeiros famintos, criar um
conflito e abocanhar um pedaço do ouro
alheio.

Se, ao contrário, o governo mantém
os direitos da empresa sobre o subsolo
(que é propriedade da Uniáo), apoiado
em tribunais federais, retira das instân-
cias locais a possibilidade de decisão
sobre conflitos semelhantes e se arrisca
a enfrentar a rebeldia de governos esta-
duais somada à explosão de desconten-
tamento de garimpeiros. Organizadas
ou não, manipuladas por quadrilhas ou
não, as invasões se alimentam de genui-nos problemas sociais mais bem descri-
tos como miséria, crise e opressão.

Resolver uma disputa desse tipo está
além do alcance da justiça brasileira,
que formalmente deixou a bomba nas
mãos do Executivo: o artigo 42 do Códi-
go de Mineração permite ao ministro
das Minas e Energia decidir qualquer
coisa, desde que julgue agudo um "pro-
ulem2 social". De qualquer maneira, a
briga da Jaruana com os empresários
do garimpo e garimpeiros de Alta Fio-
resta criou jurisprudência que pode al-
terar bastante a situação da mineração
brasileira. Outras grandes mineradoras
já se interessam pelo processo.

O grande tainfo da empresa foi ter
conseguido retirar a causa dos tribunais
estaduais — normalmente sujeitos a to-
do tipo de pressão política e econômica.
Em geral, quanto mais próximo o ma-
gistrado do locai do conflito, mais es-
pantosa é a corrupção. O juiz de Alta
Floresta que em primeira instância deu
reintegração de posse a um grupo de
garimpeiros e deixou a empresa limita-
da apenas à sua pista de pouso, era
acusado e portar uma metralhadora a
tiracolo para Intimidar a população, de
organizar coletas de dinheiro entre em-
presários locai:;, de distribuir entre aml-'íos carros roubados, de guardar armasapreendidas em seu banheiro e de ter

amealhado em tempo recorde enormes
propriedades. Mas foi o único juiz que se
dispôs a ver in loco as condições dos
baixóes (já que seria proprietário de
máquinas, dizem as más línguas), ga-
nhando imensa popularidade entre os
garimpeiros, que responsabilizam a Ja-
ruana por maquinações que teriam le-
vado a seu afastamento.

O conflito do Juruena passou para a
esfera federal com o argumento, acata-
do por unanimidade pelo Supremo, em
Brasília, de que a União é "titular do
domínio das jazidas" e a ela cabe o"dever de administrar os recursos mine-
rais". Foi com base nesse processo,
aliás, que o Departamento Nacional da
Produção Mineral começou a fechar, no
começo do mês, garimpos ilegais em
áreas próximas a Cuiabá — desta vez
com assistência da Polícia Federal.

A maneira pela qual alguns integran-
tes da justiça federal encaram os confli-
tos pelos garimpos é inequívoca. Moacir
Machado, procurador da República em
Cuiabá: "Trata-se de pseudoquestão so-
ciai, incitada para forçar a cassação da
lavra, com as instâncias políticas locais
dando cobertura a empresários do ga-
rimpo e suas atividades marginais, tais
como contrabando de ouro, armas e
tráfico de drogas". Odilon de Oliveira,
juiz da 2n Vara Federal em Cuiabá: "O
estado não quer resolver o problema
social. Está criando outros e facilitando
a baderna e o caos. Acaba sendo o
principal incitadur de invasões".

Com a PM cumprindo na região do
rio Juruena ordens federais que afetam
diretamente os interesses políticos de-
clarados (apoio aos garimpeiros) do go-
verno estadual — que arrisca uma inter-
venção, caso a retire — está criada uma
situação explosiva de difícil solução.
Nem a retirada das concessões, aparen-
temente a mais simples, pois esvazia a
causa jurídica de toda a disputa, pode
livrar Brasília do espinhoso abacaxi:
nesse caso, estaria obrigada a indenizai*
a Jaruana não só por investimentos
realizados, mas talvez por lucros ces-
santes.

A gorda fatura seria então servida ao
c.ori! rlbuiiite brasileiro.
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A pista de pouso da Clareira é peça básica para as ações de invasão dos garimpos
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de Mato Grosso quase nln-
guém vê. Entre 70% e 90% da
produção desaparecem: cerca de
40 toneladas ou 600 milhões de

aólares, o suficiente para adquirir seis
Boeing 747. Em 19R6 foram contabiliza-
das apenas 5,9 toneladas. Em 1987 foi
menos ainda (4,6 toneladas até o final de
novembro), embora o Departamento
Nacional da Produção Mineral registre"produção em ascensão" nos seis princi-
pais garimpos do estado.

Uma fração do ouro sumido é a moe-
da com a qual os garimpeiros pagam
produtos e serviços, táxi e prostituição
incluídos, nos centros próximos às zo-
nas de extração. A parcela siqnificativa,
porém, é usada para formação de Caixa'?¦ de empresas, venda direta a joalheriassem nota fiscal, compra de drogas, ar-
mas e contrabando de componentes ele-
trónicos — ou simples exportação, paracaptação de moedas fortes em Nova
Iorque.

Pelo menos nas zonas de extração de
Alta Floresta, no extremo Norte de Ma-
to Grosso, não há qualquer fiscalização
central sobre o destino do ouro. É tarefa
das mais fáceis desembarcar em Cuiabá
de um avião monomotor carregando
uma mala contendo dez oü
mais quilos de ouro, sem ser
notado por qualquer autori-
dade. Parte do ouro a polícia
brasileira acaba vendo no ae-
roporto do Galeão, quase dia-
riamente: por força de convè-
nio internacional, policiais
brasileiros protegem o trasla-
do do ouro vindo do uruguai
com destino a Nova Iorque.
Os uruguaios exportaram 24
toneladas no ano passado,
apenas 8% a mepos que os
brasileiros,, embora náo se co-
nheça nenhuma mina de ouro
naquele país.

Sonegação — um dos
maiores incentivos para o su-
miço do ouro, explicam com-
pradores do metal em Alta
Floresta, é a própria legisla-
ção federal, que praticamente
os obriga a sonegar para so-
breviver — isto apesar de re-
centes modificações introdu-
zidas em agosto do ano pas-sado. A opinião geral é de que
os regulamentos ainda se
chocam de frente com as leis
do mercado.

Da perspectiva do com-
prador de ouro, quê movi-
menta seguramente a maior
parte do comércio legaL_p_iVs--

gaL.s.-situâção~e esquizofrêni-
ca. Sobre esse metal incide o
Imposto Único sobre Mine-
rais (IUM), no valor de 1%. As
compradoras que náo pos-
suem a cartapatente como
Distribuidoras de Valores
Mobiliários (DIVIM) paqam
ainda 1,25% de PIS e Finso-
ciai. Esse total de 2,25% de
impostos pode parecer pou-
co, mas representa 350 dóla-
res por quilo de ouro. Uma
compradora pequena, naque-
la área, movimenta facilmen-
te de 20 a 30 quilos por semana.

Pior ainda: esses 2,25% significam
um encargo 500% maior do que a estrei-
ta margem de lucro (em torno de 0,5%)
registrada nas operações entre compra-
doras. Ou anulam totalmente outro re-
curso que as compradoras, principal-mente as menores, empregam para ga-nhar dinheiro na compra e venda de um
produto fixado rigidamente (CZ$
1.380,00 o grama de ouro 100% puro,
antes do carnaval): elas pagam o equi-
valente a 88% por um ouro de teor de
pureza 90%. Esses 2% é que fazem a
diferença.

Em agosto do ano passado o governoconvenceu-se de que essa política de
taxação era um fracasso, mal remedia-
do pelo monopólio de compra garantido

à Caixa Econômica Federal em algu-
mas zonas produtoras. Em alguns casos
a CEF estava pagando mais por ouro de
teor menor, na ânsia de concorrer de
qualquer maneira com as particulares
nas hreas livres — fora alguns episódios
isolados, como o do gerente preso há
pouco em Mato Grosso quando ofere-
cendo 7 e meio quilos de ouro a um
grande comprador pela metade do
preço.

Para as DTVMs houve a redução da
taxação através da eliminação dos
1,25% de PIS e Finsocial. Resultado:
obrigadas a recolher os 2,25%, enquanto
as DTVMs só pagavam os 1% do IUM,
as compradores de ouro sem a carta-
patente entregaram-se de vez à sonega-
ção. "O pior de tudo é que as três
maiores compradoras de ouro do Brasil
continuam exigindo entregas sem nota
fiscal, já que elas operam em parte
como DTVMs, que declaram tudo, e em
parte como compradoras que nada de-
ciaram", diz um comprador de ouro
instalado há vários anos em Alta Fio-
resta.

"Não é verdade", retruca Nathan
Blanche, dono da Goldmine, uma das

Só uns 10% do ouro do Juruena são
legalmente comercializados; o resto segue
as rotas do contrabando e do narcotráfico

gigantes no setor de compra. "Até agos-
to pode ter sido bom negócio comprar
sem nota. Depois disso, não mais, pelo
menos para mim náo é bom negócio",
afirma.

O destino do ouro depende funda-
mentalmente da política de paridade
praticada pelo Banco Central. Com re-
servas em torno de 100 toneladas, o BC
pode determinar quase sozinho se o
ouro brasileiro é contrabandeado ou
não para o exterior. A cotação do quilodo ouro no Brasil segue rigorosamente
os valores fixados diariamente para a
onça do ouro em Nova Iorque. Na sema-
na anterior ao Carnaval, o quilo valia
nos EUA 14 mil 180 dólares. No Brasil,
era vendido por 200 dólares a menos:
esse é o custo para remeter um quilo de

ouro por avião para venda em Nova
Iorque.

Assim, para os operadores de ouro no'
Brasil tudo depende do BC manter a
paridade dentro desse limite. Se, gas-tando os 200 dólares para remeter o
ouro,' o operador ainda puder ganharapenas um dólar por quilo, o ouro vai
para fora. Com a incidência de 1% de
IUM no ouro declarado pela Goldmine,
por exemplo, seu quilo de ouro fica
automaticamente 140 dólares mais ca-
ro, e a firma espera que o BC leve isso
em consideração. A obrigação do BC,
então, seria a de manter a paridadeapenas 60 dólarés abaixo da cotação em
Nova Iorque."Eles têm andado certo",
reconhece Nathan.

Desde a parcial isenção fiscal para-as
DTVMs, a produção de ouro declarada
de alguns garimpos subiu espantosa-
mente. Alta Floresta, por exemplo, que
declarava 219 quilos de ouro em agosto,
passou a apontar 677 quilos em setem-
bro. O estado de Goiás, que nada produ-
ziu nos primeiros oito meses do ano, de
repente declarou 344 quilos de ouro em
setembro.

Há cálculos dando
conta de que a quantida-
de real de ouro que passa
pelos balcões de compra-
doras em Alta Floresta
se situaria em torno de
700 quilos por semana.
Nathan Blanche acha a
estimativa excessiva-
mente exagerada. Ape-
sar do rigor que os gru-
pos-tarefa da Receita Fe-
deral têm aplicado nas
compradoras que não
são DTVM, os fiscais e
policiais pouco sabem ou-
podem fazer. Ficam em
média 30 dias no posto e
mal conhecem a área.

Especialmente nesta
época do ano, quando
chove muito na Amazõ-
nia e diminui a produção
dos garimpos, piora a* si-
tuaçáo dos pequenos e
médios e aumenta o estl-
mulo à sonegação. Entre
as mais de duas dezenas
de compradores de Alta
Floresta, .._c.omenta-ser
apenas" três não estão
quebrados. A rigor, ne-
nhum deles tem condi-
ções de comprovar um
capital de'400 mil dólares
para obter uma carta-
patente e desfrutar das
regalias de uma DTVM.

A disputa para man-
ter firmes os laços com o
fornecedor do garimpo é
severa e acaba pondo as
compradoras em duplo
envolvimento. Quase to-
das dependem de um
personagem meio-ficção,
melo-real — "o judeu da
Al. Lorena, em São Pau-
lo", referência a um gran-
de comprador paulista —

conseguir um adiantamento de
em troca da entrega de ouro

para
capital
(mediante certo ágio). Além de forçadas
a fornecer mais ouro por menos dinhei-
ro, as compradoras têm de financiar a
permanência de garimpeiros nas zonas
de extração à espera da estação seca
(julho a dezembro), quando a produção
recupera os níveis normais."É só uma das grandes exigir negó-
cios à vista e com prazo de entrega
imediato e puxa o tapete de todos nós",
diz um comprador de Alta Floresta."Isso é falatório e folclore", rechaça
Nathan Blanche. "Não conheço nenhu-
ma compradora que financie garim-
peiro".

Jaruana
destruída a
tiros pelos
garimpeiros

H

J © Porto

Pista de pouso I

/ Jp Estrada

Area de conflitos

\ .

]Vj&/o 
Juruena V

\ 20km 
t



Y 

^Ilha 

da ^ ¦;

Venezuela: 200 d^

Vns 

7

g 
© Alta Floresta /

\^C \

/ 
', Mato 

Grosso

• Cuiaba J

h mma da msta -"iggjlfil 
^Jiigb

ffgSSISass^i

RW

São uns coitadosFiiiiJiho (E) e Patinho

Venezuela: 200 gramas de ouro por semana ou a dependência
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COM 

cinco quilos de arroz, uma
lata de óleo, um pacote de
açúcar e 60 cigarros nas cos-
tas, o velho Piauí carrega uma

fortuna selva a dentro. Ele acabava
de comprar tudo isto na cantina da
pista da Clareira, na zona do confli-
to com a mineradora Jaruana, pela
exorbitante quantia de três gramas
de ouro — ou CZ$ 4.140,00. Dali até
o baixão onde trabalha eram mais
18 quilômetros de caminhada pela
floresta amazônica, mais ou menos
três horas de marcha.

Numa frente de trabalho desse
tipo, com acesso de mercadorias
apenas por avião e somente uma
pista, o garimpeiro torna-se na prá-
tica um completo dependente do
pequeno empresário, dono da má-
quina ou não. Ele paga cinco gra-
ma? de ouro (CZ$ 6.900,00) por um
vôo de meia hora até a pista. Se for
proprietário de uma draga, terá de
pagar também o frete (8 gramas) de
um trator caindo aos pedaços, se
não quiser transportá-la nas costas.

Uma vez na área do garimpo, ele
precisa de no minimo 40 gramas de
ouro (CZ$ 55.200,00) apenas para
manter um par de máquinas funcio-
nando: um litro de óleo diesel, o
combustível dos motores, chega a
CZ$ 150,00 dentro do mato. Mas
valiosa é uma latinha de cerveja:
CZ$ 300,00. Um quilo de arroz: CZ$
170,00.

Em outras palavras, sua aventu-
ra no garimpo começa com um dé-
bito descomunal. Se não possuir a
rara sorte de trabalhar num baixão
que renda pelo menos uns 200 gra-
mas por semana — a média, no
território em conflito, é de 50 gra-
mas por máquina — praticamente
não quebra o elo de dependência.

A cantina, além dos direitos da
pista de pouso, é a grande mina de
ouro da região. Marinho Esteves,
um dos personagens do conflito e
dono da pista e da cantina na Cia-
reira, é um rapaz de sorriso tímido e
modos tranqüilos. "Tá certo que
aqui é tudo muito caro", explica,
comendo o arrcz, feijão e bife ace-
bolado que a cozinheira na cantina

acabou de preparar. "Mas quem
agüenta pagar CZ$ 87,00 por litro
de gasolina de avião? A hora opera-
cional de cada avião meu está por
CZ$ 25.000,00", queixa-se.

A tal da cantina, único edifício
no meio da selva (é de tábuas, en-
quanto o resto é de tronco com
folhas), está permanentemente cer-
cada de mosquitos, milhares de
mosquitos, e um bando de garim-
peiros sem ter o que fazer. Três
vezes por dia, para economizar
energia, tem comunicação de rádio
com a central, em Alta Floresta. É o
serviço de encomendas de peças.

Quem controla cantina, pista e
avião não é apenas senhor dos ga-
rimpeiros — aos quais sempre está
facultada, é verdade, a possibilida-
de de varar o mato. Controla tam-
bém a maioria dos negócios, pois se
torna o principal comprador de ou-
ro. A pista do garimpo de Novo
Astro, quatro minutos de vôo antes
da Clareira, rende CZ$ 400 mil por
dia. A do Juruena, se for liberado o
garimpo, conforme pretendem De-
co, Célio Garcia e muitos outros,
poderia render pelo menos 1 milhão
por dia só em direitos de pouso.

Se for permitida a instalação de
uma boate, além da cantina, os
rendimentos serão astronômicos.
As cozinheiras que os garimpeiros
costumam contratar para os barra-
cos, ou as da cantina, prestam ou-
tro tipo de serviço à noite, por nun-
ca menos de cinco gramas. O que
garante um rendimento mensal em
torno de CZ$ 120 mil. Nessa atmos-
fera, um piloto hábil pode chegar a
ganhar um milhão por mês, depen-
dendo do tipo de participação que
for oferecido.

Muitos, aliás, mantêm suas pró-
prias máquinas trabalhando com
peões nos garimpos para os quais
voam. Marinho Esteves começou
desse jeito, até adquirir quatro
aviões. Perdeu dois no ano passado,
mas está quase concluindo os negó-
cios para adquirir mais dois — de-
pende do que acontecer no conflito
da Jaruana.

Os anjos de Alta Floresta

BÁ 

três assuntos sobre os quais
garimpeiros sempre exageram
quando falam: ouro, sexo e pisto-
leiros. É difícil separar mito de

realidade. Nas conversas, o ouro não
aparece ou aparece de montão. Mulhe-
res, idem. Só quanto aos pistoleiros
reina certa unanimidade: são invaria-
velmente os mais ferozes.

Na guerra pelo ouro do Juruena al-
guns nomes ficaram famosos, atravessa-
ram as respectivas trincheiras e infun-
dem grande respeito em cada lado. A
eles são atribuídos crimes hediondos,
intenções sinistras e excepcional manu-
seio de armas de fogo. A seguir o que
deles se fala e o que eles mesmos dizem:

Dr. Rui — Chefe se segurança da
Jaruana. Verdadeiro comandante dos
temidos (por sua violência) soldados da
PM, embora seja civil. Atira bem de
metralhadora. Ex-delegado de polícia
de Alta Floresta, exonerado pelo atual
Secretário de Segurança. Temido na
cidade, onde consta que sua cabeça está
a prêmio por 3 e meio quilos de ouro
(CZ$ 5 milhões na cotação da semana
passada). Comenta-se que já teria guar-
dado 40 quilos de ouro, pronto para uma
fuga eventual."Não sou chefe de segurança e sim
diretor da firma, com óbvio interesse
nessa exploração de ouro", diz o Dr. Rui
Aparecido, um paulista de 40 anos, ca-
sado, duas filhas morando em Cuiabá,
exato l,84m de estatura. Os ombros
meio curvados para a frente dão ao seu
andar um jeito desengonçado. Os olhos
claros e a voz calma são de quem está
acostumado a mandar. "Fui delegado
de policia em Alta Floresta e larguei
tudo, descontente com o aescaiaoro quê"
reina nesse setor em todo o estado",
garante. "Na firma nâo temos esquema
de segurança próprio, dependemos da
PM. Quem manda neles é seu próprio
oficial. Sei que querem me matar, mas
eu vou quando quero a Alta Floresta,
posso xingar todo mundo e ninguém
mexe comigo". O Dr. Rui tranqüiliza
quanto ao conteúdo de uma mochila de
náilon azul que carrega consigo durante
uma visita à mineradora! "E só um 38".

Pernambuquinho — É pequeno de
estatura mas já tem 74 moi tes nas cos-
tas. Principal guaxeba da Jaruana. Vive
mandando recados aos garimpeiros,
prometendo eliminar seus líderes. Cons-
ta que apenas a certeza de ele estar no
terreno da Jaruana contribui para evi-
tar que os garimpeiros tentem nova
invasão."Sou dono de um trator de esteira e
nesta época do ano quase não tenho o
que fazer na fazenda onde trabalho, a
Santa Rosa, que fica muito alagada",
diz Pernambuquinho, rapaz de fala
mansa, rosto e jeito de menino, franja de
cabelo caindo sobre a testa, enquanto
manuseia distraído uma das muitas re-
vistinhas pornográficas que há no aloja-
mento do pessoal técnico da Jaruana."Estou aqui para tocar meus tratores,
mais nada." Não estava portando armas
e nem havia qualquer uma à vista, nas
proximidades da cama onde estava dei-
tado, conversando com o Traia, rapaz
bem arrumado, rosto coberto por barba
espessa, olhos escuros, muito ouro no
braço e no pescoço. Trocavam referèn-
cias sobre boates (bordéis) em Cuiabá,
onde pretendia passar o carnaval. Traia
conhece a Ilha da Fantasia, no Rio.
Cortesia da firma, que o subempreitou
também como dono de trator. Traia é
tido como pistoleiro. "Se você for acre-
ditar em tudo o que dizem!", ele ironiza.

Patinho — Liderou com mais alguns
a invasão da Jaruana, operação que
resultou na execução sumária de três
funcionários da empresa. Indiciado nos
inquéritos. Apontado como exímio pis-
toleiro, agitador perigoso e líder que
obrigolíi ofeelutãntes S|nqri^teafeáa-"chacina. Seu nome está na lista de pés-
soas protegidas por um salvo-conduto
do Secretário de Segurança de Mato
Grosso."Aquilo foi um tiroteio de uma hora e
meia e eles morreram de arma na mão,
atirando. Não matei ninguém. Sou um
simples garimpeiro que so quer traba-
lhar e não deixam, pois vivem batendo
na gente, expulsando a gente de onde
nos estávamos muito antes de:;sa fii
ma", diz o Patinho. 23 anos, nariz tino o

arrebitado, atarracado e de pernas tor-
tas — daí seu apelido. No território da
Dra. Irene, sua advogada, logo depois
de prestar mais um depoimento na PM,
Patinho afirma, tímido, que já está can-
sado de "viver no mato, como bicho,
fugindo das taças da PM. A gente passa
dias e dias na floresta vivendo só de
arroz, com medo, acuado e ainda sofren-
do essas perseguições". Carinhosa, a
Dra. Irene comenta: "Esses meninos são
mesmos uns coitados."

Fininho — Assassino sem escrúpu-
los, ajudou a comandai- a chacina da
Jaruana. Não deu chances a seus prisio-
neiros, que estavam desarmados. Lide-
ra ações militares dos garimpeiros. Indi-
ciado nos inquéritos."Não sou caçador de atrito. Toda
minha vida no garimpo foi normal", diz
Fininho, garotão alto, magro, de bigodi-
nho ralo e longos cabelos castanhos.
Tem um jeito calmo de falar, a voz
baixa, os olhos dirigidos com muita
convição e segurança ao interlocutor."Essas coisas são assim, o nome da
gente é mencionado um vez e a policia
aproveita para incluir a gente em todo
inquérito", continua, queixando-se dos
pés apertados dentro das botas. Há
tempos que só anda descalço. "Nem sei
pegar numa arma", garante, entregan-
do desajeitadamente ao Patinho um 34
que o outro — como tantos na região —
usa "só para se proteger". Ambos desa-
parecem, felizes, montando pelas ruas
enlameadas de Alta Floresta uma velha
moto que é o grande orgulho do Fi-
ninho.

Mas, apesar de povoada apenas nnr_.
—auloa lnA>'tühaaofes. Alta Floresta de-

verá enfrentar a partir de agora tempos
diílceis. Anuncia-se para breve a chega-
da de outros personagens famosos. O
Profeta, lendário integrante dos Alen-
car do Exu (envolvidos há decênios em
lutas e mortes com outra família do
interior de Pernambuco), já estaria con-
tratado por um dos poderosos para aju-
dar no esforço de controlar pistas de
pouso cjuando tudo estiver liberado, 
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Herança dos apiacás

o. sonegação

Em 1828, o então Cônsul-Geral
da Rússia nç> Brasil, o Barão Georg
Heinrich Langsdorff (um médico
alemão) subiu o rio Juruena com
todas as bandeiras imperiais do
Czar e enorme expedição, incluindo
sua namorada loura.

Encontrou-se com um chefe de
tribo Apiacá ostentando uniforme e
chapéu do exército brasileiro. Deci-
diu impressioná-lo pondo também
seu chapéu de plumas, uniforme
completo, espada e todas as conde-
corações. O efeito sobre os nativos
foi tão grande que uma jovem índia
tomou emprestado o magnífico ca-
saco do Barão e fugiu para o mato.
A expedição perdeu ali dois dias,
tentando recuperar os paramentos
do chefe. Langsdorff pegou malária
e voltou mais de uma década de-
pois para a Europa, insano. O fan-
tástico acervo de sua expedição,
que incluía também artistas e cien-
tistas, permanece num museu de
Leningrado, na União Soviética.
Quanto aos índios, há mais de 30
anos não se ouve falar deles nessa
margem do Juruena.

A pequena
distância
entre o
Juruena e a
fronteira
com a
Bolívia é
um convite

Traia:
Ilha da Fantasia

O longo caminho da pista da
1*1 Clareira até a área em litígio
I w entre a Jaruana e os garim-

peiros há um trecho plano no
qual a floresta não é alta. "Dizem
que aqui foi tribo", comenta seca-
mente o Banana, um líder garim-
peiro que gosta de usar o 38 no
bolso de trás da calça e é famoso
pelo constante mau humor. Não há
por que duvidar: o chão está literal-
mente coberto de pequenos cacos
de cerâmica. Cavando um pouco,
dizem os garimpeiros, é possível
encontrar pedaços maiores ou até
urnas inteiras, iguais a que Antônio
Dcco tem guardado como lembran-
ça em sua casa.

Em Alta Floresta há muita gen-
te colecionando relíquias desse ti-
po, inclusive máscaras (presumível-
mente mortuárias) de belo feitio."São coisas de milhões e milhões de
anos atrás", observa o Deco, em
tom cerimonioso. Nem tanto. A re-
gião era habitada provavelmente
por índios Apiacás (hoje nome de
uma serra e um garimpo), contacta-
dos por exploradores brancos des-
de 1740.

Personagens de metal

0, 

primeiro canto no amanhecer nu-
blado e cinzento da floresta é de
um MWM de quatro cilindros. An-
tes mesmo do sol nascer o motor-

zinho a óleo diesel é acionado, tosse,
recusa-se a pegar mas acaba funcionan-
do, enchendo a mata com seu ruído
monótono. Logo um e mais outro res-
pondem, igual aos gaios.

Sem um par desses motores, que
formam uma draga, seria difícil imagi-
nar garimpo de aluviáo ou invasões nas
zonas auriferas da Amazônia. A figura
do garimpeiro com pá ou picareta não
existe. Ao lado do avião monomotor de
asa alta, o motor é o principal persona-
gem da exploração do ouro e conflito.

Esse pequeno avião tornou acessível
áreas às quais antes não se chegava
nem de barco. Eles transportam os mo-
tores que servem aos garimpos, verda-
deiros cavalos de batalha, pois cada um
traz quatro ou cinco homens para ope-
rá-lo. Instalar um motor eqüivale a
ocupar um terreno.

Motor — O par de motores trabalha
em conjunto. O primeiro aciona um jato
de água que empurra o cascalho numa
direção. O outro move a bomba que
suga esse material e o joga para lava-
gem e filtragem em caixas de madeira,
nas quais, ao final do processo, se con-
centra o ouro em pó (mais pesado que
todos os outros elementos). Completo,
com as mangueiras de plástico flexível
de quatro a seis polegadas de diâmetro,
o conjunto custa perto de CZS1 milhão.

Para os padrões atuais essa técnica é
considerada rudimentar e até predató-

ria. Normalmente o garimpeiro faz algu-
mas perfurações no local que considera
promissor, em geral pequenos declives
próximos a cursos de água. Ele se con-
centra na camada geológica de maior
rendimento, a dois ou três metros de
profundidade, e despreza as demais,
que poderiam também ser aproveitadas
mas acabam prejudicadas pelo entulho
que recebem.

No conflito pelo ouro do Juruena o
alvo predileto dos dois lados são os
respectivos motores. Quando não po-
dem ser carregados (passam facilmente
dos 400 quilos) são afundados, arreben-
tados a marreta ou incendiados. O pre-
juízo é considerável: o dono precisa
comprar um vôo fechado (CZ$ 70 mil a
hora) e esperar pela chance de varar a
mata para por novo equipamento no
garimpo, distante 18 quilômetros da
pista da Clareira. Se o transporte por
terra for de trator, custará mais do que o
frete Rio—São Paulo de carga ainda
mais pesada. A força de um empresário
do garimpo pode ser medida pelo núme-
ro de máquinas — e peões, ou garimpei-
ros sem recursos — que possui. Alguns
chegam aos 30 pares de máquinas, espe-
rando a chance para entrar no Juruena.

Aviãu — O avião decola suavemente,
passa com a barriga quase tocando as
castanheiras de 70 metros de altura mas
o instrumento marca uma razão de su-
bida de apenas 100 pés por minuto, o
ângulo de ataque é o menor possível."Assim eu economizo o motor, ganho
mais umas 25 horas de vôo antes da
próxima revisão", diz Valtinho, o piloto.

teriam preferido ganhar altura
mais depressa, para ter condições de
realizar alguma manobra de emergèn-
cia caso algo errado ocorresse nos pri-
meiros Instantes de vôo.

Mas mesmo que quisessem seguir as
boas normas os pilotos do garimpo não
conseguiriam fazê-lo. Eles arrancam os
bancos e entopem seus frágeis aviões
com até 20% a mais do limite máximo
de carga permitida, em torno de 600
quilos. "Nesse caso. eu começo logo a
descer um pouquinho, pois o motor es-
quenta demais", diz o Branco, um vete-
rano desse tipo de lucrativa aventura —
um piloto de garimpo recebe participa-
ções, ordenados e comissões de até CZ$
1 milhão por mês.

Em vôo, nesta época do ano (inverno
Amazônia) os minúsculos Cessnas
se desviando como podem das gran-

des colunas de nuvens. Um piloto sem,
experiência pode terminar facilmente
de nariz no chão se for apanhado por
uma corrente descendente no meio des-
sas fortíssimas frentes de chuva. Caem
muitos aviões e ninguém os encontra.
Só Marinho Esteves, um dos proprietá-
rios da pista da Clareira, perdeu dois'Cessnas (preço unitário do modelo usa-
do: de 4 a 9 milhões de cruzados) no ano
passado.

Esses profissionais desenvolveram
um apurado sentido de orientação. Às
vezes recebem apenas uma instrução
genérica — "voe 28 minutos no rumo
300, até avistar um morrinho, depois
curva de 90 a direita, mais quatro minu-
tos e estamos em cima da pista", como
ocorreu num dos vôos de Valtinho para
a Clareira, onde Valtinho ainda não
havia pousado. Eles identificaram no
interminável manto verde da floresta
acidentes geográficos imperceptíveis a
olhos desacostumados.

O que se chama de pista na área do
garimpo avançado geralmente não pas-
sa de uma faixa de terra de quatro
metros de largura por uns 400 de com-
primento, com faixas de árvores corta-,
das de mais uns cinco ou seis metros em
cada lado. O chão é arenoso, esburaca-
do e com poças d'água. Pousar ali é
como encaixar um avião de uns 12 me-
tros de envergadura numa abertura
igual ao comprimento de uma quadra
de vôlei (18 metros) — mas cercada de
torres de alta-tensáo.

No ar os pilotos esquecem para quem
trabalham, e é comum o pessoal que
opera para o Deco ajudar pelo rádio os
que pilotam para a Jaruana e vice-
versa. Na radiofonratodos^se" conhecem
pelo primeiro nome e em terra os garim-
peiros sabem de cor os prefixos das
aeronaves conhecidas. O velho PT-
DKD do Antonio Deco, por exemplo, é o
principal arauto da região. Quando ele
passa pelos garimpos voando a baixa
altitude e balança as asas está convo-
cando o pessoal para uma reunião na
pista da Clareira.

Pernambuquinho:
74 mortes
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quero poder
Gil — Pretendo cuidar da educação do
primeiro grau de forma eficaz e, na área de
saúde, dotar a Prefeitura de mecanismos
novos, ágeis e simples, porque suas atribui-
çóes nesse campo são minlmas. A Prefeitu-
ra pode náo ter atribuições imediatas mas
pode servir de meio estimulador, de provo-
cação e convocação de outras instâncias
de governo para a realização de coisas na
cidade, como é o caso do policiamento do
trânsito. Precisamos instalar estações de
tratamento de lixo e aumentar a rede de
coleta, racionalizando-a, o que passa pela
educação da população. É preciso recorrer
a meios inusitados, como grandes coleto-
res públicos em lugares-chave para que se
evite o lixo nas encostas, nos fundos de
quintais e terrenos baldios. O transporte 6
outro problema grave, que não pode ser
visto de forma isolada — é preciso que
esteja plugado à questão do uso do solo, de
uma política de remoção de favelas. Salva-
dor tem uma carga de imigração vinda do
interior que chega a 4,1% ao ano. Nas áreas
da periferia o crescimento populacional
chega a 13%. Como se pode racionalizar o
transporte numa cidade que cresce assim e
se expande por áreas cada vez mais longín-
quas?
JB — Você desapropriará terrenos
ociosos?
Gil — A Prefeitura precisa de um instru-
mento de ordenação do uso do solo em
suas mãos, com a possibilidade de desa-
propriaçòes com pagamento com títulos
da dívida pública, para erradicar esses
grandes feudos urbanos que ainda estão ai
e neles acomodar a população. Com isso
melhora tudo, a questão da habitação, do
lixo, do transporte e da própria educação.
Há bairros da periferia bem servidos de
escolas primárias mas sem escolas secun-
dárias, o que exige o deslocamento desses
estudantes, acarretando problemas de
transporte, de mais gastos para as famílias.
Coloco linhas gerais desse tipo para chegar
num tema muito polêmico, que é a questão
do continuísmo que minha candidatura
representa.
JB — E você o assume?
Gil — Claro. A gestão do Mário, da qual
participo e conheço bastante a linha pro-
gramática, tem uma série de projetos e
embriões que é de primeira linha. Na medi-
da em que Mário não vai poder realizar
todos, porque não tem tempo e recursos
suficientes, é preciso que alguém continue.
É o caso do projeto de transportes coleti-
vos, do trabalho que Eliana Kertesz faz na
Secretaria de Educação, do programa de
preservação do Pelourinho que a Funda-
ção Gregório de Mattos executa. E, é claro,
a Fábrica de Equipamentos Comunitários
do Lelé (arquiteto João Filgueiras Lima,
que trabalhou com Brizola no Rio), que
produz obras pela metade do custo e o
quinto do tempo com um design absoluta-
mente moderno.
JB — Um dos grandes problemas do Brasil
é exatamente essa falta de continuidade
administrativa em que cada governo pre-
cisa marcar sua diferença .relação ao
anterior, mudar tudo...
Gil — No Rio há um problema grave, o dos
Cieps. Chega uma política que não dá
continuidade a um nrQietcL0ii&era4»eli«ni—
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mo e fica inviabilizado. E preciso acabar
com isso. Todo governo que vem joga no
descrédito e no abandono o que foi feito
pelo anterior. E não é a rejeição do negati-
vo, eles querem destruir exatamente aqui-
lo que foi o melhor para nâo deixar nenliu-
ma marca de legitimidade, "porque esse
cara vai me enfrentar de novo e se eu não
fizer melhor do que ele estou frito". E como
na maioria das vezes fazer melhor não é o
propósito, fica pior ainda. Por que eu vou
jogar fora as coisas boas do Mário? Vou
aproveitar para realizar aquilo que ele não
puder realizar.
JB — Com que meios?
Gil — Espero que seja aprovada a reforma
urbana, que permitirá a reordenação do
uso do solo. Com ela, o governo municipal
terá instrumentos para enfrentar por
exemplo a questáo das áreas transitórias,
como é o caso das invasões. Em vez de dar
às invasões projetos padronizados de casas
populares, que são muito caras, dar a elas
água, luz, saneamento, condições que pos-
sibilitem aos moradores construir com sua
arquitetura, com seu espaço, com sua cria-
tividade. Assim, as invasões se tornariam
embriões de conjuntos habitacionais es-
pontãneos, modelos de cidades novas. Por
que todo governo tem de ter modelos habi-
tacionais saídos da Europa do pós-guerra,
a arquitetura emergencial da Alemanha,
aquelas casinhas de pombo que você en-
contra em Berlim e que se repetem em
Castelo Branco e nesses conjuntos habita-
cionais que o BNH construiu? É preciso
repensar os BNHs da vida. Eu quero é isso:
proporcionar espaços para que essas dis-
cussões se façam.
JB — Que tipo de modelo você acha viável
para o Brasil?
Gil — Um capitalismo industrial menos
rústico, que contemple esse sentimento de
preservação da unidade cultural dentro da
diversidade. Que queira distribuir a renda,
que legitime o lucro, que implante indús-
trias mais compatíveis com a vocação da
cidade, com o tipo de performance que o
povo pode dar. A Prefeitura de Salvador
tem de agir como instrumento político
para isso, para estimular a vinda de deter-
niiíiadas empresas e desestimular outras.
Em vez de produzir plásticos aqui, precisa-
mos incentivar a indústria do turismo,
renovar o Recôncavo inteiro, restaurar es-
ses grandes sítios de arquitetura colonial,
as praias, para que sejam atrativas ao
turismo do Primeiro Mundo. Precisamos
dos dólares que eles têm para dar a esse
povo que tem a festa, o trato, a cordialida-
de e o direito de ir à praia. Você não tem de
ficar com essa moral imperativa da ordem
e do trabalho do século 19 para um povo
como esse,. Você tem de criar a cultura
tropical.
JB — Você é favorável á descentralização?
Gil — Descentralização política sim, sem
necessariamente incorrer num processo
ingênuo de extrema descentralização ad-
ministrativa. O processo decisório, o pro-cesso de avaliação de qualificação técni-
ca exige um grupo de experts, gente de
extrema competência que mantenha em
suas mãos o destino desse projeto. Há
uma grande confusão, fomentada pelo
proselitismo das esquerdas, de que tudo
tem de ser "democrático", decidido nas
bases. Ora, aqui em Salvador ha ainda
muitos lideres comunitários que são bra-
ços de rio que deságua no feudo de um
político é Que não chcga ao nuu\
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JORNAL OO BRASIL — Quando você de-
cidiu se candidatar a prefeito de Sal-
vador?
Gil — Estou nesse processo desde o inicio
do ano passado. Assumi a Fundação Gre-
gório de Mattos ainda com muitos compro-
mlssos artísticos a cumprir fora daqui, e já
com a intençáo declarada de concorrer à
Prefeitura. Talvez por isso minha ausência
de Salvador, no início, tenha sido usada
contra mim. Isso se arrastou até setembro,
quando vim para Salvador em definitivo. O
debate tem girado em torno de a candida-
tura não pertencer ao estamento político-
partidário, aquela coisa autocomplacente
que olha para o umbigo o tempo todo e
gera os seus próprios quadros substituti-
vos, ou seja, o político que nasce do políti-
co. Ou é o filho do político, ou é o pequeno
vereador que foi viabilizado através do
patrocínio de um grande cacique, que veio
fazendo carreira. Esse é o primeiro proble-
ma que surge: "Não é legítimo", "é usur-
pador".
JB — Você não teme a comparação com
Agnaldo Timóteo?
Gil — Mas são coisas completamente dlfe-
rentes! As pessoas votaram nele como vo-
taram no Cacareco. Sem querer desmere-
cê-lo, eu não vou pegar um telefone no
primeiro dia e dizer "Mamãe, cheguei até
aqui", como numa alegoria da aceitação.
Eu quero gerir, e esse desejo nasce de um
corisco, de um relâmpago. É um desejo de
servir de forma desinteressada ao Deus da
Vida. Já sou um executivo privado. Quero
ser agora um executivo público. Estou
acometido por uma febre divina, por mais
pretensioso que isso possa parecer. Náo é
capricho de mandarim que quer estender
seus domínios.
JB — Você tem um pecado, é artista...
Gil — Pois é, isso estabelece um plano de
incompatibilidade total. O artista é o ou-
tro, foi expulso da República de Platão,
não se conhecem casos, mesmo nas tribos,
de simbiose de cacique com o pajé. O
palhaço nunca é dono do circo. Mas há um
outro fato, o de ser negro. Embora isso não
seja visto como negativo pela maioria, é
estranho. É a inexistência de antecedentes
históricos. O negro nunca esteve eficaz-
mente presente na política, não pertence à
classe dirigente brasileira. Como minha
história tem um claro compromisso com
essa questão — sou negro assumido, não
disfarço para viabilizar minha ascensão na
sociedade — Isso se torna um problema. Há
outro — eu não teria competência para
administrar. Mas não há justificativa: a
maioria dos políticos é de advogados, mé-
dicos, fazendeiros, todos egressos de mun-
dos que não a administração. E ninguém
estranha que eles discutam, por exemplo,
as exportações. Há, é claro, uma nova
geração, formada nos últimos 15,20 anos, a
da tecnocracia, caras formados em admi-
nistração — coisa que aliás, paradoxal-
mente, eu também sou. Passei quatro anos
na escola de administração e fui colega de
turma de quase toda essa geração de tec-
nocratas que está na administração da
Bahia. Mário (Kertesz) é da minha época.
JB — Apesar disso, ninguém descarta voc.ê
como candidato.
Gil — É, é uma candidatura mantida come—
reserva pela maroria. Já tenho bom trânsi-
to entre os políticos. Depois de me ver no
Crítica e autocrítica, na TV Bandeirantes,
o Ulysses (Guimarães) comentou: "O meni-
no leva jeito." Como um cacique, que faz o
rito de passagem do indiozinho para a
adolescência. Homero Sanchez (especialis-
ta em estatísticas e marketing) me disse:
você se fez sozinho, com apenas um violão.
Evidentemente na política isso não é possí-
vel. A gente precisa dos outros.
JB — Você está disposto a jogar o jogo?
Gil — Eu pertenço a uma elite no Brasil, ao
mandarinato artístico. Sou burguês, e na
verdade posso ser visto no máximo como
um representante que quer ampliar essa
ressonância para abranger a sonoridade de
segmentos cada vez mais extensos da mas-
sa. Estou portanto numa posição toleran-
te, de viver esse processo, de entender a
qualidade eticamente gelatinosa, pouco
sólida, dessas relações, de entender num
sentido zen que há uma moral de ocasião,
onde o teor ético se coloca muito em fun-
ção de uma certa flexibilidade exigida pelo
aqui e agora de cada circunstância e de
cada pessoa com quem você trata, o perfil
moral do agente político com quem você se
relaciona. A grande moral-não interessa, e
sim a pequena moral. Porque sei, como
dizia Gandhi, que Deus é a mesma subs-
tãncia que move a mão do assassino e o
bisturi do cirurgião.
JB — Você concorreria por um partidoalternativo?
Gil — Minha tentativa não é viabilizar um
novo projeto político a longo prazo, que se
colocasse através de mim como um em-
brião e que fosse plantado para a formação
de um partido político diferente. Eu quero
queimar etapas e chegar logo ao poder e à
administração. Ter um instrumento já de
vigência do poder político que é a prefeitu-ra. Por isso estou tentando viabilizar mi-
nha candidatura com os instrumentos da
realpolitik e não de uma política român-
tica.
JB — E por que você quer ser prefeito?Gil — Por uma vontade de fazer, um senti-
mento de que há hoje a necessidade de quea gente equipe o projeto político brasileiro
com a capacidade de conciliação entre a
visão de ruptura das instituições pela via
revolucionária, de abrasamento por baixo
das cinzas que estão ai — porque não vejo
essa possibilidade num horizonte próximo—, com a resistência muito grande das
elites que tentam manter seus interesses
sem nenhuma contemplação com a emer-
gência da sociedade. É necessário introdu-
zir no Brasil, imediatamente, a interação
desses dois segmentos. Os deserdados poli-ticos que estão aí precisam de alguém quest manifeste a favor de pelo menos vocali-
zar os propósitos deles, de ganhar espaço
político para tentar realizar o mínimo do
sonho, do desejo e da necessidade dessa
gente.
JB — O fato de você ser artista ajuda nesse
papel de vaso coniunicante?
Gil — Acho que sim, por ter um crédito,
uma autorização, um ouvido popular aten-
to ao que eu digo. Tenho feito isso durante
anos, tenho trabalhado em duas vias a
questão da sensibilidade popular, eu como
intérprete dela e ela como intérprete da
minha tradução disso, quer dizer, essa ten-
tativa de ser cúmplice da sociedade. Nes-
ses últimos anos, nâo so no Brasil, mas no

? Artista e negro, Gilberto Gil foi mordido pela febre da
política desde que assumiu a presidência da Fundação
Gregorio de Mattos, espécie de secretaria de Cultura de
Salvador, a convite do prefeito Mário Kertesz. Candidato
declarado à sucessão de Kertesz em novembro, Gil enfren-
tou inicialmente o descrédito dos meios políticos, mas hoje
seu nome tem cada vez maior aceitação no PMDB, partido
ao qual não é filiado. Vive porém um dilema: Kertesz, o
grande eleitor do partido, sonha com o governo do Estado
dentro de dois anos e não pode cometer erros de escolha sem
comprometer seu projeto. Por isso retarda uma decisão.
Com bom trânsito nas classes A e B e cada vez mais apoio
popular, Gil, que nesta entrevista assume o continuísmo e o
reformismo, já avigou: será candidato em qualquer hipótese
embora prefira o PMDB. O PDT já lhe ofereceu legenda,
sabendo das fortes chances de Salvador ter o primeiro
artista em cargo administrativo na história do país.

mundo todo, os artistas tiveram esse pa-
pel. Representaram uma alternativa de
tribuna, de manifestação da queixa. O
mundo do pós-guerra foi muito marcado
pela legitimação dessa instância chamada
do pensamento.
JB — Os artistas legitimaram a campanha
pelas diretas e a eleição de Tancredo.
Gil — Pois é, somos formadores de opi-
nião. Então já está na hora de falar direta-
mente em vez de falar apenas em prol do
candidato tal. Já que temos formação
suficiente, filosófica, histórica, política,ideológica, para ser agentes, que isso seja
feito logo. Por que os advogados, os médi-
cos, os fazendeiros, os médicos, os coro-
néis puderam sempre fazer política, exer-
cer cargos executivos, ter nas mãos o
destino do fazer social, e os artistas, quese legitimaram nos últimos 30 anos como
peças desse debate, não seriam capazes?
Acho que está na hora de alguém demons-
trar essa maturidade do segmento artísti-
co para exercer o poder.
JB — Você foi importante na sedimenta-
ção da cultura baiana dos últimos 20 anos.
Como espera colher os frutos agora?
Gil — Eu, Caetano (Veloso), Moraes (Morei-
ra)... O grande impulso, a determinação do
povo de ocupar as praças veio de nossa
insistência, de nosso trabalho artístico. E
esse é o grande medo de nossos inimigos.
Quem devia ter mais medo disso sou eu,
mas não se pode temer a massa pelo queela possa fazer. Acredito que não haverá
ruptura, pois como disse Moniz Sodré, o
grande problema do mundo hoje não é a
mudança dos modos de produção. É a
mudança dos modos de organização. Tá aí
Gorbachev que não me deixa mentir. O
grande capital privado e o grande capital
do Estado enfrentam os mesmos proble-mas para resolver as necessidades sociais.
Mais do que as diferenças de regime, o queinfluencia mais a organização social é asofisticação dos meios de comunicação
modernos, que nos alimentam com simula-cros de imagens, e a aceleração imposta
pela tecnologia. Não dá para querer voltaratrás.
JB — Como a questão negra se inclui nadiscussão do poder em Salvador?
Gil — Há uma questão cultural que impul-
siona a questão política: a emergência danegritude. Os negros estão constituindo
organicamente um programa social atra-vés de suas manifestações, estão reivindi-
cando através de música, de poesia, dedança, e mostrando que são agentes legíti-
mos e partícipes do processo social,cultural e, portanto, político. A questãonegra precisa ter logo vias de escape para

náo se tornar um ressentimento muito
grande, essa coisa barra-pesada do Brasil.
JB — Aqui em Salvador, a gente percebe
nas ruas um orgulho enorme de ser negro.
No carnaval isso ficou muito claro, as
músicas falam desse orgulho o tempo
todo...
Gil — Esse não é um fenônemo recente. A
desobstrução do caminho dos negros faz
parte da história da Bahia. Sempre houve
uma certa conciliação entre aristocratas e
negros. Se houve um período de grandeza
da visão do negro por parte das elites
brancas mais tolerantes, mais modernas,
os negros também fizeram uma política de
cooptação com muita sabedoria, de sedu-
ção do branco para seus propósitos. O
candomblé foi muito importante para isso.
Caymmi traduziu isso em música, naquele
verso "Terra de branco mulato, terra de
negro doutor". A cultura negra preservou
seu espaço lúdico e isso encanta, tem um
poder de sedução multo grande sobre as
elites mais modernas, que buscam um des-
vio das normas ocidentais.
JB — O fato de você ser negro ajuda na
política?
Gil — Ajuda ser negro e ter tido trânsito e
ter sido agente desse processo de sedu-
ção, dessa política de cupim, com diz o
mestre Didi. Aquele que come por dentro,
até que a casa cai. Estou muito ligado a
esse trabalho. Que náo quer uma ruptura
ostensiva, que opera com a perspectiva
utilizável do reformismo. Mas eu sou
branco mulato e negro doutor. E isso
irrita certas elites.
JB — Qual é o seu projeto específico de
.governo?
Gil — A máquina da Prefeitura precisa ser
Informatizada, se tornar mais moderna pa-
ra ter um melhor desempenho. E tem de
ser enxugada. A Prefeitura tem hoje 30 mil
funcionários e precisa de apenas 10 mil
para funcionar. Se ela ganha recursos mo
dernos, se informatiza, você pode justificar
a redução de um número cada vez maior de
funcionários inertes.
JB — Você não teme problemas políticos
com as demissões?
Gil — Esse é um problema que tem de ser
enfrentado. Eu não vou me meter na políti-
ca para repetir o que está aí. Não quero
isso, quero uma coisa nova. O meu projeto
político é fazer uma adminstração a mais
eficaz possível. Se isso implica o esvazia-
mento de minhas possibilidades políticas
futuras, que se inviabilize meu futuro poli-
tico, contanto que a administração seja
eficaz.
JB — Quais sáo suas prioridades?
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Búzios é um paraíso cercado de praias e de gente rica e poderosa por todos os lados

que odeia a gente de Minas
Gerais e o que chama de
"turista anônimo", ou o ex-

portador de café Umberto
Modiano. um francês que in-
veste milhões de dólares na
construção de hotéis e de um
aeroporto, pensando no dia
em que o jogo for liberado
no país. Na reportagem de
Sérgio Rodrigues — a partir
da página 22 — você vai

perceber que a preservação
de Búzios não se deve a um
milagre da natureza, como
acredita o festeiro Guilher-
me Araújo. É verdade tam-
bém que. por vezes, o que é
bom para o poder econômico
é bom para a natureza.

Alfredo Ribeiro

Não é por acaso q je Bú-
zios se mantém como uma
espécie de paraíso inviolável
dos ricos ao término de mais
uma temporada turística na
Costa do Sol fluminense. Lá.
a farofa jamais ameaça a de-

gustação de lagosta. As man-
sões não correm o meo de
ficarem à sombra de edifí-
cios-. E qualquer notícia que
possa contribuir neaativa-
mente para a valorizarão da

propriedade é abafada por
mecanismos da sociedade

que se estabeleceu à beira-
mar. Búzios tem as suas pró-
pnas leis. redigidas e aplica-
das pelo poder do dirheiro.
Tem até um xerife, o verea-
dor Otávio Raja Gabaglia.
que trocou a atuação na Cá-

mara Municipal de Cabo
Frio — sede do Distrito de
Búzios — pela ação direta, às
vezes violenta, na regula-
mentação da ocupação urba-
na da península. Otavinho —

como é conhecido no lugar
— determina o que pode e o

que não pode ser construído
em Búzios, fix^a gabaritos e.
se for desrespeitado, reúne
seus homens para derrubar o

que. sob seu ponto de vista, é
ilegal. Ele é a lei.

Em torno dessa política
muito particular reúnem-se
alguns personagens que já
fazem parte da vida de Bú-
zios. Como a colunista social
do jornal Peru Molhado. Al-

ba Basílico. uma argentina

N° 616, 21 de fevereiro de
Capa: Foto de Alexandre
Sant'AnnalZNZ
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VÁ VOANDO
DE GRAÇA.
Crie um slogan/frase

I ' que faça uma relação
entre a British Airways-
Londres-Rio. Preen-
cha o cupom abaixo
em letras de forma, e
enderece até o dia 13
de março, ao Jornal do
Brasil, Revista Do-

i mingo, Av. Brasü, 500
I -Rio de Janeiro. A me-

lhor frase ganhará da
Revista Domingo uma

I passagem de ida e volta
a Londres.

B mbarque no Boeing 747 da British Airways e desembar-
que e m Londres. Uma cidade que tem tudo a ver com o jeito
alegrp de viver do carioca. .

Londres anoitece oferecendo cerveja a seus visitantes.
E você vai ter uma lista de 5- 500 putjs para escolher. Mas não
faça cerimônias. , - • i

Assim como o Rio, a noite é boêmia e irracional.
Viva Londres. BRITISH 

AIRWAYS
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I gel W ItJiCil W !• "A arte — disse-me, certa vez, um a aten^ao. Chama tambem certos pre-
1 professor de politica — a arte nao gos. E verdade que as lagostas sao

consiste em mentir. Isto qualquer ci- bichos que ja Macunafma chamava de

gana faz. A arte verdadeira esta em "monstros encantados" e "carissi-

fingir que se acredita." mas", tanto que. em sua Carta Pras

Eui que sou credulo e pregui^oso, Icamiabas 
afirma que algumas temos

levei a serio a ligao. E de tal maneira nos adquiridas por sessenta contos e
"yWi. 

c fui aplicado, que passei, de verdade, mais; o que convertido em nossa moe-
- I :r^j£§gj^' 1 acreditar em tudo que me diziam. da traditional, alcanga a vultosa soma

Assim. durante anos, aceitei o mito da de °iteilta milhoes de bagos de
§^BWWS excelencia da carne na Plataforma cacau... _

0 BANCO BOZANO.SIMONSEnU m 
laS Aindl Ma"

UM POSlO EXCLUSIVO DE CAMBIO NO 
^ boaPser ^dura de se mastiear, afirma que na Plataforma pode-se co-

1. ANDAR. SETOR B-DESEMBARQUE -sao fraauezas da idade" me d,z,a ™er, diz-se, com certa irresponsabill-

INTERNACIONAL. LA VOCE PDDE voltava a tentar. Voltava, que me dade, que as lagostas (e os camaroes)

COMPRAR OS SEUS CHEQUEb DE atraiam o servigo. os sorrisos, a vonta- devem Ser co ra as a preqo e ouro.

