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V»y t-/ ,.  Wilson Pedrosa. , empresas estatais. Sabe-se que deve ser

extinta a Empresa Brasileira de Transporte
Urbano (EBTU) e que 12 rádios FM,
inclusive a Ipanema do Rio de Janeiro,
serão postas à venda para a iniciativa
privada.

Além do congelamento, Maílson da
Nóbrega- anunciou também o aumento do
imposto de renda dos bancos e um progra-
ma de incentivo à demissão voluntária e à
aposentadoria de funcionários públicos. O
funciondrio que se demitir terá direito a um
salário por ano de serviço, mais três salários
de abono e um a título de licença prêmio.

No Rio, 15 mil funcionários públicos é
de empresas estatais fizeram uma passeata
pelo centro da cidade contra o congelamen-
to de salários. Empunhando faixas, desfi-
laram pela Avenida Rio Branco, da Cande-
lária à Cinelândia. (Páginas 11, 12 e 13)

O Banco Central demitiu 19 funcioná-
rios grevistas na primeira dura reação do
governo a uma possível onda de greves de
protesto contra o congelamento por dois
meses dos salários de funcionários públicos,
de empresas estatais, do Judiciário c milita-
res. As demissões não atingiram as lideran-
ças do movimento mas funcionários escolhi-
dos em nove regiões.

Em longa entrevista, os ministros
Maílson da Nóbrega e João Batista de
Abreu anunciaram o congelamento dos
salários estimando que a medida trará eco-
nomia para o governo de 1,5% do PIB.
Para compensar a queda calculada em 43%
nos salários reais o governo decidiu conce-
der abono de CZ$ 1.233 para quem recebe
até cinco salários mínimos.

Na semana que vem o governo deverá
anunciar a venda ou o fechamento de

Custódio Coimbra

Ao lado de Abreu, Maílson disse que o governo ou corta ou será obrigado a emitir para pagar

EstudantesCasas de câmbio

fecham por medo

de intervenção

Com a informação de que a Polícia Federal
interviria no mercado, as casas dç câmbio do Rio e
São Paulo fecharam às llh, quando o dólar no
paralelo estava cotado a CZ$ 148,00 para compra e
CZ$ 152,00 para venda. Na capital paulista, foi preso
Sami Goldman, apontado pela polícia como um dos
maiores doleiros do país. Por causa da greve no Banco
Central, os bancos negociaram com os clientes para
que as aplicações de ontem no over se estendam até
segunda-feira, evitando grandes saques hoje. Nenhum
investidor terá perda de rentabilidade. (Página 17)

Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
parcialmente nublado, com
nevoeiros esparsos ao ama-
tthecer. Visibilidade mode-
rada a boa. Temperatura es-
tável; máxima e mínima de
ontem: 35,5° em Bangu e
19,8° no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite e tempo no
mundo na página 10.

ameaçam com

greve geral
Os estudantes secundaristas e

universitários de escolas partícula-
•res do Rio de Janeiro ameaçam ir à
greve geral Se até o dia 21 o governo
federal não' revogar o decreto que
liberou os aumentos de mensalida-
des. O movimento contra a medida
prosseguiu ontem com manifesta-
ções e passeatas por toda a cidade,
reunindo alunos de 14 colégios e
quatro faculdades.

Comandados pela UNE e a
AMES (Associação Metropolitana
de Estudantes Secundaristas), os
alunos prometem fazer protestos
todos os dias e parar a cidade.
Ontem eles tumultuaram o trânsito
em Ipanema, Botafogo, Tijuca, La-
ranjeiras, Centro e Avenida Subur-
bana e invadiram a estação do me-
trô no Largo do Machado, pulando
as roletas.

Diretores de 10 DCEs de todo o
país, entre os quais três do Rio, vão
reunir-se dia 12 com o ministro da
Educação, Hugo Napoleão, para
discutir o problema. Napoleão já
admite pedir a revogação do decre-
to. O ministro passou o dia no Rio e
disse que está havendo "muita liber-
dade e pouca vigilância" mas a-
pelou às escolas contra os aumen-
tos abusivos. (Cidade, página 1)

Cinco apostadores acerta-
ram as dezenas 23, 31, 42,
54 e 71 no concurso 506,
recebendo cada um CZ$
ll'.035'.119,76. (Página 10)
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CIP autoriza

novo aumento

para autopeças
A partir de hoje, as autopeças custam até 38,7%

mais. O aumento foi autorizado pelo Conselho Inter-
ministerial de Preços e é o segundo em menos de dez
dias. O reajuste acumulado é de 30%. A resolução
do CIP será publicada no Diário Oficial de hoje
e, na segunda-feira, o Conselho se reunirá para decidir
o aumento dos medicamentos. Dia 16 são as passa-
gens de trens suburbanos que aumentam. Passam
a custar no Rio e em São Paulo CZ$ 11, ou seja,
22% mais do que os atuais CZ$ 9,00. Amanhã;
sobem também os preços dos aços planos. (Pág. 18)

Quatro brasileiros redesco-
briram o deserto do Saara
(área branca do mapa) nu-
ma aventura que levou 48
dias. Tudo o que sabiam a
respeito da África e de seu
grande deserto vinha da li-
teratura e de pesquisas, co-
nhecimentos que, sentiram,
não correspondiam à reali-
dade. (Página 20)

Os funcionários encerraram o expediente mais cedo para protestar
Homem em Marte
A Nasa, agência espacial
americana, propôs o envio
de homens a Marte dentro
de sete anos. A nave, levan-
do seis astronautas, faria
um pouso na lua marciana
Fobos. (Pág. 4)

Brasil na Davis
O Brasil começa hoje, com
Ivan Kley e Luiz Mattar, a
jogar sua última chance de
ficar na elite do tênis mun-
dial dá Copa Davis. Se per-
der para a forte Espanha,
ém Múrcia, volta à Zona
Americana. (Pág. 21)

Morte em Israel
A jovem judia Tirza Porat
(15 anos) recebeu um tiro
na cabeça disparado por
arma israelense e não foi
morta a pedradas por pa-
lestinos, na Cisjordânia,
segundo conclusão de um
relatório do Exército de Is-
rael. (Página 6)

Polícia antidroga
O secretário de Justiça ame-
ricano, Edwin Meese, que
visita a América Latina, es-
íá" analisando com líderes
regionais a criação de uma
força policial multinacional
para combater a produção
de cocaína. (Pág. 7)

Cotações
Dólar oficial: CZ$ 119,05
(compra), CZ$ 119,64 (ven-
da). Dólar paralelo: CZ$
148,00 (compra) e CZ$ 152,00
(venda). Unif: CZ$ 991,65 pa-
ra IPTU e CZ$ 2.223,00 para
ISS e alvará; taxa de expe-
diente, CZ$ 222,30. Uferj:
CZ$ 2.223,00. OTN: CZS
951,77. OTN fiscal: CZ$
984,63. UPC: CZ$ 1.028,96.
MVR: CZ$ 2.065,35. Salário
mínimo de referência: CZ$
4.932,00. Piso salarial: CZ$
7.260,00. URP: 16,19%.

Luta contra a

violência cria

sua associação

Parentes e amigos de vítimas de
crimes brutais — como Denise Benoliel,
Marcellus Gordilho, Luís Antônio Mar-
tinez Corrêa, Mônica Granuzzo — co-
meçam a materializar a sua campanha
contra a violência e a impunidade com a
criação de uma entidade de caráter
nacional, a Associação dos Familiares e
Amigos de Vítimas da Violência- —
Avisa. Os homossexuais vão além: até o
final do mês, contarão com o SOS
Homossexual. Por telefone, serão rece-
bidas denúncias sobre agressão e violação
dos direitos dos gays. (Cidade, pág. 6)

"Pagador99 
sofre

censura e corte

da Rede Globo

. A minissérie O pagador de promes-
sas, em cartaz na Rede Globo, foi
remontada, perdeu quatro de seus 12
capítulos e não mostrará mais conflitos
de terra, assunto principal de seus pri-
meiros episódios. Na emissora, explica-
se que o presidente, Roberto Marinho,
achou que havia na narrativa improprie-
dades que entravam em conflito com
suas opiniões pessoais. A diretora Tizu-
ka Yamazaki negou-se a fazer a nova
montagem. Ontem à noite, o autor da
minissérie, Dias Gomes, revelou sua
decepção: "Estou arrasado. E como se
tivessem me cortado um braço ou uma
perna. Passei toda minha vida lutando
pela liberdade de expressão." (Cad. B)

Divulgação

«WT O mundo comemorou o Dia Interna-
Wjp' cional Sem Tabaco com novas restrições

ao fumo e uma renpvada con-
tra seus
Organização Mundial
celebrações da data com um patético

^ apelo do ator Yul Brynner, visto num
teipe gravado pouco antes de morrer de

^que façam, não fumem." A URSS deu
apoio à campanha com uma série de

. i' WÈÊÊÊÈÊÊUlÊÈWÊÊÊÊÊÊÊÊ artigos na imprensa. Na Austrália, bebês
Marinho, 30, apesar de ser desfalque quase certo domingo, tenta se ganharam camisetas em que se lia: "Não-

recuperar para voltar à posição de estrela do Botafogo (Pág. 22) fumante novinho em folha." (Página 7)
Pagador: sem conflitos

FAZEMOS TRADUÇÕES
TÉCNICAS E JURA-
MENTADAS — 252-
2327, Assembléia 10
Sub. loja 107.

MUDE SUA IMAGEM
— Tire o olho da velha.
TV Philco, com seletor
rotativo, mod. 12-AI, por
um precinho sem replay.
Apenas 18.760, à vista.
Tratar: Plantão Bonzâo.
(021) 371-5055, das
8:30 às 18 horas.

MESAS DE BOTEQUIM DO
MO ANTIGO - Bèlle Èpo-
que e Tronquinho cJ márms
originais. Part. vende. 359-
8474.

RELAX TOTAL— Nèo pre-
cisa sair da cama, nem d»
poltrona. TV a cores Mit-
subishi com tlmer e con-
trole remoto, TC-1631, porum prednho aconchegan-
te. Apenas 49.800, à vista.
Tratar: Plantão Bonzio.
(021) 371-5055, das 8:30
ès 18 horas.

RAPAZES E MOÇAS —
Pra quem está casando,
ou já casou. Refrigera-
dor Cônsul 430 litros CB
4363, por um preço apai-
xonante. Apenas
56.980, à vista. Tratar:
Plantão Bonzâo. (021)
371-5055. das 8:30 às
18 horas.

PROCURA-SE CASAL
— Não precisa nem de
foto. Refrigerador Ice
Bar duplex Electrolux.
40 litros, por um preço
gostosíssimo. Aóenas
29.990, à vista, tratar:
Plantão Bonzão. (021)
371-5055. das 8:30 às
18 horas.

ARMANDO VIANNA —
91 anos. Exposição e
lançamento do Livro
sobre sua vida e sua
obra, de JOSÉ MARIA
CARNEIRO. Sábado, 9
de Abril, a partir 18h,
na PINACOTEKA de Te-
resópolis. Trav. Portu-
gal, 100. Tel: 742-9075.

NÃO ENTRE EM FRIA.
Valorize o seu dinhei-
ro. Freezer Prosdócl-
mo Classic, 180 litros,
mod. 418/09, por um
preço quentissimo.
Apenas 29.990, i vista.
Tratar: Plantfio Bon-
zSo. (021) 371-5055,
das 8:30 às 18 horas.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS -
Cartier - V. Cleof-Bulgari-
Tiffany- Vacheron e ou-
tros. COBRIMOS QUAL-
QUER OFERTA. MAR-
CAR ENTREVISTA: 521-
0945 de segunda a sába-
do. Hor. comercial.

PROCURADOS — RELÓ-
GIOS ANTIGOS DE PUL-
SO E BOLSO: Patek -
Cartier — Rolex — Vache-
ron — Lange — Cronógra-
fos. Lembre-se que um
Patek é como um Rolls
Royce. Consulte-nos: Tel.
521-0945 seg. a sábado.
Hor comecial.

A BOA EMPREGADA —
Para todo serviço, gos-te criança. CZ$ 15 mil
+ INPS + 13$ + férias.

T: 265-1913 e 267-6147.

VSOÇA — Aux. escritório —
Precisa-se cJ boa caligrafia,
datilografia e noções de con-
tabilidade. Tr. R. Marques de
Abrantes. 178 loja D.
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com 19 demissões

C3y Wilson.PÁroggj  J.»!.!..íJISIL-v; «ctnlc CnhE^ n,^ !«£' Wempresas estatais. Sabe-se que deve ser
extinta a Empresa Brasileira de Transporte
Urbano (EBTU) e que 12 rádios FM,
inclusive a Ipanema do Rio de Janeiro,
serão postas à venda para a iniciativa
privada.

Além do congelamento, Maílson da
Nóbrega anunciou também o aumento do
imposto de renda dos bancos e um progra-
ma de incentivo à demissão voluntária e à
aposentadoria de funcionários públicos. O
funcionário que se demitir terá direito a um
salário por ano de serviço, mais três salários
de abono e um a título de licença prêmio.

No Rio, 15 mil funcionários públicos e
de empresas estatais fizeram uma passeata
pelo centro da cidade contra o congelamen-
to de salários. Empunhando faixas, desfi-
laram pela Avenida Rio Branco, da Cande-
lária à Cinelândia. (Páginas 11,12 e 13)

Custódio Coimbra

O Banco Central demitiu 19 funcioná-
rios grevistas na primeira dura reação do
governo a uma possível onda de greves de
protesto contra o congelamento por dois
meses dos salários de funcionários públicos,
de empresas estatais, do Judiciário e milita-
res. As demissões não atingiram as lideran-
ças do movimento mas funcionários escolhi-
dos em nove regiões.

Em longa entrevista, os ministros
Maílson da Nóbrega e João Batista de
Abreu anunciaram o congelamento dos
salários estimando que a medida trará eco-
nomia para o governo de 1,5% do PIB.
Para compensar a queda calculada em 43%
nos salários reais o governo decidiu conce-
der abono de CZ$ 1.233 para quem recebe
até cinco salários mínimos.

Na semana que vem o governo deverá
anunciar a venda ou o fechamento de

Ào lado de Abreu, MaÜson disse que o governo ou corta ou será obrigado a emitir para pagar

Estudantes

ameaçam com

greve geral
Os estudantes secundaristas e

universitários de escolas partícula-
res do Rio de Janeiro ameaçam ir à
greve geral se até o dia 21 o gover-
no federal não revogar o decreto
que liberou os aumentos de mensa-
lidades. O movimento contra a me-
dida prosseguiu ontem com mani-
festações e passeatas por toda a
cidade, reunindo alunos de 14 colé-
gios e quatro faculdades.

Comandados pela UNE e a
AMES (Associação Metropolitana
de Estudantes Secundaristas), os
alunos prometem fazer protestos
todos os dias e parar a cidade.
Ontem eles tumultuaram o trânsito
em Ipanema, Btfiafogò, Tijuca, La-
ranjeiras, Centro e Avenida Subur-
bana e invadiram a estação do me-
trô no Largo do Machado, pulando
as roletas.

Diretores de 10 DCEs de todo
o país, entre os quais três do Rio,
vão reunir-se dia 12 com o minis-
tro da Educação, Hugo Napoleão,
para discutir o problema. Napo-
leão já admite pedir a revogação
do decreto. O ministro passou o
dia no Rio e disse que está havendo
"muita liberdade e pouca vigilân-
cia" mas apelou às escolas contra
os aumentos abusivos. (Página 4-a)

Casas de câmbio

fecham por 
medo

de intervenção

Com a informação de que a Polícia Federal
interviria no mercado, as casas de câmbio do Rio e
São Paulo fecharam às llh, quando o dólar no

paralelo estava cotado a CZ$ 148,00 para compra e
CZ$ 152,00 para venda. Na capital paulista, foi preso
Sami Goldman, apontado pela polícia como um dos
maiores doleiros do país. Por causa da greve no Banco
Central, os bancos negociaram com os clientes para
que as aplicações de ontem no over se estendam até
segunda-feira, evitando grandes saques hoje. Nenhum
investidor terá perda de rentabilidade. (Página 17)

Tempo
No Rio e em Niterói, claro a
parcialmente nublado, com
nevoeiros esparsos ao ama-
nhecer. Visibilidade mode-
rada a boa. Temperatura es-
tável; máxima e mínima de
ontem: 35,5° em Bangu e
19,8° no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite e tempo no
inundo na página 10.

M •' »'

Cinco apostadores acerta-
ram as dezenas 23, 31, 42,
54 e 71 no concurso 506,
recebendo cada um CZ$
11.035.119,76. (Página 10)

CIP autoriza

novo aumento

para 
autopeças

A partir de hoje, as autopeças custam até 38,7%
mais. O aumento foi autorizado pelo Conselho Inter-
ministerial de Preços e é o segundo em menos de dez
dias. O reajuste acumulado é de 30%. A resolução
do CIP será publicada no Diário Oficial de hoje
e, na segunda-feira, o Conselho se reunirá para decidir
o aumento dos medicamentos. Dia 16 são as passa-
gens de trens suburbanos que aumentam. Passam
a custar no Rio e em São Paulo CZ$ 11, ou seja,
22% mais do que os atuais CZ$ 9,00. Amanhã,
sobem também os preços dos aços planos. (Pág. 18)

Quatro brasileiros redesco-
briram o deserto do,Saara
numa aventura que levou 48
dias. Tudo o que sabiam a
respeito da África e de seu
grande deserto vinha da li-
teratura e de pesquisas, co-
nhecimentos que, sentiram,
não correspondiam à reali-
dade. (Página 20)

ncwnár^eiwerroramoexpediente mais cedo para protestar
Homem em Marte
A Nasa, agência espacial
americana, propôs o envio
de homens a Marte dentro
de sete anos. A nave, levan-
do seis astronautas, faria
um pouso na lua marciana
Fobos. (Pág. 4)

Brasil na Davis
O Brasil começa hoje, com
Ivan Kley e Luiz Mattar, a
jogar sua última chance de
ficar na elite do tênis mun-
dial da Copa Davis. Se per-
der para a forte Espanha,
em Múrcia, volta à Zona
Americana. (Pág. 21)

Morte em Israel
A'jovem judia Tirza Porat
(15: anos) recebeu um tiro
nâ cabeça disparado por
arma israelense e não foi
morta a pedradas por pa-
lestinos, na Cisjordânia,
segundo conclusão de um
relatório do Exército de Is-
rael. (Página 6)

Polícia antidroga
O secretário de Justiça ame-
.ricano, Edwin Meese, que
visita a América Latina, es-
tá analisando com líderes
regionais a criação de uma
força policial multinacional
para combater a produção
dê cocaína. (Pág. 7)

Cotações
Dólar oficial. CZ$ 119,05
(compra), CZ$ 119,64 (ven-
da). Dólar paralelo: CZ$
148,00 (compra) e CZ$ 152,00
(Venda). Unif: CZ$ 991,65 pa-'ra IPTU e CZ$ 2.223,00 para
ÍSS e alvará; taxa de expe-
diente, CZ$ 222,30. Uferj:'C'Z$ 2.223,00. OTN- CZ$
951,77 OTN fiscal. CZ$
984,63. UPC: CZ$ 1.028,96.
MVR: CZ$ 2.065,35. Salário
mínimo de referência: CZ$
4.932,00. Piso salarial: CZ$
7.260,00. URP- 16,19%.

Bruno Veiga

Luta contra a

violência cria

sua associação

Parentes e amigos de vítimas de
crimes brutais — como Denise Benoliel,
Marcellus Gordilho, Luís Antônio Mar-
tinez Corrêa, Mônica Granuzzo — co-
meçam a materializar a sua campanha
contra a violência e a impunidade com a
criação de uma entidade de caráter na-
cional, a Associação dos Familiares e
Amigos de Vítimas da Violência —
Avisa. Os homossexuais vão além: até o
final do mês, contarão com o SOS
Homossexual. Por um telefone, serão
recebidas denúncias sobre agressão e
violação dos direitos dos gays. (Pág. 4-b)

"Pagador" 
sofre

censura e corte

da Rede Globo

A minissérie O pagador de promes-
sas, em cartaz na Rede Globo, foi
remontada, perdeu quatro de seus 12
capítulos e não mostrará mais conflitos
de terra, assunto principal de seus pri-
meiros episódios. Na emissora, explica-
se que o presidente, Roberto Marinho,
achou que havia na narrativa improprie-
dades que entravam em conflito com
suas opiniões pessoais. A diretora Tizu-
ka Yamazaki negou-se a fazer a nova
montagem. Ontem à noite, o autor da
minissérie, Dias Gomes, revelou sua
decepção: "Estou arrasado E como se
tivessem me cortado um braço ou uma
perna. Passei toda minha vida lutando
pela liberdade de expressão." (Cad. B)

Divulgação

Campanha contra

fumo tem apoio

em todo mundo

O mundo comemorou o Dia Interna-
cional Sem Tabaco com novas restrições
ao fumo e uma renovada campanha con-
tra seus males, enquanto em Genebra a
Organização Mundial de Saúde abria as
celebrações da data com um patético
apelo do ator Yul Brynner, visto num
teipe gravado pouco antes de morrer de
câncer do pulmão, em 1985: "O 

que quer
que façam, não fumem " A URSS deu
apoio à campanha com uma série de
artigos na imprensa Na Austrália, bebês
ganharam camisetas em que se lia. 'Não-

fumante novinho em folha (Página7)
sem cotii

fazemos traduções
técnicas e jura-
MENTADAS - 252-
2327, Assembléia 10
Sub. loja 107

MOÇA Aux escritório
Precisa-se cJ boa caligrafia
datilografia o noções de con
ttbilidada R Marquei de
Abramos ' *8 0)8 O

MUDE SUA IMAGEM
— Tire o olho da velha.
TV Philco, com seletor
rotativo, mod. 12-AI, por
um precinho sem replay
Apenas 18.760, à vista
Tratar Plantão Bonzão.
(021 371-5055 das
8 30 às 18 horas

MESAS DE BOTEQUIM DO
RIO ANTIGO — Bèlle Êpo-
que e Tronquinho cJ márms
originais Part. vende 353-8474.

RELAX TOTAL—Niopre-
cisa sair da cama, nem da
poltrona. TV a cores M(t-
sublihi com tlmer e con-
trole remoto, TC-1631, porum precinho aconchegai*-
te. Apenas 49.800, à vista.
Tratar: Plantio Bonzio.
(0211 371-5055, das 8:30
às 18 horas.

RAPAZES E MOÇAS —
Pra quem está casando,
ou ja casou. Refrigera-
dor Cônsul 430 litros CB
4363. por um preço apai-
xonante Apenas
56.980, à vista Tratar
Plantão Bonzão (021 >
371-5055, das 8 30 às
18 horas

PROCURA-SE CASAL— Não precisa nem de
foto. Refrigerador Ice
Bar düplex Electrolux.
40 litros, por um preço
gostosíssimo. Apenas
29.990, à vista. Tratar'
Plantão Bonzão. (021)
371-5055, das 8 30 às
18 horas

ARMANDO VIANNA —
91 anos. Exposiç&o a
lançamento do Uvro
sobre sua vida e sua
obra, de JOSÉ MARIA
CARNEIRO. Sábado, 9
de Abril, a partir 18h,
na PINACOTEKA de Te-
resópolis. Trav. Portu-
gal, 100. Tel: 742-9075.

COMPRO JÓIAS ANT1-
GAS E MODERNAS -
Cartier V Cleef-Bulgari-
Tiffany- Vacheron e ou-
tros. COBRIMOS QUAL-
QUER OFERTA. MAR-
CAR ENTREVISTA: 521-
0945 de segunda a sába-
do Hor comercial

PROCURADOS-RELÔ-
GIOS ANTIGOS DE PUL-
SO E BOLSO. Patek -
Cartier — Rolex — Vache-
ron — Lange — Cronógra-
fos. Lembre-se que um
Patek é como um Rolls
Royce. Consulte-nos Tel.
521-0945 seg. a sábado
Hor comecial

A BOA EMPREGADA —
Para todo serviço, gos-
te criança. CZ$ 15 mil
+INPS + 13$ t férias.

T 265-1913 « 267-6147

¦ •
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coiuna do Casteiio Constituinte isenta Judiciario de fiscalizagao
'"',1 

y-i | BRASILIA — A Constituinte rejci- "Mas d necessdrio um mccanismo dc con- do Cabral. Duzentos e trinta e nove ^ '
fc, PjITI OUSCct CIO tou todas as emendas que visavam estabe- • trole dcmocrdtico do Judicirlrio", disse constituintes votaram a favor, 170 contra STM iGl'U 5 lllilllStrOS
j.jJ i.-i lecer algum tipo de fiscalizagao sobre o Jobim, argumentando que o Executivo 6 onze se abstiveram. Como nao atingiu # ^

I connn UPVOlflO P°der Judicifirio. A mais importante de- fiscalizado pelo parlamento e o Lcgislati- qudrum de 280 votos, foi considerada CIVIS C AO llllIltaFCS
ml las, que criava o Conselho Nacional de vo pela opiniao publica, atravds dc elei- rejcitada. .... , 

„ . .
" IT nquanto o bloco suprapartiddrio de Justiga como<5rgao decontroleda ativida- g6es peri6dicas. Egydio, que jd foi juiz, Desolado, o deputado Plfnio de Arru- Nas votagocs rcalizadas onlcm pelavonstltmn-

i i. JCi apoio ao governo nao vem, o bloco de administrativa do Judicidrio e do de- disse que 6rgaos similares ao Conselho da Sampaio lamentou, depois da votagao, te foram mantidos, sem alteragao, os artigos que
Hi' dOs dissidentes do PMDB se organiza, sempenho dos jufzes, aprovada na Comis- Nacional de Justiga foram criados pela que a OAB tivesse preferido trabalhar tratam (jos n jbunyis c jm'zes mfutares. O Superior

sauda os circunstantes e pede passagem. sao de Sistematizagao, foi recusada no constitutes italiana de 1948, francesa de pela tese do Conselho Nacional deJustiga, rn<; vit-ill'ihc nnrri'pa

i Z&SfrtoggSiSiSfIP pafses 
oJudiciiriotenh.perdidosuainde- ig| . de™,. impon,„,e». ad- d„ pclo Scnallo Fc(icral. Dcsses

A dos quais ja anunciou, formalmcntc, seu Iwgg Poderiam receber san«oes do P'^ 
Libe^Lde-oSenadorMansue- Pouco antes das oito da noite, o tros> P| devem ser oficiais-generais da Marinha,

desligamento do partido. Os desfilantes .... to de Lavor (PMDB-PE) e o deputado deputado Ulysses Guimaraes suspendeu a quatro do Exercito e tres da Acronautica, obrigato-
pretendem romper com o governo e com A decisdo foi uma importante vitoria jito Costa (PMDB-SP) pediram ao plend- sessao da Constituinte, prevista para ter- riamente da ativa e no posto mais elevado da

comando do PMDB, lutar pelas eleigoes da classe, que nos ultimos njeses dcsenvol- rjp qUe reje^asse a emenda. "£ a liberda- minar &s dez, para que as liderangas dos carre;ra )
A presidenciais em novembro proximo veram um intenso trabalho de pressao (je de agir e julgar que fortalece o Poder diversos grupos e partidos pudessem che- . . . ... ... ,
!' criar no futuro uma nova legenda. sobre os constituintes, alegando que a judicidrio", advertiu Mansueto. "Querem gar a um acordo para a votagao do final do Os outros cinco mimstros serao civis, escolhidos
H Os destaques do bloco escovam suas Ttllal l T?,Hiri?Wn /XThhHp If in?- arrolhar a independencia do Judicidrio capftulo do Poder Judicidrio. pelo presidente da Republics entre brasileiros maio-

5 fantasias. Sairao, alguns, de guerrilheiros Foi uma derrotada OAB, que patro- 
com essa emenda desastrosa", afirmou Hoje haverd sessao apenasde raanha, res cie 35 anos. Tres deles escolhidos entre advoga-

hnnc Hp o^tilhn mip nn triwidn pnfrpnta- gar. i;oi unw ueirowun Tito Costa. para que os constituintes do PFL possam . . ,,. jfjg .... f
( I J*"* cnou 

a proposta. Rejeitada a emenda, foi posta em L<ar Brasilia, rumo a seus estados, onde dos de notono saber jundico e conduta tlibada, ccyn
•i .J™ miiiinm' rintrnc it-an Hr> fprnfpl Encaminharam a favor da criagao do votagao proposta do deputado Plfnio de o partido realiza convengoes regionais no mais de dez anos de efetiva atividade profission&l.'• 

I naciomlistas desencantados com a rendi- conselho os deputados Nelson Jobim Arrudai Samgaio (PT-SP), que estabelecia fim de semana. A previsao 6 de que na .gj^j - 
serg0 escolhidos paritariamente entre auditors> I nacionansias, aesencaniauos com a iciiui (PMDB-RS) e Eevdio Ferreira Lima que a fiscahzagao sobre os atos adminis- sessao de hoje seja concluida a votagao , w. . } , . . .

J I do governo do presidente Jose Sarney (PMDB-PE). Jobim lembrou que a Cons- trativos do Judicidrio seria exercida pelo sobre o Judicidrio. Assim.na prdxima se- e membros do Ministerio Publico da Justiga Militar.
I ao modelo economico recessionista do tituinte concedeu ao Poder Judicidrio pie- Legislativo, atrav6s de audiencias piiblicas mana seriam votados dois tftulos da Cons- Cabera a lei ordinaria dispor sobre a competcncia", a

!' Fundo Monetario Internacional, Havera, na autonomia administrativae funcional e peri6dicas. A emenda do parlamentar tituigao: Defesa do Estado e das Institui- organizacao e o funcionamento do Superior Tribu-
M sem duvida, os nostalgicos do parlamenta- que deu condigoes a magistratura de abso- . petista tampouco foi aprovada, apesar de goes Democraticas, e Tributagao e Orga- ® •?

j I rismo, inconformados com o sistema de luta independencia nos seus julgamentos. obter parecer favordvel do relator Bernar- mento. nal Militar.

^ 
governo mantido pela Constituinte. s 

' 

jyj "
\ desgarrados ou enxotados de outros bio- | ailllllCia (Jl _

j 
I cos.. Dificilmente outra jagremia^ao sera IIOVO 

p&rtido Slirgirft

r I estrelas do porte de Mario Covas, Fernan-
i do Henrique Cardoso, Franco Montoro, inlormou o cx-governador dc Sao Paulo, Franco Montoro, que
I I Waldyr Pyres, Rafael de Almeida Maga- Istd em Brasilia para o anuncio ofidal da dissidcncia, hoje,. is

j 

I SSes~.Lyra;°^°b,ema 
° 

de cem „ : ,u, . i ¦ .

•' dimensoes do nosso e com a nossa rata excmplo dos du-ct6rios nacionais partidarios, c comissocs csta-

| 

I tradi<;ac^partidaria. 

^Siglas 

existem mintas, ^^^solutame^ic -

f I mou-se a base de elementos emprestados ^ mentares federais, signata'rios do manifesto dissidente, mais'os
de ultima hora pela Arena para cumprir Ifll^ ' 

[BgRSS 
* « W ^governadores, ex-govcrnadores. ministros e ex-ministros .que

\ cota estipulada pela legisla^ao da epoca. '-j* - - - Bj ^ 
^ 

^HrBBmBB^M^S 
vierem a adcrir, como se espera que faqa o ex-ministro da Fazettda

I sua l^"a^0p^aVextra?rVpp3dofpM B SsPB ' ' -renunciaram a disputa nas previas para precnchimento de vagas
.•I Ao PMDB retornou impelido pela insen- n tnJ ' • - , m a;,™.ok; 'v,V 1 I 1 Uma rainhci c duas princcsas amm- joe Orestes Quercia — comporao a Comissao Estadual dissidente.

satez do governo que vinculou OS votos de Laaa eStaaO Vai canm- suspiros dos parlamentares O covernador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, vei<J a
•, cima a baixo. O bloco que imagina virar t.„ . T"RT ITldBtttl U ^u«u« nomfctoda maovespertina da Com- Brasilia estascmana, para tentardissuadiroslideresdissidentesxla
<1 partido mais tarde enfrentara O obstaculo nAln^ln tumtc. Ekispassarum pcloscorrcdorcs do inten(.a0 dc Umgar hoje o manifesto c fundar a nova legenda aii^da
? do calendSrio que preve elei?oes munici- A partir da vigencia da nova Consti- VOIO pOlUIUU 9'"^"!" SSfmrfESrf em 88- 0ntem' cle tambdnl se rcuniu com Fcrnando Henriqu? e

1 I naic npstp inn e nnp nnHera nrever elei- tuigao, haverd pelo menos um TRT (Tn- a.". . . ttoiinrin rVfH <te retocar amileza (totoj para assema Rjcha, durante quasc duas horas, mas sem sucesso. "A conveysa
bunal Regional do Trabalho) em cada 0 WI rfa SCSSa°' P? foi muito dura", garantiu um deputado ligado a Fernando

qoes presidenciais em 1989. Que fazer- estado. E o que estabclecc emenda do mavtrl Xcism-:ic'' r'""h'u Lo!Vc> WunSL,> L Henrique. Richa emendou: "Mas nos somos muito amigos ilo
; Assumir-se, desde ja, como novo partido deputado Nelson Aguiar (PDT-ES), apro- I Vd!?«n^ C Margo Schmidt, as priiicesas, estiveram Simon; pcnsarnos da -mesma maneira e vamos acabar nos encon-

. f OU permanecer dentro do PMDB mais um ' vada pela Constituinte na votasao dos ^ eom o presidente Jnse Sarney, com o trando mais adiante".
! pouco? Eis a questao. . artigos referentcs a Justiga do Trabalho. o do anlitaS' Momentos - As realidades politicas regionais indicdm

Uma ala dq blqcp gostana de por .. Espfrito Santo, Alagoas, Sergipe, Rio PwnrfTmm^ bims'tm da Justin momentos diferentes de adesao dos dissidentes do PMDB a nova
1 partido na avenida antes mesmo que fos- ' Grande do Norte e Acre nao tem TRT, e ,»ra paulo Brossard. Elas vieram a Brasilia legenda. )
I sem confirmadas as eleigoes municipals OS processos trabaihistas com origem em Vftcrados, como^Josc Ceoofno (Pt- mra distribuir convitcs para a 11 Fcsta Antes das eleigoes municipals de novembro, devem adenws

previstas para novembro — antes, at6, se seus territ<5rios sao julgados em estados SP). 0 deputado Nelion jobim Nacional do Chimarrao, cm Vcmincio bancadas dos histdricos de Mmas Gerais, Sao Paulo, Espiilto
H possfvel, da conclusao da Constituinte. Vizinhos. (PMDB.RS), que assistfa k cena, CO. Aires, Rio Grande do Sul, dc 30 de abril Santo e Parana onde o PMDB esta d^mado pelo grupa.tflo'• I j r- i I* • a * • . men tout now compkta d^scouc- /c rin m» ;n Fntn<ii<nvuln mm *k como conservador. Ja os dissidentes du Bahia, Rio Grande do Mil,
) S.enador Fernando Henrique Cardoso A emenda preve, tambem que nos ™ 

,Ws &£ „ tomen n^ o Stv M/ Pernambuco. Mato Grosso. Paraiba e Santa Catarina espcrarao as
dera a ala dos apressados. O defeito do estados onde houver grandc numero de ,he » wa otijctiva?', }ZjK)' /"mhrnu o nocta sulista eleigoes. uns por fidelidade aos governadores; outros, pela

i-A senador e que ele ve disco voador. Ve agoes trabaihistas, como Sao Paulo e Rio Paliarin, do Centrao, e o deputado Giiucus Saraiva- "A sciva do chimarrao perspectiva de vitoria com a sigla do PMDB.
; 

'l diz que viu. Certa vez, a bordo de um de Janeiro, podera existir mais de um que em fevcrelro kvou um pehico para assa pela bomba em hibios de prata/ e Nenhuma bancada, ou mesnio parlamentar hhtonco. admitc
•! aviao que transportava, tambem, o car- XRT "Isso e uma conquista para os o plcnirio em protesio por ter fiRttra- tem o perfume da mata / A cuia c o scio publicamente o adiamento das eleigoes municipals, mas isso term

deal Aloisio Lorscheider, o senador HtSlSltSS"
outros passagciros observaram um foco de agilizados", comemorou Nelson Aguiar. . gauchmlm cnriibcsccram significativo de prefeitos.

f luz intenso no ceu. Ate a noite de onte'm. havia 93 assianturas no manifesto dos
•: O foco de luz mudava de cor e de TfcT^T . *11 ** Tlnitiorvinnrlp fin dissidentes.
{ direqao a uma velocidade surpreendente. Mh I . OTJlClta ITIllhOPS 1131*3. 

U JllVKI blllUUV UU .

. 
1 

. Ceard debate Almino diz a Quercia :

;! I fato, havia visto um disco voador. Agora, hospedar convcncioiiais eleiqoes em 88 
que nao negocia mais

^ 
enxerga sem embara?o algum o exito de SAO PAULO — Um mi'nimo de hotel. As suites funcionarao como quar- FORTALEZA — A Universidade r.r,n;otn rl^ pniPrffPiinio. uma legenda que se ofere?a, desde ja, CZ$ 3 milhocs, isso e que o PFL paulista teis-generais dos Caciques do partido. Federal do Ceard vai entrar na campanha prOie 10 C1C "IIlCl 

^CllC'laI como op^ao a um eleitOrado frustrado vai gastar neste fim de semana com sua Disputam a convengao chapas dos ne|a realizagao das eleigoes municipals n _U • orivpriVidnr Almino Affonso divul-•J com o fisiologismo do PMDB que preferiu convengao regional. Duas chapas lutam grupos liderados pelo trio Mann- este ano, atraves do projeto Univer- E0U 5j?u^0 afcos&VCTnadores presidentesSfe entfdadlls
os cargos e a acomodagao ao programa de pelo controle do novo diretorio estadual Nabi—Alves Pinto (interessados em Cidade,aserexecutadoapartirdedomin- 8 . 

s e sindicais avisando que nao esta mais articulindoll
I reforrnas que o levou ao poder. do partido. 8°- eom seminanos populares. mesas- enviado "' 

[Iresidcnte SarneJ-
H Covas, o senador Jose Richa e o ex- Encabcgada por histdricos malufistas Orestes_ Quercia), p P, ,, redondas, palestras e debates com candi- com 0 ava[ dosgovernadores. Por tras dessa atitude. que revela;a

pnvernador Montoro h'deres da ala dos como o cx-governador Jose Maria Marin, Raphael Baldacci Filho, que traoain datos a prefeitura de Fortaleza. Havera crise entre 0 EOvernador Orestes Quercia e seu vice, esta o fato de

ft" S> Constituinte e a legisfelo qnc 5i!3^|iaP|^ Domingo, dia 10,0 PFL Flumincnse ^^25 S'KSSS f5 regerd as eleigoes municipals para por Chedid, a diregao do PFL paulista reser- realiza convengao para escolha dos jnte- f A? • • a 1.1 \ a mo- -,
partido na rua. Ele ocupara, com certeza, vou 102 apartamentos no Hotel Transa- grantes do diretorio e executiva regio-, pronto em agosto. .... 1™ ^^nprfnlllmnve^n&o

! «W » *> - 
SSSQtoCy®**' r"' 

™ H°'C| 
,0ki""i' P1,"rad"Mh; JtoaESS'tetiSrS IwM reanioe's %

; espaqo que esta iioje congestionado pelas \cncionais amanlia t ilepois. Estarao presentes todos os deputados sidade pela realizagao das eleigoes este : 
fecnicas No docmnento ele aleca ter sido preteri^o

i presents do PT, do PDT, do PSB e dos czsApd"lr'a ^ S 5 nara tstadui,is c fcderais e vereadoreS' 0s ano' ° pr0jet*° ^ 
T™™ 

°S 
TT ^Sei™ hdCS^ vem eo^rdenando^essoj-

; partidos comunistas em geral. O novo dois dias. so com os 102 apartamentos o m.nistros Aurehano Chaves (Minas e 
^megg^ ^ 

™ mente reunioes entre o empresariado e os trabalhadores pauhstas
: partido tera que encontrar seu lugar dan- partido Bastard o minimo de CZ$ 2 mi- Encrgia) e Antonio Carlos Magalhaes magoes para que o processo de sucessao na tentatlva de montar um piano economino de emergenc.a pita
i I do cotoveladas de um lado e do outro. Ihocs e CZ$ 448 mil. A diregao do PFL (Comunicagoes), e o presidente nacional municipal em Fortaleza se transtorme 0 pafs que scria entreguc a Sarney. .
' 

Tera que desfilar com um projeto reservou.ainda, as duas suites do Transa- do PFL, senador Marco Maciel, foram num momento de efetiva pratica democra- Os dois pianos deveriam correr paralelos: Almino articulajia
j I para o pais que o distinga nitidamente merica, cuja diaria nao foi revelada pelo convidados. tica", de acordo com oreitor. HelioLeite. um documento nacional e Quercia o eminentemente paulista."

dos concorrentes. Nao sera' facil. De res- , . °f vice-governador nao escondia nos ultimos te^possaa
f in <;p nltranassar todos os emnecilhos e SP ¦ ¦ . k . a insatisfagao com Quercia que, empenhado em manter no PMQB
5 to, se ultrapassar toaos OS empecunos t se II I k I A _ o senador Mario Covas, incentiyOu-o a se "viabilizar como
; j formar, levara muito tempo ainda para ^ || I candidato ao governo do, estado, cargo que Almino tampan
: I livrar-se de sua vocagao de America do deseja. Alem disso, Quercia teria prometido, Covas ampliaria
M campeonato partidario—- 0 segundo time ~ participagao do grupo do senador no governo estadual (atualmeTi-
I de muitos cariocas que nao ganha um I I AAA fl\/l I 17 Af AO S9[ . te, duas secretarias estaduais estao em poder de partidarios de

, campeonato ha decadas. Sera um partido, U/VlM V^l V BP -*1 Covas) fato que desagradou Almino O vice-governador tambejn
U rr.nfr.rmV rpcnnhprem almins Hns sons IC CAT A DTC se ressentiu por niio ter sido convidado para a reuniao entre.ocontorme reconhecem alguns dos seus OcUt lA^ AK L governador. os empresarios e os trabalhadores pauhstas. ¦
: l inspiradores, para arrebanhar de oito Em seu comunicado, o vice-governador foi polido. por^n
! ] doze por cento dos votos em uma eleigao cohort r\t incisivo: 

"Considerando que o governador Orestes Querela
1 presidencial. A SKY apresentQ a China a SOGRO OU assumiu, pessoalmente, a articulagao de um piano nacional

Valera a aventura? A esquerda nao SOGRA PODEM emergencia com o apoio de liderangas empresariais e smdieais de
rnarxista 6 movida a fortes doses de indig- em 9ra"de eslilo. ASreo f(£LjeT' _ _trl« nnc sa° Pau'0' eumproo deverdecomunicarque douporencerrad^a

i naSao clvica com a misjria , «descami- ^ SER COgSI,DERADO| g. >«j£ g
nhos dos governos. Marcada por uma COMO DEPENDENTES DO Henrique Santillo."• certa religiosidade, 6 capaz de arriscar HOTEIS DE LUX0 WV * BWBBB PDNTRIBUINTE?: propria pele na defesa do que julga serem - 

"^V niDUliM ¦ cr Qantilln 
Ipvi a SarnPV 

'
: I os interesses do pais — mas tem sido 6guiadesdeoBrasil; / J? " 031111110 leva d. Odlllc)

! I incapazdeformularum projeto que viabi- N6o folie o este X 
"" 

3^' * T _ „#JL^ prODOSta de UlliaO ampla »1 i I lize a consecugao dos interesses em confli- / -¦ I ¦ ESSAS E OUTRAS '
to. O partido que ora se esboca imagina encontro. /. S <* lMcnBI\/lArnpe DIA 1R MD IR GOIANIA — A ideia de um bloco que apdieo presidente da

I perseguir o sonho que o PMDB pragmati- , 
INFORMAQOES DIA 15 NO JO. Repiiblica esta ultrapassada. 0 momento e de uniao nacional. So

I co abandonou nelo meio do caminho Afinal, a China prepora-se em seu esplendor ha milhares de anos. uma vontade politica que reiina todos os partidos. inclusive os ge
I ¦ esquerda, o empresariado e os sindicatos em torno de mil

• IllUtil PEKIN, XIAN, SHANGHAI, GUILLIN, CANTON, HONG KONG, programa emergencial com o minimo de consenso. pode tirar^o
^ , -, . . . - BANGKOK ——• 1S (ja crjse gssa mensagem> levada ao presidente Jose Sarne^'.

I O senador Marco Maciel resiste mas, _——————-i terga-feira, pe|o governador de Goids, Henrique Santillo, foi'o
I pressionado pelos que lhe sao pr6ximos, resultado do encontro de governos estaduais articulado por elce
I acabara mais uma vez se compondo com w.mtk Fl AVlfl RANfiFl pelo vice-governador de Sao Paulo. Almino Afonso. ;

:| presidente Jose Sarney. A aventura da jfiL. CKU av.NiioPeconho mrnnon nraunitin PROSA&VERSO SantiHo insiste que o presidente esta rcceptivo ao programa
A dissidencia do PFL esta liquidada. W, o/so? AFFONSO ROMAMU JORNALPO brasil de emergincia dos governos estaduais. que preve antes de tu^o
; nvnoda 7"'/-5i77<7 Ed. OePooi. nc CAMT'AMMA uniao politica. Ele ve indicios de que se esta caminhando pitfa

J Ricardo Noblat (Interino) smbraturooaai.oo«i Ul OMIHI MlilVH, isso. tanto que nas ultimas 48 horas. se voltou a falar em alian^a
; ____l dcmocratica.
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Constituinte isenta Judiciário de fiscalizaçãoColuna do Castello

Em busca do

sonho perdido

Enquanto 
o bloco suprapartidário de

apoio ao governo não vem, o bloco
dos dissidentes do PMDB se organiza,
saúda os circunstantes e pede passagem.
O enredo do bloco, que tomou a forma de
um manifesto, atrairá a adesão de cerca
de 90 deputados e senadores, um terço
dos quais já anunciou, formalmente, seu
desligamento do partido. Os desfilantes
pretendem romper com o governo e com

comando do PMDB, lutar pelas eleições
presidenciais em novembro próximo e
criar no futuro uma nova legenda.

Os destaques do bloco escovam suas
fantasias. Sairão, alguns, de guerrilheiros
bons de gatilho que no passado enfrenta-
ram, sem medo, o autoritarismo dos go-
vernos militares. Outros irão de ferozes
nacionalistas, desencantados com a rendi-
ção do governo do presidente José Sarney
ao modelo econômico recessionista do
Fundo Monetário Internacional, Haverá,
sem dúvida, os nostálgicos do parlamenta-
rismo, inconformados com o sistema de
governo mantido pela Constituinte.

O bloco exibirá, por fim, destaques
desgarrados ou enxotados de outros blo-
cos.. Dificilmente outra agremiação será
capaz de reunir em sua comissão de frente
biografias tão limpas e elegantes como as
que reunirá o bloco dos históricos do
PMDB. O desfile, afinal, será aberto por
estrelas do porte de Mário Covas, Fernan-
do Henrique Cardoso, Franco Montoro,
Waldyr Pyres, Rafael de Almeida Maga-
lhães e Fernando Lyra. O problema do
bloco estará atrás.

Sabe-se que não é fácil organizar
partidos de verdade em um país das
dimensões do nosso e com a nossa rala
tradição partidária. Siglas existem muitas,
para todos e para gosto nenhum, da
federação presidida por Ulysses Guima-
rães ao balcão de negócios explorado em
São Paulo por um cidadão que tem o
vulgo de Marronzinho. O ex-MDB for-
mou-se à base de elementos emprestados
de última hora pela Arena para cumprir a
cota estipulada pela legislação da época.

Tancredo Neves usou toda a força de
sua liderança para extrair o PP do PMDB.
Ao PMDB retornou impelido pela insen-
satez do governo que vinculou os votos de
cima a baixo. O bloco que imagina virar
partido mais tarde enfrentará o obstáculo
do calendário que prevê eleições munici-
pais neste ano e que poderá prever elei?
ções presidenciais em 1989. Que fazer?
Assumir-se, desde já, como novo partido
ou permanecer dentro do PMDB mais um
pouco? Eis a questão.

Uma ala do bloçp gostaria de pôr o
partido na avenida antes mesmo que fos-
sem confirmadas as eleições municipais
previstas para novembro — antes, até, se
possível, da conclusão.da Constituinte. O
senador Fernando Henrique Cardoso li-
dera a alá dos apressados. O defeito do
senador é que ele vê disco voador. Vê e
diz que viu. Certa vez, a bordo de um
avião que transportava, também, o car-
deal Aloísio Lorscheider, o senador e
outros passageiros observaram um foco de
luz intenso no céu.

O foco de luz mudava de cor e de
direção a uma velocidade surpreendente.
O cardeal preferiu dormir em sua poltro-
na a ver qualquer coisa. O senador desem-
barcou admitindo, sem receios que, de
fato, havia visto um disco voador. Agora,
enxerga sem embaraço algum o êxito de
uma legenda que se ofereça, desde já,
como opção a um eleitorado frustrado
com o fisiologismo do PMDB que preferiu
os cargos e a acomodação ao programa de
reformas que o levou ao poder.

Covas, o senador José Richa e o ex-
governador Montoro, líderes da ala dos
mais prudentes, acham melhor aguardar o
fim da Constituinte e a legislação que
regerá as eleições municipais para pôr o
partido na rua. Ele ocupará, com certeza,
um espaço à esquerda do PMDB — um
espaço que está hoje congestionado pelas
presenças do PT, do PDT, do PSB e dos
partidos comunistas em geral. O novo
partido terá que encontrar seu lugar dan-

I do cotoveladas de um lado e do outro.
Terá que desfilar com um projeto

para o país que o distinga, nitidamente,
dos concorrentes. Não será fácil. De res-
to, se ultrapassar todos os empecilhos e se
formar, levará muito tempo ainda para
livrar-se de sua vocação de América do
campeonato partidário — o segundo time
de muitos cariocas que não ganha um
campeonato há décadas. Será um partido,
conforme reconhecem alguns dos seus

I inspiradores, para arrebanhar de oito a
I doze por cento dos votos em uma eleição
I presidencial.

Valerá a aventura? A esquerda não
marxista é movida a fortes doses de indig-

I nação cívica com a miséria e os descami-
nhos dos governos. Marcada por uma
certa religiosidade, é capaz de arriscar a

I própria pele na defesa do que julga serem
I os interesses do país — mas tem sido
I incapaz de formular um projeto que viabi-
I lize a consecução dos interesses em confli-
I to. O partido que ora se esboça imagina

; I perseguir o sonho que o PMDB pragmáti-
I co abandonou pelo meio do caminho.

Cada estado vai

ter o seu TRT
A partir da vigência da nova Consti-

tuição, haverd pelo menos um TRT (Tri-
bunal Regional do Trabalho) em cada
estado. É o que estabelece emenda do
deputado Nelson Aguiar (PDT-ES), apro-

! vada pela Constituinte na votação dos
artigos referentes à Justiça do Trabalho.
Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, Rio

I Grande dò Norte e Acre não têm TRT, e
os processos trabalhistas com origem em
seus territórios são julgados em estados
vizinhos.

A emenda prevê, também, que nos
estados onde houver grande número de
ações trabalhistas, como São Paulo e Rio
de Janeiro, poderá existir mais de um
TRT. "Isso é uma conquista para os
trabalhadores, que terão seus processos
agilizados", comemorou Nelson Aguiar.

Máscara contra
• :: í : í.11- - r '• ;t ' < ¦ i- , ; -:

voto poluído* _
® SP)0?©! à tribuna asando uma

veterados, como*José Genuína (PT-
SP), O : deputado Nelson Job.m
(PMDB.R8), que assistia à cena. to-
mentou: "Há uma completa descone-
xão entre as altas funções que o povo
lhe delegou e sua conduta objetiva*',
Paliarin, do Centrão, é o deputado
que em fevereiro levou um penico para
o plenário em protesto por ter fiRura-
dn em cartaz dá CUT como "inimigo
do povo".

SÀO PAULO — Um mínimo de
CZ$ 3 milhões, isso é que o PFL paulista
vai gastar neste fim de semana com sua
convenção regional. Duas chapas lutam
pelo controle do novo diretório estadual
do partido.

Encabeçada por históricos malufistas
como o ex-governador José Maria Marin,
o vice-prefeito de São Paulo, deputado
estadual Arthur Alves Pinto, e ainda o
dirigente, esportivo e deputado Nabi Abi
Chedid, a direção do PFL paulista reser-
vou 102 apartamentos no Hotel Transa-
mérica (cinco estrela) para alojar os con-
vencionais amanhã e depois.

A diária de cada apartamento é de
CZ$ 12 mil e. como a reserva foi para
dois dias, só com os 102 apartamentos o
partido gastará o mínimo de CZ$ 2 mi-
ihões e CZ$ 448 mil. A direção do PFL
reservou, ainda, as duas suítes do Transa-
mérica, cuja diária não foi revelada pelo
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Inútil
O senador Marco Maciel resiste mas,

pressionado pelos que lhe são próximos,
acabará mais uma vez se compondo com o
presidente José Sarney. A aventura da
dissidência do PFL está liquidada.

Ricardo Noblat (Interino)
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Coiuna do casteiio Constituinte isenta Judiciario de fiscalizagao
——————  Brasilia • Jos6VarcJ|a

„ I BRASfLIA — A Constituinte rejei- "Mas d necessdrio um mecanismo dc con- do Cabral. Duzentos e trinta e nove
Km busca ClO toutodasasemcndasquevisavamestabe- trole democrdtico do Judicidrio", disse constituintes votaram a favor. 170contra e
lccer algum tipo dc fiscalizagao sobre o Jobim, argumcntando que o Executivo 6 onze se abstiveram. Como nao atingiu o

crmlin nprrlidft Poder Judiciario. A mais importante de- fiscalizado pelo parlamento e o Legislati- quorum de 280 votos, foi considerada
SUI1IIU pci uiuu las, 

que criava o Conselho Nacional de vo pela opiniao publica, atravds de elei- rejeitada. «
."•j I nquanto o bloco suprapartiddrio de Justiga como drgao de controle da ativida- goes periddicas. Egydio, que jd foi juiz, Desolado, o deputado Plfato de Arru-

111 aooio ao coverno nao vem, o bloco de administrative do Judicidrio e do de- disse que orgaos similares ao Conselho da Sampaio lamentou, depots da votasao, ' f
dos dissidcntcs do PMDB se organiza, sempenho dos jui'zes, aprovada na Comis- Nacional de Justiqa foram criados pela que a OAB tivesse preferido trabalhai %z,

saiida os circunstantes e pede passagem. sao de Sistematizasao, foi recusada no constitutes italiana de 1948, francesa de pela tese do Conselho Naciona de Jus iga,
sauud os Lir mLn,,, rni.nvi Hp nlprririn nnr 74S a 701 mm duas absten- 1958, venezuelana de 1961, portuguesade em vez de concentrar-se na sua emenda,

' I O enredo do bloct3, que tomou a form.ide p p 
tivesse nassado iuizes 1976 e espanhola de 1978, sem que nesses segundo ele com maiores chances de pas- •

de gTdMu ado?e'rinldoSs um terco omissos, comiplos ou prcguwso's, por pm'stsoMitiiriocenhaperdidosuainde. sir. "Foi »ma derrota importante", ad.
' dos quais ja'anunciou, formalmcnte, seu gggfc ***» * 

5'"utaSte-oTe«adorMam«c. 
"taait*** 

>*. t
desligamento do partido. Os dcsfilantcs c _ ... to de Lavor (PMDB-PE) e o deputado deputado Ulysses Guimaraes suspendeu hWM

I pretendem romper com o governo e com A decisao foi uma importante vitoria -pj(0 Costa (PMDB-SP) pediram ao plena- sessao da Constituinte, prevista para ter- :
comando do PMDB, lutar pelas eleiqocs daclasse.quenosultimosmesesdesenvol- rj0 que rejeitasse a emenda. "£ a liberda- minar ds dez, para que as liderangas dos ' '- f

nresidenciais em novembro proximo veram um intenso trabalho de pressao de de agir e julgar que fortalecc o Poder diversos grupos e partidos pudessem che- \ » 
'-i

< prinr no futuro uma nova leeenda. sobre os constituintes, alegando. que a jucjjcjario", advertiu Mansueto. "Querem gar a um acordo para a votaqao do final do ^H|||S|Sj|
fsu| arrolhar a independence do Judicidrio c,pMo do Pode, JudicBrio JfaJ ^1

fonH(.;„c CniWiA ilmirK de Piicrrilheiros rettrana ao juoicmrio a uoeraaot ut jut com essa emenda desastrosa', afirmou Hoje haverd sessao apenas de manha, .
8ar" F0'Uma df°,ada 0AB'qU£ Pa,r°' Tito Costa. para que os constituintes do PFL possam 'W \<t; bons dc g,atiihd qui- P. . . cinou a proposta. Rejeitada a emenda, foi posta em deixarBrasilia,rumoaseusestados,onde i * ¦

!• ram« semmcao, o auiomariMiiu Encaminharam 
a favor da cria$ao do votasao proposta do deputado Plfnio de 0 partido realiza convengoes regionais no '• -

;; vernos mihtares. Outros irao dc ierozes conselho os deputados Nelson Jobim Arruda Sampaio (PT-SP), que estabelecia fjm de semana. A previsao 6 de que na 11
nacionahstas, descncantados com a renai- (PMDB-RS) e Egydio Ferreira Lima que a fiscalizagao sobre os atos adminis- sessao de hoje seja concluida a votagao 1 i<8: ^ao do governo do presidente Jose Sarncy (PMDB-PE). Jobim lembrou que a Cons- trativos do Judicidrio seria exercida pelo sobre o Judicidrio. Assim,na prdxima se- '< kI' I ao modclo economico recessionista do tituinte concedeu ao Poder Judicidrio pie- Legislativo.atravgsdeaudienciaspublicas mana seriam votados dois titulos da Cons- ^
Fundo Monetario International. Havera, na autonomia administrativa e funcional e periddicas. A emenda do parlamentar tituigao: Defesa do Estado e das Institui- w

I sem duvida, os nostalgicos do parlamenta- que deu condigoes a magistratura de abso- petista tampouco foi aprovada, apesar de goes Democraticas, e Tributa?ao e Orga- ~ , s„ssy7o
j; I rismo, inconformados com o sistema de luta independencia nos seus julgamentos, obter parecer favordvel do relator Bernar- mento. I J

J Ao PMDB retornou impelido pela insen- ^ V _ ¦ ~ I I Uma ra(nhu eduas princesas arran- (jor Orestes Ouercia — comporao a Comissao Estadual dissident j.
I satez do governo que vinculou OS votos de VJ3.Cia CSiaQO Vdl Mocp ai<o pniltrn carum suspiros dos parlamentares q governador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, veio \i

¦ cima a baixo. O bloco que imagina virar fo„ ^ TT3T Iio imcio da sixssuo vcspcrtma d;i Consti- Brasfiiaesta semana, para tentardissuadiros lideresdissidentescfti
partido mais tarde enfrentara O obstaculo ter O seu 1XX1 

v„.n nnlllirln intenso de lanqar hoje o manifesto e fundar a nova legenda ainc^i
j !L calendario aue Dreve eleicoes munici- A Partir da vigencia da nova Consti- VOlO pOlUlClO CongressS dislnbmndo sorrisos, depots cm 8g 0ntem, ele tambem se reuniu com Fernando Henrique f

tuisao, havera pelo menos um TRT (Tri- - Odenutado lavmePaliarind'TB- * Kt°W Richa. durante quase duas horas, mas sem sucesso "A convert

cOes nresidenciais em 1989 Que fazer^ buna,' R^ional do Trabalho) em cada ¦ sp) ?oi ^ tri5una usando uma li eft foi muit0 sara?tiu .u"! deputado igad°i F#nJ)
?oes prestdencta s em iy»y «JUC Idzer. estado. E o que estabelece emenda do P'i£-Ir„ira n,.rtill n(.rmi„.-m JVe/smm a[ rainiia, loivj wunscn e He.nnque R,cha emendou: "Mas nos somos muito amigos dp

; I Assumtr-se, desde ja, como novo partido deputado Nelson Aguiar (PDT-ES), apro- MSSS Margo dt as Prinees^estiver^m |moI^p^mosda mesma maneira e vamos acabar nos encoi|-
I ou permanecer dentro do PMDB mais um ,,5a pelafonstitSncenag.^ dos 

pg^Bwdo mais adi#.- .
I pouco? Eis a questao ... artigos referentes a Justiga do Trabalho. homenageando o dia do antitabagis- Arm Comunitaria VSeac) Nelson Momentos As realidades poh'ticas regionais indicarti

!"> I Uma ala do bloco gostaria de por O Espirito Santo, Alagoas, Sergipe, Rio mo", disse. Depois, retirou a mascara, Proenca e com o ministro da Justica, momentos diferentes de adesao dos dissidentes do PMDB a novji
j: partido na avenida antes mesmo que fos- Grande do Norte e Acre nao tem TRT, e para C0i0Ca.|a diante de fumantes in- p , g'rossard Elas vieram a Brasilia Agenda.

sem confirmadas as eleiqoes municipals OS processos trabalhistas com origem em veteradns, como Jose Genofno (PT- para distribuir convites para a II Festa Antes das eleiqoes municipais de novembro. de\em a erir. s
' nrpvictac nara novemhro antes ate se seus territorios sao julgados em estados SP). O deputado Nelson Jobim N-icional do Chimarrao em Venancio bancadas dos historicos de Minas Gerais, Sao I aulo, Lspintp

J possivel, da conclusao da Constituinte Vizinhos. mcmom^HaTmaToS^^ cow'a! cmfservadorlltos dissidentes da Bahia" Gn.nde do Suj!
senador Fernando Henrique Cardoso It- A emenda preve, tambem. que nos x-Q ^ as a|tas fun(.aes quc 0 povo 
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Pernambuco, Mato Grosso. Paraiba e Santa Catarina esperarao a,s
dera a ala dos apressados. O defeito do estados onde houver grandc numero de n,e dni^gou c sua conduta objetiva". (PMDB-RS) lembrou 

'o 
poet a sulista eleiqoes, uns por fidelidade aos governadores outros, pelfi

I senador e que ele ve disco voador. Ve e agoes trabalhistas, como Sao Paulo e Rio Paliarin, do Centrao, e o deputado Glaucus Sariiva: "A seiva do chimarrao perspectiva de vitoria com a sigla do PMDB ,
; . diz que viu. Certa vez, a bordo de um de Janeiro, podera existir mais de um que cm fevereiro levou um pcnico para nassa pela bomba em labios de pratMe Nenhuma bancada. ou mesmo parlamcntar historico. admitp

aviao que transportava, tambem, O car- TRT. "Isso e uma conquista para OS O plenario em protesto por ter fipura- 'tcm 
0 perfume da mata / A cuia e o seio P"bl'C/™^

-1 deal Aloisio Lorscheider. o senador „ab,lhado,e, ,.e sous pro.™ J-™T 
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I outros passageiros observaram um foco de agilizados", comemorou Nelson Aguiar gauchinha^enrubesceram sicnificativo de prefeitos. '
I luz intenso no ceu. I

diio^vScSr®^^ PFL ffasta milhoes para 
u<liversidade

O cardeal preferiu dormir em sua poltro- i i J-i 
gaOLa 
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naaver qualquercoisa. O senador desem- _ -- • • ueuwic
barcou admitindo, sem receios que, de L| r\QT"kl^f| O T* f
fato, havia visto um disco voador. Agora, llvIO IJCLiCll. v-U

I enxefga sei? embara?o algum o exito de sAo p-JULQ _ Um m(mmo deI uma legenda que se ofere^a, desde ja, CZS 3 milhoes, isso e que o PFLpaulista
!; I como op^ao a um eleitorado frustrado vai gastar neste fim de semana com sua

I com o fisiologismo do PMDB que preferiu convenqao regional. Duas chapas lutam
: os cargos e a acomodagao ao programa de pelo controle do novo diretorio estadual

reformas que o levou ao poder. do partido.
Covas, o senador Jose Richa e o ex- Encabeqada por historicos malufistas

; governador Mon.oro, Meres da ala dos «£^®?gaSMS
I mats prudentes, acham melhor aguardar o estadual Arthur Alves Pinto, e ainda o

.! I fim da Constituinte e a legislaQao que dirigente esportivo e deputado Nabi Abi
I [ regera as eleigoes municipais para por Chedid, a direqao do PFL paulista reser-
! partido na rua. Ele ocupara, com certeza, vou 102 apartamentos no Hotel Transa-
'• 

um espaco a esquerda do PMDB — um merica (cinco estrela) para alojar os con-

5 espaqo que estalj|je conges.ionado pelas J0 , dc
t I presengas do PT, do PDT, do PSB e dos CZS 12 mil e, como a reserva foi para'. I partidos comunistas em geral. O novo dois dias, so com os 102 apartamentos o

I partido tera que encontrar seu lugar dan^ partido gastard o minimo de CZS 2 mi-
I do cotoveladas de um lado e do outro. Ihoes e CZS 448 mil. A diresao do PFL

Tera que desfilar com um projeto reservou, ainda, as duas suites do Transa-

para o pat's que o distinga, nitidamente, merica, cuja diaria nao loi revelada pelo
dos concorrentes. Nao sera facil. De res-
to, se ultrapassar todos os empecilhos e se
formar, levara muito tempo ainda para
livrar-se de sua vocagao de America do
campeonato partidario — o segundo time
de muitos cariocas que nao ganha um A
campeonato ha d^cadas. Sera um partido, r pconforme reconhecem alguns dos seus QI I C

• inspiradores, para arrebanhar de oito a I
doze por cento dos votos em uma eleigao

I ' 
presidencial. a SKY opresenlo a China i

I Valera a aventura? A esquerda nao
marxista e movida a fortes doses de indig- em gronde estilo. Aereo

;: na?ao ctvica com a miseria e os descami- nQEXECUT,VA j
[ nhos dos governos. Marcada por uma 'i

: certa religiosidade, e capaz de arriscar HOTEIS DE LUXO
} J »propria pele na defesa do que julga serem
; I os interesses do pais — mas tem sido e guio desde o Brasil.
j incapaz de formular um projeto que viabi- N6o falte o este
: 1 lize a consecugao dos interesses em confli-
: I to. O partido que ora se esboga imagina encontro.

perseguir o sonho que o PMDB pragmati-
co abandonou pelo meio do caminho

; Inutil PEKIN, XIAN,
O senador Marco Maciel resiste mas, BANGKOK

; pressionado pelos que lhe sao proximos,
acabara mais uma vez se compondo com o

. I presidente Jose Sarney. A aventura da
• dissidencia do PFL esta liquidada.

Ricardo Noblat (Interino) <*3Js3&
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coluna do Casteiio Constituinte isenta Judiciário de fiscalização

E
dosl

Em busca do

sonho perdido
nquanto o bloco suprapartidário de
apoio ao governo não vem, o bloco
dissidentes do PMDB se organiza,

saúda os circunstantes e pede passagem.
O enredo do bloco, que tomou a forma de
um manifesto, atrairá a adesão de cerca
de 90 deputados e senadores, um terço
dos quais já anunciou, formalmente, seu
desligamento do partido. Os desfilantes
pretendem romper com o governo e com
o comando do PMDB, lutar pelas eleições
presidenciais em novembro próximo e
criar no futuro uma nova legenda.

Os destaques do bloco escovam suas
fantasias. Sairão, alguns, de guerrilheiros
bons de gatilho que no passado enfrenta-
ram, sem medo, o autoritarismo dos go-
vemos militares. Outros irão de ferozes
nacionalistas, desencantados com a rendi-
ção do governo do presidente José Samey
ao modelo econômico recessionista do
Fundo Monetário Internacional. Haverá,
sem dúvida, os nostálgicos do parlamenta-
rismo, inconformados com o sistema de
governo mantido pela Constituinte.