VlAPFM AmFRITAN EXPRESS NA HORA de da casa de servir. Ate que, um dia, Eramos, outra noite, no Negiesco,
<\GEM AMERICAN tXrKLbb NA MUKA 

servico nao enchia quatro pessoas nao muito famintas.
DO LMBARQUE OU TROCAfR 0 

barriga. Eis que encontro. outra tar- Nem com exagero se bebeu. Mas
DINHEIRO ESTRANGEIRO,QUf\NDO . s L eSDumando de indienacao insistimos nas lagostas (a minha era

VOCE CHEGAR DE VOLTA. E mA|S UMA ^"^ra mais de uma bem dimin|a e vinha em uma salada

FACILIDADE E UM SERVICO DO BANCO hora esperando seu prato e o garqom batatas, pois epois pe ira um

QUE VOA TAO LONGE QUANTp VOCE. limitou-se a dizer-lhe. com fleoma: fcliOSKS:
Pode ficar sosseeado, que agora vou _ K .. „ .

roes. Em consequencia dos crusta-
trazer. Serao eo.sas do verao? Acho ^ 

q preso a todos

H-l 

^ 1ue- antes, sao rutos a cer eza que causou 
qUe tivemos que recorrer ao

alguns tem que o fregues sendo povo. 5olso doMSr de c bem - nao
Cheques de AH|HAM e idiota. Coisa de pres.dentes, gar?ons sei 0 que pensou,
Viagem e donos de alguns restaurantes. Quanto a mim, penso que e ex^ge-

agencia de tJrismo de i" classe. ^ 0 cas0 do Negresco (rua ro afirmar-se que lagostas e camarpes
® Barao da Torre. 348, lojas A e B Tel. Sao animais raros, em litoral comO o

Lagostas

ouro

a atenção. Chama também certos pre-
ços. E verdade que as lagostas são
bichos que já Macunaíma chamava de
"monstros encantados" e "caríssi-

mas", tanto que, em sua Carta Prás
Icamiabas afirma que 

"algumas temos
nós adquiridas por sessenta contos e
mais; o que convertido em nossa moe-
da tradiicional, alcança a vultosa soma
de oitenta milhões de bagos de
cacau..."

As coisas não andam tão graves.
Ainda. Mas creio que, assim como se
afirma que na Plataforma pode-se co-
mer, diz-se, com certa irresponsabili-
dade, que as lagostas (e os camarões)
devem ser cobradas a preço de ouro.

Éramos, outra noite, no Negresco,

quatro pessoas não muito famintas.
Nem com exagero se bebeu. Mas
insistimos nas lagostas (a minha era
bem diminuta e vinha em uma salada
de batatas, pois depois pedira um
coelho à caçadora. ótimo, por sinal).
E Mme C. pediu um coktail de cama-
rões. Em conseqüência dos crustá-
ceos, o preço tanto espanto a todos
causou, que tivemos que recorrer ao
bolso do Sr de C. que... bem — não
sei o que pensou.

Quanto a mim, penso que é exajge-
ro afirmar-se que lagostas e camarões
são animais raros, em litoral comò o

"A arte — disse-me, certa vez, um

professor de política — a arte não
consiste em mentir. Isto qualquer ci-

gana faz. A arte verdadeira está em
fingir que se acredita."

Eu: que sou crédulo e preguiçoso,
levei a sério a lição. E de tal maneira
fui aplicado, que passei, de verdade, a
acreditar em tudo que me diziam.
Assim, durante anos, aceitei o mito da
excelência da carne na Plataforma

(rua Adalberto Ferreira, 32). E certo

que sempre me espantava daquela
carne boa ser tão dura de se mastigar.
"São fraquezas da idade" me dizia. E
voltava a tentar. Voltava, que me
atraíam o serviço, os sorrisos, a vonta-
de da casa de servir. Até que, um dia,
achei que só serviço não enchia a
barriga. Eis que encontro, outra tar-
de, o Sr L. espumando de indignação,
contou-me que ficara mais de uma
hora esperando seu prato e o garçom
limitou-se a dizer-lhe, com fleuma:
"Pode ficar sossegado, que agora vou
trazer." Serão coisas do verão? Acho

que, antes, são frutos da certeza que
alguns têm que o freguês sendo povo,
é idiota. Coisa de presidentes, garçons
e donos de alguns restaurantes.

Não é o caso do Negresco (rua
Barão da Torre. 348, lojas A e B Tel.

0 BANCO BOZANO,SlMONSEN TEM

UM POSTO EXCLUSIVO DE CÂMBIO NO

1: ANDAR. SETOR B-DESEMBARQUE
INTERNACIONAL. LÁ VOCÊ PODE

COMPRAR OS SEUS CHEQUES DE

Viagem American Express na hora

do embarque ou trocar o

dinheiro estrangeiro quKndo

VOCÊ CHEGAR de volta. E mais uma

FACILIDADE E UM SERVIÇO DO BANCO

QUE voa tão longe quanto VOCÊ.

Agência de Ti rismo de 1 .A classe.

a BANCO

ÜJ BOZANO, SiMONSEN

posto Aeroporto Internacional,
aberto diariamente de 6 às 24 horas.

TEL.: (021) 398-375.3

287-4842). Lá se come bem com uma
regularidade que eu até acharia nor-
mal em restaurante de classe, se a
coisa não se passasse no Rio. Aqui,
ser regular é algo tão raro, que chama

nosso. E bem verdade que as lagostas
do Negresco são de lindíssima qualida-
de. O que nos faz sair sempre da casa
com a sensação de ter passado bem.
No entanto...

n

Fh

n

a



........ : . ¦ , . . . ........ r -

r 571-1548 ATEqIU7EhjA^- 234.5775
I ISABg^—PcreifaNunos, 

395, TEL*.228-1992/: 254-5637

DDC\/C N0VA L0JA NA • LEBLON—Ataulfode Paiva19-FTel.:239-5195
DnCVt AVENIDA BRASIL, 6.179 > RARRA—Casa^ Shopping Tel.: 325-9837/325-8588

SUPER CENTRQ, UMA EMFRESA DO GRUPO ¦!¦» mOVCH PiatKOI 1

I OFERTA ESPECIAL I
COZINHA VOGUE modelo ^

PALHA PINHO Com 3 armários superio-
res cl prateleiras, 3 armários inferiores c/

prateleiras, 1 módulo de canto inferior e
6 prateleiras polivalentes.

De 92.150,
por

^ARMARIO ^

TRADICIONAL

A VISTA

Armário ALTER com 8 portas 1 gayetei-
ro com 3 gavetas 2 cabideiros, 11 prate-
leiras internas e 1 caJceiro.

De 77.850,

Armário ALTER com 6 portas, 1 gaveteiro com

gavetas, 1 cabideiro, 6 prateleiras internas e
prateleiras polivalentes.

De 70.030, ^COZINHA ^

TRADICIONAL

3 /O DESC

À VISTA A

r/259-0545
(541-8447PLANTAO AOS DOMINGOS .

"7H HCyiQ DISQUE JA

71f l 04o ATÉ 17 h ^788/ 234-5775

V. ISABEL—Peréirâ Nunes, 395, TEL: 228-1992/ 2í

LEBLON - AtauHò de Paira 19-F Tel.: 239-5195

BARRA-Casa A Shopping TeL: 325-9837/ 325-8588

>grupo ¦¦¦•móveis prátko$ll

NOVA LOJA NA
AVENIDA BRASIL, 6.179
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Nancy
Miranda dá

aula de
canto para

roqueiros
(como os do
grupo Loui,
ao fundo) e

começa
amanhã um

Workshop
da Voz

p|| :/.- ... ; .~
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Caetano Veloso e
a ca/?a rfe uma 4*&u|iL

edigao especial da
revista Vogue que wKKf^'

chega esta semana
as bancas com 70
paginas dedicadas

a sua vida, obra ^^^M^O|p||l§»
ultima noticias '" ^M^ML

Kf-'-

T^TANCY MIRANDA, 62,
1^1 é uma profissional de
utilidade pública: dá aula de
canto para roqueiros. Roger.
do Ultraje, Supla, do Tokvo.
e Nazi, do Ira, já passaram
por ela — o que. convenha-
mos, pelo que se tem ouvido
no rádio, ainda é um time

pequeno. 
"Cantar rock exige

uma competência especial,

pois a voz tem de estar afina-
da com a guitarra e sem com-

petir com o volume de som.

porque aí não agüenta", ex-

plica Nancy. A partir de
amanhã, ela dá um Work-
shop da Voz no Hotel Nacio-
nal misturando técnica vocal
clássica a exercícios corpo-
rais que considera importan-
tes para liberar tensões e sol-
tar a voz. "Minhas aulas são
happenings,\ diz. O Dinho.
do Capital Inicial, e o Rena-
to Russo, da Legião, deviam

passar por lá.

CAETANO 
VELOSO não

desiste. Está preparan-
do seu segundo filme e pro-
cura patrocinadores. Tentou
a Pepsi. que em troca queria
que ele tirasse a Coca-Cola
da letra de Alegria, Alegria e

passasse a cantar "Eu tomo
uma Pepsi-Cola". Não houve
acordo — e a reunião em que
se discutia o assunto acabou
com o empresário de Cae.
Guilherme Araújo, servindo
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uma rodada da velha e boa
Coca. A história faz parte da
edição especial da revista
Vogue que chega esta sema-
na às bancas com 70 páginas
dedicadas ao cantor. "Ele

sorriu muito, mas não deu
entrevista", diz o editor Mar-
co Antonio Lacerda. Sempre
silencioso, Caetano cedeu fo-
tos inéditas de sua infância e
fez um palpitante nu (sim. é
frontal) para as lentes de Vá-
nia Toledo. Paula Lavigne
também colaborou. Mas fez
apenas fotos. Não escreveu o
texto que lhe pediram.

Kathleen 
mullen,

26, faz dança do ventre
no restaurante Príncipe Mus-
tafá, em Copacabana. E a
única profissional do gênero
no Rio. e. para aumentar o
exotismo da coisa, é america-
na de Washington. Tem feito
sucesso com seu corpo ade-

quadamente rechonchudo

para os contorcionismos do
ventre. "Não tenho corpo

para outras danças", diz Kath-
leen no ótimo português que
aprendeu em cursos de lite-
ratura brasileira nos EUA.
Está no Rio há apenas 9
meses e. nos fins de semana,
enche o Príncipe Mustafá.
Dança entre as mesas com
técnica e exuberância sen-
suai. Alguns homens colo-
cam dinheiro nas alças de seu
biquíni. "Tudo sexv. mas
sem vulgaridade", diz. Du-
rante o dia. Kathleen dá au-
Ias. Está formando a primei-
ra turma de cariocas, cinco
brotinhos Zona Sul. especia-
lizada na dança do ventre.
Quando o sultão aparecer,
elas saberão seduzir.

TEAN CARLO BORTE-

J L0NI, italiano, foi con-

tratado pela Globo para ins-

talar um Departamento de

Ação. Vai trabalhar com

doublês como YVALDEMAR
WALNEY que. semana pas-
sada, jogou-se. dentro de um

carro, num rio que passava
7 m abaixo para uma cena de

Armação Ilimitada. Jean

quer dar mais segurança e

eliminar o risco de acidente.
Walney concorda: 

"Temos

poucos doublês sérios, a

maioria faz a coisa na lou-

cura."

A americana Kathleen faz dança do ventre no Príncipe Mustafá e dá aulas para as cariocas

'* 8®- V - T $ 5o , '• /

O dMWalney foi dirigido por Jean na cena do carro que cai no rio em Armação Ilimitada
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O salgadinho das arábias

No deserto do Largo do Machado, uma carayaua

de cariocas descobre uma esfiha que parece miragem

Nenhum dos! cinco sócios da Ro-

tisseria Libanesa, duas lojas na Gale-
ria Largo do Machado, é de origem

árabe. Muito m';nos a cozinheira e

seus ajudantes. Mas é ali que se
vende a melhor esfiha da cidade. No
balcão das lanchonetes de número 19

e 33 há um mov|imento contínuo de

ffihàs, uma mistura
, sal, fermento, re-
carne ou legumes,

vendidas por umjpreço razoável: CzS
25. A casa vive bheia de gente, e o

trânsito na galeri<i chega a ficar com

bandejas com e>
feita com farinhe
cheio de queijo,

plicado entre as 1
19h30min. As e
viraram mesmo c

Lh e 15h e das 18h às
sfihas e os quibes

almoço e o jantar
de muita gente que vê o salário sumir

bem antes do fina"
Por CzS 135,

mais substancioso

il do mês.
pode-se pedir algo

) como o prato de

lentilha com arroz, enroladinhos _de
abobrinha, berinjela e repolho, grão-
de-bico com tahijie e repolho rechea-

: leve e alimenta. E
igia Sostenes Souza

Leão. representante comercial, que
não consegue passar uma semana sem
marcar ponto nji Rotisseria.

do. "A comida
muito boa", el(

A lanchonete do n° 19 pratica-
mente não mudou em seus 20 anos de
vida. Os primeiros donos, imigrantes
árabes, passaram o ponto para o

português João Rocha mas não deixa-
ram de ensinar os temperos e o modo
de fazer as receitas sírias. Deu certo.
Hoje, quem faz os pratos é uma
mineira, Lady da Silva, verdadeira

preciosidade para os sócios, que evi-
tam apresentá-la. Temem perdê-
la."Sabe como é a concorrência",
explica João.

Quem come ali — sentado ou em

pé —, às vezes no corredor da galeria
— pensa sempre em levar um pouco
mais para casa. O professor João
Coutinho é um desses. Já virou uma
mania: depois do quibe de bandeja
manda embrulhar esfihas para a famí-
lia. "É uma comida rápida e prática",
conclui. Em casa faz um banquete das
arábias.

Doce de mel — No balcão, os

sócios Manuel Pereira, Sebastião

Souza e Arlindo Freitas se revezam,
dando uma aula de eficiência. A pre-
guiça não passa por ali nunca. Servem

rápido e evitam o bate-papo. Os fre-

gueses não reclamam. Pelo menos são

servidos quase que imediatamente e,

o melhor, sempre degustam tudo

quentinho. Outra coisa que atrai os

fregueses é a generosidade com que a
rotisseria serve pratos e acompanha-
mentos.

Em 20 anos, poucas mudanças
ocorreram na rotisseria de 40m:. A
cozinha foi ampliada, o balcão reno-
vado mas a confusão colorida dos
ladrilhos se manteve, assim como o

quadro que reproduz uma cena árabe
típica, com direito a camelo na paisa-
gem. Os freqüentadores parecem não
se importar com a decoração, prefe-
rem pedir uma coalhada fresca ou um

doce árabe, transbordante de mel.
"Existe o macete do tempero natural
e a retirada total da gordura. O resto
é segredo", esconde João Rocha que
abriu a loja no número 33, para tentar
aliviar um pouco o congestionamento
da matriz. Tudo tão correto e gostoso
que parece miragem no deserto de
escolhas baratas para refeições. Mas é
tudo verdade.

12 DOMINGO
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O sócio Arlindo Freitas (ao lado)
não pára de encher os
tabuleiros de quibes e
esfihas na loja sempre
cheia (acima) do Largo do Machado
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Twtfy Vasques, o colunista do absurdo dominical,

lançou o Neuretas na Ótica e teve como resposta uma enxurrada

de problemas que piram a cabeça de seus- leitores

Os psicanalistas que se
cuidem. Os j cariocas encon-
traram um espaço mais de-
mocrático do que os divas

para despejar suas neuroses.
Quem saiu frustrado foi o
colunista Tu:ty Vasques. que
lançou há >eis semanas o
concurso Neuretas na Ótica,
destinado a escolher a histó-
ria mais neurótica do balneá-
rio. Tutty promoveu a brin-
cadeira na esperança de co-
lher abobrinSias para sua co-

1 no Domingo
as foi surpreen-
;urrada de quei-

reclamações e proble-
:>arrotaram sua

no total de res-

luna semaní
Programa, xx
dido pela en?
xas.
mas que a
mesa. 173,

postas. Que a qualidade de
vida do carioca é um terreno
fértil para neuroses todo
mundo está cansado de sa-
ber. Mas que pelo menos 70
leitores tenham levado a sé-
rio uma evidente brincadeira
— que acenava com prêmios
como caixas de Somalium e
um papel coadjuvante no

próximo filme do cineasta
Arnaldo Jabor — assombrou
até o cético colunista.

"Minha história não é na-
da engraçada", adianta Lú-
cia Oliveira, 22 anos, partici-
pante do Neuretas na Ótica.
Há um ano, quem percorres-
se as ruas de Jacarepaguá
dificilmente deixaria de en-
contrá-la. "Eu não parava
em casa", lembra. Até que
um dia, na rua, sentiu-se su-
bitamente asfixiada. "Pare-

cia que estavam me estrangu-
lando, pensei que ia mor-
rer", recorda. Meses depois,
nova falta de ar, desta vez na

praia. Os médicos repetiam

que não havia nada de erra-
do. A partir daí, Lúcia re-
traiu-se no pequeno aparta-
mento que divide com mais
sete parentes no conjunto
habitacional onde mora.
Uma psicóloga encontrou
num antigo relacionamento
de Lúcia a origem do proble-
ma. Pouco antes da primeira
crise, ela rompera um noiva-

do de três anos com um ra-

paz 
"extremamente estúpido

e agressivo, que por vezes
me batia e me ameaçava de
morte". Hoje em dia, Lúcia
faz terapia grupai e já arrisca
timidamente uns passos para
fora do conjunto em que vi-
ve. "Fico entediada",

queixa-se."A necessidade de com-

partilhar com alguém as má-

goas e os rancores é vital",
explica o psicanalista Eduar-
do Mascarenhas, 45 anos.
"Só 

que nos anos 70, havia
disponibilidade de ouvidos: a
classe média superlotava ;os
consultórios (veja o quadro
na página 16) e se aconselha-
va entre si". Hoje, não só os
canais de comunicação se es-
treitaram, como também as
frustrações se avolumaram.
"O Neuretas na Ótica fun-
cionou como uma brecha por
onde os leitores protestaram
sua impotência diante dos

problemas do mundo ou ex-
ternaram um pedido de aju-

da", entende a psicoterapeu-
ta Ruth Josef, 36 anos. "E a
ânsia de comunicar superou
o medo do ridículo", com-

pleta Mascarenhas.
"Escrevi 

para desabafar.
Hoje em dia está muito difí-
cil alguém te ouvir", confir-
ma a secretária Danielita
Braga, 30 anos."Imaginei

que seria uma das únicas car-
tas sérias, mas precisava co-
locar para alguém meu pro-
blema", conta por sua vez a
médica Glória Maria de Mo-
raes, 34 anos, que faz análise
há quatro. Enganou-se.

"Sou machão, mas diante
desses policiais me sinto uma
bichinha fragilizada", desa-
bafa um universitário de 24
anos, da alta classe média
carioca, que para o Tutty
Vasques se escondeu sob o

pseudônimo de Artur Ribei-
ro para 

"evitar represálias".
Artur é surfista e quase dia-
riamente enfrenta uma de-
morada revista por seis poli-
ciais militares que se alojam

Nós, os neuroticos
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0 meio ir attalto
apavora Ana Azize
(abaixo) enquanto

Neri Etcobar é
incapaz de divr

não (ao lado)

na única entrada de acesso à

Prainha, principal reduto do

surfe carioca. "A medida

que me aproximo, começo a

suar, tremo, fico gríladão,
mesmo sem estar portando
nada", conta. "É desgastan-
te. Preciso fazer 10 minutos

de relaxamento e tomar cal-
mantes antes de entrar na

água. Já tive até pesadelos",
confessa.

A meia-hora em que Da-

nielita se espreme no ônibus

que a leva do Méier ao Cen-

tro, onde trabalha, é a mais

tensa do dia, contou a secre-

táría em carta ao Tutty. "Suo

frio, meu coração dispara,

sinto uma pressão na nuca

que parece que levei uma

surra", relata. 
"Examino ca-

da passageiro detidamente.
Se percebo um volume maior

nos bolsos ou úm gesto mais

suspeito, salto correndo".

Tudo porque presenciou, há

dois anos, um senhor ser ba-

leado dentro de um ônibus.

Certa vez, ela se ofereceu

X psicótica MagaU proUM contra a '¦ marginal,uçio ao, ,ue Um probUma, mtnUU

para segurar a bolsa de um

passageiro e cismou, pelo pe-
so, que continha um revólver

calibre 38. "Se o ônibus

frear, a arma vai disparar ,

delirou. Rapidamente deu

um jeito de arremessar o pa-
cote no colo do marido.
"Qualquer dia vou ter um

enfarte dentro de um ôni-

bus", brinca. O temor de

assalto também atravessa a

adolescente Ana Azize ls-

mael. "Meu prédio é uma

prisão", diz.
O medo da médica Gló-

ria de Moraes é mais palpá-

vel: seu ex-marido, um reno-

mado cirurgião carioca que
se compraz em atazanar sua

vida e a de seus dois filhos,
de nove e cinco anos. "Ele

diz que só tem um objetivo
na vida: me elouquecer", re-

velou a Tutty Vasques. Obri-

gada por lei a deixar as crian-

ças com o pai nos fins de

semana, Glória convive se-

manalmente com a rotina de

ver seu filho mais velho es-

pernear na hora de sair de

casa. Recém-chegado de 25

dias com o pai, que estava de

férias, ele pronunciou, se-

gundo a mãe, uma única fra-

se ao voltar: "Graças a

Deus". "O caçula está cheio

de vícios. Se infantilizou, fala

como neném, só quer comer
na boca e insistiu para que eu
o deixe dirigir", revolta-se.
Glória esteve casada por 10

anos. "A 
partir do sétimo, já

nem nos falávamos mais.

Quis me separar logo que
nos casamos, mas a pressão
da família e o nascimento dos

filhos me seguraram."
A imensa maioria dos

cupons do Neuretas na Ótica
leva assinatura feminina. "E
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sua fobia: o dnibus

Remarcaqao de divas

As neuroses es«ao 4 solta e o neurtUeo que quiser 
"Pratt- por ter °||

las" ainda enfrenta mais uma parandia pela frente: conseguir serviQOs (6 divulgadora autfinoma) que Vera Maria Aoa, ii,

dinheiro para as consultas. A madia de pre?o de uma sessao de resolveu deixar o tratamento. Seut«ape«ta!sugenu^e^ ela

psican£lise e de CZ$ 1 mil 500, sujeita a reajustes trimestrais. nao pudesse pagar, ele aceitana cheques pr€-datados. Minha

Analistas e analisandos lutam diante das cifras, buscando realidade di£ria 6 esta. Inarepetir o que fazem comigo e isto

opgoes. Uma delas 6 a divulgagao para nao deixar os consultd- me incomodou. Preferi sair", conta.

rios vazios. "Pelo menos cinco clfnicas me procuraram no Se 
quisessem, Dora, Elza e Vera poderiam procurar uma

ultimo mes", conta a divulgadora Cida Fernandes. Hoje, no cl{nica ou associagao psicanaUtica, opsao cada vez mais sofisti-
ini'cio da carreira, o terapeuta pensa duas yezes antes de se ca(ja 

qUe se djstancia muito do aspecto inicial dos anos 70,
trancar num consultdrio. Mais pelo pre?o do imdvel do que por quan(j0 este tjpo de tratamento se parecia com a medicina de
uma opgao ideoldgica qualquer. A maiona pede a famflia para ioria c4 (2kl.mS) nem

acredita que „So ,en, ffla'de espera, que ser4 a,eudida ern
pMCDiogo aduio raua , consult6rio 

particular e no bairro onde mora4, conta Luis

Antdnio Viegas, 37, terapeuta do NAT — Nucleo de Atendi-
Dora Maria Rodrigues, 35, fez tr£s anos de psicanalise ate mento Terapdutico. O NAT congrega psicdlogos interessados

que o preqo do tratamento chegou a mais da^ade de seu em 
atender pre?os mais baix0s e jfi marca present em mais

publ'icitada0frelTncer*A™wliitl^Eh»||steira, 37, que trar na rua Conde de Irajfi, Ml, em Bot^?8°;t®y<^8^; I
sempre achou o tratamento "muito 

pesado, apesar de funda- onde o dinheiro pago acima do pre^o m6dlo de 
^ 

5^ 
J°r

mental", tambem sucumbiu. Mesmo pagando menos que consulta vai para uma caixinha que fmancia o tratamento dos 
|

media do mercado e de ja estar querendo 
"dar um tempo", ela que nao podem pagar. Uma op?ao para quem cansou de ;

acha que o dinheiro pesou muito na sua decisao. Foi justamente carregar o peso de suas neuroses, no bolso e na cabe?a. .

|| ' . 
" 

. ; jI I
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Diariamente Daiúetita
é obrigada a enfrentar

sua fobia: o ônibus

Domingo é dia de Valéria caçar empregos

Remarcação de divãs

Vera Apa
deixou o

tratamento
porque não
pode pagar

o preço que
Óie cobrou

o tempeuta Antônio Viegas faz parte do NAT: terapia por preços
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Chtgar im hora 4
um dtsafio para

o digitador
| Ricardo Cartano

Ele exibe uma incapacidade

crônica de cumprir horários.
"Quando estou pronto para

sair, arrumo várias coisas pa-
ra fazer", conta. Fez análise,

mas só pegava os últimos

cinco minutos da sessão.
"Estou me doutrinando para

chegar nos locais na hora ,

afirma. Não é para menos.

Seu contrato com a Serpro

termina em junho e pode ou

não ser renovado.
Há os que esbravejam

contra a "mediocridade dos

homens públicos", indig-

nam-se com o "sorriso cínico

dos marajás" e se impacien-

tam com a falta de dinheiro.
"Qualquer emprego serve",

anuncia a jornalista Valéria

Cardeal, 22 anos, desempre-

gada desde que se formou,

há um ano. Nesse período,
ela foi frentista de um posto
de gasolina, vendedora de

bijouterias e posou duas ve-

zes nua para a revista Ele

Ela. Valéria enviou para o

Diretas na Ótica um bem-

humorado decálogo de como

conviver com os que estão na

sua situação: 
"Não reclame

de cansaço após um dia de

trabalho perto de um desem-

pregado. Ele pode ficar de-

primido", prescreve.

A clientela de Tutty Vas-

ques, porém, cabe melhor

num compêndio de psicanáli-
se do que numa passeata de

protesto. O caso da radialista
Magali Barreto, 25 anos. é

emblemático. Ela sofre de

psicose maníaco-depressiva,
doença mental em que a pes-
soa alterna períodos de in-

tensa euforia com outros de

profunda depressão, e rascu-

nhou em algumas linhas a
"marginalização dos que têm

problemas psíquicos". Ela

própria foi vítima desse pre-
conceito: o rapai com quem
iria viver se afastou pressio-
nado pela família, que a ro-

tulava de louca.

O coro de queixas femini-
nas é encorpado pelo desaba-

fo da dona de casa Neri Es-

cobar, 55 anos. Ela é incapaz

de dizer não a alguém. Foi

assim no dia de seu casamen-
to, há 35 anos. Contrária à

união, Neri ensaiou durante

vários dias a espinhosa pala-
vra. "Acabei soltando um

sim tímido", envergonha-se.
Resultado: 

"Passei os 10 pri-
meiros anos arrependida,
com enxaquecas diárias."

Já Cristiana Ramos, 24

anos, convive bem com sua
"neura". Há nove anos, ela é

fixada em Chico Buarque.
"Já humanizei minha mãe,

meu pai, meus professores e

meus amigos, mas ele perma-
nece como um mito", assu-
me. Publicitária desemprega-
da (o marido é músico igual-

mente desempregado), Cris-

tiana conseguiu reunir CZ$ 2

mil e enfrentou no dia oito
de janeiro as quilométricas
filas à porta do Canecão para
assistir ao show do cantor.
No terceiro bis, não resistiu.
Aproximou-se do palco, gal-

gou uma mesa, aboletou-se
ao lado do cantor e tascou-
lhe um beijo. Cristiana, po-
rém, parece caminhar a pas-
sos largos para elaborar sua

fixação."Ele é mais baixo do

que eu", assusta-se, do alto

de seu 1,80 metro. V'E um

caso de alta", diagnostica
Tutty Vasques.

Mauro Ventura

Fotos de Sérgio Zalis/ZNZ
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mais difícil ao homem reco-

nhecer que precisa de ajuda.
Ele tem que manter uma

imagem social de seguro,
completo, independente",
explica a psicoterapeuta Jo-

sef. "Seria um imperdoável
sinal de fraqueza", endossa

Mascarenhas. Mas alguns

homens não levaram isso em

conta. Uma das últimas res-

postas a chegar à redação foi

a do digitador Ricardo Cae-

tano, 29 anos. A sua neurose

é mais prosaica, mas ainda

assim lhe traz incômodos.
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Pirar 6 o melhor remtdio

Disse o ilustrfssimo coleguinha Eduardo Mascarenhas escola, como voc*s podem conferir abaixo na foto da minha i

aiiie o fato das mulheres serein materia entre os neur6ticos formatura. \

qXe meprocuravam deve-se k minha postura de "messias do A todas essasneurtucas-ep«<¦¦»¦*» • ,

an,or", essa fantasia que as mo«as criam na cabe?a devido neurdticos n.sso tamWm? --que me preshgiaram ino

•i idefinicao" do meu rosto. Pura inveja! As neurdticas me Neuretas na Otica, eu dou a minha palavra de estimuio. I

sfests^sryaristt zsistissssssspz^^

psicanalfticos. Mo sena «ieo e isso 6 nma questao de de| 
I

|tty

¦

colegat
afestade

domingo

0 colunista Tutty |
Vasques (ao
centro), com Freud'
e outro» colegas de j
turma na /«te ir j
formatura, em
Viena ]

Policiais são o pavor do swfista Ribeiro

(acima); Chico Buarque, a fixação da

publicitária Cristíana (ao lado)

Pirar é o melhor remédio

Disse o ilustríssimo coleguinha Eduardo Mascarenhas

que o fato das mulheres serem maioria entre os neuróticos

que me procuravam deve-se à minha postura de "messias do

anior". essa fantasia que as moças criam na cabeça devido à
"indefinição" do meu rosto. Pura inveja! As neuróticas me

preferem ao Mascarenhas por uma questão de estética. Falo

assim para não botar em confronto os nossos métodos

psicanalíticos. Não seria ético e isso é uma questão de

escola, como vocês podem conferir abaixo na foto da minha

formatura. ....
A todas essas neuróticas — e por que nao incluir os

neuróticos nisso também? — que me prestigiaram no

Neuretas na Ótica, eu dou a minha palavra de estímulo:

quem pirou, pírou; quem não pirou não pira mais. Impossí-

vel passar a vida como um estranho no ninho no hospício do

mundão. É isso mesmo, meus queridos analisando». "Pirem

porque a hora é essa", já dizia Freud. O país precisa de

gente assim, doídos, absolutamente doidos por mudanças

na neurose federal que abarrota os divãs de Brasília. Loucos

são os outros!
Tutty VasqiHS

wm
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O suor de março

É hora de criar novas

modas nas academias

Quem sua a camiseta agora são os

donos das academias de ginástica. Passa-

da a entressafra das férias de verão

época de debandada geral dos malhado-

res — é chegada a hora de oferecer aos

alunos atrativos que compensem o tortu-

rante caminho do recondicionamento.
Março traz novidades, seja para quem
leva a maromba a sério como para aque-

les que não desistem de encontrar no

sacrifício uma ponta de prazer. A Corpo-

re — maior rede de academias da cidade
lança a música ao vivo nas aulas de

aeróbica. E a terapeuta Gerry Maretzki

propõe uma jornada de seis horas por
conta do corpo.

Já não eram suficientes as mais de

10 atividades corporais que modelam o

exército de seis mil esforçados freqüen-

tadores da academia. Nem mesmo as

fitas importadas contendo os últimos

hits das salas espelhadas dos Estados

Unidos. A partir de sete de março —

data da inauguração da Corpore do

Leme (Av. N. Sra. de Copacabana, 1)

o suor vai escorrer ao som de um sax,

uma bateria e percussão. E uma espécie

de baile onde todo mundo dança mas

ninguém dança com ninguém. A festa,

ou melhor, a aula inaugural será coman-

dada pela americana Candice Coppe-

land, a mais cultuada professora de

aeróbica do momento. Vai ter jazz no

aquecimento, seguido de rock e ntimos

nativos na hora da pauleira. Candice ja

esteve no Rio há quatro meses, ocasião

em que testou os exercícios com música

ao vivo acompanhada por seguidores

que incluíam da modelo Magda Cotrofe

à socialite Mirtia Galotti.
A idéia te.n raízes africanas — axé

e floresceu a partir das aulas de

dança afro, que já faziam uso do ataba-

que. Arthur Repsold Neto, 31 anos, um

dos sócios da academia, pretende que a

miniband aos poucos faça saltar os mús-

culos de todos os associados da Corpore
ele tem planos de levar o grupo a

todas as filiais, numa aula itinerante. E

delira: "A 
gente ainda vai fazer um

show com cantor e tudo.

Quem radiografa a malhação como

uma violência contra o corpo e prefere
seguir caminhos alternativos não tem

por que se sentir órfão nessa guerra. O

Centro de Corpo Análise Gerry Ma-

retzki (Rua Redentor, 48) promove a

partir do dia 17 de março o que se pode
chamar de maratona sem suor: são

atividades de seis horas de duração em

que se tem uma noção geral do método

de autoconhecimento desenvolvido por
Gerry. Com grupos de no máximo seis

pessoas, a maratona pretende propor-
cionar o encontro de cada pessoa com o

próprio corpo. No final, cada uma aca-

ba sabendo de si.

Arthur colocou uma miniband para fazer música ao vivo e incentivar os malhadores
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SECRETARIA MUNICIPAL ò.E

CULTÜRN ©

1 RD

Próximo domingo, 28 dè fevereiro, a
Secretaria de Cultura estará promovendo
as seguintes atividades, jna cidade do Rio
de Janeiro: às 10h, na Ejstação do Bonde
— Carioca, estará acontecendo uma
exposição de fotos (Rio tie Janeiro); às
10h, ao longo do litoral da Zona Sul,
haverá revoada de ultra-íjeves,
repetindo-se o sobrevôo jàs 12h pelo
litoral Norte e às 14h, peja orla da Zona
Oeste. >

ia na Rua está
ão de artistas
ores, até o dia
ntes locais:
squina com

21 h.
a — de 8 às

O projeto Rioarte — Galeii
promovendo uma exposiç:
plásticos, pintores e escul
25 de fevereiro, nos seguir
Centro — Rua São José, a
Rua do Carmo — das 8 à:
Tijuca — Praça Saens Pene
23h.
Copacabana — Calçadão cja Av. Atlântica
entre a Rua Figueiredo dej Magalhães e
Siqueira Campos — de 8 jàs 23h.
Outras informações com Anete Cláudia,
na Divisão de Artes Visuais do Rioarte,
tel.: 265-9960. j

SECRETARIA

MUNICIPAL Dh

ESPORTES E LAZER

No início de msrço a Secretaria Municipal
os projetos

érias de
ade (31) serão
o Chover", que
jrganiza
) de ginástica e

aulas de
às 13h,
ingos em cada

cie Esportes e Lazer retom
interrompidos durante as J

fevereiro. As praças da cic
reativadas como o "Se Nâ
aos sábados e domingos <
brincadeiras, demonstraçã
mcentiva a criatividade err
pintura e desenho. De 8h
alternando sábados e dom
praça.
Volta também os projetos
Algodão (homenagem a dois craques da
década de 60, Carlos Eduardo Feitosa e
Zeni de Azevedo, o Algodá
escolinhas de vôlei e basq
garotada entre 10 e 14 anc
Aterro do Flamengo, estes
contam com oito núcleos,
vezes por semana e inscriçi
Cada núcleo tem capacidade para atender
240 crianças, em dois turnos.
Meste mês de fevereiro, as
:ambém recebem apoio Sl\
seauintes: de 23 a 28 de ff

Feitosa e

o), com
jete para a
s. Além do
projetos já
;om aulas duas
ões gratuitas.

atividades que
1EL são as
vereiro —

Campeonato Mundial de Voleibol de
3raia, na praia de Ipanema
de 25 a 29 de fevereiro
Brasileiro de Esqui Aquáticj:), na Lagoa
Rodrigo de Freitas.
Maiores detalhes e informajções sobre os
projetos e atividades, atravjjs dos
.elefones 242-7657 e 252-3382, SMEL —
Rua Rodrigo Silva, 26/18° ajndar.

(posto 10); e
Campeonato

SECRETARIA

MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação
abrirá no próximo dia 26 seu
calendário de matrículas nas suas
966 escolas, feitas gratuitamente
pelos pais; dias 26 e 27 serão
realizadas as matrículas para
transferência de rede pública para
rede pública; dia 29 serão atendidas
as crianças da faixa prioritária (que
possuam irmão já freqüentando a
escola desejada, por exemplo); dias
01 e 02 de março, será a vez dos
candidatos à 1a série e às classes de
alfabetização; dia 09 e 10, os
candidatos às demais séries e os
transferidos da rede particular para a

pública; e nos dias 1 e 12, inscrição
para as crianças com 6 anos
completos ou que venham a
completá-los até 29 de fevereiro.
Hoje, dia 21/02 haverá inscrição para
o Jardim de Infância. A SME mantém
um esquema de atendimento à
comunidade para informações, pelo
telefone 273-6262.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Promovido pela Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, Secretaria de
Desenvolvimento Social, e a
Superintendência do Serviço Social
Regional, o 1o Seminário "Aspectos

da Política Urbana na Cidade do Rio
de Janeiro e a Secretaria de
Desenvolvimento Social", terá lugar
no auditório do Arquivo Geral da
Cidade do Rio de Janeiro, de 22 a 26
de fevereiro. De 22 a 25, será das
13h às 18h, e dia 26, de 9h às 18h.
Sob a direção geral de Raimundo
Sérgio Andréa (Secretário Municipal
de Desenvolvimento Social), César de
Queiroz Benjamin (Chefe de Gabinete
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social) e Yacira
Frazão Sousa (Superintendente em
exercício do Serviço Social Regional
da SMDS), e organização a cargo de
Adílio de Castro (assistente social da
SMDS), Cléber Lago do Valle Mello
Filho (arquiteto) e Valéria Lucília Forti
(assistente social da SMDS), o
Seminário contará com a presença
dos seguintes conferencistas: Miguel
Baldez (advogado — Procurador
Geral do Estado), Jaime Benchimol
(historiador Mestre em Planejamento
Urbano), Víctor Vicente Valia
(professor da escola Nacional de
Saúde Pública), Franklin Dias Coelho

(engenheiro Mestre em Planejamento
Urbano), Lucimere Vaéente Gulart
(assistente social Mestre em Serviços
Sociais), Ma Luiza Tambeline
(assistente social), Luciana Louzada
Albuquerque (advogada), Dulce
Mendes Vasconcellos representante
do Movimento de Loteamentos
Irregulares), Celso Bredariol
(engenheiro), Iara Regina Demétrio
(arquiteta), Luiz Diniz Bravo
(assistente social), Ma Isabel de
Vasconcellos Tostis (arquiteta) e João
Carlos de Almeida Sampaio !
(arquiteto). Maiores informações,
contactar Tânia Coelho, telefone:
273-2345.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO

Criado pelo prefeito Saturnino
Braga para incentivar aqueles qi
se destacarem pela atuação no
setor de urbanismo na cidade dó
Rio de Janeiro, o Prêmio Pereira
Passos — um diploma assinado
pelo Prefeito e uma importância
em dinheiro equivalente a 1 mil
OTNs — é homenagem^ a Francifeco
Pereira Passos, antigo prefeito dia
cidade que comandou intensa
transformação do espaço urbanc
O Prêmio Pereira Passos será
atribuído anualmente e entregue
em cerimônia no Paláció da
Cidade, no dia 1o de Março.
Entidades com atuação no setor de
urbanismo indicarão os candidatos
ao prêmio, cujos nomes deverãc
ser entregues até o dia 22 de
fevereiro, às 15h, na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Urbano — Rua Afonso Cavalcanti,
455, 9o andar — acompanhados de

justificativas que evidenciem a
contribuição dos indicados.
A Comissão de julgamento será
composta por 2 representantes çia
SMDU; um representante da
Faculdade de Arquitetura da UFfU;
um representante do Instituto dòs
Arquitetos do Brasil (IAB); um j
representante do Instituto
Universitário de Pesquisas do R)o
de Janeiro (IUPERJ); e um
representante do Clube de
Engenharia. A comissão deverá!
apresentar os resultados de suai
avaliação até o dia 24 de fevereiro.

PREFEITO SATURNINO BRAGA

i:
[
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Encheu o Salão de Convenções do HotGl PiGrrG, iIh3 dG Itacuruçá

Prova provada é a carta enviada pelo Hotel Pierre à diretoria do

Jornal do Brasil, falando do sucesso de sua campanha de

propaganda veiculada na Revista Domingo destinada à divulga-

cão de seu salão de convenções. O Hotel Pierre. de acotdo com

a carta, recebeu da Revista Domingo 62 cupoes-resposta.

contra 52 das revistaS-Veja SP. Veja Rio e Exame, juntas.

E mais, em separado a goleada é maior: Revista Domingo 62

x Veja SP 22; Revista Domingo 62 x Veja Rio 17 e Revista Á

Domingo 62 x Exame 13. Sao escores que falam por si M

só e dispensam Qualquer comentário. Vitória que é mais M

vitoriosa, sabendo-se que a Revista Domingo não tem M

como seu ponto forte vender hotéis e convençoes. M

Aliás, não tinha. Se você quer ganhar o seu jogo

anuncie na Revista Domingo. M

Nós garantimos o resultado. M

DOMINGO
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Os Changeman têm design futurista e golpes de lutas marciais-

Japoneses com

poderes 
muito especiais

Manchete compra filmes

com os filhos do National Kid

TV
A partir de ama

garotada que ligar a
assistir ao Clube da Cr
na Manchete, poderá s
com novos super-herói
da de He-Mün e sua t
mágica, ou de Rambo
destruidora metralh
Desta vez entram em £

íhã fantásticos Jaspion e Change-

para matu personagens das novas
lança, séries infantis que marcam a
onhar outra fase do programa. O

. Na- Clube da Criança pretende
¦spada sair da era artesanal e entrar
com na tecnológica. Para isso
idora. contará com cenários utili-

ação os zando néon e espelhos de

díu]3la face, tudo buscando
maior efeito visual. O negó-
cio agora é arrasar e colocar
no ar aventuras chegadas à
ficção. Nada de desenhos co-
mo Riquinho, Brasinha ou O
Grande Polegar, mas sim
emoções vividas por perso-
riagens de carne e osso, que
se transformam e entram nu-
ma emocionante fantasia, lu-
tando contra as forças do
mal.

O programa, que vai ao
ar de segunda a sexta-feira
das 16h às 18h e no sábado
das 17h30min às 19h, já pas-
sou por outras modificações.
Começou no dia 6 de abril de
87 como A Nave da Fantasia
e no final do ano se transfor-
mou no Clube da Criança,
sempre apresentado pela du-
blê de Xuxa, chamada Angé-
lica. Para 88, além da mu-
dança geral no cenário e na

programação, pretende-se
passar uma imagem mais
sensual da apresentadora,
mostrando "um verdadeiro
show em estilo hollywoodia-
no", comenta o cenógrafo
Raul Neves. Entre as outras

novidades do programa está
a nova música para a abertu-
ra, interpretada pela própria
Angélica, novas brincadeiras
e quadros. Mas as séries pro-
duzidas no Japão são mesmo
a atração principal. Jaspion e
Changeman chegam com tu-
do. A primeira delas conta a
história de um garoto que
nas situações difíceis vira su-

per-herói e entra numa fabu-
losa nave, que se transforma
até em robô. Já os Change-
man são um grupo de rapa-
zes e moças que utilizam po-
deres especiais na hora da
luta. Todos os dois saem em
defesa dos fracos e oprimidos
e. é lógico, se dão bem. E

gente desaparecendo, mos-
trando força e vivendo aven-
turas tipo Guerra nas Estre-
Ias. Segundo a produção,
ninguém vai morrer de tédio
assistindo às séries. É o Ja-

pão entrando firme na pro-
gramação brasileira, com sua
tradição de filmes muito; vio-
lentos e regidos pelos golpes
de suas artes marciais. Quem
sabe eles não se transformam
no National Kid dos anos 80?

Se você está procurando uma

peça; original, vá a um Posto
Petrpbrás.
E gciranta, com antecedência,
seu ingresso para as peças de
maior sucesso no Rio.

iegunda a sábado, das
18 horas.

ito, você ganha um desconto,
sndedores autorizados:
osto Catacumba - Lagoa

i)Sto Sacor - Rua do Catete
® Posto Pombal - Av. Maracanã 8 Posto Quebra-Mar -

Barra da Tijuca • Posto Tocanths - São Francisco - Niterói
® Posto Touring - Rua 2 de Dez*

.  

|

I 
Rev

imbro - Aterro do Flamengo.

"r>'ROBRAS

romoçao ;
ACET - Associação Carioca
da Empresários Teatrais.

Projeto Petrobrás
de apoio ao teatro.

i
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Conversa ao pé do vídeo

Bebuns 
j

e bumbuns

O melhor do carnaval ficou

em segundo plano nas coberturas

Passado o carnaval, tor-
nou-sej claro por que motivo
a Globo defendeu com tantas
unhas je dentes o privilégio
de transmitir com exclusiyi-j
dade oj desfile das Escolas de
Samba! — e por que a Man-,
chete lutou com tanto deses-:

pero pelo direito de estar

presente na Marquês de Sa-

pucaí. D desfile das Escolas éj
um espetáculo popular de ra-i
ro refinamento, onde predo-
minam a criatividade, o ta-
lento. |o bom gosto; é popu-j
lar dei origem, mas em ter-
mos dê show-business é algo
totalmente "classe A'".
Quanto aos bailes noturnos,

que seriam (pelo menos em
tese) eventos fechados, dis-
tantes do "povão", acessíveis
apenas a um número restrito
de privilegiados... bem, fo-
ram (como em todos os anos*)
um festival do grotesco e do
arabeüco. uma mistura de ca-
baré berlinense. arca-de-Noé
e os últimos-dias-de-
Pompéia.

A TV Manchete é uma
emissora cujo estilo oscila
entrei o da Globo e o da
Bandeirantes; poderíamos
dizer: uma espécie de Cen-
trão que não se decide entre
o pseudo-sofisticado e o

pseudopopular. Este ano,
defenestrada da Avenida, a
Manchete resolveu cair de
vez na folia: enfiou um traje
brega-brasil e foi à luta no
Scaía e no Monte Líbano,
mostrando horas seguidas de
bebuns e bumbuns! Por ine-
vitável coincidência, as equi-

pes da Bandeirantes também
estavam cobrindo os mesmos
locais, e durante os quatro
dias as duas emissoras ceie-
braram uma aliança carnava-
lesca. jogando confetes uma
na outra e entrevistando-se
mutuamente.

Carnaval não pode ser
levado muito a sério, e as
tevês optaram por essa estra-
tégia: a Bandeirantes, capita-
neada pela língua ferina de

A Manchete mostrou o grotesco dos bailes (no alto); a Globo esqueceu os passistas íabaixo)

Rogéria, e a Manchete lan-

çando mão do hilário Otávio
Mesquita, um Fausto Silva
vestido de Russo do Chacri-
nha. Carnaval de clube todo
mundo sabe como é: um
imenso bumbódromo onde
as mulheres e os travestis
rebolam em cima de mesas e
os homens se acotovelam no
chão. de cara para cima. mal
dando espaço aos cãmeras

que tentam registrar aquele
desfile infindável de nádegas
anônimas. Quando a multi-
dão desafoga um pouco, o
repórter começa a entrevis-
tar foliões, só para constatar

que o carnaval carioca é feito

por nova-iorquinos, italia-
nos, gaúchos, nordestinos,
canadenses e principalmente
paulistas.

Quanto à Globo, saiu-se
relativamente bem na Passa-
rela do Samba. Mesmo quan-
do faltam idéias na cabeça,
sobram cãmeras na mão, e

este ano a Globo teve câma-
ra correndo em trilhos sobre
os camarotes, câmara num
dirigível. câmara telescópica,
sem falar nos novos efeitos

pirotécnico-eletrônicos; isso

garantiu o lado visual da co-
bertura. que foi satisfatória.
Os problemas residem nou-
tra área: entrevistas, por
exemplo. De cada cinco en-
trevistados. um era sambista
e quatro eram atores da Glo-
bo. Os figurantes são trata-
dos como se fossem as estre-
Ias do espetáculo, enquanto
uma enorme multidão de es-
trelas daquela noite (compo-
sitores, passistas, ritmistas,
sambistas veteranos) percor-
re os setecentos metros da
Avenida sem ganhar sequer
um close.

O Carnavâl-88 foi. desse
modo. um carnaval em dois
canais. No 4. uma cobertura
visualmente eficaz do belo (e
às vezes emocionante) desli-

le deste ano: cobertura só

prejudicada pela estratégia
auto-referencial da Globo e

pela ocasional falta de assun-
to das pessoas que empunha-
vam o microfone (mas tudo
bem. afinal são doze horas
seguidas). No canal 6-e-7. ti-
vemos o lado antropológico,
tribal e primitivo do carna-
vai. Os desfiles das Escolas
não são mais festa: evoluíram

para espetáculo, algo disciplí-
nado e com formas definidas,
onde a contestação ideológi-
ca já se cristalizou em sátira,
e onde o erotismo já virou
elemento estético. Nos bai-
les. não: ali a "comunhão

dionisíaca" corre solta, com
muita animação e pouca ver-

gonha. Nem tudo que se vê é
bonito, mas. levante a tanta-
sia: o que houver ali por
baixo chama-se "vida real".

Braulio Tavares

Programa 5
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6:50 4 SANTA MISS.-> EM SEU
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7:30
7:40
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9:00

O

QÜ

9:20
9:30

10:00
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4

7
11
4
7

11

6

11:00

DESENHOS
11 P AT ATI. PÀTATÁ —
Educativo I
LIGEIRINHO — Desenho
PEQUENAS ('EMPRESAS,
GRANDES NflGÕCIOS
PROGRAMAÇÃO EDUCA-
TIVA
A CONQUISTA DA TERRA
POPEYE — Desenho
GLOBO RUKAL-
ANUNCIAMOS JESUS —
Religioso j
A PANTERA COR-DE-
ROSA — Dpsenho
VERSO E REVERSO, EDU-
CANDO O (EDUCADOR7 SELEQÕES PORTU-
GUESAS

9 COMU> IDADE NA TV
PICA-PAU — Desenho
SOM BRAilL
HOMENS E LIVROS
TOM E JIRRY
MANCHE "E RURAL
SHOW DO ESPORTE
POSSO CRER NO AMANHÃ
AS AVENTURAS DE B.J.
PALAVRAS DE VIDA
A PALAVRA É SUA
RA1NBOY,' BRITE — Seria-
do. Episódio: A ameaça do
monstro (!a parte)
TELECUlíSO 2o GRAU

;d NO CINEMA —
aventuras de Don

11:55

11:30
11:25

11

DOMING
Filme: Ai
Juan
PAPO Df
— Espor
BOB E í
DISNEY
de Lago
GILBER
DROIDS
dio: Os

TV • TARDE

ARQUIBANCADA
ivo
OBISON
ÃNDIA — Exibição

Titicaca
TO E GILMAR

Seriado. Episó-
>iratas de Tarnoonga

12:00 9 CISCO IKID — Seriado
11 JOÃO MINEIRO E MAR-

CIÀNQ — Musical sertanejo
12:25 4 TRANSfORMERS - Seria-

do. Esr isódio. Na corte do
Rei Art íur

12:30 2 FUTEBOL
11 CHITÂOZINHO E XORO-

RÓ —: Musical sertanejo
12:55 4 COMANDOS EM AÇÃO —

Seriado. Episódio: Os inva-
sores

13:00 6 ESPORTE E AÇÃO
11 SILVIO SANTOS

13:25 4 BRAVESTAR — Seriado.
Episódio. A caminhada

13:50 4 ALF. O E. TEIMOSO — Se-
" riado. Episódio: Pode dirigir

meu carro
I 14:00 2 STADIUM

6 FM TV
: 14:20 4 O PEQUENO MESTRE —

Seriado. Episódio: O pior dos
moicanos

14:50 4 PROFISSÃO: PERIGO —
Seriado. Episódio: Brilhante
azul

15:00 2 QUADRO A QUADRO
6 VÍDEO EM MANCHETE
9 RIO TURISMO

15:40 J A GATA E O RATO — Seria-
do. Episódio: Uma viagem à
lua

í 16:00 2 EXPLORANDO O MAR IN-

AS AVENTURAS DE DON JUAN
TV Manchete — llh
(The adventures of Don'Juan), de Victor Sherman. Com Lrrol
Flynn, Viveca Lindforsi EUA, 1949.
Capa e espada. Don Jiian (Flynn) era professor de esgrima na
corte inglesa e, galantp e conquistador, abalou o coração das
moçoilas da Corte. A Metro queria Greta Garbo para ser a
amante do espadachim, mas teve mesmo que se contentar com
Viveca Lindfors. O filfme ganhou o Oscar para figurino. Cor

OS TRAPALHÕES Es O REI DO FUTEBOL
TV Globo — 18h30min
De Carlos Manga. Com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum,
Zacarias e Pelé. Brasil, 1986.
Comédia. Apontado icomo técnico de futebol, Didi (Aragao)
consegue levar seu time à final do campeonato, mas adversários
seqüestram uma amiga sua (Luiza Brunet) para chantageá-lo. Um
jornalista (Pelé) tentfj salvá-la para garantir uma partida honesta.
Cor.

JESSE JAMES .
TV Educativa — 20*h
(Jesse James) de Henry King. Com Tyrone Power, Randolph
Scott. EUA, 1939. .
Western. A história lendária de dois famosos bandidos do Oeste,
os irmãos Frank e Jesse James (Power e Scott). Ótimo western
dos anos 30, que mistura ação e comédia, e uma enérgica atuação
de Tyrone Power. Cor (105min).

PERDIDOS NA NOITE
TV Bandeirantes -4- 20h
(Midnight Cowboy) de John Schlesinger. Com Jon Voight, Dustin
Hoffman. EUA, 1969.
Drama. Jovem do iiiterior (Voight) chega a Nova Iorque achando
que irá vencer na vida como conquistador de mulheres ricas. Logo
se vê na prostituição, tendo como amigo apenas um jovem
tuberculoso (Hoffman). Cor (113min).

PAGUE PARA ENTRAR... REZE PARA SAIR
TV Globo — 23h45min
(The Funhouse), de Tobe Hooper. Com Cooper Huckabee, Miles
Chaplin, Largo Wòodruff, Sylvia Miles. EUA, 1981.
Terror. Quatro jovens decidem passar a noite num parque de
diversões. Aos poucos, mergulham num clima de violência e
tensão e enfrentam situações completamente desconhecidas. Cor
(94min).

A FORÇA DO MAL
TV Bandeirantes — Oh
(Something evil) dé Steven Spielberg. Com Sandy Denms, Darren
McGavin. Ralph Bellamy. EUA, 1972.
Terror. Numa velha casa do interior, moça (Dennis) acha que as
Forças do Mal estão agindo. O marido (McGavin) não leva a
coisa a sério até que as forças demoníacas começam a se apossar
da própria esposa. Cor (73min).

VOCÊ CONHECE ESTE ESTRANHO?
TV Bandeirantes — 3n
(Do vou take this stranger?) de Richard Heffron. Com Gene
Barry, Diane Baker. EUA, 1970.
Ação. Homem que sofre de câncer (Barry) aceita se fazer passar
por um escroque para acompanhar a mulher (Baker) numa volta
ao mundo que lhe irá render um milhão de dólares. Cor (85min).

QUIETO — Documentário
6 CLIP SHOW

16:30 2 LUTA PELA SOBREVIVÊN-
CIA — Documentário. Tema:
Os flamingos comem juntos

16:35 4 MAGNUM — Seriado. Episó-
dio: Justiça ou vingança

17:00 2 JACQUES COUSTEAU —
Documentário. Tempo: O
peixe que engoliu Jonas

6 SHOCK
17:30 4 ARMAÇÃO ILIMITADA —

Seriado. Episódio: Jeca tatu.
cotia não

TV • NOITE

18:00 2 ARTE DE VER, ARTE DE
OUVIR

6 DOMINGO DE GRAÇA —
Humorístico

18:30 4 OS TRAPALHÕES E O REI
DO FUTEBOL — Filme

9 TV TOTAL
19:00 2 JORNAL DE DOMINGO —

Noticiário com variedades
6 ESPECIAL BON JOVI —

Musical
20:00 2 CINEMA DE DOMINGO —

Filme: Jesse James
4 FANTÁSTICO. O SHOW DA

VIDA — Programa de varie-
dades
PROGRAMA DE DOMINGO
— Programa de variedades
CINEMAX — Filme: Perdi-
dos na noite

9

20:30 9

21:30 9

21:55 11

22:00 6

7

22:05 4
22:30 2
22:50 4

23:00 6

7
23:45 4

23:55 11

00:00 7

9
02:00 7

04:00

FÉRIAS NO ACAMPAMEN-
TO — Documentário
AQUASHOW — Atividades
náutico-esportivas
CAMISA NOVE — Debati:
esportivo
SESSÃO DAS DEZ — Filme a
ser programado
TOQUE DE BOLA — Debate
esportivo
CRÍTICA E AUTOCRÍTICA

Jornalístico
ESPORTE ESPETACULAR
ESPORTE VISÃO
OS INTOCÁVEIS — Minissé-
rie. Neste episódio. O assassi-
no de Jake Lingle
DEBATE EM MANCHETE

Jornalístico
DAN AUGUST — Seriado
DOMINGO MAIOR — Fil-
me: Pague para entrar... reze
para sair
SESSÃO DAS DEZ — Repri-
se do filme
QUINZENA DE AVENTU-
RAS — Filme: A força do mal
RIO TURISMO
CINEMA NA MADRUGADA

Filme: Você conhece esse
estranho?
ESPORTE NA MADRU-
GADA

Rádio JB AM 940 KHz .
Repórter JB — Informativo às horas'
certas.
Música d.i Nova Era — Às 21h. Criação
e apresentação de Mirna Grzich. Texto
de Luiz Carlos Lisboa.
Arte Finai: Jazz — Às 22h. Produção de '
Jota Carlos e Célio Alzer. Apresentação j
de Maurício Figueiredo. Destaques de j
domingo: Phil Woods. Joe Williams. :
Stan Getz. Ella Fitzgerald e Dorothv i
Ashbv.

FM ESTÉREO — 99,7 MHz j
1 Oh — CDs a raio laser: íntegra da j
versão original do ballet O Pássaro de j
Fogo. de Strawinskv (Concertgebouw. j
Davis — 46:40): Scherzo-Valse, de Cha-
brier (Rubinstein 1:30); Concerto em
Ré maior, op. 3 (L'Estro Armonico) n" I.
de Vivaldi (Musici — 8:19); Concerto
em Ré maior, para flauta e orquestra,
op. 283. di Reinecke (Nicolet. Gewan-
dhaus. Masur—21:32): Rapsódia Sinfô-
nica. deTurina (Larrocha. Fil. Londres.
Burgos — 8:51): Valsa Mefisto n" 1. de
Liszt (Orq. Paris. Solti — 10:3.8): Nove-
lette em F;i maior, op. 21-1. de Schu-
mann (Horowitz — 5:51); Serenata n"
11, em Mi bemol maior. K 375. de
Mozart (Amadeus Winds — 28:37);
Concerto Grosso em lá menor, op. 6-4.
de Haende) (Brown — 11:02); Cantique
de Jean Racine. op. 11, de Fauré (Pias-
son — 5.42 > Ricercare a seis, da Oferen-
da Musical. BVVV 1079. de Bach (Nico-
let. Hollige-, Basel Ens. — 6:48).
20h — CDs a raio laser: Cantata BWV
50 — Num lst das Hei! und die Kraft. de
Bach (Rilling — 3:37): Sonata em Ré
maior. K 576. de Mozart (Arrau —
17:00): O Mandarim Prodigioso — Pan-
tomima em um ato, op. 19. de Bartok
(OS Londrt s. Abbado — 30:02): Quar-
teto n" 2, em sol menor, para piano e
cordas, op. 45. de Gabriel Fauré (Hu-
beau. Gallois-Mõntbrun, Lequien. Na-
varra — 34:05); Terpsichore — Música
de ballet. de Haendel (Gardiner ;—
10:55): Concerto n" 4, em dó menor,
para piano e orquestra, op. 44. de Saint-
Saens (Pascal Rogé. Dutoit — 26:18):
Concerto em Lá maior para órgão e
orquestra, op. 10-5. de John Staníev
(Gifford — 6:58): Pulcinella — Ballet
para vozes e pequena orquestra, de Stra-
winskv (Murrav. Estes. Johnson. Ens.
Interconti mporain. Pierre Boulez j —41:33).

6 Programa
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ter 23

qua 24 4

9

4

14:20

21:30

0:15

1:30

qui 25 4 • 14:20

9 • 21:30

4- 0:15

sex 26 4 • 14:20

9 • 21:30

4- 0:25

6* 0:30

4- 2:00

7 • 2:30

sab 27 4 • 13:30

6 • 15:00

4 • 21:30

4 • 23:30

4- 1:30

7- 1:30

4- 3:30

4- 5:00

Esta e uma selegao com

4 • 14:20

9 • 21:30

4 • 22:30

4- 1:15

7- 2:30

7- 4:00

4 • 14:20

9 • 21:30

4- 0:15

7- 2:30

CAPITÃO NEMO E A CIDADE FLUTUANTE (Captain Nemo
and the Underwater City) Ingl, de James Hill. Com Robert Ryan

AS BATALHAS DO CHEFE PONTIAC (The Battles off Cheff
Pontiac. EUA, cor, de Felix Faist. Com Lex Barker.

KRULL (Krull)EUA, 1963, cor, 120. De Peter Yates. Con Kan
Marshall, Lysette Anthony, Freddie Jones.

SINOPSE

Aventura. Capitão Nemo leva seis náufragos americanos para
conhecer sua fantástica cidade submersa.

Western sobre o chefe Pontiac que luta para defender sua tribo,
já exibido semana passada pelo Canal 9.

Aventura. Príncipe luta contra a Besta da Fortaleza Negra para
salvar princesa, prisioneira no Planeta Krull.

RIO VIOLENTO (Wild River) EUA. 1960, cor, 109'. De Elia Kazan.
Com Montgomery Clift, Lee Remick, Jo Van Fleet.

Drama. Tenessel, anos 30. Agente do governo tenta convencer
os moradores a aceitarem a chegada do progresso.

CHE(Che)EUA, 1969, cor, 93'. De Richard Fleisher. Com Ornar
Sharif, Cesare Danova, Jack Palance, Robert Loggia.

Aventura. Convenhamos que colocar O mar Sharif como Che
Guevara e Jack Palance como Fídel é um pouco demais.

A VIAGEM PROIBIDA (The Voyage)EUA, 1973, cor, 100'. De
Vittorio De Sica. Com Richard Burton e Sophia Loren.

Drama. Homem se apaixona pela mulher que escolheu para se
casar com seu sobrinho. Baseado em Pirandella.

QUANDO O CORAÇÃO BATE MAIS FORTE (The Railway
Children). Ingl, 1970, cor, de Lionel Jeffries. Com Dinah Sheridan.

ANTRO DA PERDIÇÃO (Destry) EUA, cor, de George Marshall.
Com Audie Murphy, Mary Blanchard, Lyle Betger.

O CAVALEIRO DE AZUL (The Blue Knight) EUA, 1973, cor, 98'.
De Robert Butler. Com William Holden, Lee Remick.

A GRANDE AMEAÇA (The Chairman) EUA, 1969, cor, 97'. De J.
Lee Thompson. Com Gregory Peck, Annw Heywood.

A FAMÍLIA DO GÊNIO (Belles on theirToes) EUA, 1952, cor, 88'.
De Henry Levin. Com Myrna Loy, Jeanne Crain.

RIO DE TUBARÕES (Shark River) EUA, cor, de John Rawlins.
Com Steve Cochran, Carole Mathews, Warren Stevens.

LAFI ITE, O CORSÁRIO (The Buccaneer) EUA, 1958, cor, 118'.
De Anthony Quinn. Com Yul Brinner, Charlton Heston.

OS MERCENÁRIOS (The Dark of the Sun) EUA, 1967, cor, 100'.
De Jack Cardiff. Com Rod Taylor, Yvette Mimieux.

DIGBY, O MAIOR CÃO DO MUNDO (Digby). Ingl, 1973, cor,
87'. De Joseph McGrath. Com Jim Dale, Spike Milügan, Digby.

UM ATLETA DE GARRA (The Kid from Nowhere) EUA, cor, de
Beau Bridges. Com Susan Saint James, Beau Bridges.

FUGA NO SÉCULO 23 (Logan's Run) EUA, 1976, cor, 118'. De
Michael Anderson. Com Michael York, Richard Jordan.

JOGOS DA VIDA (Smiley) EUA, 1957, cor, 96'. De Anthony
Kimmins. Com Ralph Richardson, John McCallum.

PROJETO QUESTOR (Questor Project) EUA, cor. De Richard
Colla. Com Robert Foxworth, Mike Farrel, John Vernon.

PUNHOS DE AÇO (Any Which, Way You Can) EUA, 1980, cor,
111'. De Buddy Van Horn. Com Clint Eastwood.;

Drama. Na Inglaterra edwardiana, três crianças sofrem quando
seu pai é repentinamente raptado.

Western. Famoso pistoleiro leva a lei e a ordem a uma cidade
dominada pela violência e pela corrupção.

Ação. Policial, prestes a se aposentar, investiga assassinatos de
prostitutas. Feito para a TV.

Espionagem. Cientista americano vai xeretar segredos militares
na China comunista.

Melodrama. Viúva dá duro para sustentar os 12 filhos, até que
arranja um bom emprego.

Westem. Para começar, o tal rio é um pântano. Onde nunca
apareceram os tais tubarões.

Aventura. Em 1812, presidente americano pede ajuda a pirata
para enfrentar a Inglaterra.

Ação. Mercenários buscam diamantes e refugiados políticos na
selva de Congo.

Aventura. Cáozinho bebe poção e se transforma num enorme
cachorrão.

Dramalhão. Treinador ajuda mão de garoto mongolóide a
transformá-lo num atleta.

Ficção científica. No futuro as pessoas serão mortas ao comple
tarem 30 anos. A menos que fujam.

Drama. Jovem australiano quer dinheiro para comprar uma
bicicleta e acaba se envolvendo com contrabandistas.

Ficção científica. Andróide tenta achar seu criador para desati
var bomba nuclear que carrega no peito.

Ação. Empresário rapta namorada de lutador, para que este
enfrente um rival numa luta importante.

MOULIN ROUGE (Moulin Rouge) EUA, 1952, cor, 119'. De John
Huston. Com José Ferrer, Zsa Zsa Gabor.

Drama. José Ferrer teve que atuar de joelhos para viver na tela
os dramas de Toulouse Lautrec.

OS ASSASSINOS (The Killers) EUA, 1964, cor, 93'. De Don Siegel.
Com Lee Marvin, John Cassavetes, Ronald Reagan.

RECEITA: VIOLÊNCIA (The Carey Treatment) EUA, cor, 1972,
101'. De Blake Edwards. Com James Cobum, Pat Hingle.

O ESTRANHO SEM NOME (High Plains Drifter) EUA, 1972, cor,
92'. De e com Clint Eastwood, e mais Verna Bloom.

Ação. Reagan contrata dois pistoleiros para matar um antigo
piloto de corridas.

Ação. Médico de grande hospital quer provar que seu colega
não cometeu o crime de que o acusam.

A MÁQUINA DO TEMPO (The Time Machine) EUA, 1960, cor, de
George Pai. Com Rod Taylor, Alan Young.

Western. Estranho chega à pequena cidade e ajuda os morado-
res, ameaçados por três bandidos violentos.

Ficção futurista. Cientista viaja ao passado na Máquina do
Tempo e a um futuro pós-nuclear.

NUMA NOITE ESCURA (One Dark Night) EUA, 1983, cor. 88'.
De Thomas McLoughin. Com Meg Tilly, Melissa Newman.

CARROS USADOS (Used Cars) EUA, 1980, cor, 106'. De Robert
Zemeckis. Com Kurt Russell, Jack Warden,

Terror. Adolescentes passam a noite num mausoléu, onde
monstro quer sugar todas as suas energias.

Comédia. Vendedor de carros faz campanha para roubar
clientes do irmão gêmeo, que também é do ramo.

FRENESI (Frenzi) Ingl, 1972, cor, 106'. De Alfred Hitchcock. Com
jon Finch, Alec McGowen, Barry Foster.

Suspense. Desempregado é acusado de matar várias mulheres
em Londres, todas enforcadas com gravatas.

VIAGEM AO PERIGO (High Risk) EUA, 1981, cor, 101'. De
Stewart Rafill. Com James Brolin, Anthony Quinn.

O MAFIOSO REBELDE (CrazyJoe) EUA, 1973, cor, 92'. De Cario

Lizzani. Com Peter Boyle, Paula Prentiss.

NA ROTA DOS PROSCRITOS (Ride a Crooked Trail) EUA, 1958,
cor, 87'. De Jesse Hibbs. Com Audie Murphy,

Ação. Mercenários americanos pulam de páraquedas na selva
de uma republiquei a da América Latina.

Ação. Mafioso luta contra chefão que quer aumentar sua área
de influência e poder.
Western. Assaltante é confundido com o novo delegado e, aos
pocuos, começa a defender a Lei.

Recomendações
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Ricardo Ferreira, 40 anos, acha que foi 
"aíerrorizante" ser jovem em 64 e elogiou a reconstituição de Banana Split

I

Tempos de machismo

Publicitário vê Banana Split, lemb

em 64 e diz que o filme está certo

ra-se de sua juventude
a caretice era a moda

O início dos anos 60 des-
perta suspiros em muitos
quarentões, provoca euforia
em outros tantos adolescen-
tes, mas ao publicitário Ri-
cardo Ferreira. 40 anos, não
evoca saudades. Ricardo se
misturou na quarta-feira, 17,

i platéia predominantemen-
e juvenil que encheu a ses-

são de estréia do filme Banci-
na Splii, de Paulo Sérgio Al-
meida, e saiu aliviado do ci-
nema. ''Graças a Deus aque-
a época acabou", desabafa.
Banana Split focaliza as es-
írepolias de um punhado de
adolescentes na pacata Pe-
rópolis. no verão de 64.

"Era uma época machista,
racista, classista. rígida, pou-
co romântica e muito com-
portadinha", fulmina.

O rigor com que Ricardo
observa o passado se estende
em parte ao filme. "A narra-
tiva é lenta", analisa. Mas a

reconstituição de época só
merece elogios do publicitã-
rio. "O filme é muito fiel.
Namoradinha era só paa tirar
um sarrinho, a repressão se-
xual era violenta, tomava-se
bolinhas e a família interferia
muito nas decisões dos fi-
lhos", concorda. Outro tre-
cho que despertou lembran-
ças em Ricardo foi o das
conquistas amorosas. "Era

aterrorizante convidar uma
garota para namorar. A gen-
te suava, passava mal, preci-
sava tomar cinco cubas-
libre", diverte-se. Ele não se
identificou, porém, com ne-
nhuma personagem — nem
com o carioca Ted (Marcos
Frota), uma versão tropical
de James Dean, nem com o
ingênuo petropolitano Ney
(André Felippe), alter-ego
do diretor Paulo Sérgio Al-
meida. "Não fui quadradi-
nho, mas também não era

transviado", explica. "Parti-

cipei de brigas, mas não lide-
rei turmas. Até porque elas
não eram rebeldes e sim fas-
cistas", dispara. Da alta cias-
se média carioca, nascido emi
Copacabana e criado no Le-
blon, Ricardo vestia blazer e
calçava sapato Spinelli ("o
da moda", ressalva), mas in-
sistia nos cabelos compridos,
que lhe custaram a expulsão
do colégio Mello e Souza.
Cabelos gomalinados, é cia-
ro, com Brylcreen, "respon-

sável pela calvície de toda
uma getação".

O final água-com-açúcar
do filme — apesar do golpe
de 64 — merece reparos de
Ricardo. "Faltou o desbun-
de, que veio em seguida. O
Ted, ppr exemplo, seria futu-
ramente o desbundado",
conta. iJustamente a trajeto-
ria do publicitário. 

"Mas fui

um hippie sofisticado", brin-
ca. De fato. Ao invés da luta
armada, Ricardo optou pela
fuga: foi morar em Nova lor-

que. Ele ressalva, entretan-
to, que não era alienado.
"Minha família era reacioná-
ria, lacerdista, mas sempre
fui ligado ao meio artístico".

Hoje, descasado, moran-
do com o filho de 10 anos,
rabo-de-cavalo e brinco na
orelha direita, Ricardo ali-
menta a esperança de uma
"reviravolta total". "É 

preci-
so um humanismo maior",
pensa. Entre o filme de Pau-
lo Sérgio e a realidade atual,
ele vê poucos pontos de con-
tato. "A semelhança é que a
gente sente nitidamente que
haverá uma mudança agora,
como ocorreu naquele tem-
po", conclui.

Mauro Ventura
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Em Tocaia, um agente do FBI (Richard Drey fuss) acaba se apaixonando pela namorada do criminoso (Madaleine Stowe)
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Em Tocaia, um agente do FBI (Richard Dreyfuss) acaba se apaixonando pela namorada do criminoso (Madaleine Stowe)

Lançamentos

TOCAIA (Stakeout), de John Badham.
Com Richard Dreyfuss, Emilio Esteves,
Madeleine Stowe e Aidan Quinn. Odeon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835)
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-
5246), Madureira-3 (Rua Joáo Vicente, 15

593-2146), Ramos (Rua Leopoldina Re-
go, 52 — 230-1889): Í4h, 16h20min,
18h40min, 21h. São Luiz-2 (Rua do Catete,
307 — 285-2296), Ópera-2 (Praia de Botafo-
go, 340 — 552-4945), Copacabana (Av. N S
de Copacabana, 801 — 255-0953), Leblon-
2) (Av. Ataulfo de Paiva, 391-239-5048),
Barra-3 (Av. das Américas, 4.666 — 325-
6487): 14h30min, 16h50min, 19hl0min,
21h30min. Com dolby-stéreo em todos os
cinemas, exceto no Ópera-2 e Ramos. (14
anos) i
Dois detetives são destacados para uma
missão do FBI: vigiar a namorada de um
criminoso na tentativa de prendê-lo. Suas
vidas começam a correr risco, quando um
deles apaixona-se pela garota. EUA/1987.
MORTE NO INVERNO (Dead of win-
ter), de Arthur Penn. Com Mary Steenbur-
gen, Roddy McDowall, Jan Rubés e Wil-
liam Russ. Metro Boavista (Rua do Passeio,
62 — 240-1291), Veneza (Avi Pasteur, 184

295-8349): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 —
264-2025): 15h, 17h, 19h, 21h. Com som
dolby-stereo, exceto no Comodoro. (18
anos)
Suspense e terror. Atriz aceita substituir a
estrela de um filme, que precisou ser afasta-
da, mas descobre durante as» filmagens,
numa casa estranha, que a antecessora foi
morta e que ela também corre perigo de
vida. EUA/1987. i
BANANA SPLIT (Brasileiro)', de Paulo
Sérgio Almeida. Com Miriam Rios, Marcos
Frota, André Felipe e Walmor Chagas.
Palácio-1 (Rua do Passeio, 40—r 240-6541):
13h40min, 15h30min, 17h20min; 19hl0min,
21 h. Roxy (Av. N S de Copacabana, 945 —
236-6245), São Luiz-1 (Rua do Catete, 307

285-2296), Ópera-1 (Praia de Botafogo,
340 — 552-4945), Rio-Sul (Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 274-4532), Barra-1 (Av.
das Américas, 4.666 — 325-6487), Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178),
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54

390-2338): 14hl0min, 16h, 17h50min,
19h40min, 21h30min. Art-Méier (Rua Silva
Rabelo, 20 — 249-4544), Olaria (Rua Ura-
nos, 1.474 — 230-2666): 15h30min,
17h20min., 19hl0min, 21 h. Com som dol-
bv-stereo em todos os cinemas. (14 anos)
Em 64, o verão da juventude dourada, que
passa férias em Petrópolis, é perturbado
pelas notícias do golpe militar, que acaba
com a liberdade e os sonhos dos jovens
despreocupados. Produção de 1987.
O NAVEGADÒR DO ESPAÇO (Flight
of the navigator), de Randal Kleiser. Com
Joey Cramer, Verônica Cartwright, Cliff de
Young e Sarah Jessica Parker. Pathé (Praça
Floriano, 45—220-3135): de 2a a 6a, às 12h,
13h40min, 15h20min, 17h, 18h40min,
20h20min, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 13h40min. Paratodos (Rua Arquias
Cordeiro, 350 — 281-3628): 14h40min,
16h20min, 18h, 19h40min, 21h20min. Art-
Copacabana (Av. N S de Copacabana, 759

235-4895), Art-Fashion Mall-2 (Estrada
da Gávea, 899 — 322-1258): 14h40min,
16h30min, 18h20min, 20hl0min, 22h. Art-
Casashopping-2 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 - 325-0746): 15h30min, 17h20min,
19hl0min, 21h. Art-Tüuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 - 254-9578), Art-Madureira-1
(Shopping Center de Madureira — 390-
1827): 14hl0min, 16h, 17h50min,
19h40min, 21h30min. (Livre)
Aventura produzida pelos estúdios de Walt
Disney. Menino de 12 anos desaparece
durante 8 anos e ao voltar tem a mesma
aparência de antes. Descobre-se que ele fez
uma viagem através do tempo em uma nave
espacial. EUA/1987.
SALTO PARA A GLÓRIA (Take it
easy), de Albert Magnoli. Com Mitch Gay-
lord, Janet Jones, Tiny Wells e Michael
Pataki. Art-Fashion Mall-3 (Estrada da Gá-
vea, 899 — 322-1258), Bruni-Ipanema (Rua

Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690), Bru-
ni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
256-4588): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Art-
Madureira-2 (Shopping Center de Madurei-
ra — 390-1827), Art-Casashopping-3 (Av.
Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746), Bru-
ni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975): 15h, 17h, 19h, 21h. (Livre)
Jovem atleta é obrigado a diminuir os
treinos para trabalhar numa oficina, quan-
do o pai perde o emprego. Sonhando ser
um campeão ele recebe o incentivo do
treinador e de uma garota, também atleta.
EUA/1987.
NASCIDO PARA MATAR (Full metal
jacket), de Stanley Kubrick. Com Matthew
Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Ono-
frio e Lee Ermey. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 281 295-2889): 14h30min.
16h50min, 19hl0min, 21h30min. Tijuca Pa-
lace 1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-
4610): 14h, 16h20min, 18h40min, 21h. Palá-
cio (Compo Grande): 15h, 17hl0min,
19h20min. (14 anos).
A dura preparação de um grupo de jovens
norte-americanos para o Vietnam e as pri-
meiras experiências na guerra, com a vio-
lência dos combates revelando-se tão brutal
quanto o período de treinamento.
EUA/1987.
TANGA — DEU NO NEW YORK TI-
MES? (Brasileiro), de Henfil. Com Rubens
Corrêa, Elke Maravilha, Cristina Pereira.
Haroldo Costa, Flávio Migliaccio e Lutero
Luiz. Bristol (Av. Ministro Edgar Romero.
460 — 391-4822): 19h30min, 21h30min.
(Livre)
Tanga, a menor ilha do Caribe, vive a
revolução popular depois que o sobrinho do
ditador, por brincadeira, estampa na pri-
meira página do New York Times a falsa
notícia da tomada do poder pelos revolucio-
nários. Produção de 1987.
ROXANNE (Roxanne), de Fred Schepisi.
Com Steve Martin, Daryl Hannah, Shelley
Duvall e Rick Rossovich. Art Fashion Mal!
4 (Estradada Gávea, 899 — 322-1258): 14h.
16h, 18h, 20h, 22h. Art CasaShopping 1
(Av. Alvorada, Via 11, 2150 — 325-0746):
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DIRTY DANCING — RITMO QLEN-
TE (Dirty dancing). de Emile Ardolino.
Com Patrick Swayze. Jennifer Grey. Jerry
Orbach e Cvnthia Rhodes. Studio-Catete
(Rua do Catete, 228 — 205-7194). Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéía. 102 —
247-8900): 14h. 16h. 18h. 20h, 22h. Tijuca-
Palace 2 (Rua Conde de Bonfim. 21-i —
228-4610): 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).
Com som stereo em todos os cinemas,
exceto no Ópera-2.
Típica família americana vai passar as férias
de verão, em 1963. num hotel onde todos
têm com que se divertir. A filha mais jovem
apaixona-se pelo professor de dança e des-
cobre, ao mesmo tempo, o amor e o talento
para dançar. EUA/1987.
NUNCA TE VI... SEMPRE TE AMEI
(84 Charing cross road). de David Jones.
Com Anne Bancroft. Ànthonv Hopkins.
Judi Dench. Jean de Baer. Art-Fashion
Mali-1 (Estrada da Gávea. S99 — 322-
1258): 20hl0min, 22hl0min. (14 anos).
Jovem escritora adora ler livros antigos de
segunda mão. e escreve para um antiquário
em Londres onde encontra edições esgota-
das. Assim começa um relacionamento de
20 anos que nasceu de um negócio e trans-
formou-se numa sólida amizade. Ingla-
terra/1986.
OS FANTASMAS TRAPALHÕES (Bra-
sileiro). de J. B. Tanko. Com Renato
Aragào. Dedé Santana. Mussum. Zacarias.
Gugu Liberato e Dominó. Art-Fashion Mali
1 (Estrada da Gávea, 899 ¦*- 322-1258):
13h30min. 15hl0min, 16h50min. 18h30min.
Coper Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 615
— 278-1097): 13h30min. 15h, 16h30min,

19h20min. 21h20min. Coper-T(juca (Rua
Conde de Bonfim. 615 — 278-1097):
19h30min. 21h30min. (14 anos).
Comédia baseada em Cyrano de Bergerac.
de Edmond Rostand. O respeitado chefe do
corpo de bombeiros, dono de um nariz
demasiadamente grande, só consegue e.\-
pressar seu amor por uma linda mulher,
através de cartas que ela acredita serem
escritas por um homem mais bonito.
EUA/1987.
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continua em cartaz no Cinema 1

jpr

18h. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada,
Via 11, 2.150-325-0746): 14h20min, 16h,
17h40min. Bristol (Av. Ministro Edgar Ro-
mero. 460 — 391-4822): 15h, 16h30min,
18h. Largo do Machado-2 (Largo do Ma-
chado. 26): 14h30min, 15h40min.
17h20min. Baronesa (Rua Cândido Bení-
cio. 1.747 — 390-5745): 15h, 16h40min.
Lagoa Drive-In (Av. Borges de Medeiros,
1.426 — 274-7999): 20h30min, 22h30min.
Até quarta no Lagoa. (Livre).
Nesta nova aventura. Os Trapalhões ven-
dem antigüidades na Amazônia e envol-
vem-se com um delegado que está perse-
guindo bandidos que, por sua vez, estão à
procura de uma fortuna escondida num
canelo mal-assombrado. Produção de 1987.
VIAGEM INSÓLITA (Innerspace), de
Joe Dante. Com Dennis Quaid, Martin
Short. Meg Ryan e Kevin McCarthy. Lido-1
i Praia do Flamengo. 72 — 285-0642): de 2a
a Sa, às 16h50min. 19h!0min, 21h30min.
Sábado e domingo, às 14h30min, 16h50min,
19hl0min, 21h3Õmin. (Livre).
A\entura sobre espionagem internacional
de alta tecnologia. Durante experiência em
laboratório, homem miniaturizado entra no
corpo de outro e fica dependendo de um
microcrip roubado para resolver a situação.
EUA/1987.
S.O.S. TEM UM LOUCO SOLTO NO
ESPAÇO (Spaceballs), de Mel Brooks.
Com Mel Brooks, John Candy, Rick Mo-
randis e Bill Pullman. Largo do Machado 2
(Largo do Machado, 29 — 205-6842):
19h30min. 21h30min. (Livre.)
Sátira aos filmes de ficção científica, com
toques de comédia e loucas trapalhadas.
EUA.'1987.
EXTERMINADORES DE BRONX (Es-
cape írom the Bronx). de Enzo G. Castel-
lari. Vitória (Rua Senador Dantas, 45 —
220-1783): 13h40min. 15h30min, 17h20min,
19'nlOmin, 21h. (18 anos)

Gangue violenta e selvagem invade uma
cidade, exterminando homens, mulheres e
crianças.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attraction);
de Adrian Lyne. Com Michael Douglas;
Glenn Close, Anne Archer e Ellen Hamil-
ton Latzen. Palácio-2 (Rua do Passeio, 40
— 240-6541) América (Rua Conde de Bon-
fim, 334 — 264-4246), Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 14h,
16h20min, 18h40min, 21h. Largo do Ma-
chado 1 (Largo do Machado, 29 — 205-
6842), Condor Copacabana (Rua Figueire-
do Magalhães, 286 — 255-2610), Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048);
Barra-2 (Av. das Américas, 4.666 — 325'-
6487): 14h30min, 16h50min, 19hl0min,
21h30min. (18 anos). j
A aventura de fim de semana entre urji
advogado casado e uma mulher livre è
independente acaba em tragédia quando
ela, psicótica, persegue e ameaça a família
dele ao ser abandonada. EUA/1987. \

Reprises j

A COR DO SEU DESTINO (Brasileiro)í
de Jorge Durán. Com Guilherme Fontes,
Júlia Lemmertz e Norma Benguell. Cândij
do Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 267J
7098): 14h, 16h, 18hjj 20h, 22h. (14 anos;i
Jovem nascido no Chile vem para o Brasil?
ainda criança, logo após a morte do irmãoj
torturado pela polícia. Com a chegada da
prima, também perseguida pela polícia chi;
lena, seu passado vem à tona e ele começa :i
tomar consciência da história do seu país i
Produção de 1986. t

KOYAANISQATSI (koyaanisqatsi), de*
Godfrey Reggio. Apresentação de Franciá
Ford Coppola. Ricamar (Av.Copacabana,!
360 — 237-9932): 14h. (Livre). j
Utilizando apenas imagens e trilha sonora, Nascido Para Matar

.ndrea Beltrão, Guilherme Fontes e Julia Lemmertz estão em A Cor do Seu Destino, no Cinema Cândido Mendes
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Campeões de Bilheteria
1. Os Fantasmas Trapa-1 lhões (Largo do Machado

, 2, Coper Tijuca e outros).
, Público: 670 mil e 34 es-
pectadores. Renda: CZ$

.100 milhões 233 mil 830
;na nona semana.
2. Nascido Para Matar

; (Cinema 1 e Tijuca Palace

\ 1). Público: 323 mil e 17
espectadores. Renda:
CZ$ 40 milhões 245 mil
240 na quarta semana.
3. Viagem Insólita (Lido
1). Público: 255 mil 298
espectadores. Renda: 28
milhões 1 mil 110 na quar-

; ta semana.
4. S.O.S. Tem um Louco
Solto no Espaço (Largo do
Machado 2). Público: 159
mil 918 espectadores.
Renda: CZ$ 25 milhões
177 mil 780 na quarta se-
mana.
5. Blade Runner (Jóia).
Público: 138 mil 62 espec-
tadores. Renda: CZ$ 13
milhões 17 mil 480 na dé-
cima semana.
fontes: Fox, Warner, UIP, Embrafil-
me, Art-Filmes.
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No Ricamar, Koyaanisqatsi, a assustadora visão da civilização industrial de Godfret Reggio
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sem diálogos ou personagens, o filme é um
ensaio poético sobre a civilização america-
na, consumista e depredadora. EUA/1985.

ASAS DA LIBERDADE (Birdy), de Alan
Parker. Com Matthew Modine, Nicolas
Cage, John Harkins e Sandy Baron. Sala 16
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-
6149): 16h30min, 19h, 21h30min. Até terça.
(16 anos).j
Jovem é internado depois de um surto
psicótico e!m que imagina ser um pássaro. A
única pessoa que consegue ajudá-lo é um
amigo de infância que voltou mutilado da
guerra dd Vietnã. Baseado no livro de
William Warton. EUA/1985. Melhor filme
no Festival de Cannes.
BLADE RUNNER — CAÇADOR DE
ANDRÓIDES (Blade Runner), de Ridley
Scott. Com Harrison Ford, Rutger Hauer.
Sean Young e Edward James Olmos. Jóia
(Av. Copacabana, 680 — 255-7121):
14h30min, 16h50min, 19hl0min, 21h30min.
(14 anos).
Ficção científica no ano 2020. A ciência
genética já é capaz de produzir cópias
humanas que são chamadas replicantes.
Alguns destes seres se rebelam e são caça-
dos por policiais. EUA/1982.

DERSU UZALA (Dersu Uzala), de Akira
Kurosawa. Com Youli Solomine e Maxine
Mounzouk. Ricamar (Av. Copacabana, 360
— 237-9932): 16h, 18h40min, 21h20min.
(Livre).
Um capitão soviético e sua equipe vão
explorar regiões distantes e conhecem Der-
su Uzala, um nativo que lhes ensina a
conviver com a natureza. URSS-
Japão/1976.

UM DIA NAS CORRIDAS (A day at the
races), de Sam Wood. Com os Irmãos
Marx, Maureen 0'SulIivan e Douglas Dum-
brille. Paissandu (Rua Senador Vergueiro,
45 — 265-4653): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).
Comédia maluca tendo como centro da
ação a tentativa de salvar um sanatório da
falência. EUA/1937.

Jack Nicholson parte
para seduzir as

Bruxas de Eastwick,
em reprise no Bruni

Méier

KAOS (Kaos), de Paolo e Vittorio Taviani.
Exibição dos três primeiros episódios: O
outro filho, com Margarita Lozano: Mal de
lua, com Cláudio Bigagli e Massimo Bonet-
ti; A Jarra, com Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia. Cineclube Estação Botafogo (Rua
Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 17h
e 20hl5min. Até quarta. (14 anos).
Filme baseado em cinco contos de Luigi
Pirandello, descrevendo a vida dos campo-
neses italianos na Sicília. Itália/1984.
KAOS (Kaos), de Paolo e Vittorio Taviani.
Exibição dos dois últimos episódios: Ré-
quiem. com Biagio Barone e Salvatore
Rossi e Colóquio com a mãe, com Omero
Antonutti e Regina Bianchi. Cineclube Es-
taçáo Botafogo (Rua Voluntários da Pátria.
88 — 286-6149): 19hl0min, 22h30min. Até
quarta. (14 anos).
Filme baseado em cinco contos de Luigi
Pirandello, descrevendo a vida dos campo-
neses italianos na Sicília. Itália/1984.
AS BRUXAS DE EASTWICK (The wi|
ches of Eastwick), de George Miller. Com
Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon e
Michelle Pfeiffer. Bruni-Méier (Av. Amaro
Cavalcanti. 105 - 591-2746): 15h, 17h, 19h,
21h. (14 anos).
Três amigas envolvem-se com um excêntri-
co homem que aparece na pacata cidade
onde moram e torna-se responsável por
estranhos episódios que modificam a rotina
de todos os habitantes. EUA/1987.
9 SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1/2
Weeks), de Adrian Lyne. Com Mickey
Rourke e Kim Basinger. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72 — 285-0642): de 2a a 6a, às
16h50min. 19hl0min, 21h30min. Sábado e
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So hoje na Cinemateca do MAM, Uma Lição de Amor, de Bergman

domingo, às 14h30min, 16h50min,
19hl0min, 21h30min. (16 anos)
Uma mulher desquitada encontra um ho-
mem rico e estranho e os dois passam a
viver uma paixão alucinante num curto
espaço de tempo. EUA/1985.
BRINCANDO COM FOGO (Fire with
fire), de Duncan Gibbins. Com Craig Shef-
fer, Virgínia Madsen, Kate Reid e Jon
Polito. Baronesa (Rua Cândido Benício,
11747 — 390-5745): 19h, 21h. (10 anos)
A dramática história de amor entre uma
joven de 17 anos, interna num colégio de
freiras, e um jovem prisioneiro numa colô-
nia de reabilitação. EUA/1986.

Extra

HOMENAGEM AO GEC (XIV) — Hoje:
Milagre em Milão (Miracolo a Milano), de
Vittorio de Sicca. Com Francesco Golisano e
Brunella Bovo. Cinemateca do MAM (Av.
Beira-Mar, s/n°): 16h30min. Itália/1951.
Com legendas em espanhol.
RETROSPECTIVA DAS RETROSPEC-
TIVAS (III) — Hoje: Faits-divers, de
Claude Autant-Lara, com Antonin Artaud
e Entr'acte, de René Clair, com Francis
Picabia e Mareei Duchamp e La Souriante
madame Beaudet, de Germaine Dulac, com
Germaine Dermoz. Cinemateca do MAM
(Av. Beira-Mar, s/n°): 18h30min. Intertítu-
los em francês.
HOMENAGEM AO GEC (XV = Final)
— Hoje: Uma lição Se amor (En lektion i
karlek). de Ingmar Bergman. Com Eva

ÇRUPO SEVER1 ANO RIBEIRO

SEM DÚVIDA, UM DOS

MELHORES E MAIS

IMPORTANTES FILMES DO

ANO, E DESDE JÁ, UM CLÁSSICO

SOBRE A GUERRA DO VIETNÃ"
Valério Andrade - REVISTA MANCHETE

"É 
COMO SUBIR A UM RINGUE

PARA LUTAR CONTRA MIKE TYSON

E SER NOCAUTEADO DUAS VEZES."
Sérgio Vaz - REVISTA AFINAL

Stanley Kubrick

NASCIDOmRA MATAR
(FULl METAL JACKET)

NOJE
HOPARIOS
DIVERSOS

mm mm
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Hi OJ E HORARIOS DIVERSOS

«a skes mm

UM SONHO?
UM PESADELO?

UM FILME DE

ARTHUR PENN

MORTE

NO

INVERNO
DEADOf W1KTER"

mk

UMA PRODUÇÃO JOHN BLOOMGRRDEN
om MfiRY STEENBURGEN" DERD OF WINTER e comRODDYAAcDOWRLL

JRN RUBES WIL^IRM RUSS DESENHISTA DE PRODUÇÃO BILL BRODIE
MÚSICA DE RICHRRD EINHORN DIRETOR DE FOTOGRAFIA JRNWEICKE

ESCRITA POR MRRC SHMUGER cMRRK MRLONE
PRODUZIDO POR JOHN BLOOMGRRDENU MRRC SHMUGER

PRODUTOR EXECUTIVO RRTHUR PENN DIRIGIDO POR ARTHURPENN ! MGM
U»

cinema Efi mm ou/as

UM DOS 10 MELHORES FILMES DO ANO! 4 INDICAÇÕES PARA O

UM GRITO DE LIBERDADE 
GL°^S?ÜRO"

TRÍBEOf deRICHARD ATTENBOROUGH MELHOR FILME

12 Programa
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CASA SHOPPING

Do diretor de "A Lagoa Azul
e"Nos Tempos da Brilhantina"
um filme do outro mundo.
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"Glenn Close: atuação digna de 'Oscar' em ATRAÇÃO FATAL."
O GLOBO - Ely Azeredo

"... Um filme que tem irritado as feministas e feito os amantes
de thrillers gritarem nos cinemas..."

JORNAL DO BRASIL
"Um thriller muito bem produzido e de impacto

sobre o espectador..."
ÚLTIMA HORA - Luiz AJípio de Barros

"O mais polêmico filme do festival é ATRAÇÃO FATAL."
FOLHA DE SÃO PAULO - Amir Labaki

PARAMOUNT PICTURES APRESENTA UMA PRODUÇÃO BEQ
JAFFE/LANSING - UM FILME DE ADR1AN LYNE j W^PiB

com AN NE ARCHER
FATAL ATTRACTION Música de MAURICEJARRE m[ EOi
Roteiro de JAMES DEARDEN de Seu Roteiro Onginal UUI Y '

Produzido por STANLEY R. JAFFE e SHERRY LANSING Dirigido por ADRIAN LYNE

M DOS 10 MELHORES FILMES DO ANO ! 4 INDICAÇÕES PARA O
'GLOBO DE OURO"

INCLUSIVE
™^7eRÍCHARD ATTENBOROUGH melhor filmeUM GRITO DE LIBERDADE _

Dahlbeck e Gunnar Bjornstrand. Cinema-
teca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°):
20h30min.
Primeira comédia de Bergman que descreve
uma trama amorosa envolvendo três pes-
soas: um médico, sua mulher e um escultor.
Suécia/1954.

Niterói

ICARAÍ (717-0120) — Atração Fatal:
14h30min, 16h50min, 19hl0min, 21h30min
(18 anos)
WINDSOR — O Navegador do Espaço:
15h, 17h. 19h, 21h. (Livre).
CENTRAL (717-0367) — Exterminadores
do Bronx: 14hl0min, 16hr 17h50min,
19h40min, 21h30min. (18 anos).
TAMOIO (São Gonçalo) — Superman IV
— Em Busca da Paz. 14h45min, 17h30min,
19hl5min. 21h (Livre).

Pornô

ARTE-UFF — Retrospectiva 87 — Sonho
de Valsa: 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. (16 anos).
CENTER (711-6909) — Banana Split:
14hl0min, 16h, 17h50min, 19h40min,
21h30min. (14 anos).
CINEMA 1 (711-9330) — Histórias Reais:
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).
NITERÓI — Tocaia: 14h, 16h20min,
18h40min, 21h. (14 anos).

NITERÓI SHOPPING 1 — Os Fantasmas
Trapalhões: 15h, 16h30min, 18h. (Livre)
Roxanne: 19h30min, 21h30min (14 anos).

AMORES DE ANDRÉA (My breakfast
with Andréa), de Gerard Damiano. Com
Barbara Klouds e Ginger Lynn. Rex (Rua
Álvaro Alvim. 33 — 240-8285): de 2a a 4a.
sábado e domingo, às 13h30min, 16h,
18h30min. 20h. 5a e 6a. às 12h, 14h30min.
17h, 19h30min. Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria, 35 — 266-4491): 13h30min. 16h,
18h30min, 20h. (18 anos).
VIOLENTADORES DE MENINAS
VIRGENS — Coral (Praia de Botafogo,
316 — 551-8649) 15h, 16h30min, 18h.
19h30min, 21 h. (18 anos).

A luta
A ambicao
A e/peranca
A coraqem

"TAKEIT EASY"
do mesmo dretor de "Purple Ran"

Incluindo as musicas de
MR. MISTER, ANDYTAYLOR

STEVIE NICKS, CRAHAM NASH
JOHN PARR, INXS

NITERÓI SHOPPING 2 — Salto Para a
Glória: 15h, 17h, 19h, 21h. (Livre)

HORÁRIOS
ÜIVERSüS

I CEAJSL/nA |
LIVRE
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E um trabalho pesado, rnas alguém tem que fazê-lo!
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Fernando e a câmera es-
tão passando bem. Aliás, é
incrível a capacidade de re-
cuperação desse rapaz. O
carnaval foi cruel com ele.
Deixou marcas em seu cor-

po, o levou ao Souza Aguiar.
Seria trágico não fosse a
atuação competente da en-
fermeira que aparece aí na
foto. O Fernando não per-
deu tenpo e, ato consuma-
do, comentou com o rapaz
atropelado da cama ao lado:
"Essa, nem o Roberto Talma

ganharia!" Não sei, não,
acho que é páreo duro. Diga-
me lá, caro leitor, o que que
o Fernando Vanucci e o Ro-
berto Talma têm que você
não tem? As mulheres, com-

panheiro, as mulheres. Não
me perguntem por quê! Mas
alguma coisa eles escondem
do grande público, reservan-
do esses detalhes para aque-
Ias patroas maravilhosas que
habitam o universo senti-
mental dessas duas persona-
lidades globais. Escreva para
o Daniel Filho e cobre no

Alô amigo, 
que

bom 
que 

você está vivo!

O melhor do carnaval foi o show de Fernando Vanucci no Souza Aguiar

"ET1 u bem que avisei ao co-
rj leguinha Fernando Va-
nucci para tomar cuidado
com a câmera da Globo que
corria em trilho sobre os ca-
marotes do sambódromo. Eu
avisei, gente! Mas vocês sa-
bem como é o Fernando. Ele
não segura aquela empolga-
ção que vem de dentro e, de
repente, "que bom que você
está aí e que vamos juntos,
juntinhos, acompanhar os
melhores lances desse carna-
vai!" O Fernando fica fora
de si, do jeito que o Boni

gosta. Mas foi num desses
momentos de empolgação,
justo quando a Marcella
Praddo desfilava diante do
camarote da Globo, que o
Nando não se conteve e bo-
tou o pescoção para fora da

janela. Sentiu um tranco por
trás e desmaiou antes de per-
ceber o que havia aconteci-
do. Fernando foi atropelado

pela câmera que corria no
trilho da Globo. Essa, nem
eu faria.

mínimo, no mínimo, um
Globo Repórter sobre o fenô-
meno Talma-Vanucci.
"(7' oi bom o carnaval, não

JT foi, gente. Passamos uns
bons dias sem a fantasia da

política nacional. Trocamos
a roupagem séria da palhaça-
da e levamos a sério esse
negócio de ser palhaço. Me-
lhor assim! O Bola reinou em
momo sem apreender um só
cartaz. Se Ulysses Guima-
rães fosse o Rei Momo —

que Deus não me ouça —

certamente mandaria
apreender algumas das ale-

gorias das escolas de samba

que desfilaram pelo sambó-
dromo. Perto delas, os carta-
zes de "procura-se" com as
fotos dos elementos do Cen-
trão pareciam manifesto do

grêmio do Pedro II. E não
adiantou o Senhor Mais Isso
Não É Possível da Nó Brega
tentar fazer seu carnaval em
Washington. O Brasil é mais
Brasil nos salões do Scala,
onde a falta de pudor e a

libertinagem não é privilégio
de constituinte. O país foi
mais democrático no carna-
vai. Mas acabou. Daqui pra
frente a pouca vergonha —

que no carnaval assume o
bom sentido da palavra —
volta para os salões do Con-
gresso e readquire o sentido
vulgar da expressão. A Cã-
mara não corre sobre os tri-
lhos!

F
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DOMINGUEIRA VOADORA — Apre-
sentação da Orquestra Cuba Libre do maes-
tro Francisco Araújo. Dom, às 22h, no
Circo Voador, Arcos da Lapa. Ingressos a
CZS 150,00.

NEGA FULÔ — Programação: 6a, Branco
no Samba. Às 21h. Rua Cde. de Irajá, 132
(266-6294). Couvert a CZS 180,00

PAGODE DO LIMÃO — Apresentação
do grupo Sambalacho. Dom, às 21 h, no
Beco da Pimenta, Rua Real Grandeza, 176
(266-5746). Couvert a CZS 120,00.

PAGODE DO SACOPÃ — Apresentação
do Chorogode com Mario Pereira e conjun-
to (sáb) e o conjunto Copa 4. (dom.).
Sempre às 15h. Rua Sacopã, 250 (226-
6205). Couvert a CZS 100,00. Feijoada para
dois a CZS 250,00.

Pagode e gafieira

PLANTE-A

a praia com um novo
•uai super natural,

piante fio a fio com
biologia japonesa,
cupere em 60 minutos
suas sobrancelhas e

gi/e o lápis fora.' 

Esramie
16-6444
icí Frei Solano 3G Lagoa

Programa

SHOW DO PIC NIC — Show da cantora
Carla Moraes acompanhada de Ana Bote-
lho (violão). Dom. às 19h3j0min, no Plaza
Shopping, Rua 15 de noveirjbro, 8, Niterói.
Entrada franca. j
OCTÁVIO CÉSAR CANTA A MU-
LHER DOS OUTROS -j- Apresentação
do ator e comediante. Teatro do Ibam, Lgo
do Ibam, 1 (266-6622), 5a ejSa, às 2 lh30min;
sáb, às 22h e dom, às 201}. Ingressos 5a e
dom a CZS 300,00; 6a e sáb a CZS 400,00.
Estacionamento próprio, j

Revista

MUTIRÃO DA RAÇA —;Espetáculo com
140 artistas. Orquestra do ipaestro Tranka.
Com Silvio Aleixo, Paulo Marques, Sapoti
da mangueira e outros. Ceiltro de Conven-
ções do Hotel Nacional. Av.i Niemeyer, 769
(322-1000). Diariamente, ài 22h30min. In-
gressos a CZS 1.500,00. j
BRASIL DE TODOS OS TEMPOS —
Espetáculo contando a história de todas as
épocas do Brasil, desde o seiu descobrimen-
to. Direção de J. Martins. Plataforma, Rua
Adalberto Ferreira, 32 (274,4022). Diaria-
mente às 22h. Ingressos a ÇZS 1.340,00,
com direito a um drink.
OBA OBA BRASIL TROPICAL —
Show apresentado por Luiz César. Com
Vera Benévolo, Laerte Rafael, Wilza Car-
la. As Mulatas Que Não Estão no Mapa e a
orquestra do maestro Fraga. Rua Humaitá,
110 (286-9848). Diariamente jantar dançan-
te às 20h e show às 22h30min. Couvert a
CZS 1100,00. i

BONECAS NA CONSTITUINTE — Re-
vista com Marlene Casanova, Soberta Kim,
Gigi Saintcyr e outros. Teatro Brigite Blair
I, Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). De 3a
a dom. às 21h30min. Ingressos a CZS
300,00 (de 3a a 6a) e CZS 350,00 (sáb. e
dom).

DEU MULHER NA CABEÇA — Revista
com Clovis Gierkens, Patrícia Blair, Walter
Costa e outros. Teatro Brigitte Blair n, Rua
Senador Dantas, 13. (220-5033). De 3a a
dom, 21hl5min. Vesperal dom, às
18h30min. Ingressos de 3a a 6a a CZS 300,00
e sáb e dom a CZS 350,00.

I Show jO) 1
CORAÇÃO ACESO — ShovV do cantor
Wando acompanhado de conjupto. Gafieira
Asa Branca. Av. Mem de Sá, 17 (252-4428).
De 4a a sáb., às 23h e dom, às 20h30min.
Ingressos 4a e 5a a CZS 500,CfO; 6a e sáb a
CZS 700,00; dom a CZS 400j,00.
GAL COSTA — Show da carjtora acompa-
nhada de conjunto. Direçãi? de Roberto
Talma. Scala 2. Av. Afrànio jle Melo Fran-
co, 296 (239-4448). 4a e 5a, à£ 21h30min; 6a
e sáb, às 22h e dom. às 21h. ijngressos 4a, 5a
e dom, a CZS 800,00, poltrona e CZS 1 mil,
lugar na mesa; 6a e sáb ia CZS 1 mil,
poltrona e a CZS 1.200,00, íugar na mesa.

humor de Octávio César Canta a Mulher dos Outros continua em temporada
) Teatro do Ibam, em Botafogo

VCELHAS
Coração Aceso

é o título do
show de Wando

e conjunto no
Branca
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danceteriaIÍ

Gal Costa (com seu
jeans polêmico)
está de volta ao

Scald com Lua de Mel

ZOOM — Discoteca com Tony D'Carlo e
Adão. Hoje. às 21h30m: e às 15h. matinê.
Lgo. de S. Conrado. 20 (322-4179). Ingres-
sos a CZS 350,00 e vesp. de dom. a CZS
150.00.
LA DOLCE VITA — Discoteca. Av. Min.
Ivan Lins. 80. Barra (399-0105). Hoje, às
16h. Ingressos a CZS 300.00.

VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar,
a partir das 21h, com a banda do maestro
Tonio e os cantores Vitor Hugo e Roberto
San Couvert de dom a 5a a CZS 130,00. Av.
Copacabana, 1144 (267-1497).
VOGUE — Discoteca e música com o
conjunto da casa, a partir das 22h. à Rua

Programa 17

OcO. c<
de dom a 3a a CZS 230,00 e de 4a a sáb. a
CZS 361),00. Consumação a CZS 300,00.
EDUARDO COSTA E EDU RANGEL
— Shov,- dos cantores, compositores e ins-
trumentistas. De 6a a dom. às 22h30min, no
Gig Restaurante Vídeo Bar. Av. Gal. San
Martin, 629 (294-3545). Couvert a CZS
300,00,
O VIRO DA IPIRANGA — Dom. às 22h.
show com Jorge Romanzini (vocal), Rogé-
rio Ribeiro (guitarra), Pedro Coelho (bai-
xo) e Gil (bateria). Rua Ipiranga. 54 (225-
4762). Couvert a CZS 150.00 (dom.).

Lavagem e Impermeabilização
rápida no loca!,

de sofás, bancos de carro,
carpetes, cortinas, etc...

Impermeabilizante totalmente
invisível, proteje contra poeira,

líquidos e gordura.

IMPERMEABILIZAÇÃO
Sofá 21 ug 2.900,
Sofá 3 lug 3.950,
Carro interno 4.800,

LAVAGEM
Sofá 2 lug 2.650,
Sofá 3 lug 3.600,
Carro interno 3.800,
Carpete até 30m 3.850,

0

. -p6^^ R. Lucidio Lago, 91 ¦ Gr. 501
\ in^n^x/C Te|s, 531.2999 - 241-1091

BIBLO'S — Piano-bar com a cantora Dora
e quarteto. De 4a a dom. às 21h, na Av.
Epitácio Pessoa, 1484 (521-2645). Couvert
dom ia 4a, a CZS 400.00; de 5a a sáb a CZS
500,00.
V.ALENTINO'S — Programação: de 2a a
sáb, a partir das 19h. Armando Martinez
(piano); às 21 h, Sidney Marzullo. Dom.
Mana Zelia ou Armando Martinez. Hotel
Sheraton. Av. Niemeyer, 121 (274-1122).
Sem couvert.
CARIOCA — Aberta diariamente, a partir
das rth da manhã com café da manhã (Hélio
Ricardo — harpa — e Igor Levy — flauta);
almoço (grupo Atalaia) e jantar (Nilda
Aparecida — orgão). Hotel Nacional. Av.
Niemeyer, 769 (322-1000). Café da manhã a
CZS 350.00 e refeição a CZS 800.00.
HORSE'S NECK BAR — Trio de Francis-
co Neto (piano). Joberto Guedes (baixo) e
João Cortez (bateria). Hoje, às 19h. Rio
Palace Hotel, Av. Atlantica. 4240 (521-
3232). Sem couvert.