O bloco exibirá, por fim, destaques
desgarrados ou enxotados de outros blo-
cos. Dificilmente outra agremiação será
capaz de reunir em sua comissão de frente
biografias tão limpas e elegantes como as
que reunirá o bloco dos históricos do
PMDB. O desfile, afinal, será aberto por

. estrelas do porte de Mário Covas, Fernan-
do Henrique Cardoso, Franco Montoro,
Waldyr Pyres, Rafael de Almeida Maga-
lhães e Fernando Lyra. O problema do
bloco estará atrás.

Sabe-se que não é fácil organizar
partidos de verdade em um país das
dimensões do nosso e com a nossa rala
tradição partidária. Siglas existem muitas,
para todos e para gosto nenhum, dá
federação presidida por Ulysses Guima-
rães ao balcão de negócios explorado em
São Paulo por um cidadão que tem o
vulgo de Marronzinho. O ex-MDB for-
mou-se à base de elementos emprestados
de última hora pela Arena para cumprir a
cota Estipulada pela legislação da época.

Tancredo Neves usou toda a força de
sua liderança para extrair o PP do PMDB.
Ao PMDB retornou impelido pela insen-
satez do governo que vinculou os votos de
cima a baixo. O bloco que imagina virar
partido mais tarde enfrentará o obstáculo
do calendário que prevê eleições munici-
pais neste ano e que poderá prever elei-
ções presidenciais em 1989 Que fazer?
Assumir-se, desde já, como novo partido
ou permanecer dentro do PMDB mais um
pouco? Eis a questão

Uma ala do bloco gostaria de pôr o
partido na avenida antes mesmo que fos-
sem confirmadas as eleições municipais
previstas para novembro — antes, até, se
possível, da conclusão da Constituinte O
senador Fernando Henrique Cardoso li-
dera a ala dos apressados. O defeito do
senador é que ele vê disco voador. Vê e
diz que viu. Certa vez, a bordo de um
avião que transportava, também, o car-
deal Aloísio Lorscheider, o senador e
outros passageiros observaram um foco de
luz intenso no céu.

O foco de luz mudava de cor e de
direção a uma velocidade surpreendente
O cardeal preferiu dormir em sua poltro-
na a ver qualquer coisa. O senador desem-
barcou admitindo, sem receios que, de
fato, havia visto um disco voador. Agora,
enxerga sem embaraço algum o êxito de
uma legenda que se ofereça, desde já,
como opção a um eleitorado frustrado
com o fisiologismo do PMDB que preferiu
os cargos e a acomodação ao programa de
reformas que o levou ao poder.

Covas, o senador José Richa e o ex-
governador Montoro, líderes da ala dos
mais prudentes, acham melhor aguardar o
fim da Constituinte e a legislação que
regerá as eleições municipais para pôr o
partido na rua. Ele ocupará, com certeza,
um espaço à esquerda do PMDB — um
espaço que está hoje congestionado pelas
presenças do PT, do PDT, do PSB e dos
partidos comunistas em geral. O novo
partido terá que encontrar seu lugar dan-
do cotoveladas de um lado e do outro.

Terá que desfilar com um projeto
para o país que o distinga, nitidamente,
dos concorrentes. Não será fácil. De res-
to, se ultrapassar todos os empecilhos e se
formar, levará muito tempo ainda para
livrar-se de sua vocação de América do
campeonato partidário — o segundo time
de muitos cariocas que não ganha um
campeonato há décadas. Será um partido,
conforme reconhecem alguns dos seus

• inspiradores, para arrebanhar de oito a
doze por cento dos votos em uma eleição
presidencial.

Valerá a aventura? A esquerda não
marxista é movida a fortes doses de indig-
nação cívica com a miséria e os descami-
nhos dos governos. Marcada por uma
certa religiosidade, é capaz de arriscar a

»própria pele na defesa do que julga serem
os interesses do país — mas tem sido
incapaz de formular um projeto que viabi-
lize a consecução dos interesses em confli-
to. O partido que ora se esboça imagina
perseguir o sonho que o PMDB pragmáti-
co abandonou pelo meio do caminho

Inútil
O senador Marco Maciel resiste mas,

pressionado pelos que lhe são próximos,
acabará mais uma vez se compondo com o
presidente José Samey. A aventura da
dissidência do PFL está liquidada.

Ricardo I\oblat (Interino)

BRASÍLIA — A Constituinte rejei-
tou todas as emendas que visavam estabe-
iecer algum tipo de fiscalização sobre o
Poder Judicidrio. A mais importante de-
Ias, que criava o Conselho Nacional de
Justiça como órgão de controle da ativida-
de administrativa do Judicidrio e do de-
sempenho dos juizes, aprovada na Comis-
são de Sistematizaçáo, foi recusada no
plendrio por 245 a 201, com duas absten-
ções. Se a proposta tivesse passado, juizes
omissos, corruptos ou preguiçosos, por
exemplo, poderiam receber sanções do
Conselho.

A decisão foi uma importante vitória
da classe, que nos últimos meses desenvol-
veram um intenso trabalho de pressão
sobre os constituintes, alegando que a
criação do Conselho Nacional de Justiça
retiraria do Judicidrio a liberdade de jul-
gar. Foi uma derrotada OAB, que patro-
cinou a proposta.

Encaminharam a favor da criação do
conselho os deputados Nélson Jobim
(PMDB-RS) e Egydio Ferreira Lima
(PMDB-PE). Jobim lembrou que a Cons-
tituinte concedeu ao Poder Judicidrio plé-
na autonomia administrativa e funcional e
que deu condições à magistratura de abso-
luta independência nos seus julgamentos,

"Mas é necessdrio um mecanismo de con-
trole democrdtico do Judicidrio", disse
Jobim, argumentando que o Executivo é
fiscalizado pelo parlamento e o Legislati-
vo pela opinião pública, através de elei-
ções periódicas. Egydio, que jd foi juiz,
disse que órgãos similares ao Conselho
Nacional de Justiça foram criados pela
constituições italiana de 1948, francesa de
1958, venezuelana de 1961, portuguesa de
1976 e espanhola de 1978, sem que nesses
países o Judicidrio tenha perdido sua inde-
pendência nos julgamentos.

Liberdade — O senador Mansue-
to de Lavor (PMDB-PE) e o deputado
Tito Costa (PMDB-SP) pediram ao plena-
rio que rejeitasse a emenda. "É a liberda-
de de agir e julgar que fortalece o Poder
Judicidrio", advertiu Mansueto. "Querem
arrolhar a independência do Judicidrio
com essa emenda desastrosa", afirmou
Tito Costa.

Rejeitada a emenda, foi posta em
votação proposta do deputado Plínio de
Arruda Sampaio (PT-SP), que estabelecia
que a fiscalização sobre os atos adminis-
trativos do Judicidrio seria exercida pelo
Legislativo, através de audiências públicas
periódicas. A emenda do parlamentar
petista tampouco foi aprovada, apesar de
obter parecer favordvel do relator Bernar-

do Cabral. Duzentos e trinta e nove
constituintes votaram a favor. 170 contra e
onze se abstiveram. Como não atingiu o
quórum de 280 votos, foi considerada
rejeitada.

Desolado, o deputado Plínio de Arru-
da Sampaio lamentou, depois da votação,
que a OAB tivesse preferido trabalhar
pela tese do Conselho Nacional de Justiça,
em vez de concentrar-se na sua emenda,
segundo ele com maiores chances de pas-
sar. "Foi uma derrota importante", ad-
mitiu.

Pouco antes das oito da noite, o
deputado Ulysses Guimarães suspendeu a
sessão da Constituinte, prevista para ter-
minar às dez, para que as lideranças dos
diversos grupos e partidos pudessem che-
gar a um acordo para a votação do final do
capítulo do Poder Judiciário.

Hoje haverd sessão apenas de manhã,
para que os constituintes do PFL possam
deixar Brasília, rumo a seus estados, onde
o partido realiza convenções regionais no
fim de semana. A previsão é de que na
sessão de hoje seja concluída a votação
sobre o Judicidrio. Assim,na próxima se-
mana seriam votados dois títulos da Cons-
tituição: Defesa do Estado e das Institui-
ções Democráticas, e Tributação e Orça-
mento.

Brasília — José Varella

1M,

Cada estado vai

ter o seu TRT
A partir da vigência da nova Consti-

tuição, haverá pelo menos um TRT (Tri-
bunal Regional do Trabalho) em cada
estado. É o que estabelece emenda do
deputado Nelson Aguiar (PDT-ES), apro-
vada pela Constituinte na votação dos
artigos referentes à Justiça do Trabalho.
Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, Rio
Grande do Norte e Acre não têm TRT, e
os processos trabalhistas com origem em
seus territórios são julgados em estados
vizinhos.

A emenda prevê, também, que nos
estados onde houver grande número de
ações trabalhistas, como São Paulo e Rio
de Janeiro, poderá existir mais de um
TRT. "Isso é uma conquista para os
trabalhadores, que terão seus processos
agilizados", comemorou Nelson Aguiar

Máscara contra

voto poluído
¦j O deputado Jayme Paliarin (PTB-

SP) foi à tribuna usando uma
máscara cirúrgica e pediu permissão
ao deputado Ulysses Guimarães para
participar da sessão com ela. "Estou
homenageando o dia do antitabagis-
mo", disse. Depois, retirou a máscara,
para colocá-la diante de fumantes in-
veterados, como José Genoíno (PT-
SP). O deputado Nelson Jobim
(PMDB-RS), que assistia à cena, co-
mentou: "Há uma completa descnne-
xão Cntre as altas funções que o povo
lhe delegou e sua conduta objetiva".
Paliarin, do Centrão, é o deputado
que cm fevereiro levou um penico para
o plenário em protesto por ter figura-
do em cartaz da CUT como "inimigo
do povo".

PFL 
gasta 

milhões para

hospedar convencionais

SÁO PAULO - Um mínimo de
CZS 3 milhões, isso é que o PFL paulista
vai gastar neste fim de semana com sua
convenção regional. Duas chapas lutam
pelo controle do novo diretório estadual
do partido.

Encabeçada por históricos malufistas
como o ex-governador José Maria Marin,
o vice-prefeito de São Paulo, deputado
estadual Arthur Alves Pinto, e ainda o
dirigente esportivo e deputado Nabi Abi
Chedid, a direção do PFL paulista reser-
vou 102 apartamentos no Hotel Transa-
mérica (cinco estrela) para alojar os con-
veneionais amanhã e depois.

A diária de cada apartamento e de
CZS 12 mil e. como a reserva foi para
dois dias, só com os 102 apartamentos o
partido gastará o mínimo de CZS 2 mi-
Ihões e CZS 448 mil. A direção do PFL
reservou, ainda, as duas suítes do Transa-
mcrica, cuja diária não foi revelada pelo

hotel. As suítes funcionarão como quar
téis-generais dos Caciques do partido.

Disputam a convenção chapas dos
grupos liderados pelo trio Marin—
Nabi—Alves Pinto (interessados em
manter o partido atrelado ao governador
Orestes Quércia), e pelo ex-deputado
Raphael Baldacci Filho, que trabalha
para aliar o partido ao empresário Antò-
riio Ermírio de Moraes.

Domingo, dia 10, o PFL Fluminense
realiza convenção para escolha dos inte-
grames do diretório e executiva regio-
nais, no Hotel Glória, a partir das lOh.
Estarão presentes todos os deputados
estaduais e federais e vereadores. Os
ministros Aureliano Chaves (Minas e
Energia) e Antônio Carlos Magalhães
(Comunicações), e o presidente nacional
do PFL, senador Marco Maciel, foram
convidados.

i—| Uma rainha e duas princesas arran-
'—' carani suspiros dos parlamentares
no início da sessão vespertina da Consti-
tuinle. Elas pagaram pelos corredores do
Congresso distribuindo sorrisos, depois
de retocar a beleza (foto) para assistir a
parle da sessão. De manhã, Alexandra
Weismann, a rainha, Loiva Wunsch e
Margô Schmidt. as princesas, estiveram
com o presidente José Sarney, com o
presidente da Secretaria Especial de
Ação Comunitária (Seac) Nelson
Proença, e com o ministro da Justiça,
Paulo Brossard. Elas vieram a Brasília
para distribuir convites para a II Festa
Nacional do Chimarrão. em Venáncio
Aires, Rio Grande do Sul, de 30 de abril
a 15 de maio. Entusiasmado com as
conterrâneas, o deputado Ruy Nedcl
(PMDB-RS) lembrou o poeta sulista
Glaucus Saraiva: "A seiva do chimarrão
passa pela bomba em lábios de prata/ e
tem o perfume da mata/ A cuia d o seio
moreno que passa de mão em mão" As

gauchinhas ènrubesceram

Universidade do

Ceará debate

eleições em 88
FORTALEZA — A Universidade

Federal do Ceará vai entrar na campanha
pela realização das eleições municipais
este ano, através do projeto Univer-
Cidade, a ser executado a partir de domin-
go, com seminários populares, mesas-
redondas, palestras e debates com candi-
datos à prefeitura de Fortaleza. Haverá
ainda a elaboração de um documento com
propostas altenativas de ação para a próxi-
ma gestão municipal, cujo texto ficará
pronto em agosto.

Além de expressar o desejo da univer*
sidade pela realização das eleições este
ano, o projeto visa mobilizar os diferentes
segmentos da população e veicular infor-
mações para que "o processo de sucessão
municipal em Fortaleza se transforme
num momento de efetiva prática democrá-
tica". de acordo com o reitor. Hélio Leite.

ílysses antecipou o fim da sessão

Montoro anuncia que

novo partido surgirá

para disputar eleição

BRASÍLIA — O novo partido originário do PMDB sè$
criado a tempo de concorrer às eleições municipais de novembffl,
informou o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro. qi,^
está em Brasília para o anúncio oficial da dissidência, hoje, às
9h30min, no Congresso. O manifesto de lançamento, com cerca
de cem assinaturas de constituintes, prega rompimento imediato
com o governo Sarney e eleições diretas para presidente este ano.

Segundo Montoro, o Bloco Dissidente surgirá hoje já com
uma estrutura prévia dc partido: terá uma comissão nacional.- a
exemplo dos diretórios nacionais partidários, e comissões está-
duais e municipais. "A unidade do PMDB é absolutamente
indesejável. Ou saem eles (a direita interna), ou saímos nós (eis
históricos)", disse Montoro, que se reuniu duas vezes com o líder
do PMDB no Senado, Fernando Henrique Cardoso, e com b
senador José Richa (PR), para dar os retoques finais na estrutura
do movimento. ,

Simon — Integrarão a comissão nacional todos os parla-
mentares federais, signatários do manifesto dissidente, mais os
governadores, ex-governadores, ministros e ex-ministros qne
vierem a aderir, como se espera que faça o ex-ministro da Fazenda
Bresser Pereira. Em São Paulo, os 13 deputados estaduais qtTe
renunciaram à disputa nas prévias para preenchimento de vagas
do Diretório local — na prática entregando o PMDB ao governa-
dor Orestes Quércia—comporão a Comissão Estadual dissidentJ.

O governador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, veio ít
Brasília esta semana, para tentar dissuadir os líderes dissidentes cçi
intenção de lançar hoje o manifesto e fundar a nova legenda aindji
em 88. Ontem, ele também se reuniu com Fernando Henrique f
Richa, durante quase duas horas, mas sem sucesso "A convergi
foi muito dura" garantiu um deputado ligado a Fernandp
Henrique. Richa emendou: "Mas nós somos muito amigos dp
Simon, pensamos da mesma maneira e vamos acabar nos encon-
trando mais adiante" i

Momentos As realidades políticas regionais indicarti
momentos diferentes de adesão dos dissidentes do PMDB à novto
legenda.

Antes das eleições municipais de novembro, devem aderir ;fs
bancadas dos históricos de Minas Gerais, São Paulo, Espírito
Santo e Paraná, onde o PMDB está dominado pelo grupo tido
como conservador. Já os dissidentes da Bahia, Rio Grande do SuJ,
Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba e Santa Catarina esperarão ^s
eleições, uns por fidelidade aos governadores; outros, pel}i
perspectiva de vitória com a sigla do PMDB. i

Nenhuma bancada, ou mesmo parlamentar histórico, admitp
publicamente o adiamento das eleições municipais, mas isso teria
um objetivo muito claro: o partido se lançaria simultaneamente
em todos os estados e teria tempo suficiente para eleger número
significativo de prefeitos. '

Até a noite de ontem, havia 93 assianturas no manifesto dc*
dissidentes.
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Almino diz a Quércia

que não negocia mais

projeto de emergência
SÀO PAULO — O vice-governador Almino Affonso divuÇ

gou comunicado a vários governadores, presidentes dc entidade^
empresariais e sindicais avisando que não está mais articulando q
Plano de Emergência que seria enviado ao presidente Sarney,
com o aval dos governadores. Por trás dessa atitude, que revela í\
crise entre o governador Orestes Quércia e seu vice. está o fato du
Quércia vir se aproximando do senador Mário Covas (PMDB-
SP), candidato ao Palácio Bandeirantes em 1990, e se afastando
do próprio Almino

Almino vinha trabalhando na elaboração do documento
pedido de Quércia há um mês, período que gastou conversand _
com nove governadores e participando de várias reuniões d<j
assessorias técnicas. No documento, ele alega ter sido preteridi}
por Quércia, que, há uma semana, vem coordenando pessoal;
mente reuniões entre o empresariado e os trabalhadores paulista^
na tentativa de montar um plano econòinino de emergência para
o país que seria entregue a Sarney; i

Os dois planos deveriam correr paralelos: Almino articularia
um documento nacional e Quércia o eminentemente paulistar '

O vice-governador não escondia nos últimos tempos sua
insatisfação com Quércia que, empenhado em manter no PMDB
o senador Mário Covas, incentivou-o a se "viabilizar" comq
candidato ao governo do estado, cargo que Almino também
deseja. Além disso, Quércia teria prometido. Covas ampliar 4
participação do grupo do senador no governo estadual (atualmèiii
te, duas secretarias estaduais estão em poder de partidários ds
Covas) fato que desagradou Almino. O vice-governador tambçm
se ressentiu por não ter sido convidado para a reunião entre o
governador, os empresários e os trabalhadores paulistas •

Em seu comunicado, o vice-governador foi polido, poréifl
incisivo: "Considerando que o governador Orestes Quérciâ
assumiu, pessoalmente, a articulação de um plano nacional dè
emergência com o apoio de lideranças empresariais e sindicais de
São Paulo, cumpro o dever de comunicar que dou por encerrada a
participação que eu vinha tendo neste mesmo sentido por
delegação de S. Exa. e do ilustre governador de Goiás. Dr
Henrique Santillo .

* I

Santillo leva a Sarney ;

proposta de união ampla \
GOIÂNIA — A idéia de um bloco que apoie o presidente dá

República está ultrapassada. O momento é de união nacional. So
uma vontade política que reúna todos os partidos, inclusive ostíÇ
esquerda, o empresariado e os sindicatos em torno de Unj
programa emergencial com o mínimo de consenso, pode tirar o
país da crise. Essa mensagem, levada ao presidente José Sarney,
terça-feira, pelo governador de Goiás, Henrique Santillo. foi 9
resultado do encontro de governos estaduais articulado por ele ç
pelo vice-gpvernador de São Paulo, Almino Afonso 1

Santillo insiste que o presidente está receptivo ao program»
de emergência dos governos estaduais, que prevê antes de tud»
união política. Ele vê indícios de que se esta caminhando par»
isso, tanto que nas últimas 4S horas, se voltou a falar em alianç»
democrática

Mascara contra

voto poluido
m O deputado Jayme Paliarin (PTB-

SP) foi a tribuna usando uma
mascara cirurgica e pediu permissao
ao deputado Ulysses Guimaraes para
participar da sessao com ela. "Estou
homenageando 0 dia do antitabagis-
mo", disse. Depois, retirou a mascara,
para coloca-la diante de fumantes in-
veterados, como Jose Genofno (PT-
SP). O deputado Nelson Jobim
(PMDB-RS), que assistia a cena, co-
mentou: "Ha uma completa desenne-
xao t'ntre as altas fungdes que 0 povo
lhe delegou e sua conduta objetiva".
Paliarin, do Centrao, e 0 deputado
que cm fevereiro levou um pcnico para
0 plenario em protesto por ter figura-
do em cartaz da CUT como "inimigo
do povo".
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P10V1DADE HO DINHO'S

^ 
Wk BUFFET DE FRUTOS DO MAR

% Prego 
Economico - CZ$ 1.300,00

Hoje 
e todas as prdximas sextas-feiras, o Dinho's Ihe ofere-

ce um extraordirictrio BUFFET DE FRUTOS DO MAR, com 12
itens - Camaroes, Muquecas, Siris, Peixe Assado, Lulas, Trilhas,
Gourjons de Peixe, Crepes, Molho de Camarao, Pirao e Risoto de
Camarao. Sobremesa incluida.

Tudo isto por apenas CZ$ 1.300,00!!!
Lembramos tamb6m que, independente do Bulfet de Frutos do Mar,

estaremos servindo nossas suculentas carries, no almogo e jantar.

EINIfO*S

V Rua Djas Ferreira, 57 - leblon ¦ RJ ¦ Tela.; 294-2297 e 294-5972 J
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Tratc seus pes com Scholl/Teenope: ^
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i
eesteriiiza^ao rigorosa a 160°. Prec^otal a partir de CZ$ 34.000.000,00 \?JM

Ligue e marque uma hora. \

l§3^> ^sip) Um Apartamento daConcal
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¦ nuncaperdea Majestade (KM

COPACABANA: Rua Rainiundo Corrca, 28A Os apanamentos da Concalsaosemprediierentesuns dos outros. Acadaempteendi-
tel.: 255-0249 mentobu*am-seno»assolu{6esarquitet6nicas:inoB^esdeptojctosracionaliz»n----^A "r-^ 
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NSs^ UMLUGARONDEANOBREZASEENCONTRA
Reunindo tudo isso, a Concal adirionou a oiatividade que rege o sucesso de seus edi- *13 n Localizado no baino mais valorizado do Rio, o aristocratico Leblon, o Conde de Vie-

flcios e esta lanpindo o Conde de Viena. Um predio exdusivo paia alender a um pu- | J 11 naesta a poucosmetros da Viscondede Albuquerque: Rua Igarapava, 58, aolado da

AMEACJA A SAUDE MENTAL blko erigente e sofisricado. . U / 
j 

RuaAperana. I
As entidades psicanaliticas abaixo assinadas vem publica- . } QUARTOS PARA PESSOAS DE ALMA NOBRE , _

, , mentemanifestar sua inquietagao diante do retrocesso napolitics O Conde de Viena possui varandao, 5 majestosos quartos, sendo 3 requintadas sui- J ) //// T^^Oksw Tft/wLvitiJv% 
'til 

S/\ T¦ de saude mental atualmente aplicada Ss institutes publicas, tal tes, todos com varandTalem de sala mtimacom 13m', 3 vagas na garagem. Apenas 7/ 
/$/ J\M$ lP&tupClVCl, JO. lu(0p*gfl>

:.SS»S'!fBS=So1It |Hwi mMBMB
tos como a medicalizagao excessiva. encarceramento, eletrocho- J 80m'e dependenaas com 2 quartos de empregada ^ rMwoouiuw j'./? |g! Jjg|'
que. medidas essas que levam a cronificagao do paciente e ^ perda —^ ~/7 TTp|S ill |lf llf ifip'j#
dos seus meios racionais de critica a opressao ^ '"Bf w4*/W

Preocupa-nos oconteudodas recentes dedara?6es teitas M..- , r, |® tw 111® ED CONDE DE
que nao condizem com a posigao de quem ocupa um lugar de W iifi|f '«lil p •
responsabilidade na condugaode uma prStica assistencial moderna * ¦ _ 

' 
^™SI«^5qUar.«" e no debate das idSias cientificas jm * vyoranul:US$700.000Repudiamos a demissao sumdria de tres profissionais Jt ral JMjm WSUaBP !*£r fism ™ Hn4tB

ligados S assistencia naquele hospital e o afastamento arbitrSno de i-iffflfiBBft itlsf ll#If ED. CONDE DETABATINGUERA I '
outros qumze. postos d disposigao como "prescindiveis" ao mff? '• RuaTubanngueta.60-Ugoa y.fmKtrabalho t6cnico Os aitenos usados para alastar os t6cnicos •?>' 0. y..VM*" \ ED. CONDE DE CHARTES¦ aproximam-se mais de expurgos politicos do que de necessidades Rua Henrique Dumom, 204 • Ipanenu ViIm atuil- ISi 500 ooo m i® i It6cnicas ou de racionalidade administrativa . 5 apanamcmoi com 4 suites | 1u J |sil/ HWs

Estarrece-nos a destruigao de uma proposta assistencial Viloraiual:US$600.000 /l||:3H OS fM I 1*1 ^Tl 'g
que vinha se mostrando coerente e produtiva Por trSs das :IHSM|is^8L si' g£
alegagoesdescosturadasdequesepretenderemstauraromodelo ^P| ED CONDE DE * - >' '/ [ i IH3medico de assistencia S doenga mental, tememos que seesconda, I PAN EM A ^'Bpf-feY /*/ 

JI Efcl *> ^Hr
defato, opropositode implantaro encarceramento brutal de seres _ , "*"»» »«••«. » mWJSg&HtS*:? t fflW;-...
humann-; Quem romprouumapaitamenlo Conde feiummvesumen- A». Vieira Souio, 370 • Ipanema [jt 5numanos ....... u ^ S_i 5 apanamentos com 5 quanos A / ¦% 3

A cnagao da modalidade de assistencia que vinha sendo _ „„„ mmER Ma. Mot anal-usii ooo ooo %¦¦»« • <-¦ j M* - *.• m wmmt §! implementada tanto no nivel das internagoes quanto no do ComestelanpmentoaConcalapresentaseuSO. empreen- sg '«
. ambulatbrio central tinha seu fundamento no uso critenoso de toento de alto lu*o na Zona but do Kio. r ^1 .11 V \ ^ (0 BL » J

psicof^rmacos e nas teorias e t6cnicas psicanaliticas deabordagem O Conde de Vwna esta nasctndo na Rua Igarapava. I ____________ ^b|Bl^9|i xtM |
psicoter^pica E principalmente a psican^lise que 6 atingida naquilo Um 1^'iranaudo,quaseesquinada Aperana,apoucosme- " VT* mfr *
que pode ter de renovador em sua insergao na pratica de tros da V^i^de Albuquerque e dap'aia. Ao lado dos mais Jr 
assistencia & saude mental Enquanto a nova diregao do CPPII nao noteedifiaosdoUblon.Esic,semdu»ida,rase|uniarao5 a. f
puder justificar os principios que orientam as atitudes que vem melhorcs, mais boniiasenuis v^onu^edifiaos Conde, que " 
tomando. tais medidas tem que serpostas sob suspeigao por parte enfawn o ranorama da &iu Sid do . ft a^MienttM J2EL f '
da comunidade cientifica A psicanAlise tern compromisso com merad^em'dfila" AJ^i

PsicanSlise Anna Kattrin Kemper/Colegio Freudiano RJ/Forum 
Coosinnioeliicoqwrapo

Grupos e Instituigoes/lnst. de Terapia da Familia RJ/lnst. m m>ir.tnroriici/iicm^ J
Freudian de Psicanalise/Letra Freudiana'Nucleo de Psicanali- CO NX AL CONSTRUTORA Rua General Urquiza, 132 - Leblon ^Blr ^0°^'RAPAVA Mirame dc Boa Viagem - Inji -
se e Anahse InstitucionalRaica Clinica de Psican^lise'Soc de /AUfkC ^Al IIAC Tcls.: 259-0995/274-8422 5 apanamemos com i quartos Predio em ConsirupoEstudos Psicanaliticos Latino-Americana/Soc. de Psican^lise CONDI (ALDAl Vendas • Central de Imoveis ViloTatual: USJ mooo 20 apanamentos com puana e 4 suites
Iracy Doyle/Soc. de Psicoloyia Clinica RJ'Soc. de Psicoterapia 11 r \r Viiotatual: USJ 500.000 r

. Analitica de Grupo RJ Soc Psicanalitica RJ. Sempre um enderep de classe  " | jL#l 1 ^
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Os apartamentos da Concal são sempre diferentes uns dos outros. A cada empreendi- ——-
mento buscam-se no»as soluções arquitetônicas: inovações de projetos radonalizan- ~-íiA'
do o espaço, numa tenratíva de ocupá-lo de forma organizada, respeitando a nature- ^
zacolocai. . M"
Reunindo tudo isso, a Concal adicionou a criatividade que rege o sucesso de seus edi- -
fidos e está lançando o Conde de Viena. Um prédio exclusivo para atender a um pú- |
blico exigente e sofisticado. . 2

5 QUARTOS PAU PESSOAS DE ALMA NOBRE
O Conde de Viena possui varaidão, 5 majestosos quartos, sendo 3 requintadas suí- J /
tes, todos com varanda, além de sala íntima com 13m', 3 vagas na garagem. Apenas '
5 unidades compõem o empreendimento, com área real de 4l5m', ambiente social 
80m' e dependências com 2 quartos de empregada

UM WGAR ONDE A NOBREZA SE ENCONTRA
Localizado no bairro mais valorizado do Rio, o aristocrático Leblon, o Conde de Vie-
na está a poucos metros da Visconde de Albuquerque: Rua Igarapava, 58, ao lado da
Rua Aperana. ,at
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™" ED. CONDE DE
SAINT ROMAIN

A». Epitácio Pessoa, 756 • Lagoa
5 apartamentos com 5 quartosValot atual: US$700.000

ED. CONDE DE TABAT1NGUERA
Rua Tabaúngueta, 60 - Lagoa

5 apartamentos com .
piscina e 4 quartos < |>Valor atual: US$ 500.000 j{ j

ED. CONDE DE CHARTES
Rua Henrique Dumont, 204 ¦ Ipanema
5 apartamentos com 4 suites
Vilor atual: US$600.000

ED. CONDE DE
IPANEMA

A*. Vieira Souto, 370 • Ipanema
5 apartamentos com 5 quartosVilor atual: USt 1.000.000

ED. CONDE DE BELLE VUE V
Mirante dc Boa Viagem • Ingá • Niterói
Prédio em Construção
20 apattamentos com piscina e 4 suítes
Valor atual: USS 500.000 Â

ED. CONDE DE IGARAPAVA
Rua Igarapava, 80 • Leblon
5 apartamentos com 4 quartosVilor atual: USJ'400.000

PEDICURO .

SCHOLL/TECNOPE

Máxima segurança com

esterilização a 160°.

Trate seus pés com Scholl/Tecnopé:
profissionais altamente

especializados, tratamento de calos
e calosidades, corte perfeito das unhas

e esterilização rigorosa a 160°.
Ligue e marque uma hora.

l-o/os pára u <:on/orjs dos pés.
Vá direto a estes endereços:

CENTRO: Rua Buenos Aires, 114
tels.: 252-5097 - 252-6564 - 222-4021

COPACABANA: Rua Raimundo Corrêa, 28A
tell 255-0249

Um Apartamento da Concal

nuncaperdea Alqjestade

Quem comprou um apartamento Conde fez um investimen-
to real.
Com este lançamento a Concal apresenta seu 80? empreen-
dimento de alto luxo na Zona Sul do Rio.
O Conde de Viena está nascendo na Rua Igarapava.
Um local tranqüilo, quase esquina da Aperana, a poucos me-
tros da Visconde de Albuquerque e da praia. Ao laao dos mais
nobres edifícios do Leblon. Este, sem dúvida, vai se juntar aos
melhoRS, mais bonitos e mais valorizados edifidos Conde, que
enfeitam o panorama da Zona Sul do Rio. Os apartamentos
da Concal, devido à sua enorme valorização, são cotados no
metcado, em dólar.

Veja alguns exemplos:

Projeto, Planejamento,
Construção e Incorporação

CONCAL CONSTRUTORA
CONOE CALDAS

Sempre um endereço de classe

Rua General Urquiza, 132 • Leblon
Tels.: 259-0995/274-8422
Vendas • Central de Imórcis

CREC1J2I6I

Moreira pede defesa

de reforma tributária

e eleição municipal

BRASÍLIA — O governador Moreira Franco está se
preparando para resistir à investida do governo para modificar o
texto do capítulo que estabelece a reforma tributária no projeto""de Constituição, e pediu à bancada do PMDB do Rio que não
ceda a qualquer pressão do Palácio do Planalto nesse sentido.
.Moreira quer garantir a realização de eleições municipais este
ano e fez também um apelo aos dissidentes para que fiquern e' trabalhem pela unidade do partido pelo menos até a convenção
nacional, no próximo 5 de junho. Dos parlamentares que
ameaçam sair do PMDB fluminense, Miro Teixeira, que,
segundo Moreira, "já está fora", não se reuniu com o gover-
nador.

Moreira esteve com os deputados (o senador Nélson
Carneiro, adversário político do governador, disse que era
"muito cedo" para ir à reunião) num café na manhã no Hotel"Carlton e, durante pouco mais de uma hora, debateu os três

• assuntos. Moreira pediu e todos concordaram em firmar uma
,,posição conjunta contra a prorrogação dos mandatos dos atuais
prefeitos e vereadores. Segundo Moreira, o movimento prorro-
gacionista "é clandestino, pois os nomes de quem está nele

.nunca apareceram".
Preocupação — De acordo com o relato de alguns

¦participantes do encontro, o governador mostrou-se bastante
¦preocupado com a movimentação do Ministério da Fazenda —
citou nominalmente o ministro Maílson da Nóbrega — para
alterar o texto aprovado na Comissão de Sistematização para o"'tiapítulo do Sistema Tributário e devolver à União boa parcela
dos recursos que com a reforma seriam transferidos para os
estados e municípios. Segundo um deputado ligado ao senador
Nélson Carneiro, Moreira poderá ter problema, na bancada,
com os deputados Denisard Arneiro, Gustavo de Faria, Daso
Coimbra, Aloísio Teixeira, Flávio Palmier da Veiga e Jorge
Leite, que são governistas. Dois desses, no entanto, Flávio
Palmier e Aloísio, em caso de confronto optam pela liderança
do governador.

O tema que causou mais polêmica foi o da unidade do
PMDB, que acabou abrindo a discussão sobre a criação do novo
partido. Ao pedido de Moreira para que os que não tivessem
problemas regionais urgentes, mas apenas divergências doutri-

...nárias com o PMDB, ficassem até a convenção, apenas Paulo
Ramos reagiu de forma claramente contrária. Ao responder à
intervenção de Aloísio Teixeira, que pretendeu reforçar Morei-

"ira ao dizer que, no Rio, quem não estivesse com ele estaria
.'-automaticamente se alinhando ao ex-governador Leonel Brizo-
""la, Paulo ramos explodiu: "Não estamos aqui para reforçar a

liderança de um governador que já demonstrou não defender os
-' interesses do estado, e sairei do PMDB com novo partido ou
'•¦não".
'"Os 25 artigos do texto-base da regulamentação das eleições

municipais deste ano, o Projeto Judas do líder do PMDB na" Câmara, Ibsen Pinheiro (RS), sofreram muitas críticas, princi-
pàlmente dos partidos de esquerda. A reclamação mais freqüen-
te entre os partidos que entregaram projetos completos —

-i,prevendo desde prazo para convenções até a distribuição do
¦ tempo nos horários gratuitos para propaganda eleitoral—é a de
j,,que Ibsen faz muitas remissões às legislações de 82, 85 e 86.
" Pelo Projeto Judas, por exemplo, fica valendo a distribuição de

tempo utilizada para a eleição de 86, quando o PMDB ficou
" com a maior parte.

Petróleo une

empresários

e comunistas
Uma curiosa

combinação de in- A A
teresses dos comu- U U
nistas e do capital H H
nacional ameaça RH
sobrevivência das ?—^ ffl Wr 7
empresas multiná- J.I.. J-N—"cionais distribui-
doras de petróleo no Brasil. A despreten-
siosa emenda de autoria do deputado Fer-
nando Santana (PCB-BA), que concede o
monopólio da distribuição de petróleo à
União, abriu uma brecha para empresários
brasileiros entrarem nesse formidável setor
da economia, hoje basicamente nas mãos
da Petrobrás e empresas estrangeiras, com
participação menor de distribuidoras brasi-
leiras. Ocorre que a emenda, apesar de
afirmar que o monopólio é da União,
faculta a concessão da distribuição a em-
presas "privadas constituídas e sediadas no
país, com maioria de capital nacional".

No primeiro momento, logo após a
votação da emenda na Comissão de Siste-
matização, parecia fácil derrubá-la, por
contrariar frontalmente o interesse da livre
iniciativa no país. Passado o auge da indig-
nação, empresários que operam em setor
ligado à distribuição de petróleo começa-
ram a ver ali possibilidade de negócio
espetacular. Nenhuma das multinacionais
tem condições de se enquadrar no perfil
nacionalista traçado pela emenda. Só mes-
mo uma empresa constituída, sediada e
com maioria de capital brasileiro vai poder

se habilitar às concessões. Assim, caso seja
aprovado esse artigo, sobrará apenas as
multinacionais, que detêm hoje 20 mil
postos no país, entregar tudo a preço de
banana e ir aplicar seu dinheiro o mais
longe possível do Brasil.

Pode parecer que o monopólio do
combustível trará grandes benefícios à eco-
nomia nacional, mas não é assim. O sena-
dor Albano Franco (PFL-SE), que por
equívoco votou a favor desta emenda na
Comissão de Sistematização, hoje tenta
apagar seu erro com uma emenda supressi-
va, porque considera a medida drastica-
mente danosa ao país.

Primeiro, porque as empresas estran-
geiras distribuidoras de petróleo atuam em
vários setores da economia, com investi-
mentos pesados e, caso percam a conces-
são, será muito difícil convencê-las a man-
ter seus negócios no país. Depois, e aí
concordam até alguns parlamentares da
esquerda do PMDB, nacionalizar distribui-
doras de petróleo é tentar restringir o
capital estrangeiro pelo lado que pesa me-
nos na economia.

"Se é para pegar distribuidoras, tem
que se pegar fábricas de sorvetes, remédios
e tudo o mais", diz um deputado do
PMDB, que pede para não se identificar
com receio do patrulhamento da esquerda.
Além disso, como essas empresas atuam no
mundo inteiro, a perda de seus postos terá
um efeito mais devastador sobre investido-
res de todo mundo hoje interessados no
Brasil. Terá efeito maior que 100 morató-
rias. Mesmo assim o senador Albano Fran-
co anda preocupado com o apoio que a
emenda vem tendo de expressivas lideran-
ças do Centrão que defendem capital na-
cional, aliadas aos comunistas, que defen-
dem o monopólio estatal.

Etevaldo Dias

BlOCO — O presidente Paiva Muniz e os
27 constituintes do PTB distribuíram nota
informando que o partido não participará de
qualquer bloco de apoio parlamentar ao go-
verno Sarney. Segundo a nota, "o PTB tem
divergido do atual governo, pela sua falta de
nitidez, pela sua tibieza, pela ausência de
programas explícitos e articulados com a ne-
cessidadc nacional". Na reunião, formalizou-
se o ingresso no PTB de dois ex-pemedebistas:
o deputado federal Benedito Monteiro, do
Pará, e o vereador Luiz dc Souza; de Manaus.
Nas últimas semanas, o PTB conseguiu a
adesão dos ex-governadores Roberto Maga-
Ihàcs (PE) e Gonzaga Mota (CE), e poderá
tentar atrair também o ex-líder'do PDS na
Câmara Nelson Marchezan, hoje sem man-
dato.

Aposentados — O vice-presiclcnte
da Associação dos Aposentados e Pensionistas
da Previdência Social (Asaprev), Roberto Pi-
res, disse que o engenheiro José Galico, candi-
dato do Partido Nacional dos Aposentados
(PNA) a presidente da República, representa"uma minoria que quer se realizar política-mente usando uma legenda de aluguel, sem
bases ideológicas". Pires acha que a luta dos
aposentados deve ser "pela recuperação da
dignidade humana e por uma previdênciasocial justa" e para isso não há necessidade de
se criar partido. O vice-presidente da Asaprev
lembrou que Galico foi derrotado quando se
candidatou a deputado federal pelo PTB, em
1982, e concluiu: "Esse sujeito e um sonhador.
Nem mesmo os aposentados mais desespera-
dos votariam nele para presidente."

NOVIDADE NO DINHO \

BUFFET DE FRUTOS DO MAR

Preço Econômico - CZ$ 1.300,00

Hoje 
e todas as próximas sextas-feiras, o Dinho's lhe ofere-

ce um extraordinário BUFFET DE FRUTOS DO MAR, com 12
itens - Camarões, Muquecas, Siris, Peixe Assado, Lulas, Trilhas,
Gourjons de Peixe, Crepes, Molho de Camarão, Pirão e Risoto de
Camarão. Sobremesa incluída.

Tudo isto por apenas CZ$ 1.300,00!!!
Lembramos também que, independente do Bulfet de Frutos do Mar,

estaremos servindo nossas suculentas carnes, no almoço e jantar.

EHmO*S PIsrfGEò

V Rua DÍas Ferreira, 57 - leblon ¦ RJ ¦ tJL 294-2297 e 294-5972 J

AMEAÇA À SAÚDE MENTAL
As entidades psicanalíticas abaixo assinadas vem publica-

k, , mente manifestar sua inquietação diante do retrocesso na política
de saúde mental atualmente aplicada às instituições públicas, tal

t ( como exemplificam os recentes acontecimentos no Centro Psi-
i ., quiátrico Pedro II Esse retrocesso se caracteriza por procedimen-

tos como a medicalizaçâo excessiva, encarceramento, eletrocho-
que, medidas essas que levam à cronificação do paciente e à perda
dos seus meios racionais de crítica à opressão

Preocupa-nos o conteúdo das recentes declarações feitas à
imprensa pelo diretor daquele Centro, Dr Pedro Monteiro Bastos,

. que não condizem com a posição de quem ocupa um lugar de
responsabilidade na condução de uma prática assistencial moderna" e no debate das idéias cientificas

Repudiamos a demissão sumária de três profissionais" ligados à assistência naquele hospital e o afastamento arbitrário de
outros quinze, postos à disposição como "prescindiveis" ào
trabalho técnico Os critérios usados para afastar os técnicos

¦ ' aproximam-se mais de expurgos políticos do que de necessidades
técnicas ou de racionalidade administrativa

Estarrece-nos a destruição de uma proposta assistencial
que vinha se mostrando coerente e produtiva Por trás das
alegações descosturadas de que se pretende reinstaurar o modelo
médico de assistência à doença mental, tememos que se esconda,
de fato, o propósito de implantar o encarceramento brutal de seres
humanos

| •- A criação da modalidade de assistência que vinha sendo
" i implementada tanto no nível das internações quanto no do
., . ambulatório central tinha seu fundamento no uso criterioso de

psicofármacos e nas teorias e técnicas psicanalíticas de abordagem
psicoterápica É principalmente a psicanálise que é atingida naquilo
que pode ter de renovador em sua inserção na prática de
assistência à saúde mental Enquanto a nova direção do CPPII não
puder justificar os princípios que orientam as atitudes que vem
tomando, tais medidas têm que ser postas sob suspeição por parte
da comunidade científica A psicanálise tem compromisso com a
verdade, e enquanto ela não vier à tona, é de seu dever perguntar
quem são os responsáveis por sua ocultação
Centro Clinico Freudiano/Centro de Estudos de Antropologia
Clínica/Centro de Estudos Sócio-Psicanaiiticos/Círculo Brasilei-
ro de Psicanálise-RJ/Circulo Psicanalitiço RJ/Clinica Social de
Psicanálise Anna Kattrin Kemper/Colégio Freudiano RJ/Forum
de Debates da Soe. Psicanalitica RJ/Inst. Bras. de Psicanálise,
Grupos e Instituições/lnst. de Terapia da Família RJ/Inst.
Freudiano de Psicanálise/Letra Freudiana'Núcleo de Psicanáli-
se e Análise Institucional/Raica Clínica de Psicanálise/Soc. de
Estudos Psicanalíticos Latino-Americana/Soc. de Psicanálise
Iracy Doyle/Soc. de Psicologia Clinica RJ'Soc. de Psicoterapia
Analítica de Grupo RJ Soe. Psicanalitica RJ.

Preço total à partir de CZ$ 34.000.000,00

—it;

w-k j se habilitar 4s concessoes. Assim, caso seja
I PTl*nlPn 11 llf* aprovado esse artigo, sobrard apenas aswI-C/vF Ulll^ multinacionais, que detem hoje 20 mil

, postos no pafs, entregar tudo a pre?o de
Pttlfll'Oflnt'lnS banana e lr aplicar seu dinheiro o mais

vSdl J.VFO lemge possivel do Brasil.
Pode parecer que o monopdlio do

eO ffclTlll YlltttSl €k combusti'vel trard grandes beneficios 5 eco-
nomia nacional, mas nao i assim. O sena-

Ilmi curiosa dor Albano Franc° (PFL"SE)' 1ue Por
y. ',, . V • a equfvoco votou a favor desta emenda na

teresses dos comu- U Comissao de Sistematizagao, hoje tenta
f|n nnitnl Hit aPagar seu erro com uma emenda supressi-

n jifnai am«n a HH va, porque eonsidera a medida drastica-nacional ameaqa a W If • f J ,a afl nqf,sobrevivencia das /—v W &r danosa ao pais.
empresas multina- Primeiro, porque as empresas estran-
cionais distribui- geiras distribuidoras de petrdleo atuam em
doras de petrdleo no Brasil. A despreten- vdrios setores da economia, com investi-
siosa emenda de autoria do deputado Fer- mentos pesados e, caso percam a conces-
nando Santana (PCB-BA), que concede sao, serd muito diffcil convence-las a man-
monopdlio da distribuigao de petrdleo ter seus negocios no pais. Depois, e ai
Uniao, abriu uma brecha para empresdrios concordam atd alguns parlamentares da
brasileiros entrarem nesse formidavel setor esquerda do PMDB, nacionalizar distribui-
da economia, hoje basicamente nas maos doras de petrdleo 6 tentar restringir 0
da Petrobras e empresas estrangeiras, com capital estrangeiro pelo lado que pesa me-
participaijao menor de distribuidoras brasi- nos na economia.
leiras. Ocorre que a emenda, apesar de "Se e para pegar distribuidoras, tem
afirmar que o monopolio 6 da Uniao, que se pegar fdbricas de sorvetes, remedios
faculta a concessao da distribuigao a em- e tudo 0 mais",. diz um deputado do
presas "privadas constitui'das e sediadas no PMDB, que pede para nao se identificar
pais, com maioria de capital nacional". com receio do patrulhamento da esquerda.

No primeiro momento, logo apds A16m disso, como essas empresas atuam no
votasao da emenda na Comissao de Siste- mundo inteiro, a perda de seus postos terd
matizagao, parecia fdcil derrubd-la, por um efeito mais devastador sobre investido-
contrariar frontalmente 0 interesse da livre res de todo mundo hoje interessados' no
iniciativa no pafs. Passado 0 auge da indig- Brasil. Terd efeito maior que 100 moratd-
nagao, empresdrios que operam em setor rias. Mesmo assim 0 senador Albano Fran-
iigado d distribuigao de petrdleo comecja- co anda preocupado com 0 apoio que a
ram a ver ali possibilidade de negocio emenda vem tendo de expressivas lideran-
espetacular. Nenhuma das multinacionais gas do Centrao que defendem capital na-
tem condigoes de se enquadrar no perfil cional, aliadas aos comunistas, que defen-
nacionalista tragado pela emenda. So mes- dem 0 monopolio estatal.
mo uma empresa constitui'da, sediada ————
com maioria de capital brasileiro vai poder Etevaldo Uias
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o/'e e todas as prdximas sextas-feiras, o Dinho's Ihe ofere-
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preocupa^ao — Dc acordo com o relato de alguns —apoiaram a tese dos cinco anos. Os 12 Secundo Jarbas Vasconcclos, que fez D . ' 
prpnpQ Mo/ho de Camarao Pirao e Risoto de

participantcs do cncontro, o governador mostrou-se baslante 
prcfeit0S, por unanimidadc, tambcm re- um r.-ipjclo balanqo do encontro, todos os Gour/ons de Peixe, Crepes, 

^¦preocupado com a movimcntagao do Mmistdrio da Fazenda 
pudiaram a proposta de prorrogaqao dos 0bictivos foram alcangadSj. Ele disse que Camarao. Sobremesa inclUlda.
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elidos e municipios. Segundo um deputado ligado ao senador aos partidos politicos com representaqao 'tantes 
como £s de Sao Paulo, Fortaleza e

Nelson Carneiro, Moreira podera ter problema. na bancada, na Constitu.nte. Salvador, tambcm nao altera os rcsulta- /,I
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| . Vasconcclos. de Recife, a crise do partido. "
tema que causou mais polemica foi o da unidade do P " "'—"*1

PMDB, que acabou abrindo a discussao sobre a criaqao do novo
¦partido. Ao pedido de Moreira para que os que nao tivesseni I
problemas regionais urgentes, mas apenas divergencias doutri- I
ftarias com o PMDB, ficasscmate a convenqao, apenas Paulo

'Ramos reagiu de forma claramente contraria. Ao responder it
intcrvenqao de Aloisio Teixeira, que pretendeu refonjar Moru- , I

pi ao dizer que, no Rio, quern nao estivesse com clc^estaria

do do com novo

explicar as razoes que levarani os dissiilcntcs (alem dele, Paulo I

Um Apartamento da Correal
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PRAIA DO UÇION

ED. CONDE DE
SAINT ROMAIN

A». Epiocio Pessoa, 756-Lagoa¦*m 5ipananKnloscom5quarios
Vilor atual: USÍ 700.000

ED. CONDE DE TABAT1NGUERA
Rua Tabatingueta, 60 - lagoa

ED. CONDE DE
IPANEMA

Av. Vieira Souto, 370 - Ipanema
5 apartamentos com 5 quartos
Vüor atual: USS 1.000.000

ED. CONDE DE BELLE VUE
Mirante dc Boa Viagem - Ingá - Niterói
Prédio em Construção
20 apartamentos com piscina e 4 suítes
Valor atual: USÍ 500.000 Á

ED. CONDE DE 1GARAPAVA
Rua Iganpava, 80 • Leblon
5 apartamentos com 4 quartosValor atual: USS 400.000

JORNAL DO BRASIL

Moreira pede 
defesa

de reforma tributária

e eleição municipal

Z' BRASÍLIA — O governador Moreira Franco está sc
preparando para resistir à investida do governo para modificar o
texto do capítulo que estabelece a reforma tributária no projeto
de Constituição, e pediu à bancada do PMDB do Rio que nao
ceda a qualquer pressão do Palácio do Planalto nesse sentido.
Moreira quer garantir a realização de eleições municipais este

-ano c fez também um apelo aos dissidentes para que fiquem e
trabalhem pela unidade do partido pelo menos até a convenção
nacional, no próximo 5 de junho. Dos parlamentares que
ameaçam sair do PMDB fluminense, Miro Teixeira, que,
segundo Moreira, "já está fora", não se reuniu com o gover-
nador.

Moreira esteve com os deputados (o senador Nélson
Carneiro, adversário político do governador, disse que era

v"muito cedo" para ir à reunião) num café na manhã no Hotel
Garlton c, durante pouco mais de uma hora, debateu os três
assuntos. Moreira pediu e todos concordaram em firmar uma
posição conjunta contra a prorrogação dos mandatos dos atuais
prefeitos e vereadores. Segundo Moreira, o movimento prorro-
gàcionista 

"é clandestino, pois os nomes de quem está nele
nünca apareceram".

preocupação — Dc acordo com o relato de alguns
participantes do encontro, o governador mostrou-se bastante
preocupado com a movimentação do Ministério da Fazenda —

•citou nominalmente o ministro Maílson da Nóbrega — para
alterar o texto aprovado na Comissão de Sistematização para o
capítulo do Sistema Tributário e devolver à União boa parcela
dc*, recursos que com a reforma seriam transferidos para os
estados e municípios. Segundo um deputado ligado ao senador
Nélson Carneiro, Moreira poderá ter problema, na bancada,
com os deputados Denisard Arneiro, Gustavo Faria, Daso
Coimbra, Aloísio Teixeira, Flávio Palmicr da Veiga e Jorge
Leite, que são governistas. Dois desses, no entanto, Flavio
Palmicr e Aloísio, em caso de confronto optam pela liderança
do governador.

O tema que causou mais polemica foi o da unidade do
PMDB, que acabou abrindo a discussão sobre a criação do novo
partido. Ao pedido de Moreira para que os que não tivessem
problemas regionais urgentes, mas apenas divergências doutri-
nárias com o PMDB, ficassem até a convenção, apenas Paulo

r Ramos reagiu de forma claramente contrária. Ao responder a
'intervenção de Aloísio Teixeira, que pretendeu reforçar Morei-
íVá ao dizer que, no Rio, quem não estivesse com ele estaria

automaticamente sc alinhando ao ex-governador Leonel Brizo-
lá, Paulo ramos explodiu: "Nao estamos aqui para reforçar a

' liderança dc um governador que já demonstrou não defender os
interesses do estado, e sairei do PMDB com novo partido ou
nao".

Razões — Artur da Távola tomou a palavra para
explicar as razões que levaram os dissidentes (além dele, Paulo
Ramos, Ana Maria Rattes e Miro Teixeira) a querer deixar o
partido: a necessidade de o país ter um partido ideologicamente
definido, a interferência do governo na Constituinte, as difieul-
ldades regionais de cada um. Artur da Távola, porém, afirmou

'que isso não significava a saída imediata do grupo c fez ver a
Moreira que, pelo menos até o final da Constituinte, esses

^deputados ficarão onde estão.

Política sexta-feira, 8/4/88 a 1" caderno ? 3

BIOCO — O presidente Paiva Muniz e os
27 constituintes do PTB distribuíram nota
informando que o partido não participará de
qualquer bloco de apoio parlamentar ao go-
verno Sarncy. Segundo a nota, "o PIB tem
divergido do atual governo, pela sua falta de
nitidez, pela sua tibieza, pela ausência de
programas explícitos e articulados com a ne-
ccssidade nacional". Na reunião, formalizou-
se o ingresso no PTB de dois èx-pemedebistas:
o deputado federal Benedito Monteiro, do
Pará, e o vereador Luiz de Souza, de Manaus.
Nas últimas semanas, o PTB conseguiu a
adesão dos ex-governadores Roberto Maga-
Ihães (PE) e Gonzaga Mota (CE), e poderá
tentar atrair também o ex-líder do PDS na
Câmara Nelson Marchezan, hoje sem man-
dato.

Aposentados — O vice-presidente
da Associação dos Aposentados e Pensionistas
da Previdência Social (Asaprev), Roberto Pi'
res, disse que o engenheiro José Galico, candi-
dato do Partido Nacional dos Aposentados
(PNA) a presidente da República, representa"uma minoria que quer se realizar política-
mente usando uma legenda de aluguel, sem
bases ideológicas". Pires acha que a luta dos
aposentados deve ser "pela recuperação da
dignidade humana e por uma previdência
social justa" e para isso não há necessidade de
se criar partido. O vice-presidente da Asaprcy
lembrou que Galico foi derrotado quando se
candidatou a deputado federal pelo PTB. enj
1982, e concluiu: "Esse sujeito é um sonhador.
Nem mesmo os aposentados mais desespera-
dos votariam nele para presidente."

Moreira (C) tomou café da manhã com pemedebistas dissidentes

Prefeitos condenam prorrogação. _ .. . , •. ..««nr ,\n «i-r 1'avorável
CUIABÁ — Os prefeitos de capitais

reunidos cm Cuiabá, decidiram, após
discussão bastante acirrada, aprovar a
proposta do prefeito Alceu Collarcs, de
Porto Alegre, dc mandato de quatro anos
para o presidente José Sarney. Apenas
dois prefeitos — de Natal e de Boa Vista
— apoiaram a tese dos cinco anos. Os 12
prefeitos, por unanimidade, também re-
pudiaram a proposta de prorrogação dos
mandatos municipais. As duas decisões, a
serem incluídas na Carta de Cuiabá,
serão encaminhadas aos constituintes e
aos partidos políticos com representação
na Constituinte.

A proposta de Collares, a grande
estrela do encontro, foi aprovada por
nove votos contra dois. O presidente da
Associação Brasileira de Prefeitos de Ca-
pitais, Jarbas Vasconcelos, de Recife,

não votou, apesar dc ser lavorável aos
quatro anos.

A grande discussão do encontro, no
entanto, não foi exatamente sobre a du-
ração do mandato, mas se a Associaçao
deveria ou não se posicionar oficialmente
sobre o assunto. Venceu o sim.

Segundo Jarbas Vasconcelos, que fez
um rápido balanço do encontro, todos os
objetivos foram alcançados. Ele disse que
o número de prefeitos presentes 12
não é considerado baixo c tem se mantido
a média dos encontros anteriores. A
ausência de prefeitos de cidades impor-
tantes como os de São Paulo, Fortaleza e
Salvador, também não altera os resulta-
dos das decisões tomadas ontem, na opi-
nião de Jarbas Vasconcelos.

Hoje pela manhã, os prefeitos perten-
centes ao PMDB se reúnem para discutir
a crise do partido.
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Ho/e 
e todas as próximas sextas-feiras, o Dinho's lhe ofere-

ce um extraordinário BUFFET DE FRUTOS DO MAR, com 12
itens - Camarões, Muquecas, Siris, Peixe Assado, Lulas, Trilhas,
Gourjons de Peixe, Crepes, Molho de Camarão, Pirão e Risoto de
Camarão. Sobremesa incluída.

Tudo isto por apenas CZ$ 1.300,00!!!
Lembramos também que, independente do Buffet de Frutos do Mar,

estaremos servindo nossas suculentas carnes, no almoço e jantar.
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PEDICURO _

SCHOLL/TECNOPE

Máxima segurança com

esterilização a 160°.

Trate seus pés com Scholl/Tecnopé:
profissionais altamente

especializados, tratamento de calos
e calosidades, corte perfeito das unhas

e esterilização rigorosa a 160°.
Ligue e marque uma hora.

U)iqf ptirti o conforto' cios pés.

Vá direto a estes endereços:
CENTRO: Rua Buenos Aires, 114

tels.: 252-5097 - 252-6564 - 222-4021
COPACABANA: Rua Raimundo Corrêa, 28A

tel.: 255-0249

34.000.000,00CZdetotal a partirPreço

Um Apartamento da Concal

nuncapcrdea Alajestade

n

AMEAÇA À SAÚDE MENTAL
As entidades psicanaliticas abaixo assinadas vem publi-

camente manifestar sua inquietação diante do retrocesso na
. política de saúde mental atualmente aplicada às instituições
I públicas, tal como exemplificam os recentes acontecimentos

no Centro Psiquiátrico Pedro II. Esse retrocesso se caracteriza
por procedimentos como a medicalização excessiva, encarce-1 ramento, eletrochoque, medidas essas que levam à cronifica-
cão e à perda dos seus meios racionais de crítica à opressão.

1 Preocupa-nos o conteúdo das recentes declarações
feitas à imprensa pelo diretor daquele Centro,_ Dr. Pedro
Monteiro Bastos, que não condizem com a posição de quem
ocupa um lugar de responsabilidade na condução de uma
prática assistencial moderna e no debate das idéias cientificas.

Repudiamos a demissão sumária de três profissionais
liqados à assistência naquele hospital e o afastamento arbitra-
rio de outros quinze, postos à disposição como prescindi-
veis" ao trabalho técnico. Os critérios usados para afastar os

«j técnicos aproximam-se mais de expurgos políticos do que de
necessidades técnicas ou de racionalidade administrativa.

Estarrece-nos a destruição de uma proposta assisten-
ciai que vinha se mostrando coerente e produtiva. Por trás das

. aleqações descosturadas de que se pretende reinstaurar o
modelo médico de assistência à doença mental, tememos que
se esconda, de fato. o propósito de implantar o encarceramen-' ' to brutal de seres humanos.

A criação da modalidade de assistência que vinha
sendo implementada tanto no nível das internações qunto no

. do ambulatório central tinha seu fundamento no uso criterioso
I' de psicofármacos e nas teorias e técnicas psicanaliticas de

abordagem psicotfírápica. É principalmente a psicanálise que é
atingida naquilo que pode ter de renovador em sua inserção na
prática de assistência à saúde mental. Enquanto a nova direção
do CPPII não puder justificar os princípios que orientam as
atitudes que vem tomando, tais medidas têm que ser postas
sob suspeição por parte da comunidade científica. A psicanáli-
se tem compromisso com a verdade, e enquanto ela não vier à
tona, é de seu dever perguntar quem são os responsáveis por
sua ocultação.
Centro Clinico Freudiano/Centro de Estudos de Antropolo-
pia Clínica/Centro de Estudos Sócio-Psícanaliticos/Circulo
Brasileiro de Psicanálíse-RJ/Círculo Psicanalístico RJ/Clíni-
ca Social de Psicanálise Anna Kattrin Kemper/Colégio
Frediano RJ/Forum de Debates da Soe. Psicanalítica
Rj/lnst. Bras. de Psicanálise, Grupos e Instituições/lnst. de
Terapia da Família RJ/Inst. Freudiano de Psicanálise/Letra
Freudiana/Núcleo de Psicanálise e Análise Institucional-

,; /Raica Clinica de Psicanálise Iracy Doyle/Soc. de Psicologia
|: Clínica RJ Soe. de Psicoterapia Analítica de Grupo RJ/Soc.

Psicanalítica RJ.

Os apartamentos da Concal são sempre diferentes uns dos outros. A cada empreendi-
mento buscam-se novas soluções arquitetônicas: inovações de projetos racionalizan-
do o espaço, numa tentativa de ocupá-lo de forma organizada, respeitando a natute-
za co local. , ,.
Reunindo tudo isso, a Concal adiaonou a criatividade que rege o sucesso deseusedi
fidos e está lançando o Conde de Viena. Um prédio exdusivo pata atender a um pu
blico exigente e sofisticado.

5 QUARTOS PARA PESSOAS DE ALMA NOBRE
O Conde de Viena possui vamdão, 5 majestosos quartos, sendo 3 requintadas suí-
tes, todos com varanda, além dc sala íntima com 13nv, 3 vagas na garagem. Apenas
5 unidades compõem o empreendimento, com área real de 4l5m', ambiente social
80m' e dependências com 2 quartos de empregada

Quem comprou um apartamento Conde fei um invtstimcn-
to real.
Com este lançamento a Concal apresenta seu 80? empreen-
dimento de alto liuo na Zona Sul do Rio.
O Conde de Viena está nascendo na Rua Igatapava.
U m local tranqüilo, quase esquina da Aperana, a poucos me-
tros da Visconde de Albuquerque e da praia. Ao lado dos mais
nobres edifícios do Leblon. Este, sem dúvida, vai se juntar aos
melhores, mais bonitos e mais valoritados edifidos Conde, que
enfeitam o panorama da Zona Sul do Rio. Os apartamentos
da Concal. devido à sua enorme valorização, são cotados no
mercado, cm dólar.

Veja alguns exemplos:

Projeto, Planejamento,
Construção e Incorporação

V

CONCAL CONSTRUTORA

CONDE CALDAS
Sempre um endereço de classe

Rua General Urquiza, 132 - Leblon
Tels.: 259-0995/274-8422
Vendas • Central dc Imóveis
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^^cira! Vanderlei I^a dcr^^ ^ 
•; sistema 

Liar feitos por rob^ou uma
mcnto e Damiao Francisco Fcrrcira de ^ | /» „ „ __ _ ___ combinagao dessas coisas, segundo disse
Melo, todos, segundo ochcfeda Poli'cia V Al T«11 /)/%; /) ZI lT/lHCIf] Tl T*(P Till, I /Tiff, f^TTlj Mark Craig, diretor do escritoriode ex- Fobos ,em f0rmade batata
Federal em Tabatinga, delegado Ari f/f * * * yu 1/1 1/ r* \A/i 

M %/ Vy * • ploragao lunar e de Marte, do Centro
Marinho, agricultores residentes no iga- 4/ Espacial Johnson de Houston. urn posto marciano avancado na Lua- 'e-
rape Capacete, onde ocorreu 0 massa- _ _ _ -m isso implicaria serio empenho de re- tambem fazerde Phobos uma estagao de ''
ere. Ari Marinho, que preside o inque- f* 1 f /-v r» /\ f"| »•/) /f /I cursos, disse Craig, mas a missao Fobos abastecimento para operaqoes espacia'is/'
rib, anunciou que a prisao preventiva tfl,Z@TlJfl;fls dBC ICLY CLC CLO oUUl O U/LUIIIU podena ser levada a cabo dentro de cinco Este plano ohjetivatornar o homeffl"
dos mdiciados sera pcdida ale 0 proxi- IU//4>vH)\A>\A/ wv/ uv a sete anos. Fobos e 'apenas uma grande auto-suficiente no espago. J"
1110 fim de semana. V____ •— desfile de touros cavalos e carneiros de cacho de cafe ainda vcrde e comentou: rocha. Poderia servir como uma especie "Cenarios que tendem a estirar"b'-

Armas - Estamos con Fernando 
Zamith nca Em sua entrevista Alfonsi'n mos- "Estou impressionado." Depois, as auto- de ancoradouro , disse Craig numa en- cortar 0 cord&o umhilic;il com a Terra

dps de que Oscar Castelo Branco 6  ternanao Lamun SSsSiSS.sSSlM& ridades 
assistiram. a sombra de grandes trevista, depois de d.scut.r a missao em t6m grandc va|or«, disse Craig.realmente 0 principal respons. v l, nuestao 

nuclear: <1rvores, a um desfile de animais da urn simp6sio sobre bases lunares. Funcionarios da Nasa informaramisso e uma coisa subjetiva, emos AVARE (SI) — N^sosseg"Mais importante que tudo e 0 que fazenda de Sodrc, que tcm 4 mil 500 Acredita-se que esta lua em forma de qUC planejam recomendar ao proximo,""ter provas conclusivas. IV s, ¦ fazenda Jamaica, de - mil . q jntcrcssaa n6s todos e 0 aprimoramento cabegas de gado nelore e 160 cavalos da batata seja um asteroide atraido pela presidente um piano cspccifico, a lon'go';]dp inquerito, certamentc nos chegamos nesta cidade, a 271 quilometros da capital tecnoloeia de ponta" afirmou raga quarto-de-milha. Mas Alfonsi'n gos- forga gravitacional de Marte e que conte- prazo, de atividades espaciais, por volta'a, ele", 
^^^(gekg^An paujistav os presidentes do Bras Josd degjjtccQologia t| mqcsmo dos cavalos drabcs, principal- nha substantial quantidade de agua. Ha [je 1992. A niaioria d'as 0^[s foramMarinho. Ele acredita que pelo men Sarney, e da Argentina, Raul Alfonsin, certifiquem mente de um corccl negro, e dos carnei- anos, oscientistastemsugeridoaposstbi- esbogadas no ano passado, em relatorion a.s 14 pessoas deverao er ndic.adas alinhavaram ontem 4 noitea declaragao Jan o pa qu 

^^3® ros da raga corriedale. lidade de extrair agua de Fobos e conver- cscriJ0 por um gri,po dirigido pela ex-
el?a ocorSn r°o do^p l'legate So um^ectloTa nude"para a pa," 0 m.nistro Abreu Sodre disse que te-la em propelentes altamente eficien.es #naL Sal&l PotsibilLdes a
30 dias, contados a parti?do dia 29 de M an^bowifirmani ter fins pacificos! Cafe- O presidente Sarney desta- assuntos economicos poderiam ocupar as para a viagem de volta. longo prazo tambem foram apresentadas
marco, data dc sua instauragao. Sc nao fcf manha, elcs vao inaugurar 0 Centro cou: "Com 0 presidente Alfonsin visitan- conversagoes noturnas cntre os dots pre- •
conseguir, a lei permite pedir a Justiga Experimental de Aramar, em Ipero, tam- do 0 Centro Experimenta de Aramar, s.dentes, mas ressaltou: Nao fizemo^| da si
um novo prazo de 90 dias para prosse- n0 intcrior paulista, resultado do damos um passo formidavcl para as rela- agenda. Queremos niais um rc/a.\ um ron,
guir nas investigagoes. programa nuclear paralelo brasileiro. que goes entre Brasil e Argentina, afastando dcscanso. Na com.tiva do presidente Nasa

Ate 0 momento, alem dos envolvi- u detem a tecnologia de enriquecimcnto qualquer duvida quanto a nossos paises Alfonsin. esta 0 seu mimstro da bcono- sarl0
dos, -a Poli'cia Federal ouviu trcs teste- de uranio c onde se planeja construir nao utilizarcm a energia atomica para fins mia, Juan Vidal borrouille. grav
munhas e 19 vitimas que, segundo reatores, entre os quais os que vao movi- paci'ficos. Ircmos desenvolver tecnologia Hoje pela manha, os piesidentes via-
delegado, alegaram ter visto, durante mentar o primeiro submarino nuclear do de ponta para 0 beneficio dos povos jam de helicoptero para IpcrP, a 1-U , .
tiroteio, o madeireiro Oscar Castelo Brasil. argentino e brasileiro", afirmou 0 presi- quilometros da capital paulista, onde sera
Branco dentro do seu barco, mas nao Os presidentes chegaram as dente Sarney. inaugurado o Centro Experimental de
participando do tiroteio. "Quer dizer, I4h45min a Fazenda Jamaica, do minis- O presidente da Argentina disse que Aramar. Serd a pnmeira vez que instala- ^
as provas contra ele sao ainda meio tro das Reiag6es Exteriores, Roberto era a primeira vez em que entrava em um goes nucleares brasileiras serao visitadas
tenues, mas chegaremos la", afirmou, Abreu sodr(; Alfonsin passou parte da cafezal. Ao descer do microonibus, com por um presidente estrangeiro. A cerimo-
admitindo que algumas das armas tarde passeando pela fazenda, que tem Sarney e 0 governador de Sao Paulo, nia deve terminar por volta das (
apreendidas (de um total de 22) foram j>5 minla0 de pes de cafe, e assistiu a um Orestes Querela, Alfonsi'n apanhou um 10h30min.
cncontradas dentro do barco de Castelo
Branco."Isso e um elemento, mas nao e
tudo. De qualquer forma, <
questao de tempo, ja que 0
completa hoje (ontem) ape
dias", insistiu Ari Marinho.

vai a CPI Vereadorde
uma carta que as funcionanas atirmam £ OVtCLlQZCi
terem sido obrigadas a assinar dia 25 de 1 / • '-m

assumindo o compromisso de que pedi- se 0 plenario 
aprovar eindkiado

flam M* «. *mm ptMm. BRASILIA - Depois * uma coa- 
FORTALEZA - 0 jxeddeMe"Venho por meio desta solicitar a versa dc mejn com 0 presidcnte da tituido da Camara Municipal de Fortale-

minha demissao, em carater irrevogdvel, CPI da Corrup^ao, senador Jose Ignacio z.*ii vereador Wellington Soares (sem par-
por motivo de estar gravida e solicito a (PMDB-ES), o presidente do Senado tido), foi indiciado criminalmente, on-
dispensa do cumprimento do aviso pre- Federal, Humberto Lucena (PMDB-PB), tem, na Delegacia de Defraudaqoes e
vio", dizia a carta, batida em papel disse que s6 a convocaqao de ministros de Falsificaqoes, por estelionato e falsifica-
sulfite, sem o timbre da empresa. Abaixo Estado devera se processar mediante documentos.
da assinatura da funcionaria, em letras aprovaqao do plenario da casa, devendo K mk*.A identificaqao criminal foi feita logo
maiusculas, esta a palavra Candidata . aquela coniissao exercer todos os podcres depois do depoimento de Wellington
"Alem de fazer isso com as funcionarias, para convocar quem entender necessario Soares, que chegou ao gabinete do dele-
eles tambem cjuerem c|ue todas as candi- para elucidar os fatos oue investiga. Isso gado Monguba Neto nervoso, suando
datas a emprego na empresa assinem essa significa que as convocaqoes de Saulo muito e movimentando, sem parar, as
carta no contrato de trabalho. E uma Ramos e Jorge Murad, previstas para maos, acompanhado dos advogados Jose
forma de coerqao. Querem jogar a opi- screm deliberadas na pn5xima terqa-feira, Feliciano de Carvalho (Secretario de Sc-
niao publica contra os 120 dias de licenqa- deverao ser decididas exclusivamentc pe- « guranqa Publica no governo Gonzaga
niaternidade aprovado na Constituinte", la CPI, e nao pelo plenario do Senado, Mota) e Marcelo Carvalho (filho de Feli-
rfcclamou Francisco Chagas Francelino, como ciucr o lfder do governo, Saldanha JSHi ciano). No dia anterior, o delegado de
diretor do sindicato dos Trabalhadores pcrzj (PMDB-MT). 