Casas noturnas

PREVISÃO DO TEMPO — Show de
Marcos Valle acompanhado de Ivo Caldas
(bateria), Alex Malheiros (baixo) e Idriss
Boudrioua (sax). 4a, 5a e dom, às 22h e 6a e
sáb, às 23h30min, no Un Deux Trois, Av

Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198). Couvert
a CZS 800,00 (4a. 5a e dom) e a CZS 1.000
(6a e sáb). Até final de março.
ANGELA RÔ RÔ — Apresentação da
cantora acompanhada de Arv Mendes (pu:-
tarra). Hoje, às 24h. na Columbus, Rua
Raul Pompéia, 94 (521-0279). Couvert a

CZS 400,00. Consumação a CZS 600,00. A
casa abre às 22h30min, com música ao vivo.
Último dia.
PROJETO SÕMOS TODOS IGUAIS
NESTA NOITE — Apresentação das can-
toras Clarisse e Aline acompanhadas de
conjunto. De 3a a dom, às 22h, no Clube 1.
Rua Paul Redfern. 40 (259-3148). Couvert
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.A família Bovle, que transformou as calçadas em obras de arte, entra em sua última semana no Paço Imperial, na Praça XV

Cupertino Durão, 173 (274-4145). Couvert
a CZS 170,00 e consumação a CZS 230,00.

SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo
para dançar, diariamente, a partir das 21 h.
com o maestro Miguel Nobre e banda, a
cantora Consuelo e o Quarteto do Joãozi-
nho. Couvert a CZS 250.00. Av. Atlântica,
3432 (521-1296).

HELP — Discoteca. Av. Atlântica, 4332
(521-1296). Diariamente, às 22h. Ingressos
a CZS 450.00.

CREPÚSCULO DE CUBATÃO — Pro-
gramação: De Gang's Party e vídeos, às
23h. Consumação a CZS 300,00. Rua Bara-
ta Ribeiro, 543 (235-2045).

CARINHOSO — Música para dançar com

a banda da cantora Dora e Carinhoso,
diariamente, a partir das 22h. Couvert a
CZS 200,00. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-
0302).

EXPOSIÇÃO ll

JOÃO BOSCO — Instalação fotográfica:
Retrato do Rio. Galeria de Arte do Centro
Empresarial Rio, Praia de Botafogo, 228.
Das 13h às 18h. Até dia 25.

Io SALÃO CARIOCA DE HUMOR —
Programação rica e variada que inclui ví-
deos, palestras, teatro, livros, shows e 700
trabalhos. Casa de Cultura Laura Alvim,

Av. Vieira Souto, 176. Das 16h às 19h. Até
dia 27.

FAMÍLIA BOYLE — Esculturas da terra.
Trabalhos que representaram a Grã-
Bretanha na XIX Bienal de São Paulo. Paço
Imperial, Praça XV, 48. Das 11 h às
18h30min. Até dia 28.

ANTONIO MÁRO — Pinturas do perua-
no que participou da XIX Bienal de São
Paulo. Paço Imperial, Praça XV, 48. Das
llh às 18h30min. Até dia 28.

FEIRA DE ANTIQUÁRIOS — Barracas
que expõem obras de arte como cristais,
porcelanas e quadros. Das lOh às 19h, no
CasaShopping.

ESCOLAS DE SAMBA — DA PRAÇA
ONZE À PASSARELA — Mostra que
apresenta em vários módulos as mudanças
ocorridas no carnaval, desde 1933. Fotogra-
fias sobre a construção da avenida dos
desfiles. Museu do Carnaval, Av. dos Desfi-
les, Praça da Apoteose, entrada pela Rrua
Frei Caneca. Das lOh às 16h.

RUI SANCHES E JOSÉ PEDRO
CROFT — Esculturas. Trabalhos que re-
presentaram Portugal na XIX Bienal de São
Paulo. Paço Imperial, Praça XV, 48. Das
llh às 18h30min. Até dia 28.

COLONIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA —
523 peças que contam a história do Brasil
desde a colonização até o século XIX.
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal
Âncora, s/n°. Das 14h30min às 17h30min.

A MÚSICA NAS SOCIEDADES INDÍ-
GENAS — 40 peças confeccionadas a par-
tir de bambu, madeira, cabaça e cerâmicas
representativas de diversos grupos indíge-
nas. Cine Ricamar, Av. Copacabana, 360.
Das 14h às 22h. Até dia 29.

MÁSCARAS INDÍGENAS — 15 masca-
ras criadas a partir de madeira, palha de
buriti, cuia e entrecasca de árvores repre-
sentativas de diversos grupos indígenas.
Museu do índio, Rua das Palmeiras, 55.
Das 13h às 17h. Até dia 30 de março.

Ligue já e marque sua con-
sulta, ela é gratuita.

A charge de Tico está no Salão de Humor, na Casa Laura Alvim

* MEDICINA ESTÉTICA

MESOTERAPIA

/\ SOLUÇÃO ESTÉTICA DEFINITIVA

0 MÉTODO É SIMPLES E RÁPIDO 
'.

À técnica de Mesoterapia
constitui-se na infiltração de
enzimas em doses mínimas
na área a ser tratada, atra-
vés de equipamento eletrôni-
co de avançada tecnologia
(sem agulhas). O tratamento
é indolor e não apresenta
efeitos colaterais. É a solu-
cão definitiva para seu pro-
blema estético, seja ele de
celulite. obesidade, gordura
localizada, estrias. quelói-
des. Tratamento especializa-
do em estética facial - Lifting
Facial - Rejuvenescimento
celular-Correção de rugas e
contorno facial (Simplastic).

Rua FreTSoiano, 30 - Lagoa

Tel.: 286-6444 AESTHIBTIC
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Na casa do </o /

O BARATO DO DOMINGO O que há para fazer gastando pouco ou nada

#9h
Leve a garotada para correr e brincar
nos jardins da Quinta da Boa Vista (São
Cristóvão) e aproveite para visitar o
Museu Nacional. O passeio é DE GRA-
ÇA, mas para entrar no museu você
paga CZS 20.

9h
O Museu de Astronomia vai hoje à
praia da Bica, Ilha do Governador.
Chegue na areia e acompanhe de perto
as informações sobre fenômenos do
mar. ventos e sol. O programa é DE
GRAÇA.

10h
O pessoal q.ie mora em apartamento
deve aproveitar para passear na floresta
do Parque L.age (R. Jardim Botânico,
414 — Jardim Botânico) e respirar um
pouco de ar puro. O programa é DL
GRAÇA.

ff:

fAlmoço árabe
Entre na dança do almoço diferente. Vá
ao restaurante Príncipe da Arábia (R.
Constança Barbosa, 45/A-Méier) e peça
arroz com lentilha e cafta. O prato é
forte e custa apenas CZS 185. Confira.

Churrasquinho em Niterói
Quem estiver pelas bandas de Niterói
pode provar o churrasquinho do Bar e
Restaurante Sem Querer (R. Presidente
Backer. 140-Icaraí). A pedida vem com
arroz, feijão e molho e sai por CZS j45.

Feijoada na Barra
Pecue o carro e chame a família pjra
comer a feijoada completa do Restau-
rante Cavaco (Av. Ivan Lins, 34U—
Barra da Tijuca). O prato é farto e dá
até para duas pessoas. Custa só CZS
330.

llh
Comece a manhã com um programa
cultural. Vá ao Paço Imperial (Praça
XV. 48 — Centro) e observe a exposi-
ção A Família Boyle. São esculturas de
Mark, Joan, Sebastian e Geórgia Boyle.
DE GRAÇA

Estrogonofe completo lyl
Não perca tempo no fogão. Cheque na
Taberna da Glória (R. do Russel. 32—
Glória) e peça o estrogonofe de frango.
Ele vem com arroz branco e batata
souté. Dá para dois e sai por CZS 350.

k14h
Chegue cedo e reserve seu lugar para
assistir ao vídeo Coca-Cola Kid. de Du-
san Makavejev. Ele será apresentado na
Casa de Cultura Laura Alvim (Av. Viei-
ra Souto, 176 — Ipanema). DE GRAÇA

O*

A
Depois do almoço, vá à Galeria de Arte
do Centro Empresarial Rio (Praia de
Botafogo, 228-Botafogo) e curta as foto-
grafias de João Bosco. A exposição
chama-se Retrato do Rio e tem entrada
DE GRAÇA.

R16h
Quem gosta de dançar não pode perder
a matinê da discoteca Circus Disco (R.
General Urquiza, 10-Leblon). Pagando
CZS 100 você se diverte pra valer e
ainda se tem direito a refrigerante.

lSh
Deixe os problemas de lado e distraia-se
apreciando a Exposição Terra e Gente,
no Espaço Cultural da Fundação Mokiti
Okada (R. Itabaiana, 74-Grajaú). São
pinturas e esculturas surrealistas. DE
GRAÇA

19h
Os amantes do rock têm hoje um pro-
grama especial na Manchete. A emisso-
ra apresenta o grupo Bon Jovi. conside-
rado pela crítica como um grupo com
estilo mais suave do que o heavy Metal.

20h30min
Na cinemateca do MAN (Av. infante
D. Henrique. 86 — Parque do Flamen-
go) o filme de hoje é uma homenagem
ao diretor Ingmar Bergman. Pague CZS
60 e assista Uma Lição de Amor. com
Eva Dahlbeck.

17h
No Plaza Shopping (R.XV de Novem-
bro, 8-Centro-Niterói) o show é para
todas as idades. Começa com mágicos,
trapezistas e equilibristas e termina com
a cantora Carla Moraes. Tudo DE
GRAÇA.

22h
Entre em forma e dance até cansar na
Domingueira do Circo Voador (Arcos
da Lapa). A Orquestra Cubra Livre, do
Maestro Francisco Araújo, garante o
ritmo e você contribui com CZS 150 do
ingresso.

Arena, o show do
Duran Duran, é
a atraçào da
Cândido Mendes

Na casa do Vinho, o reggae-and-blues do inglês Simply Red

MANGUEIRA — 60 ANOS — Exposição
de fotos, fantasias, documentos e reprodu-
ções cenográficas da Escola de Samba Esta-
ção Primeira de Mangueira. Museu do Pri-
meiro Reinado/ Casa da Marquesa de San-
tos. Av. Pedro II, 293 — São Cristóvão.
Das 13h às 17h. Até dia 30 de abril.

VÍDEO

TV PIRATA — Exibição de vídeos com
Deep Purple (Concert for group and orches-
tra), Jimi HendHx (Johnny B. Goode),
Uriah Heep (Rock concert) e Rolling Stones

(Live tour 82). Hoje, às 19h, no TV Pirata,
Rua Bento Lisboa, 64.

VÍDEO-SHOW — Exibição do Arena,
com o Duran Duran (1985). Hoje, às 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. na Sala de Vídeo Cândi-
do Mendes. Rua Joana Angélica, 63.

NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO —
Exibição de Coca-Cola Kid, de Dusan Ma-
kavejev (inédito no Brasil). Hoje, às 14h e
16h, na Casa de Cultura Laura Alvim, Av.
Vieira Souto, 176. Entrada franca.

VÍDEOS NA CASA DO VINHO — Exi-
bição de vídeos com Simply Red, John
Lenon e Sting. Hoje, a partir das 21h, na
Casa do Vinho, Rua Juiz Alberyo Nader, 14
— Charitas.

Programa 19
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JÓIAS

ATACADO E VAREJO

AS MAIS LINDAS CRIAÇÕES
EM PRATA DE LEI COM

CERTIFICADO DE GARANTIA.

TH.: 236-2999 236-5186
PREÇOS ESPECIAIS PARA
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—, cartaz do IAs atrizes de Blas-fêmeas — Rita Malot, Lú Grimaldi, Ana Kfouri

MEU TIO, O IAUARETE — Texto de
Guimarães Rosa adaptado por Walter
George Durst. Direção de Roberto Lage.
Com Carlos Augusto de Carvalho e Gui-
lherme Bonfanti. Teatro Cacilda Becker,
Rua do Catete, 388 (265-9933). De 4a a sáb.
às 21h30min e dom., às 19h e 21h. Ingressos
a CZS 300,00 (10 anos).
DONA DOIDA: U\I INTERLÚDIO —
Texto de Adélia Prado. Direção de Naum
Alves de Souza. Com Fernanda Montene-
gro. Em IhlSmin de espetáculo, a atriz e a
platéia se impregnam de uma obra que além
de sua qualidade, se confirma por sua
sinceridade. Teatro Delfin. Rua Humaitá,
275 (266-4396). De 4a a sáb. às 21h30min:
dom. às 18n e 20h30rnin. Ingressos 4a e 5a a
CZS 450,00; 6a e dom, a CZS 500,00; sáb. a
CZS 600.00.
THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO:
1914/1945 — Seleção das músicas mais
significativas do teatro musical pesquisadas
por Luiz Antônio Martinez Correia (tam-
bém na direção) e Marshall Netherland.
Com Cláudio Tovar, Nadia Nardini. An-
drea Dantas, Annabel, Albernaz, Jorge
Maia e Fábio Pilar. Teatro Rival, Rua
Álvaro Alvim, 33 (240-1135). De 4a a sáb,
às 21h; dom, às 19h. Ingressos 4a e 5a CZS
350,00; 6a e dom., a CZS 400.00; sáb., a
CZS 450,00. Duração: lh30min (18 anos).
BLAS-FÊMEAS — Textos de Bukowski.
Ionesco. James Barrie. Gerald Thomas e
outros. Direção de Roberto Lage. Com
Ana Kfouri. Lu Grinaldi e Rita Malot.
Centro Cultural Cândido Mendes. Rua Joa-
na Angélica, 63. De 4a a dom. às 21h30min.
Ingressos a CZS 400.00.
EL" TE AMO — Texto e direção de

Com Bruna Lombardi e
atro de Arena. Rua Siqueira
235-5348). De 4a a 6a. às
às 20h e 22h30min e dom, às

í. Ingressos a CzS 600.00. (14

Arnaldo Jabo
Paulo José, Te
Campos, 143
21h30min; sáb
19h e 21h30mii
anos).
OS CLOWNjjj — Roteiro e direção de
Dácio Lima. Com Ademir de Souza. Cintia
Barreto, Elena Pires e outros. Casa de
Cultura Laur;| Alvim. Av. Vieira Souto.
176 (227-2444$. De 4a a dom. às 21 h.
Vesperal de sáb ti dom, às 19h. Ingressos 4a,
5a e dom. a CZf 200.00; 6a e sáb. a CZS
300,00 e CZS 2 10,00 (crianças). (Livre).
Até dia 28. !

DRACULA — Texto de Hamilton Dgane e
John Balderston baseada em Bram Stocker.
Tradução de Isabel Sobral e Gianni Ratto.
Adaptação e direção de Ary Fontoura.
Com Ary Fontoura, Lídia Brondi. Luís
Fernando Guimarães, Carvalhinho e ou-
tros. Teatro Thereza Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). De 4a a 6a, às
21h30min; sáb. às 20h e 22h30min, e dom,
às 19h e 21h30min. Ingressos 4a
400,00; 6a e sáb a CZS 500.00 e dom a CZS
400,00. Duração lh45min (16 anos). Até
dia 28.
O AMIGO DA ONÇA — Texto de Chico
Caruso, com colaboração de Nani. Direção
de Paulo Betti. Com Antônio Grassi, An-
drea Beltrão, Cristina Pereira, Eliane Giar-
dini e outros. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara, 17 (240-4879). De 4a a Sáb., às
21h e dom., às 19h. Ingressos 4a, 5a e dom.,
a CZS 400,00; 6a e sáb., a CZS 500,00.
UM HOMEM SOBRE O PARAPEITO
DA PONTE — Texto de Guy Foissy.
Tradução e direção de Carlos Vereza. Com
Carlos Vereza e Clemente Vizcaíno. Teatro
João Teotônio, Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua da Assebléia. 10 (224-8622),
de 5a a sáb, às 21h; e dom. às 18h30min e
21 h. Ingressos a CZS 400,00 5a, 6a e dom.
estudantes a CZS 200,00. Duração:
lhl5min (14 anos).
O VÔO DOS PÁSSAROS SELVAGENS
— Texto de Aldomar Conrado. Direção de
Rogério Fróes Com Leonardo Franco e
Tamara Taxman. Direção de Rogério
Froes. Teatro Senac, Rua Pompeu Lourei-
ro, 45 (256-2641). 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 (18 anos)
até o dia 28.
NOVIÇAS REBELDES — Texto de Dan
Goggin. Tradução e adaptação de Fiavio
Marinho. Direção de Wolf Maiá. Com
Cininha de Paula ou Betina Vianni. Regina
Restelli. Silvia Massari e outros. Teatro da
Lagoa. Av. Borges de Medeiros, 1426 (274-

, 7999). De 4a a 6a, às 21h30min; sáb., às 20h
e 22h30min; dom., às 19h. Ingressos4a, 5a a
CZS 400.00: 6a a dom. a CZS 500,»); Vesp.
5a a CZS 300,00. Duração: lh40min (14
anos).
PRIMA COM GHANTILLY — Comédia
de Louis Verneuil. Tradução de Eliana
Ovalle. Direção e adaptação de Paulo Fi-
gueiredo e Paulo Afonso de Lima. Com

Elizângela. Paulo Figueiredo. Rogério Fa-
biano e Eliana Ovalle. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (287-7794). De 4a a 6a. às
21h30min; sáb, às 20h e 22h30min e dom, às
18h30min e 21h. Ingressos 4a, 5a e dom. a
CZS 400,00; 6a e sáb., a CZS 500,00 Entre-
ga de ingressos a domicílio. Duração:
lh30min (14 anos).
TINHA QUE SER VOCÊ — Texto de
Joseph Bologna e Renée Taylor. Direção
de Marília Pera. Com Stella Freitas e Flávio
Galvão. Teatro do BarraShopping. Av. das
Américas, 4.666 (325-5844). De 4a a 6a, às
21h30min; 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 Qua-
tro, Rua Marquês de São Vicente, 52 — 2o
andar (274-9895). De 4a à 6a, às 21h. Sáb, às
20h e 22h30min. Dom, às 18h e 21h.
Ingressos 4a e 5a a CZS 400,00; 6a e sáb a
CZS 600,00 e dom a CZS 500,00 ; 6a,
menores de 18 anos a CZS 300,00.

UMA PEÇA POR OUTRA — Texto de
Jean Tardieu. Direção de Eduardo Tolenti-
no de Araújo. Com o grupo TAPA. Teatro
da Casa de Cultura Laura Alvim. Av.
Vieira Souto, 176 (227-2444). De 4a a 6a, às
21h30min, sáb. às 22h e donl, às 20h.
Ingressos 4a e 5a a CZS 300,00; 6a e dom a
CZS 400,00 e sáb. a CZS 500,00.

UM PIANO À LUZ DA LUA — Texto de
Paulo César Coutinho. Direção de Cecil
Thiré. Com Othon Bastos, Nívea Maria,
Pedro Pianzo, Edwin Luisi, e outros. Tea-
tro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel. 400
(275-6695). De 4a a 6a. às 21h30rnin, sáb, às
20h e 22h30min e dom, às 19h e 21h30min.
Ingressos 4a e 5a a CZS 300,00; 6a e dom a
CZS 350,00; sáb a CZS 400.00. Ingressos a
domicílio.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP — Comé-
dia de terror de Charles Ludiam. Tradução
e adaptação de Roberto Athayde. Direção
de Marília Pera. Com Marco Nanini e Nei
Latorraca. Teatro Casa Grande. Av. Afrá-
nio de Melo Franco. 290 (239-4046). De 4a a
sáb. às 21h30min: dom às 19h. Ingressos 4a
e 5a a CZS 600,00; 6a e sáb. a CRS 800.00 e
dom a CZS 700,00. Todas as sextas, estu-
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0 Meu Tio Iauarete voltou ao Teatro Cacilda Becker, com Carlos Augusto de Carvalho

NOVIDADE NO RIO

DEPILAÇÃO NATURAL^

CENTRO DE DEPILAÇÃO COPACA^CNÁ/
CENTRO DE DEPiLAÇÁO mPAt^ABANÂ
CENTRO DE DEPIUV^e^PAC£ÍW<A
CENTRO DE DEWtf^ÇAO COg£t£BANA
CENTRO DE^DSPI LAÇÃQ^^OPACÃBANA
CENTRO DE DtPILAOWO COPACABANA
CENTRO/Dt jÔEPILACÃO COPACABANA
CENTRO DB/DEPILAÇÃO COPACABANA
CENTBD DE DEPILAÇÃO COPACABANA
CENTROyPE DEPili.ÇÃO COPACABANA

A/Cop/1063 s 201 ou Djaima Ulrich, 110 s207
/ / Tel: 521-0570
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JÓIAS E RELÓGIOS 
'

COMPRAMOS l
Antigas e Modernas {

A DOAREL JÓIAS, compra ouro. Jóias,
Brilhantes, Relógios Patek, Rolex, Va- (
cheron, Cartier, Lange, inclusive em mo- j
delos cronógrafos, Fases de Lu3 e Cole-
ções. I

Compramos também Cautelas j
As compras são feitas somente na Loja
da Galeria Menescal, àR. Barata Ribeiro, l
473 em Copacabana. >
Tels.: 255-2993. 256-4895 e 255-7896

Também atende a domicílio l
Trocamos todas as marcas de <

Pilha para Relógios. _

Feedback, turmas especiais

para crianças nas filiais
de Botafogo, Tijuca e Ipanema.

feedbach
14 Anos de' experiência

• Tijuca: 284-8040 • Ipanema: 259-5296
• Botafogo: 551-0049

dantes d
Duração
ingresso:
LUA
Direção
Savalla,
Gatti
Av. Rep
Chile,
feriados
sos de 4a
de feriad'
500,00

NÜ.

Té:

(23:

de

cioname
ponto dt
O AMA
de Geraçi
direção
dre Marij]
ziê, e
pacabani
21h30mi
20h e 22
Ingresso
CZS 45C
lh45min
TRIBU'
Traduçã
Antônio
nique

10 a 18 anos pagam CZS 500,00.
Ih45min (10 anos). Entrega de

a domicílio.
A — Texto de Leilah Assunção,

de Odlavas Petti. Com Elizabeth
Otávio Augusto e Maria Cristina
atro Nelson Rodrigues (ex-BNH).
iblica do Paraguai esquina de Av.
2-0942). De 4a a 6a. às 21h; sáb. e

is 20h e 22h; dom, às 20h. Ingres-
a 6a, a CZS 400,00, sáb. e véspera
o, a CZS 600,00; dom a CZS

Ipuração: lh20min (14 anos). Esta-
nto grátis na garagem do prédio e

táxi no local.
1NTE DESCARTÁVEL - Texto
d Lauzier. Tndução, adaptação e

João Bethencourt. Com Alexan-
ues, Rogério Fróes, Clarisse Der-
ros. Teatro Copacabana, Av. Co-

291 (257-0881). 4a e 6a, às
5a, às, 17h e 21h30min; sáb. às

n30min e dom, às 19h e 21h30min.
4a e 5a a CZS 400.00, 6a e dom a
00 e sáb a CZS 500,00. Duração:
(10 anos). Hoje não tem vesperal.
O — Comédia de Bernard Slade.

de Paulo Autran. Direção de
Mercado. Com Jorge Dória, Mo-
ffond. Cissa Guimarães, FelipeLa

Martins e outros. Teatro Yanucci. Rua
Marquês de S. Vicente. 52/3° (274-7246).
De 4a a 6a, às 21h30min. sáb., às 20h e
22h30min. e dom., às 19h e 21h30min.
Ingressos 4a, 5a e dom. a CZS 400.00 e 6a e
sáb. a CZS 500,00. Às ó^, menores de 18
anos pagam CZS 300.00. Duração: 2h (14
anos).
OS SETE TERRORES DE EDGAR AL-
LAN POE — Textos de Edgar Allan Poe.
Adaptação e direção de Pedro Eugênio
Pazelli. Com Mona Magalhães. Jacob Au-
gusto, José Scalfoni. Zelimar Barbosa e
Mônica Teixeira. Paço Imperial. Praça XV.
48. 6a e sáb. às 21 h e dom. às 20h. Ineressos
a CZS 200,00. Até dia 28.
AS SEREIAS DA ZONA SUL — Texto
de Vicente Pereira e Miguel Falabella.
Direção de Jacqueline Laurence. Com Mi-
guel Falabella e Guilherme Karam. Teatro
Clara Nunes. Rua Marquês de S. Vicente.
52/3° (274-9696). De 4a a sáb.. às 21h30min.
dom. às 19h e 21h30min. Inuressos a CZS
400,00 (4a, 5a e dom.) e a CZS 500.00 (6a e
sáb.). Entrega de ingressos a domicílio. (14
anos).
A GRANDE REVISTA — Texto de Clau-
dio Gonzaga. Direção de Paulo Afonso de
Lima. Com Sandra Barsotti. Olga Renha.
Monique Alves e outros. Teatro do Améri-

ca. Rua Campos Sales. 118 (234-2060). De
5a a sáb. às 21hl5min: dom. às 20h. Ingres-
sos 5a e dom a CzS 300.00 e 6a e sáb a CzS
350.00.
CAMAS REDONDAS, CASAIS QIA-
DRADOS — Texto de Ray Cooney e John
Chapman. Tradução de João Bethencourt.
direção de José Renato. Com Jonas Bloch.
Angela Vieira, Emiliano Queiroz. Elsio
Romar e outros. Teatro Ginástico. Av.
Graça Aranha. 187 (220-8394). De 4a a 6a.
ás 21 h; sáb.. às 20h e 22hl5min; dom., às
18h e 21 h. Ingressos 4a. 5a e dom a CZS
300.00:6a a CZS 400,00 e sáb a CZS 500.00.
A DONA DO BORDEL — Texto e dire-
ção de Gilberto Fernandes. Com Vic Mili-
tello. Teatro Alasca, Av. Copacabana.1241
(247-9842). De 4a a 6a. às 21 h30min: sáb.. às
22h. e dom., às 19h e 21h30min. Ingressos
de 4a a 6a e dom. a CZS 300,00: sáb. a CZS
400.00.
TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR
— Teatro de Marcos Caruso. Direção de
Attilio Riccó. Com Suely Franco. Roberto
Frota, e outros. Teatro Princesa Isabel. Av.
Princesa Isabel. 186 (275-3346). De 4a a 6a.
às 21hl5min; sáb. às 20h e às 22h30min:
dom, às 19h e às 21hl5min. Ingressos 4a. 5a
e dom. a CZS 500,00; 6a.sáb. e feriado a
CZS 600.00. Duração: 2h (16 anos).

O Meu Tio Iauaretê voltou ao Teatro Cacilda Becker, com Carlos Augusto de Carvalho



Uma remontagem da peça Chapeuzinho Amarelo — texto assinado por Chico Buarque — é o cartaz do Teatro Cândido Mendes

Teatro

UM PEIXE FORA D'AGUA Musical do
Fundo do Mar — Texto, adaptação e dire-
ção de Sura Berditchevsky. Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695).
Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS200,00.
Até dia 28.
JOÃO E MARIA — Adaptação de Ana-
maria Nunes. Direção de Eduardo Wotzik.
Teatro Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176
(247-6946). Sáb. às 17h e dom, às
16h30min. Ingresso.; a CZS 200,00. Premia-
da com o troféu Mine — Inacen, como um
dos cinco melhores espetáculos de 1987.
PALHAÇADAS — Texto de Joào Siquei-
ra. Direção de Tonio Carvalho. Casa de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (247-6946). Sáb às 17h e dom, às
16h30min. Ingressos a CzS 200,00. Não será
permitida a entrada após o início do espetá-
culo.
HEP E REG — Texto de Arnaldo Miran-
da. Direção de Ivan Merlino. Teatro Va-
nucci. Rua Marquês de S. Vicente, 52/3°
(274-7246). Sáb e dom, às 17h30min. In-
gressos a CZS 300,00.
QUANDO CAEM OS RELÓGIOS —
Texto de Paulo Leão. Direção de Antônio
Grassi Teatro CaweU, Rua Desembargador
ísidro, 10. Sáb e dom, às 17h. Ingressos a
CZS 150,00.
NA COLA DO SAPATEADO — Texto de
Tânia Nardini, Maria Dulce Saldanha, Gi-
sela Saldanha e Mabel Turde. Direção de
Tân:a Nardini. Com o grupo Catsapá. Tea-
tro Ipanema. Rua Prudente de Morais, 824
(247-9794), sáb., e dom., às 17h.Ingressos a
CzS 200,00.
O BRICABRAQUE DE SEU BIBIDES
— Musical de Vicentina Novelli. Direção
de Marcelo de Barreto. Teatro do Barra-
shopping, Av. das Américas, 4666. Sáb e

dom, às 18h. Ingressos a CZS 250,00 (livre)
OS SALTIMBANCOS — Texto de Chico
Buarque. Com a primeira turma de Teatro
de adolescentes do Cett. Direção de Tania
Moraes. Teatro da Galeria, Rua Senador
Vergueiro, 93. Sáb e dom, às 16h. Ingressos
a CZS 200,00.
A MENINA E O RIO — Musical infantil
de Antonio Joaquim de Macedo Soares.
Elenco infantil. Teatro do Planetário, 'Vv.
Pe. Leonel Franca, 240. Sáb e dom, às
16h30min. Ingressos a CZS 150,00.
ONCILDA E ZÉ BUSCAPÉ — Texto de
João Jorge Amado. Direção de Humberto
Abrantes. Teatro do América, Rua Campos
Sales, ! 18. (234-2068). Sáb e dom, às 18h.
Ingressos a CZS 150,00.
A MÁQUINA DE REALIZAR SONHOS

Texto e direção de Pedro Eugênio Pazel-
li. Com Alexandre Menezes, Gisele Nunes,
César Amorim, Mônica Teixeira e Lú.
Teatro do Paço Imperial, Praça XV, 48. Sáb
e dom, às 16h. Ingressos a CZS 150,00.
PEIXINHO DE OURO — 1 exto e direção
de Humberto Abrantes. Teatro do Améri-
ca, Rua Campos Sales, 118 (234-2068). Sáb
e dom, às 17h. Ingressos a CZS150,00.
QUE BICHO QUE DEU? — Fábulas de
La Fontaine adaptadas por Anna Zettel e
Xando Graça. Direção de Ricardo D'Amo-
rim. Teatro Tereza Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Sáb, às 17h e
dom, às 16h. Ingressos a CZS200,00.
PERIPÉCIAS DE BIRIGO E MATEUS

Texto e direção de Luzia Mariana. Paço
Imperial, Pça. 15. Sáb. e dom, às 16h30min.
Ingressos a CZS 150,00. Acompanhante
não paga.
CHAPEUZINHO VERMELHO - Texto
de direção Maria Clara Machado e direção
de Limachem Cherem. Teatro Imperial,
Praia de Botafogo, 524. Sáb. e dom., às

17h30min. Ingressos a CZS 150,00. Acom-
panhante não paga.
O SOLDADINHO DE CHUMBO E A
BONECA DE PANO — Musical com
texto e direção de Walter Costa. Teatro
Brigitte Blair 1, Rua Miguel Lemos, 51
(521-2955).Sáb e dom, às 16h. Ingressos a
CZS 200,00.
OS TRÊS PORQUINHOS ENCON-
TRAM COM HE-MAN — Texto e dire-
ção de Brigite Blair 1. Teatro Brigitte Blair,
Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a C21S 200,00.
THUNDERCATS E CHAPEUZINHO
VERMELHO CONTRA O LOBO MAU— Texto e direção Brigitte Blair 1 Teatro
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (521-
2955). Sáb e dom, às 18h. Ingressos a CZS
200,00.
FANTASMINHA SAPECA — Texto e
direção de Ressy Penafort. Teatro do Bar-
rashopping. Av. das Américas, 4666, Sáb e
dom, às 15h. Ingressos a CZS 200,00.
CHAPEUZINHO AMARELO — Texto
de Chico Buarque. Direção de Zeca Ligiero
Coelho. Teatro Cândido Mendes, Rua Joa-
na Angélica, 63. Sáb, às 17h, e dom, às 16h.
Ingressos a CZS 250,00.

Show

O PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS
— Apresentação do espetáculo O Mistério
do Bolo, com o grupo Trampolim, o perso-
nagem Halley Mix, discoteca e banda de
bichos. Sáb e dom, às 16h, no Morro da
Urca, Av. Pasteur, 520. Ingressos a CZS
170,00 e CZS 85,00, crianças entre quatro e
10 anos.
MUNDO DO TERROR — Show com
bonecos animados e monstros ao vivo.
Playiand, Barrashopping, Av. das Améri-
cas, 4666. De 2a a 6a, das 15h às 23h. Sáb e

dom. das lOh às 23h. Ingressos a ;CZS
180,00. Crianças até cinco anos não pagam.
CLUBINHO DO PLAZA — Apresenta-
ção da Turma do Zepelin, mágicos, palha-
ços e ventrilocos. Pça da Alimentação' do
Plaza Shopping, Niterói. Dom, às l{7h.
Entrada franca. t
PARQUE DE DIVERSÕES NO PLAZA
— Tobogã Trem Fantasma, Carrosseli e
Casa de Espelhos. Plaza Shopping, Niterói.
Diariamente, das lOh às 22h. !

Cinema

CINDERELA — Exibição do filme de
Vaclav Vorlicek. Com L. Safrankova, P'
Tavnicer, Ralf Hoppe e Karin Lesch. Às
16h, no Cineclube Estação Botafogo, Rua
Voluntários da Pátria, 88. (Livre). Colorido',
e falado em português.

Karaokê

KARAOKÊ DO VOVÔ JEREMIAS —
Discoteca, karaokê e brincadeiras. Direção
do ator Walter Jeremias. Bar 111, Rua
Vise. de Pirajá, 111 (287-0591). Sáb e dom,
às 17h. Ingressos a CZS 170,00, com direito
a refrigerante. Reservas (294-2325).

Planetário

PLANETÁRIO — Programação: dom, às
17h, Carrinho feliz (crianças de três a seis
anos); sáb, às 18h30min, Até que o sol se
apague (adulto); sáb, às 17h e dom, às
18h30min, Robozinho Blitz e as estrelas
(crianças de cinco a 12 anos). Av. Pe.
Leonel Franca, 240 (274-0046). Ingressos a
CzS 10,00, adultos e CzS 5,00, crianças.

?? -PPrograma
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l Para seu filho, um projeto de viver.

p Um ser livre, construtivo e criador.

j^P R Francisco Otaviano,1 31

^ 
4^ Arpoador. tel: 287-0563
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Car/o Camurati e atriz e diretora do curta-metragem A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal

Cinema

TRATAMENTO

DE VARIZES

MICROVARIZES

E CELULITES

DR. GILBERTO M. MARTINS
ANGIOLOGISTA — CRM 52-14294.1

TRATAMENTO INTENSIVO ESPECIALIZADO
INDOLOR E SEM MANCHA.
MATERIAL DESCARTÁVEL.

CONVÊNIOS: INFORME-SE
TEL: 228-7720

BARRA - TIJUCA - IPANEMA - MEIER

PERNALONGA

COLÉGIO ISA PRATES
Do Maternal ao 2o Grau

^ ií 44
1240 horas I

em 3 meses]

Turmas limitadas
4 h p/dia - 2? a 6.a

feeribach
Copacabana: Av. Princesa Isabel, 7/230 - Tel.: 275-8249

Tijuca: Rua Guapeni, 38 - Tel.: 284-8040

Silvia Buarque em
Alice na Cidade
Maravilhosa entra
em cartaz na Sala 16

ROTEIRO DA SEMANA • 22 a 27/2 H kt

Essas garotas 
são papo firme

Primeiro foram os garo-
tos da pesada. Agora é a vez
das moças heavy metal. O
Estação Botafogo se rende à
evidência de que não são
poucas as Bad Girls (garotas
más) que sustentam a fanta-
sia cinematográfica, e pro-
gramou para elas um festival
que começa na quinta-feira e
vai até o dia 9 de março, com
17 títulos. Elas são ao mesmo
tempo terríveis e melífluas.
Amam feito loucas, a ponto
de matar por amor. Tiram do
eixo tanto um ingênuo estu-
dante quanto um chefe de
família constituída. Quando
não desestruturam os ho-
mens com a química infalível
da paixão e aventura, o fa-
zem com a recusa. Essas mu-
lheres são endemoninhadas,
traiçoeiras, indecifráveis,
mas irresistíveis.

Estarão de corpo inteiro
e cabeça exposta feras como
Ana Beatriz Nogueira (Ve-
ra), Beatrice Dale (Betty
Blue), Maruschka Detmers
(Diabo no Corpo), Catheri-
ne Deneuve (A Bela da Tar-
de), Miranda Richardson
(Dançando Com Um Estra-
nho), Isabelle Adjani (Pos-
sessão) e Melame Griffith
{Totalmente Selvagem).

As mulheres aprontam
também atrás das câmeras.
A Sala 16, do mesmo Esta-

Voz, Fala, Inibição,
Improviso,Inter-
pretação e Cultura
aeral. Executivos

Prof. (as) e Empresas.
Simon Wajntraub Consultas e cursos.
MATRIZ RJ (021) 236-5185,
236-5223 e 256-1644
Filiais: BH, DF, SP, BA, e GO.
6 FITAS K7 com apostilas exercícios de
DICÇÃO, IMPOSTAÇÃO e ORATÓRIA,

valor CzS 9.000,00. 19 anos de
experiência, método próprio

Programa 23

Carla Camurati é atriz e diretora do curta-metragem A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal

ção Botafogo, exibe, a partir
de quarta, em três sessões de
lh30min cada, uma seleção
de seis curtas de olhar femi-
nino. Curta Nas Telas apre-
senta, entre outros: O Bebê,
de Ana Maria Magalhães,
Cidadão Jatobá, de Maria

Luiza Aboinji, Alice Na Cida-
de Maravilhosa, de Alvarina
Souza Limai e A Mulher Fa-
tal Encontra p Homem Ideal,
de Carla Camurati.

telena Carone
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I A explosao de Marina

_ , rev alaca de Fabio Junior, a
o4 0 ult,mo show no Rio partir 

de quinta-feira. A tem-
r* empolgar Ma- Lrada um mes. Do

Prasa outro ladodacidade. em Vila
¦ da Apoteose no ult.mo d,a Isabel, 

a sambista Elza Soa-
resseapresentanoBoteeote-

feira, Marina ad^tamb6 
fa "apresenUi-

IBf do Son Caribe, no piano-o show tpT

^ 
o irmao, parceiro e diretor, bfa^eiro^^gi^Alvarese

U« em fase de se superar. A 0" 
:-|» Fernan^° Leobons), um pe

-omegar pelo repertorio As jf ruano (Julio Oamarra), um

^ 
niusicas antigas. como Fulgas paiwmenhof^d-

te. "As cm'sas podem ser 
yir- ^o^sucessos de

tudo como deja v , filosofa perder 
o show de FranciscoCicero. e 

Carlos, quarta

Meia ('Vem chegando o ve- Langado 
pelos musicais da

rao ...). Marina se apresenta ,y. Atlantida, nos anos 50, Fran-
acompanhada de Leo Gan- cisco fez sucesso com Meu
delman (sax). Renato Roc- Brotinho. De resto, o saxofo-
ket (baixo), William Maga- ^j||^ nista Beto Saroldi se apre-
lhaes (teclados), Sergio Del- senta de quarta a sabado no
la Monica (bateria) e Pauli- Jazzmania, com repertorio
nho Guitarra (guitarra). Na inedito. Tambem no Jazzma-
sua estreia no Canecao. ha nia, o trio Cheiro de Vida

quase dois anos, Marina fez canta na segunda e na terga.
um enorme sucesso de publi- De quinta a domingo, Rildo
co. com casa lotada durante Hora e a atragao do Colum-
duas semanas. Virgem fica . bus, ao lado do filho Misael,

no Rio ate dia 6 de margo, e, Marina promete se superar em Virgem, que estreia no Canecao no piano. No roteiro, estao
em seguida, Marina estreia musicas de Caetano Veloso,

no Palace, em Sao Paulo. Chico Buarque, Milton Nas-

cenario. idealizado por Ci'ce- no Lucho Fontana. Promete Scala I, Chico Recarey mu- cimento e Hermeto Pascoal.

ro e Antonio Luz. e baseado ser uma explosao. dou a programagao. No lugar _ #
num quadro do pintor italia- Depois do incendio no do show para turistas, Reca- Marcia Vieira
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Classe & Midia Marco

5 aUE No JA' AS
AMO Topo SEGuNDAS... r^^-y*
SO TENn UMA... I 

I fif
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Show

1^—rey ataca de Fábio
de tem-

porada dura um mês. Do
outro lado dacidade, em Vila

Soa-

a 

evolução e por isso canto a
mesma música de maneiras

ção do Son Caribe, no piano-

cabana. Composta por dois

ruano (Júlio Gamarra), um

nho) e um panamenho, Ed-
win Pitre, o grupo apresenta

jazz latino e salsa.
Os fãs dos sucessos de

Ary Barroso e de outros au-
tores dos anos 50 não podem
perder o show de Francisco

Lançado pelos musicais da

Atlântida, nos anos 50, Fran-
cisco fez sucesso com Meu
Brotinho. De resto, o saxofo-''****& nista 

Beto Saroldi se apre-
senta de quarta a sábado no
Jazzmania, com repertório
inédito. Também no Jazzma-
nia, o trio Cheiro de Vida
canta na segunda e na terça.
De quinta a domingo, Rildo
Hora é a atração do Colum-
bus, ao lado do filho Misael,

Marina promete se superar em Virgem, que estréia no Canecão no piano. No roteiro, estão
músicas de Caetano Veloso,
Chico Buarque, Milton Nas-

Scala I, Chico Recarey mu- cimento e Hermeto Pascoal.
dou a programação. No lugar
do show para turistas, Reca- Márcia Vieira

O último show no Rio
não chegou a empolgar. Ma-
rina se apresentou na Praça
da Apoteose no último dia
do Hollywood Rock, debai-
xo de chuva, e mesmo can-
tando os maiores sucessos
não levantou as 65 mil pes-
soas da Marquês de Sapucaí.
Mas agora promete ser dife-
rente. A partir de quarta-
feira, Marina sobe ao palco
do Canecão para apresentar
o show Virgem, nome tam-
bém do oitavo LP. Segundo
o irmão, parceiro e diretor.
Antônio Cícero. Marina está
em fase de se superar. A
começar pelo repertório. As
músicas antigas, como Fulgás
e Ainda é Cedo. vão ser in-
terpretadas de modo diferen-
te. "As coisas podem ser vir-

gens para nós ou nós para
elas. Só quem quer é que vê
tudo como déjà vu\ filosofa
Cícero.

O roteiro inclui 20 músi-
cas, incluindo Uma Noite e
Meia ("Vem chegando o ve-
rão"...). Marina se apresenta
acompanhada de Léo Gan-
delman (sax), Renato Roc-
ket (baixo). William Maga-
lhães (teclados), Sérgio Del-
la Mônica (bateria) e Pauli-
nho Guitarra (guitarra). Na
sua estréia no Canecão. há

quase dois anos, Marina fez
um enorme sucesso de públi-
co, com casa lotada durante
duas semanas. Virgem fica
no Rio até dia 6 de março, e,
em seguida, Marina estréia
no Palace. em São Paulo. O
cenário, idealizado por Cíce-
ro e Antônio Luz, é baseado
num quadro do pintor italia-

no Lucho Fontana. Promete
ser uma explosão.

Depois do incêndio no

Marco
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Purina

GATSY

NUNCA A NUTRIÇÃO

TEVE TANTO SABOR.

CHEGOU GATSY

O AUMENTO COMPLETO

PAR A O SEU GATO.

Gatsy é um alimento cientificamente

balanceado para dar toda a nutrição

que o seu gato precisa. Gatsy é um

prato cheio em nutrientes, rico em

vitaminas, proteínas e cálcio.

Tem todos os ingredientes para deixar

seu gato um verdadeiro gato, com

pêlos mais sedosos, ossos e dentes

fortes, músculos desenvolvidos e olhos

vivos e brilhantes.
Gatsy tem dois sabores irresistíveis:

peixe e carne.
Dê a seu gato o que é do gato.

|2



CAPA_ 11  
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Onde a farofa

não vai à 
praia

A lei dos ricos nomeia um xerife, afastat os

farofeiros e dá o tom da vida sofisticada de Búzios, o

paraíso que sobreviveu a mais uma temporada
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| A paz do banho de sol em belo cendrio resiste a agao do tempo
I

Um poder

chamado cavalo

Otdvio Raja Gabaglia, 41 anos, construiu sua

primeira casa em Btizios em 68. Depois vieram mais
umas 370 — "fora as que eu doei" — e, com elas,
fortuna e poder. 

"O 
poder € como um cavalo selado.

Se vocfc o pega e sabe montar, ningulm o tira mais
de 14." A oficializa^ao desse status teve que esperar
at6 as elei$des de 82, quando cerca de 650 cariocas
transferiram tftulos para Cabo Frio e derrotaram o
eleitorado local, que se dividiu entre 11 candidatos
da terra, "uns ignorantes". Vereador, Otavinho
ficou mais k vontade no papel de xerife, que exerce
com prazer: diz que funciona "como colchao" no
conflito de interesses e que j£ botou na cadeia at6
PM acusado de corrupglo. Quer ser prefeito, em
caso de emancipas&o.

"" ''.I"*y~J *i;¦ ,¦ . i#f|i

Otavinho afirma que impds tuas idHas "na rmina"

Um poder

chamado cavalo

Otávio Raja Gabaglia, 41 anos, construiu sua

primeira casa em Búzios em 68. Depois vieram mais
umas 370 — "fora as que eu doei" — e, com elas,
fortuna e poder. 

"O 
poder é como um cavalo selado.

Se você o pega e sabe montar, ninguém o tira mais
de lá." A oficialização desse status teve que esperar
até as eleições de 82, quando cerca de 650 cariocas
transferiram títulos para Cabo Frio e derrotaram o
eleitorado local, que se dividiu entre 11 candidatos
da terra, "uns ignorantes". Vereador, Otavinho
ficou mais à vontade no papel de xerife, que exerce
com prazer: diz que funciona "como colchão" no
conflito de interesses e que já botou na cadeia até
PM acusado de corrupção. Quer ser prefeito, em
caso de emancipação.

Otavinho afirma que impôs suas idéias "na marra

sessssk;

Madeira, vidro e telhas "nas coxas" compõem a arquitetura

j^kl 
ão procure nas areias os búzios que deram nome

I ^ ao lugar: com o verniz da civilização, eles
viraram enfeites de aparador em terras tão improváveis

quanto Paris ou Dusseldorf. Desista também de vascu-
lhar as praias em busca dos cabelos louros de Brigitte
Bardot: ela popularizou o recanto no mundo inteiro
com sua visita de 65, mas não aparece mais. Desapare-
ceram também os nudistas, assustados com a fama que
encheu as praias de multidões conservadoras. Mas,
estranhamente, o inventário dos encantos perdidos fica

por aí. Pois logo o sol se põe para ser visto da Igreja de
Santana e continua jogando sua luz de cartão postal na
Praia dos Ossos. Pássaros e grilos cantam muito nessa
hora, enquanto pescadores, turistas e carros em marcha
lenta passam pelas ruas tortuosas. Há algo tão resisten-
te ao tempo nas colinas baixas que invadem o mar, e os
condomínios em forma de coleção de caixas de sapato
são tão poucos, que o espanto é inevitável: sobre vi ven-
do a mais um verão contra a previsão de muita gente,
Búzios ainda é Búzios! Guilherme Araújo, amante fiel
há 10 anos, faz um ar solene: "É milagroso!".

Mas o lirismo místico, sozinho, não dá conta de
explicar a resistência do 3o distrito de Cabo Frio num

país que se acostumou a ver seus paraísos ruírem sob o

peso da especulação imobiliária e do descaso adminis-
trativo — e o exemplo da sede do município está a

apenas 23 quilômetros. Búzios tem as duas coisas, mas,

em solução original, utiliza-as para sua proteção.
"Temos nossas próprias leis", gaba-se Celmar Padilha,
ex-diretor do Jockey Club e buziano desde os anos 50,

iluminando uma cena de faroeste. Terra de ninguém?
Não: terra de tradicionais famílias cariocas que já eram

donas da maior parte da região no início do século,
como os Sampaio e os Rocha Miranda, ou que lá

chegaram nas décadas de 50 e 60. Com um xerife, o

arquiteto e vereador Otávio Raja Gabaglia, e uma

dona de saloon, a colunista social Alba Basilico (veja

quadro ao lado). Com inimigos definidos: tubarões da

especulação imobiliária como Sérgio Dourado, que não

tem nada além de um apart-hotel na cidade, e "minei-

ros e turistas anônimos em geral", alvos preferidos do

desprezo de Alba. Mas a voluntariosa — e freqüente-

mente ilegal — resistência de Búzios seria uma luta

quixotesca se não houvesse na brisa incessante, con-

trastando com a maresia, um cheiro enjoativo de tão

doce: dinheiro, muito dinheiro.
"Búzios 

precisa ser violentamente preservado,
com uma elitização cada vez maior. Não há nada que
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Ernquanto seu

jogo 
nao vem 

;

Descendente de italianos, nascido na Fran$a e 
|B1|| I®

radicado no Brasil M 40 anos, Umberto Modiaiio, 62, 
^gg||

nao se esquiva dos boatos que agitam a cidade. 
^W^Plr nr'*

Mafioso? "Isso i acusa^ao da 6poca em que eu era \$3%r f Jj
vilao em Buzios. Hoje sou her6i." S6 urn her6ia

acredita ele, construiria em terra ainda tao crua uma lj| a

marina, um aeroporto e dois hot6is, um de 5 estrelas ""1^1
com campo de golfe e o outro, numa ilha que jfi foi - |j
deserta. Custo: 10 milhoes de d61ares, segundo ele, ou V d
US$ 50 milhoes (o mesmo valor que ganhou na |justi$a ^ M;
contra o Instituto Brasileiro do Caf6), segundo a yersao
das ruas. Nao € demais para Buzios? "Nao. Se libera- IB
rem o jogo, vou ter retorno 10 vezes maior. E o- Brasil iflk

pagaici a dfvida externa em tr€s anos." Modiano gastou (

^SShP
..^cSSh.

Wii

O nudismo é coisa
do passado, mas a
òe/eza freqüenta
as praias como
nos velhos tempos

Enquanto seu

jogo 
não vem

Descendente de italianos, nascido na Fránça e

radicado no Brasil há 40 anos, Umberto Modiano, 62,

não se esquiva dos boatos que agitam a cidade.

Mafioso? "Isso é acusação da época em que eu era

vilão em Búzios. Hoje sou herói." Só um herói,

acredita ele, construiria em terra ainda tão crua uma
marina, um aeroporto e dois hotéis, um de 5 estrelas

com campo de golfe e o outro, numa ilha que já foi

deserta. Custo: 10 milhões de dólares, segundo ele, ou

US$ 50 milhões (o mesmo valor que ganhou na jjustiça
contra o Instituto Brasileiro do Café), segundo a versão

das ruas. Não é demais para Búzios? "Não. Se libera-
rem o jogo, vou ter retorno 10 vezes maior. E o;Brasil

pagará a dívida externa em três anos."

mnrnrrr
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eu odeie mais do que a ignorância e demagogia: elas

seriam a ruína do lugar." Encastelado na mansão que
construiu na Ponta da Sapata, onde em dias de chuva só

mesmo seu jeep Gurgel consegue chegar, Otávio Raja

Gabaglia mal tem tempo para expor até o fim suas

idéias, muito menos para curtir a minúscula praia

particular cercada de rochedos no quintal. O telefone

toca sem parar. Funcionários da Prefeitura fazendo

consultas sobre a regulamentação de barraquinhas

comerciais — projetadas por ele — na Praia da

Ferradura. O dono do segundo posto Shell da cidade

querendo detalhes sobre a marquise de trepadeiras que
cobrirá as bombas de gasolina. Emílio Engineer, pro-
fessor da UFF, acertando os últimos pontos do projeto
de coleta e separação do lixo em orgânico e inorgânico,

que vai ser executado em breve. Muito trabalho, mas já
foi pior na época em que Otavinho ainda não era um

vereador eleito pelo PMDB e não passava de uma idéia

a lei de restrições á construção civil, que determina

gabarito de dois andares e ocupação máxima de 35%

do terreno, aprovada há pouco mais de um ano.

Velha pista de pouso vai dar lugar a um aeroporto internacional "Entrei em muita obra com meu pessoal e acabei com

Modiano gastou milhões de dólares para virar um herói local
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0 obse^rio de Uchoa <f "o observat6rioWem a^Q^O turi^a'\
O observatório de Uchoa é "o mais moderno do Brasil

»-

muito terceiro andar na marra", lembra ele, deixando
mais clara a tese da preservação violenta. "Hoje,

finalmente, chegou-se à brilhante conclusão de que
todo mundo sairia perdendo se Búzios fosse barateado,
mas no caso de muita gente isso teve que ser empurra-
do goela abaixo."

ão é apenas o xerife Otávio que gosta de
I N apregoar seu valor. "Muito vidro, muita madei-

ra, pé direito baixo e telhados desencontrados em

vários blocos, para não bloquear o vento — este é o

estilo buziano que Otavinho implantou", reconhece

Hélio Pellegrino, filho do psicanalista, com a autorida-

de de arquiteto que construiu sua própria casa em

moldes semelhantes na Praia da Ferradura. "As telhas

de coxa, que os escravos moldavam nas coxas mesmo,

literalmente, completam o cenário com um toque de

antigüidade. 
"Solange Medina, mulher do político

Rubem, faz eco em sua casa de seis suítes na Praia

Rasa, onde o dublê de arquiteto e vereador projetou
um jardim interno que exibe tucanos e araras através

da parede de vidro: "Ele é responsável por 80% da

preservação de Búzios", calcula ela. Tudo bem: o

homem é importante mesmo. Mas, na estratégia buzia-

na, conservação vem sempre acompanhada de elitiza-

ção — e esta introduz personagens que dão toques

feministas à história. Maria Helena Tedesco, da Alian-

ça Imóveis, e Stela Avelaneda, da corretora que leva

seu sobrenome, dominam a corretagem de Búzios e

podem se orgulhar de alguns dos preços mais altos do

país. Meio milhão de dólares é pedida bem razoável

por uma casa de cinco suítes em 1 mil metros quadrados
de terreno na Ferradura, a área mais valorizada.

Pode ficar tranqüila a argentina Alba, colunista

social do Peru Molhado, jornal local que entra em seu

sétimo ano: poucos mineiros bancam esse preço, ne-

nhum deles 
"anônimo". Ela continua achando que a

cidade está em decadência — "tem 
pessoas que podem

pagar mas são tão feias" — mas admite não conhecer

outra forma de seleção além da financeira."Não existe

muito mercado interno para Búzios", acredita o expor-

tador de café Umberto Modiano (veja quadro). Apos-

Quanto 
custa

ver as estrelas?. ¦ ' • ;í', .. . .- •¦ j

Quantos distritos com população fixa de 10 mil

habitantes podem se orgulhar de ter sua própria rádio

FM e um observatório astronômico amador de 32 mil

dólares? Pelo menos no Brasil, só Búzios. Ligado aos

dois empreendimentos, direta ou indiretamente, apare-

ce o nome do engenheiro naval Cleofas Uchoa, .2

anos. Ele nega os rumores de que é sócio da Búzios FM
— que estreou em dezembro com uma programação
entre Cidade e Globo — e diz ter apenas colaborado

com o projeto 
"como bom buziano". Já o observatório

computadorizado, importado dos EUA, é seu mesmo,

instalado no sótão de ar renascentista de sua casa.
"Quero fazer sessões para estudante e transformar o

observatório em atração turística", planeja.

Sofisticação ganha mar em cenas só vistas em comerciais de TV

Sm sua casinha na Rua das Pedras, Guilherme cri em milagre

ml
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Vwn Rtirins Ap*Ap 7*: Alba tame os turistas feios e andnimoi

Pedras voam na|

guerra 
da colunista

Alba Basilico, 47, chegou em Búzios em 75, com

três filhos, para tornar-se em pouco tempo- um persona-

gem mitológico da cidade. "Já morei em Torremolinos,

Marbella, Sardenha e Canárias, mas não saio mais

daqui", diz ela. Tem motivos para isso: ajudado pela
excelente carne argentina preparada pelo marido Nito,

seu restaurante, o Vip Club, é o ponto onde todos os

colunáveis se encontram. Agitada, desbocada, a argen-

tina Alba encarna como ninguém o espírito buziano de

elitização. Odeia farofeiros e chama de "primitivo" o

povo do lugar, com quem tem relação proverbialmente
difícil: barrados na porta, os pescadores já apedrejaram

o Vip Club várias vezes, numa delas ferindo a proprie-
tária no olho. 3T"""5S7

tando no turismo internacional classe A, ele é o homem

que tem mais dinheiro enterrado na região, num

complexo turístico que inclui o hotel Nas Rocas,
apelidado de Ilha da Fantasia, e um aeroporto com 1

mil 400 metros de pista em que poderão pousar
Boeings. A única coisa chata para um lugar que se
espelha em Marbella e Ibiza é o terceiro-mundismo
radical da infra-estrutura urbana. A maioria das casas

não é servida por água. O lixo vai ficando pelas ruas.
Uma enorme tubulação de esgoto desemboca na Praia
da Armação, espalhando hepatite. Este é um dos

pontos em que entra a Fundação Pró-Búzios.

riada em agosto do ano passado pelos maiores

investidores da região, a Fundação gastou pesado
com publicidade, anunciando nas tiras de Caulos que a

cidade tem tranqüilidade, energia solar, limpeza e

assim por diante. Limpar a barra de Búzios é seu

principal objetivo. Isso inclui um trabalho interno de

preencher os buracos deixados pelos governos munici-

pai e estadual — a doação de CZ$ 25 milhões em

tubulação à Cedae foi um dos passos, segundo a

Fundação — na tentativa de criar uma autogestão

baseada na iniciativa privada, 
"apolítica e sem esperan,-

ça de retorno a curto prazo", como diz seu presidente!,
o construtor Amaury Sampaio da Rocha, Mas há

também um trabalho de relações públicas, sensível k

tudo que possa prejudicar a imagem do lugar, princf-

palmente num ponto controvertido. 
"Somos muito

injustiçados com essa história de violência", queixa-se
o argentino Nito Basilico, cozinheiro e sócio do Viíp

Club, o saloon da colunista social e o restaurante mais

tradicional da quentíssima Rua das Pedras. E possível

que o assassinato de Ângela Diniz tenha feito mais bem

do que mal à cidade, mas hoje os buzianos detestam v£r

seu paraíso nas páginas de polícia. A mobilização {é
geral quando corre a notícia de que a Revista Domingo

foi falar com os nova-iorquinos Howard e Sondlra

Schneider, assaltados em sua casa alugada em Jop

Fernandes e desdenhados pela polícia durante urha

semana inteira. !

"Todo mundo veio nos dizer que pessoas influen-

tes iam impedir a publicação da reportagem", chocou-

se Sondra, antes mesmo de saber do telefoneba

anônimo que convocava os repórteres para uma "rpu-

nião sobre segurança" — inexistente — na casai de

Tif, do Chez Michou, vende 700 crepes por dia e paga para ter paz As ondas da Praia da Armaçao vem quebrar na varanaa aa casa
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0 hotel Nas Rocas,
numa ilha, projetou

a ousadia de Modiano,
mecenas e capa do

A 
guardiã dos 

\

búzios perdidos
Para os pescadores da terra, ela é "a loura".

Renata Deschamps foi apenas a menos famosa das duas

louras lindas que descobriram Búzios em 65 mas ao

contrário de Brigitte Bardot, ficou. Nascida no Rio,

embora nunca tenha perdido o sotaque francês dos

antepassados, ainda conserva em sua casinha rústica de

pescador um ar de Búzios antigo. Mostra a varanda

onde Mick Jagger cantava para quem quisesse chegar e

a rede em que Cat Stevens dedilhava o violão, fazendo

questão de não ter platéia. Conseguiu uma integração

rara com a vida locai, como organizadora da festa

Ipopular de Santana. 
"Búzios não é mais o mesmo, mas

sHHHmI ainda tenho minhas mudas, meus gatinhos", afirma,
Renata guarda as lembranças de um tempo romântico que passou dizendo ao povo que fica. Como uma guardiã.

Otavinho. A rede de proteção buziana estava em plena
ação. "Acho até que a criminalidade é muito pequena,
considerando-se a fama de riqueza e a vulnerabilidade

das casas", pondera Modiano, com certa dose de razão.

Mas há também muitos casos abafados. "Tivemos 13

estupros nos últimos 12 meses, mas só duas queixas
foram registradas", diz o delegado Uruguandy Braga,

trazido de São Pedro da Aldeia em dezembro, por
influência da Pró-Búzios na Secretaria de Segurança do

Estado. O quadro pintado por ele ajuda a entender a

moda das equipes particulares de segurança que já
toma conta dos condomínios de Geribá e até de João

Fernandes, depois do assalto aos americanos. Ou o

caso da creperie Chez Michou, point máximo de

azaração da Rua das Pedras, que paga salário superior

ao dos garçons — CZ$ 2 mil 700 por dia — aos policiais
civis que patrulham a área, seguindo Philip Abin

Michel, o Tif, principal sócio. 
"Búzips melhorou mui-

to", garante Uruguandy. 
"Já 

prendemos a maioria dos

traficantes. Agora só faltam os bacanas, que são mais

difíceis de pegar: eles vendem dentro das mansões e

nós não temos acesso". Aliás, a cocaína também é

elitizada em Búzios: meio grama custa CZ$ 1 mil 500.

Em 
lugar nenhum a valorização e a sofisticação

atingidas por Búzios são tão evidentes como na

Rua das Pedras, com seus pontos que podem valer 30

mil dólares e suas lojas transadas, como Benetton e

Fiorucci, competindo com as versões cariocas. "Nos

bons fins de semana vendemos CZ$ 250 mil, o mesmo

que no Rio Sul", revela Bianca de Oliveira, da Yes

Brazil. Mas é ali também que, voltando ao lirismo

místico, resistem casinhas de pescador inalteradas,

como as de Guilherme Araújo e da bela Renata

Deschamps, que Guilherme chama carinhosamente de

Primeira Dama de Búzios. Desde que chegou lá no

mesmo ano de Brigitte Bardot, em 65, Renata é amiga

dos pescadores, que guardam redes em seu quintal.
Guilherme, alheio às pretensões elitistas do poder
buziano, encanta-se com o Chez Michou, uma "casa

generosa" onde é possível jantar com CZS 300 no

bolso. Compra lagostas na porta de casa e cozinha-as

com sal, louro e hortelã, enquanto Renata foge do coro

e angustia-se porque a cidade não está sendo preserva-
da como merece, "como uma flor".

Sérgio Rodrigues
Fotos de Alexandre Sant'Anna/ZNZ
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A difícil

travessia

dos cariocas

É uma questão de perícia. Um risco calculado do

qual ninguém escapa. Olha-se para um lado, para o

outro, espera-se o sinal fechar para os carros e nem

assim você está fora de perigo. Atravessar as ruas do

Rio é uma aventura cercada pelo desrespeito às leis de

trânsito — em geral 
— e aos pedestres 

— em particular.
Quando chove — e como choveu neste fevereiro —,. é

preciso driblar, além dos carros, as poças d'água e os

guarda-chuvas dos mais preparados para a difícil tra-

vessia. O fotógrafo J. A. Fonseca, da agência ZNZ,

passou dias prestando atenção no movimento dos

pedestres para realizar este ensaio. Ficou tão absorvido

por detrás das lentes que não percebeu a aproximação

de um ônibus. Salvou o seu corpo, mas teve o flash
espatifado por um pára-choque.
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0 Arco dos Teles (acima)
é um oásis de

tranqüilidade para os
pedestres. Lá, os carros

não entram e a paisagem
contrasta com a

tumultuada aventura da
travessia da Pres. Vargas

(ao lado)

'::si;&ta
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Para o executivo que
transita pelo centro da Pres.

Vargas, resta torcer pelo
respeito às faixas que

simulam'a calçada

ma^ms'

Cercado por todos os
lados, um minuto de
desatenção pode ser
fatal Correr ainda é a

melhor solução
para chegar ao

outro lado

n 

'
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Em frente ao Rio Sul, nasaida 
"do 

Tunel Novo, o^a^adofj^z forga para aproveitar o sinal que ^re^mo transito no Canecao .

i
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carregador faz força para aproveitar o sinal\ que retém o trânsito no Canecão., m®rnsmm8m
Em frente ao Rio Sul, na saída do Túnel Novo, o

Para quem está atrás da
câmera fotográfica, a
imagem fica até bonita
(acima), mas a realidade
é outra (ao lado)

30 DOMINGO



ILUSTRÍSSIMO DOMINGO

FOI BONITO, PA!

Caríssimos Amigos, não

podia deixar de falar o que
bate aqui "do lado esquerdo
do peito"!

É com muitq, muita satis-
fação que recebo quase todas
as semanas a revista Domin-
go do JB (graças à irmãzinha

que mora no Rio, que adoro,
ambos...) e queria que sou-
bessem que é oj melhor laço
de ligação que tenho com o
Rio, a melhor forma de
acompanhar o astral dessa
cidade da qual fui cidadão

por dez anos!
É a maior alegria, para

mim e para os brasileiros
aqui em Lisboa, amigos,
acompanhar vòcês e esse
mundo maravilhoso que é o

jornalismo queivocês fazem!
De coração, beijão para to-
dos e até sempre! Carlos Ca-
nelhas, Lisboa,\ Portugal.

DEMAIS DA CONTA

Alô, Alô! Não só a revis-
ta Domingo. còmo JB geral:
Gente, cês tao sem graça
demais.

Demais, demais, demais
da conta, mais do que é per-
mitido. mais do que é espera-
do de pessoas como vocês,
de quem eu sei o nível de
criatividade, porque acom-

panho, não há muito tempo,
mas com bastante critério, e
vocês agora deram pra me
mandar um jornalzinho hor-
roroso dessesL.

Vâmu lá, gente! 87 já
acabou! Conto com vocês.

Carolina Fróes, Rio de
Janeiro, RJ I

A ÚLTIMA DO LOBÃO

Queria parabenizar Al-
fredo Ribeiro e Fábio Rodri-

gues pela reportagem A Vida
Mocinha de Lobão, em Do-
mingo n° 611 Sinto que con-
seguiram captar um pouco de

quem é João: Luiz. E assim
mostrar aos leitores como ele
é grande. Mostrando o des-
contentamento de alguém

que vê sua imagem deturpa-
da e que luta contra tudo e
todos para contestar, o que
em nosso país deve ser um
lema, tendo em vista a sujei-
ra que somos obrigados a
engolir.

Aproveito também para
contestar a carta Pau no Lo-
bão II. publicada em Domin-

go n° 613. I^or favor, cara

Fabíolá, somos todos a favor
da liberdade de pensamento.
O Lobão não se torna me-
lhor ou pior por demonstrar
abertamente o que pensa. Se
certas pessoas gostam de
Ira!, Capital Inicial, Plebe
Rude estão gozando de liber-
dade. E é por essa mesma
liberdade que o Lobão tem o
direito de criticá-los. Crítica
sim, mas "papel ridículo" —
nunca!

Lobão: sua presença po-
de ter se tornado incômoda
para muitos. Mas, pode ter
certeza de que existe muita
gente que acredita e luta com
você. Defendendo sua verda-
de, a qual é comum à maio-
ria. Alguém por aí não de-
fende liberdade de pensa-
mento e ação? Você não está
sozinho. Araceli Braz Afon-
so, Barra Mansa, RJ.

PERDÃO PARA BRAULIO

Profundamente lamentá-
vel a crítica veiculada na Do-
mingo n° 613 na matéria O
Céu é o Limite. Confesso ter
ficado surpresa com a posi-
ção assumida pelo senhor
Braulio Tavares de criticar o
povo evangélico, que tem co-
mo único objetivo exaltar o
nome de Deus e levar almas
perdidas aos pés do Senhor
(...)

O senhor foi infeliz em
dizer que a emissora planeja
o que vai ser dito pelo pas-
tor. Caro senhor Braulio.

que grande golpe da sua par-
te. Quem inspira estes ho-
mens de Deus é a pessoa do

Espírito Santo. (...) Outra

gafe do senhor foi dizer que
"a TV é também local de
encontro, que parece mais
um bazar brasileiro, uma

quermesse onde o céu é o
limite. Não estranhem se no
final o pastor após orar indi-
car o telefone para onde de-
vemos ligar a fim de receber
um carnê com o que pagare-
mos os nossos donativos".
Chamar até o programa
evangélico de um baú da vida
eterna. Senhor Braulio. gos-
jtaria de dizer-lhe uma última
boisa: o dinheiro que os pas-
Itores pedem é para a manu-

jtenção destes maravilhosos
'programas.

| Senhor Braulio. que
;Deus possa ter misericórdia
de sua vida. Márcia Moreira,
Volta Redonda, RJ.

SADISMO NA PRAIA

Quero manifestar meu
repúdio à matéria publicada
no n° 613 dessa revista, na
seção Verão. É lamentável o

que a bióloga Thereza Cristi-
na Calado anda fazendo a
respeito dos tatuís. Estranhei
o fato de biólogos se ocupa-
rem com espécies em extin-
ção visando a fins econômi-
cos. Até então eu achava que
sua tarefa era preservá-las e
lutar contra a depredação.
No entanto, o que essa revis-í
ta fez foi engrossar o rol dos,
desocupados que matam ani-
mais por pura diversão. Foi o j
que constatei pessoalmente'
nas praias: adultos com bal-

des e latas "colecionando

animais divertidos". Esses
mesmos adultos dão requin-
tadas lições de sadismo às
crianças (continuaremos ten-
do muito do que nos quei-
xar...) Poucos são aqueles
que realmente comem os ta-
tuís. E para quê? Não são os
tatuís que resolverão o pro-
biema da fome e desnutrição
no país. Isto é problema para
governo, não para nutrido-
nista. Espero que. antes de

propagar modismos sema-
nais. estejam atentos para a
seriedade dos fatos (...) Ana-
dia Bernacclii. Rio de Janei-
ro. RJ.

MM.
Leitor reclama do exagero das ilustrações de Pojucan

FORA POJUCAN! VIVA O

Não acho a menor graça
no critério estranho de dar
mais espaço para ilustração à
seção Domingo Sem Lei. Por

que essa insistência boba. se
o melhor da página é o texto
engraçado e bem sacado de

TUTTY!

Tutty Vasques? Dêem mais
espaço para o Tutty que so-
mos nós. os leitores, que saí-
mos ganhando. Viva Domin-

go. uma das atrações do dia.
Nelson Oliveira. São Paulo.
SP.

etiqueta - a partir de 4,00

régua - 65,00

lápis impresso - 40,00

estojo - 270,00

íichário médio — 459,00
"bloco 

de carta — 216,00

"borracha — 40,00

caderno grande 
- 310,00

pasta 
— 660,00

manie papien

fazendo suo vido ma;s flliz...

Rua Visconde de Piroja. 580/217
Tel.: 259-4096 - Ipanema

(válido até 15/3/88)
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JEANS
I

O azul resiste ao tempo

r«íío az«/ com o jeans e a
echarpe de seda. Conjunto
de camisa e short da Work
Out. Esvoaçante, toque
supermacio, a echarpe azul
no tom do jeans. Maria
Bonita. Ate foto acima, o
índigo com o metal que
combina melhor, a prata.
Colar em argolas e brincos
de Rose Benedetti

seda. Uma sofisticação sutil enquanto se espera as

novidades da nova estação e a temperatura apropriada

para usá-las. Nas fotos, Priscila Fonseca maquilada por
Fernando Souza do By Nonato. Produção de Cuiga

Soares.

Regina Martelli
Fotos de Sérgio Nedal/ZNZ

Entram os tecidos elásticos, saem as bandagens. Vem a
mini, os justos; caem as ombreiras. Não importa. Passa
o verão, chega o outono, e o jeans vai acompanhando
estas oscilações sem nenhum arranhão em seu prestígio.
Os motivos que levam a isso são mais que conhecidos
— e sentidos: basta ter um. E o único caso de um
clássico que também é vanguarda. Neste final de

temporada, Domingo traz o contraste do jeans com a

LZI C
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da moda:
Alice Tapajós — Rua
Visconde de Pirajá,
35 l/térreo
Hyper Hyper — Rua1,
Aníbal de Mendonça,
123 e Tijuca Off 1
Shopping í
Maria Bonita — Rua
Vinícius de Moraes, 149
Nathan — Rio Sul e ;
Rua Visconde de Pirajá,
303
Pinthia — Rua
Bartolomeu Mitre, 325

|
Simetria — Shopping da
Gávea, térreo, loja 129
Smuggler — Plaza
Shopping (Niterói) e
BarraShopping
Rose Benedetti — Rua
Vinícius de Moraes,(121
D
Workout — Rua
Visconde de Pirajá, 317
A
Spy & Great — Rua
Garcia d'Ávila, 58 j

Short e camiseta tipo
combinação em seda
com padronagem de
poá. Pinthia Cinto,
Alice Tapajós e
jaqueta da Spy Great.
Relógio, Nathan e
brincos de prata \cotn
topázio da Simetria
com design de Ana
Luiza Rêgo

mm

Enderego da moda:
Alice Tapajos — Rua
Visconde de Piraja,
351/terreo
Hyper Hyper — Rua'
Anibal de Mendonga,!
123 e Tijuca Off i
Shopping \
Maria Bonita — Rua
Vinicius de Moraes, 149
Nathan — Rio Sul e i
Rua Visconde de Piraja,
303
Pinthia — Rua
Bartolomeu Mitre, 325

I
Simetria — Shopping da
Gavea, terreo, loja 129
Smuggler — Plaza
Shopping (Niteroi) e \
BarraShopping
Rose Benedetti — Rua
Vimcius de Moraes,(121
D
Workout — Rua
Visconde de Piraja, 317
A
Spy & Great — Rua
Garcia d'Avila, 58 I



HORÓSCOPO 21 a 26/2 „

nes
21/03 a 20/04

Indicações de intensa movimen-
tação em sua vida, com reflexos
sensíveis sobre a rotina. Novida-
des de muito interesse e determi-
nação de rumos inesperados pa-
ra o trato amoroso.

ziouro
21/04 a 20/05

Enfrentando com certo desâni-
mo a rotina, você tenderá a
mostrar-se revoltado e desagre-
gador. Reaja e dê maior dina-
mismo e suas ações. Excelente
momento no trato com o sexo
oposto.

21/05 a 20/06

Semana em que novos ganhos,
intensa sorte e crescimento fi-
nanceiro serão a tônica positiva
desta boa fase. Busque agir com
tolerância e maior entrosamen-
to. Fase boa para o amor.

Ú'ãncer
21/06 a 21/07

Realização de sonhos e antigas
aspirações. Busca de novos valo-
res interiores. Comportamento
impulsivo diante de outras pes-
soas e muito aberto em relação
ao trato amoroso.

fj=2j

2ÕO
22/07 a 22/08
Beneficiado o seu desempenho
profissional e as tarefas de muita
exigência. Comportamento pes-
soai ligeiramente instabilizado.
Procure 'compensar tal disposi-
ção. Bom momento no amor.

mnrgQm
23/08 a 22/09

Fase em que o nativo se mostra-
rá sensível, criativo e muito vol-
tado para valores espirituais.
Acerto nas decisões relacionadas
à família. Mostre-se mais cari-
nho no amor.

£êtom
23/09 a 22/10
Mudança forte em sua rotina,
com opções novas e um caminho,
vantajoso. Dias de muita sorte.
Comportamento terno e cario-
nhoso que irá favorecê-lo sensi-
velmente para o amor.

C^corp/âo
23/10 a 21/11

Precavenha-se quanto a ação da-
nosa de outras pessoas. Risco de
perdas. Momento em que acen-
tua sua intuição. Siga-a diante de
qualquer problema. Boa vivên-
cia íntima. Ternura.

(Qôgitário
22/11 a 21/12
Tenha cuidado em seus gastos.
Semana de muitas vantagens no
trabalho e afirmação nos nego-
cios rotineiros. Dificuldades na
vida em família. Procure apoio
da pessoa mais íntima.

lâtiricórnic
22112 a 20/01

Intelecto em aguda fase de intui-
ção e tirocínio, o que irá dar-lhe
sensível vantagem na rotina.
Acerto nas decisões embora haja
alguma precipitação. Amor ca-
rente de atenções.

w¦quario
21/01 a 19/02

Dias compensadores, com novi-
dades que irão fazê-lo sentir-se
mais recompensado diante da
rotina. Uma boa surpresa pode
ser esperada em relação à pessoa
muito íntima.

etxes
20/02 a 20/03

Posicionamento que o fará me-
recedor de atenções e cuidados.
Vida pessoal marcada por movi-
mentadas opções e novos rumos.
No amor poderá surgir uniu
oportunidade que não deve ser
descuidada.

iMax Klinim

w

A SECURIT
MUDOU DE CASA PARA
QUE SEJA MAIS FÁCIL
VOCÊ MUDAR A SUA.

COZINHAS SECURIT
AV. ALVORADA, 2150 - TEL.: 325-8822

CASA SHOPPING - BARRA
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NOVIDADE NA MODA
CONFECCIONISTAS E ATACADISTAS
CHEGOU A MAIS BEM APARELHADA
TINTURARIA DE MALHAS NO RIO.

Já está em funcionamento a mais
moderna Tinturaria de Malhas do Rio de
Janeiro, com equipamentos capazes de
dar a sua malha todo o brilho e maciez
que ela merece.

A qualidade fica por conta de Con-
fecções Fonseca Ltda, com os seus 25
anos de tradição no mercado de Moda.

Nossos preços são os melhores do
Mercado.

LIGUE para (021) 270-8040 e
venha nos conhecer.

JMEM0S j& COR»
STfB£

Também temos meia malha nas cores da moda pelos
melhores preços do mercado em nossa pronta-entrega
na Avenida Nossa Senhora da Penha 174-A RJ.

¦<& j B^*_RBj_^ijJB
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REVELAR
FILME NA

ÜTOMANIA
i N PASSEIO
NESTE BALÃO
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NDOS BRINDES:

fJ^WWMt^z 
UM ÁLBUM acima de 10 fotos

S0Rt1|0!!!> SACOLA TÉRMICA acima de 20 fotos

T^^yvyV^A^ MINI BALÃO acima de 20fotos
1,1 FUJI

SOM • FOTO • VÍDEO • INFORMÁTICA

IPANEMA: Teixeira de Melo, 53 (em frente à Pça. General Osório) — Tel.: 227-9905

BOTAFOGO^ Vise. de Ouro Preto, 5 (esquina do Ópera) Tel.: 552-3545

FLAMENGO: Senador Vergueiro, 177 (100 m do Metrô) Tel.: 552-6999

CENTRO: Carioca, 59 (en- e o Bar Luiz e a Praça Tiradentes) Tel.: 220-3434

CENTRO: Beneditinos, 10 (perto da Praça Mauá) Tel.: 253-5849

MADUREIRA: Est. do Portela, 99 — Loja 147 Ed. Polo I Tel.: 359-6944

MÉIER: Dias da Cruz, 111 - (esq. com Hermengarda) Tel: 592-1067.

RIO-SUL: 2o Piso (ao lado do Viena) — Tel.: 295-7447

TIJUCA: Santo Afonso, 413 — Lj. D. esq. com Rua Gen. Roca (em frente ao Bob's)

Tel.: 248-2995

NORTESHOPPING: Av. Suburbana, 5474 — 2° piso Lj. 1215 (em frente ao

Carrefour) Tel.: 593-6223



INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

Informação correta organiza

o mercado de moda.

<38

oloridos que cativaram
7 Van Gogn, estampas

inspiradas nos mares da
Normandia, formas que

se imortalizaram através
de Lolitas, Brigites e

Marilyns. Estas são algumas das

propostas que a Fenatec - Feira
Nacional de Tecelagem - anuncia

para o Verão 88/89.
Promovida nesta semana, no parque
Anhembi, em São Paulo, a Fenatec
traz simultaneamente aos
lançamentos de tecidos de uma
centena de empresas, a mais
eficiente estrutura de prestação de
serviço aos profissionais do ramo
têxtil e de confecção. Num estande
de 900 m2, o Centro de Informação
de Moda (CIM) aponta as cores, os
materiais e os estilos que irão

predominar no próximo verão.
O CIM é, na verdade, o primeiro
trabalho concreto de organização do
mercado de moda, pois suas
informações nascem a partir de
extensas pesquisas nos principais
centros internacionais e são
divulgadas de maneira objètiva e
didática após uma criteriosa
adaptação à realidade brasileira.
Do comitê de estilo do CIM, fazem

parte experientes profissionais dos
mais diversos elos da cadeia têxtil -

de fabricantes de matérias-primas às
redes de varejo. Com isso o
consumidor recebe uma mesma
orientação de moda sobre as
tendências de cada estação.

À frente do CIM, empresas com
tradição na orientação de moda:
Polyenka e Lipasa

Juntas, pela terceira vez no

patrocínio do Centro de Informação
de Moda, a Polyenka S/A e a Lipasa
do Nordeste S/Á - solidificaram um

projeto de inestimável valor para os
empresários do setor. Receber uma
correta informação de moda significa
a minimização do risco. Resulta em
coleções mais vendáveis, aceitas pelo
consumidor e promovidas pela
imprensa especializada.
Na verdade, levar ao mercado uma
informação segura, isenta e
consistente sobre as tendências

internacionais na área de estilo e
desenvolvimento de novos produtos
é uma tarefa que a Polyenka e a
Lipasa vêm exercendo há vários
anos.
A Polvenka, líder nacional na
fabricação de filamento têxtil de

goliéster, 
seguiu a tradição da matriz

olandeza Akzo (um dos maiores

produtores de fibras químicas do
mundo). Iniciou um trabalho de
informação de moda através da
elaboração de cadernos de
tendências, a cada estação
(primavera/verão e outono/inverno),
logo após sua entrada no Brasil, em
1970. A esse esforço uniu-se um

personalizado sistema de
desenvolvimento de novos produtos,
junto à seus clientes - tecelagens e
malharias.
Da mesma forma, a Lipasa
(integrante da Divisão Têxtil do
Grupo Microlite) sustentou seu
marketing para garantir 25% do
mercado brasileiro de linhas de
costura industrial, com um trabalho

pioneiro, em seu segmento, na

prestação de serviço ao
confeccionista. Suas investidas se
cristalizaram com a edição do
boletim informativo.
"Algumas Linhas" (pautado com
matérias de moda, mercado e
tecnologia) e com a divulgação de
Books de Tendências que
acrescentavam, às informações gerais
sobre cada estação, uma orientação
do departamento técnico sobre a
linha adequada a cada tipo de tecido.
Nestes 20 anos de atuação no país, a
Lipasa sempre procurou, também,
estar presente em importantes
manifestações da indústria de
confecção. Participou ativamente da
fundação da Abrajeans (Associação
Brasileira do Jeans, hoje Abravest -

Assoc. Bras. do Vestuário), além de

patrocinar movimentos de
conceituados estilistas brasileiros.
Ao somarem, na realização do CIM,
a experiência e a tradição no serviço
de orientação de moda, a Polyenka e
a Lipasa confiam na maior

profissionalização e aprimoramento
de todo o mercado têxtil e de
confecção do país.
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Ím.MAGAL

~l
Contando com 5 lojas, em Campo Grande,

I Duque de Caxias, Bangu e 2 no Centro, esta
cadeia de lojas definitivamente conquistou

Ios 
cariocas. Antes de voltar às aulas, passe na

Magal. Lá você encontrará desde uma
simples borracha até calçados. Magal é

I diferente. Magal é da gente.
Rua Uruguaiana, 35/37

I Tel.: 296-6122

SHOPPING
CREDICARD
ACOMPRA\ANTAJOSA

I LI\LIVRARIA LEONARDO

I1

I 
Especializada em livros técnicos, a Livraria j
Leonardo tradicionalmente faz

I 
lançamentos que logo se tornam sucesso.
Av. Rio Branco, 185 s/s 2, 3 e 9
Tel.: 533-1277

Umm _______«« mmmm m

Íl-IY RARJA CULTURAL

I
I~1

Para você. universitário, que deseja uma
biblioteca completa, a Livraria Cultural tem
os mais famosos livros de Direito,
Economia. Administração e Contabilidade.
Rua da Assembléia. 10, lj. G
Tel.: 252-9100 'li_ ~l
CASA MATTOS
Amiga número um dos estudantes do Brasil,
a Casa Mattos, líder do mercado, conta com
15 lojas. No Grande Rio desde Campo
Grande, passando em Bangu. Nova Iguaçu.
Caxias, Niterói chegando até a cidade de
Campos. Estando a sua mais famosa loja na
Rua Ramalho Ortigão. 22, Centro do Rio. Lá
você encontrará tudo em papelaria, artigos
para desenho/pintura, livraria, do jardim à
universidade e livros técnicos.
Rua Silva Rabelo. 26 - Méier
Tel.: 269-31-^vi
POLAR

I os modelos são exclusivos. Não perca o
I caminho da escola, calce seus pés na Polar,
¦ sempre no caminho do bom gosto. São
| mais de 8 lojas presentes nos principais

bairros da cidade, Centro, Copacabana.
I Botafogo e Barra.

Rua Conde do Bonfim, 373 - Tijuca
I Tel.: 268-6403

I Quando se pensa em calçados, o primeiro |' nome que nos vem à cabeça é Polar, onde

I
I

_l

Tudo o que Credicard apresenta é boa dica. Vamos lá!
As melhores boutiques e lojas aceitam com prazer o seu Credicard. \ oce compra

o que precisa agora e paga em até 40 dias sem juros.
O Credicard também oferece outras ótimas possibilidades de pagamento. |unto

com o seu extrato mensal, o Crédito Rotativo e o Credicard Plus.

Se você ainda não tem Credicard, solicite o seu pelos telefones: 233-5614 na

cidade do Rio de Janeiro e (011) 814-3244 na cidade de São Paulo. Em outras

localidades, (011) 800-3869, DDG.
Ou passe em uma das agências, mais de 10.000. dos 30 Bancos associados ao

sistema.

rr<A COLEGIAL
O nome já diz tudo. A Colegial, nome i
tradicional no ramo de uniformes
escolares, conta com lojas também nos .
bairros do Centro. Bangu. Méier. Ipanema.
Ramos e Tijuca. Portanto, não deixe para
última hora. Rumo à Colegial.
Rua Francisco Batista. "3 - Madureira

j Tel.: 390-4310

IT,

LIVRARIA ELDORADO
Do jardim ã pós-graduação, a Livraria
Eldorado tem os mais famosos autores.
Além da Barra você tem mais 2 lojas na
Tijuca.
Av. das Américas. 4.666. lj. 20" - Barra da
Tijuca
Tel.: 325-5255

-1

~l

~l
CASA CRUZ
O slogan por si próprio diz tudo "a maior
papelaria da cidade." Especializada em
material técnico de desenho tanto nacional
como importado. Além desta loja. a Casa
Cruz tem mais 3 pontos-de-venda a
escolher: Centro do Rio. Madureira e
Campo Grande.
Rua José Clemente. 65/6"" - Centro / Niterói

!

j Tel.: 221-0546

IBRENDS
Nada como estar bem vestido até na hora de
ir à escola. Na Brends você encontra desde a
linha infantil até o adulto modelos
exclusivos em jogging, ginástica e outros
esportes.
Rua Visconde de Pirajá. 550.1í- 111
Ipanema
Tel.: 294-6193

__J~l

I
I
I

Ll_
fT:A MALA ORIGINAL - BAGAGGIO - CASA

NIOAC
Prepare-se para chegar bem às aulas;
verifique os cadernos, mas antes de
colocá-los na pasta, não deixe de passar
lojas Mala Original, onde não faltam mal
pastas e tudo o mais. No Centro e Tijuca
você encontrará mais 5 lojas.
Av. N. S. de Copacabana. 450 - A
Tel.: 23~-3T95

_l
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Já começou a única liquidação de verão da cidade com sombra e água fresca.
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decoração
uma arte
Uma alergia fez Mary Ann Pedrosa
trocar a pintura a óleo por tapeça-
ria, serigrafia e decoração. A me-
lhor amostra do trabalho que de-
senvolve há 17 anos está em seu
apartamento: a simplicidade dá
um tom informal, com destaque pa-
ra a paisagem e os muitos quadros,
assim como permite aproveitar os
aiüigos sofás que a acompanham
há a?ws e transformar um armário
num bar, num canto realçado por
uma tapeçaria dela.

Página 2

Torneira
pode ser
escultura
na hora do
acabamento
Página 7
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Artista vive para duas artes
Fotos de Geraldo Viola
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Patrícia Mayer
3 ary Ann Pe-

drosa pinta
desde, os 18
anos. mas,

depois que apareceu uma
alergia uo óleo. especiali-
zou-se cm tapeçarias e se-
rigrafias. Paralelo à pintu-
ra, Mary Ann desenvolve
há 17 anos um outro tipo
dt arte: decorar. .

O apartamento onde
mora com o marido na
Lagoa é o cartão de visitas

o que faz em decoração.
Em amplas salas voltadas
para a bela paisagem,
criou ambientes informais
com os móveis que acom-
panham sua vida há anos

- .em seis filhos e seis
netos e hoje apenas o filho
menor ainda está em casa.

Mary Ann derrubou pa-
redes, incorporou um es-
critorio à sala. reformou
sofás com novos revesti-
mentos e adaptou uma es-
tante que tinha na ampla
casa onde morava em Bo-
tafogo. Embutiu um bar
num armário do living com
revestimento de fórmica e
uma geladeira, com portas

• que se fecham quando não
está sendo usado. "A.s coi-
sas são para funcionar,
sem preocupações." diz
ela, referindo-se ao clima
relaxado que impera na ca-
sa, apesar da arrumação e
até de toques sofisticados,
como o cantinho todo
montado com sofás e pol-
tronas de couro Chester-
íield. 0 moderno está no
escritório, onde o sofá de

canto é o único móvel no-
vo da ambientação.

Os estofados são todos
em tons crus. para não
ofuscar a coleção de qua-
dros (Volpi. Décio Vieira,
Mabe. Antônio Maia. Má-
rio Mendonça entre ou-
tios), os móveis antigos
(como a mesa D Maria, o
console baiano de jacaran-
dá, a mesa mineira) ou
artesanais (como a mesa

do Bananal). Os objetos
de enfeite ela revela que
vieram aos poucos, de fa-
mília. viagens, antiquá-
rios, cada um com uma
história. De valor, a cole-
ção Noritake. As pratas
estão guardadas —"dão
muito trabalho para lim-
par," segundo ela.

Traçando um paralelo
entre as duas artes que são
paralelas na sua vida, Ma-

ry Ann gosta de identificar
cada uma delas. "Os enfo-
quês são diferentes. O pa-
pel é meu e tenho liberda-
de absoluta. Para o clien-
te, na ambientação ou ar-
quiteta de interiores, há
sempre o limite humano
de outro, que tem necessi-
dades diferentes, mas que
devem ser respeitadas por
quem decora" — define.

No living,
os tons são

sempre
claros para
não ofuscar

a coleção
de quadros
e os móbeis
da artista
plástica

i
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No cantinhp
que surgiu j
no \
apartamento
após a
reforma,
Mary Ann
montou um
escritório, :
com estante
adaptada
para som è
vídeo e '¦
amplo sofá
de canto
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MARCO MÓVEIS E DECORAÇÕES está promovendo a mais
FANTÁSTICA LIQUIDAÇÃO deste ano. Os móveis mais
sofisticados, com designs exclusivos, de fabricação

própria, pelos menores preços da praça.
Oferecemos aos nossos clientes projetos exclusivos

de decoração gratuitos e garantimos entregas pontuais.
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MARCO MOVEIS sempre
vende mais do que
os concorrentes, l _ -
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MÓVEIS E DECORAÇÕES
IÕJAS: BARATA RIBEIRO. 503-A • COPACABANA • 255-304Ó • CONDE DE BONFIM. 98 • TUÜCA • 24Ô-6300 • RIO-PETRÓPOUS

• KM 1 • 771-0186 '* FÁBRICA: R. BENTO GONÇALVES. 21 • D. DE CAXIAS • 771-67ó<?
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Móveis rústicos na serra
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Marceneiro mostra

em Petrópolis

suas criações

Em 
Pclrópolis, a galeria Aloisio

Magalhães (ao lado da Prefeitu-
ra) montou uma exposição Movelaria
Rústica, com móveis do marceneiro
restaurador Francisco Cardoso. Ele
preparou 20 objetos, entre peças uti-
litárias e móveis no estilo dos que
eram usados pelos fazendeiros do
século passado nas cidades históricas
de Parati, São João Del Rey e Tira-

dentes. São oratórios, cristaleirás, ar-
mários, consoles, batedeiras dè sor-
vete e ate bancos de escravos, feitos
em seu ateliê na rua Pires 60, no
Barreto, Niterói. Para dar maiór au-
tenacidade ao móvel, Francisco bus-
ca em ferros-velhos e oficinas as fer-
ragens e dobradiças que mais se apro-
ximam do estilo recriado. Quando
não encontra ele mesmo envelhece as
peças. Além da exposição na Aluisio
Magalhães o artesão pretende reali-
zar uma série de outras nas secreta-
rias de cultura dos municípios do Rio
de Janeiro e criar a Casa de Artes e
Tradições Populares aberta a tddos os
artistas. (L.R.)

O marceneiro Francisco Cardoso mostra moveis
coloniais em Petrópolis

i Como ímã de geladeira a criação de
\ O Cruzeiro custa CZS 240,00

O1 amigo da

onça está

de volta

Para enfeitar

| a geladeira ou o
\ móvel cia sala

um hit dos 50

| amigo da onça está de novo na
: praça. Foi revivido pelos desig-
\ ners da empresa paulista Fake e podem
! -cr t ncontrados na Regina Presentes —
j em forma de imã de geladeira — por
| ( ZS 240,00 — ou uma simples escultura
| para enfeitar um móvel da sala — CZS
i 5(.i0,00. Está fazendo o maior sucesso
; corri outros lançamentos dos anos 50

como a moça com coque alto sentada ao
¦ íado de um cinzeiro — CZS 710,00 — e
; portü-retratos imitando os ingleses, de
! prata trabalhada por preços entre CZS 6
| mil 500 e CZS 7 mil, A Regina Presen-
| tes f ca na Visconde de Pirajá 282 loja E

- além destas novidades oferece uma
| variedade enorme de pequenos objetos
| para a casa. (L.R.).

Uma figura insólita para
decorar o móvel da sala por
CZ$ 590,00

v,|pag«iai!^
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Laqueaclo Branco Liso,

cz$í
Mogno ou Cerejeira Liso

V W cz$ 7.690 w
"VISITE OS REVENDEDORES GUELMANN

•
CO^MA

QUARTOS COZINHAS
BANHEIROS

LOJA: Rua Barata Ribeiro, 81
Copacabana - Tel 541-6146

e 351 7696

mm
MOVEIS LTDA

Rua Conde de Bonfim, 86 A
Tijuca-Tel. 234 4197

ÍMOLADOS

COZINHAS, BANHEIROS
ARMÁRIOS DE QUARTO

SHOW ROOM:
Rua Dom Bosco, 62
Riachuelo-Tel.(021) 281 5110

261 4076

\-^_f_f__5»_

<3
RIO: Rua Frei Caneca, 111
Tel. 242 0512-Centro
NITERÓI:
Rua fVarschal Deodoro, 143
Tel. 717 5830-Centro
FAB. i> EXPOSIÇÃO:
Av. Pres. Roosevelt, 1140
KM. 1E.5 Rod.Amaral Peixoto
Tel. PABX 701 5136

Am
ALEXANDRE
MATIAS

Rua Leandro Martins, 61
Loja A Centro Tel. 253 8341

C__.Tf.__.
R.Pref.Oiímpio de Melo.2105 A
Benfica(021)284 2294*264 3407

\MOVEIS/
«* Mais de 25 anos de Tradição 4?

v& Produzindo £$
i& Réplica do Colonial Europ-i-j mf

«à Móveis ffl

^ em M
yÈk promoção Éw

*»com preços J|»

^& especiais M

MÓVEIS VIGO
Rua Oscar Bueno, 690

Tel.: 796-0442-796-0439
Mesquita Nova Iguaçu
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Fotos de Jorge Mendes
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Fotos de Geraldo Viola

Numa simpática casa
colonial no Flamengo
há máueis ousados e raros

Lúcia Rito

Eliá Protássio ensina a misturar a tinta em pó e a
desenvolver várias técnicas de pintura sobre porcelana

intura sobre

estúdio Babilônia, criado por Guide
Vasconcellos. continua funcionando a
todo vapor numa simpática casa colo-

nial perto da Praça São Salvador, no Flamengo.
É ali que podem ser encontrados alguns dos
móveis mais divertidos no mercado, criações
ousadas e que fazem um contraponto interessan-
te numa decoração clássica. As novidades do
Babilônia são dois móveis de Fabrizio Checarei-
li, uma cômoda em mogno (236 OTN). que
também pode ser usada como divisória, e um
console batizado de Cálice, também em mogno,
com os pés trabalhados em pó de ouro (218
OTN). Há ainda um gaveteiro parecido com
uma caixa de correio espacial, criado pelo desig-
ner Schiro Kuramata em fórmica e laça com os
pés em metal laqueado por CZS 55 mil. nas
cores rosa pantera e preto; e o espelho Diva. de
um dos designers da Menphis, Ettore Sottsass.
em vermelho e lilás por CZS 29 mil 400. Quem
estiver pensando em colocar na decoração algo
insólito e raro no mercado, pode passar no
Babilônia que sairá surpreso com tantas ousa-
dias. O endereço é Rua Senador Corrêa. 5.

M

?

O espelho Diva lem
bolas laqueadas, .

triângulos e celulose e
custa CZ$ 29.400.

pa
Uma especialista na
técnica anuncia cursos
para março

liá Brazil Protásio tem 64 anos e
há 20 faz pinturas sobre porcela-
na. Mês que vem. ela recomeça a

r aulas para turmas de iniciantes e
garante que em até um ano é possível
dominai totalmente a técnica. No seu
ateliê n.i Tijuca (tel 248-2660) ela ensina

diversas técnicas de uma pintura miie-
nar. mas diz preferir a japonesa — a que

á maior liberdade por não precisanriscó
e é feita livremente. 1

"Muita 
gente prefere a canetadajque

a mais é do que passar um desenho do
papel para a peça e pintar os espaços
vazios'*, explica, "mas o ideal é exercitar a
criatividade pintando direto o que se ima-
gina."

Para se manter atualizada com as
novidades, Eliá assiste periodicamente a
seminários sobre pintura em porcelana
promovidos pela Associação Brasileira de

itores sobre Porcelana, em Copacaba-
i. que reúne milhares de adeptos no Rio.

Ela costuma comprar louça em São Paulo,
Paraná ou Blumenau e prefere as tintas
alemães e francesas para as pinturas, mas

>nhece que, para só usar material im-
portado, é preciso no mínimo CZS 3 mil
para se iniciar na arte.

As turmas de Eliá são pequenas
- não mais que cinco pessoas — e ela

cobra por mês cerca de CZS 800 por aula
semanal de uma hora. (L.R.).

_^ ______.- O arquiteto \ ' § m m
WO I Q TI Fabrizio i I i 1I UOICuilCl Checarem 11 Si

:m %. ;_ ^^fc^^^l^^^fflf^ Schiro Kuramata.



; tf*^** -r.^^aif.

.ir ij !sr~ ~"irc>r
:.! '::'¦ 

si. : .HV A ! K
:»!¦• AHA. . . A ¦ !A {._,
iit^LUii-: L.:.Ü £_£__. • A
:--¦£ --•¦"i,";,*'.^;:-"-~i —¦- ......4.'_.„---.. * —™

' PP ! 1 I
\¥m] 1-aÍ

! ^ il _

4
¦IV;

ijfjt^-.'. ¦ .Ç.. ¦« .»Wff ^ ij%.4C.w*^ ¦"' -
-í>.:.: C-^*J&5íSê^

!;.;.¦•¦ ' :¦:: 'Xv^í^.' -::':

El . * . t f ífí»
_-T ***_.'' . •?* -'•

ria
I i !

pj|-r=

Madeiras:
Cerejeira, Mogno.
FreIJó, Sucupira e
Marfim • Laqueado,
laça e alto brilho
em todas as cores
e tonalidades •
Fór mica em todas
as cores e
tonalidades •
Molduras e treliças
em vários modelos

Venezianas •
Espelhos como você
desejar • Exclusiva,
de acordo com o
projeto que você
apresentar.

EBEUSPr«Trra*E-_UI»7.:U]sl
Portas, divisórias, estruturas, gavetas e calcei, os com espessura de 18 mm.
Verniz, poliuretano e tintas de acabamento fornecidas pelas maiores Indústrias do pafs e de
qualidade absoluta.
Todo montado com parafusos de aço e buchas de nylon.
Montagem efetuada por profissionais da própria fábrica, do maior nfvel profissional.
Garantia total contra qualquer defeito de matéria-prima ou de montagem.
Projetos efetuados por técnicos em aproveitamento de espaço e decoração.
Execução de projetos personalizados com absoluta fidelidade a plantas e especificações.

VOCÊ AGORA COMPRA
DIRETO DA FABRICA
ATOÉÇCl©E CUSTO

E Isso aí IO Salão de Fábricas de Móveis inaugurou na rua dos Rubis, 1.715a sua mo-
derna Indústria de armários embutidos, cozinhas planejadas, banheiros e estantes. E
vai vender tudo a preço de custo Industrial.

%l *a&o\ oferta sensacional de lançamento
M^J* * 

em 3 pagamentos sem juros.
jowfeiifí
CEREJEIRA
fc MOGNO ou
WBRANCO

PREGOS PRORROÊAÒOJS:'* •, '" 
I I ©A -

.MPRE.ERIVE_.'MEI\r.EÀTE 29/2.. ¦ Ifiòlf mod.V.r.

.. E OLHE SO O PREÇO
DOS COMPONENTES:

Gaveta estreita  1" larga  1
Caiceiro estreito

largo  1
Prateleira estreita 

larga
Gravatelro

.070.
-280,1
•25.
.120,
*SS,
MO,
125,

ntsco MUDAM ¦ wa voa CALCULA QUANTOS m1 O S£U ARMÁRIO VAI OCUPAR:
MLH.TVUCA O RESULTADO PELO PREÇO DO m» OO NOSSO ARMARtO. OU SEJA:!.-«CLOO.JOMA
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Z. Norte:
Av. Suburbana. 5.214
Junto ao NorteShopping

591-3434
Barra:
Av. dasAmérlcas, 7.380
Centro Com. RIOMAR

325-7294

Fábrica:
R. dos Rubis. 1.715
Rocha Miranda
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Uma opção de qua-
lidade e beleza para
coberturas são as te-
lhas esmaltadas da Ce-
disa. O acabamento
esmaltado, que tam-
bém funciona como
isolante térmico, ga-
rante grande resistên-
cia ao tempo, conser-
vando sempre a apa-
rência de nova. Por
não absorver água,
evita o desgaste dõ te-
lhado. protegendo o
madeirarr.ento. Nos
estilos romano e ger-
mãnico. são apresenta-
das nas cores narurai
marrom, verde grafite
e azul cobalto. que va-
lorizam o projeto ar-
quitetònico. Informa-
ções pelo telefone 2-40-
2241.

Na hora de pintar
paredes, a melhor op-
ção é por uma tinta
que garanta boa quali-
dade e resistência.
Pensando nisso, a Co-
ral Tintas está lançan-
do a CoralPlus lOOTc
Acrílico, que é uma
tinta látex à base de
resinas acrílicas, coin
maior resistência e du-
rabilidade do que o lá-
tex comum. A Coral-
Plus, além de ser uma
tinta Ia vá vel, resiste
melhor ao tempo e às
intempéries e apresen-
ta um maior poder de
cobertura e alastra-
mento. Disponível em
várias cores semibri-
lhantes e foscas, a Co-
ralPlus está à venda
nas melhores casas do

Gera'do Viola
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Um modelo diferente de torneira sempre dá
um toque original na decoração. Uma suges-
tão da Orieans é o modelo unitário com bica
alta, ideal para lavabos, pias de bar ou mesmo
para pias auxiliadoras. Em metal cromado,
traz como novidade o volante, com design que
lembra o de registro, acoplado na própria
peça. Na Só Detalhes pode ser encontrado
esse modelo e outros da linha de metais
Orieans. 0 preço é CZS 9 mil 260 e o endereço
é Av. Ataulfo de Paiva. 226-A.

Mauro Nascimento
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Bambu e palha
A utilização do bam-
bu e da palha como
revestimento para
parede e cortinas
concede ao ambiente
um aspecto ao mes-
mo tempo rústico e
gracioso. Na Spazio
podem ser encontra-
das cortinas nos mo-
delos de enrolar ou

painéis de correr em
bambu e palha de bu-
riti. As cortinas com
black oui que é feito
com a própria palha,
custam CZS 4 mil 200
o metro quadrado e a
simples sai por CZS 2
mil 400 o m2, com
colocação. Além das

cortinas, a Spazio
oferece também re-
vestimento para pa-
rede do mesmo mate-
rial da cortina. A
Spazio fica no São
Conrado Fashion
Mall — Estrada da
Gávea, 899 — loja
101-D.

Cerâmica rústica
Terragrés é um revestimento cera-
mico da IASA. con esãh rústico
sofisticado, que pode ser usado em
qualquer ambiente. As peças apre-
sentam um aspecto semi-artesanal
nas cores ouro, platina, ferro, cro-
nu» e prata e nos formosos 10x20
20x20 e 20x30. que possibilitam
uma gama muito grande de dese-
nhos e combinações. Para evitar o
desgaste do piso e garantir uma

aparência sempre neva. i aplicado
sobre a cerâmica um «—j/fe su-
per resistente, que tombem fociitía
a manutenção e a ampcia. A cera-
mica Terragrés pode ser encontra-
da na CesaShow — Rodovia Pre-
sidente Dutra, 4200-loja C e na
Pasquale Papa — Rua São Ma-
nuei, iô — Botafogo e informa-
ções pelo telefone 280-26%.

Arliete Rocha
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Fotos de Geraldo Viola
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Uma paisagem à
Poucos móveis criam
um ambiente agradável
e convidam o visitante a
chegar à janela

jucia Rito

Ao primeiro olhar, a paixão pelos anos 50 nos móveis pede palito e na cadeira Courbisier

Avista 

é tão atraente que o estilista Zé
Roberto Bittar, da L'air du temps, em
Ipanema, decidiu não competir com ela,
optando por decorar seu apartamento no

Lido com poucos móveis. Como adora remexer em
brechós para encontrar preciosidades, fixou-se nos
anos 50 e na linha pé-de-palito e foi procurando aqui e
ali até montar a casa.

Assim que se abre a porta, a primeira visão já
provoca impacto: uma cadeira Le Corbisier com pele
de boi domina a cena. Ao fundo, um bar desenhado >
pelo dono da casa, em formato de ameba, ganhou
banquinhos em fórmica como complemento e uma
estranha e exótica flor de madeira trazida de uma
viagem a Bali, dando um colorido tropical. Perto do
janelão que dá para uma amendoeira, um sofazinho
com almofadas em preto e branco convida ao bate-
papo, com a vantagem de ver o mar de Copacabana
ali perto.

Um tapete indiano leva à outra salinha de estar,
onde uma mesa com os pés trabalhados em madeira,
como uma escultura, chama atenção, e o sofá cinza,
também desenhado por Zé Roberto, complementam
a decoração. A sala de jantar é pequena, mas parece
mais espaçosa graças à mesa, também em formato de
ameba*, criada pelo estilista, em fórmica cinza e preta
e pés-de-palito. As cadeiras também anos 50 ganha-
ram revestimento em preto e estamparia salpiquete
feita por Sérgio Rui, Zé Roberto ficou tão satisfeito
com as soluções que encontrou para o apartamento
que decidiu fabricar algumas peças sob encomenda."Vou iniciar a produção da mesa. do bar e estou
pensando em lançar um móvel de dois andares, para a
televisão e o vídeo também em forma de ameba,
como se fossem dois feijões. "Quem se interessar em
encomendar a idéia é só procurar o estilista na Farme
de Amoedo. onde ele pode ser encontrado na butique
L'air du temps".
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Cz$ 39.8303
Laqueado Branco Liso
czs 6.490, m2

s/com p.
Mogno ou Cerejeira Liso
cz$ 7.690, m2

s/comp.

EM 3 VEZES IGUAIS

COZINHAS HERCULES
Nova linha 88

Sempre a melhor cozinha
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VALQUEIRE
Estr. Intend. Magalhães, 635
Tels.: 390-0560/390-0740

FREGUESIA
Estr. de Jacarepaguá, 7725/loja A

Te!.: 392-2808

MEIER
Rua Dias da Cruz, 405/lj. B
Tel.: 591-2046

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 63/loja A

Tel.: 284-8142 - Plantão Eletrônico aos domingos
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Na saZa cfe
jantar o
espaço é

pequeno, mas
a mesa em

fórmica pretae branca, em
formato de

ameba, e as
cadeiras pé de

palitorevestidas em
plástico com
estampa em

salpiquete
solucionaram

o problema.
Ao fundo um

relógio
comprido,

anos 50, faz'charme

Um tapete
indiano separa
os dois
ambientes de
estar e abre
caminho para
uma mesa de
centro e um
sofá cinza com
almofadas
estampadas em
tons degrades

No hall de
entrada cabe
apenas uma

mesinha
pé-de-palito

para abrigar
o telefone

antigo e um
vaso de

cerâmica com
estrelissas e a

cadeira
revestida em

plástico
salpiquete
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ARMÁRIOS E ESTANTES
EM MADEIRA MACIÇA.