' 
|fflB Defraudaqoes e Falsificaqoes identificou

nas Industrias de Material Plastico e nas Preocupado com o confronto que se --v criminalmente o ex-diretor do Departa-
Industrias de Produgao de Laminados. avizinha entre os poderes Executivo e 0 '"Jf i - IvnArin"*" mcnto Financeiro da Camara, Geraldo

Tnda«s  Seoundo Salete Ani'sio Legislativo, em decorrcncia dos trabalhos oena i J Campos, que estava ha mais de .0 anos
da Silva ex funcionaria da empresa de- da CPI, Humberto Luccna pegou o texto no cargo, periodo em que empregou 14
mit^l'i o'ito dias dends de tei^assina'do a da Lei 1.579/52, que estava sobre sua convocagao do mimstro Maiison da No- parentes na Camara e formou um patn|
carta todas as funciondrias foram chama- mesa, para mostrar que ela esta acima do brega seja requerida como manda a lei, monio invejavel, com oito veiculos, uma
carta, todas as tuncionarias ioram cnama consultor-ceral da Re- mesa do Senado, a fim de-que o plenario churrascana, uma casa com piscina e
das a comparecer ao escr.tor.o da indus- parecex emque c, oonsuuor 

|en|^ ^ e dois postos de abastecimento de
"Chcaarain com a carta pronta pra Rente cional. Nesse parecer, Saulo Ramos diz O senador Humberto Luccna contes- combustfvej
i||,rraTanSLlinfoS ser malL que "sera leg.'tima e licita a recusa de tou tambem essa prerrogativa para O delegado Monguba Neto mformou
assinar, tdianao que a gente la ser m informacoes sobre fatos indeterminados consultor. "O dr. Saulo Ramos nao tem que na proxima semana encammhara o
SSSISS If SSStaSWoSTstatus de ministro. Eu tenho certeza que ?ela«6rioP do inquerito sobre as irregulari-agora tinha essa lei e que ja estava corrtn n-o exjste |el prevendo isso , afirmou dades na Camara Municipal de Fortaleza,
as°sinarCcontoum SalSe hL'ia^Tdo contra^ 

' 
E acrescenta que a CPI nao tem ele, deixando tambem em segundo piano qUe tem mais de 500 paginas, para a 

g0assinar ,coniou. aaieie ndvid siuucoiiiid . determinar a conducao o parecer que desobnga os luncionartos Justiga, com a conclusao de que o verea-
tada um mes e meio antes e so foi dem.ti- Pjeres para deenninar rcojigao 1 

de deporem na CPI. "A lei esta dor Wellington Soares e o funcionario da
ITSol'SjiS Luce- acima desse pLcer O artfgo 3", para- Camara Geraldo Campos sao os princi-

rnrou de reTber nedldos e teve aue na mostrou que no artigo 2° esta previsto grafo primeiro, da Lei 1.579 diz que pais responsaveis pela malversagao do
parou ue rcccucr pcuiuus c icvc Muc cp( p0der;-10 "reqUisitar de repar- testemunha que nao comparecer quando dinheiro publico, que resultou num rom-
cortar pessoal. _ tj?6es piiblicas e autarquicas informagoes convocada serd intimada pelo juiz cri- bo de CZ$ 50 milhoes, a pregos de hoje.

Segundo Hernandez, isso nao aconte- g documentos", podendo ainda "trans- minal A Camara Municipal de Fortaleza
ceu. A Iberplas tem 70 funcionarios, dos p0rtar.se aos lugares onde se fizer mister Depois de tentar, em telcfonema ao esta sob intervengao do estado desde o
quais 27 sao mulheres. Hernandez Pic6 a sua prcscnqa". o presidente do Senado senador Jose Ignacio, transferir seu de- dia 28 de margo; a medida, assinada pelo
negou que a empresa demita mulheres por rcbateu tambem o segundo argumento de poimento para outro dia, o ex-ministro governador Tasso Jereissati, vigorara du-
temer uma possi'vel gravidez. Mas concor- Saulo Ramos: "No exerci'cio de suas Anibal Teixeira acabou concordando rante os proximos seis meses. A interven-
dou que, confirmada na Constituinte a atribuigoes, poderao as CPI requerer a com os argumentos do senador e vai qao foi motivada pelas denuncias de cor-
licenga-maternidade de 120 dias,"prova- conVocagao de ministros de Estado e apresentar-se hoje 5s 14h30min. Dentro rupgao, em processo de apuragao pela
velmente pararei de contratar mulheres, tomar o depoimento de quaisquer autori- de uma semana, ele volta a CPI para Delegacia de Defraudagoes e Falsifica-
mas nao escrevi carta nenhuma". disse. dades federais, estaduais ou municipals", concluir o depoimento. Ate la, a CPI da goes e pelo Conselho de Contas dos
Depois, sem se identificarem, varias fun- djsse 0 senador. Corrupgao ja tera ouvido os ex-ministros Munici'pios.
cionarias confirmaram que haviam sido Por isso, na conversa que teve com o Bresser Pereira, Joao Sayad e Dilson , .
obrigadas a assinar a carta. senador Jose Igndcio, ele pediu que s<5 a Funaro. I I "nmeira mulncr a assumir a 1 re-

— feitura de Santana do Riacho
~ "jS 5 I" (MG), a prefeita Neide Maria Mar-

;»i 1 jH Sifi-t;—'/*] qucs (PFL), 46 anos, solteira, leve seu
mandato cassado, por decisao de an-

m..nr.1 r.jj  . rr " 
Ti'' f\ il teontem dos seis vereadores do PMDB,

contra o voto dos tres do PFL, daquela
¦" — . .. ¦ cidade de 5.800 habitantes, a 124 qui-

O roubo de um automovdl pode ser abatido na LJQM f lometros de Belo Horizonte. Os verea-
. . « ..  ~ .-.irt MV' — I dores reclamam de salarios atrasados

declaragao de rendimentos como perdas 
DFFINIDO (cercadeczs iomiiPormes),maseia

extraordlnarias? atribuiu a cassagao ao machismo de-
CC|\/1PRP les. Ex-correligionario da prefeita no
OLI V II I \l— PDS, partido pelo qual os dois foram

Essas e outras informagoes dia 15 no JB. SAUDA/EL. eleitos em 1982, o vice-presidente da
Camara, vereador Antonio Geraldo

I 
1 

CORPO da Silva <PMDB)-dissc n»e c,a dcs*
aos sadados cumpre U'gislaoao federal, recusando-

se, desde sua posse, cm 1983, a repas-
sar recursos para a Camara.

Nacional/Ciência
4 ? 1° caderno d sexta-feira, 8/4/88 Avaré (SP) — Zaca Foltosa

Com Soré, Sarney e Quércia, Âlfonsín (de preto) viu cafezal pela primeira vez

Fobos tem forma de batata

Senador José Ignácio

um automóvel pode ser abatido naO roubo de

DEFINIDO

SEMPRE

SAUDÁVEL.

1/ORPOAOS SÁBADOS
JORNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASíI»

DPF indicia 6

lavradores por

morte de índios

BRASÍLIA — A Polícia Federal
cm Tabatinga (AM) revelou ontem os
nomes dos seis primeiros indiciados no
inquérito que apura o massacre do dia
Í8, na área indígena de São Leopoldo,
(jüando quatro ticuna foram mortos e
23 ficaram feridos e 10 estão desapare-
cidos na maior chacina de índios dos
últimos 25 anos. A grande surpresa da
lista de indiciados é a ausência do
iriadeireiro Oscar Castelo Branco,
ajrantado pelo próprio dirctor-gcral do
Departamento de Polícia Federal
(DPF), Romeu Tuma, como principal
responsável pela matança.

Os indiciados até o momento são:
Francisco Nascimento Ambrósio, Fran-
cisco de Souza Rodrigues, Alvenir Mar-
ques de Oliveira, Raimundo Marques
de Oliveira, Vanderlei Pena do Nasci-
mento e Damiâo Francisco Ferreira de
Melo, todos, segundo o chefe da Polícia
Federal em Tabatinga, delegado Ari
Marinho, agricultores residentes no iga-
rape Capacete, onde ocorreu o massa-
cre. Ari Marinho, que preside o inqué-
rilo, anunciou que a prisão preventiva
dos indiciados será pedida até o próxi-
mo fim de semana.

Armas — "Estamos convenci-
dós de que Oscar Castelo Branco é
realmente o principal responsável, mas
isso é uma coisa subjetiva, temos que
ter provas conclusivas. Mas, até o final
do inquérito, certamente nós chegamos
a-ele", justificou-se o delegado Ari
Marinho. Ele acredita que pelo menos
niais 14 pessoas deverão ser indiciadas
até a conclusão do inquérito, o que
espera ocorra dentro do prazo legal de
30 dias, contados a partir do dia 29 dc
março, data dc sua instauração. Sc não
conseguir, a lei permite pedir à Justiça
um novo prazo de 90 dias para prosse-
guir nas investigações.

Até o momento, além dos envolvi-
dos, a Polícia Federal ouviu três teste-
munhas e 19 vítimas que, segundo o
delegado, alegaram ter visto, durante o
tiroteio, o madeireiro Oscar Castelo
Branco dentro do seu barco, mas não
participando do tiroteio. "Quer dizer,
as provas contra ele são ainda meio
tênues, mas chegaremos lá", afirmou,
admitindo que algumas das armas
apreendidas (de um total de 22) foram
encontradas dentro do barco de Castelo
Branco."Isso é um elemento, mas não é
tudo. De qualquer forma, é só uma
questão de tempo, já que o inquérito
completa hoje (ontem) apenas nove
dias", insistiu Ari Marinho.

Mulheres dizem

que indústria

demite grávidas
SÃO PAULO — Cerca de 100 pes-

soas reuniram-se, ontem de manhã, em
uma manifestação em frente à empresa
Iberplas, fabricante de peças em acrílico,
na Mooca, Zona Leste da capital paulis-
ta. A manifestação protestava contra
uma carta que as funcionárias afirmam
terem sido obrigadas a assinar dia 25 de
março, sob ameaça de perda do emprego,
assumindo o compromisso de que pedi-
riam demissão caso ficassem grávidas.

"Venho por meio desta solicitar a
minha demissão, em caráter irrevogável,
por motivo de estar grávida e solicito a
dispensa do cumprimento do aviso pré-
vio", dizia a carta, batida em papel
sulfite, sem o timbre da empresa. Abaixo
da assinatura da funcionária, em letras
maiúsculas, está a palavra "Candidata".
"Além de fazer isso com as funcionárias,
eles também querem que todas as candi-
datas a emprego na empresa assineni essa
carta no contrato de trabalho. E uma
fôrma de coerção. Querem jogar a opi-
niáo pública contra os 120 dias de licença-
maternidade aprovado na Constituinte",
rèclamou Francisco Chagas Francelino,
diretor do sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Material Plástico e nas
Indústrias de Produção de Laminados.

Todas — Segundo Salete Anísio
da Silva, ex-funcionária da empresa, de-
mitida oito dias depois de ter assinado a
carta, todas as funcionárias foram chama-
das a comparecer ao escritório da indús-
tria e obrigadas a assinar o documento."Chegaram com a carta pronta pra gente
assinar, falando que a gente ia ser manda-
da embora se não assinasse. Disseram que
agora tinha essa lei e que já estava corren-
do essa carta em todas as empresas para
assinar", contou. Salete havia sido contra-
tada um mês e meio antes e só foi demiti-
da, segundo José Hernãndez Picó, um dos
sócios da empresa, porque a empresa
parou de receber pedidos e teve que
cortar pessoal.

Segundo Hernández, isso não aconte-
ceu. A Iberplas tem 70 funcionários, dos
quais 27 são mulheres. Hernández Picó
negou que a empresa demita mulheres por
temer uma possível gravidez. Mas concor-
dou que, confirmada na Constituinte a
liccnça-maternidade de 120 dias,"prova-
velmente pararei de contratar mulheres,
mas não escrevi carta nenhuma", disse.
Depois, sem se identificarem, várias fun-
cionárias confirmaram que haviam sido
obrigadas a assinar a carta.

Nasa quer 
homem em

Marte daqui a 7 anos

Sarney e Âlfonsín preparam 
em

fazenda 
declaração sobre átomo
_ i _ _  A~ rir» rn fó ninrln vr»rHf> p mmpntnir

Fernando Zamith

AVARÉ (SP) — No sossego da
fazenda Jamaica, de 2 mil alqueires,
nesta cidade, a 271 quilômetros da capital
paulista, os presidentes do Brasil, José
Sarney, e da Argentina, Raul Âlfonsín,
alinhavaram ontem à noite a declaração
conjunta, a ser divulgada hoje, sobre o
uso de energia nuclear pelos dois países,
que ambos afirmam ter fins pacíficos.
Pela manhã! eles vão inaugurar o Centro
Experimental de Aramar, cm Ipcró, tam-
bém no interior paulista, resultado do
programa nuclear paralelo brasileiro, que
já detém a tecnologia dc enriquecimento
dc urânio e onde se planeja construir
reatores, entre os quais os que vão movi-
mentar o primeiro submarino nuclear do
Brasil.

Os presidentes chegaram às
14h45min à Fazenda Jamaica, do minis-
tro das Relações Exteriores, Roberto
Abreu Sodré. Âlfonsín passou parte da
tarde passeando pela fazenda, que tem
1,5 milhão de pés de café, e assistiu a um

desfile de touros, cavalos e carneiros de
raça. Em sua entrevista, Âlfonsín mos-
trou a mesma posição dc Sarney quanto à
questão nuclear:"Mais importante que tudo e o que
interessa a nós todos é o aprimoramento
de uma tecnologia de ponta", afirmou
Âlfonsín. "É uma mútua garantia que
damos para que todos se certifiquem
perfeitamente que estamos desenvolve^-
do uma tecnologia nuclear para a paz."

Café— O presidente Sarney desta-
cou: "Com o presidente Âlfonsín visitan-
do o Centro Experimental de Aramar,
damos um passo formidável para as rela-
ções entre Brasil e Argentina, afastando
qualquer dúvida quanto a nossos países
não utilizarem a energia atômica para fins
pacíficos. Iremos desenvolver tecnologia
de ponta para o benefício dos povos
argentino e brasileiro", afirmou o presi-
dente Sarney.

O presidente da Argentina disse que
era a primeira vez em que entrava em um
cafezal. Ao descer do microônibus, com
Sarney e o governador dc São Paulo,
Orestes Quércia, Âlfonsín apanhou um

cacho de café ainda verde e comentou:"Estou impressionado." Depois, as auto-
ridades assistiram, à sombra de grandes
árvores, a um desfile de animais da
fazenda de Sodré, que tem 4 mil 500
cabeças de gado nelore e 160 cavalos da
raça quarto-de-milha. Mas Âlfonsín gos-
tou mesmo dos cavalos árabes, principal-
mente de um corccl negro, e dos carnei-
ros da raça corricdale.

O ministro Abreu Sodré disse que
assuntos econômicos poderiam ocupar as
conversações noturnas entre os dois pre-
sidentes, mas ressaltou: "Não fizemos a
agenda. Queremos mais um rela.y, um
descanso." Na comitiva do presidente
Âlfonsín. está o seu ministro da Econo-
mia, Juan Vidal Sorrouille.

Hoje pela manhã, os presidentes via-
jam de helicóptero para Iperó, a 120
quilômetros da capital paulista, onde será
inaugurado o Centro Experimental de
Aramar. Será a primeira vez que instala-
ções nucleares brasileiras serão visitadas
por um presidente estrangeiro. A cerimô-
nia deve terminar por volta das
10h30min.

HOUSTON — A Nasa, agência es-
pacial americana, está estudando o envio
de homens a Fobos, uma das luas de
Marte, possivelmente dentro de sete
anos, segundo informaram funcionários
da agência. A missão colocaria os Esta-
dos Unidos na dianteira da exploração
espacial, já que a União Soviética só
pretende enviar homens a Marte no pró-
ximo século. Um pouso em Fobos exigi-
ria apenas metade do combustível e equi-
pamentos necessários para um desembar-
que em Marte, porque a nave não teria
que entrar na atmosfera ou no campo de
gravidade do planeta.

A missão poderia levar seis astronau-
tas e incluir a instalação de uma base
tripulada ou observatório astronômico na
Lua, além de uma rápida missão tripula-
da à superfície de Marte, estudos do
sistema solar feitos por robôs, ou uma
combinação dessas coisas, segundo disse
Mark Craig, diretor do escritório de ex-
ploração lunar e de Marte, do Centro
Espacial Johnson de Houston.

Isso implicaria sério empenho de re-
cursos, disse Craig, mas a missão Fobos
poderia ser levada a cabo dentro de cinco
a sete anos. Fobos é "apenas uma grande
rocha. Poderia servir como uma espécie
de ancoradouro", disse Craig numa en-
trevista, depois de discutir a missão em
um simpósio sobre bases lunares.

Acredita-se que esta lua em forma de
batata seja um asteróide atraído pela
força gravitacional de Marte e que conte-
nha substancial quantidade de água. Há
anos, os cientistas têm sugerido a possibi-
lidade de extrair água de Fobos e conver-
tê-la em propelentes altamente eficientes
para a viagem de volta.

"Não faz sentido extrair propelentes
da superfície de Marte", disse John Aa-
ron, chefe do escritório de exploração da
Nasa, referindo-se ao combustível neces-
sário para uma nave espacial romper a
gravidade de Marte.

Robôs — A missão poderia tam-
bém lançar uma parceria entre humanos
e robôs na exploração espacial, segundo
ele. Astronautas em Fobos poderiam en-
viar sondas robôs à superfície de Marte
para explorar e coletar materiais, sem a
complexa robótica e demora exigidas em
sondas planetárias não tripuladas.

um posto marciano avançado na Lua e
também fazer de Phobos uma estação dc''
abastecimento para operações espaciais/'
Este plano objetiva tornar o hometíi''
auto-suficiente no espaço. J""Cenários que tendem a estirar"é "
cortar o cordão umbilical com a Terra ttêm grande valor", disse Craig.

Funcionários da Nasa informaram *

que planejam recomendar ao próximo,'"'
presidente um plano específico, a longo
prazo, de atividades espaciais, por volta
dc 1992. A maioria das opções foram
esboçadas no ano passado, em relatório
escrito por um grupo dirigido pela ex-
astronauta Sally Ride. Possibilidades a
longo prazo também foram apresentadas
cm um trabalho da Comissão Nacional do
Espaço, em 1986. '

Mas a Lua foi o ponto principal diis'"'J
discussões num simpósio dc três difiili,n
sobre base lunar, que é o segundo dcssle'1'-"
tipo, mas o primeiro a se realizar desUe"'1'
que a Nasa acolheu a possibilidade de ulrí'
retorno da Lua de acordo com a recti""
mendaçãò do relatório Ride. Este simpó; ' '
sio teve a presença dc 530 cientistas.'
engenheiros, representantes dc indústrias'
e outros interessados na Lua como local
de trabalho, o que é quase duas vezes.o
número de pessoas presentes na confe-
rência anterior.

Vitória peronista 
romperia integração URSS testa ônibus espacial

SÃO PAULO — A integração entre
Brasil e Argentina é frágil e pode rom-
per-se caso os peronistas vençam as elei-
ções presidenciais do próximo ano, afir-
mou o general Carlos Enrique Laidlan,
que participou do 2o Simpósio de Estudos
Estragégicos Argentino — Brasileiros,
encerrado ontem no Hotel Ca'D'Oro. O
representante brasileiro, o professor de
filosofia Ubiratan de Macedo, da Univer-
sidade Federal do Paraná, destacou "a

persistência de uma atitude hostil" dos

argentinos em relação aos brasileiros.
O simpósio foi promovido pelo Esta-

do-Maior Conjunto das Forças Armadas
da Argentina. Foram discutidas, durante
três dias, as exportações de armamento
do Brasil, a importância da indústria
bélica para a segurança nacional dos dois
países e a necessidade de as forças arma-
das dos dois países se reequiparem e se
modernizarem para enfrentar a influência
norte - americana e soviética no Atlântico
Sul.

se o plenário aprovar
José Varella/04.04.88

BRASÍLIA — Depois de uma con-
versa de meia hora com o presidente da
CPI da Corrupção, senador José Ignácio
(PMDB-ES), o presidente do Senado
Federal, Humberto Lucena (PMDB-PB),
disse que só a convocação de ministros de
Estado deverá se processar mediante
aprovação do plenário da casa, devendo
aquela comissão exercer todos os poderes
para convocar quem entender necessário
para elucidar os fatos que investiga. Isso
significa que as convocações de Saulo
Ramos e Jorge Murad, previstas para
serem deliberadas na próxima terça-feira,
deverão ser decididas exclusivamente pe-
la CPI, e não pelo plenário do Senado,
como quer o líder do governo, Saldanha
Dcrzi (PMDB-MT).

Preocupado com o confronto que se
avizinha entre os poderes Executivo e
Legislativo, em decorrência dos trabalhos
da CPI, Humberto Lucena pegou o texto
da Lei 1.579/52, que estava sobre sua
mesa, para mostrar que ela está acima do
parecer em que o consultor-geral da Re-
pública sustenta que a CPI é inconstitu-
cional. Nesse parecer, Saulo Ramos diz
que "será legítima e licita a recusa de
informações sobre fatos indeterminados
ou imprecisos" que a Comissão invés-
tigar.

E acrescenta que a CPI não tem
poderes para determinar a condução
coercitiva de testemunhas para tomar
interrogatórios. Pesquisando a lei, Luce-
na mostrou que no artigo 2o está previsto
que as CPI poderão "requisitar de repar-
tições públicas e autárquicas informações
e documentos", podendo ainda "trans-
portar-se aos lugares onde se fizer mister
a sua presença". O presidente do Senado
rebateu também o segundo argumento de
Saulo Ramos: "No exercício de suas
atribuições, poderão as CPI requerer a
convocação de ministros de Estado e
tomar o depoimento de quaisquer autori-
dades federais, estaduais ou municipais",
disse o senador.

Por isso, na conversa que teve com o
senador José Ignácio, ele pediu que só a

convocação do ministro Maíison da Nó-
brega seja requerida, como manda a lei, à
mesa do Senado, a fim de-que o plenário
delibere.

O senador Humberto Lucena contes-
tou também essa prerrogativa para o
consultor. "O dr. Saulo Ramos não tem
status de ministro. Eu tenho certeza que
não existe lei prevendo isso", afirmou
ele, deixando também em segundo plano
o parecer que desobriga os funcionários
públicos de deporem na CPI. "A lei está
acima desse parecer. O artigo 3°, pará-
grafo primeiro, da Lei 1.579 diz que a
testemunha que não comparecer quando
convocada será intimada pelo juiz cri-
minai".

Depois de tentar, em telefonema ao
senador José Ignácio, transferir seu de-
poimento para outro dia, o ex-ministro
Aníbal Teixeira acabou concordando
com os argumentos do senador e vai
apresentar-se hoje às 14h30min. Dentro
de uma semana, ele volta a CPI para
concluir o depoimento. Até lá, a CPI da
Corrupção já terá ouvido os ex-ministros
Bresser Pereira, João Sayad e Dilson
Funaro.

Essas e outras informações dia 15 no JB.

O general Laidlan, ao falar sobre
"Interesses Estratégicos Divergentes en-
tre Argentina e Brasil", disse para a
platéia de 200 civis e militares dos dois
países que, além do risco eleitoral com a
vitória peronista, a integração com o
Brasil corre perigo se houver golpe de
estado num dos dois países, se o poder
num deles for assumido por um partido
com tendências nacionalizantes ou se um
dos dois países vier a ter um governo
marxista.

Vereador de

Fortaleza

é indiciado
FORTALEZA — O presidente des-

tituído da Câmara Municipal de Fortale-
za, vereador Wellington Soares (sem par-
tido), foi indiciado criminalmente, on-
tem, na Delegacia de Defraudações e
Falsificações, por estelionato e falsifica-
ção de documentos.

A identificação criminal foi feita logo
depois do depoimento de Wellington
Soares, que chegou ao gabinete do dele-
gado Monguba Neto nervoso, suando
muito e movimentando, sem parar, as
mãos, acompanhado dos advogados José
Feliciano de Carvalho (Secretário de Sc-
gurança Pública no governo Gonzaga
Mota) e Marcelo Carvalho (filho de Feli-
ciano). No dia anterior, o delegado de
Defraudações e Falsificações identificou
criminalmente o ex-diretor do Departa-
mento Financeiro da Câmara, Geraldo
Campos, que estava há mais de 20 anos
no cargo, período em que empregou 14
parentes na Câmara e formou um patri-
mônio invejável, com oito veículos, uma
churrascaria, uma casa com piscina e
sauna e dois postos de abastecimento de
combustível.

O delegado Monguba Neto informou
que na próxima semana encaminhará o
relatório do inquérito sobre as irregulari-
dades na Câmara Municipal de Fortaleza,
que tem mais de 500 páginas, para a
Justiça, com a conclusão de que o verea-
dor Wellington Soares e o funcionário da
Câmara Geraldo Campos são os princi-
pais responsáveis pela malversação do
dinheiro público, que resultou num rom-
bo de CZ$ 50 milhões, a preços de hoje.

A Câmara Municipal de Fortaleza
está sob intervenção do estado desde o
dia 28 de março; a medida, assinada pelo
governador Tasso Jereissati, vigorará du-
rante os próximos seis meses. A interveng
ção foi motivada pelas denúncias de cor-
rupção, em processo de apuração pela
Delegacia de Defraudações e Falsifica-
ções e pelo Conselho de Contas dos
Municípios.

Primeira mulher a assumir a Pre-
feitura de Santana do Riacho

(MG), a prefeita Neide Maria Mar-
ques (PFL), 46 anos, solteira, teve seu
mandato cassado, por decisão de an-
teontem dos seis vereadores do PMDB,
contra o voto dos três do PFL, daquela
cidade de 5.800 habitantes, a 124 qui-
lômetros de Belo Horizonte. Os verea-
dores reclamam de salários atrasados
(cerca de CZ$ 10 mil por mês), mas ela
atribuiu a cassação ao machismo de-
les. Ex-correligionário da prefeita no
PDS, partido pelo qual os dois foram
eleitos, em 1982, o vice-presidente da
Câmara, vereador Antônio Geraldo
da Silva (PMDB), disse que ela des-
cumpre legislação federal, recusando-
se, desde sua posse, cm 1983, a repas-
sar recursos para a Câmara.

MOSCOU — Vladimir Shatalov, chefe
do Centro de Treinamento dos Cosmo-
nautas Soviéticos, declarou ontem , em
entrevista a Rádio Moscou, que a URSS
está realizando os preparativos finais pa-
ra o primeiro lançamento de uma nave
espacial de uso múltiplo. O ônibus espa-
ciai soviético será colocadoo em órbita
pelo foguete Energia, testado pela pri-
meira vez em maio passado."Quanto ao peso, carga útil e tripula-
ção, nossa nave é semelhante à norte-
americana, cuja carga útil é de 29,5
toneladas", frisou a Rádio Moscou. A

UÍUlVí
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nave americana, cujo programa está |n:B3
terrompido desde a explosão da Chall^no
ger em janeiro de 1986, pode conduzir,!»
até oito tripulantes.

O representante do programa espa-''''
ciai soviético declarou que o lançamento.,
será anunciado antecipadamente e trans-
niitido pela televisão. Este anúncio e> a
revelação das características técnicas 'dó
ônibus espacial soviético podem ser con-
siderados conseqüência da política .ag^
glasnost (transparência) do dirigente Mi?
khail Gorbachev líÚlilil

) lilll
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Oxido nitroso é ameaça

para 
camada de ozônio

MONTREAL, Canadá — Uma
equipe de cientistas da Universidade de
Quebec, no Canadá, afirma que o gover-
no norte-americano está adotando uma
abordagem míope ao tentar deter a des-
truiçao da camada de ozônio apenas com
a redução da emissão dos gases chamados
clorofluorocarbonos. Segundo os cana-
denses, os americanos estão ignorando
um outro poluente que também destrói o
ozônio, o óxido nitroso.

O óxido nitroso é produzido princi-
palmente pelas usinas termelétricas que
queimam carvão e que também emitem
óxido de nitrogênio, um poluente envol-
vido na formação da chuva ácida, que
afeta muito as florestas canadenses. Os
cientistas de Montreal pertencem à Asso-
ciação contra a Chuva Ácida do Quebec e
acreditam que os Estados Unidos pode-
riam combater tanto a chuva ácida, quan-
to a destruição da camada de ozônio, se
regulamentassem o controle da poluição
pelas usinas que queimam carvão."A mesma tecnologia poderia con-

trolar a emissão do óxido de nitrogêniõ ê
do óxido nitroso", explica o porta-voz'da ,
associação Alain Brunel. Em sua opi-
nião, mesmo que o óxido nitroso seja _
uma ameaça menor para o ozônio do que ¦
os clorofluorocarbonos, é preciso enfren- •
tar o quanto antes os dois problemas;-o"
da chuva ácida e o da destruição da
camada de ozônio. T

Uma pesquisa da Universidade !d<?
Harvard, feita em 1987. mostra que 36%'
das 3,2 milhões de toneladas de óxido
nitroso produzidas anualmente são cri^-x
das pelo homem. O restante é produzido^,
por fontes biológicas naturais, como
decomposição de matérias orgânicas no
solo. Para o cientista americano Paul.'.
Grutzen, do Instituto Max Planck, juw,
Alemanha Ocidental, cada aumento.de,,.
1% na quantidade de óxido nitroso na -
atmosfera reduz a camada de ozônio em :
0,15%. A camada de ozônio protege a•
Terra da radiação ultravioleta do Sol. que
pode destruir a vegetação e causar câncer ;
de pele nas pessoas expostas à luz solar,

Médica diz que 
hepatite

se alastra na Amazônia
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BELO HORIZONTE — A pesqui-
sadora paraense Gilberta Bensabath. do
Instituto Evandro Chagas, que fiá nove
anos vem estudando as hepatites viróticas
na microrregião do Purus. no sul do
estado do Amazonas, revelou ontem,
nesta capital, onde está participando do
10° Congresso Brasileiro de Hepatologia,
que está crescendo a cada ano a incidèn-
cia da hepatite de Lábrea, ou febre negra
de Lábrea, como é conhecida popular-
mente esse tipo fulminante de hepatite,
que leva à morte em 90% dos casos, num
prazo médio de seis dias.

A doença, que no Brasil só é encon-
trada na Amazônia Ocidental e em geral
surge da hepatite B, atinge especialmente
as criança e os jovens com até 23 anos.
Segundo a pesquisadora, a mortalidade
em relação aos casos agudos da hepatite
causada pelo vírus B é de 1%. "Das
pessoas que contraem a hepatite B na-
quela região, 10% morrem vítimas da
febre negra de Lábrea", afirmou Gilberta
Bensabath, que advertiu para a necessi-
dade de adoção de um controle por parte
do governo federal, para evitar a dissemi-
nação da doença.

Em 1979, o Instituto Evandro Cha-
gas, que pertence à Fundação Sesp (Ser-
viços Especiais de Saúde Pública), mon-
tou um laboratório na cidade de Boca do
Acre. no sul do Amazonas, a cerca de 800
quilômetros de Manaus. Até 1984. obser-
vou 44 casos de hepatite de Lábrea (no-
me de um município da região), dos quais
33 foram minuciosamente estudados, a
maioria em crianças.

"Dos 33 casos-estudados, 82% apre-';t
sentavam no organismo o vírus da hepatir -
te B e. destes,*50% apresentavam supe» >
rinfecção pelo vírus da hepatite deitai'--
que é um vírus defectivo (só vive associa*'-"
do ao vírus da hepatite B)" — explicotf ü-1
virologista. 11 '9?.

Gilberta Bensabath revelou qué a
doença se manifesta inicialmente como
uma hepatite comum (urina escura, vô-
mitos, febre moderada) e subitamente
ocorrem fenômenos encefalopáticos (al-
terações cerebrais), que vão desde a
agressividade até alucinações. Por fim
aparecem fenômenos hemorrágicos, co-.-
ma e, em 90% dos casos, a morte. • • •

"Do surgimento dos primeiros sinto,
mas até a morte, não se passam mais do-,
que 30 dias e. em média, seis dias. Nãoljá"'
cura. Nos 10% em que não ocorrem11
mortes, é o próprio organismo que reagouj
ao vírus" — observou. myj.

. . IliOlüA pesquisadora esta agora na depcp-, ,L,
dência da liberação de verbas pela Finõ}, ,
(Financiadora de Estudos e Projetos^,-,
Um projeto está sendo analisado desdç,p, i
ano passado, para a vacinação de 6 mil-
crianças até 6 anos. na cidade de Boca do
Acre. contra a hepatite do tipo B. que.i
servirá como fonte de estudos para ver a •
resposta imunológica e a percentagom
com a hepatite B que ainda contrairá a de ¦
lábrea.

O maior obstáculo para a vacinaçãoé
o custo de cada dose da vacina, de 25 a 90"
dólares

SW :



Cidadp sexta-feira, 8/4/88 ? 1" caderno ? 4-a
JORNAL DO BRASIL ?k.

- fro*,. r//~infnc -PmvnYYi nneenntrt _ "If* 71 It II 1 i • J

Reitor 
quer 

despedir Mulner control Aids e

190 
"marajas" 

da

formaqao acadcmica . ram esses beneficios — os 100 marajas nando o marido. atravds de exames, que elaestava conta-
Barhlen exnlieou aue enauanto eco- nao terao mais o valor das vantagens A indenizaqao podera atingir. segun- minada com o virus da Aids,

nomizava mensalmente CZS 2 milhoes reajustado. do o advogado Cesar do Andrade ate Uma semana depois, seu marido,
cortando cargos cm comissao c algumas Barbieri nao acrcdita que sc os niara- CZ$ 1 bilhao. que seria destinado ao I Ilton de Almeida, se submeteu aos mes-
vantagens de cerca de 250 servidores, mais jas recorrerem a Justiqa para manter seus do casal, Cleiton de Almeida, i. i s mos exames, e o resultado foi positivo.
de CZ$ 10 milhoes cscoavam nor uma privilccios serao bem-sucedidos. Segundo foi contraida por Norma durante o peno- Em junho. Norma recebeu alta da Santa '

comporta aberta ha muito-tempo, que ele ele, existe uni antecedente que favorece do em que ela estese internada, entre Gasa Misericordia e passou a lazer urn
chamou de "vantaeens pcrsonalistas dos universidade. uma especie de jurispruden- dezembro de 82 e agoslo de 83, quando tratamento case.ro com uma mcdica do
marajas". O professor que desempenhou cia: ha alguns meses. quando certos bene- recebeu diversas transfQsoes de sangue em 

^ospital Pedro Ernesto que, segundo
determinadas funqoes burocraticas duran- ficios comegaram aser cortados, aquestao operaqoes paia regaraqao do teci o a Ilton. atende pelo nome de Dirce.
te cinco anos, contfnuo ou nao, tem incor- foi parar na Justiqa, que deu ganho de Pc'e- Em agosto, desesperado. Ilton reme-
porado ao seu salario mais 50%. Depois causa a Uerj. Segundo o advogado, se tambem ficar teu uma carta ao entao ministro da Previ-
disso, cada ano nessa mesma funqao re- O reitor quer transformar a Uerj nu- constatado que houve negligencia profis- gncia Social. Raphael de Almeida |la-
presenta mais 10%. Esse novo salario e universidade padrao, com "valoriza- sl0na'durante as transfusoes. o casal po- galhaes. solicitando uma ajuda financeira
reajustavel da mesma forma que os dps -g prOL|uVao acadeniica da mais alta c,era Proccssar os medicos responsaveis. ^|() g0Vern0< p0js seu salario, na ocasiao
outros servidores. qualidadc". Ao mcsmo tempo cm que atrav& de representaqao que sera lmpe- de ^pemls cz$ 4 n,i| 2(H), nao permitia a

A data-base do reajuste dos servido- corta os salarios dos marajas, vai melhorar trada 11a Procura 011a iera e si,.. compra de remedios e outros recursos.
res da Uerj e l" de abril, mas 0 acordo 0 dos professores. O que ele nao aclia Acidente — Em dezembro de Na carta, ele procurou esclarecer ao
ainda nao foi feito. O reitor disse que o justo e que profissionais que nao [QS2, Norma sofreu diversas queimadu- ministro que. nao pertencia a nenhum
reajuste salariai devera ficar em torno dos cumprem as 40 horas e poucos serviqos ras pelo corpo, apos a cxplosiio de uma grupo de risco, e que inclusive, tazia
100%. recuperando a perda com a infla- prestam ii universidade sejam os nielhores garrafa de alcool cm sua residencia, em parte do grupo jovem da lgreja tvangeli-
ijao e ja descontando as URPs concedidas remunerados. Para isso, ja estao em estu- Guadalupe, e foi levada ao Hospital ca de Guadalupe, onde liavia connecido
e os gatilhos do ano passado. dos 110 Conselho Superior de Ensino Carlos Chaeas. Como aquela unidadc sua mulner. Segundo Ilton. o ministro

Tomando por base os salarios de mar- Pesquisa 
Jgdas 

para disciplinar a carga mddilnao M J feffc J s^lamLLvf muita
qo, que deverao dobrar nesse mes, o horaria. O que Barbieri pretende e que tratamento, j, f
maior saldrio de um maraja devera chegar professor de 40 horas tenha, pelo menos, Hospital Sao Franc . l 

j, , Em dezembro, Norma foi internada
a CZ$ 800 mil. Mas item do salario c|ua| atividadJ dentro da universidade. f,co" ,• u III n» Hospital Pedro 'Ernesto 

permaneceu
normal, 13 deles rccebem hoje mais de r,•• nifp ri ihb'nlhS de nes ,nci-'jc0 Claudio L ' ' ' lies semanas e acabou recebendo alia no
CZ$ 120 mil somente como vaniagens Elc quu. Umb)m 

^ 
0 trabalho dL gundo um dos mu.tog docunitntos ap.re- Imci0 deste ano. Pae.ente terminal, ela

personalistas. Para 28, essas vantagens clulsa scJa con,rolado< com a aPrcscnta" sAe"tad|ontcm a imPrensa pllr llton dt W sua hora em casa. na Rua Francis-,
estao entre CZ$ 120 e 80 mil. O menor S'ao, por excmplo, de trabalhos puhli- Almeida. , co Mota em Campo Grande, cercada do
salario da Uerj e CZ$ 6 mil. cados. Norma submeteu-| a diversas opera- can|o da fanulia.

Desabrigado sem casa Bandejao gera protesto FotdgrafaprocessaXuxa

sanha cestas de lixo de estudantes na UFRJ
 Custddio Coimbra Lj Ui^t do que as fotos tinham sido escolliidas

'"Cansada de esperar a construqao de cos destrui'dos, e cri'tica, j,1 que nao Marcada para its l lh, a K ; h ....-.^¦¦¦1 CZ$ 21 bilhoes para ilustrar a contracapa.
caSas para os desabrigados do Borel, uma podem continuar nos abrigos, principal- manifestapo dos estudantes — "E ai. nao rola nenhuma grana"?
prWhessa da Prefcitura. a Cipla — em- mentc cscolas e creches que rciniciaram das faculdades de Arquitetu- \ A milionaria apresentadora do O que eu deixei ai foi a prova de
presn de Joinville — decidiu antecipar suas atividades. A falta de alimentos ra e Uelas-Artes da UI-RJ. I x W;^ programa preferido por nove contrato. em consignaqao". disse
paVfl ontem a doaqao de 1 mil 350 utensi- tambem agrava a situa?ao. Segundo o no Fundao, que tinha como entre dez baixinhos, o A'ou d;i Xu\;i, Marfisa. tentando negociar.
lio?'domesticos de plastico (baldes, ba- presidente da Associagao dos Moradores objetivo protestar contra a SHHH corre o risco de softer uma seria baixa Do outro lado da linha. Marlene
nlieifas para nenem, saladeiras, cestas, do Borel, Altamiro Pereira Neves, ape- talta de lugieneK qualidade ( cm feus cofres. A fotografa Marfisa pftos garantiu que tao logo Xuxa
pas'de lixo e bacias) aos flagelados, que nas a LBA esta enviando arroz, feijao e da releiqao scrvida no Ittmac- Bartola Araujo esta exigindo CZS 7 desse o"OK; ela rcceberia o dinhciro.
deveria ser feita com a enlrega das novas macarrao, mas ainda falta kmc, gas, wo. so comeqou uma hora S( mil 796 e 83 eentavos por uma foto de segundo a. fotografa. Avisada por um
casas. Das 1 mil e 500 pessoas desabriga- condimentos, came e material de limpcza J-"'" 

a Pa"'^Pa?aP \ 1 sua autoria impressa na contracapa do conhecido de que a capa estava em
das no Borel — um total de 300 

"fami- 
para manter os desabrigados."Eu fui re- ' 

V 'W'' disco A'ou «/a Xusa n" I. Essa quantia. fase de impressao. Marfisa procurou o
lias—, arenas 216 continuant alojadas na clamar na LBA c eles disseram que nao P^' • • " ' p' ' v; ' v multiplicada por 2 milhoes e 680 mil. departamento de arte da gravadora
Asseciaqao de Monadores. creches e es- lem conipromisso cm continuar a distri- ju4 faculdades estud iin cer- 

" 
k' ' numero de cdpias vendidas, eleva pa- Som Livrc e confirmou que esta foto

colas- da reuiao. A maioria retornou as buiqao de alimentos. ja que a fase cri'tica c., cje'? m'jl 500 alu'nos O " ra cerea de CZ$ 21 bilhoes o valor da seria utilizada.
suas casas ou esta construindo barracos passou". contou Altamiro. almoco no bandeiiio, que \ indenizaqao. com base na lei de direi- Assim que o disco saiu e comeqou
de madeira nas areas condenadas pela Dentro de 15 dias. a associaqao pre- custa CZS 0 25, foi elogiado » | tos autorais, por uso da obra sem sua ascenqao nas paradas de sucesso,
Geotecnica. tende comeqar a distribuir com valores de na edicao de 26 de marco * autorizaqao da fotCigrata. Marfisa foi procurada por amigos que

A doacao comecou as llh com a CZ$ 10 mil a CZS 50 mil para a compra pe|a jornalista Danusia Bar- i'.vCf ) 1 s > ma'° ir 8BC acreditavam que estava ficando riea.

presenga do supervisor de vendas da ^e material de construqao as familias Lra. . . Igj W® T'fi6 » pr°CUr°U I 
CmprC"

Cinla no Rio Oswaldo Barbosa Cruz que tiveram parte de suas cass destruidas A manifestaqao foi ordei- U vV como Pirlimpimpmu Brno buigico e saria:
Ele distribui nrimeiro "is ">47 familias ou que encontraram terrenos seguros ra e limitada ao saguao dos gHf fl Verde que tcqucro vcr — loi contra- Marlene. quer dizer que o diseo
Md'istr id'is oeh A«oci-icao"de Mor ido- Par!1 ergucr novas moradias. Esta verba. elevadores do predio da Rei- Wda pela produtora Mauncio de So- vende qiie nem agua e eu nao ganho
res e dennis 

'1 
outras nessoas uue se CZS 6 milhoes, foi conseguida a titulo de loria, onde funcionam as ' **^1 za, responsdvel peloscenanasdo\ou nada. Desse jeito vou ter que proces-

V 1 l_ 1 emereencia com a Secretaria de Acao duas faculdades A ouase du \uxii, para fazer uma serie de sar voces.
SfKSTtSJST 

as"m,:"0' 
cSSJooovL*.al. it.f^n#!mm««.r4j»-
Prog™, A„-i„ Pc,™ NcvesM 

9HHB . n»»n,o
a maioria com suas casas locahzadas nas seguiu cadastrar 174 familias. mas o be- ci0 sc„undo periodo de arqui- Nn Aptnendi niuitd suieira empresaria da Xuxa. Marlene Matos, que voce vai ganhar e expenencia.'
areas de risco c 60 que tiveram os barra- neticio nao utinge casa cm areas de risco. tetura. foi ao microfone para

convcncer os estudantes a transferir o qos Auxiliares. responsdvel pela alimen-
-u; r» f movimento para dentro do restaurante. taqao dos estudantes e,funcion4rios, A11-
b lJrPTPltlira tpm Y)VO£V(IlYi(lS Bastante agitado, gritava que o movi- tonio dos Santos Ramos, e a nutricionista

^ ' \J 1 mento s6 teria resposta se tivesse aqao: Rosa Maria Roboredo. Ambos partici-
_ Jvj . . . r. 1 , C 1 r-KT -n nroblenn d i alimentacao 110s "foi assim em 68, no Calabouqo. Meu pai pam de um projeto. jd em execuqao, de
O Setretano de Desenvolvimento Social casa. U proDiema da alimentj<,ao nos ..S|.,v;l i--, ,1,,,, CL.rt0 E s6 assim dara reformulagao do serviqo de llimentaqao
do Municipio, Sdrgio Andrea, disse que a nao podemos nos responsabilizar indefi- ¦ ' 

.-tmbem" da UFRJ. que inclui sete grandes harnlc- 1
Prefjeitura ja esta com tres programas nidamente. As pessoas que estao nos . . 11 , iocs e sete menores. alem dos hospitais /j P
para,habitacao em andainento: 0 primei abrigos continuam em seus trabalhos Apesar do apoio de alguns, Paulo do campus.
ro.para reconstruqao de moradias na 

pJuXados0,11 q'ue" Smv™ De todoseles. apenas0.bandemodo Ap6s vistoria relzada ontem pela
propria comumdade, com material de 

m ,nt0 Social do Municinio ten cine con- antes com 0 reitor Cloracio Macedo, que pr<5dio da Reitoria tem cozniha propria. Fundasao Estadual de Engenhana do

rctornnndo te ?«g «¦*-*, P»n, Jrt.y n, a, ,ci„„d,g,ys. O CiTIS.S J salvida, 
'cm

de casas embriao de 25 a 30m! Ele consciencia da situagao, assim como tam- tor. antes de miciar a man testaqao. estt- media 7 mil S00 refeicoes diarias. ameaqanao uma area 11a na.cente a iae casas emoriao, ue .urn me nmli-mnns resolver o ve no saguao conversando com alguns SnWWHin Hi Rpitnrii itpnrfp'^ Piabanha, no bairro da Mosela. em Petro-
garantiu que os tres proietos ja comega- oem J de 1UL na0 poueremos resoiver o , .Ij| mmnmmi«nc cozmha do predio da Keitona attnue . , •iiSu«n n niiiltn i
ram' citando a favela dos Guararanes no problema da pobreza da cidade. alunos. Alegou compronussos assumidos ce j mi| 300 pessoas. Segundo P0,ls- Enquanto a Fetma analisa a multa a
Cdlme Velho e o GrotSo da Penha A Secretaria de Desenvolvimento anles- Para na0 Pcmla,u;ecr na reltor,a- Antonio Ramose Rosa'Maria Roboredo. «r aphcada no caso o propnetar.o da
"N30 da para fazer tudode um dia para 0 Social, segundo ele, ja tomou as provi- Entre as re.vindicaqoes constam ainda a o projeto de reformulagao do servigo;de
ouVrh. Nc3s estamos trabalhando desde o dencias possiveis e imediatas para ameni- f;llta de higiene dos samtanos. de bebe- ahme-ntaqao. ja em fase mieial de execu- f' 

e^no klc il
ffr 

* -1»» »«'"»» - • JU*. ***** -n& *»» - «»> • rdio: ™ teftggffiBS p S'&SKdTS™. cm« mn,
I® 4" 1 - eadastramos todo mundo e estamos for fica para conscrvaqao dos generos ah- «g Jo (0 Mijniz por enquant0( desconhece os
,.iT ' t'ut" a ^0ra Para ®.x_fJu5ao necendo a lista para a Caixa Economica menticios, seguranqa nas areas de esta ' , . objetivos do empresario de Petropolis e

T" 
°y *, 0,""r' m>" £ 

«tanjbem a necessidade de os engenheiros tecnicos estao em busca de terra com o periodo de arquitetuia e urbanizarad Ambiental "A Feenia nao sabe
ircm aos locais atingidospara verificar os pessoal do Iapas para assentamento dos A concentrai;ao dos estudantes loi aue, semana passada. esteve internado ? , 

' '• .. i.-V, ...a n
terrenos e avaliar'a conditio de cada desabrigados." assislida pelo superintendenie de Servi- durante dois dias com gastr.te e virose q«al c 0 projeto. e quer cstuda-lo ate para

. • V

CidadeJORNAL DO BRASIL

tos abusivos e exorbitantes. Para o minis-
tro. quer por enquanto está "fazendo um
apelo" para que os excessos e abusos não
se perpetuem, é injusto o reajuste das
mensalidades acima do índice de inflação."Preço de escola não é preço de
automóvel, por exemplo, para ficar com
liberdade vigiada", acredita Hugo Napo-
leão, que explicou que, apesar de ser
competência do Ministério da Fazenda a
fixação das anuidades, são consideradas
preços. Com relação à composição dos
Conselhos Estaduais de Educação (CEE),
integrado por maioria de proprietários de
colégios, Napoleão defende, como"uma
boa idéia", a proposta da Associação de
Pais e Alunos do Estado do Rio (Apaerj)
de participar, com as demais entidades
representativas de alunos e funcionários,
da indicação dos membros dos Conselhos.

Pressionado por denúncias sobre irre-
gularidades cometidas em diversos colé-
gios particulares, o vice-presidente do
CEE (Conselho Estadual de Educação),
professor Ernesto Sousa Freire Filho, pro-
meteu que ainda ontem, depois de ouvir
seus conselheiros, seria criada uma comis-
são especial para acompanhar todos os
casos que chegaram ou venham a chegar
ao seu conhecimento.

Observou, 110 entanto, que o órgão a
que ua prática ele preside tem "limites" e
não tem como revogar o Decreto 95 720
que o presidente da República, José Sar-
ney, assinou 110 mês de fevereiro. Mas
afirmou que todas as irregularidades que
forem constatadas nas escolas e colégios
particulares serão objeto de exame, po-
dendo ser punidas com 'severas advertên-
cias ou mesmo com a cassação do registro
da entidade mantenedora"

Os protestos contra o decreto lederal
que liberou as mensalidades escolares e
que vem provocando aumentos insuportá-
vèís* a cada prestação ameaçam parar a
cimtle. A revolta dos estudantes começou
kitínizada, numa/e noutra escola, e agora
jit^feúne milhares de alunos de vários
cSKgios e faculdades, de Ipanema a Cas-
cimura. Organizados pela UNE e a AMES
(Associação Metropolitana de Estudantes
Secundaristas) e contando com a adesão
dg escolas do primeiro grau, eles dão
pjazo até o dia 21 para o governo revogar
o, decreto, caso contrário irão à greve
geral.

a Ontem, estudantes de 14 colégios, tres
faculdades e uma universidade realizaram
manifestações c passeatas em Ipanema,
Botafogo, Laranjeiras, Catete, Tijuca,
Avenida Suburbana e Centro da cidade.
Ttffftultuaram o trânsito, invadiram uma
estação do metrô, mas despertaram a
siWiJatia da população, que batia panelas,
aMsúdia e jogava papel picado do alto dos
edifícios, enquanto motoristas os saúda-
vffltrcom as buzinas.

No dia 12, diretores de 10 DCEs de
todo o país, entre os quais três do Rio
(PtyC, Santa Úrsula c Estácio de Sá)
reunem-se com o ministro da Educação,
Hugo Napoleão, para discutir o problema.
Até lá, muitas manifestações estão pro-
gramadas.

O Ministro da Educação, Hugo Napo-
leão, poderá pedir ao Ministério da Fa-
zenda a revogação do Decreto 95.720, que
instituiu a liberdade vigiada para as men-
salidades escolares, por estar havendo"nifflíl liberdade e pouca vigilância". Ad-
mitiii iniciar punições, antes mesmo da
revokação do decreto, diante dos aumen-
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Alunos ameaçam greve 
se decreto não 

for 
revogado
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L Estudantes fazem passeatanf.
Em Ipanema, cerca de 1 mil alunos

dos .colégios Notre Dame, Pinheiro Gui-
marães, Centro Educacional da Lagoa e
das faculdades da Cidade e Cândido Men-
des mataram as aulas para percorrer vá-
rios quarteirões de Ipanema, na mão e na
contramão, gritando que estavam em gre-
ve e mostrando um cartaz em que se lia:
"Não somos filhos de marajás". Não pou-
pavam o presidente Samey dos palavrões
e repetiam em coro: "Cadê a nossa
graj)a?".

_Pa Rua Barão da Torre, bloqueada
em frente ao Notre Dame, das 6h30min às
9h, os estudantes saíram para o protesto
pelas ruas Visconde de Pirajá, Vinícius de
Moraes, Farme de Amoedo. Nascimento
Silva, Prudente de Morais e Joana Angéli-
|ca:>»'Á ordem era ir pelo asfalto para
chamar mais atenção, mas mesmo os pre-
juditados não esconderam sua adesão,
como a advogada Letícia Vieira. 24, que
mora 110 Jardim Botânico e ficou com o
carro bloqueado no congestionamento da
Vinícius de Moraes cinco minutos antes de
uma consulta médica marcada para as 8h
errt Ipanema.0 Uma aluna do Notre Dame, que não
quiíTse identificar com medo de "marca-
çâò« disse que gostaria de juntar a mani-
festhção de Ipanema à que estava progra-
mada para o Centro, mas havia o proble-
ma da condução, que os estudantes de
Botafogo resolveram invadindo o metrô.

«A Rua São Clemente, em Botafogo,
foi-praticamente fechada durante meia
hora por alunos da Faculdade e do Colé-
gio Hélio Alonso, da Universidade Santa
Úrstila, do Instituto Souza Leão e dos
colégios ADN, Princesa Isabel, Andrews,
Legran e Santa Rosa de Lima. Por volta
das 10h30min, eram cerca de 2.000 estu-
dantçs, que depois se concentraram em
frçme à Santa Ursula e caminharam pela
Piiínpiro Machado até o Palácio Guanaba-
ra, ojide o governador ausente também foi
xingado.

Na São Clemente, donas-de-casa apa-
receram nas janelas batendo panelas em
apoio à manifestação. Outros aplaudiam à
palavra de ordem: "Não vou pagar, não
vou pagar, nao sou filho de marajá". Na
Pinheiro Machado, o motorista Mário
Serra dizia: "Eles estão me atrasando,
mas têm mais é que lutar por seu direito
de estudar".

Enquanto os estudantes se manifesta-
vam em frente ao palácio, seguranças do
metrô evacuavam e fechavam a estação
Flamengo, temendo uma invasão dos jo-
vens como na quarta-feira. Devolveram os
bilhetes aos passageiros indignados por
não receberem qualquer explicação e avi-
saram que a linha 1 só operava da Glória à
Praça Saenz Pena. Mas foram supreendi-
dos pelos estudantes, que rumaram para o
Largo do Machado em passeata e invadi-
ram a estação. Mochilas às costas, cerca
de mil pularam as roletas e tomaram uma
composição. As portas se fecharam, mas o
trem ficou parado uns 10 minutos. Os
jovens promoveram uma gritaria e logo
conseguiram chegar à Çinclândia.

Lá se juntaram a cerca de 100 dos 300
alunos do Colégio Impacto que fizeram
manifestação durante três horas em frente
à escola, atrapalhando o trânsito na Rua
Desembargador Isidro, Tijuca, e depois
pegaram o metrô na Saenz Pena. Todos
tomaram a Rua Pedro Lessa e sentaram-
se no chão durante 30 minutos no pátio do
prédio do MEC, cujas portas foram fecha-
das. Em seguida, rumaram para a Av.
Erasmo Braga. 118, sede do Conselho
Regional de Educação, protegido por três
carros da Polícia Civil. Servidores de vá-
rias repartições estaduais no Edifício Está-
cio de Sá os saudaram com uma chuva de
papel picado. Uma hora e meia depois,, se
dispersaram, marcando novas manifesta-
ções nas escolas para hoje às lOh. Uma
reunião na AMES às 18h vai discutir
formas de ampliação do movimento c uma
melhor organização;

Com faixas e cartazes, os estudantes se dirigiram ao Conselho Regional de Educação, na Erasmo Braga

Mulher contrai Aids eReitor 
quer 

despedir

190 
"marajás" 

da Uerj marido aciona hospital

O reitor da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, Ivo Barbieri, decidiu
acabar com os 190 marajás que resistem
no quadro dos 6 mil 200 servidores da
instituição. Segundo ele, todos os marajás
da Uerj só chegaram a essa situação por
terem desempenhado funções burocráti-
cas 110 passado e não por causa de sua
formação acadêmica .

Barbieri explicou que enquanto eco-
nomizava mensalmente CZS 2 milhões
cortando cargos em comissão e algumas
vantagens de cerca de 250 servidores, mais
de CZ$ 10 milhões escoavam por uma
comporta aberta há muito-tempo, que ele
chamou de "vantagens personalistas dos
marajás". O professor que desempenhou
determinadas funções burocráticas duran-
te cinco anos, contínuo ou não, tem incor-
porado ao seu salário mais 50%. Depois
disso, cada ano nessa mesma função re-
prescrita mais 10%. Esse novo salário é
reajustável da mesma forma que os dos
outros servidores.

A data-base do reajuste dos servido-
res da Uerj é 1" de abril, mas o acordo
ainda não foi feito. O reitor disse que o
reajuste salariai deverá ficar em torno dos
100%, recuperando a perda com a infla-
ção e já descontando as URPs concedidas
e os gatilhos do ano passado.

Tomando por base os salários de mar-
ço, que deverão dobrar nesse mês, o
maior salário de um marajá deverá chegar
a CZS 800 mil. Mas além do salário
normal. 13 deles recebem hoje mais de
CZ$ 120 mil somente como vantagens
personalistas. Para 28, essas vantagens
estão entre CZS 120 e 80 mil. O menor
salário da Uerj é CZS 6 mil.

Para pôr fim a essa situação, Barbieri
pretende retirar do acordo a cláusula que
estabelece as vantagens personalistas. Da-
qui para a frente, ninguém mais incorpo-
rará ao salário as vantagens personalistas
de um cargo burocrático. O maior salário
deverá ser igual ao do reitor: cerca de CZS
240 mil. Além disso, os que já incorpora-
ram esses benefícios — os 100 marajás —
não terão mais o valor das vantagens
reajustado.

Barbieri não acredita que se os mara-
jás recorrerem à Justiça para manter seus
privilégios serão bem-sucedidos. Segundo
ele, existe um antecedente que favorece q
universidade, uma espécie de jurisprudên-
cia: há alguns meses, quando certos benc-
fícios começaram a ser cortados, a questão
foi parar 11a Justiça, que deu ganho de
causa à Uerj.

O reitor quer transformar a Uerj nu-
ma universidade padrão, com "valoriza-
ção da produção acadêmica da mais alta
qualidade". Ao mesmo tempo em que
corta os salários dos marajás, vai melhorar
o dos professores. O que ele não acha
justo é que profissionais que não
cumprem as 40 horas e poucos serviços
prestam à universidade sejam os melhores
remunerados. Para isso, já estão em estu-
dos 110 Conselho Superior de Ensino e
Pesquisa medidas para disciplinar a carga
horária. O que Barbieri pretende é que o
professor de 40 horas tenha, pelo menos,
duas atividades dentro da universidade.
Ele quer também que o trabalho de pes-
quisa seja controlado, com a apresenta-
ção, por exemplo, de trabalhos publi-
èados.

O escriturário Ilton de Almeida. 33, e
sua mulher. Norma Sueli de Almeida, 29.
entrarão na Justiça, na próxima semana,
com uma ação indenizatória contra o
Hospital São Francisco de Paulo, da Ve-
nerável Ordem Terceira dos Mínimos de
São Francisco de Paulo, onde ela contraiu
o vírus da Aids. que terminou contami-
nando o marido.

A indenização poderá atingir, segun-
do o advogado César de Andrade, até
CZS 1 bilhão, que seria destinado ao filho
do casal, Cleiton de Almeida, 6. A Aids
foi contraída por Norma durante o perío-
do em que ela esteve internada, entre
dezembro de 82 e agosto de 83, quando
recebeu diversas transfusões de sangue em
operações para reparação do tecido da
pele.

Segundo o advogado, se também ficar
constatado que houve negligência profis-
sional durante as transfusões, o casal po-
derá processar os médicos responsáveis,
através de representação que será impe-
trada 11a Procuradoria Geral de Justiça.

Acidente — Em dezembro de
1982, Norma sofreu diversas queimadu-
ras pelo corpo, após a explosão de uma
garrafa de álcool cm sua residência, em
Guadalupe, e foi levada ao Hospital
Carlos Chagas. Como aquela unidade
médica não dispunha de recursos para o
tratamentoj houve a remoção para o
Hospital São Francisco de Paulo, onde
ficou internada sob a responsabilidade do
médico Cláudio Roberto Neumann. se-
gundo um dos muitos documentos apre-
sentados ontem à imprensa por llton de
Almeida.

Norma submeteu-se a diversas ópera-

ções para reparação do tecido da pele e
sofreu, durante este período. 14 transfu-
sões de sangue diferentes. Recebeu alta ,
em agosto de 83 e voltou para casa. Há
cerca de um ano, acometida por sintomas
de vômito, diarréia e febre alta, foi
levada à Santa Casa de Misericórdia, no
Centro, onde os médicos constataram,
através de exames, que ela estava conta-
minada com o vírus da Aids.

Uma semana depois, seu marido,
Ilton de Almeida, se submeteu aos mes-
fitos exames, e o resultado foi positivo.
Em junho. Norma recebeu alta da Santa
Casa Misericórdia e passou a fazer um
tratamento caseiro com uma médica do
Hospital Pedro Ernesto, que, segundo
ílton. atende pelo nome de Dirce.

Em agosto, desesperado. Ilton reme-
teu uma carta ao então ministro da Previ-
dência Social, Raphael de Almeida Ma- .
galhães, solicitando uma ajuda financeira
do governo, pois seu salário, na ocasião
de apenas CZS 4 mil 200, não permitia a
compra de remédios e outros recursos.
Na carta, ele procurou esclarecer ao
ministro que. não pertencia a nenhum
grupo de risco, e que inclusive, fazia
parte do grupo jovem da Igreja Evangéli-
ca de Guadalupe, onde havia conhecido
sua mulher. Segundo ílton. o ministro
respondeu, também através de carta, que
nada poderia fazer, só lamentava muito.

Em dezembro. Norma foi internada
110 Hospital Pedro Ernesto, permaneceu
três semanas e acabou recebendo alta no
início deste ano. Paciente terminal, ela
espera sua hora em casa, na Rua Francis-
co Mota, em Campo Grande, cercada do
carinho da família.

Desabrigado sem casa

ganha 
cestas de lixo

"'Cansada de esperar a'construção de
casas para os desabrigados do Borel, uma
prbttiessa da Prefeitura, a Cipla — em-
presa de Joinville — decidiu antecipar
paWi ontem a doação de 1 mil 350 utensí-
lioS:'domésticos de plástico (baldes, ba-
nheiras para neném, saladeiras, cestas,
pás cle lixo e bacias) aos flagelados, que
deveria ser feita com a entrega das novas
casas. Das 1 mil e 500 pessoas desabriga-
das no Borel — um total de 300 famí-
lias —, acenas 216 continuam alojadas na
Associação de Moradores, creches e es-
colas- da região. A maioria retornou às
suas casas ou está construindo barracos
de madeira nas áreas condenadas pela
Geotécnica.