Padrão exportação.
Em madeira nobre, beneficiada com

o processo exclusivo de
desidratação e deseivàção.
Sem similar no mercado.

OPÇÕES DE PORTAS EM:
TRELIÇAS, VENEZIANAS E ALMOFADAS.
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Diituon
MEIER
Rua Dias da Cruz, 405/loja B
Tel.: 591-2046

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 63/loja A
Tel.: 284-8142 -Plantão Eletrônico aos domingos
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CENARIO 

— Rua Visc. de Piraja, 414
I^SBPr TEL: 227-1007 
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ImHBm ROSSINI — Casa Shopping

Pm 

WBM1 TEL 325-3534

e em todos os revendedores |
LIGNE ROSET de Sao Paulo !:
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No meio do caminho há uma loja
Fotos de José Renato

Flores e frutas de papier machê, tapetes, cestas, almofadas: os
complementos para o toque final da decoração

Patrícia Mayer

^kT O Meio do Caminho pre-
J"ti tende ser um meio do cami-
nho andado para os profissionais

de decoração. Lá. em pequenas
salinhas arrumadas com muito
charme, é possível encontrar
aquele detalhe que faltava para
complementar a decoração.

A loja, idéia das decoradoras
Cristina Bomeny e Vera Grillo,
não tem a intenção de vender o
sofá ou a mesa da sala de jantar. A
preocupação é com o lado micro
da decoração. "Aqui o cliente en-
contra aquela mesinha de centro,
as almofadas, uma escultura ou
peça de artesanato bonita", diz
Vera.

Sempre em contato com artis-
tas, remexendo o comércio paulis-
ta ou desenhando e mandando
fazer, elas inauguraram a loja há
algumas semanas com um estoque
que já inclui frutas e flores de
papier mâchê, almofadas pinta-
das, luminárias de chão de ratan
em forma de cesto, castiçais de uu l-uhuiuuj
ferro, esculturas em terracota de
Paulo Vergueiro e Stênio Pereira,
entre outros. E, aproveitando o
apropriado espaço da casa antiga
do final do Lelon (ao lado do
Florentino), apresentam também
materiais de acabamento com no-
vo appeal como o baixo relevo
Pilar Domingos que reveste uma
parede, uma mistura de argamassa
de vários materiais com composi-
çáo de uma ruína.

No Meio do Caminho também
faz projetos de decoração e acaba-
mento e representa a Casa Forta-
leza de tecidos como algodão,
chintz e emborrachados. Ao fun-
do, além das decoradoras, o deco-
rador Davidson Rocha, autor de
algumas idéias que tornam a loja
original. Passando o Florentino,
No Meio do Caminho fica ao lado
da Escada Artesanato, na Rua
Gal. San Martin.

O que
interessa na
No Meio do
Caminho são
os objetos de
enfeite ou
detalhes de
acabamento,
um meio
termo entre
o rústico e o
sofisticado
ou encontro
dos dois,
como a
bancada
deste bar, de
pedra
mariana
empilhada e
o
revestimento
de sisal na
frente e nas
paredes.

L Sao-CamaÍE2£?) t

PROMOÇÃO ATÉ 29/02/88 
®t|

ou fim de estoque

20% de desconto

Sobre os sofás revestidos dos tecidos
em promoção

Exemplo:

GAO CAMA DE CASAL
em Popeline (Tecido B)
De Cz$ 67.300, por Cz$ 53.840

CENARiO — Rua Vise. de Pirajá, 414
TEL 227-1007

R0SSÍN! — Casa Shopping
TEL 325-3534

e em todos os revendedores
LIGNE R0SET de São Paulo

m
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CONSERTOS m 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 compromissoFinanciamento s.'jl/.os

V. M. G. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. Amaral Peixoto. 178 Gri_po 401 Centro —
Niterói: Atendemos em todo Grande Ro

Tel. 718-7260 Hor. Comi,
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Bcx o-, Banheiro
+ Quadres e Espeiftoc

Painéis e Molduras
Cristais e Vidros

Vid. Decorações Ledo C. Bonfim, 725
Tel: 208-4998

Sofá Medalhão jacarandã1
':.'.-X.Í

\ |

f. TiI !

—i—^^«^«^—H—|^^^^
A maior loja de móveis Antigos e

Modernos do Rio de Janeiro.
Rua dos Inválidos, 59/63 Centro

Tel: (021) 252-9002 RJ

Soja Luis XV

,i «Bsd»Í£_?i

i'' : Ir tàf
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Cadeira Luis XV

4 ANDARES
de permanente exposição de móveis
antigos, com elevador à sua disposição
e grande variedade de peças avulsas.

Cadeira de braço Dona Mana Poltrona vóoriana

COMPRAMOS
VENDEMOS
TROCAMOS
FINANCIAMOS

Cadeira medalhão com braço

EXCEPCIONAIS
COSDIÇÕES DE

PAGAMENTO

Poltrona Berger Uus XV
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BOX Casa Carvalho Gongalves

.... ,.rv Vidros e Espelhos Ltda. ^
KB INIfP A desde 1875 patejcteaoos cob direito MWklO^fa^fa.^ EXCUISIYO DE FUfilCAfifl ~,i#NlkH^ Espeaalistas em ventiladores de teto com

^ ~ ^ " pis em madeira decoratrvas e residenciais.APROVEITE 0 DESCONTO E A PRONTA * '
ENTREGA 25 ANOS v

rpg? rppq y *3*. ^TRAD»?A0 E P10NEIRISM0
E5I fcLHU Vidros Nocionois « Es.rangeiros. ^ ^

^ M e; m Importaqao e Exportaqao. FABRIC* R. Or fajusio Be M,randi 1274 - SP -
2^5 CT y 9 1 W R da Constituijao, 39/41 i yapus TeK (Oil) 262-935^. 62-17861 62-1791 f

Vends e co>oca;do de persianas novas e reformadas \ l ¦ Llii J;ji| REVENDEDOR AUTORIZADO BLINDEXLavagem especial em persianas de tec»dos (Entrega em 72 horas) ' , ; H "~Ponas e drvis£>es sanfonadas paints. venesianas extemas e cortinas de enrolar '/  Tf=TJn:=::::f=::1 ]GARANTIA D£ 1 AfiO P/ QQ SERVigO f  U [ [11111 | M ; T
O MENOR PRA20 DE ENTREGA DO MERCADO dr j [|l! llliii I ywr » «ii f °3 S 1 * * * 0ORCAMENTO S' COMPROMISSO Oft 3 U 3SJ TKC¦iC^MS^CH V j ,FINANC1AMENTO S JUROS ffiSfSQ  '  Li L-JV. M. G. REPRESENTACAO LTDA. ^ " ju.«. itfl.  Modelo C-1 f/.-jdelo C-3 Modeio 2-Sirr.ples Modelo 3Av. Amarai Peixoto. 173 Grupo 401 ^^y^y^//77Jli\\\\ \ \\\v \Vvwv^Centra — Nitercn <wYlL/< IlllllA 1 \ .Y\\\W ^ ra /gu >¦ pa:Hor Com' „«—»—*—¦ R. Vise. DE PIRAJA 550 GR. 607 RJ i3TB5U49

REDES KARI A PROTEQAO INVISlVEL
° Redes de Pro,e?3° Para iane!as e varandas de §^j!&UliJA&r¥TflQ- 

^,0^^
• Cobertura p'piscina protege a crianga e evita i cs%(f—'^ " ^ /O

folhas e sujeira. jiiSi.
; T • >S • 100% nylon importado, resistindo at6 300 kg/m2. SuflGE UMA NOVA MANcIRA DE COPiAR SEUS FUMES COM ECONOMIA VOCf FAZ

Eliminando a co!oca?ao de grades nas janelas DIRETAMENTE COM 0 IA30RATORK) E RECE3E NA H0RA UM DESC0NT0 DE 40%.
i ' <J ? 

"'I 
I ^reas de servi$os. No5sospre?os • 12fotos9x 12 3-ji.od

| til <1 • „ Rio de Janeiro: (021) 221-3781 Campinas: 0192) 41-1582 ^cfoiosS^ 676.00Hj ! j" ... Sao Paulo: (011) 957-1826 Flonanopolfs: (0482) 47-2341 -36fotos9Ki2 97i.<0
QUALOJER DUVIDA COV°A1E f.OSSOS PRECOS CO'.- A TA3ELA OcICIAL O-j FACA-NOS UVA VISITA s. V ROASENADOR 0AN7AS 19 saia 812 220-3283 y

GW? 

A DESCONTOS ATE 50%^ ,

In 5 f\ 
p™motmeeeprS«arefies BOM 

BUNDEX/viTiiMPiER
_Ja _^4$ jg^ REVENDEDOR AUTORIZADO /

CERAMICA CASA SHOPPING F=j=| fTTT) CT—H OOC +AOO
RIO DESIGN CENTER AV. ALVORADA, 2150 j . .. Uvii?
AV. ATAULF0 DE PAiVA, 270 — LOJAS 116-117 L0JAS G/H — BLOCO j j JJ i

V LEBLON — RJ — TEL.: 259-1344 BARRA - RJ - TEL, 325-5S66 ^ 11 1 r^fT I~~T.' 
'

 —  Kodelo C-1 Modelo C-3 Para Ducha Modelo 

^ 
^\||r _Aj^_darAmerica^4^0Saia^^to^^rofi^Son^]

RESSENCIAIS 0 ASslsT^ I A* T Nl C A
PERMANENTE

CENTRO — Av Mem de Sa, 206-A Tel.. 242-6177 — Estacionamenlo proprio. CREDICARD
I ZONA SUL — Rua Djalma uirich. 110 si. 213. Tela; 287-7438 • 287-1247 • 287-5297 • RlO de Janeiro - RJ. Alvsrwita eMadoIra2.3 e 4 qta. Chal6s con) 2 c 3 qls Casas 2.. 3 s 4 qis vararxJa

TOTALMENTE PR0NTA EM 30 DIAS t-—eBbr^

0 S MAIS—V E N D i DOS I 
LAJ0TAS C0L0NIAIS

A_S RESE N HAS PARA PISOSiE REVESTIMENtOS

ViDA CULiyRAL descontos 0(\Q/np atf &y /o
JO-RNAL DO BRASIL  L0JA:AV. ATAULTO DE PAIVA, 270 - L). 115

f<B 

/ | RIO DESIGN CENTER - RIO DE JANEIRO
f&X'i AP*&. TEL:(021) 274-4142
i",;' p iw P j__ FABRICA:RODOVIA RS-020 - km3 - GRAVATAi-RS

™ 

EMfflsi«

TODOS OS ^ SABADOS. RUA mexico. 41/602
262-6619 © 262-7374 

A PARA SEUS FILHOS
LÀBQRAT0RI0. FOTOGRÁFICO

PRÈ-FABRICADA

Casa Carvalho Gonçalves
Vidros e Espelhos Ltda.

desde 1875

B0X 
'

BLINDEX

VÁRIOS MODELOS
0ESC0VT0S ESPECIAISPATOfTlAOOS COM OIREíTOEXCLUSIVO DE FUmClÇÚ

Especalistas em ventiladores de teto com
pás em madeira decorativas e residenciaisAPROVEITE 0 DESCONTO E A PRONTA

ENTREGA 25 ANOSTRADIÇÃO E PIONElRiSMO
ESPELHO

231-1919

Vidros Nacionais e Estrangeiros
Importação e Exportação.
R. da Constituição, 39/41

NÃO COMPRE IMITAÇÕESFÁBRICA R. Dr Augusto de Miranda 1274 — SP
E VENDAS Telv (011) 262-9354. 62-1786 e 62-1791

PERSIÃNAS
Verticais e Horizontais

CONSERTOS EM GERAL QUALQUER MARCAVenda e colocação de persianas novas e reformadasLavagem especial em persianas de tecidos (Entrega em 72 horas)Ponas e drvisôes sanfonadas painéis, venesianas externas e cortinas de enrolarGARANTIA DE t ANO P' OQ SERVIÇOO MENOR PRAZO DE ENTREGA DO MERCADOORÇAMENTO S' COMPROMISSOFINANCIAMENTO S JUROSV. M. G. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. Amaraí Peixoto. 178 Grupo 401

Centro — Niteró*
Atendemos em todo Grande Rio Tel : 718-7260 Hor. ComJ

TEC-T&HPEK
Modelo C-t Madelo C-3 Hodeio 2-Slmples Modelo 3

R. VISC. DE PIRAJA 550 GR. 607 RJ

REDES KARI A PROTEÇÃO INVISÍVEL
o Redes de proteção para janelas e varandas de
aptos.

Cobertura p/piscina protege a criança e evita
folhas e sujeira.

100% nylon importado, resistindo até 300 kg/m2.
Eliminando a colocação de grades nas janelas e
áreas de serviços.

Rio de Janeiro: (021) 221-3781 Campinas: (0192) 41-1582
São Paulo: (011) 957-1826 Florianópolis: (0482) 47-2341

SURGE UMA NOVA MANEIRA DE COPIAR SEUS FILMES COM ECONOMIA VOCÊ FAZDIRETAMENTE COM 0 LABORATÓRIO E RECEBE NA HORA UM DESCONTO DE 40%.
Nossos preços *12 fotos 9 *12 331.0024 *otos 9 x 12 676,00*36fotos9* 12 .... 971.4036 fotos 10x15 1036.20QUALQUER DUVIDA COMDARE NOSSOS PREÇOS COV A TA3ELA OFICIAL OU FAÇA-NOS UVA VlSiTASUA SENADOR DA\'AS 13 sa'a 8'2 220-32S3 J

REVENDEDOR AUTORIZADO
CERAMICA

RIO DESIGN CENTER
AV. ATAULFO DE PAIVA, 270 — LOJAS 116-117
LEBLON — RJ — TEL.: 259-1344 Modelo C-1 Modelo C-3 Para Ducha Modelo 3

PÁ EMMADEIRADE LEI

VENTILADORES

RESIDENCIAIS
2 ANOS DE GARANTIA iwiiv,y.-vv.iM.wa
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DINERSCIUS

PERMANENTE Pgaggã]
CENTRO — Av Mem de Sá, 206-A Tel 242-6177 — Estacionamento próprio. CRH)iCARD
ZONA SUL - Rua Djalma Ulricfi, 110 sl. 213. Tels: 287-7438 • 287-1247 e 287-5297 • Rio de Janeiro - RJ. Afvonarla e Madoira 2,3 o 4 qts Chalós conj 2 o 3 qls

TOTALMENTE PRONTA EM 30 DIAS
VENDAS: R. Sete de Setembro 88 s'1208 Rio

Teí: 242-2956

Casas 2.. 3 a 4 qls varanda
e atxipo p'carros

LAJOTAS COLONIAIS

PARA PISOS E REVESTIMENTOS

DESCONTOS Ofl0/
DE ÂTÉ ^ fO
L0JA:AV. ATAULFO DE PAIVA, 270 — L) 115
RIO DESIGN CENTER - RIO DE JANEIRO
TEL:(021) 274-4142
FÁBRICA:RODOVIA RS-020 - km9 - GRAVATAÍ-RS

JORNAL DO BRASIL

VÁRIOS MODELOSo COM OU SEM LUSTREHELICE EM MADEIRAOU METALCONTROLE DEVELOCIDADE
CREDiCARODINERS
OURO CARO

TODOS OS SABADOS RUA MÉXICO, 41/602
262-6619 © 262-7374

SI SDE3
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AT PL,BLIC'DADE Produiido Por Artur Tavares Porá Anunciar Ligue S 242-4413 RJ J ^__y?1M^_^W5Iy WiE

Rede integrada
<¦•: ES ' *.<¦ /viíl .r;_. ,!¦-. .-V :<:.. .,'-• i--. r& „_.

12.000 filmes selados
ao seu dispor.

ICARAÍ -R. Moreira Césa.,211 lj. 152 g 710-2355 CENTRO-fflTERÓi -R. Almirante Teffi.j72a719-2.95 COPACABANA - R. Barata Ribeiro. 370 lj. C g255-7563 CASTELO-R. São José.35 Ij.E e FS232-4512

QUEREMOS NOTÍCIAS
Esta foi a solicitação da maioria das cente-
nas de cartas recebidas, logo após a mudan-
ça do "GUIA DO VÍDEO" para o novo
caderno "Casa e Decoração" deste jornal.
Procurando sempre lhe oferecer o que há
de melhor no mercado, optamos pelo cader-
no "Casa e Decoração", que à partir desta
edição, vai trazer como sempre, as melho-
res dicas para você.
Acompanhe semanalmente, colecione e
não perca as nossas promoções já à partir
de Março. Novo "GUIA DO VÍDEO", muito
mais para você.

ARTUR TAVARES

FILMES RECOMENDADOS PELAS LOJAS DE VÍDEO
DO RIO DE JANEIRO, NITERÓI E BAIXADA FLUMINENSE;

• SUPERMAN IV —AMÉRICA VÍDEO • MÁQUINA MOR-
TlFERA — WARNER HOME VÍDEO • PARCEIRO DO SI-
LÊNCIO —TRANSViDEO • TERMINAL CHOICE —OFFICE
VÍDEO • LADRÀO DE CORAÇÕES — C I C VÍDEO • HA-
REM — TRANSViDEO • A MORTE PEDE CARONA —
AMERICA VÍDEO • HE-MAN, O SEGREDO DA ESPADA
MÁGICA — AMERICA VÍDEO • SOLDADO DE LARANJA

F. J. LUCAS • TURMA DA MÔNICA E O BICHO PAPÂO
TRANSViDEO • ASTÉRIX E A SURPRESA DE CÉSAR —

POLE VÍDEO • ELE O BOTO — TRANSVIDEO
Pesquisa de Flor Tavares: MR 94 LOCADORA / VIDEO&CIA /
VÍDEO VERSO LOCADORA / DR VÍDEO / CONEXÃO VÍDEO
/ SER VÍDEO / VÍDEO ARTE.

IDE0 UaPE ^L/ERVICE
UM JEITO DE VÍDEO

PROMOÇÃO: V. Filmes até n° 2056 c/30%
Catálogos d Ficha Técnica e Sinopse
Reservas p/ Telefone. Entregas à Domicílio

INFORME PUBLICITÁRIO
APOCALIPSE NOW — drama de guerra
Direção de Francis Ford Copoola. com:
Martin Sheen. Marlon Brando. Robert Du-
vali e Frederic Forrest. Duração: 153 min.
A visão altamente chocante de Coppola
sobre as trevas que habitam o coração do
homem, revelada através da loucura pe-
cuiiar Que foi a guerra do Vietnam. Vence-
dor ce 3 "Oscars" e da Palma de Ouro em
Cannes 1979.
DISTRIBUIDORA: CIC VÍDEO

n Í3

Rua Visconde de Pirajá, 330 S/Lojas 321-322
Ipanema a 247-9322>e 267-9440

Panasonic
LANÇAMENTO EXCLUSIVO!»

Transcoder Automático Para
JVC-PANASON.C-TOSHIBA-SHARP

m
THACY
ENGENHAR»: DE V50E0.:

Transcoder Externo Para
CANCORDER

IS 259-5946/274-8294

15 VI STATION VÍDEO LOCADORA
STATION BETA VÍDEO

Últimos lançamentos de
todas as distribuidoras
Sensacional acervo de
filmes selados

» Reservas por telefone

VKS t

1ETUÍM

GRANDES PACOTES
PROMOCIONAIS

APROVEITE!
Fil-atfa JULV.C.

FUNCIONAMOS K ?..k9 ATÉ 20 HS, e SÃB. ATÉ 18 HS.
Largo do Machado, 29 S/loja 266 e 262. Q 285-6794

-A GALERIA CONDOR — EM FRENTE AO METRÔ 4

¦jjjSjgL: _.,á;*f

IP' I fax
IfeálÉlS

lmiâ¥
IfSIII

MORTE POR TELEFONE (BELLS) —
mister©
Direção de Michael Anderson. com: Ri-
chard Chambertam e John Houserrsan.
duração de 79 min.
Richard Chambertam é um professor queinvestiga a mistenosa morte de uma alu-
na. Ela teria sido fulminada por uma
descarga elétrica aítíssima. após atender
a um telefonema. A Companhia Telefôni-
ca quer manter tudo em segredo, mas o
professor acaba descobrindo os planosdiabólicos de um engenhoso assassino
que utiliza o telefone para matar.
DISTRIBUIDORA: VÍDEO NETWORK

PATROCÍNIO
U.B.V. - União Brasileira de Vídeo

p

Ligue para: (011) 212.9400 - 814.0678 - 814.4716
Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira, 103

CEP 05463- Sâo Paulo- SP-BRASIL

GRANDE CONCURSO GUIA DO VÍDEO
Escreva para o GUIA DO VÍDEO dizendo qual o seu filme
predileto e concorra a uma fita Beta infantil (surpresa!)
inteiramente grátis. Cartas para o GUIA DO VÍDEO — Av.
Presidente Vargas 1733 gr. 1901/1909 Cep: 20.210— Rio de
Janeiro — RJ.
Regulamento do concurso:
Concorrem cartas de todo o Brasil, que terão validade de três
meses. O resultado será divulgado no segundo domingo de
cada mês. A entrega para o Rio. será feita em um Video Clube
local. Nos outros estados será por via postal. NÀO DEIXE DE
PARTICIPAR!

lncaEJEKa ve.ri___.ifl
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

ICM
VÍDEO B

IAMOJ
PMAKARIUSSã
[LOCADORA DE FILMES! \X0LOCADORA DE RLMES

Locação • Transcodificaçâo
Pacotes Especiais
Fitas e Acessórios
Entregas à Domicílio

Est. Vicente de Carvalho,755 Ij.-A
Em Frente ao Hipermóveis Mesbla

VICENTE DE CARVALHO
Est. do Portela. 99 sala 723

^, Polo I Madureira g 390-772.^

tijuca
vídeo clube

Mais de 4.000 filmes seiaoos
Pacotes promocionais
50% de desconto na inscrição
do vídeo clube
Transcoder do FV 4700 a CZS

2500.00

R. Conselheiro Zenha. 4J
S -M-2SI9

; R. Conde da Bonfim, 615 Lj. 103 tar 57 T -8898 Tijuco

= SHOPPING VIDEO 5
^>TTJD0 PARA SEU VÍDEO CLUBE <C=

Chapeiras
Tituleiras

Filmes de tod.-.s
Distribuidoras

o E i»ttito
mais---

O MELHOR PREÇO PO RIO
REVENDA AUTORIZADA

CIC — AMÉRICA — WARNER — AB — DIF
LANÇAMENTOS PARA PRONTA ENTREGA

POLO I — MADUREIRA — Est do Portela, 99 gr. 729
."•-'¦_ " -• i-á 390-7568 e390-7100Íi"..'. A.A —

A MA/S NOVA OPÇÃO EU VÍDEO HA BARRA

li

PREÇOS PROMOCIONAIS
"t_._____.de 

ABERTURA!
LOCADORA

SISTEA» DE RESERVAS
ENTREGAS À DOMICÍLIO
FITAS SELADAS
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

Ganhe um
Brinde no Ato
da Inscrição

Av. de» Américas, 2111
GOIDEN CENTER -

saio 113 T andar
• ® 399-1078 J

g_i UM TOQUE DE ZS
CLASSE NA BARRA]

vídeo
ModS

Centro Profissional
BarraShopping s/507

JWI g 325-6271 ra.

BB LEBLON
TRA-íSCRiÇÃO OE SUPER 8 E 16a
E SLIDES PARA VÍDEOS
SOMENTE flTAS DE 1* GUAIEUDE
RESERVAS DE FITAS f. COMPUTADOR
TODOS OS TIPOS DE EIVES COM
OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
ENTREGAS Ã DOMICÍLIO

Av. Bartolpmeu Mitre, 613'B 
25*0049

StíL-ría a Seca
10 00 ís -1O0H-

Sil ICM il 1800HS.

í^BICAOj
VÍDEO FILMES

Últimos lançamentos em filmes
nacionais e internacionais
Transcoder com garantia de 1 ano
Vendas e revelações de filmes
Filmagens em video
Entregas è domicilio

r TOÔ MS60S
LOCADORA

R. São João Gual_»rfo,14
V. tala 206 g 351-10H_/

I W

£" "^^1 
Aluguel é com

«©ntakentar
vídeos, vhs,

U-MATIC e BETAMAX
TELÕES 55. 72". 100'
400-
Tudo Rara Som
TV • C6p-_s
Vídeo - Câmaras
iProjetores de Siíies

Ríi?-.deSetembro.; 139ISÍ232-9404 Centro RJlABo4m_£smmtMut-

Se toca"
Dê um toe pra gente
Venha nos conhecer

Traga este anúncio e ganhe¦Q2 locações grátis na inscrição2)1
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Marvin TOM ARMSTRONG JIM DAVIS
OPAÍ ESTA.

Garfield
01 "ZfeTüim / UM DIA NA CAI FORA' Fc,sfl< 1 t-i 1 .- .

íf /cRECUEjí GOMO Sha6, •'i^k^S o^.S^Sr^) Íc_S_E_l_f)
« __Li___J VuivA IVAIM&CULO r^^^^^BR®^ ^__^_^^tI^V ^í!^^_y

^~"^^ 
Í?^S ^—~~

¦Í (fvifâW, PeaJlUtS    CHARLES M. SCHULZ

- •-.. ' t^-x~- <L-»<-«j Sp--.a-f t-v *i 2£2__ f*^yf,)*; ,..,** \ _^ _a_____-^~- ^"^0^_A_> y' ^^S^LÃmj/ '"¦—•"'' /* j^""*

I I / BEBÊS GORA á| 11-^ // 
/^ //•' //

( DOS E bebes) fe fe e* ^^as6-  / yfe /
\>AAGROS r-T Aeu<v> 

j ItálL  
 ^^  ~^

—^

f" BESÊS PECA
DOS E BEBES
CABELUDOS
DOS E B£BÉSj

\CABELUDOS /

[_____ **-*//—> __g /Ofl

.z-.3 / BEBÊS 1
x \ LtMDOSJ

/_.E ATE'\
/ BEBÊS <° c\lDlC3TAô//

Kid Farofa TOM K. RYAN
, ENTÃO ELA E5TA' ÊNCOW

TRAIMOO O GRANDALHÃO
,SA1A DESSA FOS..A _E MOSTRE
V " ELE QUE VOCÊ ESTA,

C7l&PO(MlVEI>_

/" HOJE E &EU DIA^) /"XT7^T\ '^O (753 tf
\DE SORTE, DOPDRAJ/ / QUERO .DLb^W

JM ,-fe'fe-. ¦ ;.:-:.em^*»*!».»v«*e«»,<s«-.'.y _^ "* 
3-'?" gj| 

X5^ jg^^ji^^Ss^-S

''-

/ E, QUER DIZEf? _ &E~
_AMIGO PARA ME POf? SO

CHÃO, AMOR ?

'-' 
J_ _5#fe.

POWHA O
LAGARTO
LAMBÃD IMO

CMSO,
BÚFALO

BUCÓLICO—V

T&K-T&K ...QUI5 PIZEf.
DOCILMENTE.^-^^___DOC1LM5t\)TE. '

US*| •.?a3___:!c^-J^^

O Mago de Id BRANT PARKER E JOHNNY HART

( A PHMlÃO \
l/Al /

^íÇ>fe_)M&PArW

/ALGUMAA* fe ( &IM MIL 1 .«A MESA ^ /ft

soltaria ce ven uma_
MULHER EM UMA P051Ç.P.0
DÉ AUTOBiCAPE
l\í£S5g REItW !

r/feto .g{___v\

TIPE 05 p£? P5 fW P^SP Mfôfl/
L_^ >



Ed Mort
DEAN YOUNG E STAN nRAKE. ielinda

¦ ¦ L. F. VERÍSSIMO E MIGUEL PAIVA I NÃO pODe 1R MW5T- [ISTO E UM ONtByS,
^ s \T ~\^________x~ <a /_ ^v "7/ ^ 

R. pido ?; i—^xv ^ coivapaore'. nao

/çko NA PPM/A.X ^-*J«/?/ ^^n/-!/ 
/ /VT V^^/^0 ___U il I _-=_! 11 |f A RECEPCIONISTA NÃO *>

\ £z_/ e&rAi/A \ : y//%-~^ //^<j'Á // áiL r~\£? I '' -'-l> ESTA' "<a- MESA DELA-

Horácio ^^ Maurício de souza o , <HW
i^ /Te oquenos diperenÕÃÕ^s^) /^fá tó vhj/^mA ""pM -^

J}/-\^._^_ \ BES1A6 É NOSSA CAPACIDADE DE / / ÇsSâgê,,*SS|TS^Í^ "S». '"j^Ç íS^X /S=P=_
r_TS-f~~\IXrlf\^\ Vj^O^TgAB EMOÇCES^,  L D'^S|Ím. ?ES/»IIIJtc ?V |\ 

lB /JF ^N. f

('pensar QUE AUSUMAS ! fò fl. VV1^X,V».> utóoi/vrAs, ou um. râ^ /v / z/ílir.f-\
f SIMPLES SOPRISQ SAO ¦r^ '* f ^TA__\____\ K'íi,
\SINAIS DE INTEUGÉNCIA...J | I ' I A >jj 

JMW: l\>i

1 I \ I /BPou CHOCAS Sta^) ffl i UNS PASSIMHOS A j
(ouetal?) ¦ 

(-.^sa JebII&i -V S§V ( MWS E ESTOU A

Cebolmka ^_mauricio de souza iÉ§^ «$? fSlíIiíJillJ
; /. » j / /' .»!_&» _?*&_____íi**\ r$"rf~*^~7S. ^ s°*' E TELEV,SORES*^
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EM OFERTA ESPECIAL

n(___l /;•! f\ i fe' fe kÚ //_7l

^íl^l_B
JURUA CEREJEIRA

E MOGNO

_j I
I_Í__=__
IA

; LU _j
tSTJE

ifiaâl
BRITÂNICA CEREJEIRA

A vista 1.870,84
ou «.£ *#"W/W.. isuais

Dp_M
lyife" ;,' «y- . I'

• Estudamos todas as propostas • Prolongamos
o pagamento • Oferecemos um mundo de

facilidades • Tudo pra você comprar.
MODELO EXCLUSIVO

liili^^^^LESTER CEREJEIRA

• 30 A^OSÇ*GftÁT.5. 1:'^t^a' 1

O MELHOR PRODUTO PELO MENOR PREÇO.

•• 111' lí__!__H____i_!Sl

ESCRIVANINHA
FUTURA CEREJEIRA

ft COT SfiÀ vista T **# 7 # /<_*t3»

6x3 238,64 3x13
s/entrada

1_€M_%S a__«_a _f__fl_fíl§_

ARMÁRIO EMBUTIDO ESTANTE VOGUE
VOGUE LAQUEADO E ^ LAOUEADA
CEREJEIRA.
Preço por ms

url-T/00 s/juros

GRÁTIS Projeto, orçamento e instalação.

s/juros

Preços válidos enquanto durarem os estoques ou até 27/02/88.

LASVEGAS CEREJEIRA

A vista

ou 7 x 4.278,95 iguais

IPANEMA CEREJEIRA

A vista 5.215,18

L

MESA E 4 CADEIRAS
P3NUS

De

por í a

r
Avista

30 ANOS ESPECIALIZADOS EM ESTANTES
IPANEMA Rua Visconde de Piraiá 8-S - Tel: 267 S357 JARDIM BOTÂNICO Rua Jardim Botânico, 67 - Tel.: 286-4797 BOTAFOGO Praia de Botafogo, 210-A • Tel: 551-6549

TIJUCA Rua Conde de Bonfim. 80-A-Tel.: 248-2979 VILA ISABEL Av. 28 de Setembro, 318-A - Tel: 238-3598 MEIER Rua Dias da Cruz, 409-Tel: 594-4430

MADUREIRA A* Min Edgard Romero, 338 - Tel.: 390-2174 A». Min. Edgard Romero, 424 - Tel.: 391-7452 VAZ LOBO Estrado Vicente de Carvalho, 245 - Tel.: 391-3699



JORNAL DO BRASIL
C5 \\ m.T ® JL * *

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1988 Suplemento de classificados

_ ¦^.¦^«j&SgãsSMiSIlSfc^/^iffiilil

Um Mm
1|§Í|§Bí

òs de noi
inteiro ^çsforço^-^b

enredo, começ
0ó$ip piri_
últimos arrema'

fes sem sono elq^^eí^S^^^taitíltía
iBWBM^^BE^@SBjgí<5-^-:.: -.--¦- -...¦:.'¦ ¦ ;:: -8W fr.;.«^r:i^=s^S^^aBM_H__seSBS^^^-'

.__• iríUas££íii,'^^^ÈsSS^EB^SPf':'' x' _£ri '";— '-'¦ ^^sS_W_\^__l^^^^i^W^ '"í^-V-.>£*%'''^!4^r í^^^ãfiwfflwS^^
aue sejam ddpos fl*4.ttf,.,,g,^ • >at l jKíswBP^y'*^^' a-^'^••^«fiftSSB'• s

tes no sonho. Depois, .••','-.•.:¦¦.-.¦•¦¦- - .-*gjÇÇ -ãv"/:'í¦-^.IJv,:^a^fe^r># >>x" •¦ ^Ib^''* ?*3*B '"' ê^Ua concentração, junto à Prac&l^llagHB -¦-•-/.í^ ' -í«^l^'-r""lv'''-''iV'^JÍ*'^"~' -:f';iáÉê^^*'f^i . ISIS*'
ArariWia-Jndiferentes à chuva.fma ^^'^ r^W ^l»^#rÉ#lbf^
que ve/ ÚW outra caía. O serviço de ; .-«¦K^flnfe¦wAJE%Ég&Mz^^SSajgBKBBHK^

fí^wô^ffi^ anuncia a vez da -frota, -,;*>*** <# rv. • 0 a?-; • •. •T^BiESí.BBBFe^-~.^WKãj?"^^'-^ISSl^aã**^;^^sB
a :ShfilinMfe,ti-'pl^ia..e)SMRn
•$JliiiiKKlMÍèrrt^ "^áfèFv * -' -' *?l§tl»-

^S^ (BR I»» uma* ^^^^l«l \Wjk MÊ^'- ^-PSÍ fe
AmarílPei^T^d* ela, tornai il^^^Í^|i ^ijPll H-:
Sonolentos; JM_fôí. fpiizes, efes são *;£jg3Hl^fe :'., ;^ÍI^/7'Í'3 ^1,1 Htw BU- c-.-^'--'^^a^^SSKfflBg^^^-y--:^.g'---^--- --••:- ¦ . -.^^&te_Uj3__y&£___\\___mos atores «MÍS)>;w4|sl Kí : y-ires»»' wBà^Í Bç^SKB ã^^^^^^^emocionante qp»;bela ~ o tJf^^^a^gHl^^fe|[BraM ,rMB l|ill
dos sonhos iktléwí^''^vo^>^;^? '*^. f-^Êmá-t-^i5íH^^HP^";- ¦ *^H^*'"^.^ ' rí^V'

¦-W®??.-. ^'^s^Wr^^y^^^^^- t__\\\\\\\_\\__^^^^^^^mÊÊÊÊÊm____il^Êa^^ wfci '^Bfe-;
¦¦-•'•V:-''' i ;:/- -^ I LI^T El E^^^^Kw '

;>^^',. - IV HS» K^ 1
' »¦(' "«.T^nt 5"i-/ .. ^rlM KXtôíM ______>_______i________l ¦£-;-. ^» j*



09
<
ti
ti
O
Q

<
ti

s.O
¦»-5

oo
00

o"ao

Ê
o

i-.
O
«

i-.

o
X

BRASIL
de Classifi-

de

EXPEDIENTE
JORNAL DO
Suplemento
cados
Niterói
Editado pela
Vice-Presidência
Marketing
Vice-Presidente
Sérgio Rego Monteiro
Superintendente de Vendas
Luiz Fernando Pinto Veiga
Gerente de Classificados
Nelson Souto Maior
Editora
Sônia Nobre
Diagramação
Jacob Dal'Lin
Correspondência
JORNAL DO BRASIL S.A.
Av. Brasil, 500 — SI. 320
20949 —
Rio de janeiro — RJ
Para anunciar neste
Suplemento
Tel. 722-2030/580-5522

CIRCULAÇÃO
Niterói e São Gonçalo
Sábados e Domingos

/^^o\

Sônia Nobre

Mistura Fina
Em entrevista com o presidente da

Funiarte, )osé Raymundo Martins Rô-
meo, a diretora do Centro de Ensino
Supletivo, Dilene Job, acertou detalhes
para mais um projeto integrado entre as
duas entidades, dando continuidade ao
trabalho iniciado em 87.

Quinta-feira última foi o niver de
Sérgio Dupy festejado com almoço em
família.

Confirmado: Marco Mazzoni será
candidato à Câmara Municipal pelo
PSB. O partido se fará representar por
mulheres atuantes, tais como: Sônia Sa-
turnino Braga, líder da bancada, Jane
Rios, ex-dirigente do Sindicato dos Ban-
cários e Vera Almeida, jornalista, con-
correndo a um mandato de vereador.

Quem passou a semana em Salvador
pulando ao som dos trios elétricos foi
Sérgio Guedes Pereira.

Moradores de Itacoatiara estão recla-
mando da inoperância do posto policial
da PM. Eles dizem que "já foi o tempo
em que o posto funcionava".

O aniversário de Marcelo Siqueira
Maia Vinagre Mocarzel, que fez um
ano, foi comemorado sábado passado
na casa dos Mocarzel, em Rio das
Ostras.

Adelfa, Jacy Lopes e os filhos Eduardo
e Sandro embarcaram num moto home
rumo a Guarapari, curtindo o programa,
que faziam pela primeira vez.

Já quem chega de Guarapari neste
fim de semana é o casal Jorge Lumbre-
ras e Eliana Possati Campos.

Luiz Antônio Mello, aniversariante do
dia 18, como todos os anos, preferiu
comemorar a data em local desconheci-
do. Mas o jornalista contou a amigos
que o seu melhor presente foi ver xero-
cada e distribuída em várias casas de
São Francisco cópias de sua crônica
intitulada Polícia Para Quem Precisa,
que defende a solidariedade entre os
vizinhos como uma boa arma de com-
bate a violência.

Nasceu Peter, segundo filho de Nina
Rita e Michael Buckley. Veio fazer com-
panhia a Keven.

O pianista niteroiense Douglas Yuri
apresentou-se no Programa de Clodovil,
na rede Manchete.
e Chegando da Europa as professoras
Maria, Alice Pires de Aguiar e Maria
Lúcia tíe Magalhães. No roteiro cultural
das vsajantes: Marrocos.

Felicianinha Arellano de Souza e Pau-
linho.Palmeier passaram o carnaval em
Fortaleza e depois embarcam para o
Caribe.

Chegando dos States, nas vésperas do
carnaval, Leila Matini Siqueira. Seguiu
rumo a São Pedro D'Aldeia, onde, em

^mi^^' ^ \

Em tempo de aniversário a bonita
Mônica Vailadares Pfeil. Na foto:
Rachel Vailadares, Regina e Paulo

Pfeil

companhia de familiares e amigos,
curtiu as folias de Momo.

Raul de Oliveira Rodrigues Filho,
agente do IAPAS em Niterói refugiou-se
em Barra de São João, escapando do
carnaval.

Os arquitetos Ana e Bob Fisher, ela
niteroiense e artista plástica, acabam de
retomar dos Estados Unidos.

Com requintado menu, o professor
Carlos Alberto Coelho recebeu para jan-
tar no ap da Praia de Icaraí em torno do
niver do Deputado Aires Abdalla. Pre-
sentes: Raul Campos de Mendonça e
família; Tarquínio Freire Ribeiro e fami-
lia; Alédio de Souza e Sra; Abel Torres;
Marcelo Paes Costa e o professor Deva-
nir Delduque.

A artista plástica Grazilea Tagliaferri
viajou para Itália onde fica até abril. E
que seu marido o físico Alberto Taglia-
ferri faz um estágio na Universidade de
Física de Trieste.

fÔICrlíí*
lais completo Parque Gráfico üa Ci
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General Castrioto 497 - Barreto

Os rrseffiores preços e perfeição no trabalho
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R E RESTAURANTE BUC5KY MAR
UMA NOVA OPÇÃO PARA VOCÊ

/ i
J i

O Bar e o Restaurante do hotel Bucsky Mar
não são apenas privilégio de seus hóspedes.

Antes de tudo, são novas e atraentes opções
para você curtir cada momento, com musica
ao vivo, em um lugar tranqüilo e sofisticado.

ho Restaurante você encontra uma cozinha
de padrão internacional e um atendimento
exclusivo.

ho Bar, a beira da piscina, o clima gostoso
e aconchegante para o seu drinh da noite.

RESTAURAfiTE

BAR 5?f-Domingo a ->¦: 
y¦ na

3W Guctfy
* * * ? *ü»

POtlTAL DE GRAGOATA ¦ MTEROI -
RJ-7173322
Informações:
Rio - Tels: 252.5053 e 232.9845
Telex: (021) 34758
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Ha seculos, o piso de asfalto Odilza Vital, onde esleve

desabou dentro do canal. , ,, desenvolvendo pesquisas em
. Entre as Vftimas da catastrofe, AbertO SHO nautlCO de Nltemi SZJS Z
principal prejudicado e 0 Posto Bar- COIT1 O Camp0OnatO 06 rlOldef departamento de estetica de sua
badinhos II, que se nao fosse • o II Campeonato de Holder 12 movi- • Na colocaqao geral os vencedores odifza ^sifi^afrL^Anpefes'tradigao, )a teria fechado suas bom- mentou isua5 e ve|a5 em N;ter6i( na foram Bruno Prada: Lars Reibel; Carlos b
bas, por falta de movimento. primeira semana deste mes. Sass; Patricio Woodyatt e Manuel Oh-

• Com um total de 31 participates, veira.
entre 11 e 62 anos, a competiqao pre- SaneilP nnvfl nn ATACENmiou atletas de quatro categorias: ju- • A sede do evento foi o Rio Yatch Club o

S.O.S. nior, senior, master e feminino. e o patroclnio foi do Bar Luiz. • A Associaqao dos Trabalhaaores em
r- r~ Artes Cenicas de Niteroi— ATACEN —

As pessoas de Niteroi e Sao Gon- esta com presidente novo: o ator Ricardo
galo que quiserem enviar donativos DeSOla^aO Santer.
para as vftimas dos temporais na „ Cena comovente aconteceu na se- • Como as filas estavam quilometri- *aS, Tlegou'-mofivos pfrticu^ares^p^raserra e na Baixada Fluminense po- mana passada nopostodegasolinada cas, o coitado so conseguiu ser aten- renunciar na semana oassada
dem mandar suas contributes pa- subida do toboga da Ary Parreiras dido duas horas depois, precisamente 9 ^gora, Sohail fica exclusivamente na
ra a sede do Projeto Cultural Nos ^°[T! Gaviao Peixoto. »U'eif7le'( .y ,n^nnrinnnctn Coordena<;ao de Projetos Especiais daia a xut 1 9 Um desesperado motorista correu • Nesta hora fatidica o dorao do posto fi'njiabtfTemos a For^a, em bao uongalo. aoestabelecimento para enchero tan- mandou parar as bombas para reajus- • O novo vice presidente da ATACEN
® O endereco e rua Dr. Francisco Que ao tomar conhecimento pela tele- tar os pregos e ao infeliz so restaram ser<§ indicado em reuniao'marcada dia 29
Portela n° 2356 Parada 40 Sao visao que os combustiveis inam ser os prantos e muitos cruzados a menos deste mes. as 21 horas. noTeatro Lcopol-rorieia n cjdo, rdidua tu, ocu aumentados no dia seguinte. no bolso. Hr, Frx„, 'Congalo. uu r ut;5-

C>V^S ' 1

Cláudio Cardoso

O casamento de
Mauro Ricardo
Antunes Figueiredo,
gerente do Banco
Nacional, e Gladys
Cristina de Almeida,
secretária da mesma
empresa, contou
com a presença de
muita gente daqui,
ligada ao mundo
vibrante dos negócios
financeiros. Ele é de
Niterói, e por isso a
cidade se tez presente
na Ordem 3°do Carmo,
às 17 horas de ontem.

• Se por um lado as chuvas foram
trágicas, por outro devolveram o
verde à vegetação de Niterói.
® Os morros da cidade estavam
castigados pela estiagem de 30 dias
registrada em janeiro e muitos foram
vítimas de incêndios.

Operação tartaruga
Os moradores da Ary Parreiras

não agüentam mais a lentidão das
obras de recapeamento da rua, que
nunca chegam ao fim.

Há séculos, o piso de asfalto
desabou dentro do canal.

Entre as vítimas da catástrofe, o
principal prejudicado é o Posto Bar-
badinhos II, que se não fosse a
tradição, já teria fechado suas bom-
bas, por falta de movimento.

Retornando de New York no
próximo domingo, 28, a médica

Odilza Vital, onde esteve
desenvolvendo pesquisas em
relação a novas técnicas que
deverão ser empregadas no

departamento de estética de sua
clínica. Aproveitando a viagem,
Odilza seguiu até Los Angeles

Sangue novo no ATACEN
A Associação dos Trabalhadores em

Artes Cênicas de Niterói — ATACEN —
está com presidente novo: o ator Ricardo
Sanfer.

O ex-presidente da entidade. Sohail
Saud, alegou "motivos particulares" para
renunciar na semana passada.Agora, Sohail fica exclusivamente na
Coordenação de Projetos Especiais da
FUNIARTE.

O novo vice-presidente da ATACEN
será indicado em reunião marcada dia 29
deste mès, às 21 horas, no Teatro Leopol-
do Frdes.

• As pessoas de Niterói e São Gon-
çalo que quiserem enviar donativos
para as vítimas dos temporais na
serra e ha Baixada Fluminense po-
dem mandar suas contribuições pa-
ra a sede do Projeto Cultural Nós
Temos a Força, em São Gonçalo.
« O endereço é rua Dr. Francisco
Portela n° 2356, Parada 40, São
Gonçalo.

Desolação
Como as filas estavam quilométri-

cas, o coitado só conseguiu ser aten-
dido duas horas depois, precisamente
à meia-noite.

Nesta hora fatídica o dono do posto
mandou parar as bombas para reajus-
tar os preços e ao infeliz só restaram
os prantos e muitos cruzados a menos
no bolso.

o Cena comovente aconteceu na se-
mana passada no posto de gasolina da
subida do tobogã da Ary Parreiras
com Gavião Peixoto.
«» Um desesperado motorista correu
ao estabelecimento para encher o tan-
que ao tomar conhecimento pela tele-
visão que os combustíveis iriam ser
aumentados no dia seguinte.
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-Carnaval

A mais pura expressão do carnaval...
Fíiti-vc Pa. rio rio ^rii i7__i .- _• - ril //___. ,..* ___.____-.-, w.'-»/- /-ir-m i/n/. f\/~>Fotos Paulo de Souza F/as/ies c/a Avenida. Belas mulheres, rostos cansados, orgulho por

defender as cores da Escola. Passistas acompanhando o ritmo do
samba, o luxo de algumas fantasias, em destaque nos carros

alegóricos, a simplicidade de outras, enriquecida pela emoção de pisar
o chão da avenida. Na Amaral Peixoto, a mais pura expressão de

quatro dias de alegria, mostrada através das imagens dos verdadeiros
sambistas.

A mais pura tradução do carnaval: um sorriso simples
pela emoção de desfilar

Ah*, FU GEP
ÍREVESTIMENTOS e iNSTALAÇÕES LTOA

Reformas de Prédios em Geral:
Pinturas •
Revestimentos •
Empestilhamento •
Pollmentos •
Emsermeabilização •
OBRAS NO RIO

Telhados
Inst. hidráulicas
Mármores
Alvenaria
Reforma de Apt°
E NITERÓI

Financiamento Próprio
Tel: 722-0500 - R: 22

R. Visconde Rio Branco 633/7W Centro Niterói

s~

COLEQlOHAm-EPCÂR-EsPCEx
EEAR ¦ CEFET - ENCE

rà?Ü!CAB t-M IMDICÈSDE^APROVAÇÕES
A KAí A : EM TODO Ò»B_-SSH-.

CURSO RIACHUELO
O MAIS ANTIGO E EFICIENTE CURSO DE NITEROl

INÍCIO DAS AULAS
FEVEREIRO

RUA ANDRADE NEVES 143 - TEL: 717-5924

WgÈ1
ESQUADRIAS
OB ALUMÍNIO
GRAUDESPROMOÇÕESEM

)\ BOX- GRADES e JANELAS
, ^^«o.gBm
101-Ntteí-S.G.

\ End: Trevo de Piratininga - Tel.: 709-1745

Estes seios são reais. Pois é, esta
foi a única mulher de verdade a

pisar na passarela, com o corpo à
mostra. O restante eram apenas

cópias nem sempre fiéis.

Pela expressão do
ritmista, até o
som da cuíca
pode ser ouvido

Os passistas — verdadeiras
expressões do carnaval da avenida

— compõem, com muita
sensualidade, simbolizando
esculturas com seus corpos

gifagag-awwi.iii.iii m-mmmmmaemmlmmmmmmmmjwvnnTwwx^Kei^

A TECELAGEM
ERA A MELH01

LOJA DE NITERÓI.
AGORA, É A MELHOR

MAIS BONITA
A Tecelagem Amazonas ganhou nova tachada

e novo interior.
Está mais moderna, mais charmosa, mais bonita
01? andai é bom gosto só: 4 vitrines com

modelos exclusivos de cortinas, tecidos para
cobertura de sofás, grande coleção de papéis
de parede, variadissima linha de carpetes.

No 2. andai o bom gosto continua: você vai
encontrai cortinas pté-acabadas e painéis prontos,
pcxa levai na hora. E a maioi exposição de tapetes
soltos. Nos dois andares você tem o conlorto do
ai condicionado cenbal e a atenção inigualável
dos nossos vendedores.

Tudo isso. sem taicr nas tacilidades dos nossos
financiamentos

Venha
conhecei
a nova
Tecelagem
Mais bonita
poi dentio
e por lora.

tecelagem-
amazonas

COBTDiAS • TAPETES • PAPÉIS DE PABEDE
Rua José Demente. 21 ¦ TeL 717-0880

Niterói - Ao lado dos Coneios.

_f ^H?** i ¦ ¦ »
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-Carnaval-

...encontra-se no chão da Avenida
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Os püxadõres do samba animam a
galera nas arquibancadas e inspiram o

samba no pé das passistas

H___D©tü3@__l_íS?„.,__.
Construção de prédios e residências
Rua Comendador Queiroz, 84 — Icaraí — Niterói-RJ

Tel.: (021) 1711-2322 Cep 24230

Gargofyre
endereço para quem Ama Arte

Rua Tavares de Maceíp, 158

PINTURAS • ESCULTUlUs • OBJETOS )E ARTE • MOLDURAS

0 OUE ESTREIA

BtmHHirtiG
Material Artístico

Fabricamos telas em qualquer medida
Material Artístico em geral a preços acessíveis
Molduras dos mais variados tipos:
laqueadas, patinadas, em qualquer cor.

AffNÇAOj
MOLDURAS PRONTAS EM PROMOÇÃO

PRAÇA DE SÃO DOMINGOS, 15El7
TEL 717-1257 NITERÓI

0 OUE VOLTA.

CINEMA NO B

JORNAL DO BRASIL

A baiana,
cansada após

o destile,
senta no
chão da

avenida. Sob
a luz dos

holofotes, a
magia do
samba a

torna rainha

é__- ^^B____________S8f__l

^WB_^3______S_!I^ '¦'¦: ^feiP^PBPP^a- •'-
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deslgn exclusivo, projetos.
Curso, de Decoração para Iniciantes.
Aprenda a decorar coro técnica e bom gosto em 4
meses, com uma aula por semana. Amplamente
üustrado com sedes e exercícios práticos.
dispensando estudos anteriores.
CECtASAU-
R. Doutor Pátrio César. 107/107
- Niterói. Informações pelo
telefone: 711-2163. m

INTERIORES
Rua Gavião Peixoto, 182

sala 201 • Center IV
learai-Niterói-Ttl. 711-2163

«#
INTERIORES

m W§§
.FAÇA VOCÊ MESMO!.

CURSOS
pintura em caixinha
espelho
cerâmica
bonecas

MATERIAL PARA ARTESANATO
caixinhas e cerâmicas cruas
tintas, pincéis
espelhos
molduras

Lc-pes Trovão. 134 —sobreloja 208—CENTERV —learai (Niterói). Tel: 703.745

DECORAÇÕES UOA

Enfeites para Festa de
Aniversário
e de Natal

RUA LOPES TROVÀO, 134
LOJA 148 CENTER V -
ICARAl — NITERÓI
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LAURO TREVISAN NA LIVRARIA PORTINARI

0 
mais novo livro do Pe Lauro Trevisan 

"0 
Poder Infinito da Jj

Qragao" ja se encontra a venda na Livraria Portinari, com prego

especial de langamento.
Livros 

da Cultura Ingiesa — livros didaticos do 1° e 2° Grau,

cadernos, etc... voce tambem pode adquirir para a volta as aulas com

boas promogoes. I
A 

nova filial da Livraria Portinari continua com grandes saldos e 
||

promogoes para todas as areas: livros a partir de CZ$ 20,00 e com ate

20% de desconto para os novos langamentos.

DUAS OPCOES DE CULTW\ AO SEU^ALCANCE f

Moreira Cesar 101 Ij 2 (esquina com Pereira da Silva)
- Moreira Cesar 211 Ij 125 (esquina com Lopes Trovao)

tel 719-8195

Livro — O Mundo Bom |1i
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bem

EVISAN NA LIVRARIA PORTINARI

O mais novo livro do Pe Lauro Trevisan 
"O 

Poder Infinito da

Oração" já se encontra à venda na Livraria Portinari, com preço

especial de lançamento.
Livros 

da Cultura Inglesa — livros didáticos do 1o e 2o Grau,

cadernos, etc... você também pode adquirir para a volta às aulas com

boas promoções.
A 

nova filial da Livraria Portinari continua com grandes saldos e

promoções para todas as áreas: livros à partir de CZ$ 20,00 e com até

20% de desconto para os novos lançamentos.

©
DUAS OPÇÕES DE CULTURA AO SEU ALCANCE

Moreira César 101 Ij 2 (esquina com Pereira da Silva)
Moreira César 211 Ij 125 (esquina com Lopes Trovão)

tel 719-8195

Livro — O Mundo Bom

Carnaval

item 
ganhou 

foi

Na tarde de quinta-feira o coração
de Ademir Ferreira, presidente da
Acadêmicos do Sossego, bateu mais
forte. Sua Escola foi a campeã do
carnaval niteroiense. A disputa com a
Corações Unidos — agremiação que
terminou empatada com o Sossego no
ano passado — teve fim, e o carnava-
lesco C/l Gouveia levou o título de
tricampeão. Ano passado, ele foi o
idealizador de dois enredos vitoriosos.
Um pelo primeiro grupo e outro pelo
segundo.