A doação começou às llh com a
presença do supervisor de vendas da
Cipla no Rio, Òswaldo Barbosa Cruz.
Ele,, distribui primeiro às 247 famílias
cadastradas pela Associação de Morado-
restie depois a outras pessoas que se
aglomeravam no portão da associação,
em busca do benefício

A situação das famílias desabrigadas,
a maioria com suas casas localizadas nas
áreas de risco e 60 que tiveram os barra-

cos destruídos, é crítica, já que não
podem continuar nos abrigos, principal-
mente escolas e creches que reiniciaram
suas atividades. A falta de alimentos
também agrava a situação. Segundo o
presidente da Associação dos Moradores
do Borel, Altamiro Pereira Neves, ape-
nas a LBA está enviando arroz, feijão e
macarrão, mas ainda falta leite, gás,
condimentos, carne e material de limpeza
para manter os desabrigados."Eu fui re-
clamar 11a LBA e eles disseram que não
têm compromisso em continuar a distri-
buição de alimentos, já que a fase crítica
passou", contou Altamiro.

Dentro de 15 dias, a associação pre-
tende começar a distribuir com valores de
CZS 10 mil a CZS 50 mil para a compra
de material de construção às famílias
que tiveram parte dè suas cass destruídas
ou que encontraram terrenos seguros
para erguer novas moradias. Esta verba,
CZS 6 milhões, foi conseguida a título de
emergência com a Secretaria de Ação
Comunitária do Governo Federal. Para o
programa, Altamiro Pereira Neves con-
seguiu cadastrar 174 famílias, mas o be-
nefício não atinge casa em áreas de risco.

Prefeitura tem programas
O áítretário de Desenvolvimento Social
do Município, Sérgio Andréa, disse que a
Prefeitura já está com três programas
para, habitação em andamento: o primei
ro. para reconstrução de moradias na
própria comunidade, com material de
construção fornecido pela Prefeitura: o
segundo para o acesso à terra em lotes
urbanizados e o último para a construção
de 'casas embrião, de 25 a 30nv Ele
garantiu que os três projetos já começa-
ram'; citando a favela dos Guararapes, no
Cófcme Velho, e o Grotão da Penha."Nüü dá para fazer tudo de um dia para o
ouWò. Nós estamos trabalhando desde o
dia t" de fevereiro sem parar" afirmou
SéVglo Andréa.

Ele diz que a demora para execução
dosnprogramas se deve à lentidão na
chegada do material de construção e
tanjbém à necessidade de os engenheiros
irem aos locais atingidos para verificar os
terrenos e avaliar a condição de cada

Bandejão gera protesto

de estudantes na UFRJ

pe
ha

casa. "O problema da alimentação nós
não podemos nos responsabilizar indefi-
nidamente. As pessoas que estão nos
abrigos continuam em seus trabalhos e
podem se manter-se." Sérgio Andréa
acredita que a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social do Município terá que con-
viver com a dificuldade de ver as famílias
retornando às suas casas. "Nós temos
consciência da situação, assim como tam-
bém a de que não poderemos resolver o
problema da pobreza da cidade."

A Secretaria de Desenvolvimento
Social, segundo ele, já tomou as provi-
dências possíveis e imediatas para ameni-
zar a situação dos desabrigados: "Nós
cadastramos todo mundo e estamos for
necendo a lista para a Caixa Econômica
liberar o Fundo de Garantia, e nossos
técnicos estão em busca de terra com o
pessoal do lapas para assentamento dos
desabrigados."

Marcada para às 1 lh, a
manifestação dos estudantes
das faculdades de Arquitetu-
ra e Belas-Artes da UFRJ,
no Fundão, que tinha como
objetivo protestar contra a
falta de higiene e qualidade
da refeição servida no bande-
jão, só começou uma hora
depois, com a participação
de 100 estudantes. Osorgani-
zadores esperavam uma par-
ticipação maior já que nas
duas faculdades estudam cer-
ca de 2 mil 500 alunos. O
almoço 110 bandejão, que
custa CZS 0,25, foi elogiado
na edição de 26 de março
jela jornalista Danúsia Bár-
ira.

A manifestação foi ordei-
ra e limitada ao saguão dos
elevadores do prédio da Rei-
toria, onde funcionam as
duas faculdades. A quase
tranqüilidade do movimento
foi quebrada quando o uni-
versitário Paulo Areias, 18.
do segundo período de arqui-
tetura. foi ao microfone para
convencer os estudantes a transferir o
movimento para dentro do restaurante.
Bastante agitado, gritava que o movi-
mento só teria resposta se tivesse ação:"foi assim em 68, no Calabouço. Meu pai
estava lá e deu certo. E só assim dará
certo aqui também"

Apesar do apoio de alguns, Paulo
Areias cedeu aos argumentos dos mais
ponderados, que preferiram conversar
antes com o reitor Horácio Macedo, que
prometeu receber um grupo de alunos
para debaterem as reivindicações. O rei-
tor. antes de iniciar a manifestação, este-
ve no saguão conversando com alguns
alunos. Alegou compromissos assumidos
antes, para não permanecer na reitoria.
Entre as reivindicações constam ainda a
falta de higiene dos sanitários, de bebe-
douros em todo o prédio, câmara frigorí-
fica para conservação dos gêneros ali-
mentidos, segurança nas áreas de esta
cionamento e reforma do calçamento em
torno do prédio

A concentração dos estudantes foi
assistida pelo superintendente de Servi-

Custódio Coimbra

¦¦
Na despensa, muita sujeira

ços Auxiliares. responsável pela alimen-
tação dos estudantes e, funcionários, An-
tônio dos Santos Ramos, e a nutricionista
Rosa Maria Robòredo, Ambos partici-
pam de um projeto, já em execução, de
reformulação do serviço de alimentação
da UFRJ. que inclui sete grandes bande-
jões e sete menores, além dos hospitais
cio campus.

De todos eles, apenas o bandejão do
prédio da Reitoria tem cozinha própria.
Os demais servem alimentação fornecida
por firmas prestadoras de serviços. Entre
alunos e funcionários, são servidas em
média 7 mil 500 refeições diárias. A
cozinha do prédio da Reitoria atende a
cerca de 1 mil 300 pessoas. Segundo
Antônio Ramos e Rosa Maria Roboredo,
o projeto de reformulação do serviço de
alimentação, já em fase inicial de execu-
ção. fará funcionar já em maio uma nova
e grande cozinha no Centro de Tecnolo-
gia do Fundão

O

FotógrafaprocessaXuxa

Autora da foto

do disco quer
CZ$ 21 bilhões

A 
milionária apresentadora do
programa preferido por nove

entre dez baixinhos, o Xoú da Xuxa,
corre o risco de sofrer uma séria baixa
em seus cofres. A fotógrafa Marfisa
Bartola Araújo está exigindo CZS 7
mil 796 e 83 centavos por uma foto de
sua autoria impressa na contracapa do
disco A'.ou da Xuxa n" 1. Essa quantia,
multiplicada por 2 milhões e 680 mil.
numera de cópias vendidas, eleva pa-
ra cerca de CZS 21 bilhões o valor da
indenização, com base na lei de direi-
tos autorais, por uso da obra sem
autorização da fotógrafa.

Em maio de 86, Marfisa — que
fez fotografia de cena de programas
como Piríimpimpim, Balão Mágico e
Verde que te quero ver— foi contra-
tada pela produtora Maurício de So-
za, responsável pelos cenários do Xou
da Xuxa, para fazer uma série de
fotografias. No contrato, estava espe-
cificado que a produtora não poderia
revendê-las. A fotógrafa procurou a
empresária da Xuxa. Marlene Matos,

para mostrar a folha de contrato. Dois
dias depois, ela recebeu um telefone-
111a da produção do programa avisan-
do que as fotos tinham sido escolhidas
para ilustrar a contracapa.
— "E aí, não rola nenhuma grana"?
O que eu deixei aí foi a prova de
contrato, em consignação", disse
Marfisa. tentando negociar.

Do outro lado da linha, Marlene
Matos garantiu que tão logo Xuxa
desse o OK; ela receberia o dinheiro,
segundo a, fotógrafa. Avisada por um
conhecido de que a capa estava em
fase de impressão, Marfisa procurou o
departamento de arte da gravadora
Som Livre e confirmou que esta foto
seria utilizada.

Assim que o disco saiu e começou
sua ascenção nas paradas de sucesso.
Marfisa foi procurada por amigos que
acreditavam que estava ficando rica.
Novamente ela procurou a empre-
sária:"Marlene. quer dizer que o disco
vende que nem água e eu não ganho
nada? Desse jeito vou ter que proces-
sar vocês."

A fotógrafa conta que se sentiu
indignada com a resposta:"Pode processar que o máximo
que você vai ganhar é experiência."

Feema susta derrubada

de mata em Petrópolis

grupoRoberto Mar
era integrado ainda por

fartinez Pardo. 20. do segundo
período de arquitetura e urbanização
aue, semana passada, esteve internado
durante dois dias com eastrite e virose

Após vistoria realizada ontem pela
Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente — Feema. foi interditada
a operação de desmatamento que está
ameaçando uma área da nascente do Rio
Piabanha, no bairro da Mosela, em Petró-
polis. Enquanto a Feema analisa a multa a
ser aplicada no caso,, o proprietário da
área. o empresário Álvaro Batalha, foi
intimado a apresentar o projeto do que
pretende fazer no local.

O presidente da Feema. Carlos Alber
to Muniz. por enquanto, desconhece os
objetivos do empresário de Petrópolis e
determinou a interdição, pois a região
desmatada faz parte de uma Área de
Proteção Ambiental."A Feema não sabe
qual é o projeto, e quer estudá-lo até para

saber se é compatível ou não com a área"
diz. "Agora, o que não pode é sair desma-
tando indiscriminadamente."

Segundo denúncia do arquiteto e ur-
banista Alfredo Sá Earp Hertz, da Asso-
ciação de Amigos de Petrópolis, a área. a

1 mil 100 metros acima do nível do mar.
inclui a nascente do Rio Piabanha e vem
sendo desmatada há pelo menos três me-
ses. Tratores e moto-serras colocam abai-
xo madeiras de lei e ánores centenárias,
abrindo várias clareiras na mata virgem
uma delas com cerca de 5 mil metros
quadrados. Para o presidente da Feema. é
muito importante a comunidade acionar o
órgão governamental nos casos de acres-
são ecológica.
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BNlfk M.f\ nas na pista e o trafego sendo fcito em- Elcs podenam ensinar desespero a pena capital: Ilhn nmfSsnr rie educMio fSc^na¦ \ ' MHI Wmm m.-,0 dunia Fnuines do DNER conti- qua qucrum, mas japassaramdesta fasc. "Sou um kardecista e tenho uma «'•>?• P.r"lLSS°r dc ™ca^0 ™
|T«r iin JK m Z-l trabalhando na Rio - Sant« Com voz baixa e calma - apesar de uma vis8o muito maior da vida. Penadcmorte Universidade Gama Filho. E, com ffler-

iHKiiMlIkS jHB W8 pcrsistente umidade nos olhos, Rudy nao resolve e cu ficaria com o remorso dc g.a que nao julgava ter; quando crafbc-
M f f,'.v,.rpirn r lind i n"m sahem ouindo vao Volkman, 60, engenheiro aposentado, ter provocado o fim de um ser humano." nas uma pacata proprietaria de lanclraic

mSm^ rnnri..ir 'k: 
ohri< nrvt irorhm'-ifrfuios perdeu o gosto pelo trabalho depois da A freqiiencia com que a aplicaijao te esta cfisposta a carrear para a A\^u a

f*1 < concluir 
, .. ' morte da filha mais nova e promete ilegal das penas de morte — a matanga 'deranja que Slcangou com sua ^Shaz

i pois as constantes chu as n g* dedicar-se "integralmente a essa organi- dos grupos de extermmio em comunida- ^4ta Pe'a verdade, mabalavcl mfflno
^ -mM J; palham o ritmo dos trabalhos. A situaqao des %d£nic$ _ aconteceu no inicio do diante das ameaqas de morte qu^re-

rg ; ^ Ss nas estradas c a s<;guinte: "Trabalhei a vida toda e de repente governo Moreira Franco determinou que cebeih
S 

"i o 
. Santos/BR-101: no trecho flu- me vi diante do nada, da escuridao abso- fosse criada. no primeiro semestre do ano "E assim que vamos proceder quan-

; minense, prosseguem os trabalhos de iuta. E muito ruim estar no escuro, pois passado* a Assemblcia em Defesa da do a associagao for criada. Sozinha Ijma
W|p^% desobstruqao das pistas no km 57, em voce nao sabe para onde vai. Agora eu Vida. Substitui'do o antigo secretario de pessoa fica vulneravel. Com uma enUjjla-

ig Conceigao de Jacaref; no km 86, em estou comeqancfo a enxergar o caminho." Polfcia Civil, Marcos Heusi, pelo atual, de por tras, sera mais facil lutar g^se
S \, l j Jacuecanga. Nestesdois trechos, otransi- E o atalho mais curto para uma Helio Saboya, o grupo — do qual faziam defender", rcsu"
fa 'L to e feito por uma variante, mas sem socicdade mcnos violenta. na opiniao dc parte o psicanalista Helio Pellegrino, mc Rcgina.

'• -• ,'.J |4^^'" - retenqoes. A passagem de vci'culos em Rudy, c "uma legislagao mais aoequada atriz Lucelia Santos e o bispo dom Mauro Participar da
'Si, . dircqao a Angra e normal, inclusive para nossa triste realidade." Morclli — se desfez, da mesma mancira Avisa sera ma's

IK onibus. "Pelo codigo atual, o criminoso so que outras frentes de combate a violencia uma tarefa do gp|v.Rio-Petropolis/BR-040: (Rodovia preso em condiqoes exccpcionais. A lei tambcm foram abandonadas. cotidiano de
• Mmmim Washington Luis), que liga o Rio a Belo muito caridosa". Nilo Batista, um dos principals arti- guerreira^ de''^IIB 

Horizontc bastante atingida pelas chuvas Rudy, o pai, que considcrou baixa euladores da Assemblcia, tem uma expli- mae^q^graho- IMM99
. • - ' ' 

X^llmk^'^roBSaHr '^fli de fevereiro. a estrada ainda tem alguns pena de 18 anos aplicada a Bamamlm ca?ao: "O nosso movimento foi vitonoso. je nao conscgue ^ ill
'llfli pontos com barreira nos acostamentos. ("com bom comportamento daqu. Hoje em dia ja nao se veem aut9ndades a ar.da morte do M

Os trechos atingidos estao em obras de P«uco ele esta em jiberdade ), defende d.zendo que o bandido tem mais e que Who sem cair em '1|MM
m t , , • mjk 'TTrrr^" rpninpnrio e te localiyam nos km 86 pena dc mortc ('so temendo pela propria morrer, dando apoio a violencia. MHMf
I iPftHoin AininnV nndp 't fnivn Ha f>«; vida e que passarao a volorizar mais a dos Regina Gordilho, 54, que desde a . Nao conse- gagHgjfolilM
m i ^ .• tW" mmKEm (Refu810 Apino) onde a faixa da es- . ,k , bd mh Marcellus cm 17 de gui ainda recupc- HHm
«J> Ik querda esta interditada. no sentido Petro- Essa tambem e a opiniao do ex- mar^o de 87, por espancamento de cinco rar a alceria. So ^ mntgko Ezetftel

nJ{ocaiidade d^Santo diretor de operaqoes da Varig Antonio PMs, perdeu 10 quilos e a fe nas institui- cumpro deveres lhf

Antonio, na pista de sentido Rio, com a

fe bueiros, em Santa Cruz da Serra, km 105,"J>- O zelador Augustinho (sem camisa), que joi renaiao continuam as obras de alargamento da 4
ponte sobre 0

i,/». r~g ii^Bl"«£ 
OfllllClOS # Jors 3. OXli. to 

em boas condigoes: a unica^altcragao

& Vinte e quatro horas apos o assalto Carlos. Antes dc responder, Augustinho na (trccho Rio Mage), onde sao fcitos \
® rcsidcncia do Largo do Boticario, mais foi rendido por mais quatro homens ar- os trabalhos de recupcragao e rctirada dc
lr' dois prcdios da Zona Sul do Rio foram mados com rcvolvcres calibre 38 e uma pcdregulhos c terra. Transito cm mao V.9BHB|BSHH||H|

invadidos por quadrilhas fortcmcnte ar- pistola 11 mm: "Eles colocaram a arma dupla, no sentido Icrcsopolis—Rio.
^ madas. No numero 25 da Rua Pinheiro na minlia cabega e me levaram para 0 Via Dutra/BR-116: (Rio—Sao Pau-

Machado, proximo ao Palacio Guanaba- quarto de um outro zelador. Assim. num lo): entrc os Km 319 c 320, cm Rescnde, ]SEBKB|
^ ra, seis homens e tres mulheres rcndcram espaqo de 2 m por 3,5 mctros, eles foram 0 transito e fcito cm mao dupla, no
£;- 0 portciro e roubaram joias, aparelhos de colocando todos os moradores que rcn- sentido Rio—Sao Paulo, para obras de
;> som e video, dinheiro e um Monza, placa diam. chcgando ao absurdo de juntar 40 recuperagao da ponte sobre 0 Rio Pa- < S9^^B|, -^BESwaBijpWHi|Mj

UV 5777, dos moradores. pessoas naquelc cspaqo", disse Augusti- raiba. ¦'?.
?" No inicio da manha dc ontcm, ccrca 11I10, nao escondcndo o ncrvosismo do Rio—Campos/BR-101 (Norte): esta ^de 40 pessoas, entre proprietarios e fun- primeiro assalto em 20 anos dc serviqo. cm obras dc recuperaqao o trecho que vai . oMUHIkI s\

y 
cionarios do edificio 198 da Praia^ de

poJS£5sj°s.Sm1- f' ,bt y^ili \ ¦ 
jfg" jWg

M fugjram levando j§»K,%»bjet<w "ao aaedUaram^u™^ n^ ^r^Tan ,|

£ Quarta-feira, 21h30min !!clcsV'sai nlmc'^^T^do^^^aVdissc m&Sh iara naSiudil 
L°8° ° irma°* J°S6 Cets°' hderoU at° na C ne d 

^— Um casal pedem mforma(;ao ao portci- qlle sc chamava LSD", contou Milton. Irlr,i , . ,, 1# .
De acordo com os moradores, a qua- " o SSi informa situa^o das ro- 

"GaVS" 
do RlO ampliaill 3 SUa prOte§aO S

rendido, facilitando, assim, a entrada de dnlha f^gu no ^dio.quas^|p>oras.^. dovjas estaduais: Marica: RJ-106 vi , , , ^
mais sete integrantes da quadrilha. Numa so saiu devido ao dcscontrole ner obras de retificagao do tragado da rodo- ~ ; 7 Segundo ele, muitos assassinos costu- Natal do ano passado, foi um marc^ia

«v' acao rapida, eles renderam mais quatro nuK'1a paralitica. Eles {letceberam^q via no km 11, na localidade deCalaboca. Cristiane Costa mam se defender afirmando que as viti- luta dos homossexuais contra a violcrtda.
moradores — o capitao-de-fragata Luiz minlia irma e docnte e que nao po cria rj.jig _ passagem para um so veieulo 3 j S m„nni! 91 mas homossexuais os tinham obrigado O caso ganhou as manchetes dos jorWis,

1 Antonio Paes Leme, a professora Monica controlar-se, entao decidiram par ir sem na 
ponte sobre Rio Padreco i „ J^ifimns \0 ™«k Um iovem ocupar o papel passivo na relaqao sexual, a familia e a classe artistica pression;Mni

I de Fatima Santos Heizcr, a advogada W 0 videocassctc e a garrafas dc Pedro d.Aldeiai _ Rj-14p, trecho ifetS ferindo a sua honra. a pohca c mobtoram a op.mao putttta.
IS Q.mHr.i Rpoin:. Pinhn H.» 1 inn p Alm?rin- uisque que haviani separado , disse _ p . n'Alrlph—T-ihn Frio obras bomto e de corpo atletico vai ao aparta- e um suspeito acabou sendo preso. 7?
1 Sfa«S^^drfn^Mom engenheiro. Na 14" DP. ate as 121, nao ac^amenio ^ reca- ment0 de °mro homem Para manter . ° lor-6 "Tudo o que aconteceu dulte
m de Sandra Reeina levando joias dinhei- havia queixa. Segundo o dclcgado titular, Dcamento da oista relates sexuais, geralmente em troca de argumcnto, sao absolvidos . 

aquelas scmanas foi importante. Se |&o
^ e aD^relhof de videocassete Jos6 Carlos Ferreira da Silva. 0 crime foi - obras de restauracao do dinheiro' Aberta a Porta-,° aPartament0 ; Enquanto cascade agressoes contra eddo ,ivesse acontecido com oWos
I f 

De'acordo com os deooimentos feitos de aSao publica e mesmo que as vitimas ^cesfo 5 oonte^situada na aS da Getu- ^ saqueado pelo convidado. e seu mora- heterossexuais sao d.vulgados amplamen- crimeSi meu irma0 nao estaria mortfi E
fi n.. ft¥Sg dos ^ Tomen me nao rcgistrcm 0 fato as investigagoes '"S°a P" e dor. agredido selvagemente, agomza ate te e se tornam bandeiras na luta contra a is0 a sociedade toque em Seus
1 participaram do roubo, dois sao altos?de *4 ^ e 

J 
inqucrito instaurado. =*_ rj.105 (Estrada de Ma- KldeS ,abu!" assina'a

S« cor branca, cabelos avermelhados e apa- Sobre a dcsconfianqa dos moradores dureira) km 6 — obras de executjao de ^ H S „c . ,, ..A excmplo dc outras familiawle
rentam 22 anos; outro e moreno escuro, com relaqao a atuagao policial, Jose Car- um bueiro pre-moldado — localidade de deumgrupo ' 

^ 
Em geral, ela nao torna um a voga- vitimas de crimes violenlos. a taipjjia

p baixo, tem cabelos crespos e aparenta 18 los ponderou que muitas vezes as vitimas Valverde. homossexuais s ... do e 110 fundo fica satisfeita com a morte Martinez Correa nao pretende deixai^iie
|S anos. Duas das integrantes sao morenas nag querent cnvolver-se para nao ter RJ-111 —trecho Cava—Tingaa — ponte saoumgrupo da ovelha ncgra , comenta Joao An 01110 0 caso entre no csquecimento. Nadatajlo
<:i tnagras e aparentam entre 17 e 20 anos. trabalho. Jose Carlos explicou que interditada sobre 0 Rio Barreiras. w aiTEi 1 S "eles contarao ^ascarenllas' 

""egrante do Trianguc amversano de Luis Antonio, _4 ,djgu-
I terceira mulher e morena cscura, baixa, fridice de assaltos a residencias diminuiu Itaborai — RJ-116 — ponte interditada £»; e 

H'|' 
RoSl"V ... . . . 1 n,1°- pretende-se realizar um festivi^e

f? forte e tem cabelos cacheados. na sua iurisdg "Na Urea, desde no- sobre o Rio Bengala (km 29). Trafego con.1.d a uda^ 
MUrmit hi a P S S • - h ,rimi ,eatro em quc ^no^grupos encengfi

1 Quinta-feira, 6h30min- vembro (quando assumiu), foi recistrado por variante no km 28 em Japuiba. moldes do SOS Mulher, o embnao das acusados de tercm uma posiqao discruni- pejas com a violencia como temaMo-
§ O zelador Augustinho, do prcdio numero apenas um roubo". Segundo ele, os Rio Claro - RJ-155, trecho Getulan- delegacias fem.nmas natona e preconceituosa diante desses mum. Numa expenencia de teatro #r-

198 da Praia de Botafogo, estava limpan- maiores indices de assaltos continuam nas dia—rAngra dos Reis — passagem em Por um numero de telefone. scrao casos. to, se fara a reconstituigao do crime.,
do a portaria, quando uma loura oxigena- ruas Dona Mariana, Alvaro Ramos. meia pista no km 32. recebidas deniincias de agressao e viola- " A policia tende a ser displicente em A irma do teatrologo, Maria Helena,
da perguntou por um morador de nome Praia de Botafogo e 19 de Fevereiro. Mioiicl Pereira RJ-P5 trecho BR-116 ?ao dos direitos dos guys que. secompro- suas investigates. Amortede um bicha esta escrevendo um livro sobre a to a

S n t \ —M mi 'l Pereira—servicos vadas, serao levadas a Justiqa. A iniciati- nao tem nnportancia , acredita Mascare- dele e catalogando seu acervo par|^—
^ \ la 

^ l"', _ k r s entre Santa Bran- va ^ do Movimento de Defesa dos Direi- nhas. Ele conta que, em muitos casos. assim que encontrar um patrocinaoc^—
 de re'raa 

,arrp0't'j., Passaeem em tos dos Homossexuais, entidade que con- proprio juiz se manifesta publicamente criar o espaqo Luis Antonio Martgf;z
p Dolares —O motorista de taxi Humilde, mas pensando sempre nas ver- ca e uovernaaor ror • grega 12 grupos em todo o Brasil. constrangido em julgar o assassinato de Correa. Curiosamente, ela achou ania
A Valdemir de Barros. 38, casado, pai de dinhas que devera receber para acertar meia pista nos Kms ^ 

qUestao da violencia contra os homosse- um gay. Para dar mais respaldo a suas peqa nao terminada entre os escgjps
2j5 duas criangas'e quc vive em dificuldadcs. sua vida, Valdemir de Barros ja foi Vassouras KJi-i-i.^r 

xuajs tambem esta sendo combatida pela acusaqoes, baseadas exclusivamente em guardados pelo irmao. Lulu, ou a f#'3
podera se tornar um homem rico, da procurado por um superintendente da Oovernador KOrILla , via juridica. Uma das revindicates do dados empiricos. o Triangulo Rosa pre- de Pandora, foi baseada numa opera

H noite para o dia. pois e a pessoa indicada Brink's que levou para os Estados Unidos reiras .e escoramenio movimento e a inserqao no Codigo Penal teride fazer um levantamento dos proces- alema e conta a histdria de um violeftto
'5- para receber a recompensa que a Brink's fotografias dele, todos seus dados pes- ua roaovui. _ rj 14s do conceito dc legitima defesa da vida: sos que envolvem homossexuais vitimas romance entre uma prostituta e umger-
fi International promcteu para quem desse soais e ainda copias do seu depoimento deremocao de barreiras nos kms. "Assim. ficaria excluida essa inter- ^ violencia. nalista. Luis Antonio tinha previsto «teis
m ? P'SIa sobre o desaparecimento dos ma- na Delegacia de Lntorpecentes, contan- "'r' * 

_ ¦ ^ ,noia pista devrdo pretacao erronea de que ha uma legitima "Queremos acompanhar a instruqao finals para o drama. Num. a prostata
£3 lotes contendo 8 milhoes de dolares desa- do a conversa entrc dois passageiros, que c J> ,ie iterro defesa da honra usada especialmente e a sentenija e observar os percentuais de mata o amante. No outro, o honn^ff a
Mparecidos no Aeroporto lnternacional do o fez desconfiar de serem elcs os aufores ||^8a. {/pi Rj.'ns-Trffego contra as mulheres e os homossexuais" puniqao". afirma Mascarenhas. mata ,«•
¦; Rio de Janeiro, no dm 5 de fevereiro. do roubo dos maiores com os dolares. ?arra ui 

devido afirma 0 presidente do Triangulo Rosa. A morte do diretor de teatro Luis Infclizmente, ele morreu coi^i a
un ^pls 

Cajo 
Benevolo Antonio Martinez Correa, na noite de Lulu, compara Maria Helena

sé $$$-?¦¦ ^
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Não à violência mobiliza sua

entidade de caráter nacional

Contrabando de

fábrica já tem

três indiciados
BRASÍLIA — A menos dc um mês

do encerramento das investigações sobre
o maior contrabando realizado no Brasil
(a importação dc uma fábrica inteira de
latas), a Polícia Federal já indiciou três
dos envolvidos: Josc Deoncgro Filho,
responsável pela empresa Intercárga;
Scrgio Gomes da Silva e Maurício de
Carvalho Reis, da empresa Sharon.

A fábrica de latas de alumínio para
bebidas c alimentos foi importada ilegal-
mente, cm agosto do ano passado, numa
operação que envolveu quatro grandes
empresas: Haagracomércio e Indústria,
Rheen Metalúrgica, Sharon e Intercarga.
Avaliada cm 1 milhão de dólares, ela
chegou de navio ao porto do Rio, em 17
containers pesando 21 toneladas.

Apesar dc as investigações ainda es-
tarem em andamento, a fábrica é monta-
da no depósito da empresa Rheen Meta-
lúrgica, cm São Cristóvão, no Rio de
Janeiro. Em 13 de maio quando for
concluído o inquérito policial, a Justiça
do Rio decidirá o destino do material.

Nos últimos dias de investigações, a
Polícia Federal colheu novos depoimen-
tos, que podem levar ao indiciamcnto dc
outras pessoas. Os técnicos da Federal
trabalham no periciamento dos documen-
tos, com a checagem das guias de impor-
tações. Numa primeira perícia, constata-
ram que as guias de importações da
CACEX (Carteira do Comércio Exte-
rior, do Banco do Brasil), utilizadas na
importaão da fábrica, eram falsas.

Mãe pede 
ajuda para

recuperar seu filho
Custódio Coimbra/18^7-86

que, se fosse menina, não queria. Mas
não sei que negócios são esses. Ouan-
do o conheci, cie nao tinha nada; agora
é rico, muito rico".

A mãe de Hugo revelou haver
recebido quatro cartas de assessores do
primeiro-ministro Jacqucs Chirac e
duas do gabinete do presidente Fran-
çois Mittcrrand. Ela comentou que
uma convenção de cooperação, sobre
matéria cível, còmecia! c administrati-
va, estabelece que as cartas rogatórias
devem ser cumpridas com urgência.
Isso, estranhou ela, não funcionou com
relação a Raymond Rozner, que vive
na cidade dc Saint Laurent-du-Var,
com Hugo. Maria Célia não tem se-
quer o direito de ver o filho.

O comitê pela volta de Hugo se
reúne às 14h do dia 20, na Assembléia
Legislativa, para tratar do assunto; no
dia 6 de maio haverá manifestação cm
frente ao consulado-geral da França,
às llh.

"Quero meu filho dc volta e tenho
a certeza de que vou consegui-lo",
disse Maria Célia. "Só gostaria que o
presidente Sarncy assinasse logo uma
carta, preparada pelo Ministério da
Justiça e endereçada ao presidente
Mittcrrand. É tudo que falta."

Jorge Mendes

Maria Célia de Vargas Rozner pe-
diu a intercessão do inspetor francês
Jacques Franquet, junto ao governo de
seu país, para que lhe seja devolvido o
filho Hugo, de cinco anos, que o pai
Raymond Rozner seqüestrou há 1 ano
e 4 meses e levou para a França.
Acompanhada de integrantes do comi-
tê pela volta de Hugo, ela entregou ao
inspetor um dossiê do caso.

Franquet, que dá um curso para
policiais do Rio, prometeu estudar o
assunto. Quando Hugo foi levado pelo
pai, Maria Célia tinha guarda e posse
do menino: desde então só o viu uma
vez. "Ele me abraçou"; contou a mãe,
"e queria voltar comigo, mas adorme-
ceu de repente. Eu creio até que ele
saiu do Brasil dopado."
¦ A luta — "Em termos de Bra-
sil", disse Maria Célia, "tudo que
podia ser feito fez-se, mas as autorida-
des francesas se recusam a dar resposta
decisiva". Ela comentou que nem as
quatro cartas rogatórias, enviadas a
Paris, tiveram resposta. "A França
silenciou e Raymond continua impune,
mesmo envolvido em processo penal."

De acordo com Maria Célia, Ray-
mond "não tinha nenhum contato com
Hugo e só o tirou porque quer um filho
para dirigir seus negócios. Ele contou

Anabela Paiva

Sônia d'Almeida/20-

O zelador Augustinho (sem camisa), que foi rendido

roubam dois

Zona Sul
Carlos. Antes dc responder, Augustinho
foi rendido por mais quatro homens ar-
pados com revólveres calibre 38 e uma
pistola 11 mm: "Eles colocaram a arma
na minha cabeça e me levaram para o
quarto de uni outro zelador. Assim, num
espaço de 2 m por 3,5 metros, eles foram
colocando todos os moradores que ren-
diam. chegando ao absurdo de juntar 40
pessoas naquele espaço", disse Augusti-
11I10, não escondendo o nervosismo do
primeiro assalto em 20 anos de serviço.

Três apartamentos foram invadidos
pelos ladrões: Segundo o engenheiro Mil-
ton Cronemperger, o grupo não poupou
nem mesmo sua irmã paralítica: 

"Eles
não acreditaram que eu não tivesse jóias
e só se convenceram quando eu entreguei
meu revólver e pedi as jóias de minha
mãe. Para não assustá-la eu disse que
tratava-se de amigos e perguntei a um
deles seu nome. Irritado, o rapaz disse
que se chamava LSD", contou Milton.

De acordo com os moradores, a qua-
drilha ficou no prédio quase duas horas e
só saiu devido ao descontrole nervoso da
moça paralítica: "Eles perceberam que
minha irmã é doente e que não poderia
controlar-se, então decidiram partir sem
levar o videocassete e as garrafas de
uísque que haviam separado", disse o
engenheiro. Na 14" DP, até às 12h não
havia queixa. Segundo o delegado titular,
José Carlos Ferreira da Silva. O crime foi
de ação pública e mesmo que as vítimas
não registrem o fato as investigações
serão feitas e o inquérito instaurado.

Sobre a desconfiança dos moradores
com relação à atuação policial, José Car-
los ponderou que muitas vezes as vítimas
não querem envolver-se para não ter
trabalho. José Carlos explicou que o
índice de assaltos a residências diminuiu
na sua jurisdição: "Na Urca, desde no-
vembro (quando assumiu), foi registrado
apenas um roubo". Segundo ele, os
maiores índices de assaltos continuam nas
ruas Dona Mariana, Álvaro Ramos.
Praia de Botafogo e 19 de Fevereiro.

jfti Vinte e quatro horas após o assalto à
|| residência do Largo do Boticário, mais
£0 dois prédios da Zona Sul do Rio foram
r.-T; invadidos por quadrilhas fortemente ar-
>v; madas. No número 25 da Rua Pinheiro

Machado, próximo ao Palácio Guanaba-
ra, seis homens e três mulheres renderam

Éjj o porteiro e roubaram jóias, aparelhos de
som e vídeo, dinheiro e um Monza, placa

H1 UV 5777, dos moradores.
«§ No início da manhã de ontem, cerca
!| de 40 pessoas, entre proprietários e fun-
H cionários do edifício 198 da Praia de
2^ Botafogo, foram rendidos por quatro
^ homens e uma mulher, que, após mantê-"" los como reféns por quase duas horas,

S 
fugiram levando jóias, objetos pessoais e
dinheiro. Nos dois assaltos, os bandidos

igS agiram com tranqüilidade e identifica-
jr$| ram-se como integrantes da Falange Ver-
jgj melha.

Quarta-feira, 21h30min
m — Um casal pedem informação ao portei-& ro Antônio Braz que, ao abrir a porta do

prédio 25 da Rua Pinheiro Machado, foi
rendido, facilitando, assim, a entrada de

»2 mais sete integrantes da quadrilha. Numa
<v; ação rápida, eles renderam mais quatro
Sjj moradores — o capitão-de-fragata Luiz
fíl- Antônio Paes Leme, a professora Mônica
H de Fátima Santos Heizer, a advogada

Sandra Regina Pinho de Lima e Almerin-
Sj do da Silva Garcia—e fugiram no Monza
|| de Sandra Regina, levando jóias, dinhei-

ro e aparelhos de videocassete.
í& De acordo com os depoimentos feitos
1% na 9a DP (Catete), dos seis homens que

participaram do roubo, dois sao altos, de
cor branca, cabelos avermelhados e apa-

P rentam 22 anos; outro é moreno escuro,
|| baixo, tem cabelos crespos e aparenta 18
|3 anos. Duas das integrantes são morenas e
jâ magras e aparentam entre 17 e 20 anos. A
$2 terceira mulher é morena escura, baixa,
|j forte e tem cabelos cacheados.
^ Quinta-feira, 6h30min—
**} O zelador Augustinho, do prédio número
H 198 da Praia de Botafogo, estava limpan-
jfj do a portaria, quando uma loura oxigena-
|» da perguntou por um morador de nome

Cristiane Costa
A cena se repetiu pelo menos 23

vezes nos últimos 12 meses. Um jovem
bonito e de corpo atlético vai ao aparta-
mento de outro homem para manter
relações sexuais, geralmente em troca de
dinheiro. Aberta a porta, o apartamento
é saqueado pelo convidado, e seu mora-
dor. agredido selvagemente, agoniza até
a morte. Vítimas constantes de crimes
brutais — tanto que chegou a se suspeitar
de um grupo de extermínio de gays—, os
homossexuais estão conscientes de que
são um grupo de risco também da violên-
cia e criaram sua própria rede de prote-
ção. Até o final do mês, eles contarão
com a ajuda do SOS Homossexual, nos
moldes do SOS Mulher, o embrião das
delegacias femininas.

Por um número de telefone, serão
recebidas denúncias de agressão e viola-
ção dos direitos dos gays que, se compro-
vadas, serão levadas à Justiça. A iniciati-
va é do Movimento de Defesa dos Direi-
tos dos Homossexuais, entidade que con-
grega 12 grupos em todo o Brasil. A
questão da violência contra os homosse-
xuais também está sendo combatida pela
via jurídica. Uma das reivindicações do
movimento é a inserção no Código Penal
do conceito de legítima defesa da vida:

"Assim, ficaria excluída essa inter-
pretação errônea de que há uma legítima
defesa da honra, usada especialmente
contra as mulheres e os homossexuais"
afirma o presidente do Triângulo Rosa.
Caio Benévolo

Humilde, mas pensando sempre nas ver-
dinlias que deverá receber para acertar
sua vida, Valdemir de Barros já foi
procurado por um superintendente da
Brink's que levou para os Estados Unidos
fotografias dele. todos seus dados pes-
soais e ainda cópias do seu depoimento
11a Delegacia de Entorpecentes, contan-
do a conversa entre dois passageiros, queo fez desconfiar de serem eles os autores
do roubo dos maiores com os dólares.

Dólares — O motorista de táxi
S, Valdemir de Barros. 38, casado, pai de
íy duas crianças'e que vive em dificuldades.
Ipj poderá se tornar um homem rico, da

noite para o dia. pois é a pessoa indicada
£=• para receber a recompensa que a Brink's

International prometeu para quem desse
a pista sobre o desaparecimento dos ma-
lotes contendo 8 milhões de dólares desa-'» i parecidos no Aeroporto Internacional do

v? Rio de Janeiro, no dia 5 dc fevereiro.
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RESUMO DO RELAT6RIO DO EXERCICIO DE 1987 AOS SENHORES ACIONISTAS I

. ... ununc imuccTiMPMTncs ra que tais resullados sejam alcangados. Prova inconteste e o lato da mesma ter eslado, ¦
Como conseqUSncia das perplexidades que o momenta polllicopraduzluo anode 1). ... d P03Sibilidades, a demanda re- em 1987, presente em 00% da area plantadano pals e, em testes realizados no exterior, ¦

1987 caracterlzou-se por uma variedade de medidas governamentais, ditadas pe a ne- . Mantendoo escopoi dc> Render, 
na^ verao. ter sjd0 Cognominada de "SUPERCEVADA". ¦

cessidade de, no piano econ6mlco e flnancelro, dar rem6dio a situagao criada pe^dl- Pri™^r^ de sous investimentos na area Paralelamente, as pesquisas na regiao dos cerrados, com o cultivo sob irrigagao, ti- ¦
ficuldades verificadas na admlnistragao da dlvlda externa e para so^clonaro^prob ema ri^Zducao tendo c^ de uma nova ISbrica de cer- veram continuidade, apresentando, neste ultimo ano, a exemplo doocorrido nosul do pais, ¦

resullados satisfatbrios. I

s.r&riw«K=s.:=«s "-sss1s».sl.c.,,.|6.«p„9.!d».».™|»«- I' * reoonhecida pelo Governo em novembro do ano anterior, perslstia emseucursonoin^ jSste conso^ n.» 9.568, de 24/05/1985, com bricas do territbrio nacional, representando um incremento da ordem de 8% sobre o ano ¦

tadas pelas exig&ncias de uma economia de mercado, incomposslvel que era ele com grama asslm estabeiecida 
seaulmento a implantagao do projeto de nova Fa- po, nesse exercfcio, a significative parcela de Cz$ 498.347.000,00, o que corresponde ¦

H g§ogeral, especificamenteexacerbados peloaumentodo IPI sobre cervejas em novembro 1988„ ^ . rori QC roclr. -oc nn c,inrimf,nln de eneraia e|6trica e a necessidade da • o seu comando geraram, no exerclcio, contributes ao erdrio publico federal, estadual ¦
y de 1986 - de 80% para 230% - que produziu uma retragao nas compras e ocasionou, nos Considerando as restrgoesino suprimem^ ™ 

e municipa| da 0ardem de: IPI - Cz$ 15.610 miihoes, ICM Cz$ 12.970 milhfies e outros Cz$ ¦
b meses de maio e junho de 1987, uma perda setorial de mais de 35%, afetando a arreca- preservagao ambiental, o programa energ6ticoitoGru[W Deir6leo Assim as fabricas 1 972 milhdes minic^HJorMiNouiimAMKTo««uto |fl
I dagaofiscal, comoexplica nitidamenteadenominadaXurvadeLaffer". Paraatenuagao cionalizag§o doconsumo e naibHzagao,de>g*ss nature! depeM^^^ 

pcmlmoes' J" ¦
i dessesefeitosinsuportdveis,asautoridadespromoveramumaredu<?Sodaalfquota,pa- deRnachuelo-RJ, Olinda-PE eForta,0Z®"9^'^3^" q?0/ rfi,enBra6ticodenos- II ra 130%, consoantemente com as determinagoesdo Decreto n.° 94.919, de 21 de setem- sivamente, esse insumo que tem uma participagao de 9,5 /o no perfil energ6tico de nos I
H brodaquele ano. Somente a 10de novembro de 1987 verificou-sea redugSodo IPI, de sasempresas. rnunicmionoimrfonnn nermitiran iAnoorimsi- I

i" TaUata aliadoaumaoontfnuacontengaodospregos, produziu, no segundosemestre, fabricas leiSaolPaulo.§SPe»^»ariaJaguar|.SR^ I
H uma nova ascengao das vendas, permitindo que reverteSse o processo depressivo que pava - SP, sera suprida pelo gasoduto Rio - Sao Paulo, recfim construido pe ¦

1. sultedosdesse esUmuloderro^^ Pre" Con?0 m.es™0 ^^conslrucaod^caWeiVasespMialme^S p?o^ ° recolhimento do IPI do Grupo representou cerca de 6,7% do total desse tributo, pre- I
I gos do setor, inteiramente defasada em face do rigido "controle" exercido pelo CIP nos visto no orgamento da Uniao do exerclcio de 1987. ¦
H 

m8SSses 
fatores explicam o reduzido indice de resultado operacional das vendas do Gru- brica de Jacarepagud. AI6m disso, wnforme^hns que^estaosendi5). propoSTA DA ADMINISTRAQAO I

| po Antarctica, ao redor de 5%, elevando-se o resultado final do exerclcio a cerca de 9%, aPetrobras preyemos contar, num fut.a)Divldendos |
M com os proventos de aplicagoes financeiras. as^bdcasde viajjai^'R ^ccoinc^n nnnnninontfi ds nroducao nacional naae- EmfacedosresultadosexpressosnoBalan(?otaDiretoriaprop6eafixaQ§odeum n
y roN-rnoLADAS significativa, a partid^adMS^^&topohjento, de produgao nacional, na ge dividendo de Cz< 85i10 por a?ao, num ,ota| de Cz$ 510.613.209,20, representando37%do ¦
H SOCIEDADESCONTROLADAS CzSmil ragSode vapor necessano as operagoes industrials. lucrollquidoapurado, nos termos do artigo 202, da Lei n? 6.404/76. ¦
H PartiHnnrSo - win nn uan nunreuTC Desse total, deveriser deduzido o dividendo intermediary - antecipadamente con- ¦
1" Dlreta Resultado Lfquldo ambiente, a Companhia esta implantan- f^LdXia deCzf140 

^ m°nelariamen,e 3,6 3 d3ta d° b3l3n5°' at'n9S I

| DENOMINAQAO elndiretadaCia. doExerccio does.agoesdetratamen.odeefluen.es'"dustrif ,emsuasd^ 'mP 
OvalordodMdendodosegundosemestreserapagocorrigidomone.ariamentepelo |

M IndustriadeBebidasAntarcticada b;oid|g(Bstores anaerbl D°5'™lLB?or„1S^^ Noexercl- Indice devariagao das Obrigagoes do Tesouro Nacional que ocorrerentre a data do en- ¦
9 AmazoniaS.A. 80,84 32.066 viidocomolInstHtutode PiBsqi®T,I?amo^^toPihi^iB«rianovafabricadecerveiasde cerramentodoexerclcioeaemqueessesdividendosforemcolocadosadisposigaodos I

1' iic«Jo«afer",SA ss srsr^'sfrdi's^ I
i, TransDortadoraBelenenseLtda. 100,00 4.852 tes resultados operaclonais. ftjram contratadas tamb^nnnovasestagoes de tratamento blReservas I
I" industriadeBebidasAntarcticadoNordeste anaerbbicoP®r®-os.^'fwn,®s)ndustrlatodas^ri^deE^rea- & apora- e ADiretoriapropoeaconstituigaodasseguintesreservas: H
I S/A. . 58,37 592.307 carepagui• r^¦ ,J| de Lucros a Realizar Cz$ 700.000.000,00 ¦

| 
kidustria de Bebidas Antarctica 

80 52 lizados.To wndwtes a aproximadamenteUS$ 15,000,00(100, foram despendidos em IstafutSria de Lucros Cz$ 8473??.6?8,28 I
| Indiistriade Bebidas Antarctica do Piauf S/A 63,46 208.185 23 Unidadesprodutoras do Grupo, para adequarseus eflu«ntesmdustria!8^$caracte- ¦
1 CervejariaAntarctica-Niger S/A. 97,67 631.399 l"cunl*- C) Capital Social I
|| industriadeBebidasAntarcticadoRiode bidas da protegao do Meio Ambiente, nas Viirias regioes do nosso Kais. O Capital Social da Companhia no valor deCz$ 2.127.244.188,03, esta representa- ¦
M JaneiroS/A. 97,15 107.098 __ do por 6,000.000 de agoes escriturais, sendo 5.362.735 ordindrias e 637.265 preferenciais, ¦
l| IndustriadeBebidasAntarcticadeMinas 2) - ATtvlDADES AGRICOL AS , ambassem valor nominal. I
H  

a6'23 I

Companhia ItacolomydeCervejas M31S6 WJada'. SoTedada Ag.icoU Maue5 S(A ¦ CZ* 
AMmn.ofr^ao^opora^p^ia'.acIdapfs-fm^ I

Dubar S/A. Industria e Com6rcio de Bebidas 99,99 (43.197) ano anterior. Tal fatei ocorreu em virtude de uma parte^dos aproximadamente 23^000 pes p-,taliza<;ao da Reserva de Corregao Moneldria do Capital Realizado, correspondente ao ¦
COMCAP-ComputagaoAntarcticaS/CLtda. 99,99 1.690 deguaranaze'ros,dosProjetoslellI,terem,ne:stias«ra,iniciadosuaproduga_ ano de 1987, no valor de Czt 7.183.387.981,18, elevando o Capital Social para H
Industria de Produtos Alimenticios, Sucos e „ &n l^gWneCWS^osti^^ctogwi^^finj^w^aSJM^^Emg^ Cz$9310.632.169t21. ¦
Proores-P^ociaaanda Promogoese Foramjaobtidos, em carter preliminar, resultados satisfatbrios em alguns campos de pes- HOMENAGEM PbSTUMA M
Com6^cio Uda 

Promogoese 110.188 quisas, como controle de doengas e melhoramenlo gen^tico. A continuidade destes tra- 6) HOMENAGEM POSTUMA H
Sociedade Civil Progresso Nacional de balhos e a instalag&o de outros, ja previstos, assegurara °9'afl"®- ® ® g com profunda consternagao que, num preito de eterna saudade, reverenciamos B
Representagaoe AssistenciaT6cnica Ltda. -100,00 56.667 a contmuidadectoprograma de produgao <Je rnudjwseled^^^espertivadte amem6riadenossoinesquecivelamigoecompanheiro,Sr.EmilioBacchi,lalecidoem H
Fonte NossaSenhora Aparecida-Com6rcioe tribuigaoaosagricuttores, resumeo nossoesforgo, em buscademelhoresren 10de outubro prbximopassado.Comhonradaeproficienteprestagaodeservigos.exer- Mindustria de Bebidas Ltda. 100,00 157 para a cultura, na Fazenda Santa Helena e na regiao. Ceuelejnumerasfungoesdamaiorrelevanciaesumaconfianga.culminandocomsua M

Sequfods^/AStra''aO0COrre,a9emd0 100,00 10.220 Fbj,mai$«mav8z,expressivaaprodugaodecevadanosEstadQ8doParanA, Santa ENCERRAMENTO K
E Companhia Sulinade Bebidas Antarctica 77,61 147.196 CatarinaeRioGrandedoSul,com6cerealchegandoasuperarat6mesmoos onsren- A todos que, diretaouindiretamente.sefizeram co-artifices do bom desempenho da H
K Industriade Bebidas Antarctica-Polar S/A. 61.16 453.708 dimentos do ano anterior. _ JM . Wmnkdnmeio Antarctica, os nossosagradecimentos.com a reafirmagaode nossa confianga nos altos ¦
ra Cervejaria Serramalte S/A. 66,44 171.383 Evdsncia-se, a88im,° bom 6xitodoesforgocOT Jue™os to^hWls de e o destinos do nosso pais que nao serao obstados pelas dificuldades do momento hist6ri- ¦
H FaixaAzulDistribuidorade Bebidas Ltda 100,00 (12.362) s6culo, nas areasdepasquisaefomento a cultura, na regiao. Cabo ressaltar que a va- "y» . k ¦
1 Tfansportadora Lasi Ltda i^OO 10.823 riedade "Antarctica-5", oriundade nossas expenmentagoes, muitotemcontribuido pa- co que atravessamos. |

BALANQO PATRIMONIAL (Em Milhares de Ctuzados) I

DA COMPANHIA CONSOLIDADO I

Leg'lslagao PelaLegislag8oSocietaria I
 Correcio lnt»nra» Socletarla Q

31/12/87  31/12/86 31/12/87 31/12/86 H

AtivoCirculante S 3.385.752 "'^706 3™79 I
Atl vd Realizaval a Longo Ptaio {.TM.7g; 27»|™ |S IAtivo Permanente is.<J02.9bi ; ,,1QO, b 237309 ITOTAL DO ATIVO 24.354.461 4^573 39.3^M3 8 237.309 |
PassivoCirculante 2.678.544 1 ^arspI 487 052 IPassivo Exiglvel a Longo Prazo 4.856.780 383-601^ 261 913 100 893 IResultados de Exercicios Futuros — „ rr„ 4 His 121 IPatrimonio Liquido 16.819.137 3.550.013 22 303 585 4.818.121 |
AcionistaControlador — 6^19553 1.291.889 IOutros Acionistas das Controladas QQ OD1 QQ» b 309 I

TOTAL DO PASSIVO 24.354.461 4.941.573 39.381.993 8.237.309 ¦

DEMONSTRAQAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Em Milhares deCruzados) I

I 
~'" DA 

COMPANHIA CONSOLIDADO I

Pe'^Cojregao Pela Legislagio Socletarla Pela LeglslagfioSocietaria ¦

| 1987 1987 1986 1987 1986 I
I RENDA OPERACIONAL BRUTA 23.015 1l'oB74qg 

1 668685 13645 090 I
si'sir85'™505 sas ii Si S jmj I
LUCRO LiQUIDO DOEXERCiCIO 1.787.637 1.787.637 466.666 

657 197 82.686 I
(—) Participagao de Outros Acionistas das Controladas — 

  901 651 397.728 I' ,. Participagao do AcionistaControlador — 7~ M
LUCRO POR Agfo Cz$297,94 Cz$297,94 ¦
LUCRO POR LOTEDE MIL AgOES — } — W/(,io ¦

DIVIDENDO I
1986 = Cz$ 17,63 PorLotedeMilAgfies) ...... iQBnn IDividendo Antecipado 140.613 108.000 19.800 ¦
Dividendo a Pagar 370.000 ?Zo nnn ms nnn I510.613 478.000 105.800 ¦

Valor Patrimonial da Agao ^ „0 HPorAgao Cz$2.803.18 Czt2.803,18 ¦
Por Lotede Mil Agoes — — 

pf _J I

CONSELHO DE ADMINISTRAQAO fl

JOS^ DE MAIO PEREIRA DASILVA CELSO NEVES OSCAR ANTONIO BINDEL I ,
ORLANDO MESSAS VICT0RIO CARLOS DEMARCHI CELSO FLORENCE I

¦

JOSE DE MAIO PEREIRA DASILVA VICT0RIO CARLOS DEMARCHI EDGARDORNELLASDESOUZARAYMUNDO J°SE HEI™RATTILIOGRACl°sO H
Dirotor Adminislrativo DirelorFinanceiroe Ditoloi Industrial Dueioroomerciai n

de Rela^des com o Mercado H

AsDemonstracdesFinancoirascompletasdevidamenteauditadasforampublicadasnosiprnais U
g| "DiirioOticial do EstadodeSSo Paulo" e"OEstadode Sao Paulo dodia 7/4/88. M

. # K
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COMPANHIA ANTARCTICA RAUUSTA

Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
• Sociedade de Comando •

COMPANHIA ABERTA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA N? 60.522.00W0001-83

RESUMO DO RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 1987 AOS SENHORES ACIONISTAS

O recolhimento do IPI do Grupo representou cerca de 6,7% do total desse tributo, pre-
visto no orçamento da União do exercício de 1987.

5) - PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
a) Dividendos
Em face dos resultados expressos no Balanço, a Diretoria propõe a fixação de um

dividendo de Cz$ 85,10 por açào, num total de Cz$ 510.613.209,20, representando37%do
lucro liquido apurado, nos termos do artigo 202, da Lei n.° 6.404/76.

Desse total, deverá ser deduzido o dividendo intermediário - antecipadamente con-
cedido no 1 ? semestre - que, corrigido monetariamente até a data do balanço, atinge a
importância de Cz$ 140.613.209,20.

O valor do dividendo do segundo semestre será pago corrigido monetariamente pelo
índice de variação das Obrigações do Tesouro Nacional que ocorrer entre a data do en-
cerramento do exercício e a em que esses dividendos (orem colocados à disposição dos
Senhores Acionistas.

b) Reservas
A Diretoria propõe a constituição das seguintes reservas:

de Lucros a Realizar Cz$ 700.000.000,00
Social Cz$ 21.326.209,59
Estatutária de Lucros Cz$ 847.311.618,28

c) Capital Social
O Capital Social da Companhia no valor de Cz$ 2.127.244.188,03, está representa-

do por 6.000.000 de ações escriturais, sendo 5.362.735 ordinárias e 637.265 preferenciais,
ambas sem valor nominal.

O valor patrimonial da ação, em 31.12.87, atingiu CzJ 2.803,18 e a última cotação em
Bolsa, no exercício de 1987, foi de Cz$ 2.100,00 para as ações ordinárias (dia 22.12.87) e
Cz$ 1.506,00 para as ações preferenciais (dia 09.12.87).

A Administração proporá à apreciação da próxima Assembléia Geral Ordinária a ca-
pitalização da Reserva de Correção Monelária do Capital Realizado, correspondente ao
ano de 1987, no valor de Czt 7.183.387.981,18, elevando o Capital Social para
Cz$ 9.310.632.169,21.
6) HOMENAGEM PÓSTUMA

Sr. Emílio Bacchi
É com profunda consternação que, num preito de eterna saudade, reverenciamos

a memória de nosso inesquecível amigo e companheiro, Sr. Emilio Bacchi, falecido em
10de outubro próximo passado. Com honrada e proficiente prestação de serviços, exer-
ceu ele, inúmeras funções da maior relevância e suma confiança, culminando com sua
elevação à Administrador da Companhia, cargo em que permaneceu até seu falecimento.

ENCERRAMENTO
A todos que, direta ou indiretamente, se fizeram co-artifices do bom desempenho da

Antarctica, os nossos agradecimentos, com a reafirmação de nossa confiança nos altos
destinos do nosso pais que não serão obstados pelas dificuldades do momento históri-
co que atravessamos.

CONSOLIDADODA COMPANHIA
Pela

Legislação
Societária
31/12/86

Pela Legislação
Societária e

Correcio Inttgral
Pela Legislação Societária

31/12/8631/12/8731/12/87

Ativo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
TOTAL DO ATIVO
Passivo Circulante
Passivo Exiglvel a Longo Prazo
Resultados de Exercícios Futuros
Patrimônio Líquido

Acionista Controlador
Outros Acionistas das Controladas

TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em Milhares de Cruzados)

CONSOLIDADODA COMPANHIA

Pela Legislação SocietáriaPela Correção
Integral Pela Legislação Societária

RENDA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA LÍQUIDA DH VENDAS E SERVIÇOS
LUCRO OPERACIONAL
LUCRO LIQUIDO DOEXERClCIO

(—) Participação de Outros Acionistas das Controladas
Participação do Acionista Controlador

LUCRO POR AÇÃO
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES Cz$ 77,78

DIVIDENDO
1987 = Cz$ 85,10 (Por Ação)
1986 = Cz$ 17,63 (Por Lote de Mil Ações)
Dividendo Antecipado
Dividendo a Pagar

Valor Patrimonial da Ação
Por Ação
Por Lote de Mil Ações Cz$591,67

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CELSO NEVES OSCAR ANTONIOBINDELJOSÉ DE MAIO PEREIRA DA SILVA

CELSO FLORENCEVICTÓRIO CARLOS DE MARCHIORLANDO MESSAS

DIRETORIA
JOSÉ HEITOR ATTILIO GRACIOSODiretor ComercialVICTÓRIO CARLOS DE MARCHIDiretor Financeiro ede Relações com o Mercado

JOSÉ DE MAIO PEREIRA DA SILVADiretor Administrativo Diretor Industrial
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informe jb Arma israelense matou a mramajudia

I 1VE novo cddigo de 6tica riiddi- que. Ejai vcr que tcm... pedradas^na 
quarta-feira, num coMfromo jSjSKj estrela-de-davi,

Conselhos Rcgionais de Medici- Oklahoma,' que perdeu em partida dra- Ex^o dejsrae! que vazou para a imprcnsa na * 
* 

|M||B ,j fuzis ouvem as,.
na nu'ma campanha para convi- matica, no comedo da semana, a final Fontcs militares dtadas pcla aggncta inglcsa .1 IfiflEf bh 181 , 'M' - ameaqas de
dar a nonulacao a aiudar a fiscali- do campconato norte-americano para Reuters disseram que investigadorcs do Ertrcito 1 ^SW /MB f 

s* A* -v 4 ^MiSl vinganca
- vJ nr.uir-i minim Kansas, teria sido o principal culpado encontraramumabalanacabegadajovcm,dispara- H|h j- fcflL I i " ¦m( ' >% durante nza?ao da pratica mcdica. pcla derrota, dizem os supcrsticiosos. da pelas mesmas armas que mataram dois palestinos fM.-.. . ? ...
Dcscobnu-sc que nao s6 O po- « Na v&pcra da sensacional partida, no incidcnte. Tirza c maBalgunscompanheirosque 5 : , Jg* enterro da

VO como OS pr6priOS mcdicos Ig- um repdrtcr Ihe pcrguntou se elc achava pediam carona no vilarejo de Beita (Cisjordania) JOVem e ' 
noram o cddigo de etica da pro- 

^ ^^rM^^sei^advcr^ }j
I Os 170 mil medicos de todo camisa ' respondcu o t6cnico, arran- I Vinganga — 0 relat6rio do Exdrcito deu 9

pal's serao OS primeiros a receber cando gargalhadas. conta de que OS palestinos nao dispararam as arnlas, ,1 'TKJv

exemplar do novo cddigo. TpQtnpnria pois quando as tomaram dos guardas que acompa- \ A
PoHn hncnitnl nn iiniHiHe mr- nhavam os adolescentes israclcnses elas jd estavam S A"Cdda "ni . f Cortante observa?ao do governador sent balas. Uma porta-voz do Ex&cito afirmou

dica do mais dlStante municipio Ncwton Cardoso sobrc as chances presi- dcsconhecer o relat6rio sobre a morte dc Tirza e
vai ter tambem 0 seu livnnho. dcnciais dc Aureliano Chaves: disse que a jove^m morrcu apedrejada por palestinos

I vntinhnsem outros Estados. Em Minas, Aos gritos de vinganga e expulsao; cerca dc .
I Com enderego para reclama- I mil colonos judaicos partidparam do enterro de Palestinos e israelenses. acusaram-se mutua- carros, ate o ccmitcrio dc Karnei Shomron. Corn o$,,
roes. 6 Tirza, na localidade de Karnei Shomron. 0 primei- mente pelo intcio do conflito em Beita. Os adultos far6is acessos, os carros atravessaram Nablus, a

Marcacao ro-ministro Yitzhak Shamir assistiu ao enterro que acompanhavam os jovens israelenses que pe- maior cidade arabe da Cisjordania, sob forte cscolta'
<=«r>P>Q » . I -a„a„ r, assegurou que a morte da estudante fortalece diam carona responderam ao ataque dos palestinos policial. Soldados usaram megafones para ordenar

I UtJXIllfc5oUC& Atento a voracidaae com que decisao de Israel de manter a Cisjordania sob seu e mataram a tiros dois moradores do vilarejo. As aos drabes que permanecessem dentro de stfas"
Pelo telefone, de Sao Paulo para governador Moreira Franco saboreava I controie "Deus vingard o sangue de Tirza", afir- forqas de seguran?a israelenses garantiram que os casas.

I Brasilia, o presidente Jose Sarney man- os quitutes maranhenses, na noite do I mou Shamir. caroneiros foram atacados; os palestinos negaram Apoiados por helic6pteros, soldados israelen-"
dou demitir dos cargos de confianqa os Itamarati, em homenagem ao presiden- 0 £x^rcjt0 jsraelense prendeu 15 moradores que tivesscm iniciado qualquer provocagao. Beita Ses deram busca numa area montanhosa perto 

"d'd"

trcs funcionarios responsaveis pelo apo- te argentino Raul Alfonsi'n, o consultor de Bejta e destruiu as casas de quatro moradores do pcrmanece sob toque de recolher e os jornalistas Beita, h procura de cerca de 50 jovens palestinoso
drecimento da merenda escolar. Saulo Ramos registrou, implacavel, I vilarejo, suspeitos de terem incitado os palestinos estao proibidos dc entrar no vilarejo. que fugiram na quarta-feira e estao sob suspeita de :

segundo prato servido ao desafeto do I violencia. A estudante foi a primeira vitima civil Ao falar aos participantes do enterro de Tirza, ter participado do ataque ao grupo de caroneiros-
Ollpm e auem Planalto no Rio: israelense desde que a rebeliao palestina comcqou Shamir disse que "os rcvoltosos esses criminosos, israelcnses. Por volta do meio-dia de ontem','o '

, —Isso nao e fome. E penitencia. na Cisjordania e Faixa de Gaza ocupadas, no dia nao conseguirao coisa alguma, eles conduzem seu px^rc;t0 ajnda mantinha detidos cerca de'300"
Qualquer semelhanqa entre o fazen- de dezembro. Pelo menos 135 palestinos ja morre- povo as tragedias, ao desastrc . Muitos dos presen- interr0Ba-los

deiro Tiao Gadelha (o personagem vivi- Ameaga ram nos confrontos com as forgas israelenses. tes viajaram ate 20 quilometros, em mais de 100 moradores de beita, para interroga ios.

I do na minisserie O Pagador de Promes- Ameaga feita ontem pelo senador t I
\ sas por Carlos Eduardo Dolabella) e Itamar Franco (PMDB-MG), vice, Tt/T 0-f^i^oniO tnirP 1 Ttt COnCOrdd CVCl

Ronaldo Caiado, presidente da UDR, presidente da CPI da Corrupgao, ap6s jY|QVf0 Q_0 SUl" clIX^lC 3.11 Ci ICVC T £

. x 
abastecer aviao do Z

l^rl&onemu™ agora 
nSo respond (jg 

J^TailCa, dlZ TeVlSta KllWuit SeqilCStrad^
pouco do processo de estat.za?ao da _ Se 0 goyerno trancar os do- _ A reportagem informa que Taousson auxiliou teHRA - As autoridades iranianas; concordat
Transbrasil. J cumentos solicitados pela LF1, I , , 0s agentes sul-africanos a contratar cm 1986 merce- ram em abastecer o Boeing 747 da Kuwait Airways,-'

I O temor e que a empresa, nas maos aprovaremos mats um s6 projeto, tndt- I „„„.r nSrios para espionar a vida de militantes anti- estacionado no aeroporto da cidade de Mashha
dos militares do DAC, termine concre- cagao de embaixador ou pedido de Hn Lnkiro do Interior apartheid exilados na Fran?a. Essas infqrmag9.es (n0rdeste do Ira), depois que os sequestradores*do;

I tizando 0 vclho sonho de conquistar liccnga para viagem do presidente da I r(,ar|cs pasaua de ter cola- teriam possibilitado a montageni da cmbosacada em aviao dispararam dnco tiros em dircgao aos guarSaS
algumas rotas internacionais — hoje Republica. borado com oscrvico score- que Dulcie September foi morfa a {iros em frcntc ao descguranqa.
uma especie de rcscrva da Vang. ,0 da Africa do Sul no as- BfY* cscr,t6rif nah ma Segundo a agenda dc notfeias iraniana Irna, as
D'Avila na cabega Ainda bem, para Sarney, que nao sassinato na semana passa- Jg| So^ublicado em Paris a favor do governo da autoridades permitiram 0 abastcomento porquc os:

a CPI, e sim 0 Congresso, que aprova da de um mihtante dal orga- ILAfriHWSul scqiiestradores — que se apoderaram do Boeing ifa
Esta crescendo, de fora para dentro nizagao Congresso Nacio- Hp- J* « Mnca ™ ™- 

fni a nrimeira nublica- terqa-feira, quando fazia a rota Bangcoc (Tailandia)
do partido, a candidatura do deputado "sas C0ISaS; nal Afncano. L'Evtnemcn, Kuwait - amepram forqar 0 piloto a decolar, _
Roberto D'Avila a prefeito do Rio, Rompimeilto du Jcudi informou que Jean ^ servico secreto'da Franca na explosSo do navio mesmo com os tanques quase vazios. No aviao estao
pc!o PDT. , _ . As relagoes do gove^o do Cear i\ HAtlPPT na° Za de SO A eatre :

Oncem, 0 deputado Miro Tcixeira, C0I5 0 Ministario da Irrigatao cslao p*SS'su| Sio Sopiemb" em ju|h0 dc |985 do dirigentt do Kuwait, emin Jaber AUhmad Al-.

aLTSoprpi:psoo de ks&zssz* 
' 

°* waseyssr
ssssaasf 

m apo'°ao ^ 
«#*» - <**> * s~1

A conversa foi ouvida pelo senador individual como o ministro Vicente Fia- cie September — foi assassinada em seu escritorio uma bomba colocada em seu carro. Sachs, um que ja libertaram 57 passageiros, exigem a s
Nelson Oarneiro, tambem do PMDB, est? randuzlndo o Droerama de em Paris no dia 29 de margo. O serviSo secreto sul- sul-africano de 53 anos que trabalhava como de 17 arabes presos no Kuwait por participado em.,
que fez questao de endossar as palavras irrioqrnn do Nordeste fProine) nointe- africano foi acusado pelo assassinato. advogado no Ministerio da Justiqa cm Maputo,. varios atentados a bomba naquele pais, em 1 J83.--0'
de Miro nroera- SeSundo 0 MinisUirio do Interior, a reporta- Csta internado em estado grave em um hospital. governo kuwa.t.ano se recusa term.nantemente .an

-Esttinmnotne vital. aTn,Xgo,en,P„ estadual eVra- |S»d5lf!SS^ISlS «u«. 
.. .rgam^i. —. cedc, aS cxlgcuci™ dos sc^ttadote, ¦ -

lando-s diretamente con, prcfeituras d. .Wad., mas a agtn„a otoal d, notte d. ""."SSSSK'
I O ex-prefeito Marcelo Alencar, fa- do interior, como se por trds disso I excol6nias francesas, Taousson negou qualquer vi'n- Mozambique acusou o governo da Africa do Sul refensrem
I vorito nas pesquisas de opiniao, pode houvesse um interesse politico". I culo com o servigo secreto da Africa do Sul. de ser o responsive! pelo ataque. sioneiros p i

perder a candidatura numa conversa Qlasn0st musical • ..iniT irllMi'llllil W nq 1 V

Em forma IH 
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VozJmIniDi?ao
Nos ultimos dias o deputado Ulysses sovietico Dimitri Pokrovsky Singers e o H-'j il fl |||f IfllliiUtll 1L. I | illlBvi IIwIm Consultas e cursos, executivos (as), Prof. Simon Wajntraub,

Guimaraes tcm se dedicado com afinco conjunto instrumental americano Paul ' Matriz RJ (021) 236-5223, 236-5185 e 256-1644. das 9 is 22h.
ao seu preparo fisico Winter Consorte. I A A J1 A A J A A All Adquira as 6 fitSS K-7 COI11 apOStilaS exercicios de: •

Antes dos jornais chegarem a Brasi- O disco tcm canoes tradictonais I II #1 I ///I . 4HII 1 .. DICCAO IMPOST ACAO e ORAT6RIA, valor Cr$ 10.000,00
lia, isto e, pela manha bem cedo, ele russas, instrumenta?ao amertcana com I II# I I f ¦ 11IIla 1 BivV." :^"'.3 FILIAIS' BH,DF,SP,BAeGQAumentoapartirde 10.04.88, -
pode ser visto caminhando seus sete toques jazzisticos e percussao afro- | ^ ULI J !¦¦¦ 1 UWWU ' 1 " '

quilometros diarios na peninsula dos brasileira de Oscar Castro Neves. Foi thatchetva^ eslaf a \ $
ministros. gravado em novembro passado-em x 4—— —r  

""
-Q-i Moscou e Nova Iorque. £s6tt&<n0 S\tto-Bsc°«' do^0. IMfjH I \l il—lOAQQ
Placar No Brasil, o disco sai com o novo esoetan40^ ^Uoveide,a^^'comptokss°Te, I'l'/'eBf I—Jill—JLu/AvZ) • m

Das 710 pessoas ouvidas no ultimo selo SBK. ii^SiUOc°mumdasT^°^ !f-\atodos'no 
e r™\|fT2/\ Pvl/\( )l • r

dia 30, no Centro do Rio de Janeiro, RinTriorVPfiria- tquc^»jf«utecspea^^0ies 
" 
jBy| ... 

I \1AAL_J. ¦ 
j

numa pesquisa realizada pelo Centro BlOmarketing- _ e«»Sl^^aasrte ^ 
°Sesete^f O® PRECISANDO DE AJUDA DISQUE

Pro-Memoria da Constituinte, 262 nao O sorteio - forma tradicional de cLalvd voctwm ^ esport^5-Of—\C=;_rI3rID(—If \
votariam novamente no constituinte expositores chamarem atengao para riri4nos,c^Ps'^^f4f,0aia,'oce C_\—J *-—) *—J*—J

queelegeram. seus estandes dentro de uma feira pi 
aiuafi^35, «vo com OBRA DE PROMOQAO DOS JOVENS

Apenas 176 repetiriam o voto, en- tambem foi adotado na la Feira Nacio- supei ^ de cUtsO 
' 

saUna, ^ f[ . ,,m RUA SEBASTIAO LACERDA, 70 - RJ.
quanto 48 nao souberam opinar. nal de Biotecnologia, que acontece no 1 %o Auas setnanas cQm p\sc\W' , QuejaWntom • 

I' Riocentro. fT^otvveTsaQao.e^.^erouvto1 MAstral , a empresa Cultilab esta sorteando escorts sa^,,Mnespecv^enl^nAan\aisoseU 0 p—3
Depois de rodar Brasilia e trombar um litro de soro fetal bovino, que custa quad1ta d® diesetWOW1 .^mapnttvotat ai I - C * rf 

^ QUANTO,QUANDO E ONDE. I
com a preocupaqao generalizada de Sar- cerca de CZ$34 mil, entre os seus . V ,med\arioe^ l^o. I atento g P 

I ^ OS CAMIIMHOS DO DINHE1RO. I
ney, com o pais, e de Ulysses, com visitantes. deto^iesC,°^w Waad,wceI Bolso-

I PMDB, o governador Pedro Simon Em tempo: a substancia serve para .BR." \rTU£.t^^^ jornal do brasil ^

nunca foi tao amargo: estimular o crescimento de celulas em \nsd&c0tn YBnU' u» ,—
— Parece que todo mundo esta experiencias laboratoriais. ' ^ 
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Informe JB Arma israelense matou a menina 
judiaKarnel Shomroh, Clsjordftnla - AFP O

Mais 
de 400 mil exemplares do

novo código de ética rriédi-
ca, homologado em janeiro, serão
espalhados no país inteiro pelos
Conselhos Regionais de Mediei-
na, numa campanha para convi-
dar a população a ajudar a fiscali-
zação da prática médica.

Descobriu-se que não só o po-
vo como os próprios médicos ig-
noram o código de ética da pro-
fissão.'

Os 170 mil médicos de todo o

país serão os primeiros a receber o
exemplar do novo código.

Cada hospital ou unidade mé-
dica do mais distante município
vai ter também o seu livrinho.

?
Com endereço para reclama-

ções.

Demissões
Pelo telefone, de São Paulo para

Brasília, o presidente José Sarney man-
dou demitir dos cargos de confiança os
três funcionários responsáveis pelo apo-
drecimento da merenda escolar.

Quem é quem
Qualquer semelhança entre o fazen-

deiro Tião Gadelha (o personagem vivi-
do na minissérie O Pagador de Promes-
sas por Carlos Eduardo Dolabella) e
Ronaldo Caiado, presidente da UDR,
não foi mera coincidência.

Manu militari
A Varig não está gostando nem um

pouco do processo de estatização da
Transbrasil.

O temor é que a empresa, nas mãos
dos militares do DAC, termine concre-
tizando o velho sonho de conquistar
algumas rotas internacionais — hoje
uma espécie de reserva da Varig.

D'Ávila na cabeça
Está crescendo, de fora para dentro

do partido, a^ candidatura do deputado
Roberto D'Ávila a prefeito do Rio,
pelo PDT.

Ontem, o deputado Miro Teixeira,
do PMDB, mas veterano em vergar o
arco da sociedade, fez uma declaração
pública na bancada do PDT de apoio ao
nome de D'Ávila.

A conversa foi ouvida pelo senador
Nelson Carneiro, também do PMDB,
que fez questão de endossar as palavras
de Miro:

— Este é um nome viável.
?

O ex-prefeito Marcelo Alencar, fa-
vorito nas pesquisas de opinião, pode
perder a candidatura numa conversa
dessa.
Em forma

Nos últimos dias o deputado Ulysses
Guimarães tem se dedicado com afinco
ao seu preparo físico.

Antes dos jornais chegarem a Brasí-
lia, isto é, pela manhã bem cedo, ele
pode ser visto caminhando seus sete
quilômetros diários na península dos
ministros.
Placar

Das 710 pessoas ouvidas no último
dia 30, no Centro do Rio de Janeiro,
numa pesquisa realizada pelo Centro
Pró-Mèmória da Constituinte, 262 não
votariam novamente no constituinte
que elegeram.

Apenas 176 repetiriam o voto, en-
quanto 48 não souberam opinar.

Astral
Depois de rodar Brasília e trombar

com a preocupação generalizada de Sar-
ney, com o país, e de Ulysses, com o
PMDB, o governador Pedro Simon
nunca foi tão amargo:

— Parece que todo mundo está

querendo ver se tem gasolina no tan-
que. E vai ver que tem...

Cesta
O técnico do time de basquete do

Oklahoma, que perdeu em partida dra-
mática, no começo da semana, a final
do campeonato norte-americano para o
Kansas, teria sido o principal culpado
pela derrota, dizem os supersticiosos.

Na véspera da sensacional partida,
um repórter lhe perguntou se ele achava
que Deus estaria ajudando seu adversá-
rio. "Não sei que número ele tem na
camisa" —• respondeu o técnico, arran-
cando gargalhadas.
Estocada

Cortante observação do governador
Newton Cardoso sobre as chances presi-
denciais de Aureliano Chaves:

Pode ser que ele consiga alguns
votinhos em outros Estados. Em Minas,
ele não tem.

Marcação
Atento à voracidade com que o

governador Moreira Franco saboreava
os quitutes maranhenses, na noite do
Itamarati, em homenagem ao presiden-
te argentino Raúl Alfonsín, o consultor
Saulo Ramos registrou, implacável, o
segundo prato servido ao desafeto do
Planalto no Rio:

Isso não é fome. E penitência.
Ameaça

Ameaça feita ontem pelo senador
Itamar Franco (PMDB-MG), vice-,
presidente da CPI da Corrupção, após
encaminhar à presidência do Senado
nove ofícios questionando pedidos de
informações até agora não respondidos
pelo governo:Se o governo trancar os do-
cumentos solicitados pela CPI, não
aprovaremos mais um só projeto, indi-
cação de embaixador ou pedido de
licença para viagem do presidente da
República. ^

Ainda bem, para Sarney, que não é
a CPI, e sim o Congresso, que aprova
essas coisas.
Rompimento

As relações do governo do Ceará
com o Ministério da Irrigação estão
praticamente cortadas.

A causa, segundo revelou ontem um
dos mais próximos assessores do gover-
nador Tasso Jereissati, "é a maneira
individual como o ministro Vicente Fia-
lho está conduzindo o programa de
irrigação do Nordeste (Proine), no inte-
rior cearense, atropelando os progra-
mas afins do governo estadual e articu-
lando-se diretamente com prefeituras
do interior, como se por trás disso
houvesse um interesse político".
Glasnost musical

Está chegando ao Brasil o disco
Earthbeat que reúne o grupo folclórico
soviético Dimitri Pokrovsky Singers e o
conjunto instrumental americano Paul
Winter Consorte.

O disco tem canções tradicionais
russas, instrumentação americana com
toques jazzísticos e percussão afro-
brasileira de Oscar Castro Neves. Foi
gravado em novembro passado -em
Moscou e Nova Iorque.

No Brasil, o disco sai com o novo
selo SBK.
Biomarketing-

O sorteio — forma tradicional de
expositores chamarem atenção para
seus estandes dentro de uma feira —
também foi adotado na Ia Feira Nacio-
nal de Biotecnologia, que acontece no
Riocentro.

c A empresa Cultilab está sorteando
um litro de soro fetal bovino, que custa
cerca de CZ$34 mil, entre os seus
visitantes.

Em tempo: a substância serve para
estimular o crescimento de células em
experiências laboratoriais.

KARNEI SHOMRON, CisjordAnin — A ado-
lescente judia Tirza Porat (15 anos), que teria sido
morta a pedradas na quarta-feira, num confronto
com palestinos, recebeu um tiro na cabeça, dispara-

O avanço do PV na Zona
Norte do Rio já começou.
Acaba de ser eleito presiden-
te da Associação de Morado-
res do Méier o verde Anylcio '
Teles.

A Rede Bandeirantes colo-
cará no ar na primeira quin-
zena do mês que vem o pro-
grama de variedades Rio-
news, sob a direção de Tama-
ra Leftel, aos sábados de lh
às 3h.

Na Av. Rio Branco, esqui-
na com Sete de Setembro, as
pedras portuguesas estão sol-
tas pelo chão.

O comentarista esportivo
Washington Rodrigues, o
Apolinho, vai lançar um disco
e um livro com suas melhores
piadas.Há mais de 20 dias, o Clu-
be Sírio e Libanês está recla-
mando sem sucesso junto à
Cedae o desentupimento do
esgoto na rua Marquês de
Olinda, em Botafogo.

Tocando há quatro anos
I com 14 músicos — cordas e

um cravo —, a orquestra de
câmara Brasil Consort conse-
guiu tornar-se uma das me-
lhores do Brasil. Para ir em
frente, fundou uma Socieda-
de de Amigos da orquestra:
quem fizer um depósito de
CZ$ 2500 na conta 2630089-4
do Bradesco Botafogo fica
com direito de assistir a qua-
tro espetáculos.

Lance-Livre¦
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do por arma israelense, segundo um relatório do

tército de Israel que vazou para a imprensa na
noite de ontem
Exi

Fontes militares citadas pela agência inglesa
Reuters disseram que investigadores do Exército
encontraram uma bala na cabeça da jovem, dispara-
da pelas mesmas armas que mataram dois palestinos
no incidente, Tirza c mais alguns companheiros que
pediam carona no vilarejo de Beita (Cisjordânia)
foram atacados a pedradas por um grupo dc jovens
palestinos. Os adultos que acompanhavam os caro-
neiros revidaram ao ataque com armas de fogo.

Vingança — O relatório do Exército deu
conta de que os palestinos não dispararam as arnlas,
pois quando as tomaram dos guardas que acompa-
nhavam os adolescentes israelenses elas já estavam
sem balas. Uma porta-voz do Exército afirmou
desconhecer o relatório sobre a morte de Tirza e
disse que a jovem morreu apedrejada por palestinos
moradores de Beita.

Aos gritos de vingança e expulsão, cerca de 4
mil colonos judaicos participaram do enterro de
Tirza, na localidade de Karnci Shomron. O primei-
ro-ministro Yitzhak Shamir assistiu ao enterro e
assegurou que a morte da estudante fortalece a
decisão de Israel de manter a Cisjordânia sob seu
controle. "Deus vingará o sangue de Tirza", afir-
mou Shamir.

O Exército israelense prendeu 15 moradores
de Beita e destruiu as casas de quatro moradores do
vilarejo, suspeitos de terem incitado os palestinos à
violência. A estudante foi a primeira vítima civil
israelense desde que a rebelião palestina começou
na Cisjordânia e Faixa de Gaza ocupadas, no dia 8
de dezembro. Pelo menos 135 palestinos já morre-
ram nos confrontos com as forças israelenses.

Os governadores Fernan-
do Collor de Melo, Pedro Ivo
Campos, Moreira Franco e
Waldir Pires já confirmaram
suas participações no fórum
Os políticos e o futuro do
país, que será realizado no
dia 12 no Hotel Maksoud
Plaza, em São Paulo.

Os bancos ao longo da cal-
çada da Av. Nilo Peçanha, no
trecho entre a Av. Rio Branco
e o Largo da Carioca, estão
completamente danificados.

O programa Encontro com
a Imprensa de hoje, às 13h,
na RÁDIO JORNAL DO
BRASIL discutirá os reflexos
das medidas econômicas para
conter o déficit público com
o economista Eduardo Sca-
letsky, do Dieese/Rio, e o
professor da UFRJ, João
Paulo de Almeida Maga-
lhães.

Quem vai competir com a
entrega do Oscar na próxima
segunda-feira é o ex-ministro
Roberto Campos. O canal 2
vai reprisar sua entrevista no
programa 54 minutos.

A peça Cenas dc outono,
de Yukio Mishimn, dirigida
por Naum Alves de Souza,
antes de sair de cartaz no
próximo dia 30, será gravada
em vídeo e titulada em fran-
cês para ser enviada ao editor
parisiense que cuida dos di-
reitos autorais de Mishima.

Junto ao
caixão com a
estrela-de-davi,
colonos
armados de fe,
fuzis ouvem (f$.
ameaças de
vingança
durante o
enterro da
jovem de 15
anos

Palestinos e israelenses- acusaram-se mutua-
mente pelo início do conflito em Beita. Os adultos
que acompanhavam os jovens israelenses que pe-
diam carona responderam ao ataque dos palestinos
e mataram a tiros dois moradores do vilarejo. As
forças de segurança israelenses garantiram que os
caroneiros foram atacados; os palestinos negaram
que tivessem iniciado qualquer provocação. Beita
permanece sob toque de recolher e os jornalistas
estão proibidos dc entrar no vilarejo.

Ao falar aos participantes do enterro de Tirza,
Shamir disse que "os revoltosos, esses criminosos,
não conseguirão coisa alguma; eles conduzem seu
povo às tragédias, ao desastre". Muitos dos presen-
tes viajaram até 20 quilômetros, em mais de 100

Morte de sul-africana teve

ajuda da França, diz revista

PARIS — A revista
francesa L'Evènement du
Jendi acusou um assessor
do ministro do Interior
Charles Pasqua de ter cola-
borado com o serviço secre-
to da África do Sul no as-
sassinato na semana passa-
da de um militante da orga-
nização Congresso Nacio-
nal Africano. L'Evènement
du Jeudi informou que Jean
Taousson, chefe de gabine-
te de Pasqua, ajudou o ser-
viço secreto sul-africano a
juntar informações sobre as atividades de organiza-
ções anti-apartheid na França.

Entre elas, constava o Congresso Nacional
Africano Cuja representante para a França — Dul-
cie September — foi assassinada em seu escritório
em Paris no dia 29 de março. O serviço secreto sul-
africano foi acusado pelo assassinato.

Segundo o Ministério do Interior, a reporta-
gem é caluniosa e Taousson já contactou seu
advogado para processar a revista. Encarregado das
questões sobre o repatriamento de habitantes das
excolônias francesas, Taousson negou qualquer vín-
culo com o serviço secreto da África do Sul.

Dulcie September

A reportagem informa que Taousson auxiliou
os agentes sul-africanos a contratar em 1986 merce-
nários para espionar a vida de militantes anti-
apartheid exilados na França. Essas informações
teriam possibilitado a monlagem da embosacada em
que Dulcie September foi morta a tiros em frente ao
seu escritório na rua des Petites Écuries em Paris.
Taousson é também o editor de um boletim infor-
mativo publicado em Paris a favor do governo da
África do Sul.

L'Evènement du Jeudi foi a primeira publica-
ção da imprensa francesa a suspeitar da participação
do serviço secreto da França na explosão do navio
da organização ecológica Greenpeace na Nova
Zelândia em julho de 1985.

|—| MAPUTO — O ativista anti-apartheid Al-
— bie Sachs, que vive exilado em Moçambi-
que, foi atingido pelos estilhaços da explosão de
uma bomba colocada em seu carro. Sachs, um
sul-africano de 53 anos que trabalhava como
advogado no Ministério da Justiça cm Maputo, l
está internado em estado grave em um hospital.
Nenhum país ou organização assumiu a autoria
do atentado, mas a agência oficial de notícias de
Moçambique acusou o governo da África do Sul
de ser o responsável pelo ataque.

carros, até o cemitério de Karnci Shomron. Conirb^,
faróis acessos, os carros atravessaram Nablus, a
maior cidade árabe da Cisjordânia, sob forte escolta'
policial. Soldados usaram megafones para ordenar
aos árabes que permanecessem dentro de stías"
casas. 1

Apoiados por helicópteros, soldados israeleri-'
ses deram busca numa área montanhosa perto d'é'
Beita, à procura de cerca de 50 jovens palestinos^
que fugiram na quarta-feira e estão sob suspeita'de':
ter participado do ataque ao grupo de caroneiros-
israelenses. Por volta do meio-dia de ontem," o'
Exército ainda mantinha detidos cerca de '30tr
moradores de Beita, para interrogá-los.

Irã concorda em

abastecer avião do 1

Kuwait seqüestrado|

TEERÃ — As autoridades iranianas concorda-'
ram em abastecer o Boeing 747 da Kuwait Airways,*1
estacionado no aeroporto da cidade de Mashha
(nordeste do Irã), depois que os seqüestradores^dff
avião dispararam cinco tiros em direção aos guardas,
de segurança.

Segundo a agência de notícias iraniana Irna, as
autoridades permitiram o abastecimento porque os^
seqüestradores — que se apoderaram do Boeing iTa*
terça-feira, quando fazia a rota Bangcoc (Tailândia)
Kuwait — ameaçaram forçar o piloto a decolar, _
mesmo com os tanques quase vazios. No avião estão
cerca de 50 reféns, entre eles três parentes distantes;
do dirigente do Kuwait, emir Jaber Al-Ahmad Al- ¦
Sabah.

Os seqüestradores exigiram também que fos-l(
sem removidos os obstáculos colocados na pista,,
para impedir a saída do avião. Os seqüestradores,
que já libertaram 57 passageiros, exigem a soltura-
de 17 árabes presos no Kuwait por participação em.,
vários atentados a bomba naquele país, em 1983.'0 '
governo kuwaitiano se recusa terminantemente-a.,
ceder às exigências dos seqüestradores. ""

Ontem, os seqüestradores afirmaram que ós,
reféns remanescentes serão considerados agora pri-
sioneiros políticos.

VbzJalalnibiçào
Consultas e cursos, executivos (as), Prof. Simon Wajntraub,
Matriz RJ (021) 236-5223, 236-5185 e 256-1644. das 9 às 22h.

Adquira as 6 fitas K-7 C0IT1 apostilas exercícios de:
DICÇÃO, IMPOSTAÇÃO e ORATÓRIA, valor Cr$ 10.000,00
FILIAIS: BH, DF, SP, BA e GQ Aumento a partir de 10,04,88,]
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DIGA ... NÃO!
PRECISANDO DE AJUDA DISQUE

205-3300
OBRA DE PROMOÇÃO DOS JOVENS
RUA SEBASTIÃO LACERDA, 70 - RJ.

< QUANTO, QUANDO E ONDE.
¦OS CAMINHOS DO DINHEIRO.

TOOAS AS SEGUNDAS.

O local onde será implanta-
do o conjunto cultural de
Brasília — projetado por Os-
car Niemeyer para abrigar
teatros, museus, bibliotecas,
arquivos etc. — será definido
na próxima semana por técni-
cos da comissão de implan-
tação.

O Instituto Estadual de
Florestas realiza hoje, com o
apoio do Batalhão de Polícia
Florestal e Meio Ambiente e
do IBDF, uma blitz contra os
desmatamentos dos municí-
pios de Barra do Piraí, Piraí,
Valença e Mendes.

O governador Moreira
Franco receberá hoje as 14 .
presidentes das Federações
Estaduais de Mulheres que
estão reunidas no Rio para
discutir a criação da Confede-
ração de Mulheres do Brasil.

A assembléia-geral de
criação do Pólo cine-vídeo
será no próximo dia 14, às
18h, na rua do Ouvidor, 130.

O edifício Serra da Prima-
vera, na rua Paissandu, tam-
bem passou a cobrar o condo-
mínio em OTNs.

A Rodoviária Novo Rio
está na mira das empresas de
transportes que operam por
lá. O sonho dourado desses
empresários é a privatizaçãode todos os terminais de car-
gas e de passageiros.

—SEMINÁRIO
COMO GANHAR TEMPO E ECONOMIZAR QIVISAS COPIANDO PATENTES

ESTRANGEIRAS EM DOMÍNIO PUBLICO-
"Japonização Industrial"

IBRADE INSCRIÇÃO E INFORMAÇÃO:
TELS: (021) 263-9846 -221-7080

Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Empresarial Escola de Administração e Negócios

JORNAL DO BRASIL S A

Ancelmo Gois

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949
Caixa Postal 23100 — S. Cristóvão — CEP
20922 — Rio de Janeiro
Telefone — (021) 585-4422
Telex — (021) 23 690, (021) 23 262,
(021) 21 558
Vice-presidência de Marketing
Vicc-Prcsidente:
Sérgio Rego Monteiro
Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial:
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Vendas:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Superintendente Comercial (Sào Paulo)
Sylvian Mifano
Telefone — (OU) 284-8133 (SSo Paulo)
Gerente de Vendai (Classiflcadot)
Nelson Souto Maior
ÇUssiflcadot por telefone (021) 580-5522
Outras Praças—8(021) 800-4613 (DDG —
Discagem Direta Grátis)
©JORNAL DO BRASIL SA 1988
Os textos, fotografias c demais criações intelec-
tuais publicados neste exemplar náo podem ser
utilizados, reproduzidos, apropriados ou estocados
em sistema de banco de dados ou processo similar,
em qualquer forma ou meio — mecânico, eletrôni*
co, microfilmagem, fotocópia, gravação etc. —
sem autorização escrita dos titulares dos direitos
autorais.

Sucursais
Bnuflla—Setor Comercial Sul (SCS)—Quadra I,
Bloco K, Edifício Denasa, 2o andar — CEP 70302

telefone: (061) 223-5888 — telex: (061) 1 011
Sfto Paulo — Avenida Paulista, 1 294,17° andar —
CEP 01310 —S. Paulo, SP —telefone: (011) 284-
8133 (PBX) — telex: (OU) 21 061, (OU) 23 038
Minai Gtrata — Av. Afonso Pena, 1500,7o andar

CEP 30130 — B. Horizonte, MO — telefone:
(031) 273-2955 — telex: (031) 1 262
R. G. do Sul — Rua Tenente-Coronel Correia
Lima, 1 960/Morro Sta. Teresa — CEP 90640 —
Porto Alegre, RS — telefone: (0512) 33-3711
(PBX) — telex: (0512) 1 017
b.i.1. _ Rua Conde Pereira Carneiro, 226 —
Salvador — Bahia — CEP 41100 — Tel.: (071)
244-3133 — Telex: 1 095
Pernambuco — Rua Aurora, 325 — 4o and. sI
418/420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco —
CEP 50050 —Tel.: (081) 231-5060 —Telex: (081)
1 247
Ceart — Rua Desembargador Leite Albuquerque,
832 — s/202 — Edifício Harbour Village —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60150 — Tel.: (085)
244-4766 — Telex: (085) 1 655
Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiãs,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Parã, Paraná,
Piauí, Rondônia, Santa Catarina.
Corrapoodentt» no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC.
Serviços noticiosos
AFP, Tass, Ansa, AP, AP/Dow Jones, DPA,
EFE, Reuters, Sport Press, UPI.
Serviços especiais
BVRJ, The New York Times, Washington Post, Los
Angeles Times, Le Monde, El Pais, L'Express.

Atendimento a Assinantes x
Coordenação: Maria Alice Rodrigues
Telefone: (021) 585-4183
Preços das Assinaturas
Rio de Janeiro — Minas Gerais — E. Santo
Mensal CZS 1.290,00
Trimestral CZS 3.670,00
Semestral CZS 6.940,00
Sto Paulo
Mensal CZS 1.820,00
Trimestral CZS 5.180,00
Semestral CZS 9.790,00
Brasília
Mensal CZS 2.150,00
Trimestral CZS 6.100,00
Semestral CZS 11.500,00
Trimestral (sábado e domingo) CZS 2.160,00
Semestral (sábado e domingo) CZS 4.320,00
Goiânia — Salvador — Macdé — Curitiba —
Florianópolis — P. Akgrc — Cuiabá — C. Grande
Mensal CZS 2.150.00
Trimestral CZS 6.100,00
Semestral CZS 11.500,00
Recife — Fortaleza — Natal — J. Prnoa —
Teresina
Mensal CZS 2.400,00
Trimestral CZS 6.900,00
Semestral CZS 13.000,00
Porto Velho
Mensal CZS 2.790,00
Trimestral CZS 7.940,00
Semestral CZS 14.990,00

Camaçari — BA "1
Semestral CZS 14.760.00 ¦
Entrega postal em todo o território nacional
Trimestral CZS 7.000,0(1
Semestral CZS 13.000,00 '

Atendimento a Bancas e Agentes '
Telefone: (021) 585-4127
Preços de Venda Avulsa em Banca
Rio de Janeiro — Minas Gerais — E. Santo «tu
Dias úteis CZS 40,00
Domingos.... CZS 80,00
Sào Pauto
Dias úteis... CZS 60,00-"
Domingos CZS 90,00'°
DF, GO, SE, AL, BA, MT, MS, PR, SC, RS
Dias úteis CZS 70,00 >í
Domingos CZS 110,00
MA, CE, PI, RN, PB, PE
Dias úteis CZS 80,00
Domingos CZS 120,00
Demais Estados
Dias úteis CZS 90,00
Domingos CZS 150,00^ Jí
Com Classificados
DF, MT, MS
Dias úteis CZS 90,00
Domingos CZS 140,00
Pernambuco
Dias úteis CZS 110,00"
Domingos CZS 140,00
Pará
Dias úteis CZS 120,00
Domingos C21S 170,00
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Italia descobre 27 
fdbricas que 

vendem armas ao Iraque

SSS mSSSi 0 desafio da verificajao
' uoma _ Vintp c scie industrias Kodsi, dc 30 anos, naturalizado italiano ,, .L i I , i., . 

montado cm Deep Springs, California,
imli™™n fonm idcntificadas pelos em 1985, c Hamoudi Jaffar Kassim, 31 SmLl" A-UlCUCBnOS C a 193 quildmctros do local no estado dc
ntTnlorcs SKeffis - ambos qualificados como cstudantcs fegv <r fflSSpPfflBH riIMnc mnnpram Nevada ondc « Dcpartamenlo de
S Blhteseb trlfco dc bombas da Universidadc dc Unguas de Perugia. pMfei: gfeg. 

"¦ "' t i> TUSSOS COOpCram Energia rcaliza expenencias atom.cas
Eles cram OS prineipais response- A M ¦HHEEF ™ ^B DUCteST ; «S3

empresa de cxportaqao c importaqao vcis pclas cncomcndas e pagamcntos mMU&T'Jt «»'§rC ,JME . jj—;  K^ffioTdSmll
ilalianaj com sede cm Roma, que fun- das pccas compon* das bombas.O Melissa Healy 1 As exp&s subterrancas com
cionava protegida pclo consulado do inquerito conduzido pcloP™cura §« Los Angeles Times  artefatos quimicos destinados a simu-
Iraquc. Nao se podc excltiir, porcm, a Domemco Sica ja devassou at«S m sm HH| jl, - ^Sftt 1? " 5 | lar os cfeiios de detonagocs nuclcarcs
hipotcsc de muitas das industrias tercm uma conta bancana que qs doisi movj RHRi K Igf yK: ^wil Iir ASHINGTON — Nove cicn- de baixa potencia.
trabalhado e produzido ignorando que mcntavam, com dcpositos clc UDiinoes g|p«g \r .V SM®® d tfW.."*, VV tistas sovieticos, com uma to- Do posto dc escula.os cicntistas
contribuiam para a montagem dc bom- de liras (ccrca de USS K milnocs ltJU j||g& » 

| aHBL& nelada dc cquipamcntos sismicos na sovieticos e os americanos do Consc-
basdc um modclo amcricano (Cluster), mil) feitos pela cmbaixada iraquiana. /> 

' 
w».1 bagegem, chegaram aos Estados Uni- |ho dc Dcfesa dos Rccursos Naturais

que mesmo no cscuro podiam scr lanqa- O arlificio encontrado pclo Minis- ' 
1|| |f f$|||F dos para uma coopcragao sent prcce- irao coletar c comprarar os dados para

das dc aviiics cm voo, alvejando e terio do Plancjamento do Iraque, on- * S&sM- I'M'Mil dentcs com scus colegas americanos saber quantos postos seriam nccessa-
destruindo tanqucs, trens e pessoas cm cialincnte o destinatario das cargas ex- destinada a provar que t possivcl fisea- rios para fiscalizar um acordo que
movimcnto pedidas dc Roma, era rcalmente enge- Wi* ^ lizar com scguranqa um tratado de banissc ou rcduzisse ii potencias irris6-

Essas c outras revelacoes — ainda nhoso. Os diversos componcntcs das ¦ ^ liKm "elifflmagao de testes nucleares. rias os testes nuclcarcs.
parciais para nao comprometer investi- bombas Cluster de 50cm. dc compri- . M §1||| ; %¦ - # liify 0 8ovcrno amcricano rejste a um Alfinete - "Nosso trabalho e
cacocs em curso — fcitas ontem a tarde mcnto cram cmbarcados como pegas de *v tratado dessa naturcza, alegando que e mais ou menos como se detcrminar a
nunri cntrcvista colctiva do comando rcposiqao para maquinas hidraulicas em impossivel verificar scu cumprimento qUe distSncia se podc ouvir um alfinete
dos carabinieri (policiais) romanos con- -voos regulares da Iraq Airways. Macos saem das prateleiras no dia do nao ao tabaco com absolufflisegm-anqij e se reeusa a cair n0 chao e depois calcular quantas
firmaram que o trflfico ilegal dc arma- Modelo - Na sede da empresa pcSSOaS SC T?53 "Tr S? para T
men'tos para o Iraque, descobcrto na de exportacjao c importaqao, atraves da ^ 1 f* I mil toneladas clc 0UVIr ? t|UC"a l,'n1 a -rf 

'cm c}-ua
capital italiana, era bem maior do que qual se proccssavam as diversas fascs de /fltlll/lf T1 fl/Y llflTIO flilfffutrf quer lugar, explicou Thomas Coc-
Supunha. fabricaqAo e expedigao do material beli- Uaffipafl/ia tOlUf U 

JUIUU W) ^ ^ ^ hjj»^eKl,re.or do projeto pclo lado

Imunidades O trafico ilegal |>' 7 • „ 0 resultado da cxperienc.a pndcra
pode criar um dificil caso diplomatico c domodelode in 

vt/i/i/in/l S*7~kS~k 1 TY111 J1 ft 1 i~11 CI ^ T~ i T1 influcnciar as negotiates de Gcnc-
abnr uma crisc nas relates cntre os cadas (ate um maxirnode 140 un dades) VOQOQ^ CLIjOlO TlJ/llililiU/i i I Nevada bra, onde americanos e sovieticos dis-
gpvernos da Italia c do Iraque - ate dentro de um container podem scr A cutcm atualmentc as manciras de veri-
porquc toda a operaqao foi realizada transportadas c lanqadas por qualquer lOROlIE— Da Nieeria ao Na Cortia do Sul, ondc mais de 70% I«iWlSSft' camooitstwia ficar as clausulas no tratado de 1974. 0
cpwj.pleno conhccimento c direta parti- tipo de aviao de combate mediante a 

eovernos de todo o mundo aderi- dos homens adultos fumam, centenas de ¦ govcrno Reagan acha prematuro dis-
cjpasao das autoridadcs dc Bagda. que simples prcssao dc um botao clc ctroni- Nepal, g ha contra Q fum(j| nao-fumantes exortavam motoristas e pe- ]poS' \ W cutir uma moratona nos testes nuclea-
nao hesitaram em fazcr uso abusivo das co ou pela programagao de um timer. ram onl;em : P orocuravam destres de Seul, a capital, a desistir de V; : W X J res> alegando que nao tern condiqocs
imunidades diplomaticas dadas a sua Alcm das 27 toneladas aprecndidas enqianto os no q fumar. Em Roma, jovens voluntariosofe- ' ^ /\ \ de surprcender os sovieticos se cles
reprcscntaqao em Roma. quando cram embarcadas a bordo de ad;«si, em 8 

dj reciam magas e flores, aos fumantes que T Callfdrnto N decidircm violar o acordo.
O comando dos enrabinieri revelou um aviao comercial da Iraq Airways, os F™^ q" fcS'Slb«a)S fechados jogassem fora seus cigarros. Na Australia, \ Estaeaprimciravezqucse rcaliza

I que, dc 6 de junho de 1987 a 24 de carabinicri apreendcram 16 toneladas "mantes^os, recintos puoiic ^ a campanha se centrou nascriansas, tendo ? em sol° amcricano uma expenencia
marqo deste ano (quando se dcscobriu c num depdsito de exped.dor romano de gn ueMDra. a urgawu i 

0 governo distribufdo mil camisetas ^ J entre sovieticos e americanos no cam-
apreendcu no Aeroporto Internacional mercadorias c ma s 18 toneladas cm Saude 

JOM5>) 
inicroi^nmeK ^ bebes dc todo o pais com os dizeres: po nuclear e contra as pos.qocs of.c.a.s

dc Fiumicino uma carga de 26 toneladas varias.fabricas das rcg.ocs da Toscana e de existencia, "Nao-fumante novinho em folha." do govcrno dos Estados Unidos.
— pcqas para a montagem das bom- da Lombardia. ..... , ... com um apelo de um morto, o ator Yul 0 ministro da Saude da Nigeria, Oh-
bdSl forarn expedidos para o Iraque, Para se ter uma idem do potencial Dinner vjst0 num teipe gravado pouco koye Ransome-Kuti, anunciou que nao
como mercadoria normal, 188 tonela- das bombas Cluster, bastadizer que sao antes de'morrer de cancer do pulmao, em era permitido fumar em escntdrios gover- -yrwrj 1 • « £: 

' ' -Jjl
das de material belico fabricado na_ capazes de penetrar couraqas de ago de 19g5. „0 que fagam, nao namentais e em breve seriam proibidosos \l/ QC Hi T1 0*1011 fTllPT T 01T,3
ItcUia. Policiais e magistrados romanos 30 centimetres de espessura. fumem." anuncios de cigarros no radio e na tele- d, Q11X11 11 W 3

-m A Uniao Sovi6tica, que tem 70 mi- visao. .

Panama pede a Interpol SSil'SS mundial antidrogasM. ailUlllU ^ imprensa, relacionando os riscos do aos fumantes que acabassem com o vtcto, 111U11U1U1 O
.1 • ~ fumo a saude e salientando que morrem enquanto^em Cingapura o mmistro da DOMINGOS —O governo dos "Nao basta combater o trafico nos

QUI A Q pniltra onosirao atualmente no mundo 2 milhoes 500 mil Saud|Snto 
da Sde Estados Unidos esta pensando seriamente Estados Unidos. Nos tcriamos muito mais

d I LlU-Cl L-UIlLId U UUCIvClv pessoas de doen;as relacionadas com o num ^oytmentado cruzamentcda.ciflaae em criar uma for?a p0Hciai multinacional sucesso se pudessemos interromper a pro-
J , „ mpemn Hin pm nue ele uso do tabaco. O ataque mais vigoroso foi um retdgio da morte para re^strar eomtater 

ifprolusao dc coeafna e duqao e o transito da cocaina nestes cinco"CIDADE DO PANAMA-Ogover- 25 de fevciciro, mesmo 
Ja 

em que ele 0 do jornal dos sindicatos, Trud, que tem numerode habitantesque morriamdiaria assist-ncja aQS -scs |atin| pai-ses", explicou um alto funcionano
no do Panama anunciou que vai pedir a tentou afastar o|genenal luma circulaqao de 19 milhoes de exempla- mente de doengas relacionadas com amcrjcanos na0 t6m condiqoes de americano. Ele acrescentou que a forqa
ajuda da Interpol (Policia Internacional) das Forgas de Dctesa panamenn.is. reSi mas a agencia Tass e o suplemento fumo. controlar as -plantagoes de coca em seus multinacional s6 sera cnada se houver a
para prender dois opositores do general Os ex-consules Juan Sosa e Alberto semanal do jornal do governo, Ezvestia, territorios. A proposta esta sendo levada cooperagao dos paises onde ela iria
Antonio Noriega que estao nos Estados Garcia se declararam leais qo presidente tambdm fizeram apelos para que a popula- —I GENEBRA — A Organizagao pelo secretario de Justiga americano, Ed- operar.
Unidos. Os dois sao Juan Sosa, ex-consul deposto e passaram a atuar como reprc- ga0 deixasse de fumar. LJ Mundia| de Saude premiou on- win Meese, na viagem que ele realiza pela E Washin„ton dojs Di|otos america-
ffiLSaShm8t0n'e0emPrCSa- ^nd«Sdotld»? 

"Nao saio" — Na China, onde hd ^.fSnternacionalSem Tabaco, Republica Dominicana, Colombia, Equa-

O a" tai 
™oi 

Icilb pelo p,omo,o, H fe jKgltSSSTi diversas LHm.ll.l.. . MM*. dor' *» ' 
. mjmm m m. «11984

especial Alvaro Visuetti depois que o ^errubar o general Antonio Noriega. 'Iwilo Sda?aoro'ibic«o de funtor mundiais que promoveram a ideia de Um alto funcionano americano, inte- e 1986 para levar armas e ajuda humamta-

EsoS^nfead Na ordem de pris^o baixada pelo SSais publicds coSumUe carm uma soc.edade sem fumantes. Entrjjg

ma cm Nova Iorque, Alberto Garcia, e governo do Panama, Sosa, Garcia, Lewis colocado prdximo, ao 
guload|Mao 

Ts6- premiados por adenr a uta contra da for?a multinacional foi Iangada Rjelo Betzner e Michael Palmer depuseram
contra o presidente deposto Eric Delvalle, e Delvalle sao acusados de traigao 5 Tung, outro fumante mveterado. U_ cartaz fumo estavam 0 presidente cubano Ft- de cstudos irfado por Reagan para ontem ante a subcomissao sobre drogas e
nne esta escondido sob protegao dos patria", crimes contra a personahdade do mostrava um feto no utero da mae e os de, Castro e 0 ex.prcsidente americano formular a politica americana de combate terrorismo da Comissao de Relagoes Ex-
Estados Unidos, na Zona do Canal. Estado, usurpagao de fungoes pubheasjs dizeres: "Nao saio enquanto papai nao 

Jjm Carter_ as drogas. teriores do Senado.
"A deposigao de Delvalle ocorreu em crimes contra a seguranga da economia . desistir de fumar. |

Tashkent, URSS rr-APP ¦

^jibuMal^E^^orbaclwv'anunciaram 11

EUA e URSS super am BMHIM A torne-se forte, juntese a nos.

a p • HIH RAIS e um documento que todas as empresas devem

imDaSSe no AtCffaniStaO ¦¦¦ BIHllpreertfc#eei|garat§0dif^^erfo,8e;tiver|6
_ 50 empregados. At6 o dia 04 de abrtl no caso de mats de

moscou — Os principals obstacu- Em Islamabad; o presidente paquista- 50 emDreaados Em fita magn6tica ou disquete ate o dia
los-a retirada sovidtica do Afeganistao ncs, Zia Ul-Haq, anunciou os progressos a 15 de abril.
Coram rcmovidos e o Exercito Vermelho no Parlamento, com a frase otimista de I
coffega a deixar'aquele pais no dia 15 de que "com a graga dc Deus, o milagre do HBBH  
mate, anunciaram em comunicado con- seculo 20 aconteccra". Ele disse que os 2
junto o dirigente sovietico Mikhail Gorba- milhoes de refugiados afegaos que
chev c o presidente afcgao Najibullah, ao no Paquistao poderao voltar para casa em A MIDI A DCDEE1TA"
final de dois dias de reuniao no Uzbequis- seis meses, mas advertiu que os rebeldes ¦¦ ¦¦ ¦¦ A UUlLM rtHl LI ll%«
tao, Asia Central sovietica. Em Washing- .mugulmanos, que ha oito anosusamo pais DAICirrC
tori; o presidente Ronald Reagan se con- como base, continuarao a luta. Suas pala- ¦¦¦ lfMI9/wLra
fes'son "caufelosamente e coa- vras foram confirmadas por Mohammad ¦¦¦ ¦ ¦
liza'o rebclde mugulmana que luta contra o Younis Khalis: "Nossa guerra santa vai I H||H A CaixaECOnOITlica Federal entende

SEXS'***"*"*' L IVIIUUI IhU 
tUd0d?R^lPn^nTto?o

O presidente do Paquistao Moham- «m como protagomstas oficiais o Paquis- H | Hfli qualquer dUVlda, preStandO todo

mcd Zm Ul-Haq, afirniou que Estados tao e o Afeganistao. que scrvcm de facha- ___ 
^HI tipO de informagao, finanCiandO

Unidos e Uniao Sovietica superaram o da para Estados Unidos e Uniao Sovicti- aCOntflbUIQaO, OferecendO
impasse que vinha sendo definido pela ca. Os rebeldes mugulmanos que r"ebem tlBinamentO, dandO SegUlcUIQaa

tudoquesuaempiBsanecessita
reprcscn- ¦¦¦¦ H ¦¦ para0preenchimentocorreto

verno afegao. A Uniao Sovietica recusava tados pelo Paquistao. A posigao deles e de do fOimulariO.
isso, alegando que nao se pode comprar deviam dialogar diretamente com Por iSSO, SUa meihor OPQaO

Hlli, Cautela — A reagao americana foi Na Arabia Saudita, onde rcaliza sua I
cautelosa: dois dos principals auxiliares do missao de paz nao muito bem sucedida, I
presidente Reagan, o chefe da Casa Civil, secretario de Estado americano, George ^^^PA|XA EC0N0MICAHoward Baker, e o assessor de seguranga Shultz, disse que um acordo dc paz I I

Genebra'antes^de soltar os fogos^Os dois te algum tempo insistiram numa solugao I  B J ~ u ~ 4"'!,s=

j I lados acabaram chegando a um acordo que dcclararia moratoria no fornecimcnto V
¦ dentro do principio de simetria: a ajuda de ajuda militar pelos dois lados mas os I ' 

Ppf f
1 americana continuara na mesma propor- sovieticos nao aceitaram a ideia. I . : l. jggf k ijip S

gjio da ajuda sovietica a Cabul, com uma O sorriso do presidente afegao, Naji- A II it 11declaragao mutua de intengoes para redu- bullah ao lado de Gorbachev nao reflete I 1| V I
zir o fluxo de armas. Em Genebra, o sua verdadeira posigao. O dirigente sovie- I * k t- I Imediador da ONU, Diego Cordovez, tam- tico esta decidido a acabar com o peso da I Ik IS racrm i 1 1 JAbem se declarou otirrjista, mas revelou que intervengao na sua politica externa e inter- j ' 

6 „ngS
esta sofrendo "terriveis pressoes" e que na, por isso decidiu abandonar seu aliado '
ha "decisoes bastantc dificeis a frentc". a propria sorte, ainda que muito armadoe . /*niipnuA i#>er CAPMEV
Como exemplo das dificuldades e da com- municiado. O descontentamento afegao I Mini<t^rinda HflhilflcSo UrbaniSITIO G MCIO AmDIBnt© GUV,tKNU JU3t
plexidade tecnica do acordo, Cordovez foi demonstrado ontem pela total ausencia I Vav' TUDO PELO SOCIAL
disse que o diplomata chcfe de cada de qualquer representante do regime de
delegagao tera que assinar 50 documen- Najibullah na sessao de negociagoes reali- I 1
t6s. zada em Genebra.
—. V \

.. . ¦ , / jA { —
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NOVA IORQUE— Da Nigéria ao
Nepal, governos de todo o mundo aderi-
ram ontem à campanha contra o fumo,
enquanto os novã-iorquinos procuravam
se adaptar à lei, em vigor desde a zero
hora de quarta-feira, que interdita aos
fumantes os recintos públicos fechados.
Em Genebra, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) iniciou o primeiro Dia In-
ternacional Sem Tabaco, lançado para
comemorar seus 40 anos de existência,
com um apelo de um morto, o ator Yul
Brynner, visto num teipe gravado pouco
antes de morrer de câncer do pulmão, em
1985: "O que quer que façam, não
fumem."

A União Soviética, que tem 70 mi-
lhões de fumantes, deu seu apoio à cam-
panha da OMS com uma série de artigos
na imprensa, relacionando os riscos do
fumo à saúde e salientando que morrem
atualmente no mundo 2 milhões 500 mil
pessoas de doenças relacionadas com o
uso do tabaco. O ataque mais vigoroso foi
o do jornal dos sindicatos, Trud, que tem
uma circulação de 19 milhões de exempla-
res, mas a agência Tass e o suplemento
semanal do jornal do governo, Ezvestia,
também fizeram apelos para que a popula-
ção deixasse de fumar.

"Não saio" — Na China, onde há
300 milhões de fumantes—o mais famoso
é o líder Deng Xiaoping, de 83 anos —, o
governo defendeu a proibição de fumar
em locais públicos com um grande cartaz
colocado próximo ao túmulo de Mao Tsé-
Tung, outro fumante inveterado. O cartaz
mostrava um feto no útero da mãe e os
dizeres: "Não saio enquanto papai não
desistir de fumar."

O^pSwsX

Califórnia

Washington quer 
força

mundial antidrogasPanamá pede 
à Interpol

ajuda contra oposição

"Não basta combater o tráfico nos
Estados Unidos. Nós teríamos muito mais
sucesso se pudéssemos interromper a pro-
duçào e o trânsito da cocaína nestes cinco
países", explicou um alto funcionário
americano. Ele acrescentou que a força
multinacional só será criada se houver a
cooperação dos países onde ela iria
operar.

Em Washington, dois pilotos america-
nos envolvidos com o tráfico de drogas
revelaram ter sido contratados entre 1984
e 1986 para levar, armas e ajuda humanitá-
ria (roupas, comida e remédios) aos con-
tras da Nicarágua. Os dois pilotos, Gary
Bctzner e Michael Palmer. depuseram
ontem ante a subcomissão sobre drogas e
terrorismo da Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado.

'SÂO DOMINGOS — O governo dos
Estados Unidos está pensando seriamente
em criar uma força policial multinacional
para combater a produção de cocaína e
dar assistência aos países latino-
americanos que não têm condições de
controlar as plantações de coca em seus
territórios. A proposta está sendo levada
pelo secretário de Justiça americano, Ed-
win Meese, na viagem que ele realiza pela
República Dominicana, Colômbia, Equa-
dor, Peru e Bolívia.

Um alto funcionário americano, inte-
grante da comitiva de Meese, disse ao
jornal Washington Post que a idéia inédita
da força multinacional foi lançada pelo
grupo de estudos criado por Reagan para
formular a política americana de combate
às drogas.

25 de fevereiro, mesmo dia em que ele
tentou afastar o general Noriega da chefia
das Forças de Defesa panamenhas.

Os ex-cônsules Juan Sosa e Alberto
Garcia se declararam leais qo presidente
deposto e passaram a atuar como repre-
sentantes diplomáticos de Delvalle nos
Estados Unidos, participando das articu-
lações com o governo americano para
derrubar o general Antonio Noriega.

Na ordem de prisão baixada pelo
governo do Panamá, Sosa, Garcia, Lewis
e Delvalle são acusados de "traição à
pátria", crimes contra a personalidade do
Estado, usurpação de funções públicas e
crimes contra a segurança da economia".

Tashkent, URSS — AFP

"CIDADE DO PANAMÁ— O gover-
no do Panamá anunciou que vai pedir a
ajuda da Interpol (Polícia Internacional)
para prender dois opositores do general
Antonio Noriega que estão nos Estados
Unidos. Os dois são Juan Sosa, ex-cônsul
panamenho em Washington, e o empresá-
rio Gabriel Lewis.

O anúncio foi feito pelo promotor
especial Álvaro Visuetti depois que o
governo baixou uma ordem de prisão
contra Sosa, Lewis, o ex-cônsul do Pana-
má em Nova Iorque, Alberto Garcia, e
contra o presidente deposto Eric Delvalle,
que está escondido, sob proteção dos
Estados Unidos, na Zona do Canal."' A deposição de Delvalle ocorreu em

i—j GENEBRA — A Organização
l—l Mundial de Saúde premiou on-
tem, no Dia Internacional Sem Tabaco,
diversas personalidades e instituições
mundiais que promoveram a idéia de
uma sociedade sem fumantes. Entre os
premiados por aderir à luta contra o
fumo estavam o presidente cubano Fi-
dei Castro e o ex-presidente americano
Jimmy Carter.

mmm

TORNE-SE FORTE. 1UNTE-SE A NOS.

RAIS é um documento que todas as empresas devem

preencher e entregar até o dia 22 de fevereiro, se tiver até

50 empregados. Até o dia 04 de abril no caso de mais de

50 empregados. Em fita magnética ou disquete até o dia

A DUPLA PERFEITA:

RAIS/CEF.

A Caixa Econômica Federal entende
tudo de RAIS. Está pronta para tirar

qualquer dúvida, prestando todo

^ tipo de informação, financiando
B a contribuição, oferecendo

treinamento, dando segurança a™ tudoquesuaempresanecessita
^ para o preenchimento correto

do formulário.
Por isso, sua melhor opção

Ih é entregar a RAIS na Caixa
Econômica Federal.

GOVERNO JOSE SARNEY
TUDO PELO SOCIAL

Ministério da Habitação Urbanismo e Meio Ambiente
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JORNAL DO BRASIL IZZTZ ,

_ 11 ,aol MARCOS SA CORREA - Editor ' Fundado em 1891 —
M. F. DO.NASCIMENTO BRITO — Presldtnte do Coruelho ? O"' *\

J. A. DO NASCIMENTO BR1TO — Dlrtlor Preildtnlt FLAVIO PINIIEIRO — Editor Extcullvo > W* '' \ xI
——————' *»/

Primeiro Degrau

governo comunicou & nagao as primeiras porte avantajado um grau de tensao social que
O medidas com que come?ard a cumprir o desautoriza qualquer adiamento das providencias | /
comnromisso de demolir o deficit publico. Lanija- corretivas. ^ /
seTo trabalho pelo lado dos gastos com o pessoal A partir deste momento, o governo nao tera /^) V>K\J 

'• '
seaouaoai p b mais como voltar atras ou desacelerar as provi- . {//&£ f / /f VVda admimstrasM direta e das empre^pubucas e 

san£adoras; as medidasprecisam passar lV / W4autarquias da constelasao federal. Suspendeupor 
fren^^j^as&o, rartando dopou que a iiicen'. 1 ?s. 

,IcPh J I iRPs A restituicao dos tivam e esvaziando bolsoes sociais onde se refugia i J//, ______— K——^ '

fgafBtapg arns-aaasjare _.T>f

ttWT ssksssssstb'H.^sisn*durante o congelamento #U . • 0 ministro da'Fazenda anunciou ontem pro- ^^^_^====\L—- 4^ ^
, , E cedo para avaliar onfoamento videncias para drenar o excesso de funcionarros n ¦ ¦¦'»<<
medidas, que representamapena pg mediante estimulos a aposentadoria em qualquer
do sinal_ de uma empreitada de muito maiores 

t 
, de seryig0 Projetos de lei iriio a0 Congres-

proporsoes. Valeu comotest® 
^ 

^ So para isso e para repor 0 servicjo publico nos r :
?oes do gove"0; Com prazo P , dentr0 do termos de dedicagao profissional exclusiva. •
medidas profundus, e colher .. > numero de servidores publicos que acumulam
seu mandate 0 Presidente Sarney almhou-se pe a , enormc, e desproporcional 0 desper- ¦
necessidade de recuperar.0 atraso no imteamento 

^ |g recursos 0 c6rte das acumulagoes so

Sblicoir0'3 
Partl U9a° tfara beneficios, porque nao ha quem possa CaftaS

A na^ao esta ciente da gravidade da situaqao Hpspmnpnhar m^rde^m^fund^ I Fsnanto 
~ 

lhcs aquilo a que tcm dircito Icgalmcnte O conjunto dcstas medidas rcpresenta 
j..nnimin Hpcmitnri7nndo todos OS sofismas desempennar mais ae uma iungao em emprctUb ILSpaniO (...) — Mucio Vianna Cunha — Niteroi apenas um pequeno passo na luta contra 6 t

econonnca, desautorizan _ ^ ,, diferentes, no mesmo horano. Ha uma quantlda- £ cspantoso o que acabo de ler na /Rn desmatamento, que ocasiona erosao, asT. l
que, a pretexto de evitar a recessao, apena 

exorbitante de servidores que acumulam de edigao de 6/4 do jornal do brasil, . sorcamento, enchentes, desabamentos e I
retardaram O inicio do combate a mflaqao. t>abem omnrp|)n. Mi _irn„ p hf?ra de acaK„r coin pUgina 2, sob o titulo Ministro garante que L,OnStltUinte mortes. Mas como demonstra a carta <fo,l
tambem OS brasileiros que 0 deficit publico e a tres emp g P o governo quer clei^ao. Na cdi?ao de 31/3/88, em chamada dc sr. Juer Oliveira, o problema ecolffglco e [
Mntnra mip nhistece de inflacao a economia abusos e privileges. Nada do que ali sc publico!! 6 verdade. primcira pigina, tomamos conhcdmento cultural ccivilizatdnoe depende do dcsaM
adutora que aDastece ue UIUM; 'nHippc Os servidores que tem um unico emprego exceto que passci o fim de semana na de pr0p0Sta: dep. Ulysses Guimariies, de mamento dos espintos e da conquista de
brasileira e detenora OS salanos. us maices vivem OS que trabalham diariamente Bahia, mais precisamente na Ilha de Ita- J{ horas de trabalho de sessao por dia, cora?oes e mentes para a defesa da vidii-,"
mensais alarmantes ja apontam com nitldez a mnlnarecei^ nontualmente saberao entender parica, na residencia de um amigo, literal- atitude brilhante, mas que contrasta com da naturezae das Hberdades. Carlos Minc^l
nmvimiH'iHp fl-i rpppssao fillC a COndesCCndenC a comparecem poniuaimentc, bducidu cniciiuci. mente dentro da casa dele, de onde sai no bres dcputados acabam de deputado estadual-PV - Rio de Janeiro,
proximidade da recessao, que a conaesccnuenud 

que as medidas para enxugar despesas p bl s4bado para assistir ao casamento da filha ° q0Uvear°Squne° e um turno maximo de . (com as altas taxas de mflagao nao cons g sgo jndispensaveis. Sem elas iremos todos de de um amigo no municipio de Morro do horas diarias, i&straiido que & imSfepi Pe^as mfantis _ .1
manter a distancia. roldao' Dorque a crise esta delineada em toda Chap6u. 1 regulamcntar normas trabalhistas tao Com atengao a carta enviada a esse i

Nao ha mais, portanto, como deixar de PYtpncan f) poverno tera aue tomar OUtras Durante o tempo em que permaneci abrangentes e inseridas na Constituiqao. jornal pcia senhora Ine Baumann, sobre
MZ . w.f|n-Sn ™ ramnn aberto antes que a sua extensao. U governo lera que lomar uutrab n0 cstado nao flz qualquer contato com Tem0^ respeitar as nossas difercnqas Jos 

crit^ios de esCoiha das pegas infantis ,
enfrentar a inflacao em campo aoerto, ani q medidas corajosas para acelerar OS resultados, politico algum. E, retornandc»a Brasilia, i0]J, c a peculiaridade de cada empre- dcvam ocupar o Teatro Laura Alvim,
luta tenha que se terir nas auas irenie:, uc 

pojs de outra forma a crise chegara antes que se nao falei a nenhum jornal sobre o que o sa para nao inviabiliza-la por excesso de esclarccemos que: O horario infantil aiftdk'j
combate ao mesmo tempo. A recessao nao vai nr0duzam OS beneficios dos sacrifl'cios. JORNAL DO BRASIL publicou. Per- regulamcnlasa0 e encargos. Laucfdio Coe- esta em fase de experimentaSao, devendo..

Todaa^na?^)aceitaascotasdesacrificioque

que 
CparSas°j4ES 

^
persisitir. Comegou ontem mas precisar^ acele- djmensoes reais do mercado, reduzindo custos, I ro nsc sao dos camarins, a distribuisao dos espa^ 1
rar, a partir de hoje, medidas coerentes que imoera'tivo de sobrevivlncia; Sobrevive- ¦ N/da R.: o jornal do bra- ?os para cenados, os s.stemas de iiumma-' t

j„cnoOC p fomm pair a inflacao. COmO imperaiivo tl . .. . SIL haseou-sc no relato feilo na ultima qao, maquinana etc., que.cstamos em vias l
enxuguem as de P 5 ram, ate acjlli, com 0 sacrificio unilateral a que I segunda-feira pelo deputado Cesar reso^ver m0C^0 a oferecer o maior I

0 congelamento da URP por dois meses tem Estado se esquivou. Neste momento, porem, Maia (PDT—RJ) a bancada de seu confortopossfveUscompanhiaseperfejta.l
o sentido politico de simbolizar uma determina- BOverno reconheceu que o desequilibrio de trata- partido da eonversa que tivcra na / fil\ oPeracionaiizaSao dos espetdcuios.(...). I

Sao que a naSao espera seja defiuitiva, alto de ^ent0 foi perverso: o deficit publico assumiu BSafeTS2S»SS 
/ ^ MX

abrir prazo para outras medidas que ampliem e dimensoes catastroficas para todos e passou a ter viana. 
^ JNazismo

acelerem as a?oes governamentais. A imensa prioridade absoluta. -. Reporto-me, sob protestos, ao artigo T
parcela dos servidores publicos e funciondrios de primeiras medidas estao ai: valem como Desatio contido em nosso^jornal do brastl,
empresas estatais, passado o primeiro momento, um adiantamento a opiniao publica. Outras estao Os constituimes que a toda hora s6 

NarisbtS^teSS't
sabers entender que a medida 6 uma necessidade engatilhadas: o Congresso tera que mostrar um LiMrar'aSe'^s^democrala^lobca'ndo na EleiQao de prefeitos rormar partido. Para inicio de conversa^l
urgente para que se desative a crise em gestaeao. novo prau de compreensao das necessidades urr Constituicao a nao obrigatoriedade do Pretendem alguns constituintes adiar desde quando um brasileiro, flamenguista e
Os sacrificios salariais serao recompensados, a teS) aprovando rapidamente OS instrumentos voto para todos OS brasileiros. O que, a as eleiSoes portelense pode ser .gualmente, com ken,

seu tempo, com resultados que dependem exclu- que ajudarao a enxugar o excesso de funcionarios prefeitos e vereadores. ?a 
Mat fa quTo ridicuio HBArman-J,

sivamente da disposigao de todos para espera-los. publicos e a reduzir 0 deficit. Ciente de que SO djdato e a re'speitar reaimente o elei- Esta atitude igndbil deve ser classificada do Zanine Junior (il duce, sem duvida) I
Nao ha solucao que possa dispensar uma fase node ser dele a iniciativa, 0 Executivo se obriga t 0fs irt depender dele para sua elei- como uma imoralidade [egislatwa 

alem 101 figuras para serem fundmou• 
de sacrifl'cios gerk^que'apenas cSmeSa. Ate que Ltomaticamente a dar prosseguimento a aSao H - 1se inverta a tendencia avassaladora assumida impnmir velocidade as decisoes. I ek'itoral Por fala? em poder economico Na democracia que desejamos para nomes de inclita reputagao que, acredito,-]
pelos exorbitantes gastos publicos, nao se podera E ao governo, e SO a ele, que compete seria oportuno que a nova Constitiiigao nosso pals, o sufrdgio popular como forma comporiam bem a nomenclatura dessa4
anular a hipotese de privates para todos os entender que nao mais podera ceder as inj undoes I limitasse os gastos com a campanha eieito- de est»iha.doa go vem_an df^

niveis da sociedade. ChegOU 0 momento da pollticas, sobretudoas de natureza fisiologicaou rcpresentantes do povo d'a mais de acordo sos FltksUs (Pena de Morte) do Amaral
OpQaO-. ou 0 sacrificio consciente de todos, ou a as tenta§6es ideologicas, de finalidade eleitoreira. °"gee. 

ir0 Rio fc Janeiro. ' com o regime que sonhamos. As elei?oes Netto, Joao Paulo (Gasometro) Burnier, j
crise que nao fara excecao. 0 que se pode entender como sinal politico, no municipals constituent as bases da demo-. Jorge Boaventura e outros do mesmo

Nenhuma naqao pode deixar-se esmagar pela bom sentido, e a convic5ao que o governo tera de Rio limpo? 
gjj. 

(.«)(...). » *

diferenca entre a sua receita e as despesas, sem demonstrar, nao fazendo a menor concessao aos No informc jb — Lance-Livre da que foraYn preViamente demarcados por
que o instinto de sobrevivencia desperte para polfticos, e garantindo todos os instrumentos para lei' nem Por .mais W dia' Receita Federal
exigir medidas de salvagao publica. E este o caso demolir o deficit publico. Em seu lugar devera campanha RioTimpo, Rio Undo com o ^Utu,ntes 

na0 rece eram p° Ouanto a noticia veicuiada na edi^ao I
brasileiro: a na^ao sente a proximidade da erguer-se uma na§ao adulta, capaz de viver na objetivo de conscientizar as pessoas a nao Argumentam OS idealizadores de tao de 6/4/88, cumpre i Delegacia da Receita l

hiperinflacao e pressente as conseqiiencias poll'ti- economia de mercado e na democracia, pois sujarem a cidade. O baino mais limpo escabrosa proposi?ao que o objetivo deles Federal no Rio deJaneiro esc'arecer a
,,,c ox „m tnHa inflapnn Hpsse liherdade e indivisivel sera premiado com trofeu a ser entregue a seria fazer economia com uma unica elei- opmiao publica, que, por respeito dev^lo

cas nela lmpllCltas. Ha em toda intlaqao aesse lioeraaae e inaivisivei. I associa^o de moradores". " cao para todos. E preciso que se esclareqa, e merecido aos contnbuintes domiciliados ,L
Apesar de jS haver reclamado & entretanto, que o mais importante e me- em sua jurisdi^ao, jamais em tempo algum j

. Comlurb por telefone e atraves de carta [hor g a elei?ao dos prefeitos e vereadores, adjetivou suas operaijocs fiscais com tqr- J
T)*.-! /-vt—I r\ r» r\ Ok /H ao JB, o lixo continua a ser despejado separadamente das eleitjoes para Presi- mos grosseiros, pejorativos ou ofensivpsa I
YllUriU.Clvlt/ 111VC1 LlLlCl pelos garis ao lado da portaria do edifcio dente da Republica e governadores do qualquer comumdade, local ou setor ecp- l

de n° 403 da rua Santa Clara no exato estado, a fim de evitar que aqueles sejam nomico. Braulio Ribeiro Cafe — Delegado

OtPYtn 
nnrnv'ldo Dela Constituinte tratando 33 membros que a Constltuinte estabeleceu como local onde se acha uma placa com OS eleitos na sombra destes ultimos, sem da Receita Federal no Rio de Janeiro, "i'

An InHUslin P HHP rria O Suoerior sendo 0 numero minimo de seus membros terao dizeres: "E proibido jogar lixo neste local, considerasao aos m6ritos de per si. "Mntnpntn hi«stnrifn" MuLdo Poder JlldlCiariO, e que cna 0 superior trancfnrmar-<;e em mais de 100 — na opiniao Comlurb". Sera essa uma maneira de nao o povo brasileiro deve reagir e impe- Momento IllStOriCO ^ ju .
Tribunal de Justiga em substltuigao ao Tribunal ue iranMU iiidt sc CIU iuan.u«u deixar nosso bairro concorrer ao precioso dir o adiamento das elei?oes municipals, 0 editorial Momento Histdrico (jfe-
Federal de Recursos vem atineir uma das melho- de especialistas na materia ou ate ZUU para Uc trofeu em tao boa hora planejado pela julgando nas urnas OS polfticos e OS politi- 3/4) constitui um dos instantes marcarttc'S"]1

t hrndlpir-ic- n Siinrpmf) Tribunal conta do numero infindavel de processos. I Comlurb e Riotur? Dea de Medeiros Rum- queiros, duas coisas bem diferentes. Ana- da ininterrupta reflexao critica desse gran-T
Federal 

SqSe "a "ulgat'exclusivamentc 

|||xpau?ao 
de: I 

T" 
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assuntos constitucionais. nefasta a pnmeira vista, mas o que ela tra u Aposentados-I l. Brfgido nosso estado e da cidade do Rio de
, . _ jt um exame minimamente cuidadoso, e O tato de Engenheiro aposentado do Ministerio ran Janeiro, indicando as suas grandes voca- I;

Nao temos naoa a gannar com iis>u iuu 0 pal's nao tem justica — sem demerito para da Saude, ao telefonar para o setor de rrc ?oes economicas, sociais e culturais e
pelo contrano. 0 Supremo era 0 unico tnounai ^ membros do Poder-Judiciario. O aparelho da inativos para saber quando sairia o paga- V\ C apontando as pollticas e estrat^gias desti-
do pal's sobre 0 qual repousava a absoluta con- ' 

iiistica e esnantnsamente antiauado e des- ment0 dos Pr^ventos correspondente ao \V nadas a transformar em realidadea nossa
finnrn de todos "Vou ao Supremo" — era a frase nossa justi^a e espantosamente annquauo e u^ m&de fevereir0i j4 em atraso> me foi dito V\ aspirasaocomumderenavaSao estruturai.
tian?a de todos. vou ao sup 

provido de recursos; e num. pais sem JUStiga, Lueodinheiroseriacreditado emseguida, I Impoe-se que o poder publicoe a socieda¬
de quem tinha ainda uma esperanga ae ver a sua obviamentei nada pode {uncionar bem. 2 que eu passasse na sede do Minist£rio, ft || I 1 i\ niobilizados e solid^rios, extraiam de I
causa reconhecida. Sem justiga na base, as causas ganham espan- Avenida Brasil, para apanhar a relasao 

dedmeTliorld(L t' Anmury Tem^^l^'presT
Com a nova estrutura do Poder Judiciario, o tosa VolatilidadeN; tendem a subir incontrolavel- g^gfSSdaS S M dLTe da ConLeTaio das A^oes

Supremo deixa de ser a instancia de recursos mente na dire^ao da cupula — processo que naAv. Brasil... Tenho 74 anos, acabo de | I | igMWDCr> i Comerciais do Brasil — Rio de Janeiro.
extraordinarios— atribui^ao que passa para o Supremo ordenava com a sua experiencia e a sua sair de uma crise cardiaca e me pedem Amnntarao de oerna 

—TT
Superior Tribunal de Justiqa. Nao e uma simples respeitabilidade. Agora, nao ha mais limites para para comparecer a Av. Brasil, em vez de '
mudanga de atribuiqoes. Em torno do Supremo, a essa levitagao; e pagam os niveis mais altos pela Ecologistas fa?amas cocoes necessaries na l.^rd
nossa pratica jurxdica tinha criado, quase ao estllo desorganizaqao da base. precede o pagamento. E OS outros cente- O pals sofre com a violencia, a misdna, publicada no dia 26/3/88. intitulada Ampu- J
norte-americano, 0 principio da seletividade. Isto cerja necess'aria uma reforma que alterasse nas de aposentados, igualmente idosos. a crise moral, as catastrofes ecologicas eo tada a perna do doente errado. A verdade <j
p n Qnnrpmn puidava dos recursos extraordina- „ -r, octrlltllr„ omnprraHa Pm I alguns tambem cardiacos, reumaticos. hi- sr. Victor Juer Oliveira (Cartas, 3/4/88) ^ a seguinte: o sr. Durvalino Saturnirnvde.,.