No grupo II a Escola vencedora foi
a Cacique do Viradouro, seguida pela
Canarinhos da Engenhoca e pela Mo-
cidade Independente de Icaraí e Ca-
misolão, que acabaram empatadas
com 73 pontos. No grupo III, os
Boêmios da Madama obtiveram o pri-
meiro lugar, merecidamente, já que
apresentaram um desfile de primeira
linha na noite de sábado, com um
carnaval luxuoso, bonito e cheio de
empolgação.

Zumbi reinou no desfile da
Souza Soares, a terceira

colocada

Corações Unidos ficou em 2o lugar com o enredo Alô, Alô Carnaval

Alô, Alô Carnaval foi o tema
da Coiações Unidos este ano. Os
primórdios da folia, os ranchos e
sociedades populares do samba
foram levados para a Avenida
Amaral Peixoto, ná manhã de se-
gunda-feira, com o glamour da
azul e branco.

Vinte alas e 2.500 componen-

tes empolgaram o público, que
desde o momento do desfile teve a
certeza de uma boa colocação
para a Escola. De fato, Paulo
Roberto Dias, o presidente da Co-
rações, e Ivan Gomes de Souza, o
vice, não deixaram a peteca caire
ofereceram ao niteroiense um ver-
dadeiro espetáculo do luxo e be-
leza.

O enredo foi desenvolvido em
quatro partes, demarcadas por
carros alegóricos: a Ia foi a apre-
sentação do próprio carnaval,
simbolizada pelo carro Folia; a 2a
foi a magia da fauna marinha,
representada por alegorias do
mar; a 3a foi a festa da Folia de
Momo, que veio com o carro

Folia no Inferno, e, por fim, o
Universo, com a beleza dos astros
e das estrelas, interpretada pelo
carro"A Noite e o Dia na Folia".
Outro ponto de destaque no desfi-
le da Corações Unidos foram as
fantasias da Escola, que, apesar de
requintadas, eram bem leves, per-
mitindo liberdade de movimentos
aos integrantes da agremiação.

o samba do Sossego

Apoteose faz da Sossego campeã

O enredo apoteose, de Gil Gou-
veia, levou a Acadêmicos do Sossego
a vencer o campeonato de Escolas de
Samba do grupo I, do carnaval nite-
roiense. Muito luxo, carros alegóricos
e ricas fantasias apresentadas pela
agremiação, extasiaram os olhos dos
espectadores que aguardaram ansio-
sos a passagem da azul e branca do
Largo da Batalha.

O tema desenvolvido por Gou-
veia, tricampeão do carnaval, mos-
trou na Avenida o esplendor da apo-
teose em todas as suas variações: a
Apoteose à Vida; à Natureza; ao tea-
tro de revista e à Abolição. Com cerca
30 tripés, quatro carros alegóricos e
2.600 componentes, a Sossego bri-
lhou sob o sol da Amaral Peixoto,
homenageando a libertação dos es-

cravos sob a forma de uma carruagem
onde os negros eram conduzidos pela
própria princesa Isabel.

O carro mais bonito no desfile foi
o terceiro a ser apresentados e o mais
elaborado pelo carnavalesco da Esco-
Ia: a apoteose ao Teatro de Revista,
que trazia um palco semelhante aos
shows de Válter Pinto e Carlos Ma-
chado.

Vitória do samba, vitória de quem
trabalhou e investiu pesado num bom
desfile. Ademir Ferreira, presidente da
Sossego, foi um dos diretores de Esco-
Ias que mais criticou a subvenção
mínima recebida pelas agremiações.
Apesar do pouco dinheiro, a Escola
do Largo da Batalha se virou, criando
recursos extras para fazer uma apre-
sentação digna do público nite-
roiense.



Expicobar. espaço aberto para novos artistas
Desde quarta-feira, 10, os interes-

sados em Artes em Niterói já têm mais
um termo; para acrescentar em seus
dicionário?: Expicobar. A palavra —
que significa Exposição de Pinturas
Coletivas em Bar—foi lançada formal-
mente às j 20 horas no Restaurante
Candeia, na Praia de Charitas. Lá, foi
inaugurada a I Expicobar, com traba-
lhos dos alistas plásticos Marcelo Per-
rone, Elza|Ramalho de Moraes, Maria
Tereza Vargas e Deia Maiuf, numa
mostra interessante pela diversidade de
estilos e de experiências pessoais de
cada um deles.

Expostos sob spots na parede à
esquerda c e quem entra no Candeia,

i deram vida nova ao restau-
rjnostra vai ficar até Io de

dia 2 já irá começar a II
com telas de mais quatro

artistas. "Cada Expicobar vai ficar por
15 dias. E^ta primeira vai durar mais

em função do carnaval",
let, um dos organizadores

do evento, junto a seu sócio Wilson P.
Azeredo na P.W. Produções.

Segundo Pallet, tem sido grande o

os quadros
rante. A
março: no
Expicobar,

um pouco
explica Pa

número de artistas interessados em
participar, superando suas próprias ex-
pectativas. "Queríamos ampliar as
chances de sxposição dos novos artis-
tas, mas nãoi esperávamos captar uma
simpatia tão grande para este projeto.
Já temos inscritos suficientes para vá-
rias Expicobar", confirma.
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Pallet, Maria Tereza e Ronaldo Cinelli junto a um dos sócios
do Candeia, Paulo: inaugurando um espaço para os novos

artistas

O novo espaço para as artes plásti-
cas em Niterói não poderia ter come-
çado de forma mais significativa — dos
quatro artistas, apenas um;— Maria
Tereza Vargas — é natural ca cidade:
Marcelo Perrone é de Novk Iguaçu;
Elza Ramalho, do Espírito \ Santo, e
Deia Maluf nasceu em São Paulo.
Quanto às técnicas, Marcelo Perrone
apresentou quadros em pincelado, re-
levo e pastel; os outros três artistas
trabalharam em óleo sobre feia.

Para Maria Tereza Vargas, o inte-

resse em fazer parte da Expicobar ficou
por conta do Candeia "ser um ambien-
te bastante familiar, proporcionando
um clima adequado para que os fre-
qüentadores se interessem em admirar
as telas expostas". Ela está satisfeita
com a mostra, e pretende prosseguir
com a pintura — uma atividade que
começou há cinco, anos, "só 

para
colocar na parede de casa".

— Eventos deste tipo fazem com
que a gente sinta mais ânimo em
melhorar a produção, em se aprimo-

rar. Agora mesmo já marquei mais
uma exposição, para abril.

|á para Marcelo Perrone — que já
participou de eventos em vários Esta-
dos — participar do Expicobar deveu-
se, em grande parte, aos laços de
amizade para com os organizadores do

•evento. "Meu objetivo particular, hoje
em dia, não é propriamente o de expor
em espaços alternativos como este",
diz, "mas não poderia deixar de colo-
car alguns dos meus trabalhos nesta
primeira Expicobar, como uma home-
nagem à honestidade e seriedade dos
organizadores, quê são ótimas pes-
soas." De qualquer forma, Perrone
ressalta a importância da iniciativa
para os novos artistas:

— Sem dúvida alguma o caminho
é este aqui. É uma grande oportunida-
de para aqueles que têm trabalhado
mas que ainda não estão integrados ao
circuito tradicional das Artes.

Opinião parecida tem o empresário
Ronaldo Cinelli, patrocinador do even-
to. "Acredito 

que este seja um exce-
lente espaço que se abre, agora, para
os artistas de Niterói", afirma. "E esta é
uma cidade com muito bom potencial
neste campo — é um verdadeiro celei-
ro de valores."

Pallet e Wilson Azeredo adiantam
que os interessados em participar em
qualquer um dos próximos Expicobar
podem ligar para a P.W. — telefone
722-1347 — ou procurar a Cinelli
Moda Jovem, no 133 da Rua Álvares
de Azevedo, em learai.
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necologia — obstetrícia
colposcopia

R. Cei. Moreira César. 229. sala 1517
learai — Niterói''— RJ

Tel.; (021) 710-9441

D FRANCISCO CABELEIREIRO
Cone infantil — Tratamento Capilar c/Júpiter
(Robot — Estética Fácil — Tratamento de
Rejuvenescimento — Anti-Acne — Maquila-
gem Rija Nilo Peçanha. 76 — Loja 6 — Ingâ 6
— Ingé Rua Pereira Nunes. 4 - — Ingé Al S ,
Boaverf ura. 449 — Fonseca

I Tel: 719-8444

síju/ TENSjATYVA
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

\

Farmácia de manipulação
Fórmulas dermatológicas e cosméticas
Cápsulas naturais

Agora também atendemos ao Norte

Fluminense — Campos

R. Cei. Moreira Césa., 261202 —

learai Tel: 717-4666

1
LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ

Analises de água
Rua José Clemente, 94 s/1804

Tel: 717-6682

CIRURGIA ELÁSTICA — HidroLIPOASPIRAÇAO — IMPLANTES —
GORDURA LOCALIZADA? 7 anos de resultados perfeitos com a HidroLi-
poaspiração !
CALVICE? MJCROTRANSPLANTE do seu cabelo é a solução. Para

ã maquiagem definitiva, sombrancelhas e realçar o contorno dos
3 • _ L lábios — MICROPIGMENTAÇÃO.

*lr g —-—_T CLINICA CMR MÉDtCA' OR LUI2 PiMENTEL CRMRJ — 52 13706
DO| CONTORNO CORPORAL

RUA NILO PEÇANHA, 59 — INGA. Tel. 718-6018 — 717-9180

OCELÂR
Casa de repouso para idosos
Assistência Médica e Enfermagem
Dia e Noite

Alameda São Boaventura
n° 499 — Tel.: 718-6653

Fonseca — Niterói 

Centro Psícopedagógico

v____^-fea*níeU: Í_________T
Crttflçn ^F

AtJolMoefflM ^kj
Adulto* \ ¦

Oificulcsde de apren_i_agí"n
EscoSnha de Arte
FoncaL(_iolog>a
Psicor^otricidade

y/S>f

fta João de Souza, 421
Rodo - São Gonçalo - RJ
CEP 24.400 Tri: 712-8646

MAIOR SEGURANÇA PARA 0 SEU CORAÇÃO
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.
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ANT1QUARIO

COMPRA E VENDA DE ANTIGÜIDADES
Móveis • Porcelanas ® Cristais

COMIDA BALANCEADA PARA

SEUS FUNCIONÁRIOS

PERSiÂMAS
Verticais © Horizontais

CONSERTOS EM GERAL QUALQUER MARCA• j j e corocaçào de persianas novas e reformadas
:¦• iíien especial em pers:anas de tecidos (Entrega em 72 horas)' :---• uu e d'visôes sanfonadas painéis, venesianas externas e cortinas de enroforGARANTIA DE 1 ANO Pt QQ SERVIÇOO /EMOH PRAZO DE ENTREGA DO MERCADOO AMENTÒ S/ COMPROMISSOFIN ANCIAMENTO S/ JUROS

V. M. G. REPRESENTAÇÃO LTDA.Av. Amaral Peixoto. 178 Grupo 401
Centro — NiteiOiAtendamos em todo Grande R»o Tel.: 718-7260 Hof. Comi

FORNECEMOS REFEIÇÕES

PARA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO-
OBRAS

Quadros • Marfim ® Jóias
Brilhantes • Pratarias
Aceitamos Consignação

Orçamento a domicilio cubro ofertas
R. Presidente Backer, 267

esquina c/ Praia delcarai Ed. Ibéria
Tel: 719-4438

Velhinhos encontram sossego no Sar Docelar
Foto Paulo de Souza

Quem passa todos os dias pela
Alameda São Boaventura não po-
de imaginar que ali existe um
recanto de paz e tranqüilidade
com muito verde, onde vivem em
harmonia cerca de 25 velhinhos.
Apesar do grande volume de trá-
fego existente na via principal do
bairro do Fonseca — e também
de acesso para as estradas em
direção aos municípios vizinhos
—, este recanto em forma de
clínica oferece lazer e assistência
médica para aqueles que não tem
mais o vigor dos anos dourados,
mas que ainda tem muita alegria
e disposição para viver.

A primeira coisa que se perce-
be ao se entrar pela primeira vez
no Docelar é o clima de compa-
hheirismo e solidariedade, que
não permite que a casa tenha
qualquer semelhança com a idéia
de asilos que temos na cabeça.
Lá, as pessoas não são vigiadas
ou cerceadas. Todos vão para
onde quiserem e podem fazer o
que bem entenderem. A clínica
se responsabiliza apenas em dar
assistência médica, social e psi-
cológica de apoio ao idoso, mas
sem lhe ditar normas ou impor
condições.

Esta característica de respeito
a pessoa da terceira idade é um
aspecto de certa forma inédito em

termos de Brasil, um país em que
a maior parte de sua população é
jovem e que com a moderniza-
ção passou a se preocupar mais
com a força de trabalho e a
produção do que com a sabedo-
ria e experiência dos mais velhos.

O que se nota hoje em dia é
um verdadeiro descaso em rela-
ção ao idoso. Ele é discriminado
no trabalho, na família e até nos
proventos de sua aposentadoria,
que, normalmente, salvo casos
excepcionais, não é suficiente se-
quer para a subsistência.
Calor humano — A filosofia de
trabalho do Docelar, é, segundo

acompanhamento
médico é
permanente 24
horas por dia

a diretora administrativa Maria
José Sabroso, oferecer carinho e
calor humano a aquela turma dos
60 em diante, que já está aposen-
tada e se sente deslocada no
corre-corre de hoje. A diretora
conta que entre eles surge logo
uma identificação e elo de amiza-
de muito fortes, apesar do Doce-
lar ter apenas dois meses."Alguns
estão tão unidos como se fossem
amigos por toda uma vida. Temos
até já algumas paqueras. Qual-
quer dia desses pode sair um
casamento", fala Maria José.

Ela explica que o programa da
clínica funciona baseado na as-

sistência médica e de enferma-
gem permanente, vinte e quatro
horas por dia. "Os enfermeiros
ajudam os mais doentes a tomar
banho. Damos café da manhã,
lanche, almoço, lanche à tarde,
jantar e novamente um lanche à
noite, num total de seis refeições
por dia. Ministramos os remédios
nas horas determinadas e temos
todo o serviço de lavanderia",
diz Maria José. Ela comenta ainda
que muitos dos velhinhos têm sua
vida fora da clínica, podendo sair
à hora que quiserem e receber
visitas todos os dias.

A clínica está aparelhada com
quartos individuais ou para duas
pessoas; enfermarias ae três e
cinco leitos; duas salas de televi-
são; sala de jogos e de música,
onde existe um piano e tem capa-
cidade para abrigar mais pacien-
tes, indicados por médicos geria-
tras ou levados diretamente pela
família.

Maria José Sabroso, experien-
te no trato com pessoas e idosos,
diz que sua maior satisfação é
levar apoio e alento aos mais
carentes e se sente, gratificada
com sua profissão. 

"É muito gos-
toso lidar com eles. A felicidade e
força de viver que possuem é o
que mais nos impulsiona a conti-
nuar a exercer nosso trabalho",
finaliza ela.

IISQUAMUAS

IDE

! ALUMÍNIO

Higiene e qualidade.
Dê a seus funcionários condições reais de trabalho com
uma alimentação balanceada.
A NUTREX está credenciada pelo Programa de Alimen-
tação ao Trabalhador e fiscalizada pelo Conselho
Regional de Nutrição.

. „ Av. Amaral Peixoto, 207 gr. 1S17-* Centro Niterói. Tel.: 717-9677

CONSERTOS EM GERAL
BOX — FECHAMENTO DE ÁREAS — JANELAS— PORTAS — PORTÕES — REBAIXAMENTO
DE TETO, ETCGarantia de 1 ano p'qq. serviçoMenor prazo de entrega do mercadoOrçamento s/compromissoFinanciamento s/juros

V. M. G. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av Amaral Peixoto. 178 Grupo 401 Centro —
Niterói. Atendemos em todo Grande R;o

Tel. 718-7260 Hor. Comi.
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emvíndu há Niterói
Luiz Antônio Mello

Não se açuste. Vossê paçou
o carnaval fora, mais continua
tudu serto em Niterói. Xoveu um
pouco, mais as obra contra in-
xenti nos canal de Ari Parreiras e
São Francisco continua de ventu
im polpa. Como dis nóçu prefei-
tu "Mais uma obra, menus um
pobrema". Ficam tranqüilo por-
qui nadinha mudol.

Eu num viagei. Eu fiquei
aqui. Eu vi tudu na Amarau
Peichoto quandu o prefeitu co-
memorol ssincu ânus de Admi-
nistrassão. Eu mi lembru dos
discurço di poçi deli quando èli
falou que Niterói ia virar uma
cidade do carilda e virou mes-
mo. Si bem qui tem uns negati-
vista que ficam falando que u

prefeitu num feiz nadinha. É me-
lhor não fazer nadinha du qui
fazer besteira.

U carnavau aqui foi lindu. As
altoridades chegou no palanqui
e diçeram ao povo: 

"Nós vai
fazer u melhor carnavau!" E os
cabus eleitorais responderam:
"A 

genti vamus sim!". Foi lindu.

U povu gostol. Eu çenti que
gostol. Afinau, povo escrevi ser-
tu por linhas torta e a prefeitura
escrevi erradu por linha serta.
Foi u povu qui quis. Pur issu os
buatus di qui a guarda munissi-
pai istá organizandu um golpi
não faiz sintido. Eu perguntei
aus dois guardas e us dois guar-
das diçeram qui está tudu certu
em Niterói, com exssessão da
demição de Araribóia do cargu
de prefeitu e du prefeitu du car-
gu de istátua. Demição é demo-
crassia. Istá tudu certu em Ni-
terói.

Afinau di conta esti ano tem
eleissão para prefeitu. Os candi-
datos vãao entrar na avinida
cum tudu im sima. Tem uns qui
dizen qui vãao asfautar até u
campu de são bentu. Tem outrus
qui dizen qui vão comprar ventu
novu para ventilarem Icaraí.
Tem um candidatu que diçe que
corta us braçus du povu si nu seu
guvernu a lagoa de piratininga
inda istivercecandu. Aí, quandu
u moçu dissi issu um outru mos-
su falou: "Quer dizê qui u sinhor
vai trocar u nome da sidade para
Manetas Vi Me ?" I o candidatu

respondei: "Purqui não? " Istá
tudo sertu in Niterói. Us ratos da
rua Moreira Sezar istão gordu a
beca. Na prassinha in frenti ai
ssinema Icaraí tem um mossu da
prefeitura qui aluga ratazana pa-
ra as criançadas andar em cima.
Rato é turismo. E já qui rato é
turismo purqui não fundam a
Ratotur ? Ah, já ixisti ? Desculpi.

Pur falar em eleissão, u preçu
du votu subil. Em 82 cada votu
apuradu custava mil cruzerus (o
crusado ainda não tinha nus sen-
tadu nas ostra), mais esti anu
cada votu vai custar 100 cruza-
do. Eu soubi qui já tein cândida-
tu a vereadô que num vai gasta
nada na campanha. Vai gasta
tudu nas junta de apuração. Os
hômi tein visão. Ou não tein
visão ? Pra ter vidão qualquer
um paça a ter visão. Até os
computado da eleissão vein pre-
paradu pra leva jabá. Os compu-
tadò vão sê 4 da última jerassão:
Mariozinho I, Mariozinho II,
Mariozinho III e Mariozinho IV.

Nu mais, istá tudo sertu in
Niterói. Bemvindu.

-Making Movies-
-Nit-Vídeo JB—
A Pan Som Eletrônica re-

solveu facilitar a vida dos vi-
deomaníacos que gravam seus
próprios filmes. Ela colocou
no mercado nacional uma ilha
de edição para aparelhos VHS,
de fácil manuseio

A Centauros já tem capas e
manuais em português para
todos os modelos de vídeo-
cassete.

A Vídeo & Cia do Centro
está com seus preços em pro-
moção até o final do mès. Vale
a pena conferir.

O Gallery Vídeo Club tem
uma grande quantidade de
acessórios para vídeo e Atari.
Esta semana estão em promo-
ção os suportes de TV e vídeo.
E correr par nâo perder.» L-
oucademia de Polícia IV, O
perseguidor implacável e His-
tória Sem Fim podem ser en-
contrados no Praia Vídeo-
.• Dia 23, a Capital do Vídeo
completa seu primeiro aniver-
sário. A partir de Io de março
começa mais uma grande pro-
moção.

Quem gosta do ator Harri-
son Ford não pode perder o
seu desempenho em Blade
Runner, o caçador de andrói-
de. Runner, Máquina Mortífe-
ra e Fivel, um conto amcrica-
no estão em cartaz no Vídeo
Show 126. 

Sandra Duarte

¦j^wfft 4 PISTA DE AUTORAMA/
NO INGA

_n R Presidente Pedreira 38 Lj 114
„" GALERIA AO LADO DA FACULDADE
_•' DE DIREITO DA UFF

Venha sentir as «moções tía Formulai na maior pista ¦
de autorama de Nttaroi. ¦
Consertamos autoramas, carrinhos, controles, •
transformadores, etc B_
Temos motores, rodes, chassis, carrocerias, guias, m
contatos, coroas e demais peça?. Q

e Horário de funcionamento: segunda * sábado das 9:00 B
àl 12:00 • dai 14:00 as 19:00 15 ¦

NITERÓI VIDROS
^-*c^ ORÇAMENTOS

j>^PTr^ s/comp.

/

Vidros, espelhos, box blindex. cris-
tais. quadros, molduras, toscaçâo,
bisote, grav. a jato de areia instala-
çâo de vidro temperado
717-5827 ou 717-4305
BOX BLINDEX
PROMOÇÃO 4 VEZES S/JUROS

Rua 15 de Novembro, 82
Centro — Niterói

CAPITAL DO VIDE0
Clube — Locadora — Atari Clube
Revelação fotográfica
Assistência Técnica — Acessórios
Filmagens em vídeo — Telào
Rua Mariz e Barros, 346 1/1 ¦ Tel: 710-9981

POLÍTICO
FESTEIRO
NOTURNO

CONFIDENCIAL

ZÓZIMO
JORNAL DO BRASIL

J0 ® Locadora
Assistência técnica
Transcodificação
Entrega domiciliar

GRANDE PROMOÇÃO DE VERÃO
Rua Moreira César 26 loja 128

Trade Center Tel: 717-5456

ffpSN
INÇFT

8&MD 82Ü*
. . . — — . SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE:

SERVICE DESCUPINIZAÇÃO
DESINSETIZAÇÃO

GDQSÍQQ2 °ESRAT12AcAa PAGAMENTO
3X S/ JUROS

RUA: LÚCIO BITTENCOURT, 12 - sala 01 - SG - RJ. '

TEL - 701-4373

RUA: VAL PARAÍSO. 103 TIJUCA - RJ

r40$T

EXTERMINAMOS COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA COM TÉCNICA AVANÇADA.

NITERÓI 7014373 TUUCA 234-6568

rede Integrada^Ifefeo CíCE
12 mil fitas a seu dispor ti

t

Icaraí 710-2355
Centro 719-2195

Copacabana 255-7563
Castelo 232-4512

___>****»

VÍDEO I OCADOPí

Beta .

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
EM VHS E BETAMAX

Filmagens em video (casamento, anlv., eventos)
Promoções e Brindes
trtawcodificaçoes e consertos em vídeo
Suporte pan TV e Video, manual e acessórios.

R. João de Souza, 30 saia 401 Tel: 712-2314
BREVE, SEDE PRÓPRIA R000 SHOPPING U. ®J
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Nos salões e avenidas, o
carnaval borbulha sem parar

Márcio Gomes

Bela em todos os ângulos e detalhes,
Úuma de Oliveira botou pra quebrar
ria Marquês de Sapucaí, à frente da

bateria da Tradição

ifvu WiliM

Este aí, é o homem. Dr. Roberto
Gonçalves, ex-diretor de eventos da
Enitur e presença ativa na Avenida

Peixoto Peixoto. Fica a sugestão: por
que não designá-lo para o cargo

novamente? Ele tem talento, e todo o
mundo sabe

COMO 
todo o comentário que

antecedeu à festa de momo, este
ano, o carnaval foi o mais borbulhan-
te. Bailes impecáveis, gente bonita e
muita alegria, foram a tônica.

Fui a quase todas as festas, acom-
panhado de minha Yashica indiscreta.
Comecei na quarta-feira e dispensei
fotógrafos e assessores. Com fôlego,
enfrentei os mais diferentes foliões, e
de uma coisa cheguei à conclusão: foi
o carnaval mais calmo que já vivi.

Ricardo Amaral, abriu em grande
estilo o carnaval do Rio. Um navio
pirata foi o tema. Não preciso dizer
que o Hippopótamos, se viu invadido
por um bando dè piratas do mais fino
trato. Todos os ricos, belos e famosos
brasileiros disseram sim à festa, queteve como homenageada — igual à
todos os anos — a jornalista Hilde-
gard Angei e sua coluna "Borbu-
Ihante".

Na quinta, no baile dos sócios do
Clube Canto do Rio, o camarote mais
animado era o do Serginho íris. Ele,
conhecido pelas festas que freqüente-
mente enchem, de gente bonita, a sua
residência, marcou presença ao redor
de belas mulheres e muita mordomia.
Nelson Siqueira, acompanhado de
sua Maria Amélia recepcionava todos
os amigos, no camarote oficial.

Ainda na quinta-feira, Humberto
Saad e Chico Recarey faziam tremer
os alicerces do Scala, com o Baile do
Champagne. Le tout Rio elegante,
disse sim.

Guilherme Araújo movimentou a
sexta-feira com o seu baile do Morro
da Urca. O tema este ano foi "cabe-
ças coroadas', e o que se viu foi uma
infinidade de reis e rainhas caindo no
samba. Cíaude Amaral Peixoto estava
vestida de "Rainha do Morro". Toda
de cor-de-rosa, com uma coroa con-
feccionada peio Alberto, na qual apa-
recia, com originalidade, o morro da
Urca, com bondinho e tudo. Guilher-
me, foi o rei da noite.

Sábado, passei apressado na Av.
Amaral Peixoto. Era dia de desfile dos
blocos e escolas do grupo III. Nin-
guém conhecido entre os desfilantes.

As pessoas optaram pela Marquês de
Sapucaí.

Na Amaral, a presença eufórica do
presidente da Enitur, Carlos Augusto
Bittencourt Silva e sua Regininha,
comandava a folia. Gugu estava ra-
diante, motivo: foi o primeiro carna-
vai de sua gestão. E tudo aconteceu
conforme planejado. As pessoas se
aglomeravam no bar montado na Câ-
mara Municipal, de propriedade dos
irmãos Álvaro e Berê, que, diariamen-
te, comandam o restaurante daquela
casa. Lá, políticos, empresários e pro-
fissionais liberais, sentam-se ao lado
de anônimos freqüentadores, onde o
motivo é um só: o comer bem.

Ainda batendo perna no sábado,
fui ao Baile da Cidade do Rio de
Janeiro, onde Chico Recarey e o pre-
feito Saturnino Braga lideravam ca-
marotes concorridos. Champanhota
gelada e até caviar foram servidos
fartamente. Na tarde de sábado, acon-
teceu a feijoada do Amaral, no Hippo-
pótamos.

Domingo, o dia D. A Marquês de
Sapucaí teve um.brilho maior com a
presença das escolas de samba do
grupo l-A. Fui, vi e gostei. A que mais
me agradou, logicamente, foi o Sal-
gueiro. Em cima de um bonito carro
alegórico, as presenças niteroienses
da dupla Alberto e Tadeu, além de
outras figuras importantes.

Segunda-feira, retornei à Marquês
de Sapucaí apenas com um objetivo:
ver a estonteante Luma de Oliveira,
que abria o desfile defendendo as
cores da Tradição e a bandeira nite-
roiense. Pois como vocês sabem, ela é
de Niterói. Luma estava simplesmente
bela. Sambando no pé.

O meu dia de descanso foi a
segunda-feira, pois ninguém é de fer-
ro. Mas na terça, atendi ao convite do
Guilherme Araújo, para assistir ao"Grande Gala G" no Scala. Lá encon-
tramos o coiffeur Dedé e toda sua
entourage. Um deles, o Mauro, en-
vergava a fantasia "Monique rainha
do baile". Estava tudo engraçadíssi-
mo. E com muitas frescuras, é lógico.

Sidney Pereira e Alberto Pinheiro, na
noite borbulhante de piratas no

Hippopótamus

Bonita, simpática e cheia de classe, a
homenageada da noite borbulhante,
colunista Hildegard Angel, na noite

do Hippo.
¦^^¦MHHB

A sempre eficiente e simpática
directrice do Hippo, Kátia Vita, com

o coiffeur niteroiense Alain

10

O Secretário de Governo Armindo Ascençâo,
marcou presença na avenida, ao lado de sua

esposa. Ao fundo, à esquerda, o guardião que
impedia o ingresso dos jornalistas credenciados ao

camarote oficial, usando como pretexto, o traje
envergado pelos profissionais da pauta, que na

maioria era bermudão e camiseta. Uma pergunta:
foi exigido algum traje para o ingresso no camarote

ou apenas algum ataque nervoso do almofadinha?

O presidente da Enitur, Carlos
Augusto Bittencourt Silva com sua

esposa Regina comandaram, em
grande estilo, o camarote oficial da

Av. Amaral Peixoto

O decorador Tadeu Vinhas com a
embaixatriz Ana Sillos, na noite

pirata mais borbulhante dos
últimos tempos. No Hippo



QEHTE, PRODUTOS ft EMPRESAS
A COMVEM investindo no seu Departamento de Peças e

Serviços. Melhor atendimento e serviços cada vez mais especiali-
zados são a meta da empresa no momento.

A Livraria Portinari anunciando a chegada esta semana do
livro do Padre Lauro Trevisan "O Poder Infinito da Oração". A
livraria, que continua oferecendo grandes descontos em todos os
seus livros para comemorar a abertura do novo ponto, também
está trabalhando com livros escolares a preços abaixo do
mercado.
o A empresária e modelo Rita Mancini anunciando para agosto a
conquista do mercado paulista pela sua tradicional Escola de
Modelos e Manequins. A de São Paulo vem somar-se às filiais da
Tijuca e Madureira, além da matriz em Niterói.
Rápidas

A Icaraí Estofados aproveitou os dias de carnaval para reformar
a loja da Miguel de Frias.

Trocaram Niterói pelas praias de Cabo Frio durante o carnaval,
Guilherme e Marisa Martins (Praia Vídeo). Foram com os filhos:
Guilherme, Fernanda e Renata.

A Gradiente entrando no mercado de videocassete. Apresenta
em março seu aparelho VHS, de duas cabeças, que deverá ser
comercializado a partir de julho.

Já nas praias de Zona Sul do Rio o refresco de laranja natural
Bob's. São vendidos por ambulantes uniformizados em embala-
gens de 300ml.

O jornalista Philipe Ferrari, óa coluna RPM aqui do JB Niterói,
viaja em março para Rio Claro, em São Paulo. Vai testar o M-280,
o Cena, o primeiro carro totalmente brasileiro que a fábrica
Gurgel lança este ano.

Novo
A Vídeo & Cia. está
criando uma Central

administrativa para unificar
as suas lojas. Além do

serviço de administração,
como o próprio nome já diz,

a Central vai definir
estratégias de marketing para

a rede integrada. Quem
ganhou com a unificação

herdeiro
foram os clientes que podem

agora utilizar o acervo das
quatro lojas simultaneamente.

Ainda falando na Vídeo &
Cia., a loja de Icaraí vai

ganhar mais um herdeiro.
Junto com a Primavera chega

mais um bebê para Marcelo
e Denise Araújo e o
irmâozinho Rodrigo.

Ivana Malafaia

¦ ¦
De terça à domingo,
de 20h. em diante

CASA DE
MUSICA

CASA DE PASTO
R. Presidente Domiciáno, 210
Ingá — Niterói

Tel.: 718-7485
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Especial idade

PEIXE PíA PANELA DE BARRO

Avenida Quintino Bocaiúva, 653
Praia das Charitas - Miterói

s 710-6398

O— ICAÇAI
Apresenta:
Conjunto Brasil Samba
Show
Marino Cariello na gaita
Batatinha no.piston
sexta e sábado:
LANA BITTENCOURT

domingos: almoço musicai
direção artística: Lana Bittencourt

Praia de Icaraí, 521 - Tel.: 710-5101 -

Icaraí, Niterói.

Restaurante

BRASA
English Course

üte__to_ w
U N ti

0 Brasas, em suas 11 filiais,
atende a 15.000 alunos que
procuram um ensino dinâmico
e rápido da língua inglesa e
sabem que essas
características fizeram o
sucesso do Curso em seus 21
anos de existência.

0 Curso completo tem a
duração média de 24 meses
em turmas de 3 aulas por
semana, sendo também
oferecidos Cursos de 2 ou 4
aulas por semana.

Empresas e executivos são
atendidos por convênios, em
turmas fechadas ou cursos
regulares.

r m

Ao terminar o Brasas, o aluno
estará apto a fazer cursos de
pós-graduação no exterior e
manter contatos profissionais e
comerciais.
Os Cursos Infanto-Juvenil (a
partir dos 9 anos) e Juvenil
têm sido um sucesso.
Há turmas de todos os níveis
das 07:00 às 22:00 horas.
Os professores selecionados
fazem Treinamento específico
e atualizações constantes e
utilizam os Manuais do Brasas
para aproveitamento máximo
do método, que é ativo e
dinâmico com ênfase na
conversação e aulas dadas
inteiramente em inglês.

Niterói: 711-4234
710-4589

Rua Maris e Barros, 310

&
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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 I
queijo & cia

Pão de
Batata,
Batata
Assada e
Recheada
Moreira César
229/ I_0ia125
Tel 711-3463
Icaraí Niterói

SHOPPING ICARAÍ

*?üê*
RESTAURANTE

Cozinha úntetnacinal
cfZmetican !Bat

Vista Panorâmica
AR CONDICIONADO
Av. Quintino Bocaiúva. 639

Praia das Chamas

MÚSICA AMBIENTE
Tel. 711-7673

NiteuSi • RJ

CONGELADOS
•APIMAR* SJSSSS

TEL.:717-8897 ESPECIALIZADO EM
FRUTOS DO MAR,

: casquinha de siri,
peixes, camarões,

polvos, lulas, ostras,
bacalhau, moquecas

R. Maru! Grande, 47- Barreto NU.

ENTREGAMOS
EM SUA CASA

1

OU VOCÊ VAI À ITÁLIA
OU A ITÁLIA VAI A

VOCÊ
Entregas a domicílio

R. GAVIÃO PEIXOTO 35-37
TELS. 717-1750 722-2507
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CENTRO

012
A SUA OPÇÃO EM 83 "IM-
PERIAL" — Exe. loja (rodo-
viária) c/ 54m' bh contr no-
vo 5 • 5 alug. 7 mil CZS
550 mil. (ac. car/ tal) 714-
6238 714-0897 IP — 803 CJ
— 3264.

D£SIGN — "ALTAMENTE

RESIDENCIAL" (S. 00MIN-
GOS) — SI. 2 qtos, banh,
cop/coz. área. dep. gar.
Apenas 2.200 mil aceita fi-
nane 714-2175 710-4856 BA
20_ C. 15 324.

INGA

013
A IMPERIAL "PRX. PRAÇA

S. DOMINGOS" — Sia. (va-
zio! 2 qts., coz., dps., gar.,
play. CZ 2 mil. 714-
6238/714-0897 IP-230.
CJ.3264.

DESIGN II — "VISTA DES-
LUMBRANTE" (INGA). SI. 3
qt°s c/ arm e ar cond. coz,
tipo amer, 2 banh área, dep
c/ arm, gar — Só 5.500 Mil
714-0404' 0505 BA 320
C.15.324.

DESIGN "1 POR ANDAR FTE
P/MAR" — C/420m" área
const. (B. VIAGEM), slão
c'100ms. 3 qtos (todos
c^suíte) - 1 lav. cop/coz,
área, dep. gar. (4 vegas)
714-2175 710-4856 BA 318
C 15.324.

DESIGN II —"BOM PREÇO"
(INGÁI Junto a Sendas. Ca-
síi estilo sobrado (Térreo) 2
sis 3 qts (1 suite) 2 b. cop-
/coz. área, e banh emp. c/
v_r. fte. Fds. e gr. apenas
2.800 mil. Aceita finac. 714*
O4O4/0505 BA 501 C.15-
324.

DESIGN II — "EXCELENTE
OFERTA" (INGA) SI. 2 qts,
coz. banh. área, dep. ape-
nas 2.100 mil á vista. 714-
0404/0505 3A 266 C.15.324.

DESIGN "PRIVACIDADE TO-
TAL" (INGA) — 1 por and.
slà, 4 qtos (2 suites), 3
banh, 1 lav, dep área, 2
vagas gar. BASE 7.500 mil
714-2175 710-4856 BA 400
C 15324

DESIGN "SUA MELHOR OP-
ÇÃO" (INGA) — Vda., 1 p/
and, slã, 4 qtos (1 suite), 2
banh, 1 lav, cop/ coz, área,
dep, gar. BASE 9.500. ML
714-2175 710-4856 BA 406
C. 15.324.

DESIGN II — "Excepcional"

(Ingá) 2* qda. praia 1 p/
and, slà, 3 qtos (1 suite),
cop/ coz em L, 2 banh,
área, dep, gar. Apenas
5.000.ML. 714-0404/ 0505
BA 305 C. 15.324.

ICARAI

014
A IMPERIAL "VENHA P/
ÉDEN" — Sia 2 qts cz wc
emp "prx. CS. Bento" só
CZS 1.080 mil 714-6238/
714-0897 IP-239 CJ 3264.

A IMPERIAL "OLHA SÓ ÉS-
SE" — II" qda) sia 2 qts bh
cz dps si. fest "não CEF"
CZS 2.300 mil 714-6238/
714-0897 IP-241 CJ 3264.

Aqui tem clube "impe-
RIAL" — Slão 2 qts (ste)
cp/ cz deps gar"lazer com-
pleto" sinal CZS 2 mil 714-
6238/ 714-0897 IP-238 CJ
3264.

ABEL PERTO — "IMPERIAL"
— Re sia 3 qts bh cop/ cz
as dps gar (l lança esc.)"tranqüilidade" sinal CZS
2.500 mil sd 2 anos 714-
6238/ 714-0897 IP-331 CJ
3264.

AQUI TEM CLUBE "IMPE-

RIAL" — Slão 2 qts (ste)
cp/ cz deps gar"lazer com-
pleto" sinal CZS 2 mil 714-
6233/ 714-0897 IP-238 CJ
3264.

A IMPERIAL "OLHA SÓ ÉS-
SE" — (Ia qda) sia 2 qts bh
cz dps si. fest "não CEF"
CZS 2.300 mil 714-6238/
714-0897 IP-241 CJ 3264.

A SUA OPÇÃO EM 88 "IM-
PERIAL" — Re. (R. Nobre.
1a qda) sia, 3 qts, (arm.
cop/coz., gar., CZS 6 mil.
714-6238/ 714-0897 IP-304
CJ 3264.

A SUA OPÇÃO EM 88 "IM-
PERIAL" — Re. (R. NOhre,
1a qda) sia, 3 qts, (arm.
cop/coz., gar., CZS 6 mil.
714-6238/ 714-0897 IP-304
CJ 3264.

A IMPERIAL "VENHA P/
ÉDEN" — Sia 2 qts cz wc
emp "prx. CS. Bento" só
CZS 1.800 mil 714-6238/
714-0897 IP-239 CJ 3264.

A SUA OPÇÃO EM 88 "IM-
PERIAL" — Sia 2 amb. 2
qtos arm cp/cz. deps. play"gradeado e c/toldo" CZS
2.800 mil. 714-6238 714-
0897 IP 210CJ 3264.

BASTANTE ESPAÇO "IMPE-

RIAL" — Re slão 3 qts
{arms. 2 bh cp/ cz gar" exe
play c/ jardim". Só CZS
4.800 mil 714-6238/714-
0897 IP-341 CJ3264.

BONITINHO A BESSA "IM-
PERIAL" — Re (.¦ qda) sia
2 qts (arm) cz dps play. CZS
2.500 mil. 714-6238/ 714-
0897 IP-237 CJ-3264.

COBERTURA NA PRAIA"IMPERIAL" —1 p/and var
c/ 45 m' 3 qts arms. 2 bh
cp/ cz dps gar. CZS 18 mil"o mar p/ você" 714-6238
714-0897 IP-319 CJ 3264.

DE FRENTE P/ PRAlyJ "IM-
PERIAL" — (Vazio) slão 70
m1 4 qts (ste) 2 c/ arm lavb
cp/cz dps gar 

"divino" CZS
12 mil 714-6238 714-0839
IP-406 CJ3264.

DESIGN II — "Esta é p/ Em-
baixador" (learai) mansão
2 slão, c/ 80 e 70 m' + 1 si
c/ 16 m1, 2 banh 1 lav cop/
coz 4 qtos . 1 suite) 1 escrit.
c/ gde. quintal pise. sauna
churrasqueira dep. lavand
gar. p/ 4 carros. Base
35.000.ML 714-0404/ 0505
BA 511 C 15.324.

DESIGN — "C/ VISTA TO-
TAL P/ MAR" (ICARAI)
Sláo, 1 qt°, coz, banh, área,
dep. gar. sinal 2.200 Mil
714-0404/ 0505 BA 109
C.15.324.

DESIGN II — "PROX. AO Bl-
CHO PAPÃO" (PIRATININ-
GA) casa colonial slão, 3
qt°s (1 suíte), 2 banh. cop/
coz, área, dep. BASE 3.400
mil. 714-0404/ 0505 BA 529
C.15.324.

DESIGN II — "VISTA INI-
GUALAVEL SOL DA MA-
NHÃ" (ICARAÍ) 1 p/and.
slão, 3 qt°s (suite) 2 banh. 1
lav. cop/coz. área dep. gar.
só 6.500 mil. 714-
0404/0505 BA 325 C.15.324.

DESIGN II "PRAIA DE FREN-
TE" (S. CAETANO) — Slã, 4
qtos (1 suite), 2 banh. 1 lav.
área, 2 dep. 2 gar. apenas
16.500 mil 714-0404/ 0505
BA 416 C 15.324.

DESIGN II "FAGUNDES VA-
RELLA" (ICARAI) — Vda, si.
2 qtos. banh. cop/coz. área,
dep. gar. sinal 2.000 mil
714-0404/ 0505 BA 230 C.
15.324.

DESIGN II — " OSWALDO
CRUZ 1» QUADRA" (ICA-
RAI) 2 slas. 3 qt°s c/ arm,
coz, banh e lav, área, dep
gar. — 714-0404/ 0505 BA
315 C.15.324.

DESIGN "1" QUADRA" (ICA-
RAI). si, 1 qt°, coz, banh,
área só 1.500 mil 714-2175
710-4856 BA 104 C 15.324.

DESIGN II — "RUA NOBRE,
SOL DA MANHÃ" (ICARAI)
Slã, em L, 2 qtos (suite), 2
banh, cop/coz. área, dep.
gar. c/arms, só 4.800 mil
714-0404/ 0505 BA 203 C
15.324.

DESIGN — "PRAIA APT° AL-
TO LUXO" (ICARAÍ) Slão
c/48m', 3 qt°s (suite) 1
c/arm, cop/coz. área, dep.
gar. Preço 9.000 mil. 714-
2175/710-4856 BA 338
C.15.324.

DESIGN II — "COBERTURA"
(ICARAÍ) 2 sis, 5 qt °s (3
surtes) c/ arm 3 banh Itav.
cop/ coz área, dep. 2 gar.
BASE 18.000 Mil 714-0404/
0505 BA 409 C.15.324.

DESIGN — "VISTA TOTAL
P/MAR, TODO MONTADO"
BCARAl) Slão, 3 qt°s„ (sui-
te) 2 banh. cop/coz. área,
dep. gar. Preço 7.000 mil
714-0404 /0505 BA 328
Cl 5-324.

DESIGN II "RARISSIMO,

FRENTE P/ MAR" (ICARAÍ)
Sláo c/ 100m" + si. 4

qtos (1 suíte) todos c/ arm,
2 banh, cop/ coz kitchen,
área, dep, gar, c/ ar cond.
central — BASE 17.000. Mil
714-0404/ 0505 BA 421 C
15.324.

DESIGN II "TODO MONTA-
DO, ALTO LUXO" (ICARAÍ)

Slão. 3 qtos (suite) c/
arm, 2 banh, cop/ coz, área,
dep. gar. Preço 8.000 OTNs
714-0404/ 0505 BA 335
C.15.324.

DESIGN — "TODO AMPLO"
(ICARAÍ) slão + 1 si. 4 qtos
(2 suites),3 banh. 1 lav.
cop/coz. área, 2 dep. 3 gar.
sinal 7.800 mil. 714-485714-
2175/710-4856 BA 415
C.15.324.

DESIGN II — "Ponto Co-
mercial" (learai) Loja c/
40 m* frente p/ CAIO
MARTINS. Só 450 mil.
714-0404/ 0505 BA 701
C. 15.324.

DESIGN — "SUA ÚLTIMA
CHANCE DE MORAR BEM"(learai) Linda res. slã 2
qt°s (1 suíte), cop/ coz, 2
banh, área, dep, gar, c/ va-
randa — c/ apenas 1.100
ML de sinal 714-2175 710-
4856 BA 514 C 15.324.

DESIGN II —Local nobre
(learai) si, 2 qts, banh,
coz, área, dep, s/ gar.
Só 2.935 ml. 714-0404/
0505 BA 233 C. 15.324.

DESIGN — "FTE. P/ CPO. S.
BENTO" (ICARAÍ) Slã, 4
qt°s 11 suíte) 1 c/ arm, 2
banh, 1 lav, cop/ coz, área,
gar só 6.500 Ml 714-2175
710-4856 8A 413 CRECI
15.324./X

DESIGN — "T QUADRA DA
PRAIA" (ICARAÍ) 1 p/ and.
slã, 4 qt°s (1 suita) 2 banh 1
lav, cop/ coz, área, dep gar.
Base 9.000. Ml 714-0404/
0505 BA 401 CRECI 15.324.

DESIGN — "ESPETACULAR.
SOL DA MANHÃ" (ICARAI)
Varanda, si, 2 qt°s, banh.
coz. área. dep. gar. sinal
2.500 mil. 714-2175/710-
4856 BA 232 C.15.324.

DESIGN — "ESTUPENDO"

(ICARAI) Slã, 3 qt°s c/ arm,
2 banh soe c/ arm, cop/ coz
c/ arm, área, dep gar só
8.000 Ml. 714-2175 710-
4856 BA 322 CRECI 15.324.

DESIGN — "COLOSSAL"
(ICARAI) — 1 p/and. slã 3
qtos (suite) c/arm, 2 banh,
1 lav. cop/coz. área dep.
gar. BASE 8.300 mil 714-
2175/ 710-4856 BA 310 C
15.324.

DESIGN II — "CONTAGIÃN-
TE 1*. QDA "(ICARAÍ) si, 2
qt°s, banh, área, cop/ coz,
dep, gar sinal 1.800 mil
714-0404/0505 BA 256 C.
15324.

DESIGN II — "ÓTIMO PRE-
ÇO" (ICARAÍ) Re. si. tb.
corrida. 3 qt°s,(1 suite) 2
c/arm. emb. 2 banh. área,
dep. gar. Só 3.600 mil. 714-
0404/0505 BA 301 C.15-
324.

DESIGN — "ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO" (ICARAÍ) SI. 2
amb. 3 qt°s (2 c/ arm), coz.
c/arm, banh. área, dep.
Apenas 2.700 mil 714-
2175/7104856 BA 312 C.15-
324.

DESIGN II "COM VISTA P/
MAR" (ICARAÍ) —Casa c/ 2
pav slão 5 qts (2 suites) 3
bh cop/coz área terreno 18
X 32 — BASE 4.500. ML
714-0404/ 0505 BA 556 C.
15.324.

DESIGN II — "MAGNÍFICA
COBERTURA" (ICARAI) 1"
loc, 1 p/ and, slã, 4 qt°s (2
suites), 3 banh + 1 lav,
cop/ coz, área, dep 2 vagas
gar, c/ parte superior de
160m*. Base 20.000 Ml acei-
ta proposta 714-0404/ 0505
BA 414 CRECI 15.324.

DESIGN — "MARAVILHOSA
COBERTURA" — (JARDIM
ICARAI) sláo. 3 qts (suite),
cop/ coz, 2 b. 1 lav. área,
dap. gar. 1 and. c/ varan-
dão e terraço 100 m1 só
8.300 ML. 714-2175 710-
4856 BA 309 C. 15.324.

DESIGN II — "NA PRAIA"
(ICARAÍ) — Exe. apt°, si.. 2
qt°s., coz., banh., área,
dep., gar., só 3.800 mil qui-
tado. 714-0404/0505 BA
200 C.15.324.

DESIGN — "1» quadra da
praia" (learai) Re. si, 3 qt°s.
cop/ coz, área, dep. gar. só
3.800 mil. 714-2175 710-
4856 BA 306. C. 15.324.

DESIGN II — 1* QUADRA
(ICARAÍ) — SI.. 1 qt0.. coz.,
banh.."DE FRENTE" só
2.200 ml. 714-0404/714-
0505 BA 102 C.15.324.

DESIGN II "VISTA DESLUM-
BRANTE" (ICARAÍ) — Va-
rnndão, sláo, 4 qtos (1 sui-
te). 2 banh, 1 lav, si. int.
cop/ coz, área, dep 2 vagas
gar —Base 16.000. Mil 714-
0404/ 0505. BA 411 C.
15.324.

/ESIGN ".¦ QDA. DA
PRAIA" (ICARAÍ) — Sia, 4
qtos (1 suite) 3 c/ arm, 2
banh + 1 lav, área, cop/
coz, 2 dep, gar. Apenas
9.000. Mil 714-2175 710-
4856 BA 418 C. 15.324.

DESIGN II "FRENTE P/
MAR" (ICARAÍ) — Slão, 4
qtos (1 suite), cop/ coz, 2
banh, 1 lav, área, dep, gar.
BASE 10.000. Mil 714-0404/
0505 BA 420 C. 15.324.

DESIGN "RARIDADE C/ EX-
CELENTE PREÇO" (ICARAÍ)
— Cobertura praia, slão, 4
qtos (1 suite) 3 c/ arm cop/
coz, 2 banh, 1 lav, área, dep
2 vagas gar + pte. sup.
714-2175 710-4856 BA 419
C. 15.324.

DESIGN II — "PARA O SEU
DELEITE" (ICARAÍ) — 1"
qda. c/vista parcial do mar
slã., 4 qt°s (1 suíte). 2
banh., cop/coz., área, dep.,
gar. só 9.000 ml. 714-
0404/0505 BA 423' 
C/15.324.

DESING "EXTRAORDINÃ-
RIO" (ICARAl) — SI. 2 amb,
2 qtos c/ arm, banh, cop/
coz, área, dap, gar, play, s/
festa, sauna, pise. Sinaf
2.100. ML 714-2175 710-
4856 BA 260 C. 15.324.

Continua na pág. 14
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TEMPO
Para você comprar no local mais
tranqüilo, Rua Miguel Couto, 460
seu belíssimo apartamento com ex-
cepcional planta.

2 quartos, suíte, salão, varandão e
garagem.
O acabamento primoroso é da CIB.
Pertinho de tudo: condução, comer-
cio, colégio e bancos.

Ótimas coberturas para os mais
exigentes. E o melhor de tudo:

Poupança facilitada no valor de 1987
E agora ou nunca.

POUPANÇA
FACILITADA
NO VALOR DE
1987
SINAL
12U

íB \^^^UMA OBRA DE ARTE
H-S.í

CIB ¦ CONSTRUÇÕES
E MONTAGENS,
INDUSTRIAIS LTDA.

FINANCIAMENTO
.CAIXA ECONÔMICA f(GERAL.

TEMPOS QUE/NÃO VOLTAM MAIS.
ESTA Ê A SUA
ULTIMA OPORTUNIDADE

CORRETORES NO LOCAL:
RUA MIGUEL COUTO, 460

VENDAS

Wmm^^ IMOBILIÁRIA

fl. MARIZ E BARROS, 24 TEL: PBX
710-8100 CRECI J- 1510
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DESIGN II — Na praia ótimo
preço Ocaraü si, 3 qtos, ccz,
banh, área, dep, gar. Valor
4.300.ML. 714-0404/ 0505
BA 311 C. 15.324.

DESIGN — "FRENTE. SOL
DA MANHÃ" (ICARAII —
SI, 3 qt°s (surte). 2 banh,
área, dep. ccp/ coz, gar.
preço 4.S00 mil 714-2175
710-4656 BA 307 C. 15.324.

EM 8E SUA OPCÀO "IMPE-

RIAL" — Res (2" Oda) 2 pav
2 sins c/ var 5 qts (stel
ep/ccz arms dps gar terra-
ço"tipo sobrado" CZS 5 mil
714-6238 714-0397 IP-549
CJ 3264.

EM 88 — SUA OPÇÃO "IM-
PERIAL" — Res. (fte rua) 2
pav sla 3 qts e bh cp/ C2
térreo gar CZS 3.800 mil.
714-6238/ 714-0897 IP-508
CJ 3254.

EM 88 — SUA OPCÀO "IM-
PERIAL" — Res. (fte rua! 2
pav sla 3 qts e bh cp/ cz
terrço gar CZS 3.300 mil.
714-6238/ 714-0897 IP-508
CJ 3264.

E SENSACIONAL "IMPE-
RIAL" — Fte slão "L" 3 qts
(stel cp/cz ps gr play 

"vais
adorar" CZS 4.900 mil 714-
6238 714-0897 IP-302 CJ
3264

E SENSACIONAL 'IMPE-
RIAL" — Fte slão "L" 3 qts
íste) cp/cz deps gar play"vais adorar" CZS 4.900 mil
714-6238 714-0897 IP-302
CJ 3264.

IMPERIAL "VENHA MORAR
AQUI" — (Prx. Abel) slão. 3
qts íste), cp/ cz, play, gar"vazio" sinal CZS 2.700 mil
714-6238/ 714-0897 IP-301.
CJ. 32S4.

IMPERIAL "NOVINHO EM
FOLHA" — Sla., 2 qts.. cz.,
dps., play., gar. Sina1 CZS 1
mil 714-623B/714-0897
IP.219 CJ-3264.

LINDA LOJA (ICARAII "IM-
PERIAL" — Re Rua movi-
mento c/40 m* - Girau 2
bh se CZS 3.500 mil 714-
6238 714-0897 IP-600 CJ-
3264.

1» LOCAÇÃO "IMPERIAL" —
Slao "L" 2 qts., cp., coz.
dps., gar, play, sinal CZS
1600 mil 714-8238/ 714-
08S7 IP-229 CJ. 3264.

Ia LOCAÇÃO "IMPERIAL" —
Slào "L" 2 qts., cp coz.
dps., gar. play, sinal CZS
1.8O0 mil 714-8238/ 714-
0897 IP-229 CJ. 3264.

SÃO
FRANCISCO

015
AQUELA MANSÃO "IMPE-
RIAL" — Essa só vendo:
Est. Mod, 3 pav., <¦ slas.
c/var„ 6 qts. (5 ste), oisc,
CZS 12 mil 714-623B/714-
0397. IP-544. CJ.3264.

A SUA OPÇÃO EM 83 "IM-
PERIAL" — Res.. slào., 3
qts. (ste} co/cz., dps., qar
O" qda.i CZS 6 mil 714-
6238/714-0897 IP-500 CJ.
3264.

DEISGN — "2" QUADRA DA
PRAIA" (S. FCO.) EXCE-
LENTE RESIDÊNCIA — SI, 3
qt°s, banh, cop/ coz, área,
dep, gar. p/ vários carros —
ótimo preço 714-2173/ 710-
4856 BA 541 C. 15.324.

DESIGN II "ALTO ESTILO"
(S. FCO) — Casa c/ 2 pav. 2
slãs, 3 qtos (1 suite}, 2
banh, 1 lav, cop/ coz, terra-
co todo coberto, área, dep,
churrasqueira, gar p/ 2 car-
ros — BASE 9.000. ML 714-
0404/ 0505 BA 542 C.
15.324.

DESIGN 'ESPAÇO, CON-
FORTO E LUXO" (S. FCO)
— 4 sis, 5 qtos (suites). 1
lav, cop/coz. dispensa,
pise. gar. base 10.000 mil
714-2175 710-4856 BA 520
C. 15324.

DESIGN — "CONDOMÍNIO
FECHADO" (S. FCO)— Lin-
da casa 2 pav, 2 sis, 4 qtos
(1 suíte. 2 c/arm) 2 banh.
pise. 714-2175 710-4856 BA
557 C. 15.324.

DESIGN li — "Espaço e tran-
qüilidnde" (S. Fcol 2 sis, 3
qtos {1 suite), 2 banh, cop/
coz. lavand, dep, 2 gar,
pise. 1 pav, terreno c/2.400
rn3 todo murado. 714-0404/
0505 BA 581 C 15.324.

DESIGN II —PONTO NOBRE
(S.FCO.) — Excl. res. sla,
varanda 5 qtos (2 suítes),
gar. pise. só 3.000 mil 714-
0404/0505 BA 561 C.15 324

PADRÃO — Ótima res o va
sla 3 qtos (suite) lav 3 gar
etc Pç 7 000 mlh 709--3103
709-3248 PD 691

SANTA
BOSA

016
A IMPERIAL VENDE — Vital
Brasil sla 2 qts bh cz dps
cpl vazio sinaWZS 1400 mil
714-6238 714-0897 IP 200
CJ-3264.

DESIGN "MAGNÍFICA RESI-
DÊNCIA" (STA. ROSA) casa
3 pav 2 sis 4 qt°s (1 suite)
todos c/ arms 3 banh cop/
coz área dep gar * terraço
c/ banh. BASE 8.000 KL
714-0404/ 0505 BA 568 C.
15.324.

DESIGN II "Ia QUADRA"
(ICARAÍ) — Varanda, slã, 4
qt°s {1 suite}, cop/ coz,
banh (2), dep, área, 2 gar.
Vir. 9.800. ML 714-0404/
0505 BA 405 C. 15.324.

DESIGN II — "NORONHA
TORREZÀO. 335" (STA.
ROSA! Vazio si, 2 qt°s, coz.
banh. área, gar. sinal 500
mil. 714-0404/ 0505 BA 242
C. 15.324.

DESIGN — "COMECE BEM
88" (STA. ROSA) L Local
nobre si, 2 qt°s, coz, banh,
área. dep. sinal 1 700 Ml.
714-2175 710-4856 BA 246
CRECI 15.324.

DESIGN — "COBERTURA"
(SAT. ROSA) c/ linda vista
— 2 sla. 2qt°s(1 c/ arm.) 2
banh. coz, área, 2 gar. ter-
raco sinal 2.800 mil. 714-
2175 710-4856 BA 237 C.
15.324.

DESIGN — "RARIDADE"
(STA. ROSAI — Apt°. slã.
c/bar e estante, 2 qt°s.,
c/arm., banh., coz., c/arm.,
área, gar., sinal 2.100 mil.
714-2175/710-4855 BA 229
C.15.324.

DESIGN II — "ANDAR ALTO
C/ LINDA VISTA" (STA.
ROSA) si. 2 qt°s (suite),
coz, banh. área, dep. gar.
sinal só 1.600 mil. + 1* loc.
714-0404/ 0505 BA 248 C.
15.324. 

EM 88 SUA OPÇÃO "IMPE-

RIAL" — Slão 1 qto 2 bh cz
gar pisc."se ver compra"
sinal CZS 1.100 mil 714-
6238 714-0397 IP-112 CJ-
3264.

BOM MOVIMENTO (FONSE-
CA) "IMPERIAL" — Bar/
Mercearia funcionando
contr. 2 - 5 alug. 4 mil"faça ficar excelente" (ac.
car/ tel/ terreno) CZS 1
milh 714-6238 714-0897 IP-
801 CJ 3264

DESIGN — "Em frente
ao Batalhão da PM"
(Fonseca) Casa 2 sis, 3
qtos, 1 banh, cop/ coz,
área, gar. Só 2.200.ML.
714-2175/ 7104856 BA
530 C. 15.324.

DESIGN — "A MELHOR
OFERTA" (FONSECA) — SI,
2 qtos, banh, área, coz. gar.
sinal 500 mil (and alto) 714-
2175 710-4856 BA 223
C.15.324.

DESIGN — "Magnólia
Brasil" (Fonseca) so-
brado (térreo) sala 3
qtos (2 arm) banh cop/
coz, área gar. Apenas
2.800.ML. 714-2175/710
710-4856 BA 515 C.
15.324.

DESIGN — ÓTIMA CASA
(FONSECA) — 2 pav, 2 sis,
3 qt°s (2 c/arm), 2 banh
soe, coz, lavand, gar, dep.
714-2175 710-4856 BA 575
C. 15.324.

DELFER — Fonseca
apto 2 q 2 banh esq
alum sauna piscina
qda esporte gar. Só
1500. 714-5397 CJ
3248.

PEBIDOTEBA
ITAIPU

PIRATIKINGA
018

A IMPERIAL "PERTO TRE-
VO" (PIRAT.) — Res. slão
c/var 3 qtos (ste) cp/coz
deps gar CZS 3.700 mil 714-
6238 714-0897 IP-545 CJ-
3264.

A IMPERIAL "UBA IV" (ITAI-
PU) — Res. condom (est.
mod.) slão c/ver., 3 qts, ste,
coz, dps, gar CZS 6 mil.
714-6238/ 714-0897. IP-514
CJ-3264.

DESIGN II — "1" LOC."
(STA. ROSA) Slão, 3 qts
(suite) 1 c/arm. cop/coz.
c/arm. 2 b. área, dep. gar.
Sinal 3 000 mil 714-0404/ I
0505 BA 344 C.15324.

DESIGN II — "RUA NOBRE" j
(STA. ROSA) MARAVILHO- í
SO — SI, 2 qt°s, cop/ coz.
banh. área, dep. gar. sinal
1.900 mil. 714-0404/ 0505
BA 236 C. 15324.

DESIGN "EXCELENTE
OFERTA" (ICARAI) — Slã, 4
qtos c/arm (1 surte), 2 banh
1 lav, área, 2 dep. gar. BA-
SE 10.000 mil 714-2175
710-4856 BA 403 C 15.324.

DESIGN "EXCELENTE RESI-
DÊNCIA" (Sta Rosa) SI, 3
qts [2 c/ arm) banh, cop/
coz, lavanderia, depend, gr.
714-2175/ 710-4856 BA. 505
CRECI 15.324.

DESIGN "FRENTE C/ VA-
RANDA" (STA. ROSA) —
Exc. apt°. si, 2 qt°s, banh.
coz, área, dep. gar. Sinal
1.800. ML 714-2175 710-
4B56 BA 216 C. 15.324.

BESIGN "PRÓX. LARGO DO
MARHÃC" (STA. ROSA) —
SI, 2 amb, qt°, coz, banh,
área. gar Sinal 1.000. ML
714-2175 710-4856 BA 116
C 15.324.

DESIGN II — "iodo mobília-
do" (Sta Rosai ap!° si 2qt°s.
coz. banh área. gar 714-
0404' 0505 BA 221 C
15 324

FONSECA

017
A SUA OPCAO EM 88 "IM-
PERIAL" — Re (vazio) sla 2
qts d. emp. gar pise. etc."todo reformado" sinal
CZS 900 mil 714-6238 714-
0897 IP — 245 CJ 3264.

DESIGN — "VARANDÀO"

(FONSECA) — SI em L, 2
qtos, banh. área, dep. gar.
play, s/festa, sinal 1.500
mil 714-2175 710-4856 BA
251 C. 15.324.

A SUA OPÇÃO EM 88 "IM-
PERIAL" (ITAIPU) — A
12mts. asfalto, 2 terr., total
720m>, plano exc. local"tem até colégio" CZS 900
mil 714-6238/714-0897 IP-
717. CJ.3264.

A SUA OPÇÃO EM 88 "IM-
PERIAL" — Terr. plano c/
íSSOm1 (bom p/ comércio)"entre delegacia e praia
Itaipu" so CZS 700 mil 714-
6238/ 14-0897 IP — 702. CJ
3264.

BARRAVENTO "IMPERIAL"

(PIRAT)- Res. c/pise. slão
c/ var 3 qts (st<i) arms cp/
a kit gar CZS 4.700 mil
1.700 - 3.000 CEF) 714-
8238 714-0897 IP — 519 CJ
3264.

DEISGN II — "COND. VI-
VENDA DO VALE" (PEN-
DOTIBA) modesta casa es-
tílo colonial c/ st, 2 qt°s, 1
banh, coz, área, banh emp
e garr p/ 3 carros —sinal
1.535. ML 714-0404/ 0505
BA 517 C. 15324.

DELFER — M3 Paula
res 2 q dep emp gar 3
car jardim água ótima
Só 1400 714-5397 CJ
3248.
DELFER—'Itaipú exc
terr 15x30 Plano lim-
po urgente Pço oca-
sião. 714-5397 CJ
3248.
DELFER-PENDOTI-
BA — Condomínio
Utiá V toda infra es-
trutura terr. 500 m2
714-5397 CJ 3248.
DErOTRO CONDOM. (ITAI-

PU) "IMPERIAL" — Exc
ter.-. c/1.320m' (aclive) ac.
ca/tel. CZS D50 mil. 714-
5238/ 714-0897 IP-700 CJ-
3264.

DESIGN II — "BEIRA MAR"
(ITACOATIARA) — Excelen-
te localização, terreno
c/450m', de esquina. BASE
5.500 mil 714-0404/0505
BA 629. C.15.324.

DESIGN II — "MAGNÍFICA
"(PENDOTIBA) Casa 2 pav
2 sis, 2 qt°s c/ arm 2 banh,
cop/ coz, área lavand, deps
2 gar. Por apenas 3.500 mil
714-0404/ 0505 BA 580 C.
15.324

DESIGN II — COND.
GROTÃO (ITAIPU) Ter-
reno c/ 1320 m3 Só 600
mil cruzadinhos 714-
0404/0505 BA 600 C.
15.324.

DESIGN — "Construa já
a sua mansão" (Pirati-
ninga) Beira-Mar terre-
no c/ 800 m'. Só
3.000.ML 714-2175/
710-4856 BA 604 C.
15.324.

DESIGN II — "Bom imóvel e
bom preço" (ITAIPÚ) Casa
c/sl, 2 qt°s, banh. cop/coz.
área, dep. gar. por apenas
1.500 mil. 71-! 0404 /0505
BA 532 C.15.324.

DESIGN II — CONDOMÍNIO
GROTÃO (ITAIPU) — Em
final acabamento, c/ 2 slio,
4 qt°s (2 suites), 3 banh,
cop/coz, área, 2 dep, sinal
7.000 mil. 714-0404/0505
BA 549 C. 15.324.

DESIGN II "GREEN PARK —
MARAVILHOSA RES."
(ITAIPU) — 3 pav. 2 slãs, 4
qtos (1 suíte), 2 banhs gar,
vários carros, pise. Apenas
7.000 mil 714-0404/ 0505
BA 559 C. 15.324.

DESIGN II — "LINDA RESI-
DÊNCIA JUNTO AO GRO-
TÃO" (ITAIPU) — 2 pav.,
slão., living, 4 qts. (2 sui-
tes), pise, sauna, cesa ca-
seiro, só 7.500 ml. 714-
0404/0505 BA.558.
C.15.324.

DESIGN — EST. CAETANO
MONTEIRO (PENDOTIBA)
— Linda res. slã. tb. corri-
da, 3 qt°s (2 suites), 3
banhs + anexo 5.500 mil.
714-2175 710-4856 BA 563
C.15.324.

DESIGN — "A 300MTS DA
ROD. AM. PEIXOTO" (MSA
PAULA) — 2 sis 2 qtos,
cop/coz. banh área dep.
gar. quintal varanda só
1.800 mil 714-2175 710-
4856 BA 522 C. 15.324.

DESIGN — CONSTRUÇÃO
SOLIDA (ITACOATIARA) R.
DAS MARGARIDAS — Slã.
3 qts. c/arm. (1 suite) 2 bh
cop/coz área dep jardim e
gar. Valor 10.700 mil 714-
2175 710-4856 BA 548 C.
15.324.

DESIGN II — "LINDA MAN-
SÃO "(PIRATININGA) 2
pav. slã. c/ 60m', 4 qt°s (1
suite), 3 banhs, lav, pise,
gar. vários carros. + casa
hospedes c/ si, 2 qt°s, coz,
banh. 714-0404/ 0505 BA
567 C. 15324.

DESIGN — "Cond. fe-
chado: conforto e se-
gurança" (Itaipu) slâ, 3
qtos (1 uíte), 2 banh
cop coz, área, dep e
gar. peq. sinal de
1.650.ML. 714-2175/
710-4856 BA 507 C.
15.324.

DESIGN — "Condomínio
Village Pendotiba" (Pendo-
tiba) maravilhosa 2 sfs, em
dois níveis, 4 qts (1 suite) 3
c/ arm, 3 bh cop/ coz área
dep. gar. quintal, jardim,
varandas. Apenas
7.000.ML. 714-2175/ 710-
4856 BA 553 C. 15.324.

DESING — "PRÓXIMO AO
BOLICHE" (PIRATININGA)
Ótima casa, 2 pav. 3 sis, 4
qt°s (1 suite), 2 banhs, lav.
cop/ coz, dep. quintal. 714-
2175 710-4856 BA 564
C.15.324.

EM 88 SUA OPÇÃO (PEN-
DOTIBA) "IMPERIAL" —
Condomínio terr. c/715m*
(declive) "lindo visual"
prox. portaria c/água enca-
nada CZS 750 mil. 714-
6238. 714-0897 IP-703
CJ.3264.

ESTILO AMERICANO (PEN-
DOTIBA — "IMPERIAL" —
Res. fte ad. (vazio) slão 2
qts bh cp/ cz dps gar sinal
CZS 1.500 mil 714-6238
714-0897 IP — 512 CJ 3264.

PADRÃO—DESLUMBRAN-
TE RES. — Em cond. fecha-
do 2 var 2 slas 3 qtos. (suíte!
lav cop coz 2 gar pise. etc.
Pç 11 000 mlh. Aceita fi-
nane 709-3103 7093 348 PO
677

PADRÃO — Cond Ubá terra
nova var slão 3 qtos (suíte)
cop-coz deps 2 gar PD 6'05
709-3103 709-3248

PADRÃO — Vista p'mar sla 2
atos (suítel lav var gar deps
compl pç 3.500 milh 709-
3103 709-3248 PD 6 70

PADRÃO — Prox barravento
var. 2 slas 2 qtos (suítel cop
coz gar aceita finánc. 709-
3103" 709-3248 PD 6 72

PADRÃO — Próx clube espa-
nhol var slão 3 qtos(suíte)
cop-coz deps 3 gar pise 709-
3103 709-3248 PD 6'15

PADRÃO PREÇO DE OCA-
SIÀO — Res. em cond. fe-
chado a var sla 3 qtos
(suíte) cop-coz. gar dep
comp sinal 2.000 mlh 709-
3103 709-3248 PD 6/125

PADRÃO — Piratmmga caf
ubá 2 var 2 sla 2 qts 2 bhs
cop-coz sinal 1 000 mlh 709-
3103 70S-3248 PD 6 131

PADRÃO — Terr 360m! plano
murado nos fundos pç 750
ml 709-3103 709-3248 PD
7/11 .

PADRÃO — Próx ao trevo var
sla 3 qtos (suítel deps compl
pç 4.000 mlh 709-3103 709-
3248 PD 6'08

PADRÃO — Pendotiba pç
9C0 mlh aceita financ 2 var
sla 2 qts cop-coz gar dep

comp 709-3103 709-3248 PD
6'129

PADRÃO PIRATININGA JA
— Sla 2 qtos var gar deps.
compl pç. 2 000 mlh Aceit.
finan 709-3103 709-3248 PD
626

PADRÃO-QUADRA DA
PRAIA — ótima res. em terr
de 840mJ var sala 2 qts.
(suíte) gar dep. comp mais
um apto de hóspedes tí slão
60m! 2 qts bnh. tudo isso p.'
apenas CZS 8.000 mlh. 709-
3103 709 3248 PO 6 _80

1" LOCAÇÃO (PENDOTIBA)"IMPERIAL" — Cond. J.
América, 2 pav., (est. mod.)
slão., c/var., 3 qts., (ste),
terraço cp/cz., deps., gar.,
sinal CZS 1.200 mil - 5.000
OTN's CEF 714-6238/714-
08S7 IP-501. CJ.3264.

DELFER — Pendoti-
ba res est col 3 q
suíte arms emb dep
emp gar jardim bom
pço. 714-5397 CJ
3248.
DELFER — Piratinin-
ga qda praia Rua 14
terr totalmente plano
pço ocasião 714-5397
CJ 3248.
DELFER-ITAIPU Res.
est. col. semi acabada
terr. 480 m2 ótimo lo-
cal aoenas 650 mil
714-5397 CJ-3248.

DELFER-PIRATIN1N-
GA — Próx. restau-
ranteTibau terr 15x25
plano só 600 mil. 714-
5397 CJ-3248.

DELFER-CAMBOI-
NHAS — Exc. res.,
est. col. 1a loc, 5q., 2
sts., gar. 2 car., pisei-
na, sauna, lavanderia.
714-5397. CJ.3248.

DELFER — Ma Paula
cond. fechado, linda
res., est. col 2 q., gar.,
2 car. rua urbanizaca.
1600 sinal + prest.
5.200. 714-5397.
CJ.3248.
DELFER — Itaipú res
est. col 1a loc, 2 q.,
dep. empr., gar., 2
car., pode fazer pisei-
na, 1.300 sinal. 714-
5397. CJ.3248.
DELFER — Condomí-
nio Ubá Pendotiba
terr 525 m2 bem loca-
lizado Cbelíssima vis-
ta. 714-5397 CJ 3248.

DELFER — Itaipú
frente Av. Central terr
700 m2 plano Só 400
mil 714-5397 CJ
3248.

DELFER —Condomí-
nio Valle Itaipú res est
col 1a loc 4 q suíte
dep emp piscina gar 3
car. 714-5397 CJ
3248.
DESIGN II — "EST. CELSO
PEÇANHA" (ITAIPÚ) Ótima
casa, si. 2 amb. 2 qt°s (1
suíte), 2 banh. cop. coz.
jardim, gar. peq. quintal, só
3.200 mil 714-0404/0505
BA 576 C.15.324.

DESIGN — COND. EM ITA-
COATIARA — JUNTO A
GUARITA (ITACOATIARA)
— Casa c/ 3 pav, slão, 4
qt°s (1 suite), 2 banh, 1 lav,
cop/coz, área, dep gar p/2
carros Base 4.500 mil. 714-
2175 710-4856 BA 534 C.
15.324.

DELFER — PENDO-
TIBA — Cond., Jard.
América, terr. 960m2,
excel. loc. só 750 mil.
714-5397. CJ.3248.

DELFER — Rio do
Ouro terr. 702m2 pia-
no próx. Delegacia
c/res. modesta + ba-
se casa 2 q. só 450
mil. Ac. carro p/pagto.
714-5397. CJ.3248.

DELFER —Pendotiba
exc res est coi 1a loc
3 q 2 sts arm cerej
piscina gar 2 car 1100
sinal 714-5397 CJ
3248.

CLIMA GOSTOSO (PENDO-
TIBA) "IMPERIAL" — Res.
colon. sião c/var.4 3 qts
(ste) arms cp/cz arms gar."local residencial" CZS
3.700 mil. 714-6238 714-
0897 IP-534 CJ 3264.

CONDOM. GROTÃO (ITAI-
PU) — "IMPERIAL" — Fino
acabamento res. 2 pav. 2
slões c/ var., 3 qts (ste) cp/
cz., kit, gar. CZS 9 mil. 714-
6238/ 714-0897 IP — 503.
CJ. 3264.

COMPRAR.
VENDER.

UGAR.
JORNAL DO BRASIL

Classificados

PADRÃO — Res montadmha
var slão 5 qtos (suíte) 2 bnh
lav deos pise 3 gar 709-3103
709-3248 PD 6-'105

PADRÃO — Pendotiba lote
em cond fech ioda infra es-
trutura pç 420 mil 709-3103
709-3248 PD 7/55.

PADRÃO — Itacoatiara cond
fechado sla 4 qtos 2 bnhs 2
qar dep comp pise sauna pç
4 500 mlh 709-3103 709-
3248 PD 6-78

PADRÃO — Próx Te'erj ter
720 m' Diano Pç 1 000 m'h
709-3103 709-3248 PD7 57

PADRÃO — Vale Feliz s;a 2
qtos bnh coz terr 450 rrv oç
1 300 mlh 709-3103 7C9-
3248 PD 6 122

PADRÃO — Pç 3.200 var sla 3
atos Isuite) cop-coz deos 2
gar 709-3103 709-3248 PD
6 101

DEMAIS
BAIREOS

Oi»
DESIGN — "HUMAITA
APART HOTEL — VISUAL

' DESLUMBRANTE" (RJ) —
SI., 2 qtos., banh., coz., área,
gar. C/varanda, bar e cen-
trai telef. Sinal 2.800 ml.
714-2175/710-4856 BA 262
C.15.324.

DESIGN II — 1" QUADRA
DA PRAIA (ITAIPUAÇU)
— Lote c/540 m1. Ape-
nas 600 mil 714-
0404/0505 BA 623 C.
15.324.

020

IMÓVEIS
fJOMERCIAIS

IND0STRIAIS

DELFER — Lgo Bata-
lha Bar super monta-
do salão 160 m2 con-
trato novo serve
p/qualquer ramo 714-
5397 CJ 3248.

IMÓVEIS
ALUGUEL

IOO

CENTRO

12S

JB. 1MOVEIS — (COMER-
CIAL) Av Amaral Pe'xoto, 55,
Tr Av Amaral Peixoto.
334.515 Tel 719-7600 C
3132'

IGSLEtAÍ

114
JB. IMÓVEIS — R Itapuca.

103. 4q. sal. coz, banh Av
Amaral Peixoto 334 '515
719-7600 C 3132

JB. IMÓVEIS — Rua Nilo
Peçanha, 115, 2 q, 1 suit.
sal, coz, banh, dep, c/ gar.
Tr. Av. Amaral Peixoto
334/515. Tel. 719-7600 C
3132.

JB. IMÓVEIS — B Belizáno
Augusto. 25. 2 q, sal. coz.
banh, dep Av Amaral Peixo-
to. 334'515 719-7600 C
3132

JB. IMÓVEIS — R. Otávio
Carneiro, 125. 2 q, sal, coz.
banh, dep. Tr. Av. Amaral
Peixoto 334/515. Tel. 719-
7600 C 3132.

JB. IMÓVEIS — R. Gavião
Peixoto, 214, 2 q, sal, coz.
banh, Tr. Av. Amaral Peixo-
to 334/515. Tel. 719-7600 C
3132.

SAOGONÇALO

121
JB. IMÓVBS — R Alfr Bac-

xer. 989. 2 q. sal. coz. banh.
dep. Tr Av Amara! Peixoto
334/515 Tel 719-7600 C
3132
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OFERTAS ITAIPU
EXC. RESID. COLONIAL— 1a loc ótimo
localiz. junto ao asf. R. 10 MARAVISTA
— slão. 3 qtos (1 ste). cepa. coz. dep.
compl. empr, gar, jardim, var. quintal
murado. SINAL 600 mil saldo CEF — PI
3037.

CHALÉ DE MADEIRA (MARAVISTA) —
2 salas. 2 qtos. dep. compl. quintal
450m21.600 mil. Ac carro. tel. PI 2007

RESID. COL. NO MELHOR PONTO DO
MARAVISTA — (Falta acab.) salão. 2
qtos (1 ste). dep. empr. quintal, var, e
gar. 2.100 mil no estado ou 3 milh.
pronta c/600 mil sinal saldo CEF PI 2011..

MOLEZA — Só 350 mil. lote no MARA-
VISTA. Ac carro. PI 6113 i

O MÁXIMO EM CONFORTO, ESPAÇO
E LOCALIZAÇÃO — 2 pavtos, 300m2,
constr. 2 lotes planos e murados, salão 3
amb. 3 qtos, ste. escrit. lareira pise,
churrasq. ducha, canil, lavand, 3 var. dep.
compl, empr. gar. quintal e casa cas.
Apenas 5.300 mil, est. prop. ac CEF PI
3021

SANTO ANTÔNIO — Exe lote plano,
aterrado, junto asf. Apenas 500 mil est.
prop. ac tel. PI 6102

COND. UBÁ TERRA NOVA — Próx.
port. 2 exe lotes planos. 525m2, cada'
admite parcelamento. PI 6038/6050

EXC. LOTE JUNTO TELERJ - E asf.
esgoto, meio fio. luz mercúrio 450m2, a
mais alta valoriz. Apenas 420 mil. Est.
prop. PI 6106

COND. UBÁ II — Exe lote. Apenas 550
mil. Ac. tel. PI 6008

CASA — Ia loc. ã 200m da praia Itaipu
sala 2 qtos, dep. gar. quintal, 1.600 mil.
Ac. SFH PI 2000.

MARAVISTA — Resid. vazia constr. em
2 lotes planos e murados, casa cas..exe
local. Sinal 2.100 mil (est. prop. ac. carro,
tel) + transf. 1 milh. pela CEF c/3 mil
p/mês (7 anos) PI 2022

EXPLÉNDIDA RESID. COLONIAL VA-
ZIA — 2 pavtos. ót. quintal murado pise
churrasq. junto ao asf. próx. TELERJ 3
salas, 3 qtos (1 suíte e closed), copa. coz.
dep. compl. empr, gar, var. INCRÍVEL,
apenas 4 milh. Ac CEF. PI 3017.

PRAIA ITAIPU — A MAIS LINDA VISTA
P/MAR — Magnífica res. 1a loc.
c/420m2, área constr. em 2 lotes planos
e murados. 4 var. 3 qtos. 1 ste. escrit. 2
salas, lavabo, copa, coz (38m2), dep.
compl. empr, gar, jardim, etc. 7.500 mil
(ac. imóvel, carro, tel) e CEF Est. prop. PI
3020.

RESID. COLONIAL— 1a loc. MARAVIS-
TA II — próx. TELERJ. salão. 3 qtos (ste).
dep. compl. empr. e quintal murado.
Sinal 700 mil saldo CEF PI 3011.

RESID. COLONIAL — MARAVISTA —
3 qtos. (suite) salão 2 amb. copa coz.
dep. empr. gar. quintal murado. 4.200
Ac. SFH PI 3010.

EXCELENTE ÁREA — 1a quadra asfalto
MARAVISTA 1.800 m2. Planíssima mura-
da c/benfeitorias diversas árvores frutif.
Aceito prop. PI 6024

RARÍSSIMA OPORTUNIDADE — Ape-
nas 850 mil Exe terr. 830m2 COND. UBA
VALE ITAIPU — PI 6084.

MARAVISTA — Rua 10 — 2 casas
vazias — 1a c/2 q. sala. coz. bh. var, gar. 2
qto. sala coz. bh salão de festas, quintal
só 1.800 mil. Est. prop. PI 2001.

BOA VISTA — Junto a. Telerj lote
480m2. negócio ocasião, só 280 mil. Ac.
carro. PI 6060.

CONDOMÍNIO UBÁ TERRA NOVA —
Magnífica vista panorâmica. 920m2 900
mil. PI-6073.

MAGNÍFICA ÁREA — 2 800m\ planíssi-
ma. esquina fte p/ asf. próx. praia itaipu.
fundo p/ reserva, estudo proposta. Ac.
imóvel, tel. e carro. PI 6080.

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. compl.
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

AV. CENTRAL— 1.4Q0mJ plano c/reser-
va florestal. Só 800 mil. PI 6078

JARDIM FAZENDINHA — 2 lotes juntos
planos 400 mil. Estuda proposta PI 6019.

AV. CENTRAL — Setor excelente resi-
déncia 3 qts acarp. salão 3 amb. suíte
copa/coz. grande 2 vards. gar 2.800 mil.
Estuda prop. Ac. carro. tel. PI3041

MARAVISTA — Frente p/Av. Central 2
lotes com. juntos, planos, aterrados Ac.
carro, tel. PI 6101.

MARAVISTA — LOTE MURADO - P/1
lado e fundos. Só 300 mil. PI 6099

CIDADE BALNEÁRIA — 400m. praia
ITAIPU — Lote 680m2 todo murado. Só
600 mil PI 6098.

FAZENDINHA ARGEU — Junto ao asf.
lote plano, todo murado, pronto p/constr.
450 mil PI 6092.

COND. GROTÃO — Lote 900m2. 500
mil, est. prop. PI 6095.

FAZENDINHA ITAIPU — Próx Cond.
Ubá Floresta a 150 m asfalt. lote 45Cm2
só 120 mil. PI 6026.

O MÁXIMO EM LOCALIZAÇÃO — Ex-
plendida resid. fino acabam, ter. 980m2
plano, piscina, sauna. churrasq. salão 2
amb. 3 qtos. (1 suite ) arms. emb. dep.
compl. gar. jardim, varandão. amplo quirv
tal. Est. prop. Ac. SFH - PI 3012.

MARAVISTA — Quadra 79 Rua 33 lote
murado nos fundos. Apenas 350 mil PI
6085.

MAGNÍFICA MANSÃO NO MELHOR
COND. DA REGIÃO — Terr. HOOm2
área constr. 320m2 salão c'80m2. 4 qtos.
(sendo 1 suíte) oVar e closed dep
compl. empr. gar. p/3 carros, finíssimo
acabamento. PI 4001.

OFERTAS
PIRATININGA

MARAZUL TIBAU — Excel. lote. Ape-
nas 580 mil. PI 6111

MARALEGRE — Exe res. vazia 2 pav-
tos. salão 3 qtos. suite. lav. copa coz.
dep. empr. var. gar. quintal 5 milhões
est. prop. Ac. CEF. e imóvel Rio. FI 3000

BICHO PAPÃO — RES;. col. igOm2
constr. amplo quintal. 540m2. pise chur-
raq. 2 salas 3 qtos. 1 suite dep. empr.
lav. etc. PI 3023.

BICHO PAPÃO — Magnífica residência.
pavtos.. 3 qts ste earms slão 2 amb

lavabo. banh soe. cop.-coz dep comp.
(ste) + 1 banh. pise c/todo equip. quin-
tal. jardim + 1 ste em anexo, gor 2 vgs.
PI 3040
BARRAVENTO — resid. col. c/ ót. quin-
tal murado salão 2 qtos. ste. copa-coz.
dep. empr. gar etc. etc. Ac. CEF. PI 2010.
BARRAVENTO RES. — col. vazia, salão

qtos. ste. copa-coz dep. emor. 3 var.
gar quintal. 5 mil OTN'S. Ac. CEF PI
3015.

BARRAVENTO — 2 qts sia. bar.h cop/
coz área gar. Somente 2.700 mil. Estuda
proposta. Ac. apto learai. PI 2009.

BARRAVENTO — lote plano aterrado
491 m2 facilita-se d sinal 360 mil. Ac.
carro Tel. PI 6103.

BICHO PAPÃO — A 50 mts. asf. excp-
cional res. colonial. 1a Loc. 278m2 de
constr. 2 pavtos. 5 qtos (sendo 2 suites)
2 salas salão de jogos mesanino gar. pi
carros dep. compl. jardim quintal. Ape-
nas 1.500 mil sinal e saldo CEF PI 5C00.

BARRAVENTO — Salão 2 qts cop/ coz
dep. comp. área de serviço murada c/
jardim 3.500 OTN. Estuda proposta. PI
2018.

QUADRA 110— Lote 13 MARALEGRE
487m2. Apenas 500 mil est. prop. PI
6105.

BICHO PAPÃO — Rua 9 exe lote 3601^
aterrado pronto p/ constr. Apenas 450
mil PI 6087.

LOCALIZAMOS E AVALIAMOS
O SEU

IMÓVEL GRATUITAMENTE

OFERTAS CAMBOINHAS
CAMBOINHAS — Lote plano 600m
praia 1 milhão PI 6012.

CAMBOINHAS — Magnífico resd. 2
pavimentos — exe vista p/ o mar SOOm2
área construída fino acabamento. Salão 2
amb. 3 qtos (sendo 1 suíte d closed)
dep. compl. gar. p/ 3 carros. Lindíssima
localização. Est. prop. inclusive p/ parce-
lamento em até 12 meses. Ac. SFH. PI
3014.

PICOLÉS — Quadra 129 — 700m2 2
milhões estuda proposta PI 6003.

QUADRA 295 — de esquina. 438m2 á
400m da praia. 1 milhão. PI 6061.

PLANTÃO â^BADO/DOMINGO ATÉ 19 lH
ESTRADA CEÜSO PEÇANHA, 4830 - LQja2
Tel.: 709-0202*- 709-2788 — Itaipu — Niterói
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Para Você—

UltO 1J5R

prestações a partir de:

32.062,

Uno Prêmio

prestações a partir de: prestações a partir de:

A F/N/T é uma concessionária FIAT,
especializada em você. Criando
oportunidades inéditas, para que
você tenha facilidades na compra
de um FIAT 0 Km,. O plano abaixo
não é consórcio, e temos ainda
diversos planos que certamente
teremos um que encaixe dentro do
seu orçamento. Não deixe de fazer
contato.

23.842,

Elba

prestações a partir de:

24.847, 25.714,

ABASTEÇA SEU FIAT

DE TÉCNICA E SEGURANÇA

sob nova administraçao

Á F-INIT é dotada dos mais modernos
ferramentais, e funcionários treinados na
fábrica, para manter a técnica e a segurança

que você encontra em toda linha FIAT.

As 7:30 horas, já está a sua disposição, nossa
centrai de atendimento. Ganhe nossa

qualidade sem perder o dia

Túnel de secagem, para pintura de dupla
camadas. Secagem rápida de
altíssimo acabamento.

Box de serviços rápidos (FAST BOX) onde você
está convidado a assistir nossos profissionais
treinados na FIAT, a revisar seu automóvel.

Moderna linha de revisão, com regulagem
eletrônica, alinhamento de direção com visor
ótico, e balanceador eletrônico.

RUA DR MARIP VIANA 329 - SANTA ROSA

NITERÓI

Tels. 711-Ò212 • 710-3123 » 711-0362

COPtCÍSStOHAfilA
'BMEIMí
Automove*s s.a
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O MENOR PREÇO. SEM SOMBRA DE DÚVIDA.
CEREAIS^*

Arroz agulhinha tipo 2
longo fino Blue Patna

pacote 5kg

159,90

-;:.¦::..

Arroz parboilizado tipo 2
Puro Ouro pacote 5kg

189f°°
___J

.»••«. .11,,j* —' pSl>M_)tÍ

ntnonw ¦ ¦ ;1\f

[ PinX__t___-___!^^

Feijão preto uberabinha
12 r

lüBERABINhirt

^SÈZ_______I tip0 ^ ^atarinão pacote 1kg

Í63,90

MERCEARIA?
ProliC

%

lllllf
_^^T_i________-_m
s_i; •'¦ ^*W_w___y f_f

Ração Frolic 2,7kg

348f00

i^ J^^l
Mate Popular caixa 200g

29,°°

Talharim caseiro
Tip Top
cada

.*íí>e»t

5,90 *MJ

jig\ Maizena pacote 1kg

^ffi 48,90
Sg_S__si_i

HA»
ornvBV

Café vácuo Globo 500g

9450

Be®b9

^^^_^_PS_K

||§tp

Azeitona verde Couvert
pote 200g

69f00
copo lOOg

34f50

Ervilha Arisco
lata 200g

26,90

$Nêstlê
Leite condensado Moca J ftAT/^/^A

lata 395g 
' 

\ lUU V^*

« condensado53,80

' ;S®"H3''l_fT? .fefefefefeSk>_3__\ m^_^X^_________J^___________H__H___H___N-P>

Bis Lacta c/20 unidades

69,90
CONTINUA NO VERSO.

^t jê* ^r y t^Lr m m I ^W

v''-fe________Í(í._gy?^vrA

BEBIDAS T^

i
Vinho tinto Cabernet
Light Almaden 720mí

158,00
Vinho branco Riesling
Light Almaden 720ml

-st.

BOjfljBBB

y».*J

(II

"•a
*tf_| *>•*'"

$nwrar.í«í

4
'•íinwlkn crT"

Vinho branco
(Schwarze Katz 720ml

79,90

Vinho tinto Cabernet
Castell Chombert 720ml

89,°° I1Vinho tinto
Merlot Forestier 720ml _ , ,

Vinho branco <WM t&n^
Riesling Forestier 720ml -XJ »

iflft*nram__ .HB#

•¦_»__ _____H!

_r l___ L_JB

'^4 _______.?____i!__f
•*'>_____! lVIH

?gy

Whisky Passport 1000ml

950,°°

Água mineral Minalba
1500ml

m 31^0

fe - _
il «_- _

|mliíoÍbõl

Tlffe<
^Suco de Caju-Dafruta 50Qml

34,50

LIMPEZA 7 *

^fefes/

Saco seco alvejado para
limpeza A. Buchein

51,90 /

Detergente em pó m
600g

9
49,9°
*

.
«••»*•"

Limpador Veja
Limpeza Pesada 500ml

5550

Removedor
Removedor Montenegro

1000ml

88,50
._& IP

Suo**
í| *"Mttmimri'ir«s||

Amaciante roupa Suavitel
500ml

59,90 •mwtm)Ba»»

Sapólio Radium Pinho
500g

27/0

^ Sabão vermelho Ártico
com 5 200g

1 >_ri r/íp0*í 
1•fei _ #

29/°

CONTINUA N0 VERSO



Vassoura de piaçava
doméstica número 3

133,00

&4
Inseticida aerosol

Rodasol 300ml

1139°

m
Detergente liquido ODD

500ml

32,90

HIGIENE T^
Shampoo Palmolive 500ml

grátis sabonetes diversos

79,9°

KiimoiMe ,,,*«í^'',•:¦'.^f^5**Sí_vr,^ t

Papel higiênico branco
Finesse c/4 40mts |

597°
„..,_"__?*-*'

ÜRexi

Sabonete Rexona 90g
classic, herb, sport
cada

13#90

^^^^^^0
Creme dental Anti-Placa

Colgate 90g

49f40

MERCEARIA 7^
,' Catchup Cica vidro 400g

111
^'i*j!BM_tCT

69f90

¦JM8

Vinagre tinto e branco Vitalia ^ITALlAVtTAUA

cada 'v7-»CS;\i~-ÊU.-"

39?» y*^<*

Goiabada Coniexpress
pote 600g

45/°

Salsichas Viena Bordon
lata 180g

29 30

pj|iíi—rièafty Milho verde Jurema"i;*~~ lata 200g

wn.no ...
verde

4470

Creme de Leite Nestlé Ç^T'?lata 3oog deleite
48,90 Hestle

jf Creme de Alho Salho 200gm* 15,50

Gelatina Royal caixa 85g ¦^<=p*,i
diversos sabores ^»ífll

25,90

Lanche Mirabel

8,10

BAZAR^

850,00 J
Panela de pressão
4,5 litros Penedo

M Vi ¦ i'l' n*" 
" """'' " =2ÜJ—^MMÊm

BHt.:'j»i^^J *^<_1 < * ^y ,-m j_ i rtS

Faqueiro Dia a Dia
24 pecas Eberle

275,00

.y^^_____^S_^SS£ili!è?'í,"JBBH-i--ft--,

^pP»^SP__H^^^Í. - '
Sandália Yucca

Tam. 25/26 a 43/44

119,00

!____ ¦¦ "\ .--*. -vi"

Colchonete Induspuma
60 x 188cm

390 00

Cadeira Deita e Rola Penedo

518,°°

ACOUGUE

Pernil Suíno kg

122 °°

Pato Sadia kg

125,°° km\
JJ7 * Kfe___ âW&j

J^-tZK&rTJ__Fí*i -A

P*_t>f*%ái®

Peito de Peru s/osso kg

319,00

SALGADOS^-
:"'. ^a' ""' 

Ô

J__
XI

o-d
"03
aico

fl

Bacalhau Ling kg

690f°°

l—' c^c m
_ \ \ RIO COMPRIDO \ II

iãS^p <P55*\ i(v

Rua Mariz e Barros, 1037 -Tijuca
HORÁRIO: DE SEGUNDA A SÁ BADO, DAS8^pta*

_AtençãoLQa4Hssss-6!eãt€3"prü9ütõs são destinados aos nossos clientes.
Em defesa dos seus direitos, não vendemos por atacado.



=^^B^^«eM^we^^^

.. rvTvrrrr^y}'r(;¦ ru''ir> i vvi<i<- _.._^ -~0%*

VBái""t ^^W Transferidor Ferrarte 120^0 ^Í???t%% *=* Garrafa P/Lancheira GarrafaTéS^"
. , ,nj fiyy ^'^\y 16,00 P/Lancheira _ 200,00Avental Educativo £¦'-'/ ^* ' J«t- _^___

Pequeno 314,00 Grande 362,00 k,*L- \t^ Lancheira 
Educativo áÊ ftfc ^KPÍLV

RéguaRedução MARS N.°  235,00 <a^sá^ 23'00 j|à v^'*^. Saboneteira Plástica _. 10,00 /3-c^^

Cola Plástica 90 23^00 „,' ^H^L-__Bf " II íLl?-/0'/^áÉW*,
Bloco Creative Papei '^¦¦^flBsHHHBMBZB lr*iiiS—-M<^~£nsS-il2lÍ5

_^ 
P'DeSen,,° 56'°° _-. 

Pasta CatálogoDAC _._ 170,00 ^-^l^P®1^8

^&& ^r^JÕBten tsmaaf"?*?**' P?W Grampeador Ret-Lit

„gg&^ ¦ /? JÊk Wr Promoção válida até fJ7.03.88, ou enquanto duraiem os nossos estoques.
J^ Âf J&L Wf AH^ci^mm. Aceitamos todos os cartões de créditos.

^*!^jr -—- ___ —..*.."." «Bi» AMIGA NÚMERO UM \?„^U*^? DOS ESTUDANTES DO BRASl

_ 175,00 /f~r

Compasso Col. S/Tira
Linha 99,00

Agenda Escolar
Casa Mattos Pasta Catálogo SR 312,00



"^ ^E^pp!ílP Tesoura 
Escolar _ 25 00 Atlas Geográfico Biasi 120,00 LapiseiraCompactor Super

Estojo Plástico 53,00 ^^ Cada EditoraÁtica Lápis 18,00
ca(ja Marca-Texto 28,00 %íSjÇ! Cada

^^^pSjjJg^^^^^PP^ r— y^^^^ Minidicionário Aurélio 280,00 A Dedo Faber-Castel 183,00 A, J

%||à *^*w$^lf v„. |ii 
rSÍÜ! -mum—--

<G$$W __*» a" X; CÜBÜd BóiaBraço951Yamaplas ..____ £íMí£M§ 1™^ 7~T"T 1T~
h<*^iU\™ .-«^S^7" X.^1 WWlW (vártas-CõfêsT  169 00 Tam. 24/27 <!70,00 ^k
%,W SPff^e ^' fT - . 

^ndb Cores)  1DH.UU iam. 28/32 320,00 ^^^
^•- *» \% % "• Tam. 33137 375,00 ^^^^^^___

^.^ 
' 
>5T* J^ >-^-' /&. Ar-—feft-3Sí43 460^0 B"PP^

Trenzoca Saxónia . 535,00V &.j»Vy.J Ônibus Jardineira _/ "¦.* tey S . ;

r í^iff%'fe,£.- f ? tf ¦' *^r flHH SntaoDesmonlavel4io,oo ^~**&^%

TremDesmontável V>* jL— K^_r'_Ú£ í^»%> _M:mJc%k. FÍwí_ntt_*i*%
Saxônia 540,00 %B_m*&mi£M *.*» ^*-..' 

¦¦.'<>¦• Pinos Mágicos Elka (em saco) i__-l_J-'M& *& _\&$BÍ3ÉÊ____4J
^T~j?*S* ¦ !5SS^Re'-45 26'00 a *l^' ¦ /I^AidSi* €$ ik \'' .-^*' Pinos Mágicos Elka (em caixa) Js a-. | ¦ %' ¦-¦¦' <\jT^ iBB¦ jêKí^is. 

m-*§ - *£9' Ref. 90 203,00 Jr W \' %',' &* ia ¦ •_*¦
Copos Plásticos Água Zanata $ <"'^fe, ^ T >'¦" ^ JsT W 44* W 3 m_íJ :JA
(pet. c/100) __ 99,00 GuardanapoSantepel 24x24 ' ® .* ^ «*•¦ ¦ 

(f £ ,,B MWÍJr
Copos Plásticos ChoppZanàta BR. (pct.c/50)  19,00 -J? $LW ... <|.J W W^&é
(pet. c/100)  159,00 ¦¦b^^HHBBM ™ ' ... . &jiLr IP J"

^^^^^BHiffe:.^^^^^^ J ^K. ^^^W ^*^ ^HB Especial para
I ^^|B 

M ^^r ^Ê BW\ *__________%.. '""•,'' BB recebimento de cheques. j

_

PlfttURN1 DOS ESTUDANTES DO BRASIL

Bairros: Centro • Ipanema • Copacabana • Largo do Machado • Mariz e Barros • Saens Pena • Meier • Madureira - Bangu • Campo Grande • Nova Iguaçu • Caxias • Niterói • Campos • Juiz de Fora.



I V vJ TA. vffis/r lifnHtt \H8

¦aWMHm^BBBKMBRnOKOMei9DHHHK*ai

SEU GUIA DE FIANÇA.
->> ;

Muito Mais Você
Frango Kg 80

Itjroínti

I ^<-

%

r l^^l '

Fígado bovino Kg

69,00
Músculo bovino Kg Asa de frango Kg Lingüiça calabresa

Perdigão Kg
Lombo
salmoura Kg

Queijo prato
Lanchão Kg

00

nuiíSS^-*83®^»*. ttM^MkA^tes*^!
Arroz Kg

Leite longa vida
1000 ml

35
Arroz Kg

90
5

x>3 •"Si»

Manteiga 200 g

26,90
^SSSSS,-.

^Lfe>rÇ^^^^5S| Mil,!*!?•il LESíÍ

Feijão preto Kg

90 „

U» . .1-

(BR **.. '"j

Maçã Golden
importada Kg

00
\ T

Fubá Kg

16,90

sWl

¦! n

No CB é batata: frutas
e legumes fresquinhos
com preços baixos de

, verdade.ÊÈ weJm

Salsicha 180 g

25,90 ^S^ Óleo de soja
900 ml

Extrato de tomate
190 g

9025,9

Leite Moça 395 g

50 é&uí

r 7
'llillillliXKr'

li,, ¦

Sal 1000 g

13,70
c°ntí(

ensado /

Neston 500 g

si /Zr*'*»! "iS
w

to.1^*- 
*•¦&¦--

14990 %.t^/

Nescau 500 WsML

119.90"

Bombom 500 g fínéSlfí^üfa*

1595^ 
"

Matte 200 g

58,90

Lanche Mirabel V^
diversos _ Qnsabores / SU7,

Leite em pó ""^ethT-
instantâneo 400 g fe^^í/e^/

Qfl -W^^^^b= Suco de caju3U àl^iigs^ 250m,

6,90
m 

j

jandaia\

CAJU l



Papel higiênico
8 40 m c/4

52,90
Escova dental
infantil/macia/
média

9018,9
¦m: i

LUX
•.-- £=*

Papel higiênico 40 m c/4 jglg^rTJ2-3-^-^

49,90 subltiíig ~ -í!

Sabonete luxo 90 g
90

á 
'\'f' t&

Desodorante
90 ml diversos

Leite de Rosas
60 ml

9021 5 Muito Mais Você
| COTOÍIETE/

Carefree c/12
"»««!,

Creme dental
branco 90 g

90
J

^jj^Mi pWrJI
Cotonetes 75
hastes

90

TOWA
Ot/30":daca;jf* BANCO DO bHASH.

Em qualquar caixa do CB voe* troca o **u
chaqu**ouro do Banco do Brasil agoro no
valor d. ai. O S S.OOO.OO.

Além dessas ofertas você também encontra muitas outras em todos os setores do CB. Com preços baixos de verdade.

Saco de lixo ^ir _

Desinfetante
|| 750 ml-Leve 3

Pague 2

90

Detergente
600 g

90

?!¦

20 e 40 litros
40

5
60 e 100 litros

90

! Guaroanapo
| branco 24x24 c/50
ÍHC50

Élr

¦- Gjtfil

Comfórt;

I Amaciantede
| roupa 500 ml

67,90

Fjjnnú

Desinfetante
500 ml - Leve 3
Pague 2

154,M v
I Ql

Toalha de papel
c/2

90

Detergente
500 ml

Sabão de \i
coco 500 g

90
Balde plástico
Sapira 10 litros

59.90

Fôrma Plastigel .„,~; (tiÉplj
p/geladeira ref. 134 i^'Z^- /£ i I

49,90 H^'
Lâmpada 60 watts

59,90

15»)

IffMT» %

SíEBÍ™""*'

Sabão Anglo 200 g

8,50 ¦¦¦ji• r "firf'"-rr^jp* ¦'¦ •

I Prendedorde1 roupa
c/12 ref. 1168

1 ^
' 'b, ,„lm^.LjjBLijjji»iiiaJ'-I IB

3jp

Prato fundo
ref. 301

Refrigerador
Cônsul 2854 luxo

285 litros

25.780,
Refrigerador
Cônsul duplex 4363
430 litros

51.500,

. : ^Kjpj&'>" u:'' j^H

\|sgS»?sr5,C"~

*TV em cores National TC-163*TV em cores National rotativo (16") 36 cm
TC-20D1 (20") ,
51 cm digital '

m 39.200,
--£&%££&"

Fogão SemerOrion
c/tampa de cristal
4 bocas

SW
Ventilador
Britânia 40 cm
superluxo

10.090,

Lavadora
de roupa
Brastemp Verona
24-Z luxo

36.890,

59.010
"Conjunto 3 em 1

Philips FR-1010
c/caixas

27.700,
RIO DE JANEIRO • PORCAO • MEIER • SANTA CRUZ • COPACABANA • LEBLON • BOTAFOGO • TIJUCA • CASCADURA • MADUREIRA • RAMOS • BONSUCESSO» JACAP.EPAGUA - CAXIAS Cen.-roe 25 rJe.A.gos.o . IÇABAI.rl.TAOUAJ ? NILOPOLIS • rJ^VA IGUAÇU • PETRÒPOLIS • TERESÓPOLIS • VOLTA REDONDA • BARRA DO PIRAÍ • ARARUAMA • CABO FRIO • MACAÉ • CAMPOS.mmwaoig

QQ90 I
üü.. O"! 90 ref-301 ^5 i
.jE."** ^BJ ¦&

^^BJ B^B\

^bh b^b%¦'¦"¦•¦¦¦•¦¦¦¦'¦¦'¦'¦¦¦¦•¦¦¦^¦¦¦¦¦¦^^^«¦^^^¦^¦^¦¦jjjw BBM HP^-^ 
'^wtr^HBJBBBBBB

*TV em cores Sanyo 4751 ! I M|
diaital Í16") 36 cm g f §

i °
¦ipjh<bV"o íbS "°H H! ¦¦

^^HL ^ i

33.000, 35.300,
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CIRURGIA PLÁSTICA



Caro Amigo(a)

n ,im %,7n,hda/eTa \Cê, 'á C°"hece "P 'estétka> ou pel° menos>d °uviu f"larf Nestes últimos 8 anos, graças
rJiTJf 

àtgntflcante de muito carinho e muita técnica, temos no setor da cirurgia plástica, estética è belezadifundido novos processos, divulgado excelentes tratamentos e feito centenas de novos amigos em cada cliente

Nossa experiência com transplante de cabelos, micropigmentação de olhos e sobrancelhas, cirurgia de narizda mama, do rejuvenescimento e da lipoaspiração, tem nos levado a trabalhos maravilhosos, expandindo inclusivecom clientes estrangeiros, nosso nome e o da cirurgia plástica do nosso país no exterior.
Este mês decidimos escolher algumas pessoas especiais de nossa cidade, para informar melhor sobre o auetemos feito neste campo fascinante que é o da estética e da beleza, e por isso estamos lhe enviando este informa-tivo, assim como para nos colocar à disposição, a qualquer momento que desejar investir em sua aparência.
Graças a evolução da ciência e da técnica que aprendemos no exterior, e que aperfeiçoamos no Brasil

Tennl7deZ,fonoqUaSe 
*?' °" *""*"' 9°% 

t 
™ """**" "**"* " fazemos sob a"estesia local- ™

clinica. 
maÍ°ria delaS' "ã° neCeSSÍta mah d° Qm 2 (dmS) °U 4 (qUatr0> hom de inter™Ção em nossa própria

o erafório" 
P°SSU'mWS "°SSa prÓprÍã dMca' temos me"°™ gastos, e portanto melhores condições de custo

Um fato importante: hoje somos a fi clinica de cirurgia plástica no Brasil a possuir um computador que
ZTL\mZmtorTe°TVa 

° """**¦ * "T ° ^^ ^^ ***** ** $m prÓpría imagem modificada,

Se você está pensando em mudar o seu visual, podemos lhe ajudar e muito com nossa experiência critériorecursos e bom gosto estético.

Esperamos em breve sua visita.

\\ A teimosamente, V

1
__ . . • >

Dr. Wagrter-dejvloraes
Diretor

CRM - RJ 16.575

D 'estética - Cimrgia Plástica
Rio de Janeiro - Av. N. Sra. de Copacabana, 613 - gr. 708 - Tel.: 255-8987- CopacabanaNiterói - A v. Sete de Setembro, 227 - Tels.: 711-9652 - 714-5405 - Icaraí