.' P , - I .¦ Cnm ;cm la tp em profundldade essa estrutura emperrada. pertensos etc,"obrigados a tomar duas ou investe sua furia contra quem. Contra os Souza foi submetido a amputaijao de uma I
rios, mas de maneira seietiva. torn lbbO, id-be vez disso, vai-se mexer na cupula — eexatamente tres conduces s6 para apanhar um pape- corruptos? Contra OS poluidores? Os ja- de suas pernas. por estar acometida de'
criando uma jurisprudencia. Q que 0 Supremo nas atribuicoes do unico tribunal que funcionava I lucho com o reduzido numero de cruzados gun?os?Nao. O sr. Juer resolve derramar gangrena isquemica ateroescler6tica. O -
acolhia, ganhava foros de assunto relevante, sem uma falha E mais uma das muitas "pirami- • pagos em 87? E de bradar aos ceus. o seu (5di0 contra OS ecologistas e nossa cifurgiao foi o dr. Rcnan CatarinaTinocov'l;
fctnhplpriT um narlran iuri'dico a ser Utilizado . . , ,, - . ;,]• j 1 Alvaro Milanez — Rio de Janeiro. campanha Quem desmata, Mala e em com larga experiencia neste tipo de mter-estabelecia um paorao junaico, a ser utinz.duu des invertidaS em que e prodiga a realidade particular contra nosso projeto de lei que vencao '
pelas outras cortes. brasileira; e uma lastima para a nossa tradigao Aposentados-11 restringe e coibe o uso indiscriminado da Todos os comprovantes reiativos'iio

O Superior Tribunal de Justica passa a ter a jurfdica, que se ve modificada onde nao havia (...) Um segurado que se aposcntoj we^ria de Mefo diagnostico i indicaqao do ato bperatOTid'''
obriga^ap de acolher todos os recursos extraordi- necessidade disso. atingindo-sc um patrimonio
narios. E facil adivinhar 0 que vai acontecer. OS nacional. calculada sobre 12 meses apenas) hoje to, como supos erroneamente o sr Juer em jtaperuna gm momento al-.J.

I esta percebendo menos que cinco. mesmo Oliveira). ^.. _ cum realizou-se a intervenqao cirurgica.l
considerando apenas o salario minimo de Afirma o sr. Juer que os eco 8 em outro pacjente. O proprio sr. Durvalj; I

TOPICO referencia! (...) Na Nova Republica a sao demagogos e que nos preocupa n0 Saturnino de Souza autorizou a ampu:J
. . |A transgressao impune e caracteris- alguns "contatos relevantes" de modo situaqao se agravou porque at£ o governo mais com as o^ane.ras tag5o de sua perna depMb ser informa-

Barbarismo t.ca do clM de abandono em que aquepudessemagiremtodatranqu.il- do senhor Joao Bapt.sta F.gueiredo as cnanW^ll^^^Vftimas .das do pelo medico ass,stente da gmvidade dq l
Em Petropolis, comeqam a ser des- Petropolis mergulhou por culpa de ad- dade. Petropolis paga um preqo desco aposentadOnas a.nda alcanCavam cmco "^^^d^desabamentos 

e da leptos- seu quadro chn.co Dr. garde 
A Bor-

matadas as nascentes do rio Piabanha. ministraS6esdesastrosas-culminando munal por esses acorcfos f<Stos a som salSnos mm.mos mas do I> ano <Cruzado ententes. d Somerj - Sodedade
no bairro da Mosela. 0 Codigo Flores- com a atual. Toda uma area de prole- bra, que sao muito rendosos para os pre 

Jn-n , sua situa?ao ficou p P 
a campanha Quem Mata MMica do Estado do Rio de Janeiro.

tal e expllcito a esse respeito: toda area qao ambiental vai sendo destruida pela seus contratantes. enquanto a cidade fome '0S(-0 
recebendo scm t]UC qua| propoe ainda: a) tombamento da Mata I

de nascente tem de ser preservada, aqao dos tratores e moto-serras: mas se fica com 0 prejuizo. querbrgao do governo sepreocupe com Atlantica no Rio: b) o programa cada As cartas ser6o selecionadas para publico,, f,sendo proibido 0 desmatamento. 0 alguem nao passa casualmente pelo O caso das.f isso (seja o Executivo seja o Legislativo). famflia, uma irvore; c) o uso do gds nQ (odo ou em ^ en»re as quS ,
Piabanha e no vital para a comumdade local e nao da alarme. nao ha nenhum umexemploLanSo um apelo aos responsaveis por natural nas ceramicase olanas dabaixada assinatUra, nome completo e leg!- ¦
petropolitana — que ele as vezes inco- risco de que os transgressores sejam so com que vem sendo administrada situacao no sentido de reeulariza-la. para evitar o corte dos manguezais para it confirmacao
moda com seus transbordamentos. Mas incomodados. uma cidade sob todos OS aspectos ex « desfalques que^^mTnrti lenha; d) a criado da drea de proteqao vel e •nder^o que perm,to conf,rmaSaa. .
nao e desmatando nas nascentes que se Provavelmente. eles tiveram ate a cepcional. Extgem-se proyidtncias que | cando contra os aposcntados e pagando- ecologica Mendanha-Gencmo. previa. |
resolve 0 problema de um rio.. / precauqao de fazer antecipadamente. interrompam a barbaridade
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JORNAL DO BRASIL

Primeiro Degrau

governo comunicou à nação as primeiras
— medidas com que começará a cumprir o

compromisso de demolir o déficit público. Lança-
se ao trabalho pelo lado dos gastos com o pessoal
da administração direta e das empresas públicas e
autarquias da constelação federal. Suspendeu por
dois meses a reposição das perdas de poder
aquisitivo através das URPs. A restituição dos
dois meses suprimidos virá ao seu tempo, na data-
base do aumento de cada categoria. Nos níveis
inferiores de remuneração, haverá um abono
durante o congelamento das URPs.

É cedo para avaliar o alcance das primeiras
medidas, que representam apenas o pagamento
do sinal de uma empreitada de muito maiores

proporções. Valeu como teste das novas disposi-

ções do governo. Com prazo para estudar e tomar
medidas profundas, e colher resultados dentro do
seu mandato, o Presidente Sarney alinhou-se pela
necessidade de recuperar o atraso no saneamento
financeiro, a partir da redução drástica do déficit

público.
A nação está ciente da gravidade da situação

econômica, desautorizando todos os sofismas

que, a pretexto de evitar a recessão, apenas
retardaram o início do combate à inflação. Sabem
também os brasileiros que o déficit público é a
adutora que abastece de inflação a economia
brasileira e deteriora os salários. Os índices
mensais alarmantes já apontam com nitidez a

proximidade da recessão, que a condescendência
com as altas taxas de inflação não conseguiu
manter a distância.

Não há mais, portanto, como deixar de
enfrentar a inflação em campo aberto, antes que a
luta tenha que se ferir nas duas frentes de
combate ao mesmo tempo. A recessão não vai
esperar mais. Estando o déficit público identifica-
do como o grande gerador da inflação, é por aí

que o governo teria que começar e terá que
persisitir. Começou ontem mas precisará acele-
rar, a partir de hoje, medidas coerentes que
enxuguem as despesas e façam cair a inflação.

O congelamento da URP por dois meses tem
o sentido político de simbolizar Uma determina-
ção que a nação espera seja definitiva, além de
abrir prazo para outras medidas que ampliem e
acelerem as ações governamentais. A imensa

parcela dos servidores públicos e funcionários de
empresas estatais, passado o primeiro momento,
saberá entender que a medida é uma necessidade
urgente para que se desative a crise em gestação.
Os sacrifícios salariais serão recompensados, a
seu tempo, com resultados que dependem exclu-
sivamente da disposição de todos para esperá-los.

Não há solução que possa dispensar uma fase
de sacrifícios gerais, que apenas começa. Até que
se inverta a tendência avassaladora assumida
pelos exorbitantes gastos públicos, não se poderá
anular a hipótese de privações para todos os
níveis da sociedade. Chegou o momento da
opção: ou o sacrifício consciente de todos, ou a
crise que não fará exceção.

Nenhuma nação pode deixar-se esmagar pela
diferença entre a sua rèceita e as despesas, sem
que o instinto de sobrevivência desperte para
exigir medidas de salvação pública. E este o caso
brasileiro: a nação sente a proximidade da
hiperinflação e pressente as conseqüências políti-
cas nela implícitas. Há em toda inflação desse

porte avantajado um grau de tensão social que
desautoriza qualquer adiamento das providências
corretivas.

A partir deste momento, o governo não terá
mais como voltar atrás ou desacelerar as provi-
dências saneadoras: as medidas precisam passar à
frente da inflação, cortando despesas que a incen-
tivam e esvaziando bolsões sociais onde se refugia
a ilusão com um consumo fictício, que se reali-
menta de falsos reajustamentos salariais. Na
clássica competição entre preços e salários, ja-
mais estes se mantêm à frente.

O ministro daÍFazenda anunciou ontem pro-
vidências para drenar o excesso de funcionários
mediante estímulos à aposentadoria em qualquer
tempo de serviço. Projetos de lei irão ao Congres-
so para isso e para repor o serviço público nos
termos de dedicação profissional exclusiva. O
número de servidores públicos que acumulam
empregos é enorme, e desproporcional o desper-
dício de recursos. O corte das acumulações só
trará benefícios, porque não há quem possa
ocupar dois lugares ao mesmo tempo e nem
desempenhar mais de uma função em empregos
diferentes, no mesmo horário. Há uma quantida-
de exorbitante de servidores que acumulam de
três empregos para cima. É hora de acabar com
abusos e privilégios.

Os servidores que têm um único emprego e
dele vivem, os que trabalham diariamente e
comparecem pontualmente, saberão entender,
que as medidas para enxugar despesas públicas
são indispensáveis. Sem elas iremos todos de
roldão, porque a crise está delineada em toda a
sua extensão. O governo terá que tomar outras
medidas corajosas para acelerar os resultados,
pois de outra forma a crise chegará antes que se
produzam os benefícios dos sacrifícios.

Toda a nação aceita as cotas de sacrifício que
cabem ao Estado e à sociedade. As empresas
privadas já estão há tempos se reajustando às
dimensões reais do mercado, reduzindo custos,
como imperativo de sobrevivência. Sobrevive-
ram, até aqui, com o sacrifício unilateral a que o
Estado se esquivou. Neste momento, porém, o
governo reconheceu que o desequilíbrio de trata-
mento foi perverso: o déficit público assumiu
dimensões catastróficas para todos e passou a ter
prioridade absoluta.

As primeiras medidas estão aí: valem como
um adiantamento à opinião pública. Outras estão
engatilhadas: o Congresso terá que mostrar um
novo grau de compreensão das necessidades urr
gentes, aprovando rapidamente os instrumentos
que ajudarão a enxugar o excesso de funcionários
públicos e a reduzir o déficit. Ciente de que só
pode ser dele a iniciativa, o Executivo se obriga
automaticamente a dar prosseguimento à ação e
imprimir velocidade às decisões.

É ao governo, e só a ele, que compete
entender que não mais poderá ceder às injunções
políticas, sobretudo as de natureza fisiológica ou
às tentações ideológicas, de finalidade eleitoreira.
O que se pode entender como sinal político, no
bom sentido, é a convicção que o governo terá de
demonstrar, não fazendo a menor concessão aos
políticos, e garantindo todos os instrumentos para
demolir o déficit público. Em seu lugar deverá
erguer-se uma nação adulta, capaz de viver na
economia de mercado e na democracia, pois a
liberdade é indivisível.

Prioridade Invertida

O 
texto aprovado pela Constituinte tratando
do Poder Judiciário, e que cria o Superior

Tribunal de Justiça em substituição ao Tribunal '

Federal de Recursos, vem atingir uma das melho-
res tradições brasileiras: o Supremo Tribunal
Federal, que passará-a julgar exclusivamente
assuntos constitucionais.

Não temos nada a ganhar com isso — muito,

pelo contrário. O Supremo era o único tribunal
do país sobre o qual repousava a absoluta con- '

fiança de todos. "Vou ao Supremo" — era a frase
de quem tinha ainda uma esperança de ver a sua
causa reconhecida.

Com a nova estrutura do Poder Judiciário, o
Supremo deixa de ser a instância de recursos
extraordinários — atribuição que passa para o
Superior Tribunal de Justiça. Não é uma simples
mudança de atribuições. Em torno do Supremo, a
nossa prática jurídica tinha criado, quase ao estilo
norte-americano, o princípio da seletividade. Isto
é, o Supremo cuidava dos recursos extraordiná-
rios, mas de maneira seletiva. Com isso, ia-se
criando uma jurisprudência. Q que o Supremo
acolhia, ganhava foros de assunto relevante,
estabelecia um padrão jurídico, a ser utilizado
pelas outras cortes.

O Superior Tribunal de Justiça passa a ter a
obrigação de acolher todos os recursos extraordi-
nários. É fácil adivinhar o que vai acontecer: os

Tópico

Barbarismo
Em Petrópolis, começam a ser des-

matadas as nascentes do rio Piabanha,
no bairro da Mosela. O Código Flores-
tal é explícito a esse respeito: toda área
de nascente tem de ser preservada,
sendo proibido o desmatamento. O
Piabanha é rio vital para a comunidade
petropolitana — que ele às vezes inco-
moda com seus transbordamentos. Mas
não é desmatando nas nascentes que se
resolve o problema de um rio..

A transgressão impune e caracterís-
tica do clima de abandono em que
Petrópolis mergulhou por culpa de ad-
ministrações desastrosas — culminando
com a atual. Toda uma área de prote-
ção ambiental vai sendo destruída pela
ação dos tratores e moto-serras: mas se
alguém não passa casualmente pelo
local e não dá alarme, não há nenhum
risco de que os transgressores sejam
incomodados.

Provavelmente, eles tiveram ate a
/ precaução de fazer antecipadamente.

Cartas

33 membros que a Constituinte estabeleceu como
sendo o número mínimo de seus membros terão
de transformar-se em mais de 100 — na opinião
de especialistas na matéria — ou até 200 para dar
conta do número infindável de processos.

Essa expansão de trabalho pode não parecer
nefasta à primeira vista; mas o que ela traduz, a
um exame minimamente cuidadoso, é o fato de
que o país não tem justiça — sem demérito para
os membros do Poderáudiciário. O aparelho da
nossa justiça é espantosamente antiquado e des-
provido de recursos; e num.país sem justiça,
obviamente, nada pode funcionar bem.

Sem justiça na base, as causas ganham espan-
.tosa volatilidade; tendem a subir incontrolavel-
mente na direção da cúpula — processo que o
Supremo ordenava com a sua experiência e a súa
respeitabilidade. Agora, não há mais limites para
essa levitação; e pagam os níveis mais altos pela
desorganização da base.

Seria necessária uma reforma que alterasse
em profundidade essa estrutura emperrada. Em
vez disso, vai-se mexer na cúpula—e exatamente
nas atribuições do único tribunal que funcionava
sem uma falha. É mais uma das muitas "pirâmi-

des invertidas" em que é pródiga a realidade
brasileira; e uma lástima para a nossa tradição
jurídica, que se vê modificada onde não havia
necessidade disso, atingindo-se um patrimônio
nacional.

Espanto
I É espantoso o que acabo de ler na
| edição de 6/4 do JORNAL DO BRASIL,

página 2, sob o título Ministro garante que
governo quer eleição.
Nada do que ali se publicou é verdade,

exceto que passei o fim de semana na
| Bahia, mais precisamente na Ilha de Ita-

parica, na residência de um amigo, literal-
mente dentro da casa dele, de onde saí no
sábado para assistir ao casamento da filha
de um amigo no município de Morro do

I Chapéu.
Durante o tempo cm que permaneci

no estado não fiz qualquer contato com
político algum. E, retornando a Brasília,
não falei a nenhum jornal sobre o que o
JORNAL DO BRASIL publicou. Per-
guntem na redação qual repórter esteve

1 .pomigo, que dia e onde. Simplesmente
lamentável que isso aconteça com jornal
das tradições do JORNAL DO BRASIL.
Ministro Prisco Viana, — Brasília.

¦ N. da R.: O JORNAL DO BRA-
S1L baseou-se no relato feito na última
segunda-feira pelo deputado César
Maia (PDT—RJ) à bancada de seu
partido da conversa que tivera na
véspera, na sala VIP do Aeroporto de
Salvador, com o ministro Prisco
Viana.

| Desafio
Os constituintes que a toda hora só

falam em democracia estão desafiados a
provar que são democratas, colocando na
Constituição a não obrigatoriedade do
voto para todos os brasileiros. O que, a
meu ver, modificará o relacionamento
candidato/eleitor, fazendo com que o can-

I didato passe a respeitar realmente o elei-
tor, pois irá depender dele para sua elei-
ção e não só do poder econômico, acaban-
do ou diminuindo em muito a mentira '
eleitoral. Por falar em poder econômico,
seria oportuno que a nova Constituição
limitasse os gastos com a campanha eleito-
ral, obrigando o candidato a comprovar a
origem do dinheiro gasto. Edgard Baldo,
engenheiro — Rio de Janeiro.

| Rio limpo?
No Informe JB — Lance-Livre da

edição de 27/3/88, lê-se o seguinte: "A
Riotur e Comlurb vão reeditar em abril a
campanha Rio Limpo, Rio Lindo com o
objetivo de conscientizar as pessoas a não
sujarem a cidade. O bairro mais limpo
será premiado com troféu a ser entregue à
associação de moradores".

I Apesar de já haver reclamado à
Comlurb por telefone e através de carta
ao JB, o lixo continua a ser despejado
pelos garis ao lado da portaria do edifeio
de n° 403 da rua Santa Clara no exato
local onde se acha uma placa com os
dizeres: "É proibido jogar lixo neste local.
Comlurb". Será essa uma maneira de não
deixar nosso bairro concorrer ao precioso
troféu em tão boa hora planejado pela
Comlurb e Riotur? Déa de Medeiros Rum-
sen — Rio de Janeiro.

lhes aquilo a que têm direito legalmente.
(...) — Múcio Vianna Cunha — Niterói
(RJ).
Constituinte

Na edição de 31/3/88, cm chamada de
primeira página, tomamos conhecimento
de proposta: dep. Ulysscs Guimarães, de
11 horas de trabalho de sessão por dia,
atitude brilhante, mas que contrasta com
o que os nobres deputados acabam de
aprovar que.é um turno máximo de 6
horas diárias, mostrando que é impossível
regulamentar normas trabalhistas tão
abrangentes e inseridas na Constituição.
Temos que respeitar as nossas diferenças
regionais e a peculiaridade de cada empre-
sa para não inviabilizá-la por excesso de
regulamentação e encargos. Laucídio Coe-
lho Neto, pres. da Bolsa de Mercadorias do
MS — Campo Grande (MS).

L. Brlgldo

Aposentados-I

Eleição de prefeitos
Pretendem alguns constituintes adiar

as eleições municipais marcadas para no-
vembro deste ano, prorrogando os man-
datos dos atuais prefeitos e vereadores.
Esta atitude ignóbil deve ser classificada
como uma imoralidade legislativa, além
de ser uma proposta ilegal e inconstitu-
cional.

Na democracia que desejamos para
nosso país, o sufrágio popular como forma
de escolha dos governantes das cidades,
dos estados e da União, bem como dos
representantes do povo é a mais de acordo
com o regime que sonhamos. As eleições
municipais constituem as bases da demo-.
cracia e, por isso mesmo, os mandatos dos
eleitos não podem ultrapassar os prazos
que foraVn previamente demarcados por
lei, nem por mais um dia, sequer. Os
constituintes não receberam poderes para
isso.

Argumentam os idealizadores de tão
escabrosa proposição que o objetivo deles
seria fazer economia com uma única elei-
ção para todos. É preciso que se esclareça,
entretanto, que o mais importante e me-
lhor é a eleição dos prefeitos e vereadores,
separadamente das eleições para Presi-
dente da República e governadores do
estado, a fim de evitar que aqueles sejam
eleitos na sombra destes úitimos, sem
consideração aos méritos de per si.

O povo brasileiro deve reagir e impe-
dir o adiamento das eleições municipais,
julgando nas urnas os políticos e os politi-
queiros, duas coisas bem diferentes. Ana-
jtolio Wainstok — Rio de Janeiro.

O conjunto destas medidas representa'
apenas um pequeno passo na luta contraí)"
desmatamento, que ocasiona erosão, as:..|
soreamento, enchentes, desabamentos e_
mortes. Mas como demonstra a carta
sr. Juer Oliveira, o problema ecológico é
cultural e civilizatório e depende do de§a£-T
mamento dos espíritos e da conquista de
corações e mentes para a defesa da vidá',1
da natureza e das liberdades. Carlos Mine*
deputado estadual-PV — Rio de Janeiro.

Peças infantis
Com atenção à carta enviada a esse.,

jornal, pela senhora Ine Baumann, sobre
os critérios de escolha das peças infantis',
que devam ocupar o Teatro Laura Alvim,
esclarecemos que: O horário infantil aifiüà"
está em fase de experimentação, devendo"
ser instituído definitivamente quando^o-
lucionarmos as questões de adaptação e
acomodação com as produções dos horá>"|
rios já implantados. Isso envolve a utiliza-
ção dos camarins, a distribuição dos espa"1
ços para cenários, os sistemas de ilumina-"
ção, maquinaria etc., que. estamos em vias
de resolver de modo a oferecer o maior
conforto possível às companhias e perfeita,]
operacionalização dos espetáculos.(...).
Laura Carvalho — Rio de Janeiro.

Nazismo ;;;
Reporto-me, sob protestos, ao artigo

contido em nosso JORNAL DO BRASIL, |às páginas 5 no Io Caderno, no dia 27/3/88,
sob o título: Nazista brasileiro faz lista pára
formar partido. Para início de conversa»-!
desde quando um brasileiro, flamenguista e I
portelense pode ser igualmente, com licen-i|
ça da má palavra, "nazista"?

Mas, já que o ridículo senhor Arman-,
do Zanine Júnior (il duce, sem dúvida),
procura 101 figuras para serem fundadQ-.l
res oficiais do partido nacional socialista
brasileiro (anauê!), envio a seguir alguns"
nomes de ínclita reputação que, acredito,:]
comporiam bem a nomenclatura dessa I
gang. Por que não convidar, por exemplo, T
os senhores Wilson (Eugenia) Leite Pa&-
sos, Fidélis (Pena de Morte) do Amaral
Netto, João Paulo (Gasômetro) Burnièr,
Jorge Boaventura e outros do mesmo
calibre (.45) (...). Justus Lewy — Rio de ]Janeiro

alguns "contatos relevantes' de modo
a que pudessem agir em toda tranqüili-
dade. Petrópolis paga um preço desço
munal por esses acordos Mitos à som
bra, que são muito rendosos para os
seus contratantes, enquanto a cidade
fica com o prejuízo.

O caso das nascentes do Piabanha e
um exemplo gritante do absoluto desça-
so com que vem sendo administrada
uma cidade sob todos os aspectos ex
cepcional. Exigem-se providências que
interrompam a barbaridade

Engenheiro aposentado do Ministério
da Saúde, ao telefonar para o setor de
inativos para saber quando sairia o paga-
mento dos prSventos correspondente ao
mês de fevereiro, já em atraso, me foi dito
que o dinheiro seria creditado em seguida,

I e que eu passasse na sede do Ministério, à
Avenida Brasil, para apanhar a relação

I dos rendimentos pagos em 87, necessária
para a declaração de renda de 88. Passar
na Av. Brasil... Tenho 74 anos, acabo de
sair de uma crise cardíaca e me pedem
para comparecer à Av. Brasil, em vez de
simplesmente receber o papel na própria
agência da Caixa Econômica, onde se
procede o pagamento. E os outros cente-
nas de aposentados, igualmente idosos,
alguns também cardíacos, reumáticos. hi-
pertensos etc," obrigados a tomar duas ou
três conduções só para apanhar um pape-
lucho com o reduzido número de cruzados
pagos em 87? É de bradar aos céus.

| Álvaro Milanez — Rio de Janeiro.
Aposentados-II

(...) Um segurado que se aposentou
em 1968, com 10 salários mínimos (quan-
do o salário ainda valia: e a média era

1 calculada sobre 12 meses apenas) hoje
está percebendo menos que cinco, mesmo
considerando apenas o salário mínimo de
referência! (...) Na Nova República a
situação se agravou porque, até o governo

I do senhor João Baptista Figueiredo as
aposentadorias ainda alcançavam cinco
salários mínimos, mas. do Plano Cruzado
pra frente, a sua situação ficou pratica-
mente estável, com as aposentadorias de
fome que estão recebendo sem que qual

I quer órgão do governo se preocupe com
isso (seja o Executivo seja o Legislativo).

Lanço um apelo aos responsáveis por
essa situação no sentido de regularizá-la.
suspendendo os desfalques que vêm prati
cando contra os aposentados e pagando-

Ecologistas
O país sofre com a violência, a miséria,

a crise moral, as catástrofes ecológicas e o
sr. Victor Juer Oliveira (Cartas, 3/4/88)
investe sua fúria contra quem? Contra os
corruptos? Contra os poluidores? Os ja-
gunços? Não. O sr. Juer resolve derramar
o seu ódio contra os ecologistas e nossa
campanha Quem desmata, Mata e em
particular contra nosso projeto de lei que
restringe e coíbe o uso indiscriminado da
moto-serra, exigindo licença e cadastra-
mento-na Feema e Secretaria de Meio
Ambiente (e não no Ministério do Ejiérci-
to, como supôs erroneamente o sr Juer
Oliveira).

Afirma o sr. Juer que os ecologistas
são demagogos e que nos preocupamos
mais com as bananeiras do que com as
crianças. Pois são as crianças, sobretudo
as mais pobres, as primeiras vítimas das
enchentes, dos desabamentos e da leptos-
pirose.

A campanha Quem Desmata, Mata
propõe ainda: a) tombamento da Mata
Atlântica no Rio: b) o programa cada
família, uma árvore; c) o uso do gás
natural nas cerâmicas e olarias da baixada
para evitar o corte dos manguezais para
lenha; d) a criação da área de proteção
ecológica Mendanha-Gericinó.

Receita Federal
Quanto à notícia veiculada na edição ]de 6/4/88, cumpre à Delegacia da Receita

Federal no Rio de Janeiro esclarecer a
opinião pública, que, por respeito devido-
e merecido aos contribuintes domiciliados ,L
em sua jurisdição, jamais em tempo algum ]adjetivou suas operações fiscais com tçr-l
mos grosseiros, pejorativos ou ofensivpsia I
qualquer comunidade, local ou setor eco-,|
nômico. Braulio Ribeiro Cafe — Delegado
da Receita Federal no Rio de Janeiro.
"Momento histórico" t

O editorial Momento Histórico (ífe-
3/4) constitui um dos instantes marcarttéS"]1
da ininterrupta reflexão crítica desse gran-']'
de jornal. Ele renova o engajamento do"l
JORNAL DO BRASIL na luta em defesa 1
do nosso estado e da cidade do Rio de
Janeiro, indicando as suas grandes voca^r
ções econômicas, sociais e culturaiç e '
apontando as políticas e estratégias desti-
nadas a transformar em realidade a nosáà1
aspiração comum de renovação estrutural.
Impõe-se que o poder público e a socieda-
de, mobilizados e solidários, extraiam de
cada unidade da Federação o que ela tem
de melhor. (...). Amaury Temporal, presi-
dente da Confederação das Associações
Comerciais do Brasil — Rio de Janeiro.

Amputação de perna 
~TT

Solicito, a bem da verdade, que se
façam as correções necessárias na matéria-
publicada no dia 26/3/8S, intitulada Ampu-,
tada a perna do doente errado. A verdade«
é a seguinte: o sr. Durvalino Saturnino^^,,!.
Souza foi submetido a amputação de uma
de suas pernas, por estar acometida de
gangrena isquémica ateroesclerótica. O
cirurgião foi o dr. Renan Catarina Tinocoy*
com larga experiência neste tipo de intér1
venção. '"""'-I'

Todos os comprovantes relativos :io
diagnóstico e indicação do ato operatóYlò'
encontram-se na papeleta do paciente,
ainda internado no Hospital São José'do
Havaí, em Itaperuna. Em momento ai-, ]
gum realizou-se a intervenção cirúrgica.]
em outro paciente. O próprio sr. Durvalj- ,1
no Saturnino de Souza autorizou a ampu^
tação de sua perna depois de ser informa-
do pelo médico assistente da gravidade dç.
seu quadro clinico. Dr. Eduardo A. Bor-
dallo, presidente da Somerj — Sociedade
Médica do Estado do Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publica-,
ção no todo ou em parte entre as qug
tiverem assinatura, nome completo e leg(-
vel e endereço cjue permita confirmação,.
prévia.
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(Ja promulgagao da futura Consti- homenagem se aceitaria efetivar o obs-
t,ui(jao. tinado condutor da Constituinte como

j A formula para aviar a solugao nao vice de Sarney.
oferece maior dificuldade. Afinal, a 0 Planalto engendrou a trama,
vice.esta vaga, desde que o titular Jos6 chegou a estimular sondagem suspen-
§arney assumiu a presidencia na interi- sas a ultima hora. Por tres semanas nao
nidade do impedimento e efetivamente se ouviu nenhum murmurio sobre o
com a morte do presidente Tancredo assunto que parecia arquivado, para
Neves. Ora, nao ter vice nao e bom sempre ou a espera da oportunidade.
para ninguem. Talvez s6 mesmo para o Voltou & circulagao, botando o nariz
dr"Ulysses mas que, em vez de prejudi,- de fora como quem nao quer nada. De
cado, seria premiado com a solugao. E qualquer modo, saiu da sombra e esta
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evitayel. Pessimo para o PMDB, que cais ou ganhar impulso e subir at6 o
naoficou com a presidencia nem com a cgu das manobras bem sucedidas.
Vice. A costura da transigao reclama o para Sarney, repita-se, o desfecho
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tjiscos" do buraco que poderd abrir-se sua iniciativa, centro de homenagens
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; -_A Constituinte estd af mesmo com acesso desimpedido, confiavel. Pois
a niko na massa. Em clima de entendi- nao e que o dr Ulysses estd virando o"
ihejjto, na calor da unanimidade festei- ' interlocutor ideal"? Quem diria, hein?
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rwivic-
ser humano inocente, seja ele fcto ou
embriao, crian^a ou adulto, velho, doente lr» ^incuravel ou agonizante. E tambem a
ningucm e pcrmitido requerer estc gesto —-
liomicida para si ou para outro confiado a
sua rcsponsabilidade. nem scquer ebnsen- S~\ F) j 1
ti-lo expli'cita ou implicitamente. Niio ha I 011171 y (l I JlSilautoridade alguma que o possa legitima- vy W- V JLX V/ X-/X U.U11
mente impor ou permitir. Trata-sc, com 
efeito. de uma viola^ao da lei divina. de Washington Novaes
uma ofensa a dignidade da pessoa huma- 
na, dc um crime contra a vida c de um _ mQrte dg uma pessoa como Helio Pellegrino nos'
atentado contra a humamdade. ^ aQs mundQs de Guimar5es Rosa e Pedr0 Nava,

O fato de hoje levantar-sc o problema qs ser£s mergulham no misterio, encantam-se, adormecem
da lecitimidade da supressao da vida do *
aiddtico, na fase terminal da doen?a, por profundamente. .. .
cor n CPU tratampntn muito disDendioso, Nesse vazio, talvez caiba lembra; a atividade que
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Sarney sonha com

Ulysses no Jaburu

A

Villas-Bôas Corrêa

Se 
depen-

der do pre-
sidente José
Sarney, o super-

È 
residente
lysses Guima-

ijães pode ir des-
de já ajeitando
òs trecos para,
assim que virar
em ex da Constituinte e da Câmara,
mudar-se com armas e bagagens, das
iViordomias na península Sul para os
mármores imponentes dos largos es-
paços sem uso do Palácio Jaburu.
Falando claro e direto: Sarney quer
Ulysses para seu Vice-presidente e já,
eleito indiretamente pelos votos con-
sensuais da homenagem dos parla-
i)ientares, em cima das comemora-
qões da promulgação da futura Cons-
títuição. Portanto, coisa para daqui a
dois meses ou pouco mais,

! A idéia brotou na cabeça presi-
dencial por entre os júbilos da dupla
vitória na Constituinte, quando da
definição do sistema presidencialista
c|e governo e do mandato de cinco
anos- antecipação do seu mandato
qüinqüenal. Quase nunca o êxito é
bem-conselheiro. A doce embriaguez
do-.sucesso costuma estimular arro-
gâneias e o arrependimento chega
tarde para consertar os estragos. Sar-
çey temperou o desafogo com o reco-
nhecimento humilde das dificuldades
que se anunciavam nos apertos do dia
áeguinte. Ele, bem ajudado por pai-
sanos e milicos, dera uma demonstra-
ção.-de força, juntando cacos para
çompor uma maioria de 132 votos.
Mas, e depois? Certamente que o
telacionamento com a Constituinte
fiãO'deslizará nos macios de rota lim-
pá7H0 PMDB andava aos trambo-
|h?$s. Ele, todavia, dera o empurrão
decisivo para arrebentar com a legen-
da~„„.
! "Dessas e de outras elucubrações
^iSt a tentação de atrair o dr Ulysses
para o lado do governo. Melhor tê-lo
domo aliado, no aconche- v
io oficial, empaturrado
de.ócrachás e salamale-
(Jues, do que do outro
lado do muro, solto, livre,
çom a alma azeda de res-
sentimentos, a remoer
frustrações e em ponto de
bala para empalmar o es-
tandarte da oposição, em-
[)d}ga; a rua, com o per-
feito encaixe na moldura
áe,.vítima.

; •• -A jogada é muito
bem-bolada. O que não
Quer dizer que vá dar cer-
to.--que se viabilize. Se
(Jlysses aceitar, se o
f aprovar e o plená-
lioratlerir, a seu tempo, a
vice estará no papo, num
grande oba-oba nacional.
Festança de arromba,
com tudo para assumir as
proporções apoteóticas
Ija 'rfl&ior da Nova Repú-
blíca.' Confundindo-se com os festejos
(Ja promulgação da futura Consti-
tuição.
| A fórmula para aviar a solução não
oferece maior dificuldade. Afinal, a
vice.èstá vaga, desde que o titular José
íjarney assumiu a presidência na interi-
nidade do impedimento e efetivamente
qom a morte do presidente Tancredo
Neves. Ora, não ter vice não é bom
para ninguém. Talvez só mesmo para o
di^Ulysses mas que, em vez de prejudi-
cado, seria premiado com a solução. E
ijuTm para o país, sempre aos sobressai-
tos com a hipótese de um imprevisto
que deságue numa crise perfeitamente
evitáyel. Péssimo para o PMDB, que
não. ficou com a presidência nem com a
Vice. A costura da transição reclama o
alinhavo de um vice que calafete os
ijiscos" do buraco que poderá abrir-se
pelos azares do inesperado. Não custa
nada, prevenir.

; Constituinte está aí mesmo com
a mão na massa. Em clima de entendi-
ihepto, na calor da unanimidade festei-

ra, bastaria abrir uma brecha nas Dis-
posições Transitórias e encaixar o arti-
go dispondo sobre a eleição indireta do
vice-presidente para completar o man-
dato simultaneamente com o presiden-
te José Sarney.

Decidida a eleição do vice, estaria
consumada a escolha do dr Ulysses.
Com toda a justiça. Sem oposição
séria. O Dr Ulysses é o personagem-
símbolo da transição e vem sendo
castigado pelo destino com sucessivas
preterições. Agora, de um instante
para o outro, duas das suas três presi-
dências acumuladas extinguem-se cjua-
se ao mesmo tempo: a da Constituinte
e da Câmara dos Deputados. Sobra a
presidência do PMDB. Triste consolo.
Quem está acabando é o PMDB, dila-
cerado por. um racha que desfigura a
legenda, corroendo o seu charme para
reduzi-la a um partido conservador,
governista, impopular, o sucessor do
PDS sem tirar nem pôr. O Dr Ulysses
não merece o calvário de tantos infor-
túnios empilhados à sua porta. E há
outros. Consumados ou a caminho. Se
Sarney teimar em compor o bloco
superpatidário de apoio ao governo, a
posição de Ulysses será das mais des-
confortáveis.Baloiçando entre o cons-
trangimento de assumir o racha do
PMDB e presidir banda governista,
representando-a no colegiado do bloco
ou passar a prebenda ao líder, num,
encolhimento duro de atravessar a
goela.

Analisada assim a frio, a vice-
presidência da República viria mesmo
a calhar. Um alto posto, acolchoado de
honradas. Com direito a palácio e suas
farturas. E ali, a poucos metros do
Alvorada. No meio caminho do gover-
no, sem ser governo. À vontade para
dedicar tempo integral a recomposição
do PMDB, salvando o que for possível
no desmantelo da sua família parti-
dária.

Não é lance fácil. Pode pegar, ir
adiante, consumar-se ou desmanchar-
se na praia à toa, embaraçada por
dificuldade que pareça insignificante e
se comprove inafastável. Basta a nega-
tiva do principal interessado ou a resis-
tência do PMDB. Até dos aliados.

Mesmo da oposição, pois só como
homenagem se aceitaria efetivar o obs-
tinado condutor da Constituinte como
vice de Sarney.

O Planalto engendrou a trama,
chegou a estimular sondagem suspen-
sas à última hora. Por três semanas não
se ouviu nenhum murmúrio sobre o
assunto que parecia arquivado, para
sempre ou à espera da oportunidade.
Voltou à circulação, botando o nariz
de fora como quem não quer nada. De
qualquer modo, saiu da sombra e está
exposto ao sol. O balão de ensaio está
no ar, à vista de todos. Para ser tascado
na intransigência desses tempos radi-
cais ou ganhar impulso e subir até o
céu das manobras bem sucedidas.

Para Sarney, repita-se, o desfecho
irretocável. Ulysses ao seu lado, por
sua iniciativa, centro de homenagens
emocionadas do país. E que ele teria
alçado da adversidade para a vice de
acesso desimpedido, confiável. Pois
não é que o dr Ulysses está virando o"
interlocutor ideal"? Quem diria, hein?

O dever

de viver

Dom José Freire Falcão

TT m fato alarmante dc nosso tempo c
.U a deterioração da vida. Está ela cm
jogo não só no terrorismo, na tortura ou
na miséria das favelas como na accitaçao
do aborto e da eutanásia. Até mesmo
teólogos que se dizem católicos justificam
o aborto em certas circunstâncias e defen-
dem o direito dc o indivíduo arbitrar o
final de sua vida. Sinal dc uma civilização
em crise moral e da perda da fé cristã.

Na verdade, a vida é um bem unitário.
Não se pode afirmá-la cm determinadas
fases de sua existência quando se fecham
os olhos à sua agressão noutros momen,-
tos: em sua concepção ou cm seu ocaso. E
sempre gravemente atingida quando e
ferida em qualquer etapa dc sua evolução
ou cm qualquer uma de suas dimensões.
O assassinato dc um feto é tão" grave
quanto o suicídio de um doente incurável.
Porque somente Deus é o juiz c o senhor
da vida. O homem jamais dispõe do
direito de suprimir sua própria vida e dc
atentar contra a vida inocente dos outros.

Vale a pena lembrar o ensinamento da
Congregação para a Doutrina da Fé, o
qual exprime o magistério da Igreja sobre
esta questão de triste atualidade nos dias
que passam:"É necessário declarar uma vez mais,
com toda a firmeza, que nada ou ninguém
pode autorizar a que se dê a morte a um
ser humano inocente, seja ele feto ou
embrião, criança ou adulto, velho, doente
incurável ou agonizante. E também a
ninguém é permitido requerer este gesto
homicida para si ou para outro confiado à
sua responsabilidade, nem sequer conscn-
ti-lo explícita ou implicitamente. Não há
autoridade alguma que o possa legitima-
mente impor ou permitir. Trata-se, com
efeito, de uma violação da lei divina, de
uma ofensa à dignidade da pessoa huma-
na, dc um crime contra a vida c de um
atentado contra a humanidade."

O fato de hoje levantar-se o problema
da legitimidade da supressão da vida do
aidético, na fase terminal da doença, por
ser o seu tratamento muito dispendioso,
retrata uma civilização que perdeu o senti-
do da dignidade da vida, malgrado todas
as dedclarações verbais de respeito aos
direito humanos. Uma sociedade cuja vi-
são e cujas motivações são profundamente
materialistas.

Se cremos na dimensão eterna da vida .
humana, cada instante tem para nós um
valor único, insubstituível, c por isso pro-
longá-lo c um dever do indivíduo, da
sociedade e do Estado. "Para quem crê no
valor infinito do destino eterno da vida
humana, os (próprios) momentos da ago-
nia também são sagrados e dignos de ser
prolongados", afirmava, há algum tempo,
um editorial de LVsservutorc Romano. E
acrescentava: "A interrupção da vida, em
qualquer momento que seja, por interven-
ção direta ou omissão dc cuidado, é índice
de uma mentalidade egoísta e materialista
que revela falta de fé na vida futura."

Não há grandeza em consentir na
supressão da própria vida, mas em sorvê-
la até a última gota, como um dom
inefável de Deus, a quem cabe somente
estabelecer o dia e a hora da existência
terrena dc cada homem. Aceitar a vida,
até o último instante, é um direito e um
dever da pessoa, na qual nada c devido
mas tudo é dádiva.

Não se resolve o grave problema da
Aids com a supressão dos doentes, mas
pela pregação dos valores morais, numa
sociedade cm que se dá a total inversão
desses valores ou sua negação, enquanto
se constata a exacerbação do sexo e do
prazer sexual.

Realmente, a vida física e a vida moral
são duas faces de uma mesma realidade.
Não se pode separar impunemente o direi-
to de viver do dever de viver com dignida-
de moral. A mesma sociedade, que prega
a liberalização da prática abortiva e_ vê
com complacência a eutanásia, esvazia o
amor de seu verdadeiro sentido pelo abu-
so do sexo. Mas vê hoje com temor e
terror as conseqüências da transgressão
dos princípios morais para a própria so-
brevivência da vida humana.
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TRADIÇÃO, TRAIÇÃO

Parece que o PV aderiu mesmo à pragmática. Alguns de seus mais

verdes representantes saíram daqui pra apoiar a extinção da FARRA
DO BOI (nome equivocado, a farra é dos tarados) em Santa Catarina,

perceberam que o boi não vota e resolveram aboiar os torturadores.

Naquela de que, afinal, quem sabe, etcetera e, enfim, descobriram o

mote, pronto e tradicional; temos que respeitar as tradições.

Daí dona Fernanda Colagrossi que, ao que tudo indica, é uma

meioambientista de verdade, lembrar que a escravatura também era

uma tradição até 12 de maio de 1888.

OUTRAS GRANDES TRADIÇÕES BRASILEIRAS

QUE DEVEM SER CONSERVADAS:

PROSTITUIÇÃO DE
MENORES
ROUBAR O ERÁRIO
PÚBLICO
BOTAR AUTOMÓVEL NA
CALÇADA
GOLPES FINANCEIROS
GOLPES MILITARES
TORTURAR PRESOS
COMUNS
PASSAR FOME

ESTUPRAR
PEDIR ESMOLA
ROUBAR NO PESO
INTIMIDAR OS CIVIS
MATAR ÍNDIOS
SER DESDENTADO
TRAZER CONTRABANDO
NAS VIAGENS OFICIAIS
DERRUBAR E QUEIMAR
FLORESTAS
ANALFABETISMO

Ouvir o Brasil
O Brasil do pequeno ou médio empresário do ABC

paulista, que começou como mecânico na infância e se
enfurece ao saber que outras pessoas enriquecem na especu-

A niorte de uma pessoa como Hélio Pellegrino nos leva |ação financeira em 24 horas, com uma só tacada nascida de
** aos mundos de Guimarães Rosa e Pedro Nava, onde informações privilegiadas, ilícitas.

O Brasil dos serventes de pedreiro que desenterram
filhos da lama das enchentes e enterram suas vidas gastas,
agredidas, desperdiçadas nas gretas do salário mínimo.

Brasil das professoras que nem salário mínimo rece-
bem, só a missão de formar o caráter de seres humanos,
para habilitá-los a viver num regime de competição sei-
vagem. '

Que nos diriam esses Brasis?
Provavelmente, que precisamos começar por admitir a

multiplicidade, para escapar ao engano sobre o qual se
assentam nossas políticas: a ilusão da unidade. São muitos
países, muitos estratos, muitas culturas, muitas geografias,
histórias diferentes. Uma decisão do Conselho Monetário
tem efeitos muito diversos, dependendo do lugar e das
pessoas a que se aplique.

Diria, talvez, que precisamos todos repensar nossas
verdades estabelecidas, pois elas de pouco nos têm valido —
mostra a nossa história recente. Como poderiam, por
exemplo, os empresários continuar se queixando apenas da
carga fiscal e do déficit público quando já se ouve que a
carga tributária líquida no Brasil é hoje das menores do
mundo, só uns 10% — pois o governo devolve como
subsídios, incentivos e quejandos mais de 50% do que
arrecada (e já há quem afirme que isso representa uns 10%

remar cuuu u .uuuuu, na,-. d°,.P1B)? C°m0 se P°d0e lepenSar Um3
encontrar pontos de convergência, apesar prp(~/çornr)<; todílS P° r 

economica assim,
dos conflitos. Pontos que permitam, num rTCClSamOS WÜUS Como podem o PMDB e parte da

esquerda resolver o paradoxo de centrar seu
n mtn .irlmfÁnin nnp QctotllC

Washington Novaes

morte de uma pessoa como Hélio Pellegrino nos leva
aos mundos de Guimarães Rosa e Pedro Nava, onde

os seres mergulham no mistério, encantam-se, adormecem
profundamente.

Nesse vazio, talvez caiba lembra; a atividade que
Hélio mais exercitou na vida: ouvir. Ouvia pessoas no
consultório, 10 a 12 horas por dia. Ouvia os amigos desde a
infância, e muitos outros mais ouviu depois. Ouviu jornalis-
tas, psicanalistas, políticos, professores, artistas, gente do
povo e das "elites". •

A desmesurada capacidade de ouvir o levava a abrir-se
até mesmo aos que estavam na margem oposta, no campo
contrário ou nos terrenos da extravagância, da tnconsequen-
cia, da incongruência. Sem um gesto de impaciência. Porque

queria fazer uma revolução por amor ao próximo, não para
suprimi-lo.

Um espírito assim bem poderia agora inspirar uma
grande sessão nacional de escuta, em que, no vigor das
convicções de cada um, nos dispuséssemos a ouvir o que os
outros têm a dizer. Uma escuta assim, com a mão acampa-
nando a orelha para aumentar a ressonância das palavras e
das idéias — tal como na precisa foto que o JB publicou do
Hélio ouvindo atentamente os que o julgavam no Superior
Tribunal Militar. Com respeito e altivez.

O ponto de partida dessa "audiência" nacional talvez
fosse admitir a existência da diferença, do conflito. Não
tentar elidir o conflito. Trata-se antes de

A Igreja presta um serviço ao mundo
contemporâneo, não só quando aponta
para as injustiças sociais, mas quando
denuncia o obscurecimento da consciência
moral. Pois silenciar diante do desmoro-
namento dessa consciência é consentir na
destruição do homem. Ao invés de con-
temporizar com o espírito do tempo, é seu
dever testemunhar o valor da vida, em
todos os patamares da existência humana,
por ser ela um dom único de Deus. E. por
isso, todo atentado contra ela é grave
transgressão à lei moral, inscrita na cons-
ciência humana por seu Autor: Deus.

D. José Freire Falcão é Arcebispo de Brasília

dos conflitos. Pontos que permitam, num
primeiro momento, congelar o conflito e,
em seguida, tratá-lo, reduzi-lo, afastá-lo, se
possível. Idealmente, criando mais espaços
políticos, econômicos, sociais, humanos,
para que possam exercitar-se todas as posi-
ções — e o resto se verá depois.

Ouvir o Brasil. O Brasil todo, não
apenas um pedaço dele, principalmente o
Brasil da maioria de 80 milhões de deserdados, hoje sem
ouvido que os ouça.

O Brasil de Rondônia, onde há pessoas na 14a
migração de sua vida—como seu Francisco, em sua palhoça
já além de Alvorada d'Oeste, frente extrema de penetração
nessa terra a que chegam 300 mil desvalidos todos os anos.
"Ricos de esperança", como dizia uma mulher na balsa
sobre o rio São Miguel.

Ouvir o Brasil do seu Zé do Igarapé do Pindá, no
Amazonas, que de seu só tem a mulher e os filhos, mas, aos
55 anos de idade, consertando sua rede de pescador,
orgulha-se de nunca haver tido patrão.

O Brasil do menino triste que não vai à escola e vende
queijo de coalho derretido na brasa para meninos ricos que
podem alugar um caiaque e remar nas águas azuis e
transparentes do mar de Alagoas.

O Brasil de outro Zé, meeiro de arroz em Vargem
Grande do Sul, SP, que acabou internado em hospício,
levando choques, porque descobriu a extensão de sua
servidão e decidiu recusá-la.

O Brasil de seu Valmor, vaqueiro do Pantanal, peque-
nininho e de olhos cerrados, perplexo ao saber que ganhava
por mês o que o seu patrão recebia por uma única arroba de
carne, naquele jardim de Deus que cria sozinho milhões de
bois de 15 a 17 arrobas cada um. E o patrão ainda achava
pouco, sonegava os bois aos fiscais do Funaro.

repensar

nossas verdades

pois elas de

pouco têm valido

que

nacionalismo e sua estratégia nas estatais,
quando uma boa parte delas está ocupada
por burocratas corporativistas que impedem
qualquer governo?

Como podem opor-se à ferrovia Nor-
te—Sul (para opor-se ao presidente) negan-
do tudo o que afirmaram pela vida a fora:

o transporte ferroviário é mais econômico que o
rodoviário, que é preciso desconcentrar a população, a
atividade econômica e a riqueza, especialmente e por
estratos, que é preciso investir na formação do mercado
interno, que é preciso ganhar competitividade no exterior (e
a soja do Centro-Oeste, combinada com o minério de
Carajás, se tornará imediatamente mais barata que a norte-
americana no hemisfério norte), que a hidrovia é uma
"solução" desastrosa do ponto de vista ambiental e cara, se
computadas barragens, eclusas, derrocamentos e outras
obras necessárias.

Muitas coisas novas seriam ditas e ouvidas, se perdês-
semos certezas, ilusões e onipotências e nos dispuséssemos a
escutar, como o Hélio. Se, com humildade, respeito e
altivez, conseguíssemos admitir que, sozinho, nenhum de
nós dará um passo. Seria uma bela homenagem a ele se,

juntos e desarmados, ousássemos quebrar a paralisia que
nos congela desde abril de 1985.

Não se pode é perder mais tempo. Ou conseguimos
criar logo um regime capaz de comportar no mesmo espaço
os países daqueles 80 milhões e o país dos outros 60 milhões,
ou ficaremos todos falando sozinhos. Nem o Hélio estará
mais aqui para nos ouvir.

Washington Novaes, jornalista, é o diretor das séries de TV Xingu e
Pantanal

Inflação, de 
quem 

é a culpa?

Antonio Salazar P. Brandão
' " e Clóvis de Faro

D-esde 
o final da década passada que'"os brasileiros vêm observando —

Úilvcz curiosos, talvez intrigados, mas cer-
tpmente irritados — a alternância de su-
gestões para a redução da inflação e
estabilização dos preços. Tivemos o inter-
lfidifl. heterodoxo de 1980, seguido pelo
retorno apressado à ortodoxia no ano
sbguinte, com a taxa de inflação anual no
patamar de 100%. Já no final de 1982,
Verifica-se uma nova escalada da inflação.
É bem, verdade que esta escalada teve
cjonio pano de fundo as eleições de 1982,
assim como a precipitação da crise da
dívida externa, com a moratória mexicana
em'Setembro de 1982.

. A "rica" (!!) experiência brasileira
rlafurãlmente não termina aí. A partir de
1983. com a supervisão do FMI, o Brasil
t^ritá bravamente colocar em prática al-
gum plano de estabilização. Iniciam-se
esforços para calcular o déticit público
(cuja magnitude era, até então, totalmen-
te desconhecida neste país), para conte-lo
e para recuperar a competitividade das
exportações brasileiras. Estes esforços só
fbram plenamente recompensados no que
se refere ao setor externo, onde o Brasil

pode acumular expressivos superávits no
Balanço Comercial (exportações menos
importações) a partir de então. Este su-
cesso permitiu também que a economia
retomasse o processo de crescimento.

A inflação, entretanto, continuou a
crescer, ultrapassando os 150% em 1983 e
superando o patamar de 200% em 1984,
assim como o descontrole das contas do
setor público foi sendo ampliado. Com a
entrada do governo do Presidente Sarney,
a nova equipe econômica não conseguiu
se entender e, ao mesmo tempo em que
institui um controle de preços, apresenta
uma fórmula para a correção monetária
que levava em conta os (elevados) aumen-
tos de preços passados. A dívida pública
cresce a uma taxa extremamente elevada
durante o ano de 1985 — especialmente
no primeiro semestre — em vista do
monetarismo ingênuo dos condutores da

. política monetária, que não levaram na
devida conta que existem limites para
colocação de títulos públicos. O financia-
mento do déficit público através da colo-
cação de títulos tornou-se inviável, o que
levou à substituição da equipe de frente da
área econômica, em agosto de 1985.

A mudança no Ministério da Fazenda
introduziu uma nova estratégia — a de
monetização do déficit público. Com isto

o inevitável ocorreu:-a inflação volta a se
acelerar fortemente, fechando o ano de
1985 já ao nível de 225%, culminando
com as taxas, então recordes, de janeiro e
fevereiro de 1986. Convém notar que a
aceleração da inflação foi o resultado de
um conjunto de fatores: a descompressão
dos preços tabelados no início do ano, a
permissividade da política monetária e a
indefinição do governo quanto à sua estra-
tégia para estabilizar a economia, em que
pese o conjunto dc medidas de política
fiscal tomadas ao final de 1985.

Finalmente, em 28 de fevereiro de
1986, o governo se decide a lançar o
famigerado "Plano Cruzado", o supra-
sumo da heterodoxia em política econômi-
ca. Os principais aspectos do plano foram
o congelamento dos preços, o reajuste dos
salários pela média real dos últimos seis
meses, mais um "abono", e a instituição
do "gatilho salarial". Ao lado destas me-
didas, observou-se a continuação do des-
controle nas contas do setor público, con-
jugadas a uma elevada expansão monetá-
ria. Ainda que houvesse alguma justifica-
tiva para uma maior folga monetária caso
o plano fosse bem-sucedido, os níveis
observados em 1986 estão muito acima
daquilo que se poderia considerar como
razoável.

O final desta triste história está ainda não fez, muito pelo contrário, até agora,
claro na memória de todos: ágio, escassez Se o retrospecto for um bom indicador, as
de bens, elevação exorbitante de impostos , perspectivas não são nada animadoras.
em novembro de 1986 e inflação nova-
mente crescente — taxas recordes a cada
mês do primeiro semestre de 1987. Em
julho daquele ano, temos o Plano Bresser,
que foi um novo interlúdio heterodoxo na
prática, temperado com uma retórica or-
todoxa. Como era de se esperar, novo
fracasso!! A inflação volta a recrudescer e
o crescimento da economia é pífio.

No momento estamos assistindo à
promulgação de mais um "pacote". A
tônica do governo — ou pelo menos de
alguns ministros, principalmente os da
novíssima equipe econômica — é, uma
vez mais, a de controle do déficit, com
ênfase na redução relativa da folha de
pagamento do governo. A bem da verdã-
de, o governo está fazendo um (o de
número 99999) levantamento dos subsí-
dios existentes, para decidir quais serão
cortados, quais serão reduzidos, quais
serão mantidos e, certamente, quais (to-
dos provavelmente) serão aumentados.
Estas medidas vêm a reboque da vitória
do presidencialismo na Constituinte e dos
prováveis 5 anos de mandato do atual
Presidente da República. Isto posto, o
governo tem dois anos para fazer o que

Durante todo este período descrito
acima, todos os governos e todos os pia-
nos interferiram no mercado de trabalho.
A partir de 1979, quando foi decretada a
semestralidade dos reajustes dos salários,
fórmulas salariais as mais diversas foram
adotadas com base ou em argumentos
distributivos (distribuir dos que ganham
muito para os que ganham pouco) ou em
um suposto efeito realimentador inflado-
nário dos salários. Parece que o novo

• plano, já apropriadamente apelidado de
feijão com arrocho, não vai fugir à regra.
Entretanto, apesar das fórmulas salariais a
inflação só vem crescendo e, diga-se de
passagem, a redução experimentada pelo
salário real a partir de março de 19Sf» foi.
extremamente elevada.

A inflação no Brasil é uma conseqüên-
cia da própria incapacidade dos governos
em promover uma adequada rcestrutura-
ção de suas contas, no correto sentido
intcrtemporal. A redução do déficit públi-
co tem que ser feita contemplando um
horizonte de tempo bem longo e com o
governo demonstrando seriedade na per-
seguição deste objetivo. De nada adianta
diminuir o déficit reduzindo a folha sala-

rial, com o congelamento da URP por um
período limitado, mesmo que esta fosse
realmente a "grande causa" do déficit, se,
mais adiante, não resistindo a pressões,
for feita uma reposição salarial. Já nos
cansamos desta retórica. Não se podem
levar a sério os planos míopes que vêm
sendo discutidos. A causa básica da infla-
ção não é a inércia, não são .os salários e
não são os choques de oferta. Ou nos
decidimos a levar adiante um plano de
estabilização consistente, que contemple
um horizonte temporal adequado, ou ca-
minharemos celeremente para uma hipe-
rinflação no Brasil. Esta será. certamente,
a apresentação mais didática (ainda que
extremamente çustosa para todos) das
equações de escassez que governam a
economia, e que obrigam o governo de
um país em desenvolvimento a ser o
árbitro de questões distributivas de difícil
solução. As saídas para o nosso dilema
atual não são fáceis. Porém, um pouco de
bom senso, de coragem para assumir o
custo de decisões impopulares e de trans-
parência do governo, poderão nos livrar
dos ônus ainda mais elevados da hipenn-
fiação.

Antonio Salazar P. Brandão a Clóvis de Faro
são professores da Escola de Pos-Graduação

em Economia da Fundação Getúlio Vargas.
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Obituário

Rio de
Cláudiu dc Assis Cirne, 20, de
scpticcmia, 110'Hospital do An-
daraí. Carioca, solteira, estu-
dante.
Narciso Ferreira Costa, 34, de
infarto. Paraibano, solteiro.
Nair Guimarães Ávila, 74, de
insuficiência cardíaca, no Hos-
pitai Central do Exército. Ca-
rioca, viúva de Francisco Go-
mês dc Ávila, tinha duas filhas.
Doralice Ribeiro de Souza, 67,
dc cirrose hcpâtica, no Hospi-
tal do Andaraí. Carioca, viúva
dc Antonio Isidro de Souza ,
tinha oito filhos.
Estrella Perez Rios, 80, de in-
farto. Nascida no Espírito San-
to, viúva de Francisco Arman
Gerle, tinha três filhos.
Fábio dc Mello Tancredi, 83,
dc infarto, na Clínica Pronto-

Janeiro
cor. Carioca, casado, tinha um
filho, morava em Laranjeiras.
Manoel Cardoso dc Madurcira,
71, de embolia pulmonar, na
Casa de Saúde Santa Rita. Por-
tuguês, casado com Branca dc
Jesus Corrêa, tinha três filhos.
Acyr Guimarães .Fonseca, 83,
dc câncer, no Hospital Samari-
tano. Nascido no Paraná, viú-
vo de Alice Maurer Fonseca,
economista aposentado, tinha
oito filhos.
Geraldo da Conceição, 52, dc
anemia. Nascido no Rio Gran-
de do Norte, solteiro, faxi-
neiro.
Dulcinca Gomes dc Lyra, 78,
de infarto, na Casa de Saúde
Santa Rita. Nascida no Pará,
viúva.

Seguradoras têm de indenizar

família de colono envenenado

Loto

José Mitchell

Exterior
André Polak, 74, em Bruxelas.
Arquiteto belga, desenhou
com seu irmão Jean o famoso
Conjunto Monumental do
Atomium, com uma altura dc
102 metros e nove esferas de 18
metros de diâmetro, inaugura-
do em 1958 na Exposição Uni-
versai de Bruxelas. O conjunto
se constituiu, então, num desa-
fio da engenharia. Cada uma
das esferas está recoberta por
pranchas de aço que, por sua
vez, dispõem no interior de
milhares de lâmpadas que,
quando se acendem à noite,
parecem bolas de fogo. No dia
7 do próximo mês, o Atomium
completará 30 anos de inaugu-
rado e já foi visitado por 10
milhões de pessoas. A idéia de
construir uma obra grandiosa
que representasse no futuro o
nível científico e técnico da
indústria belga surgiu por volta
de 1955 e em-seguida ao dese-
nho dc uma série de croquis
que'escolheu o Atomium, que
se converteu numa das ima-

gens mais conhecidas dc Bru-
xelas. Os irmãos Polak e o
engenheiro belga Waterkeyn
desenharam e se encarregaram
da construção do Atomium no
tempo recorde de 10 meses. O
Atomium foi construído em
frente ao paredão central que
acolheu em 1958 a Exposição
Universal de Bruxelas e mar-
cou todo um símbolo do desa-
fio tecnológico dos anos 50. Na
atualidade, em cada uma das
esferas se mantêm diversas ex-
posições, algumas delas anti-
quadas, sobre a carreira espa-
ciai, o cosmos ou os logros
científicos mais conhecidos da
História.

Denis Hamilton, Sir, 69, na
residência em Londres. Ex-
presidente do grupo jornalísti-
co Times e da agência dc notí-
cias Reuters, era administrador
do Museu Britânico. Saiu do
grupo de jornais Times em
1981, quando este foi adquiri-
do por Rubert Murdoch.

PORTO ALEGRE — A Justiça gaúcha condenou seis '

seguradoras — Finasa, Argos, Sul América-Unibanco, Nado-
nal, Mundial e Bradesco Seguros — a pagarem um total dc
CZ$ 4 milhões aos pais, à noiva e aos pais da noiva do
agricultor Paulo Francisco Mastclla, que morreu intoxicado
por agrotóxicos, no município de Cruz Alta, em novembro dc
1985. Ironicamente, as seguradoras haviam obrigado o colono
a fazer os seguros cm operações casadas, para poder obter
empréstimos bancários, para sua plantação.

A disputa judicial começou há dois anos, quando Paulo
morreu c Luciméri Stella, sua noiva, os pais dela, Memi e
Nilza Stella, e os pais da vítima, Anésio e Maria de Lourdes
Mnstclla, reivindicaram das empresas o pagamento dos segu-
ros. É que cies foram nomeados beneficiários pelo colono
Paulo Francisco, caso viesse a morrer — e ele morreu por
envenenamento por Aldrin.

Na decisão da 4" Câmara Cível do Tribunal dc Alçada, o
juiz-rclator Jauro Gehlçn, acompanhado pelos votos dos
juizes Ernani Graeff e Érico Pires, lembrou a ação letal do
Aldrin, em cuja composição "entra o cloro concentrado, um
dos elementos de um dos terríveis gases bélicos, que inaugu-
rou a guerra química no primeiro conflito mundial, no ataque
alemão às linhas defensivas aliadas em Ypres, cm 22 dc abril
de 1915, onde o cloro deixou, apenas ali, um saldo dc 15 mil

mortos, dc um total dc 441.876 baixas produzidas por agentes
químicos".

Comprovação — As empresas seguradoras, durante
os dois anos dc ffamitaçjm dos processos /diferentes para cada
um dos beneficiados pelo seguro), alegaram a inexistência dc
direitos por parte dos nomeados pelo colono. É que uma das
cláusulas das apólices de seguro excluíam de cobertura os
envenenamentos, ainda que acidentais, por absorção de
substâncias tóxicas. Mas, através do advogado Marco Antônio
Birnfcld, a família comprovou — e os juizes destacaram esse
ponto — que o agricultor, em primeiro lugar, havia sido
obrigado a assinar os seguros, como operação casada, para
poder receber os empréstimos de que necessitava para sua
lavoura de soja, no município dc Cruz Alta.

O juiz Jauro Gehlen, por sua vez, destacou que o
envcnenamçnto do colono por agrotóxicos organoclorados
(como é o caso do Aldrin) se enquadra na categoria "daqueles
gerados por escapamcnto de gases ou vapores" — hipótese
aceita pela apólice, com conseqüente pagamento da indeniza-
çáo. "O envenenamento ocorre através de espargimento sobre
a lavoura. Aí, a volatização, que é fenômeno natural, acaba
impregnando o ar, donde a aspiração do veneno, dependendo
do nível de saturação, pode levar à morte acidental, como
ocorreu neste caso".

Três seguradoras — Nacional. Bradesco e Mundial —
anteciparam o pagamento das indenizações, enquanto as
outras três terão dc pagá-las agora.

Cinco apostadores — dois de São Paulo, um da
Bahia, um do Ceará e um do Rio Grande do Sul —
acertaram a quina no concurso 506 da Loto. Cada um vai
receber CZ$ 11 milhões 35 mil 119,76. As dezenas
sorteadas foram 23, 31, 42, 54 ç 71. A quadra teve 439
ganhadores, cada um premiado com CZ$ 125 mil 684,74; o
terno vai pagar CZ$ 4 mil 236,05 a 17 mil 367 acertadores.

Tempo

Fuga — Perseguidos durante mais de 24 horas por
agentes das delegacias dc Dias dÁvila c de Furtos c Roubos e
soldados do batalhão da Polícia Militar de Camaçari, na Bahia
os assaltantes identificados apenas como Tingo, Duduca e
Jorjão conseguiram furar mais um cerco ontem à tarde e fugir,
deixando para trás dois mortos — uma criança e um soldado

da PM —, além de um policial civil ferido. A operação
policial, que prosseguiu à noite, começou na quarta-feira,
quando os três assaltantes e mais Claudionor Pinheiro Fonse-
ca,, único preso, foram abordados por policiais em Dias
d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, onde ocorreu o
primeiro tiroteio. 

CATULINA COELHO DE ARAÚJO

(Viúva Alte Ernesto Araújo)
30° DIA

tElvira 

Coelho de Araújo, profundamente sensibilizada,

agradece as manifestações de solidariedade e pesar pelo
falecimento de sua inesquecível mãe, CAIULINA e

convida parentes e amigos para a Missa que sera realizada

amanhã, dia 09 às 10 horas na Matriz de Sao Paulo Apóstolo, a

rua Barão de Ipanema.

Avisos
Religiosos

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

CLASSIFICADOS

V

A frente fria que aparece nas proximidades do litoral
Sul do país influencia o tempo nessa região causando
nebulosidade c instabilidade.
No Sudeste, predomina bom tempo, embora cm algumas
áreas haja possibilidade dc chuvas no decorrer do dia. Nas
demais regiões o tempo varia de claro a nublado com .
pancadas dc chuva no Norte e entre o litoral do Maranhão
e R. Grande do Norte.

No Rio e em Niterói

Porto de Recife guarda

34 ton de leite em pó

que ninguém foi buscar

RECIFE — Mais de 34 mil quilos de leite em pó, doados pela
organização internacional World Program à Fundação de Assis-
tência ao Estudante (FAE), do Ministério da Educação, estão
apodrecendo no porto de Recife desde outubro do ano passado,
sem que ninguém tome providências para reclamá-lo. O leite
retido, que daria para alimentar com dois copos di'arios 10 mil
crianças durante 60 dias, já está com boa parte de suas embala-
gens estragadas e, segundo a vice-diretora do Departamento de
Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, Emília Mon-
teiro , perto de perder a validade. "Normalmente, leite em pó e
industrializado com validade de 24 meses. Como esse foi fabrica-
do em maio de 86, resta muito pouco tempo", disse.

Enquanto o leite se estraga sem alimentar as milhares de
crianças pobres que vão à escola mais em busca da merenda,
como lembra a nutricionista, nem a FAE nem a própria represen-
tação brasileira do World Food Program sabem por que a
mercadoria permanece no porto. "Deve ser avaria de uma partida
muito maior que recebemos no ano passado arriscou o coorde-
nador regional do FAE, Rosemiro Rodrigues de Barros.^ Pelo
que sabemos, tudo o que enviamos foi recebido pela FAE , disse
o chefe do World Food Program, Klaus Klawatel.

CARLOS ISIDORO AM0DE0

MISSA DE 7o DIA

O Conselho de Administração, a Diretoria e os funcio-

T nários da VARIG/CRUZEIRO agradecem as manifesta-

I ções de pesar recebidas por ocasião do falecimento

1 de seu Diretor de Tráfego e Vendas Nacional e

convidam para Missa de 7o Dia que será celebrada sabado,

dia 09/04 às 11:00h, na Capela do Orfanato de Sao Judas

Tadeu, à Av. Itacira, 2.920, São Paulo, SP.

AUGUSTO JÚLIO

GOMES CANDAU

2o ANO DE FALECIMENTO

t 

Maria Therezinha C.S. Candau convida a

todos os parentes e amigos para a Missa que
mandará celebrar em sufrágio da alma de seu

inesquecível esposo, no próximo dia 9 de Abril, às

18 horas, na Igreja Cristo Redentor, à Rua das

Laranjeiras, n° 519. Antecipadamente agradece a

todos que comparecerem a este ato de piedade

cristã.

EDUARDO BOORHEM

(MISSA DE 7° DIA)

JL CHARLENE E CARLOS EDUARDO DE

T SOUZA. Consternados com o falecimen-

| to de EDUARDO BOORHEM, convidam

I parentes e amigos para missa de 7° dia

que será realizada sábado dia 9 de abril às

10:00 horas da manhã no MOSTEIRO PE

SÃO BENTO. Localizado na PRAÇA MAUA, a

RUA DOM GERARDO.

Claro a parcialmente nublado com
nevoeiros esparsos ao amanhecer.
Visibilidade de moderada a boa.
Ventos do quadrante Norte, fracos
a moderados. Temperatura estável.
Máxima e mínima de ontem: 35.5
em Bangu e 19.8 no Alto da Boa
Vista.

Precipitação das chuvas em mm

Últimas 24 horas
Acumulada nu mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

47.8
106.8
712.7

1098.4

O Sol

O Mar

Rio

Angra

Cabo
Frio

Nascerá às
Ocasoàs

Preamar
07h(X)min'0.9m
23h47min/l.lm
04h44min'0.9m
17h45min/l.0m
05h03min'1.0m
19h23min/0.9m

06h03min
17h46min
Baixamar

P3K36mín/0}7m
15hl8mia0.4m
Mh49min/0.7
13h45min/ü.4m
00hllmin/0.6m
12h49mia0.5m

O G/Nlai informa que o mar est! agila do com
tfguas a 21° e os banhos cstSo proibidos.~~ A 
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MANOEL NOGUEIRA

DE PAULA
(MISSA DE T DIA)

JL A família agradece as manifestações
Ti de 'carinho e pesar recebidas por

l ocasião do seu FALECIMENTO e con-
vida para a Missa de 7o dia a realizar-

se sábado dia 9 de abril, às 10:30 horas, na
Igreja de Sf :> Paulo Apóstolo, à rua Barão
de Ipanema, Copacabana.

DULCE CAVALCANTI DA CUNHA

(SHEILA NIAGHI)

t

7» DIA
Fernando Augusto F. da Cunha. J080 Baptista Cavalcante Ipai) e SM
Produções Artísticas, convidam para a Missa de 7o Dia que larâo
realizar dia 08 deste, às 17:30h na "Capela da Adoração", na Matriz de
N° S" de Copacabana. Rua Hilário de Gouveia, 36 — Copacabana.

DULCE CAVALCANTI DA CUNHA
(SHEILA AAAGHI)

ÍO 

Instituto de Ópera, da FUNDACEN, Ministério da
Cultura, convida parentes, amigos e a classe de
artes cênicas, para Missa de 7o Dia de SHEILA
MAGHI, hoje, dia 8, às 17h30min. na "Capela da
Adoração" da Matriz de N.S. Copacabana (Rua

Hilário de Gouveia, 36 — Copacabana)

EDUARDO HENRIQUE MEXIAS ACHE

(Missa de 7° Dia)

T Os companheiros e amigos de EDUARDO HENRI-

QUE COELHO ACHÉ na Lepaiva Representações

Gérais Ltda, convidam para a Missa de T Dia por alma de
¦seu filho EDUARDO HENRIQUE que será celebrada hoje,

às 18 horas, na Capela do Colégio Santo Agostinho, à Rua

Rino Levi n° 485 — Novo Leblon, Barra da Tijuca. •

FLÁVIO CASTRIOTO

DE FIGUEIREDO E MELLO
"O Senhor é o meu pastor:

nada me faltará."
(Salmo 23)

tA 

família, sensibilizada, agradece as manifestações de carinho

e conforto recebidas durante sua enfermidade e por ocasiao da

sua perda e convida parentes e amigos para a Missa de 7o Dia,

à ser realizada, sábado, dia 9 de abril de 1988, às 11 horas, na

Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis.

JOSE ALBERTO

BRAZÃO FERREIRA

tAs 

famílias Degenszjen e Degens, conster-

nadas, comunicam o falecimento de seu

amiqo e companheiro profissional de muitos

anos, JOSÉ ALBERTO BRAZAO FERREIRA,

cujo corpo está sendo velado na capela do

Cemitério do Araçá, São Paulo, onde será sepul-

tado às 16 horas de hoje.

JOSE ALBERTO

BRAZÃO FERREIRA

t 

Companhia Química Industrial de Laminados, Sati-

pel Industrial, Formiplac Nordeste e Minasplac.—

empresas que compõem o Grupo Formiplac

lamentam comunicar o falecimentç de'seu inesque-

cível gerente Nacional de Vendas, JOSE ALBERTO BRA-

ZÃO FERREIRA, cujo corpo está sendo velado na capela

do Cemitério do Araçá, São Paulo, onde será realizado às

16 horas de hoje o seu sepultarnento.
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Governo suspende URP de 
functimario por 

dois meses

Brasilia—a suspciisao cm abrii & Congelamento atwge OS

______ tSttSMSSiSt aposentados 
e mihtares

— m _ A .n j nn narios da aaministragao UircM, au a Bjggf ^ ¦ M e, provavclmcntc, a lista de cmprcsas 0 uovcrno congclou por dois ntescs os salarios do todos os
TiHforme ECOHOIttlCO quins, estatais Jjidicifirio, Legislu , I cstatais a scrcm cxtintas. I'clas contas dos servidorcs do sclor publico federal, inclusive mililaros e funcio-

Distnto Federal c tcrnUSnosc a pnncipal f f£j ministros, as dccisoes divulpadas onten. nArios das cstatais, c tambdm todas as aposentadorias, pensfes

A 
.- r, niimicmn s " S anu"cias, ,P *= •. jMHP - . «' vtim , a poderao representar economia dc ccrca c outros bencficios pagos pcla Prcvidencia Social. Ha vera,

Iguns cconomtstas mantcm o otimismo, para conter os.gaslos publicos por mc o ;&> de 1,5% do PIB - CZ$ I trilhao 100 porcm, uma compensaqiio para os funcionarios, aposentados e
apesarda enxurradade indicadores ncga da rcduqao da folha dc bilh6cs — ninda cstc ano. Mcsmo assim, pensionistas que no mes passado recebcram at,e cinco saldrios

vos c do desammo que se abate sobre a conjuntu- funcionalismo federal. Tambem i * - segundp Abreu, as despesas com pessoal nu'nimos dc referenda ate CZS 24.660,00: sera pago um abono
ra brasilcira. Um deles 6 Joao Sayad, cx-ministro dido o aumcnto do Imposto c I sera0 maiores do que as de 1987, quando equivalcntc a 25% do sal.lrio mtaimo de referenda (CZS
do Planejamento. Outro <5 o professor Fernando dosbancos. , represcntaram 3,15% do PIB. Atd de- 1,233,00, em abril).
Homcni dc Mcllo, da USP, um dos matorcs Anunciadas depots de 4 _ zembro, o governo calcula gastar 3,46% Nem todos os funcionarios tcrao seu salario congelado ou
especialistas brasilciros em agricultura. discussocs, as outras mcaiaas sao as - 

^ cQm pagament0 funciona- receberao abono em abril: por motives jurfdicos, os tnagistrados
Parte do otimismo dc Sayad 6 gcrado por um fierviSti S S£ MM— M terito o congelamcnto por dois meses s6 a 

grtir 
I mafo;

imprcssionantc cstudo conclufdo por Hdmcm de ffiSffi proporcional para funcio- I 0 8ovcrno nao ncste calculo as funconte das cstatais com datas-bascs em abnl e mam terao
Mcllo csta scmana. Depois dc icompanhar as Ecom mais de deZ anos dc servi^o WMiW despesas com pagamcnto de .ndcn.zaqocs 0 congelamento not dois meses segum tcs. Ilo po||4 e,

liimffiMRHAi't <» • • - , , • „„i , aos funcioniinos que sc demitirem ou sc assecura aos funcionarios a negociagao de scus reajustes sala-
•'II a ann 11'um -ntn publico; eltmmaqao M MW? BwfeWW u ,i. aposentarcm voluntariamente. E enfren- rfais na data-base. S6 na proxima data-base, a URP congclada

soja no ultimo anoe acrcsccntar a istood riats para os funcionarios sem dedcag. tVtrSmuitosproblemas. Graduadofuncio- sera devolvida aos funcionarios.da produgao brasijeira de soja, 0 professor con- exclusiva; fim dos privildgios pa . K2 nfirio do Ministdrio da Fazenda, que Para os aposentados, pensionistas e segurados da Prcvi-
^>UCi mlP-318 C0PseSuira uma receita extra de cntidades criadas junto a admintstras , / M pretende pedir aposentadoria na prrtxima dencia, a medida dccidida ontem vale a partir de abril, segundo

US$ 1 btlhocs so com a cxporta?ao dcsscs Como fundaqoes e assocagoes de funcio- g* semana, chegoua conclusao de que leva- explicou o ministro do Planejamento, Joao Batista de Abreu;
produtos. Bern entcndido, dots bilboes alcm do narjos, scm autonzagao legislativa; extin- M, r/, nada menos do que CZS 14 milhoes mils os detalhes de sua aplicagao ainda serao regulamentitdos
prcvisto. Os trcs produtos provocarao tambem gao do sistema de calculo de adicional por j[ja(lson:'£m dnica soluqao depois t]c 25 anos de scrviqo. por um decreto do Executivo a scr publicado "breve segundo 0
um aumcnto da renda agricola da US$ 3 bilhocs tempo dc servi^o para a magistratura. Maflson assegurou que 0 congela- artigo 10 do decreto-Lei. O governo espera com essas mcdidas
US$ 3,5 bilhoes. "Isto provocara nos proximos Ao anuncuir 0 patote aci Uido do 

n,raIis.lc.-10 dc servidores nubli- mento da URP foi aceito por todo Uma economia de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ou
seis ou oito meses um aumcnto da demanda.do ministro Joao Batista dc Abreu, 0 minis- aceitarii paralisa?^ dc se P 

governo, atd mesmo os ministros milita- cerca de CZS 1 trilhao e 100 bilhoes, se concretizar a previsao dc
interior por bens f produtos da cidadc", diz tro Maflson da Ndbrega, em entrevm1 no cos e 

^cp®^|m^dasAcresccntou que as medidas nao tern Um PIB de CZS 72 trilhoes cstc ano.
Homcm dc Mcllo. 0 que podera reverter a atual Pa acio (1° Pian.lflo, allffiou.jdEst. . q • 1 

r E)a scr;i qualquer vinculagao com 0 futuro acordo Produtividade —No decreto-lei 2.425, assinado
tcndcncia dc qucda na economia. Snso"inanccto do governo e a fpe- tratada com 0 rigor da lei". Admitindo com 0 FMI, mas .admitiu que nenhum ontem pei0 Presidente Josd Sarney, o governo resolveu ainda,

MatUon defende modernizagao
no ultimo ano. Isto disparaaa aa O 

ministro da Fazenda Maflson da N6bre- que vai as compras para adquirir o Icite, o pao, vai alcan?ar, atingir as classes menos favoreci- Executivo, equivalente a, no mdximo, a produtividade global da
ultima semana nos pregos da soja. ^ unla c.ld(,ia de r;idio c tclcvisao por 0 sapato, a ro|pa| e sobre tddo isto rncide 0 das, os mais pobres. economia, medida pela variagao do PIB per capita.

* * niinutos oniem a noitc para defender a imposto com que 0 governo custcia a sua "Mas esse desequilfbrio de que falava Os dirigentes aos 6rgaos e empresas publicas so poderao
susnensao do paaamento da Unidade dc Refe- maquina administrate. muj,0 majs grave no governo federal. O gover- conceder reajustes, antecipa?oes ou qualquer modifiea?ao sala-

Em tempo: 0 maior produtor de soja do pais r:,ncia dc presos"(urp) ao funcionalismo pu- "Mas eu nao vim aqui simplesmente para no {edera| transferia aos Estados e municipios, rja| a seus funcionarios com aprovagao dos Conselhos Intermi-
Olacyr de Moraes sugcre aos exportaaorcs que hjico por dojs meScs. "Mellior assim do que a explicar essas medidas. Mas para dizer que elas no jn(cj0 da ddcada de 70,12% da arrecada;ao nisteriais do Controle das Estatais e de Remuneragao e Proven-
segurem um pouco e so cxportcm no segundo demissao. Melhor assim do que o desemprego fazem parte de um conjunto de providencias do IP1 e do Imposto de Renda, e hoje transfere ^ compostos pelos ministros da Fazenda, Trabalho, Planeja-
semestrc Ele acha que OS prccjos vao comtinuar nas empresas estatais, na administrate publi- que objetivam a modernizagao da economia 33% E 0 goVerno federal nao foi capaz de me'nt0 e Administragao. Aquele dirigente que descumprir 0
em ana ca, naqueles casos em que 0 funcionario nao nacional; a redugao do papel do Estado; a associar essa perda de receita em favor dos decreto-lei editado ontem sera demitido, inabilitado para exer-

csta protcgido pelo instituto da estabilidade. abertura de espa?o ao setor privado, que deve gjtados municfpios com a transferencia de C£r ca Q publico ou funcao de confian?a, e esta sujeito a

Intengao e gesto

flancos «»»jmrn. 8 m**#. 
J. 

*K0*' "»!»T"'*"""*?'?*' S» "
diferentes dos gastos publicos em interval| jaMfytP »> P'd™ »»!.«. apl|a=s e j«|fic.|s: Os
curtos. ue deve se transformar efetivamentc no motor de hoje. Ele vem se arrastando nos ultimos 18 „r os nive,s de poupan?a. 0s niveis de poupan- vetos a medida, so vi publicados na miprensa , garantiu

A ideia era comegar congelando OS ernpres- do desenvolvimento economico-e social do anos. que eram de aproximadamente 25% doPIB, Nobrega. Ele disse acreditar que o Congresso nao rejeitara o
timos aos estados e municfpios; dez OU quinze pais". 

"Em 1970, a carga tnbutanaibruta, isto e, no jn(cj0 da d&ada de 70, estao reduzidos hoje Decreto-Lei:
dias depois, dar O segundo golpe, congeiando A scguir, a Integra do Wonuntiamento: 05 imPostos ^ arreradam f uniao, os esta- a do p[B p0rtant0) uma queda de um "Nosso objetivo nao 6 simplesmente achatar os salarios
URP do funcionalismo. publico por tres meses; -0 presidente Jose Shrney aprovou, hoje, dos, OS municfpios, a Frevidencia ocia, ter;o. E foram menos investimentos em Hbri- mas 0 pagamento do funcionalismo tem de estar de acordo com
imediatamente denois comecar a preparar um conjunto de medidas na 5rea de pessoal. 25/o do Irib.:tm 1 ,1 P • cas, escolas, infra-estrutura, na expansao da a capacidade de contribuigao dos cidadaos que pagam tmpos-
reaiuste do Orcamento Unificado para a nova Esta suspensa, por dois meses, a aphcaqao da carga tnbut^ria liquida, is ofronteira agricola, nos serviqos. Investimentos tos", justificou. Maflson da Ndbrega reconheceu que as medi-
pYnprtativa de mflacao fazendo novos cortes. URP aos salarios do setor publico, da adminis- que o governo efeti . p Sa0 necessirios a cnar os empregos, em- das anunciadas ontem resolvem apenas parcialmente a dificul-expectativa de mtlafiao, lazenao novos cones. tras^ d|reta e das emprcsas estalais. OS seus programas econonucos e soc.ais que ^ que sa0 {undamentais para a estabilida- dade do Q de acertar suaslcontasA estratSgia falhou. Conseguiram dar O "Foram cxtintas funda^des publicas, foram era 17 ^ do PIB, caiu para 9/c, em 1987, de social, para a estabilidade poh'tica. £ preciso
primeiro golpe e imaginaram dar O segundo no criados cstimulos a demissao volunlaria e a de uma s£ric de razoes, inclusive o prOpno recuperar esse n(ve| de poUpanga e preparar ^
dia 29 de fevereiro. Os dois ministros passaram aposentadoria proporcional ao tempo de scr- endiyidamente e OS juros dele resuUante. ^ essa m0derniza;a0, para um futuro "1 ^^^TTTTri
quase 40 dias no vai-nao-vaido corte dos salaries viqo. _ Er" 0&melhor. Esseeopropdsito.Essatadetermina- AQI IARFLA I | I U I I "4 I I I
e comegarao, depois que voltarem da viagem que »E. por fim. se eliminarao vantagens sala- Como ele tinhal umafinanciar 

OS seus «5° do E°vemo'ou seia' promover uma revolu- i^LLJJ ll L A
fazem neste fim de4 semana, a maratona da riais para aqueles que nao se dedicam exH ;aSsreS,aVam 

6% para fmanClar 
^ q«e seja capaz de redefmir o papel do ffiASIL. VESTIBULAR DE

1 tentativa de corte no Orsamento. ... ... %'l-i —.,4-- OTOJU® MEIQ DE ANO
I , , , mento do Imposto dc Renda dos bancos. or , p p profissao de f6, de otimismo, de crenga nas QRIENTE'SE, PI IDCH CCDCPIAI

Tiro pela culatra "Com relajao: ao pessoaU melhor assmi. q 
^ nrimeira vez o governo apresenta possibilidades deste pafs. 

vUlWU CwrtwinL
Numa epoca de absoluta escassez dc rccur- • ^^?SnSl^^isestata^na uma situa?ao de poupan?a negativa. Mas o "N6s, o governo, os politicos, os trabalha- PRINCESA ISABEL

sos, o governo ao aprovar um generoso piano de administracao publiea, naqueles casos cm que o governo vem, se endividando hd muito tempo, dores, a sociedade como umtodon6stemosa VESTIBULARES
aposentadoria e demissao voluntaria acabara funci<Mrio rifib esta prbt#lo:pelo insfto da O que precisamos 6 estancar esse processo. Ele capac.dade de veneer essasdificuldades Opa, VCD I DU

criando para si um grave problcma de aumcnto estabilidade. Melhor assin, do que aumentar os chegou ao seu hmite. Ele nao pode cont.nuar i maior do que a ense. E nds vamos, todos TllfismO INICIOl 2 DE MAI0
de custos a curto prazo, ainda que a medio prazo g^s. Os impostos® voce, dona-dc-casa, sem que se provoque uma hipermflagao, que juntos, superd-la. 1 

j CENTR0 C0PACABANA 1

I acabe provocando uma queda relativa dos gastos *s°otjinT*s I 220-4276 235-3686 |
com funcionalismo. ^^V 
O melhor para o governo sera a medida nao 

darccrtoe em fungao da conjuntura dc queda do I
nivel dc atividade na cconomia, nao haver csti- I
mulo para a saida em massa de funcionarios bem I

I pagos. II  "  — I
Ou seja, restara as autoridades torcer para I —A j—A —\\ ^J TV I

que o destino desse piano seja o mcsmo do feito I J ) A\ j) /\\ j) . SX. l\. I IBGE ¦ lastitvla Irastlelro de
I na epoca de Roberto Campos e Octavio Gouveia I JJf/\\ ^VS. ^V\ I GtOfralU I Eitltistica
I de Bulhoes: nao de certo. I — li—-\\ ll—~\\ 111 r

Inconformado ll 
Z^li AOS FUNCIONARIOS DO IBGE

I Um embaixador brasileiro esbravejava on- II Est6 e urTl momento dificil para a
tem no Itamarati contrao congelamento da URP I I  ^__ /—r n A TN. TTTT TT TT I nOSSa institlliQao. A pOSSfbilidade de
durante dois meses sobre seu salario e os de I // )k\ /if P\]/A A\ I que medidas duras venharn a ser adota-

if (( )) t\/A\ Lm\ n\ H A\I porario e sera devolvido na data-base, ele rc- I V V Vy JJII \\ ll \\ ft. \\ I Vigor e a determinaQOGS gover
trucou: I ]( \f JL ^ N i-L 

'* 1A. I namentais, nao e remota. Neste senti-
"Sei! Sera devolvido junto com o computed- I  — T • 

jj  I do COnVOCO todos OS funcionarios da-
ri0 
tetU a rebeidio chcgou »ie I /f^TT TT^N TF^I Tf^l TT TT Tpi^TTA I casa a comparecer normalmente ao

I casa de Rio Branco. I \\^ j 
J) 

\ ( ( XT ( ( / I 
^rabalhO.

Tudobem . )) JJ C. Ixv ll JJ [\VsvJT I Rio de Janeiro, 8 de abril de 1988

Ontem de tarde, comecou a circular a I J- I Edson de Oliveira Nunes
noti'cia de que o diretor da Divida Pubiica do I . A -t-t- I Presidente do IBGE

I Banco Central, Juarez Soares, estava demissio- I T\ l\ /V n ff \\ |\ /\ I

j De sua sala no BCno'Rio, Soares garantia a | f^\ (( \\ )) I
| quem telefonava que tudo nao passava de mais | // \\\ \ \\ J J U \\ ,A | ^

um boato de quinta-feira: o dta favorito para I \ /[ \\y> y—s/ jj Njxl »\ | TCI CDAD H f"OAAI INIf A "
espalhar notfeias sem fundamento no mercado I ^ I 

I tLtrMix #11% vWIYHJ'.
financeiro do Rio. I ATelecomunicagoes do Parana S/A—TELEPAR comu-»

Juarez Soares deveria ter almosado ontem I nica que realizara licitagoes para aquisigao de:
com o ministro Mailson da Nobrega para discutir I _ SELEQAO RESTR1TA N° 050/88—ADS
a volta da OTN. Explicou que nao foi ao almogo I n «;inHirato rfa Industria de EstamDa- iBfffllllPMiiSlilf #111 'IB11' I , OBJETO: Fornecimento de amplificador chavea-¦
porque o Banco esta em greve e o ministro I 

riadeMct^sdoEsUidodes£Sillo,queSe r- I 
1 

K^teKeSm ft'

assTnt^qu™ na opi'ni'ac)6 do^dTretor^ ^^ tSo I a maioria dos fabricantes de embalagens me- 
I ^ertura 

das_^HsB®id0|22^8®s-14 horas :
urgente assim" I t^licas do Pais> regozija-se com a inaugura?ao I — 

qBJETO fo^nedmento de ca^ emenda cabos

I bom humor: II Companhia Siderurgica Nacional e parabeni- .. I Abertura das propQStas: dia 22.04.88 — 14 horas
"Eu nem fui ao almo$o e estao dizendo que I | za a diretoria pelo acontecimento marcante na ^WK I —SELEQAO RESTRITA N° 052/88—ADS

I me demiti. Imagine se tivesse ido!" I economia do Pais. 
|k|1 I 

OBJETO: 
a^madurT'lngub3 mdas"

I Vendas I marca de um milhao de toneladas ano de fo- I Abertura das propostas: dia 25.04.88 — 14 horas
As vendas nos supermcrcados dcvcrao so- I thas de fiandres, constituindo-se assim a maior 1 t I | — SELECAO RESTRITA N° 053/88—ADS

prcdulora mundial cm ump unica usina. °«T°; S'-'

previsao e de Joaquim de Oliveira Junior, presi- I Suprira toda necesstdade nacional e es- | gueiras, manometros r 9 •
denteda Asserj- AssociaQaodosSupermerca- I tara exportando tonelagens expressivas para en- I 

0BS Some te SdS^participar das licitagoes aci-."
dos do Rio de Janeiro. Ele afirma que em margo I riquecimento da nossa b&langa comercial. I UDO 

empresas cadastradas no Sistema TELE-'
as vendas aumentaram 10% em relagao a fcvcrc- I 

E isto motivo de orgulho para todos .1 BRAS at6 a data desta publicagao.I ro. Mas somente porque o mes teve tres dias I c, isiu, iuuuvu uc uifcuinu ^ ¦ _ roNVOCAf AO DIRETA N° 220/88—ADS
I mais". O presidente aa Asserj ressalta que as I I profunda satisfagao para os que colaboraram I OBJETO: Fornecimento de bloco terminal rotativo I

listas de pregos das industrias continuam apre- I I na realiza?ao de tao importante programa. I com corte <
i sentando reajustes salgados que geralmente cs- I a nartir Hp aenra a CSN estara em con- , j L j < noo I Abertura das propostas: dia 26.04.88 — >4 horas I

pelham a inflagao do mes anterior. I Sao Paulo, 08 de abnl de 1.988. I Enderego para entrega das propostas Travessa Teixei-,
I dtgoesdepraticaroplenoabasteumentoaeto- ^I ra de Freitas n° 270 — Terreo — Sala de Licitagoes. _

Valorizacao dos OS tipos de folhas metalicas: folha nao rc- Smd^lo da degUwn^ I 
0s Editajs bem como demais informagoes a respeito .vaiorizagao I vestida (mais economica especialmente para de Metais do Estado de Sao Paulo I destas Iicitag6es poderao ser obtidas no enderego:

Um titulo de corretora credenciada para I comestiveis)eas folhas stancron, croma- Jose Villelade Andrade Junior I acima — 4° andar. Curitiba — PR. ou pelo fone (041) .
opcrar na Bolsa Mercantil c de Futuros, que valia I °'ec°^SU'^'Hr ' Presidente | 234-2422 e 234-2478, das 9h as 11 e das 13 &s 17h. .
3 mil 500 OTN na epoca de sua abertura, ha dois I das e ae nanures. ¦ ¦
anos, foi leiloado na semana passada por CZS 21 I
milhoes 200 mil-o»22 mil OTN. I 

p^^lo^Dom^QTmcQootAH, |

j Miriam Leitcio I I jornal do brash.

sexta-feira, 8/4/88 ? 1" caderno a, 11

Congelamento atinge os

aposentados e militares

Õ governo congelou por dois meses os salários de todos os
servidores do setor público federal, inclusive militares e funcio-
nários das estatais, c também todas as aposentadorias, pensões
c outros benefícios pagos pela Previdência Social. Haverá,
porém, uma compensação para os funcionários, aposentados e
pensionistas que no mês passado receberam at.e cinco salários
mínimos de referência até CZ$ 24.660,00: será pago um abono
equivalente a 25% do salário mínimo de referência (CZ$
1,233,00, em abril).

Nem todos os funcionários terão seu salário congelado ou
receberão abono em abril: por motivos jurídicos, os magistrados
terão o congelamento por dois meses só a partir de maio: e os
funcionários das estatais com datas-bases em abril e maio terão
o congelamento nos dois meses seguintes. Isso porque á lei
assegura aos funcionários a negociação de seus reajustes sala-
riais na data-base. Só na próxima data-basc, a URP congelada
será devolvida aos funcionários.

Para os aposentádos, pensionistas e segurados da Prcvi-
dência, a medida decidida ontem vale a partir de abril, segundo
explicou o ministro do Planejamento, João Batista de Abreu:
mas os detalhes de sua aplicação ainda serão regulamentados
por um decreto do Executivo a ser publicado "breve segundo o
artigo 10 do decrcto-Lci. O governo espera com essas medidas
uma economia de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ou
cerca de CZ$ 1 trilhão e 100 bilhões, se concretizar a previsão de
um PIB de CZ$ 72 trilhões este ano.

Produtividade i— No decreto-lei 2.425, assinado
ontem pelo Presidente José Sarney, o governo resolveu ainda,
fixar limites estreitos para as negociações salariais das estatais e
da administração direta — inclusive funcionários do Legislativo
e Judiciário e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. Esses funcionários, na data-base só receberão
o equivalente à inflação acumulada desde o Plano Bresser,
descontadas todas as antecipações. Eles poderão, ainda, nego-
ciar uma "parcela suplementar" que será fixada em decreto do
Executivo, equivalente a, no máximo, à produtividade global da
economia, medida pela variação do PIB per capita.

Os dirigentes aos órgãos e empresas públicas só poderão
conceder reajustes, antecipações ou qualquer modificação sala-
rial a seus funcionários com aprovação dos Conselhos Intermi-
nisteriais do Controle das Estatais e de Remuneração e Provèn-
tos, compostos pelos ministros da Fazenda, Trabalho, Planeja-
mento e Administração. Aquele dirigente que descumprir o
decreto-lei editado ontem será demitido, inabilitado para exer-
cer cargo público ou função de confiança, e está sujeito a
"sanções legais e penais cabíveis".

Militares — Os ministros da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, e do Planejamento, João Batista de Abreu, negaram
que o decreto-lei tenha sofrido restrições por parte dos mili-
tares."Eles só pediram muitas explicações e justificativas. Os
vetos à medida, só vi publicados na imprensa', garantiu
Nóbrega. Ele disse acreditar que o Congresso não rejeitará o
Decreto-Lei:"Nosso objetivo não é simplesmente achatar os salários
mas o pagamento do funcionalismo tem de estar de acordo com
a capacidade de contribuição dos cidadãos que pagam impôs-
tos", justificou. Maílson da Nóbrega reconheceu que as medi-
das anunciadas ontem resolvem apenas parcialmente a difieul-
dade do governo de acertar suas contas.

Na próxima semana, poderão ser
WÊFwf'' '' 

, < «JHr' anunciadas outras medidas de contenção
¦»% déficit público, como nova política

HHhlk industrial, revisão das tarifas aduaneiras'JÉÊj. 
_|f2' 

•. c. provavelmente, a lista de empresas
*>! - <f estatais a serem extintas. Pelas contas dos

j â J',/ ministros, as decisões divulgadas ontem
tfHSK?.' ••• yÊÊt ¦A poderão representar economia de cerca

K T K -M de 1,5% do PIB — CZ$ I trilhão 1(1(1
* ' WÈP**'\ s^^ÊÈêSÈ bilhões — ainda este ano. Mesmo assim,

Mk y âij&gsegundp Abreu, as despesas com pessoal
scril° maiores do que as de 1987, quando
representaram 3,15% do PIB. Até de-
zembro, o governo calcula gastar 3,46%
do PIB com pagamento do
lismo.

0 governo não inclui neste cálculo as
T^álB despesas com pagamento de indenizações

aos funcionários que se demitirem ou se
If >'<iaposentarem voluntariamente. E enfren-

vfrf '. t, tWá muitos problemas. Graduado funcio-
nário do Ministério da Fazenda, que

Bm Prc,ende pedir aposentadoria na próxima''9K 
Jb semana, chegou à conclusão de que leva-

rá nada menos do que CZ$ 14 milhões
Maílson:6Era única solução depois de 25 anos de serviço.

Maílson assegurou que
mento por
governo, os
res. Acrescentou que
qualquer com o

que
pafs com
consegue fazer

BRASÍLIA — A suspensão cm abril
c maio do pagamento da Unidade de
Referência de Preços (URP) aos funcio-
nários da administração" direta, autar-
quias, estatais. Judiciário, Legislativo,
Distrito Federal e territórios é a principal
das medidas anunciadas pelo governo
para conter os gastos públicos por meio
da redução da folha de pagamento do
funcionalismo federal. Também foi deci-
dido o aumento do Imposto de Renda
dos bancos.

Anunciadas depois de 40 dias de
discussões, as outras medidas são as se-
guintes: estímulo à demissão voluntária
dos servidores civis da União; estímulo à
aposentadoria proporcional para funcio-
nários com mais de dez anos de serviço
público; eliminação de vantagens sala-
riais para os funcionários sem dedicação.
exclusiva; fim dos privilégios para as
entidades criadas junto à administração,
como fundações e associações de funcio-
nários, sem autorização legislativa; extin-
ção do sistema de cálculo de adicional por
tempo de serviço para a magistratura.

Ao anunciar o pacote, ao lado do
ministro João Batista de Abreu, o minis-
tro Maílson da Nóbrega, em entrevista no
Palácio do Planalto, alertou: "Estas me-
didas são fundamentais para evitar o
colapso financeiro do governo e a liipe-
rinflação, que penalizaria sobretudo os
trabalhadores".

Segundo Maílson, o governo não

Informe Econômico

Alguns 
economistas mantêm o otimismo,

apesar da enxurrada de indicadores negati'
vos e do desânimo que se abate sobre a conjuntu-
ra brasileira. Um deles é João Sayad, ex-ministro
do Planejamento. Outro é o professor Fernando
Homem de Mello, da USP, um dos maiores
especialistas brasileiros em agricultura.

Parte do otimismo de Sayad é gerado por um
impressionante estudo concluído por Homem de
Mello esta semana. Depois de acompanhar as
cotações internacionais ae café, suco de laranja c
soja 110 último ano e acrescentar a isto o aumento
da produção brasileira de soja, o professor con-
cluiu que o país conseguirá uma receita extra de
US$ 2 bilhões só com a exportação desses
produtos. Bem entendido, dois bilhões além do
previsto. Os três produtos provocarão também
um aumento da renda agrícola da US$ 3 bilhões a
US$ 3,5 bilhões. "Isto provocará nos próximos
seis ou oito meses um aumento da demanda,do
interior por bens e~ produtos da cidade", diz
Homem de Mello, o que poderá reverter a atual
tendência de queda na economia.

Num golpe de sorte para o país, a produção
americana de soja cai justamente no ano em que
o Brasil produz mais 3 milhões de toneladas que
o usual e as cotações internacionais disparam.
Pelos cálculos de Homem de Mello, os preços
dos três produtos melhoraram entre 25% e 35%
no último ano. Isto sem falar na disparada da
última semana nos preços da soja.

aceitará paralisação de servidores públi-
cos e recorrerá a medidas duras para
coibir qualquer movimento."O funciona-
lismo não pode fazer greve. Ela será
tratada com o rigor da lei". Admitindo
que algumas estatais recorram à Justiça,
garantiu: O governo respeitará a decisão
judicial".

Maílson
vai alcançar, atingir as classes menos favoreci-
das, os mais pobres.

"Mas esse desequilíbrio de que falava é
muito mais grave no governo federal. O gover-
no federal transferia aos Estados e municípios,
no início da década de 70,12% da arrecadação
do IPI e do Imposto de Renda, e hoje transfere
33%. E o governo federal não foi capaz de
associar essa perda de receita em favor dos
estados è municípios com a transferência de
encargos. Pelo contrário, em algumas ocasiões
ele até ampliou as suas funções de forma
incompatível com essa queda que se verificava
nos recursos disponíveis.

"O que é preciso — e nós estamos dispôs-
tos a fazer — é rever esse processo; reduzir os
gastos do governo; modernizar o país; recupe-
rar os níveis de poupança. Os níveis de poupan-
ça, que eram de aproximadamente 25% doPlB,
no início da década de 70, estão reduzidos hoje
a 16,5% do PIB. Portanto, uma queda de um
terço. E foram menos investimentos em fábri-
cas, escolas, infra-estrutura, na expansão da
fronteira agrícola, nos serviços. Investimentos
que são necessários a criar os empregos, em-
pregos que são fundamentais para a estabilida-
de social, para a estabilidade política. É preciso
recuperar esse nível de poupança e preparar o
país, com essa modernização, para um futuro
melhor. Esse é o propósito. Essa é a determina-
ção do governo, ou seja, promover uma revolu-
ção que seja capaz de redefinir o papel do
Estado.

"Eu gostaria de encerrar fazendo uma
profissão de fé, de otimismo, de crença nas
possibilidades deste país."Nós, o governo, os políticos, os trabalha-
dores, a sociedade como um todo, nós temos a
capacidade de vencer essas dificuldades. O país
é maior do que a crise. E nós vamos, todos
juntos, superá-la.

que vai às compras para adquirir o leite , o pão,
o sapato, a roupa, e sobre tudo isto incide o
imposto com que o governo custeia a sua
máquina administrativa.

"Mas eu não vim aqui simplesmente para
explicar essas medidas. Mas para dizer que elas
fazem parte de um conjunto de providências
que objetivam a modernização da economia
nacional; a redução do papel do Estado; a
abertura de espaço ao setor privado, que deve
se transformar efetivamente no motor do de-
senvolvimento econômico e social do país. Para
dizer que essas medidas fazem parte de um
esforço no sentido de reduzir o déficit público e
de eliminar os graves desequilíbrios das finan-
ças do governo."Mas por que esse desequilíbrio? Ele não é
de hoje. Ele vem se arrastando nos últimos 18
anos."Em 1970, a carga tributária bruta, isto é,
os impostos que arrecadam a União, os esta-
dos, os municípios, a Previdência Social, era de
25% do PIB. Em 1987, isso caiu para 20%. A
carga tributária líquida, isto é, os recursos com
que o governo efetivamente conta para realizar
os seus programas econômicos e sociais, que
era 17% do PIB, caiu para 9%, em 1987, fruto
de uma série de razões, inclusive o próprio
endividamente e os juros dele resultante."Em 1970, o governo gastava 11% do PIB.
Como ele tinha uma carga tributária líquida de
17%, lhe restavam 6% para financiar os seus
programas."Em 1987, esses gastos são de 10% do PIB.
Portanto, superiores à própria carga tributária
líquida."Pela primeira vez o governo apresenta
uma situação de poupança negativa. Mas o
governo vem, se endividando há muito tempo.
O que precisamos é esiancar esse processo. Ele
chegou ao seu limite. Ele não pode continuar
sem que se provoque uma hiperinflação, que

O ministro da Fazenda, Maílson da Nóhre-
ga, ocupou uma cadeia de rádio e televisão por
dez minutos ontem á noite para defender a
suspensão do pagamento da Unidade de Refc-
renda de Preços" (URP) ao funcionalismo pú-
biico por dois meses. "Melhor assim do que a
demissão. Melhor assim do que o desemprego
nas empresas estatais, na administração públi-
ca, naqueles casos em que o funcionário não
está protegido pelo instituto da estabilidade.
Melhor assim do que aumentar os impostos ,
disse.

Maílson afirmou que as medidas aprovadas
ontem fazem parte de um conjunto de provi-
dencias ,"quc objetivam a modernização da
economia nacional, a redução do papel do
Estado, a abertura de espaço ao setor privado,
que deve se transformar efetivamente no motor
do desenvolvimento econômico- c social do
país".

A seguir, a íntegra do pronunciamento:"O presidente José Sarney aprovou, hoje,
um conjunto de medidas na área de pessoal.
Está suspensa, por dois meses, a aplicação da
URP aos salários do setor público, da adminis-
tração direta e das empresas estatais."Foram extintas fundações públicas, foram
criados estímulos à demissão voluntária e a
aposentadoria proporcional ao tempo de ser-
viço.

"E, por fim, se eliminarão vantagens sala-
riais para aqueles que não se dedicam exclusi-
vãmente ao serviço público."O presidente aprovou também um au-
mento do Imposto de Renda dos bancos.

"Com relação ao pessoal, -melhor assim.
Melhor assim do que a demissão. Melhor assim
do que o desemprego nas empresas estatais, na
administração pública, naqueles casos cm que o
funcionário não está protegido pelo instituto da
estabilidade. Melhor assim do que aumentar os
impostos. Os impostos de você, dona-de-casa,

Em tempo: o maior produtor de soja do país
Olacyr de Moraes sugere aos exportadores que
segurem um pouco e só exportem no segundo
semestre. Ele acha que os preços vão comtinuar
em alta.

Intenção e gesto
Os dois ministros da área econômica haviam

estabelecido uma estratégia para combater o
déficit público: tomar medidas atacando flancos
diferentes dos gastos públicos em intervalos
curtos.

A idéia era começar congelando os emprés-
timos aos estados e municípios; dez ou quinze
dias depois, dar o segundo golpe, congelando a
URP do funcionalismo, público por três meses;
imediatamente depois começar a preparar o
reajuste do Orçamento Unificado para a nova
expectativa de inflação, fazendo novos cortes.

A estratégia falhou. Conseguiram dar o
primeiro golpe e imaginaram dar o segundo no
dia 29 de fevereiro. Os dois ministros passaram
quase 40 dias no vai-não-vai do corte dos salários
e começarão, depois que voltarem da viagem que
fazem neste fim de semana, a maratona da
tentativa de corte no Orçamento.

Tiro pela culatra
Numa época de absoluta escassez dc rccur-

sos, o governo ao aprovar um generoso plano de
aposentadoria e demissão voluntária acabará
criando para si um grave problema de aumento
de custos a curto prazo, ainda que a médio prazo
acabe provocando uma queda relativa dos gastos
com funcionalismo.

O melhor para o governo será a medida não
dar certo e em função da conjuntura de queda do
nível de atividade na economia, não haver estí-
mulo para a saída em massa de funcionários bem
pagos.

Ou seja, restara as autoridades torcer para
que o destino desse plano seja o mesmo do feito
na época de Roberto Campos e Octávio Gouveia
de Bulhões: não dê certo.
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TOOASAS OUWTAS

Inconformado
Um embaixador brasileiro esbravejava on-

tem no Itamarati contra o congelamento da URP
durante dois meses sobre seu salário e os de
todos os funcionários públicos.

Quando alguém ponderou que isto era tem-
porário e será devolvido na data-base, ele re-
trucou:"Sei! Será devolvido junto com o compulsó-
rio da gasolina."

Definitivamente, a rebeldia chegou até a
casa de Rio Branco.

Este é um momento difícil para. a
nossa instituição. A possibilidade de^

que medidas duras venham a ser adota-
das, em estrito cumprimento à legisla-

ção em vigor e a determinações gover-'
namentais, não é remota. Neste senti-
do, convoco todos os funcionários da
casa a comparecer normalmente ao
trabalho.

Rio de Janeiro, 8 de abril de 1988

Edson de Oliveira Nunes
Presidente do IBGE

Tudo bem
Ontem de tarde, começou a circular a

notícia de que o diretor da Dívida Pública do
Banco Central, Juarez Soares, estava demissio-
nário.

De sua sala no BC no Rio, Soares garantia a
quem telefonava que tudo não passava de mais
um boato de quinta-feira: o dia favorito para
espalhar notícias sem fundamento no mercado
financeiro do Rio.

Juarez Soares deveria ter almoçado ontem
com o ministro Mailson da Nóbrega para discutir
a volta da OTN. Explicou que não foi ao almoço
porque o Banco está em greve é o ministro
ocupado com o pacote, sem tempo para discutir o
assunto que, na opinião do diretor, "não é tão
urgente assim"

No meio da boataria, Juarez mantinha o
bom humor:"Eu nem fui ao almoço e estão dizendo que
me demiti. Imagine se tivesse ido!"

Vendas
As vendas nos supermercados deverão so-

frer um baque em abril devido ao congelamento
da URP nos salários do funcionalismo público. A
previsão é de Joaquim de Oliveira Júnior, presi-
dente da Asserj — Associação dos Supermerca-
dos do Rio de Janeiro. Ele afirma que em março
as vendas aumentaram 10% em relação a feverei-
ro. "Mas somente porque o mês teve três dias a
mais". O presidente da Asserj ressalta que as
listas de preços das indústrias continuam apre-
sentando reajustes salgados que geralmente cs-
pelham a inflação do mês anterior.

Valorização
Um título de corretora credenciada para

operar na Bolsa Mercantil e de Futuros, que valia
3 mil 500 OTN na época de sua abertura, há dois
anos, foi leiloado na semana passada por CZ$ 21
milhões 200 mil — ou 22 mil OTN.

tfTFPÃB-»» COMUNICA

O Sindicato da Indústria de Estampa-
ria de Metais do Estado de São Paulo, que reúne
a maioria dos fabricantes de embalagens me-
tálicas do País, regozija-se com a inauguração
da VI linha de estanhamento eletrolítico pela
Companhia Siderúrgica Nacional e parabeni-
za a diretoria pelo acontecimento marcante na
economia do País.

Com isso a CSN atinge a expressiva
marca de um milhão de toneladas ano de fo-
lhas de flandres, constituindo-se assim a maior
produtora mundial em uma única usina.

Suprirá toda necessidade nacional e es-
tará exportando tonelagens expressivas para en-
riquecimento da nossa balança comercial.

É isto, motivo de orgulho para todos e
profunda satisfação para os que colaboraram
na realização de tão importante programa.

A partir de agora a CSN estará em con-
dições de praticar o pleno abastecimento de to-
dos os tipos de folhas metálicas: folha não re-
vestida (mais econômica especialmente para
óleos comestíveis) e as folhas stancron, croma-
das e de flandres.

São Paulo, 08 de abril de 1.988.

Sindicato da Indústria de Estamparia
de Metais do Estado de São Paulo

Jose Villela de Andrade Júnior
Presidente

^%^ÕjÍÍfÕDOIQUE.OTRACODOLAN. |
HUMOR NO JBMíriam Leitão JORNAL DO BRASll.

)

VESTIBULAR
MEIO DE ANO

CURSO ESPECIAL
PRINCESA ISABEL

VESTIBULARES
INICI0:2 DE MAI0

CENTRO COPACABANA '

220-4276 235-3686



J5U reage contra a 
greve 

e demite 19 funcionarios

sumariameiite dcmilidos 19 fanciomirios fndi'cc dc ausenciu c.ilciilado cm 88%. 110 COTtC del URP dcntc da Cmifodcniqao^as AssocrnqOcs

do-pats. Os servidorcs decidiram prosse- doBrasil e o hIko Central adiantou que .JSAO PAULO — O ex-prcsidente do demos cssas ideias como as mais indicadas
gUlr 

'a 
pafalisaqao ho^e, segundo o a eventual paralisaqao da seqiio, lioje, jlTB;it|co Central Afonso Celso Paslorcas- para rcduzirodeficiw ^mas|enibramosquc' 

•

ciij$,de alguns banco's, devido a falta tie Ouro (Dioro). O Dcpiirtamento Mobilii- w hMbI^^P nhado por uma ccntciia'dc cxecutivos de contribuintes, pouco importa sc'o governo
atividade no Departamento do Meio Cir- rio (Demob), que cuida dos titulos da 1|^1 

grandes 
empresas. Ele era um dos confe- aplica a renda tributaria nos seus gastos

^ % di^etor de Administra^ao do BC, ciUio. Deacordocomo presidcntedoBC, | ^,"aa/los d/nge/ifes, no Hotel Maksoud transferi-los a setorcs privilcgiados da ini-

^Irios'^espedficos"para 
a escdha^dos e rcalizadii "i|o momcnto 

giais 
inopdrtu- fransmUi"rrentrevista de Malison. 

^ 
Gustavo ftueiroz (Presidente

d'a'Associa^io dos Funcionarios do B<2, mento de horas-cxtras aoscomissionados serao caparcsde reduzir^fick^uWko. 
q^„dlo ofcrcce 

^^jisPa 

que^|»^

no^^^^t^^^^^u de 15 dias de iicen^a-pr^^^^ ^ Cinel&ndia protestocontra confessou-seump^
piofundamente, alem do Meio- falta. ' .

, r #1 T3. Ulysses Guimaraes (Prcsi-

Exoneracao tera incentivo Manifest agao reune 15 mil no ruo Sfe^bTa" medTdas^0&

.—BRASILIA — Ate o dia 31 de du- «|(e<» di,ei,„. »«, fcgjbjfr ;'E0t.J e o.g.. « «£?» 
feJS&SSS&SSzembro deste ano, todos os servidorcs dade no emprego e regido pelo Estaiuto o a hcatcaptrt;andlo ,. ' . kj. 0 transitu para a Praqa 15. Os leiros, portuarios, previdcnciarios, car- nieqou ontem mesmo a procurar os lide-
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rii-esidente Jose Sarney e baixada atraves Ou seja, um servidor com vencimentos da aos manifestantes quando a passeata rado Centrao eram as paiavras de ordem que, ^ tamMm presidente da Confedera-
clc decreto-lei, o governo espera enxugar globais de CZ$ 100 mil e com cmco anos estava proximo a rua do Rosario. Nao houvc agressoes, tumultos nem mais ouvidas, alem de par6dias de must- -Q ^acjona| Industria (CNI), mostra-
a- maquina administrativa e reduzir exatos de servigo — e sem licenqa — tera Quatro anos depois da ultima grande provocates. A passeata foi tranquila cas de Lamartme Babo e Lui^ Oonzaga, ya se dcccpcj0na(i0 com 0 pacote baixa-
folha de pagamcnto, embora a decisao direitoareceber,aosedemitir,ototalde manifestaqao popular no centro do Rio durou 39 minutos, comegando as que tambem exortavam Jose Sarney dQ . overno. "Depois da aprovagao
iQiplique gastos adicionais — ainda nao CZ$ 800 mil, brutos. — a maior delas foi o comicio pelas lSh30min, em frente ao numero SI da deixar o governo. do pfgsjjencialismo com cinco anos. o
estimados — para pagar a indenizaqao Os servidores contratados pelo regi- eleicjoes diretas em 5 de abril dc 1984 —, avenida Rio Branco, onde fica a sedc do "Essa e a primeira demonstragao de minimo que o empresariado esperava era
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pfrojeto de lei enviado ao Congresso, emprego do servidor ou ser resgatado), (a Policia Militar calculou 6 mil pessoas, se em frente as escadarias da Biblioteca manifestagao de rua da classe trabalhado- esperado. Nao se estabiliza a economia
governo propoe a criaqao do sistema de mais o abono de tres salarios e meio por "na hora cm que comegou", segundo Nacional, ja que o local esta tornado ra conduzida dc forma unitaria." cortando salarios e diminuindo o poder
atoosentadoria voluntaria, tambem me- ano de servigo. Um funcionario celetista coronel Roberio Pimentel, comandante pelas barracas da F-eira do Livro, que . de compra dos consumidore^", alertou.
cfiante indenizagao, para os servidores que ganha CZ$ 100 mil, e tambem tem do 5" Batalhao da Policia Militar. Mas ainda nao foi inaugurate. A Cinelandia e Estavam prescntes representantes do Delfim Netto (Deputado PDS-SP) disse:
riliblicos federais com, no minimo, dez cinco anos de servigo, recebera, ao se um dos organizadores, Ciro Garcia, do um dos tres territorios Ijvres que se PT, PD I , PSB, PC do b, rt-B e os ..q sjna| esta na diregao certa, mas e
alios de servico, a contar da vigencia da demitir, CZ$ 550 mil, mais o FGTS. Sindicato dos Bancarios, estimou em pretende estabelecer no Rio. Os outros presidentes regionais da (_ U 1 e l.U 1. As muito timido. Deveriamos ter medidas
Ifii, desde que nao tenham outro vinculo A anosentadoria voluntaria aos civis mais de 50 mil). sao a rua Pedro Lessa e o Largo do Caco, vaias so aconteceram quando seanunciou mais amp|as que eliminassem de verdade
tanpregaticio com o governo. A medida sera concedf ao^erX'no prazo'de Desde as 16 horas ja se via policiais na Pra?a da Republica. ittmiridenS1 
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tarquias, Tribunal de Contas da Uniao, proporcionais ao tempo de servico do mente comandar a coloca<;ao de cavaletes slog:m de taixa hranca com letras vernie- final da manifestaqao. A agitaqao 

Sarney, disse que as medidas nao conte-
territorios e Distrito Federal. O governo funcionario. Essas despesas correrao por delimitando o espago destinado aos mani- lhas, na frente da passeata. Confecciona- nnuiitestantes era maior quando se fa ra0 0 ddficit publico. Na opiniao dele, o
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BC reage contra a 
greve 

e demite 19 funcionários

BRASÍLIA — O Banco Central deu
resposta imediata à segunda greve de sua
história. Ontem, no início da noite, foram
sumariamente demitidos 19 funcionários
da instituição, lotados em várias regiões
do-país, Os servidores decidiram prosse-
gtiir'"á paralisação hoje, e, segundo o
ministro da Fazenda, Mallson da Nóbre-
gtt,"h'àVerá novas punições. O BC alertou
para possível falta de dinheiro nas agên-
ci^de alguns bancos, devido à falta de
atividade no Departamento do Meio Cir-
^2) diretor de Administração do BC,

Aragéh Caldas, disse que não houve "cri-
térios específicos" para a escolha- dos
demitidos. A lista não inclui, por exem-
pio, os nomes dos principais organizado-
res da greve, como o presidente nacional
da Associação dos Funcionários do BC,
Paulo Eduardo Freitas, e tampouco do
presidente da AFBC no Distrito Federal,
Afonso Magalhães. "As demissões pas-
sam a ser parte de nossa pauta de reivindi-
cações", afirmou Freitas, salientando que"essa decisão, sem dúvida, fortalece o
nosso movimento".

De acordo com a portaria que poderia
ser publicada hoje no Diário Oficial da
União, o BC puniu os seguintes funciona-
riosi-Arivaldo Falcão Rodrigues, Antônio
Rego de Abreu, Franklin Corrêa da Cos-
tà^ José Ribamar Almeida Gomes, Eny
Sérgio Toledo da Silva, Maria Sônia da
Silva Bagno, Edison Vitor Cardoni, Gil-
berto Celso Silveira Munhoz, Mônica Pe-
rcira Pinto Botafogo Muniz, Rosimere
Fonseca de Moura, Márcia Silveira Bar-
boSaí Mário Getúlio Vargas Evelino, Ma-
nocl Camilo Brollo, Ezildo Luiz Américo
de'Souza, Janete de Oliveira Reis, Jorge
Mello de Albuquerque, Laertc Silveira
Porto, José Aloysio Guimarães Sanches e
César Mendes de Almeida. Eles perten-
cèin'aòs departamentos de Recife, Rio de
Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, São
PáuTo'e Brasília.

¦ A greve no Banco Central afetou
profundamente, além do Meio-

Circulante, as seções relacionadas com o
exterior, como o Departamento de Ope-
rações Internacionais (Depin), que teve
índice de ausência calciilado em 88%. O
Depin cuida das reservas internacionais
do Brasil e o Banco Central adiantou que
a eventual paralisação da seção, hoje,
poderá transformar o serviço "num verda-
deiro caos".

Também não funcionou a Divisão de
Ouro (Dioro). O Departamento Mobiliá-
rio (Demob), que cuida dos títulos da
Dívida Pública, teve funcionamento pre-
cário. De acordo com o presidente do BC,
Elino de Araújo Camões, a greve é ilegal
e realizada "no momento mais inopdrtu-
no". Os funcionários do Banco Central
insistem na reposição salarial de 40,5%,
na elevaqão do piso-anuênio, no paga-
mento de horas-extras aos comissionados
e na imediata aprovação de novo plano de
cargos e salários.

De acordo com os números divulga-
dos pela direção do BC, em Belo Horizon-
te hoiíve ausência de 57,3%; 33,7% cm
Fortaleza; 66,5% cm Recife; 69,4% em
Salvador; 0,7% em Belém; 88,5% no Rio
de Janeiro; 73,6% em São Paulo; 70,5%
em Curitiba; e 63,5% em Porto Alegre.

Durante todo o dia de ontem, a entra-
da principal do edifício-sede do BC foi
cercada por policiais militares, enquanto
os funcionários mantiveram o piquete.
Para Araken Caldas, "a greve é um movi-
mento de ruptura, mas não representa
uma decisão definitiva. Não existe uma
idéia de confrontação por parte da direto-
ria do Banco Central", afirmou.

Em nota a imprensa de 13 linhas, o
presidente da instituição assinalou que,
nas últimas três semanas, conversou com
os representantes dos funcionários, mos-
trando a eles o empenho "de encontrar
soluções para os problemas". Mas salien-
tou que, pelo regulamento, a falta injusti-
ficada traz problemas que poderão afetar
as carreiras dos servidores, como a perda
de 15 dias de licença-prêmio, por cada
falta.

Exoneração terá incentivo

.—BRASÍLIA — Até o dia 31 de de-
zembro deste ano, todos os servidores
pliblicos federais civis com mais de dois
anos de serviço em órgãos da administra-
ç$o direta e autarquias, estatutários e
celetistas, poderão pedir exoneração ou
rescisão do contrato de trabalho, median-
te indenização que os estimule a deixar o
cjrgo, que será automaticamente extinto.
Com essa medida, aprovada ontem pelo
ffl-esidente José Sarney e baixada através
cie decreto-lei, o governo espera enxugar

máquina administrativa e reduzir a
falha de pagamento, embora a decisão
igiplique gastos adicionais — ainda não
eítimados — para pagar a indenização
a(Ds demissionários.

> Em outra medida, que consta do
projeto de lei enviado ao Congresso, o
governo propõe a criação do sistema de
aposentadoria voluntária, também me-
cuante indenização, para os servidores
pTüblicos federais com, no mínimo, dez
alhos de serviço, a contar da vigência da
|$i, desde que não tenham outro vínculo
empregatício com o governo. A medida
abrange todos os servidores celetistas e
estatutários da administração direta, au-
tarquias, Tribunal de Contas da União,
territórios e Distrito Federal. O governo
também decidiu eliminar todas as gratifi-
cações e vantagens salariais dos servido-

. rÇs que não tenham dedicação exclusiva.
' Vantagens—Paraestimularade-

rQissão voluntária de um funcionário esta-
\

Na Cinelândia, protesto contra suspensão da URP

Manifestação reúne

tutário (com direito, portanto, à estabili-
dade no emprego e regido pelo Estatuto
do Funcionalismo Público Civil), o gover-
no oferece as seguintes compensações:
abono correspondente a três salários (a
base é o salário recebido no mês da
demissão), mais um salário por mês de
licença especial não gozada, além de
indenização correspondente ao valor de
um salário por ano de serviço ou fração.
Ou seja, um servidor com vencimentos
globais de CZ$ 100 mil e com cinco anos
exatos de serviço — c sem licença — terá
direito a receber, ao se demitir, o total de
CZ$ 800 mil, brutos.

Os servidores contratados pelo regi-
me celetista têm direito ao FGTS (que
poderá ser transferido para o próximo
emprego do servidor ou ser resgatado),
mais o abono de três salários e meio por
ano de serviço. Um funcionário celetista
que ganha CZ$ 100 mil, e também tem
cinco anos de serviço, receberá, ao se
demitir, CZ$ 550 mil, mais o FGTS.

A aposentadoria voluntária aos civis
será concedida ao servidor no prazo de
um ano, a partir da vigência da lei, e as
vantagens correspondem aos proventos
proporcionais ao tempo de serviço do
funcionário. Essas despesas correrão por
conta do Tesouro Nacional e da Previ-' dência Social. O servidor às vésperas de
se aposentar terá de optar pela demissão
voluntária ou pela aposentadoria anteci-
pada.

Quanto custa a demissao voluntaria
o flue o governo pagara aos estalulirlos com 10 anos de servlgo

"Sal&rio — indenizagao
: CZ$ CZ$

;50mil 700 mil
¦¦¦ I, .i .i i i —

• 100 mil 1 milhao400mil
—:  .—

-150 mil 2milhoes100mil
¦ ' 1 1 II ¦¦¦¦¦! '
:200mil 2milhoes800mil
*250 mil 3milh5es500mil

Estatutário se beneficia

Pastore vê falha

no corte da URP

SÃO PAULO — O ex-presidente do
Banco Central Afonso Celso Pastore as-
sistiu ã entrevista na qual o ministro
Maílson da Nóbrega anunciou as medidas
de contenção do déficit público, acompa-
nhado por uma centena de executivos de
grandes empresas. Ele era um dos confe-
rencistas do seminário Mucrocconomin
para altos dirigentes, no Hotel Maksoud
Plaza, onde foi montado um telão para
transmitira-entrevista de Maílson.

Pastore lamentou que o governo não
tenha divulgado cm quanto essas medidas
serão capazes de reduzir o déficit público.
Com Exceção de duas delas — o congela-
mento da URP para o funcionalismo por
dois meses e a antecipação no recolhi-
mento do Imposto de Renda ampliado
dos bancos — as medidas não permitem"uma mensuração".

Segundo seus cálculos, com inflação
mensal de 20% nos próximos dois meses,
será possível ao governo economia de
44% na folha de pagamentos. Já no caso
do aumento do Imposto de Renda sobre '
as instituições bancárias, passando de
10% para 15%, a ser recolhido ainda
neste ano, a mensuração também seria
possível. 

"Bastaria fazer os çálculos sobre
os balanços, já divulgados, dos bancos",
afirmou.

Ele disse à platéia ter lido, "cm
alguma publicação", que as duas medidas
seriam capazes de reduzir o déficit em
cerca de 1%. "Embora 1% não seja zero,
é ainda muito pouco. O governo terá de
encontrar outros lugares para fazer cor-
tes", assinalou o ex-presidente do BC.

Quanto às outras medidas, Pastore
confessou-se um pouco cético.

15 mil no Rio
"É o salário, é a fome, é o aluguel, é

o alicate apertando", disse Rosamaria da
Silva, 43 anos, que participou da passeata
contra a retirada da URP e contra o
governo do presidente Sarney, ontem, na
avenida Rio Branco, no centro do Rio.
Rosamaria defendia os interesses do ma-
rido, funcionário do Instituto de Resse-
guros do Brasil, estatal atingida pelo
congelamento da URP, medida anuncia-
da aos manifestantes quando a passeata
estava próximo à rua do Rosário.

Quatro anos depois da ultima grande
manifestação popular no centro do Rio
— a maior delas foi o comício pelas
eleições diretas em 5 de abril de 1984 —,
a passeata pela manutenção da URP
conseguiu reunir cerca de 15 mil pessoas
(a Polícia Militar calculou 6 mil pessoas,"na hora em que começou", segundo o
coronel Robério Pimentel, comandante
do 5" Batalhão da Polícia Militar. Mas
um dos organizadores, Ciro Garcia, do
Sindicato dos Bancários, estimou em
mais de 50 mil).

Desde as 16 horas já se via policiais
na avenida Rio Branco e ó diretor do
Dctran, José Alves de Brito, foi pessoal-
mente comandar a colocação de cavaletes
delimitando o espaço destinado aos mani-
festantes. Eles ocupariam três pistas da
esquerda, deixando as três da direita para
o tráfego de veículos fluir, o que de nada
adiantou, porque, às 17h30min, quando a
concentração ficou maior, os manifestai!-

tes tomaram toda a avenida, obrigando
os policiais e os funcionários do Dctran a
desviar o trânsito para a Praqa 15. Os
policiais militares, que tentaram fazer um
cordão de braços dados, para impedir a
passagem dos manifestantes para as pis-
ias da direita, tiveram de se contentar cm
observar a passeata do meio-fio, cscutan-
do uma das palavras de ordem dirigida a
eles: "soldado, soldado, você é expio-
rado".

Não houve agressões, tumultos nem
provocações. A passeata foi tranqüila c
durou 39 minutos, começando às
lSh30min, cm frente ao número 81 da
avenida Rio Branco, onde fica a sede do
Sindicato dos Banqueiros, terminou às
19hü9min, na Cinelândia, concentrando-
se em frente às escadarias da Biblioteca
Nacional, já que o local está tomado
pelas barracas da Feira do Livro, que
ainda não foi inaugurada. A Cinelândia é
um dós três territórios livres que se
pretende estabelecer no Rio. Os outros
são a rua Pedro Lcssa e o Largo do Caco,
na Praça da República.

Slogans — "Xô Sarney" era o
slogan de faixa branca com letras verme-
lhas, na frente da passeata. Confecciona-
da pela Associação dos Funcionários do
IBGE. a faixa resumia o estado de eSpíri-
to dos manifestantes, desde o estudante
secundarista até a velhinha funcionária
pública, passando por metalúrgicos, pro-

Brasília tem greve dia 13

fessores, bancários, aeroviários, metro-
viários, engenheiros, ferroviários, petro-
leiros, portuários, previdenciários, car-
pinteiros navais e trabalhadores nas in-
dústrias da carne.

"Moreira safado, Pinochet do nosso
estado" "Sarney ladrão, Pinochet do Ma-
ranhão", "Maílson salafrário, ladrão de
operário", "Sarney sacana, roubou a nos-
sa grana","Paredão pro Sarney e pro
Centrão" eram as palavras de ordem
mais ouvidas, além de paródias de músi-
cas de Lamartine Babo e Luís Gonzaga,
que também exortavam José Sarney a
deixar o governo.

"Essa é a primeira demonstração de
nossa força", disse Ciro Garcia. "Depois
da campanha das diretas, é a maior
manifestação de rua da classe trabalhado-
ra conduzida de forma unitária."

Estavam presentes representantes do
PT, PDT, PSB, PC do B, PCB e os
presidentes regionais da CUT e CGT. As
vaias só aconteceram quando se anunciou
a presença de Jandira Feghali, do PC do
B, e do presidente regional da CGT, Rui
Calandrini, que não conseguiu falar no
final da manifestação. A agitação dos
manifestantes era maior quando se falava
em greve geral. Em frente à Biblioteca
Nacional, foi queimado um caixão que
representava o salário do trabalhador,
que "morreu assassinado pelo Maílson da
Nóbrega", segundo os manifestantes.

Aluízio Alves é

J Num universo de 1 milhão 500 mil
funcionários da administração federal di-
reta, 58% são regidos pelo regime estatu-
tario segundo os dados desagregados com
b}se na RAIS (Relação Anual de Infor-
n»ação Salarial) de 1985. São justamente
oj estatutários que terão maior estímulo à
aposentadoria espontânea anunciada on-
têm pelo governo. Criado para reduzir os
gastos com pessoal, esse mecanismo a
cBrto prazo poderá ter um efeito perverso
sobre as já minguadas receitas públicas.

» Como os incentivos estão atrelados ao
tdhipo de serviço (um salário por ano
trabalhado, três salários de abono e mais
ujh mês de licença prêmio), a aposentado-
rm espontânea deverá atrair os funciona-
rfj)s de maior tempo de casa e salários
mais altos. O Judiciário, por exemplo,
dJverá ser um campo fértil para candida-
tos a aposentadoria. Lá há um grande
njjmero de ministros, juizes, auditores,
disembargadores e juizes e auditores
substitutos, cujo salário médio está em
torno de CZ$ 550 mil mensais (incluindo,
representações e adicionais).

I É o pessoal do repicào que, como os
pjocuradores da República e auditores da

Fazenda, se beneficiam de mecanismos
capazes de multiplicar muitas vezes o
salário-base do cargo em nome de gratifi-
cações e outros artifícios. O decreto que
elimina o repicão para a magistratura,
anunciado com o pacote, será publicado
na próxima semana, mas dificilmente aca-
bará com benefícios já adquiridos.

Pegando apenas uma seleta camada
do funcionalismo da administração direta
como os últimos escalões do Judiciário
(salário médio de CZ$ 550 mil), pode-se
ter uma ligeira idéia dos gastos que a
aposentadoria estimulada pode represen-
tar para os cofres públicos.

Supondo que nesse restrito universo o
número de candidatos a aposentadoria
fique em 100 no Judiciário, 60 na Procura-
doria da República e 60 na Fazenda, com
uma média de 20 anos de serviço, o
governo gastará numa única tacada CZ$ 1
bilhão (equivalente a dois anos de salários
para esse pequeno grupo). Ou seja, o
governo que pretendia economizar CZ$
17 bilhões com a suspensão da URP de
março para 1 milhão 500 mil funcionários,
pode gastar CZ$ 1 bilhão de uma só vez
com apenas 220 pessoas.

Mouta:

Aureliano evita comentar

; Apesar de o ministério das Minas e
Eiergia reunir as maiores empresas esta-
tí)js do país, como Petrobrás, Eletrobrás,
Itãipu, Companhia Vale do Rio Doce c
Fíirnas Centrais Elétricas, o ministro Au-
râiano Chaves recusou-se a comentar os
efeitos das medidas do governo sobre o
congelamento da URP para funcionários
das estatais.* Quando as medidas foram anunciadas
à-tarde em Brasília, o ministro visitava o
complexo de usinas da Light, em Ribeirão
das Lages, no Rio de Janeiro, após uma
reunião com toda a direção da Light e o

presidente da Eletrobrás. Mário Bhering.
para discutir o Plano de Emergência da
Light. À noite, as reuniões prosseguiram
cópi os presidentes de Furnas Centrais
Elétricas, Camilo Penna, e de Itaipu. Néy
Braga, para analisar os preços da energia
de Itaipu adquirida por Furnas.

No momento do comunicado oficial
em Brasília, um grupo de funcionários da
represa jogava futebol e acabava de come-
morar um gol, emoção que não se repetirá
no final do mês, quando receber o contra-
cheque.

BRASÍLIA — Greve no
próximo dia 13. Essa foi a prin-
cipal decisão aprovada pelos
funcionários públicos da capital
federal, na assembléia da tarde
de ontem, que reuniu cerca de
500 pessoas no Gran Circo Lar,
na Esplanada dos Ministérios.

Depois da assembléia, os
funcionários dirigiram-se em
passeata para o Ministério da
Fazenda, onde foram recebidos
por dois pelotões de choque da.
Polícia Militar, que cercava as
duas entradas principais do pré-
dio. Apesar do entusiasmo ver-
bal dos manifestantes contra o
ministro Maílson da Nóbrega e
o presidente Sarney pelo conge-
lamento da URP a manifesta-
ção ocorreu sem incidentes."Se acabar a URP nós va-
mos parar o Brasil", ameaça-
vam os manifestantes. Brasília
tem cerca dc 80 mil funcioná-
rios públicos da administração
direta e indireta. Mas Antonio
Rodrigues Pereira, presidentedo Sindicato de Servidores Pú-
blicos do DF (não reconhecido
oficialmente) acha que será "di-
fícil" conseguir uma paralisação de meta-
de desses servidores. "O funcionário pú-
blico é muito acomodado e temeroso de
represálias", afirmou. Nos próximos cinco
dias ele pretende organizar reuniões inter-
nas em todos os ministérios e demais
órgãos públicos, buscando apoio para a
paralisação. No dia 9, uma assembléia
intersindical vai tentar organizar a greve
do dia 13.

Revolta do barnabé— Odi
Lamounier, 58 anos, é funcionário do
Ministério da Fazenda há 28 anos. Atual-
mente trabalha na Secretaria de Planeja-
mento, seção de Orçamento. Tem uma
salário mensal de CZ$ 120 mil. Mas parti-
cipou da assembléia dos funcionários, da
passeata e da manifestação.

"Essa é a revolta do barnabé mesmo.
Tô aqui brigando principalmente pelos
meus colegas, que ganham salário mínimo
e agora vão perder a URP. Pela falta de
vergonha desse governo corrupto, que
náo respeita o seu povo", declarou enfáti-
co, insistindo que no seu Ministério 60' c
dos funcionários ganham salário mínimo.
"E aqui que precisa cortar a URP.' Não
seria mais justo acabar com os subsídios
do trigo e das grandes empresas? Diretas
já, neles."

Manuel José da Silva tem 56 anos de
idade e 35 de Ministério da Fazenda, onde

Brasília — Luciano Andrade
ÉÉÉ
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URP é abuso"

atua no plantão fiscal da Receita Federal.
Tem salário de CZ$ 60 mil. Também
participou da manifestação.

"A fórmula deles é sempre a mesma:
apertar o cinto do povo e dos funcionários
públicos principalmente. Que exemplo es-
se governo dá ao povo? E corrupção e
enganação para todo lado. Será que eles
pensam que a gente não percebe nada? E
idiota?"

No plantão da Receita Federal, Ma-
nuel diz que atende a cerca de 60 contri-
buintes por dia e garante: "Ninguém está
satisfeito com essa política. Mas vamos
pra rua mesmo. Só eleição direta pode
acabar com isso. Chega de desrespeito.
Tirar a URP é'roubo mefcmo."

Pedro Mouta, 26 anos. estudante, tra-
balha há dois anos no Ministério das
Comunicações, na seção de Pessoal do
Dentei. Recebe líquido CZ$ 12 mil por.
mês. Não parou de gritar durante toda a
manifestação.

"A gente já está no ponto que não
tem mais nada a perder mesmo. Tirar a
URP e não mexer nas taxas de juros é um
abuso", afirmou, emendando: "A gente
pode ser punido por vir aqui protestar,
mas os corruptos que tão aí dentro dos
palácios não sofrem nada. né? Dá pra
agüentar quietinho feito carneiro? Quero
é votar. Quero é ver essa corja na cadeia
mesmo

contra mas acata
BRASÍLIA— O ministro da Admi-

nistraqâo, Aluízio Alves, não mudou
de posiqão: é contrário ao congelamen-
to da URP para o funcionalismo públi-
co, mas defenderá a medida por uma
decisão de governo. O argumento dos
ministros da área econômica, de que os
salários comeqariam a ser pagos com
atraso se não houvesse o congelamen-
to, convenceram Aluízio Alves a acei-
tar a decisão. O ministro da Adminis-
traqão não acredita que o programa de
incentivo às demissões vá ajudar a
reduzir o déficit público a curto prazo e
acha que pode haver algum interesse
imediato dos funcionários públicos pe-
la aposentadoria proporcional.

Uma fonte do governo informou
que na terqa-feira Aluízio Alves enviou
um parecer ao presidente Sarnqy argu-
mentando que a media salarial dos 570
mil funcionários da administraqão dire-
tá representa cerca de um terqo da
media salarial dos 1,006 milhão de
empregados das estatais. No documen-
to, o ministro defendia a extensão da
medida a todo o funcionalismo. Ao
parecer dc Alves juntou-se outro do-
cumento, do Estado Maior das Forqas
Armadas, contrário aõ congelamento.
No seu parecer, o ministro da Admi-
nistraqâo defendia cortes em outros
itens, como os subsídios, e maior efi-
ciência na arrecadaqão de impostos.

Na quarta-feira, numa das muitas
reuniões onde foi fechado o conjunto
de medidas, os ministros da área eco-
nômica derrubaram a resistência de
Aluízio Alves com o argumento de que
o problema não era só de salários, mas
de falta de dinheiro para pagar os
salários. "A responsabilidade pelo pa-
gamento em dia dos salários é nossa.
Não adianta chegar a julho, agosto,
setembro e náo ter caixa para pagar os
funcionários. Eles (os ministros da
área econômica) assumiram a respon-
sabilidade pela medidas adotadas",
disse ontem à noite o ministro da
Administraqão.' Aluízio Alves náo acredita em re-
sultados imediatos no programa de
demissões voluntárias de funcionários
públicos. 

"Isso só pode dar resultado a
médio prazo e se a economia do pais se
recuperar. Está muito difícil conseguir
emprego na iniciativa privada. Nin-
guém vai pedir demissão para correr
riscos", disse.

Amaury Temporal |Prcsi-dente da Confederação das Associações
Comerciais do Brasil) — "Sempre defen-
demos essas idéias como as mais indicadas
para reduzir o déficit, mas lembramos que
decisões complemcntares deverão ser to-
madas para eliminar os desperdícios e os
gastos supérfluos. Do ponto de vista dos
contribuintes, pouco importa sc o governo
aplica a renda tributária nos seus gastos
legítimos ou sc faz a opção política de
transferi-los a setores privilegiados da ini-
ciativa privada."
Gustavo Queiroz (Presidente
da Federação das Indústrias de Peruam-
buco) — "De uma certa forma, o ministro^
foi até muito brando, principalmente
quando oferece vantagens a quem pedir
para sair do quadro público. Se ele demite
logo, o impacto seria apenas inicial, mas
haveria vantagens tanto para os que ficas-
sem como — e principalmente — para o
próprio serviço público. Ele teria que
tomar medidas que, mesmo impopulares,
corrigissem o empreguismo desbragado
que campeou durante os três anos do
governo Sarney. A URP já foi extinta, na
prática, na maioria dos estados, inclusive

- aqui, em Pernambuco".
Mário Ama-
to — (Presidente
da Federação das
Indústrias do Esta- /
do dc São Paulo) —
"A busca da paz so-
ciai e da unidade
entre capital e tra-
balho não passa pe-
la perda do poder
aquisitivo do traba-
lhador. E o que os
políticos devem fa-
zer é observar a
vontade do povo c
legislar de acordo
com ela".
Ulysses Guimarães (Presi-
dente da Constituinte) — "Eu não fui
consultado sobre as medidas e por isso
não tenho obrigação de apoir-las,"
Affonso Camargo (senador PTB-PR) co-
meçou ontem mesmo a procurar os lide-
res dos outros partidos para organizar a
derrubada do decreto-lei em sessão do
Congresso Nacional. "Temos de dançar
conforme a música. Por enquanto, o
governo ainda pode baixar decretos-leis.
Então, vamos rejeitar aqueles que julga-
mos prejudiciais", disse.
Albaço Franco (Senador PMDB-SE)
que, é também presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). mostra-
va-se decepcionado com o pacote baixa-
do pelo governo. "Depois da aprovação
do presidencialismo com cinco anos. o
mínimo que o empresariado esperava era
um plano de estabilização econômica.
Isso que apareceu aí não é nada daquilo
esperado. Não se estabiliza a economia
cortando salários e diminuindo o poder
de compra dos consumidores", alertou.
Delfim Netto (Deputado PDS-SP) disse:
"O sinal está na direção certa, mas é
muito tímido. Deveríamos ter medidas
mais amplas que eliminassem de verdade
os subsídios implícitos e explícitos." Já o
deputado Francisco Dornelles (PFL-RJ),
primeiro ministro da Fazenda do governo
Sarney, disse que as medidas não conte-
rão o déficit público. Na opinião dele, o
governo precisa privatizar urgentemente
suas estatais. "Corte de salário não reduz
o déficit", afirmou.
Carlos Chiarelli (Senador PFL-RS) —
"Houve muito trovão para nada." O
deputado Geraldo Campos (PMDB-DF).
vice-presidente da Confederação Nacio-
nal dos Servidores Públicos Civis, enxer-
gou na medida uma exigência do Fundo
Monetário Internacional. Para cie, as
próximas vítimas do congelamento ou do

•fim da URP serão os trabalhadores do
setor privado. Disse que deverá haver
movimentação de funcionários públicos
contra o congelamento da URP.

Luiz Alberto Gomes de
Oliveira (presidente do Conselho
Federal de Economia, do Ministério do
Trabalho) — "Medidas bastante tímidas
para conter o déficit, pois ainda não foram
atacadas suas principais causas: os enear-
gos financeiros da dívida pública, os.subsí-
dios e os incentivos fiscais. Continua a
predominar a tese de que a inflação é de
demanda, daí o risco de o arrocho salarial
tornar-se ainda mais violento."

Newton
Cardoso
(Governador de Mi-
nas Gerais) —
"Vou dar aos servi-
dores mineiros um
aumento dentro do
que posso dar. Não
darei além do que I
recebo em ICM.
Vou privilegiar os
salários mais bai-
xos. Eu vou fazer j
um reajuste parcial,
privilegiando os que j
ganham menos e j
que não tiveram um jaumento maior em |
janeiro".
Tito Ryff (presidente do Conselho
Regional de Economia-RJ) — "A decisão
de congelar por dois meses a URP para o
funcionalismo público não apresenta ne-
nhum sentido em relação à redução do
déficit público, cujas causas são bem mais
complexas e incluem a transferência de
recursos para o exterior a fim de pagar a
dívida externa. Usar o salário do funcio-
nalismo como bode expiatório poderá
agravar a deficiência da máquina estatal,
pois é um desestímulo à competência."
Abram Szajman (presidente
da Federação do Comércio de São Paulo)
— "A frente de empresários e sindicalistas
que se organiza e cresce rapidamente terá
a força necessária para mostrar ao gover-
no o pensamento das classes que a com-
põem."
Luís Carlos Mandelli
(presidente de Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul — "As medidas são
corretas, mas a solução do problema do
déficit público depende também da revi-
são dos incentivos fiscais existentes e eli-
minação de todos os subsídios.
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ache pacote modesto I

Roberto Garcia ^ ii||r
Parawuna de Metais. 71
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elogiar, porquc e ran passo na diregao corrcta. Mas cssa n|r
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FMI. "k I
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pode ser o minimo indispensavel para a conclusao das . -I!
negotiates com os bancos e a abertura das negociagoes com o   I j
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DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO

Pela meçáo
integral Pela
e legislação legislação
uxietária societária

31/12/87 31/12/86
1917.983 ' 331.175
642.391 118.290
830 606 61.140
217.373 88.786
227.613 62.959
640.831 85.734
640.831 85 734

7.139.321 1.648.086

Pela correção
integral Pela
e legislação legislação
societária societária

31/12/87 31/12/86
988.872 199.388

4 153 2 167
136.793 34 564
597.040 89 323

3.028 35 460
247.858 37.874
293.516 123.083

Pela
correção Pela
integral legislação societária
31/12/87 31/12/87 31/12/86

4 359.645 2.692.423 672 116
3.808.634 2.031.374 533.820

551.011 661.049 138.296
867.058 1.086.197 118.067
770.723 347.431 136.560
454.676 (77.7171 156.789

532.393 3.770
159.545 159.545 76.249
295.131 295.131 84.310

PASSIVO

Receita Operacional liquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Despesas |Receitás| Operacionais
Outras Receitas
Lucro Operacional
Correção Monetária do Balanço
Imposto de Renda
Lucro Uipdo do Exemcio

CIRCULANTECIRCULANTE
Financiamentos
Fornecedores
Impostos e Contribuições Sociais
Outras Obrigações

F-XIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamento

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Realizado Atualizado
Reserws de Capital
Resenus de Reawtlia(a"o
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados

Disponibilidades
Clientes
Estoques
Tilulos e Valores Mobiliários
Outros AIÍwjs

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Direitos Realizáveis

PERMANENTE
Investimento Controladas/Coligadas
Imobilizado
Di ferido

208.933.005 139.288.673
1,41 1.41 0.61
0.37 0.37 0.26

3.846.300
4 532 766

36.681

Quantidade de A(ões
Lacro Liijuido por A(ão - CzS
Dividendo por A(ão

TOTAL DO PASSIVOTOTAL DO ATIM3

As Demonstrações Financeiras complitas. com as Notas Expliatliuis e o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicadas em 06/04/88. no DOE-MG. no lornal Gazeta Mercantil e no lornal do Commércio.
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Governo prevê 
inflação recorde

BRASÍLIA — O governo esttf trabalhando com uma
inflação, para este ano, de 600% — um novo recorde. O
número foi revelado ontem pelo ministro do Plancjamen-
to, João Batista de Abreu, durante a divulgação das
medidas de contenção do déficit público. Representa uma
inflação mensal média de 17,8%, e projeta um Produto
Interno Bruto (PIB) para 1988 de cerca de CZS 72
trilhões, sem levar em conta o crescimento da economia.

Essa projeção também estã servindo de base para a
revisão do orçamento da União, que, segundo João
Batista de Abreu, será enviado até o final do mês para o
Congresso Nacional, através da nova Lei de Excesso, que
apenas corrige os valores aprovados 110 atual orçamento,
sem criar mais despesas.

— Esses números são apenas exercícios csimulações
com que o governo está trabalhando para efeito de cálculo
— disse, mais tarde, Abreu, explicando que o esforço do
governo está voltado para a redução dessa perspectiva de
inflação recorde.

Déficit — O ministro do Planejamento explicou
que, sem a adoção de medidas como as divulgadas
ontem, que objetivam a diminuição das despesas da
União, o déficit estaria praticamente fora de controle e
calculado em, 110 mínimo, 6,8% do PIB — cerca de
CZ$ 4 trilhões e 800 bilhões.

Desse total, o maior responsável pelo déficit seria
a própria Administração Central — um rombo estima-
do em 4,3% do PIB. As estatais estariam contribuindo
com um "buraco" de 1,2% do PIB, enquanto o déficit
de estados e municípios está previsto cm 0,9% do PIB e
o da previdência, cm 0,4%.

Com as medidas na área de pessoal adotadas
ontem, cacrn as perspectivas do déficit da Administra-
ção Central (para 3,3% do PIB) e das estatais (para
0,7% do PIB). O déficit dos esta-
dos e municípios permanece em
0,9% do PIB. Para atingir umaj
meta de déficit considerada "razoá-
vcl", que, segundo João Batista de
Abreu, seria cm torno de 4% do
PIB, este ano, o governo deverá,
agora, adotar medidas adicionais
que zerem o déficit da previdência
e produzam efeitos positivos em
outros setores, de modo a se obter!
uma economia adicional de cerca
de CZS 650 bilhões, equivalente
hoje, a 0,9% do Produto Interno
Bruto. João Iiali.ita

28/1/88

Adicional de banco volta a 15%

Bancos e demais instituições financeiras
voltarão a pagar um adicional de 15% sobre o
Imposto de Renda. O recolhimento do imposto
será feito por antecipação, a partir de julho, e
renderá ao governo uma receita extra estimada
entre CZS 40 bilhões e CZS 50 bilhões, ainda
este ano. '.

O aumento do adicional foi determinado
pelo decreto-lei 2.426, assinado ontem pelo
presidente José Sarncy, como parte das medi-
das para reduzir o déficit público. O adicional
do IR, de 10% sobre a alíquota de 35%, já é
cobrado de todas as empregas com lucro real
superior a 40 mil OTN (CZS 38 milhões, hoje).
Para os bancos, era de 15% ate julho dc 1986,
quando o Plano Cruzado reduziu os lucros
inflacionários e levou o governo a reduzi-lo
para 10%.

O recolhimento antecipado também existia
até o ano-base dc 1985. A partir de 1986, com a
criação da declaração semestral para as grandes
•empresas, a antecipação foi extinta. Com o
Plano Cruzado, acabou a semestralidade c
voltou a antecipação, feita pelas grandes em-
presas a partir de setembro.

Para os bancos e instituições financeiras.

dc acordo com o decreto-lei assinado ontem, a
antecipação será feita de julho a setembro. A
sistemática é semelhante à do imposto retido
na fonte pelas pessoas físicas, que também c
uma antecipação que será compensada no ano
seguinte, com a entrega da declaração de
renda.

Para o governo, o caráter dc antecipação
do imposto devido no exercício seguinte retira
do adicional a exigência constitucional da "an-
terioridade" — princípio pelo qual o governo
não pode criar ou aumentar impostos durante o
exercício fiscal. Alguns juristas, no entanto,
defendem que, por-poder gerar restituições
quando da apuração do imposto devido na
declaração de renda, a antecipação seria seme-
lhante a um empréstimo compulsório. Segundo
cssil interpretação, o aumento do adicional
poderá ser contestado na Justiça.

A elevação do adicional poderá levar a um
aumento das taxas de juros, dc acordo com
estimativas do próprio governo. Outra correu-
te, porém, defende que, devido às altas taxas
de inflação, a taxa de juros é negativa, e os
bancos não tem como elevá-las, já que não há
demanda por credito.

Fundações perdem benefícios

O governo decidiu eliminar, através dc
decreto-lei, todos os benefícios às entidades
criadas junto a órgãos da administração
federal, sem autorização legislativa, como a
não exigência de licitação pública para for-
malização dc contratos, convênios e acordos
com empresas privadas. A medida abrange
todas as fundações ou associações dc funcio-
nários públicos e visam, segundo o ministro
da Fazenda, Maílson da Nóbrega, à extin-
ção, em 30 dias, dessas entidades. Os con-
tratos celebrados sem a licitação serão ime-
diatamente rescindidos.

O mesmo decrcto-lci proíbe a participa-
ção dc dirigentes e servidores dc óigãos da
administração federal cm cargos de .direção,
gestão, orientação c fiscalização dessas enti-
dades, ainda que ela seja prevista em estatu-
to ou contrato social.

O acompanhamento dessas determina-
ções caberá às secretarias de controle inter-
no ou órgãos equivalentes das entidades da
administração federal, c o descumprimento
do dccreto-lci será caracterizado como falta
grave, possibilitando até mesmo a demissão
dos funcionários.

de 600% este ano\

Juizes vão perder gratificação
Os ministérios econômicos negociam com o

Supremo Tribunal Federal (STF) a extinção do
atual sistema de cálculo do adicional por tempo
de serviço dos magistrados. O anúncio foi feito
ontem pelo ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, ao divulgar as medidas de contenção
do déficit público.

Segundo Maílson, a revisão do cálculo do,
adicional dos magistrados será feita por decreto-
lei, a ser assinado na próxima semana. A medida
já estaria acertada, faltando apenas definir a
redação do decreto-lei. Pela sistemática atual, o
adicional ou gratificação por qüinqüênio — 5%
sobre o salárkvbase, a cada cinco anos de
serviço, incluídos até 15 anos de exercício da
advocacia, num máximo dc 35 anos — é calcula-
do em "cascata" (ou "repicão").

A "cascata" vale apenas para os juizes; para
funcionários do Executivo e do Legislativo não

há acumulação de qüinqüênios. Com isso, Juízçfl,
com 35 anos de serviço recebem uma gratifica*,
ção dc 140% sobre o salário, enquanto para,os
demais funcionários públicos o máximo permiti™
do e de 35%. A mudança do cálculo eliminará o
privilégio dos magistrados.

As gratificações foram definidas pelo Deere-
to-Lei 2.019, de março de 1983, que também íis'
isentou do pagamento do Imposto de Renda.
Com o "repicão" os salários dos juizes chegam,
hoje a CZS 600 mil ou CZS 700 mil mensais, e^i
parte não tributável desses salários é superior
cm 65% aos rendimentos brutos. „ .,m,

O ministro Maílson da Nóbrega afirmou quenão há entraves à modificação do cálculu.dosí
adicionais dc salários para os juizes, êmbonlfgjf,
norma constitucional a irredutibilidade da rcnui'
neração dos magistrados.

O presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho. ministro Marcelo Pimentel, recebeu on-
tem em seu gabinete dezenas de telefonemas de
associações dc magistrados de todo o país,
preocupadas com a intenção do governo em
alterar os vencimentos dos juizes.

Pelo princípio constitucional da irredutibili-'dade dos vencimentos da magistratura, todos os
juizes federais receberão ainda este mês a URP
dc abril, ficando congelada a dos meses de maio
e junho. Os demais funcionários civis e milita-
res, inclusjve os do Poder Judiciário, não rece-
berâo a ÜRP referente a abril e maio. O que
preocupa os magistrados, entretanto, é o siste-
ma dc cálculo por tempo de serviço, o chamado
qüinqüênio.

Cataclisma — Um ministro do TST,
com 15 anos. de serviço, afirmou que esta
medida irá provocar um "cataclisma" na Justiça,
principalmente entre os juizes mais novos, que
terão frustrada sua expectativa de direito. Isto

porque um ministro, com 35 anos de serviço',;
com as mesmas obrigações de um de 15 anos,,
recebe mensalmente um salário em torno
CZS 600 mil. O salário de um ministro com '15,
anos dc serviço não chega a CZS 300 mil. -

A incorporação dos qüinqüênios aos vcnçV-^
mentos dos membros da magistratura foi insti'-'
tuída pelo Dccreto-Lei 2.019, assinado pelo eí:-J

.presidente João Figueiredo. Pelo decreto, cada.
qüinqüênio é incorporado ao salário, fazeí^ól
com que ao final de 35 anos de serviço cada juiz
tenha um reajuste de 140% e não de 35%, compf
os funcionários públicos.

O ministro do TST disse que haverá reação
por parte das associações de magistrados que
poderá resultar numa greve de juizes. "Se hpjç.p.
repique no cálculo do qüinqüênio traz probje/;
mas pela diferença salarial entre ministros çõín
as mesmas funções, o fim do sistema trará um
problema maior porque essa diferença salarial'
nunca será recomposta.

Credor elogia embora

ache pacote modesto

Roberto Garcia
Cnrrospomlrutí*

WASHINGTON — O congelamento temporário da URP
para funcionários públicos e militares foi considerado benvin-
do mas insuficiente por economistas dc organismos internacio-
nais c dc bancos credores do Brasil. "Não podemos deixar de
elogiar, porque é um passo na direção correta. Mas essa
medida não basta para reduzir o déficit abaixo do nível de
1987. São necessários os novos cortes", disse um técnico do
FMI.

Um funcionário do governo americano classificou o
pacote de "modesto" mas não quis criticá-lo. Sabemos o
quanto Maílson lutou para conseguir isso. Vamos apoiado
para que ele adquira condições de fazer mais avanços nessa
frente, nos próximos meses", afirmou.

Em sua visita aos Estados Unidos durante o carnaval, o
ministro da Fazenda prometera corte nos gastos govemamen-
tais sem fazer segredo das dificuldades que medidas desse tipo
suscitam no Brasil."Uma das coisas que ele mencionou foram
atrasos nos ajustes da folha de pagamento do governo", disse
um banqueiro com quem Maílson se encontrou naquela
ocasião. "Mas havia outras coisas na lista", acrescentou, numa
clara sugestão de sua expectativa por outros tipos de corte.

Para observadores que chegaram a temer a queda de
mais um ministro da Fazenda, nos últimos dias, o eongclamen-
to da URP foi visto como vitória parcial. Eles comentavam
que, graças a ela, Maílson enfrentará os credores em sua nova
viagem à capital americana, na próxima semana, com algumas
cartas na mão. Graças a isso, por exemplo, é possível esperar
que os bancos estrangeiros concordem cm concluir as negocia-
ções sobre o reescalonamenlo da dívida brasileira até a sexta-
feira próxima.

Definições — O documento de 74 páginas que
resume os pontos nessas negociações ainda tem quase 100
frases entre parênteses ou espaços cm branco, que precisam
ser finalmente definidos. "Atrás de cada uma dessas expres-
sões entre parênteses há interesses substanciais. Para rubrieá-
los, precisamos de um encontro cara-a-cara com o ministro",
disse um banqueiro.

O modesto pacote anunciado ontem pelo governo Sarney
pode ser o mínimo indispensável para a conclusão das
negociações com os bancos e a abertura das negociações com o
FMI. Contudo, exatamente porque a capacidade do governo
de exercer autodisciplina em seus gastos tem sido limitada, as
discussões com os técnicos do Fundo Monetário serão mais
difíceis e seus resultados mais vagos. "É difícil dizer, por
enquanto, se, com base no que*o Brasil fez até agora para
reduzir seu déficit será possível um acordo com o Fundo",
disse um diretor daquela instituição. Essa mesma fonte
acrescentou que "mesmo que haja um acordo, os recursos que
serão emprestados ao governo serão modestos".

Dúvidas iguais prevalecem nos governos membros do
Clube de Paris. 0s mais duros desses governos, como a
Alemanha e o Japão, não escondem sua intenção de condicio-
nar o volume de novos créditos que fornecerão ao Brasil à
disposição do governo Sarney de adotar medidas de austerida-
de contra.o déficit e a inflação.

Quando chegar à capital americana, na próxima terça-
feira, o ministro da Fazenda tentará extrair o máximo de
benefícios da política que adotou desde sua posse — reaproxi-
inação com a comunidade financeira internacional, retomada
dos pagamentos de juros da dívida externa e redução do
déficit, na forma dc congelamento da URP, ontem. Embora
essas três cartas sejam significativas e devam garantir boa
vontade dos governos e dos bancos credores do Brasil, tudo
indica que Maílson também ouvirá sugestões educadas de
maiores cortes no déficit.

Brasília — Protásio Nene

" 
l—I No mesmo dia em que o Ministro da Fazenda.— Mailson da Nóbrega, anuncia a suspensão da

Unidade de Referência cie Preços (URP). para os
funcionários públicos civis e militares, para reduzir o

déficit público, a garagem de seu ministério recebia 34
novos carros — Opala. Chevette, Gol c Kombi —

(foto), pelos quais pagará, só em reajustes de pregos,
a importância de CzS 6 milhões. Esses veículos são
parte de uma frota dc III) carros adquiridos pelo

Ministério da Fazenda, no ano passado. A frota do
Ministério, só em Brasília, é de 150 veículos e: cm

todo o Brasil, ultrapassa a casa dos mil.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/87
(Em milhares de cruzados)
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Alfonsín convida iniciativa

privada 
a 

fazer 
a integração

Veiva: "buscamosomeíhor negócio para o cliente

Trading brasileira do

inicia operações

BRASÍLIA— 0 presidente
Raul Alfonsín deixou transparecer
ontem, no discurso depois da assina-
tura de nove protocolos com o presi-
dente José Sarney, que o programa
de integração econômica entre Ar-
gentina e Brasil deve entrar agora
em outra etapa, a da troca da inicia-
tiva da burocracia estatal pela 

"ca-

pacidade inovadora dos agentes pri-
vados". Antes de afastarem-se do
processo, porém, os dois governos' devem normatizá-lo por meio de
assinatura de um tratado, "rcspal-
dado pelos dois povos, através de
seus representantes no Congresso".

Nas questões dc curto prazo, os
presidentes assinaram apenas três
documentos: os da integração das
indústrias automobilística c alimen-
tlcia e o da criação do fundo de
investimentos — de US$ 200 mi-
lhóes iniciais — para financiar pro-
jetos conjuntos dos dois países a

partir de setembro. Outros cinco
protocolos são anexos aos assinados
anteriormente e um último cria a
integração cultural — a ser iniciada
com a edição dc uma coleção dc
livros Argentina-Drasil.

Dos novos protocolos assina-
dos, o da indústria alimentícia deve-
rá enfrentar resistência. As associa-
ções de classes argentinas ligadas ao
ramo de embalagem estão protes-
tando por não terem sido ouvidas
pelo governo na preparação do
acordo, apesar dc o setor represen-
tar 35% do valor final dos alimentos
industrializados.

Equilíbrio— Durante a
apresentação dos novos documcn-
tos, o presidente Sarney insistiu em

3uc 
o roteiro do aperfeiçoamento

o programa de integração inclui o
equilíbrio nas relações. E, nas en-
trelinhas, uma promessa. Os críticos

do programa, no lado argentino,
tôm se apegado ao fato de que,
apesar dos protocolos, o Brasil não
abre mão de manter os stiperávits
comerciais. Em 1987, segundo os
dados provisórios disponíveis, o sal-
do da balança comercial (de US$ 1,4
bilhão) foi favorável ao Brasil, cm
US$ 200 milhões. É cifra significati-
va, já que o saldo dc todo o comér-
cio exterior argentino foi de US$
600 milhões, o mais baixo da dé-
cada.

Entre os objetivos alcançados,
Alfonsín c Sarney concordam que o
mais notável é o da indústria de
bens de capital. Embora não tenha
atingido nenhum número formidá-
vcl — ficou cm US$ 80 milhões na
soma dos dois lados em 1987 —,
abriu promissora frente de inter-
cambio, já que quadruplicou cm
relação ao ano anterior.

Argentina adia obra de hidrelétrica

SÃO PAULO— Uma exporta-
ção de US$ 700 mil para o Japão
iniciou as atividades da Cite Brasil
Comércio Exterior S.A., a trading
Çompany do Citibank Investment
Bank nó Brasil, em operação reali-
zada há cerca de um mês. A trading
pretende oferecer soluções criativas
ijps clientes que encontram proble-
mas para exportar, ou nunca o fize-
ram, mesmo tendo preço competiti-
vo, abrir mercados c encontrar for-
mas dc aumentar o valor agregado
dos. produtos, explicou a vice-
presidente da Foreign Trade Divi-
sion (o departamento dc comércio
exterior)' do Citibank Investment,
Nciva Carmo, primeira mulher em
posto de chefia de divisão na subsi-
diária brasileira do Citicorp."A intenção é atuar de forma
Conservadora e consistente na busca
dc financiamentos mais baratos para
q cliente. Queremos atuar como se
fôssemos outro produto do banco",
afirma Carmo. Mas a grande inova-
yão da trading company do Citi é
sua atuação dentro do conceito de
trade flow (fluxo comercial). Para se
entender o mecanismo, é preciso
conhecer a estrutura armada pelo
Citi para sua Divisão de Comércio
Exterior.

A Divisão é formada pelos de-
partamentos de câmbio, financia-
iriènto de exportação e importação
e, agora, a trading company. So-
mando-se a essa estrutura do Citi no
Brasil, existe o apoio das tradings

companies em funcionamento nas
principais subsidiárias do Citicorp,
como Hong-Kong, Tóquio, Nova
Iorque e Londres. A integração en-
tre os departamentos e subsidiárias
toma o Citi capaz de aplicar o
conceito de fluxo comercial nos ne-
gócios."Não temos pressa em aumen-
tar nossos negócios. Estamos cami-
nhando com tranqüilidade, encon-
trando soluções caso por caso", dis-
se Carmo. Um exemplo desse tipo
de prática integrada, de acordo com
ela, foi um negócio realizado no ano
passado. Um cliente procurou o
Citi, que não tinha ainda uma ira-
ding funcionando, e afirmou que
tinha um produto extremamente
competitivo para o mercado do
Oriente Médio, mas não poderia
realizar a venda por motivos poli-
ticos.

A Divisão de Comércio Exte-
rior providenciou, então, a exporta-
ção do produto para a trading com-
pany do Citi de Nova Iorque, com
adiantamento de câmbio pelo Citi
do Brasil, e a trading de Nova
Iorque reexportou o produto para o
Oriente Médio. "Achamos que pro-
blemas são oportunidades e nós so-
mos um banco de soluções, por essa
razão. Já conseguíamos realizar as
operações dentro do conceito dc
fluxo, e agora podemos fazer me-
lhor, porque já temos nossa própria
trading company", afirma Carmo.

SÃO PAULO — A direção da
Odcbrecht S.A., holding controla-
dora das construtoras CBPO c Nor-
berto Odcbrecht, recebeu com sur-
presa a notícia, transmitida anteon-
tem em Brasília pelo presidente
Raúl Alfonsín, de que o governo
argentino adiou novamente o início
das obras da hidrelétrica de Pichi
Picum Leufu (pequeno Rio Leufu),
na Patagônia, a 200 quilômetros de
Bariloche, que seria erguida por um
consórcio brasileiro — argentino,
do qual ambas as construtoras fa-
zcm parte.

Sem conseguir esconder a per-
plexidadc, o diretor de desenvolvi-
mento de negócios da Odcbrecht,

João Sá, ainda manteve-se esperan-
çoso com uma outra notícia, tam-
bém obtida junto a integrantes da
comitiva de Alfonsín, ora em visita
ao Brasil: "Nos próximos dias, ha-
verá umu rcunnião cm Buenos Ai-
res, onde- será definido o início das
obras. Ao que tudo indica, vamos
poder começar logo, segundo nos
garantiram representantes do gover-
no argentino."

A hidrelétrica de Pichi Picum
Leufu, dc 261 mcgawatts, garanti-
das por um conjunto dc três turbi-
nas, será construída por um consór-
cio formado pelas brasileiras Nor-
berto Odcbrecht c CBPO e pelas
argentinas Benito Roggio, Tccno-

mater e Gesicmeò. Seu custo foi
orçado cm 250 milhões de dólares,
dos quais 150 milhões consumidos
pelas obras civis. Só o trabalho da
Cbpo/Odcbrecht custará 55% deste
último total.

Segundo João Sá, estavámos
preparados para iniciar a implanta-
ção do canteiro dc obras cm 24
horas. "Estávamos com todo o cro-
nograma pronto", afirmou.

A Odebrecht e a Benito Roggio
já operam cm conjunto no Chile,
onde constroem o canal dc adução
dc Peucnche, para a posterior cons-
trução de uma hidrelétrica. Só o
canal é um projeto no valor dc 50
milhões dc dólares.

Sauer festeja acordo automobilístico

BRASÍLIA — Presença discre-
ta, mas muito sorridente, Wolfgang
Sauer o presidente da Autolatina,
holding que controla a Ford e a
Volkswagen no Brasil e na Argenti-
na, assistiu aos últimos dez minutos'
da cerimônia de assinatura dos pro-
tocolos pelos presidentes Alfonsín e
Sarney. Depois, comemorou. "Te-
nho razões para estar contente. Afi-
nal, vejo aqui o início de um proces-
so de integração que venho defen-
dendo há 27 anos, pedindo que,
pelo menos nessa área do Cone Sul,
as indústrias automobilísticas se
unissem, dc forma a se tornarem
mais fortes, mais competitivas."

Sauer diz não se preocupar ab-
solutamente com os volumes cnvol-
vidos no protocolo da indústria au-
tomobilística, que prevê o teto de
cinco mil veículos a serem exporta-
dos do Brasil à Argentina e vice-
versa. Tal volume, de fato, é baixo,
se comparado ao que a Autolatina
está exportando neste ano para a
Argentina — 9 mil Escort, os quais,
por serem embarcados desmonta-
dos, estão fora do acordo. "Quanti-
dade não importa. Interes^-a é que
demos a partida para u a coisa
grande. Nem nos preocup° •) poten-
ciai comercial do acordo: não quere-

mos pensar na Argentina como mais
um mercado, mas como um país
onde está mais uma fábrica nossa."

O presidente da Autolatina não
veio a Brasília, apenas para festejar
o acordo automobilístico. Ele fez
também veementes protestos contra
o que considera "uma discriminação
contra toda a indústria": a derruba-
da do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados de 43% para 5% para
carros de baixo consumo dc com-
bustível, numa categoria em que
cabe apenas o novo carro da
Gurgcl.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA."BALIZADA EM 24 DE MARÇO OE .988 I
(EXTRATO) de pesqU|sa( desenvolvimento e tecnologia abrange os setores de engenharia de produto, controle de quali-1

Data e local- 24 de março de 1988, às 15 horas, na sede social, na Rua Braslllo Luz 635, em Santo Amaro, dade, pesquisa e desenvolvimento e projetos de processos a^anÇ^°s- ^'0° 
'"f1™. I

Caoital do Estado de Sâo Paulo. Convocação: Editais publicados no "Diário Oficial do Estado de Sâo Paulo", uma Diretoria Executiva, responsável pelas empresas controladas ligadas a fl0,^n'=® ^
no O Es°^o do São Pauky na Folha de São Paulo", na "Gazeta Mercantil", no "O Globo" e no "Jornal go Décimo Terceiro - Os setores de auditoria e Jurídico subordmar-se-ão
do Brasil" de 15 16 e 17.03.1988. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 das ações ordinárias no- Décimo Quarto - Os Diretores Adiuntos responderão pelos setores e executarão a^as^ _
mlnatlvas. Mesa Diretora: Presidente - José E. Mlndlln, Secretário-Celso Lafer. Deliberação: Por unanimidade atribuídas pelos Diretores Executivos das áreas para as quals '°r®^ Ac|oni8.
a Assembléia aprovou (a) as contas e os atos dos administradores e as demonstrações financeiras referentes Os Diretores perceberão a remuneração que, de modo global, for fixada pela Assembléia GeraIdos A
ao exercício s^Wencerradoem 31.12.1987; (b) a proposta da Administração, como segue: (1) PARTICIPA- tas, cabendo ao Conselho de Administração determinar de que modo deve esta remuneração> QMM Mr dh£
CÕES ESTATUTÁRIAS - Cz$ 23.170.000,00 como participação global dos empregados nos lucros, a ser dis- dida^entre 08 Diretores. Compete também ao Conselho de Administração d®t0rmi"®r. Décimo
Wbulda de conformidade com o disposto no artigo 30, II (a) do Estatuto Social e nos termos da letra (b) do tores, da participação nos lucros da Companhia que lhes for atribuída pela Assembléia Geral. Artl^D^lmo I
rfiesmo artigo e inciso a fixação da participação global dos administradores em Cz» 40.000.000,00 quantia Sexto - A representação da Companhia em Juízo, ativa ou passivamente, compete ao des gna
Í& dentro doXues l^als; (2) RESERVA LEGAL - destinaçáo de 5% do lucro liquido, ou seja. Cz» do pelo Conselhp de Administração. Ressalvado o disposto no artigo décima nono da 

Com-
"27 237 517 00 para a constituição da reserva legal, nos termos da lei; (3) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS panhia far-se-á por Intermédio de dois diretores, de um diretor e um procurador bafa"'® °upr°^u™

- distribuição do saldo do lucro líquido do exercício, após retenção para relnvestlmentos e as reservas de lu- dores bastantes. O Conselho de Administração poderá ele™™' q^^°ReLeltadoo dbpostoeras de Cz» 156 948.246,00, sob a forma de dividendo de Cz» 0,41 por ação, Independente da espécie, acres- Um Diretor designado previamente para cada caso especifico. Artigo Décimo Sétimo - Respeitado o dlspost
ddoda coíreç^ Zetlri^conforme facultam as disposições legais, para pagamento a partir de 05.04.1988; no artigo décimo nono, compete a cada Diretor a prática dos
(4) RETENÇÃO DE LUCROS - Cz$ 360.564.573,76 do lucro líquido do exercício, bem como os lucros acumu- Companhia, observadas as funções atribuídas a cada um de acordo com a deliberação nir«»nr
lados de exercícios anteriores, no montante de Cz» 3.538.794.976,10, retidos pela Companhia para fazer face nistraçáo. Artigo Décimo Oitavo - No caso de impedimento ou af®,°s;, Conse|ho d0 Administração Indicará substituto para exercer as funções no período de impedimento ou aias-
a relnvestlmentos, conforme RelaWrio da Administra?ao que acompanna as aemonsiragoes nnanceiras a ur- 0' camento Dreoarado Dela AdmlnistracSo- (5) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - capitallza?So da reserva da tamento temporArlo. Em caso de vaga, o conseino oe Aomimstragao aeinwram a

3.127.200.075.16, foram caDitalizados CzS 3.126.160.000,00, aesprezaaas iragUUO| vvl 11 W wwl luu^uwi iiw I ClIUO Uu Qllwl loyow wU wiiviuyww . , . . . I
l*âtfmêntõ do caoital social de Cz$ 1.203.840.000,00 para Cz$ 4.330.000.000,00, sem emissão de ações, pas- de garantias por dívidas de terceiros, alóm da prévia manifestação do Conselho ae Aaministraça , pe
1 áando t?caputdo A^o 4° do Estatuto Social a te? a seguinte redação: "Artigo 4= - O capital social é de da assinatura, em conjunto, de dois Diretores. P.réBr.»o ^melro - Os P=dores ^ompanh 

a se âo
Cz» 4.330 000.000,00 (quatro bilhões, trezentos e trinta milhões de cruzados), totalmente Integralizado, re- sempre nomeados para fins especlf cos e por prazo certo. salvo quando se tratar de p^er^^ ad judicia

I presentado por 382.800.600 (trezentos e oitenta e dois milhões, oitocentas mil e seiscentas) ações, sem valor 0u para a defesa dos interesses sociais em Processos administrativos^A' nomeio 'ar'^á °'re'^
I nominal, sendo 167.895.000 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil) ações ordiná- res, em conjunto. Parágrafo Segundo - É vedado à Diretoria prestar garantias ade ,
I rias e 214.905.600 (duzentos e catorze milhões, novecentas e cinco mil e seiscentas) ações preferenciais. nome da Companhia, exceto quando devidamente autorizada pelo CQnselho de Adrnimtraçâo^Art g 9*-
I. o) foram reeleitos os membros do Conselho de Administração, reeleitos os Srs. ALDO BAPTISTA FRANCO „m0 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, por convocação de qualqiS lixadas asI DA SILVA SANTOS que também assina ALDO B. FRANCO, brasileiro, casado, economista, residente e do- nlões só poderão realizar-se com a presença de, no mínimo, quatro Diretores Executivos. AssiIm flixadias as
I micillado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPF 019.982.187-91 e RG 344.325-RJ; CELSO LAFER, brasileiro, atribuições da Diretoria, o Sr. Presidente disse que se devia passar à eleição dos e
rçasado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, CPF 001.913.298-00 e RG 1.809.257-SP; FRAN- tores Adjuntos, cuja gestão Irá até a data da primeirai reunião do Conse
I CISCO RAMALHO ALGE JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, CPF eleger a Diretoria, que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 1989^FoiIa «gfl ephiM
I 065 802 038-20 e RG 2 250.092-SP; HESSEL HORÁCIO CHERKASSKY, que também assina H. HORÁCIO çâo, verificando-se terem sido reeleitos, por unanimidade: para Diretores Executivos, os Senhores JOSEE

^ERICA^KY, brasileiro, c^ado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, CPF 004.286.208-68 MINDLIN, que também assina JOSÉ E. MINDLIN, braseiro CMa^. advogado, residente e domiciliado nesta
I RG 403.823-SP; JOSÉ EPHIM MINDLIN, que também assina JOSÉ E. MINDLIN, brasileiro, casado, advoga- Capital, RG 187.475-SP e CPF 006.508.388-15; ®"ENNER, alemão, casado,' 

NNI do residente e domiciliado nesta Capital, CPF 006.508.388-15 e RG 187.475-SP; MAURÍCIO FLEURY BUCK, dente e domiciliado nesta Capital, RG 1.428.001-SP e CPF 011.528.588-15, LUIZ ANTONICi SAUERBRONN
que também assina M. BUCK, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta FRANCO, que tàmbém assina LUIZ ANTONIO FRANCO, b^sllelro.Msa^.en^^^ra.rMidente e^om c^

. Capital, CPF 762.443.428-87 e RG 2.797.503-SP, e ROBERTO LUIZ LEME KLABIN, brasileiro, casado ad- liado nesta Capital, RG 4.339.793-SP e CPF 011 4.608-34, WILSO^ARQUES, CARVALHO, brasileiro, |
l vogado, residente e domiciliado nesta Capital, CPF 988.753.7084» e RG 4.128.257-SP. O mandato do Con- casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, RG ^814.64-SP£ 

CPF<021.14^TO^, ALMH
Iselho será até a data da Assembléia Geral Ordinária de 1989 e o da Diretoria até á primeira reunião do Conse- TO FERNANDES, brasileiro.casado^engenheiro, residentec' n«ta gSS'

lho.de Administração a se realizar logo após dita Assembléia; (d) fixados os honorários globais anuais dos CPF 030.058.8784)4; MAURÍCIO FLEURY BUCK, que tamMm assina M.
| administradores em até 285.000 OTN's, relativos ao período de 01.03.1988 a 28.02.1989, e o Conselho de trador de empresas, residente e domloiUado nesta CBpital. RG 2.W.^ e CPF 762^4«^2M7, RO
I Administração os distribuirá entre seus membros e os Diretores. Ata publicada segundo autorizado pelos pa- FALDINI, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e ^mlcHla^ Msta Caprtal, RG 3.182_13&SP

rágrafos 2? e 3! do artigo 130 da Lei 6404 de 15.12.1976 e pela Assembléia Geral Ordinária de 24.03.1988. e CPF 070.208.438-68; SÉRGIO EPHIM MINDLIN que também a^lna 8ÉRGIO E MINDÜ^brM^o sepa_
I SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA JUSTIÇA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAU- rado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado em Caraplcuiba, Sâo Paulo, RG 1.841^1 tSP e CPF
I LO - Certifico o registro sob o número 538.915 em 29.03.1988 - (a) Kamel Miguel Nahas - Secretário Geral. 399.600.568-72; e VICTOR AFFONSO MAC DOWELL <WNÇ^V^^ttgnbéw ™

GONÇALVES, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, RG 3.490.3o»-&H e t,ri-
020.560.708-04; foram ainda reeleitos, para Diretores Adjuntos, os Srs. ,b„ neò*lctdo, engenheiro, residente é domiciliado nesta Capital, RG 10.848.092 e CPF 243.4721307-10j_« GEFtASSI-JÍJA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE METAL LEVE S.A. INDUSTRIA

E COMÉRCIO, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 19B8 MOS MINAS ANDROYIANNIS LOVERDOS, que também assina QERA88IMOS M.A. LOVERDOÍ, brasileiro,
No dia vinte e quatro de marpo de 1988, fts 17:00 horas, na sede social, na Rua Brasllio Luz 535, em Santo casado, industrlsirlo, residenteedomicillado nesta capital, hu '-Tf ''-KSSTS'"' 
Amaro, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Admlnlstraijao de Metal Leve S.A. Industrie aclamado o DR. JOS£ E. MINDLIN, na qualldade de rmu alndadecldldo que- a„ r.m4,rin nrn-ontB* ns Sia. Aldo H Franco. Celso Lafer. Francisco Ramalho Alge Jr., H. HorScio Cher- do artigo terceiro das normas supra, para a fun?So de Presldente da_Dlretorla. Flcou alnda djcidld q .

. w ww,..w.w.w. presentes os ars. aioo a. r-ranco, ueiso Laier, rranci»cu numumu Miyo ui., n. nu.aviW w,.0.-. uu a.i.yu ......   r--- - — — - e< lrtUAMuce qocwwcq a um nir»tr»r h« v«n.
r kasskv José E Mlndlln, Maurício F. Buck e Roberto Luiz Leme Klabin que haviam sido eleitos na Assembléia área Comercial terá um Diretor Geral de Comercialização, o Sr. JOHANNES BRENNERe^jm Diretor de
I èTral Ordinária realizada nesta mesma data e que, mediante assinatura do «ermo de posse no Livro de Atas das e Marketing, o Sr. ALBERTO FERNANDES; et WILSON
|> do Conselho de Administração, haviam sido Investidos em seus cargos. Para dirigir os trabalhos, os presen- TONIO FRANCO, no cargo de Diretor de Recursos Humanos, pela área mdustrlal responderá ci Sr. WILSON
l' tes escolheram o Dr. José E. Mlndlln, que, iniciando-os informou ser dever do Conselho eleger um presidente, MARQUES CARVALHO, no cargo de Diretor Geral B, f,U8 t 4rt=' P^An^f«^«™nd#rá o Sr^OBER-I nos termos do artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social. Foi eleito por aclamação o Dr. José E. Mlndlln. o Sr. MAURÍCIO F. BUCK. no cargo de Diretor Ad,nlnlstrativo; pa^laáreaFlna^lra re^n^^r ROBER
VO Sr Presidente, em seguida, disse que, de acordo com o artigo 18, II, do Estatuto Social, cumpria ao Conse- TO FALDINI, no cargo de Diretor Financeiro; pela área de Pesquisa, DesenvoMmento • Tecnrtoflia respon
1 lho fixar as atribuições dos Diretores Executivos e Diretores Adjuntos, bem como elegê-los. Discutido o assun- derá o Sr. VICTOR A.M.D. GONÇALVES, no cargo de Diretor de ° da8I to, ficou decidido, por unanimidade, que a atuação da Diretoria se pautaria pelas seguintes normas: Artigo o Sr. SÉRGIO E. MINDLIN, no cargo de Direlor. será responsável peias amprewis^coiit o g pe8gu|-I' Primeiro - A Diretoria da Metal Leve S.A. Indústria e Comércio compõe-se de três a nove Diretores Executivos trônlca e eletromecânlca. Decidiu-se mate que o Sr. ÜURAID MAHRUS fica'Pa^a a 

geraSSimOSI e de um a seis Diretores Adjuntos. Artigo Segundo - Os Diretores, acionistas ou não, são eleitos pelo Conse- sa e Desenvolvimento, com o cargo de Diretor Ad|unto de ° ° p^Trosseau|.
P de Administração para um mandato de um ano, admitida a reeleição. Artigo Terceiro - Ao eleger a Direto- M. A. LOVERDOS fica designado para a área Industrial, no fI ria, o Conselho de Administração Indlcar-lhe-á um Presidente, ao qual competirá coordenar os trabalhos das mento, o Sr. Presidente disse que o Conselho deveria, em obediência ao d sjwsto no 

jrt^go.I diversas áreas. Se um membro do Conselho de Administração for eleito Diretor, ser-lhe-á necessariamente Social, designar o Diretor a quem caberá representar a sociedade «ni iulzo ativa, oii p^ivwnente Por uj^
I atribuída a presidência da Diretoria; se for eleito mais de um membro do Conselho de Administração, este mldade, foi designado o Presidente, Dr. José E. Mlndlln. Em seguida, o Sr. Presidente propôs, ^ d
I determinará a qual deles deve caber a presidência. Artigo Quarto - As áreas de atuação da Diretoria são por unanimidade indicou, o Dr. Celso Lafer, também membro do Conselho, para, ^ran'® o' Pro"

as seguintes: comercial, industrial, recursos humanos, administrativa, financeira, de pesquisa e tecnologia to, substituir o Dr. José E. Mlndlln no cargo de Diretor Presiciente,em casos d® .™P^L. oitavo da normae de supervisão das atividades das empresas controladas ligadas a eletrônica e eletromecânlca. Artigo Quln- temporárias suas e pelos períodos correspondentes em conform dade com o artigo d^imoortavo oa norma
| to - Cada área é dirigida por um Diretor Executivo, mas o Conselho de Administração pode: (a) determinar | acima. Por fim o Sr. Presidente Informou que, em atendimento ao disposto na instrução CVM o»,

que um Diretor Executivo tenha a seu cargo máls de uma área; (b) dividir, entre dois ou mais Diretores Execu-
I tivos, os setores de uma área; (c) determinar que, em caráter interino, Diretor Adjunto tenha determinada área
|'a seu cargo. Artigo Sexto - A área comercial abrange os setores de vendas, formulação e proposição de

Tóquio — AP

mt m.

Jrash — As ações na Bolsa dc Tóquio (foto) atingiram os
preços mais altos de sua história, superando o recorde anterior
ocorrido antes do crash de outubro dc 1987.0 índice Nikkei das
225 ações especiais avançou mais 258,05 pontos para fechar em
26 mil 769,22. Foram negociadas 1 milhão 600 mil ações (foto).
Analistas de mercado atribuem a alta em Tóquio à surpreenden-
te recuperação do índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque
que na quarta-feira fechou com alta de 64 pontos. Cerca de seis
meses após o crash de outubro, enquanto as bolsas americana e
britânica ainda estão 25% abaixo dos índices recordes e as
demais até 30%, a bolsa de Tóquio vem subindo pouco a pouco,
o que indica ter sido escolhida como a preferida dos investidores
estrangeiros.
Texaco — A terceira maior empresa de petróleo dos
Estados Unidos, Texaco saiu da proteção da lei da falência ao
efetuar pagamento de US$ 3 bilhões a sua rival Pennzoil Co,
encerrando assim o caso que envolveu o maior pedido de
falência e o maior pagamento dc indenização da história
americana. Recentemente, o plano de recuperação apresentado
pela Texaco foi aprovado pela maioria dos acionistas e ratifica-
do na Justiça.
Privatização — O presidente da Pluna, Emilio
Conforte, defendeu a privatização da empresa aérea estatal
uruguaia que, embora superavitária, não tem recursos para
fazer os elevados investimentos em equipamentos novos. A
Pluna atualmente possui apenas quatro aviões que se revezam
nas rotas da América do Sul e Espanha. No ano passado, o
Executivo enviou projeto de lei ao Congresso propondo uma
emenda constitucional que permita a privatização da Pluna.
UNCTAD — Cinqüenta países estão próximos a um
acordo sobre o sistema mútuo de preferências comerciais c
concessões tarifárias no Terceiro Mundo na reunião patrocinada
pela UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comer-
cio e Desenvolvimento) em Belgrado. Um funcionário da
ONU, o singalês Lakdosa Hulugalte, classificou o acordo de um
"marco histórico" e disse que ele tem dimensões políticas e
significado econômico.
Conversão — No segundo semestre, o México reabrirá
seu mercado de troca da dívida externa por papéis, revelou o
secretário da Fazenda, Gustavo Petricioli, dependendo apenas
da fixação das regras do jogo. Entre maio de 1986 e março de
1987, o país, segundo o Diretor de Crédito da Fazenda, José
Angel Gurría, converteu em papéis entre US$ 2,7 bilhões e US$
2,8 bilhões de seus débitos, através de um procedimento pelo
qual os investidores estrangeiros compram títulos da dívida
vencida mexicana no mercado secundário com deságios de cerca
de 50%. O setor turístico foi o que mais se beneficiou da
conversão.

BANCO DO BRASIL S.A.

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

AVISO CACEX

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX) do Banco do
Brasil S.A. torna público que. consoante protocolo firmado em 18-03-88
com segmentos de produção; comercialização e consumo de algodão
em pluma, ficou definida a abertura das exportações da safra 1987/ 88,
dentro dos seguintes parâmetros:ORIGEM TIPOS
Região Centro-Sul — Tipo 7/8 para pior, inclusive;

exportação liberada;— Tipo 7, exportação contingenciada:
36.000 t;

Bahia/ Norte de Minas — Todos os tipos:
exportação liberada;

Região Setentrional —Todos os tipos, fibras até 29 mm, inclusive:
exportação liberada.

2. Tais critérios poderão ser revistos até o final de abril do corrente ano.
quando, à luz da evolução do mercado interno e do externo, será avaliada
a possibilidade e conveniência da evfentual liberação total do algodão tipo
7 e de um contingente dos tipos 6 e 6/7 da região Centro-Sul.
3. Os tipos acima citados estão referenciados a padrões de classificação
anteriores à Portaria n° 222. de 5-10-87. do Ministério da Agricultura.
4. As empresas deverão apresentar seus pedidos de registro de venda
nas agências do grupo CACEX. observadas as normas administrativas do
Comunicado CACEX n° 182. de 27-10-87. particularmente o Anexo B —
capitulo 55. Rio de Janeiro, RJ, 7 de abril de 1988

Namir Salek, Diretor

II III II U OI . I lOgiUOIIIB IIIIUIIIIUU WMI «WI.U.MIV..» »» u«milA- I
devia ser atribuída a um dos diretores a função de Diretor de Relações com o Mercado de valores Moome-
rios verificando-se a designação, por unanimidade, do Sr. Roberto Faldlnl, acima qualificado, para exercer

uuiiroii*>ai amaiiyo ~  essa função cumulativamente às atividades inerentes ao seu cargo de Diretor Financeira;
-fabricação de novos produtos ou cessaçôo de produção de outros, análise de mercados, propaganda e elabo- da a responsabilidade de prestar informações aos investidores e à Comissão de
ração de política de comercialização e de preços. Artigo Sétimo - A área industrial abrange os setores de ter atualizado o registro da Companhia junto à mencionada Comissão, sem prejuízo da responsaoiiioaoe oe

-operações industriais, de planejamento de atividades industriais e de suprimento. Artigo Oitavo - A área de todos os administradores pela pronta divulgação de informações relativas a atos ou fatosr0 l««inAda
recursos humanos abrange os setores de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, mos do art. 157 da Lei 6404 de 15.12.1976. Nada mais havendo a tratar, fo esta ata lida, apro .

I aplicação de legislação trabalhista e previdenciária, serviços módico e de assistência social, Inclusive recrea-1 pelos presentes, (aa) José E. Mindlin - Presidente; Aldo B. Franco; Celso Lafer, Francis
1 ção dos empregados e restaurante, administração salarial, segurança industrial e serviços gerais administra-

tlvos. Artigo Nono - A área administrativa abrange os setores de processamento de dados, desenvolvimento
de sistemas e organização e métodos. Artigo Décimo - A área financeira abrange os setores de contabilida-

H Horácio Cherkassky; Maurício F. Buck; Roberto Luiz Leme Klabin. - i
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA JUSTIÇA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAU-
LO • Certifico o registro sob o número 538.916 em £9.03.1988 -(a) Kamel Miguel Nahas • Secretário Geral.

I EMPRESAS DO GRUPO COROA

|- EM LIQUIDAÇÃO extrajudicial -

CONCORRÊNCIA PARA VENDA DE BENS

I Mediante pro portas em envelopes fechados a com-
I penha dos de cheque de 10% do valor da oferta,
I entregues pessoalmente ne Av. Rio Branco nP 167
I • 40 andar • RIO DE JANEIRO, 14 ÁS 15 HO-
I RAS DO DIA 9 DE MAIO DE 1988. O edital
I completo «ti publicado hoje no DOU e n' "O.

I GLOBO". Maiores informes tratar c/Cleon tels.
I (021) 252-3206/232-3087 e 242-3974. LOTE
li— Conj. salas c/garegem na R. Libero Badaró
I 425-2Q9 SAO PAULO, avaliação Cz$20 milhSes
I /LOTE 2 - Prédio na SCS O. 12 lotes 11 e 12,
I Asa Sul, BRASÍLIA, avaliaçfo Cz$50 milhões/
I LOTE 3 — Vaga Ed. Garagem Av. Pres. Vargas
I 487 RIO DE JANEIRO avaliaçfo Cz$ 1.200 mil/
I LOTE 4 — 10 máqs. IBM c/esfera e corretivo ava-
I liaçfo Cz$250 mil/LOTE 5-20 máqs. de escr.,
I calc., mecanogr. e autent. no velor Cz$105 mil/
I LOTE 6 — Diversos móv. e utens. de escrit. cfe.
li relaçlo disponível valor Cz$595 mil/LOTE 7 —
I 2 motores p/caminhfo Mercedes Benz L-113/42
I c/142 HP, bale. frigorff., freezer e mot. trifás. vr.
I Cz$200 mil/LOTE 8 - Linha tel. 36-5502. em
I S. PAULO vr. Cz$200 mil/LOTE 9 - Linha tel.
I 269-9548 init. R. Goiás/E. Dentro. RIO, vr.
I Cz$20O mil/LOTE 10 - 14 linhas telef. em Bra-
I sflia, incluindo 1 em Sobradinho e outra em Ta-
I guatinga, aval. total de Cz$2.800.000.00.

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 1988

I (a) WALTER VIEIRA LOPES
(Liquidante)

' . >*
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ENCONTRO EMPRESARIAL I

BRASIL-PORTUGAL I

JORNAL DO BRASIL 
|©^B I

international Chamber of Commerce I

Hidrio Oclloticios 

8JORNAL MOTICIASJ I

Na sequencia dos SEMINARIOS1 NTERN/|c^^ia!ue^m 1

do o JORNAL DO BRASIL, com o apoio da CAMARA DE COMERCIO I

INTERNACIONAL, promovera 
nos dias 23 e 24 de maio, na cidade do I

Porto, e 26 de maio, em Lisboa, duas importantes reunioes dedicadas i

II ao debate de oportunos assuntos economicos e polfticos de grande in- I

teresse para os dois paises. 1

O "ENCONTRO 
EMPRESARIAL BRASIL-PORTUGAL" obedeceraaose- I

guinte 
programa de trabalho nas duas cidades: 1

1  
ZT~1 ALMOCO— Com a presenpa do DR. EURICO §§

PORTO TEIXEIRA DE MELO, 11 Vice-Primeiro- g

HI 
w  Ministro de Portugal. I§|

Convidado de Honra: PRESIDENTE MARIO SOARES. TARDE —Tema: li

niA QQ Intercambio permanente de S

a7.,,x informa$des e cooperapao tecnica I |§
MAN HA — Abertura entre entidades de classe \M

II — 1 ? Tema: empresariais. fl
perspectivas da integra<?ao da Exposigao e debates. M
economia portuguesa no context© da 17:00h — Encerramento. |1
comunidade economica europela. m,

Exposigao e debates. I ICDAA IB

ALMOQO 
LIOPUA I

TARDE -2? Tema: Convidado de Honra PRIMEIRO-MINISTRO CAVACO SILVA. g

Perspectivas e possibilidades de HI A Oft w
complementacao das economias do LJIM tO n

HI Brasil e Portugal. MAN HA — Abertura K
Exposigao e debates. _ 1 ° Tema: H
— 3? Tema: Estatizapao e privatizagao: E

Adequapao de estruturas legais a experiencia de Portugal. m

regulamentares dos dois paises para — 2? Tema: B
a rapida integragao de suas O pacto social em Portugal: an&lise K

economias. comentdrios sobre o Conselho R
Exposigao e debates. Permanente de Concerta$3o Social. B
Visita e pronunciamento do Presidente Exposigao e debates. K

mArio soares. ALMOCO \m
• 

™ 
Encerramenta 

TARDE — 3? Tema: K
DIA 24 Participapao do Congresso na I
MAN HA — 10 Tema- reconstru$ao economica e politica de ^

Integraqao economica Brasil-Portugal Portugal: atuasao dos partidos ¦.

e paises africanos de lingua 
Fyno^cfo e debates I:

portuguesa. Exposigao 
e aeDaies. I ¦:

B 2° Tema* — Tema. H.
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International Chamber of Commerce

PORTO
LISBOA

Na seqüência dos SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS que vem rejüi^n-

do o JORNAL DO BRASIL, com o apoio da CAMARA DE COMERCIO

INTERNACIONAL, promoverá 
nos dias 23 e 24 de maio na cidade do

Porto, e 26 de maio, em Lisboa, duas importantes reuniões dedicadas

ao debate de oportunos assuntos econômicos e políticos de grande in-

teresse para os dois países. « , ^

O 
"ENCONTRO 

EMPRESARIAL BRASIL-PORTUGAL" obedecera ao se-

guinte programa de trabalho nas duas cidades:

ALMOÇO— Com a presença do DR. EURICO

TEIXEIRA DE MELO, 1 ? Vice-Primeiro-

Ministro de Portugal.

TARDE — Tema:
Intercâmbio permanente de
informações e cooperação técnica

entre entidades de classe
empresariais.
Exposição e debates.
17:00h — Encerramento.

PORTO

LISBOA

Convidado de Honra PRIMEIRO-MINISTRO CAVACO SILVA,

DIA 26

MANHÃ — Abertura
1 ? Tema:
Estatização e privatização:
a experiência de Portugal.
2? Tema:
O pacto social em Portugal: análise e

comentários sobre o Conselho
Permanente de Concertação Social.

Exposição e debates.

ALMOÇO

TARDE — 3? Tema:
Participação do Congresso na ^
reconstrução econômica e política de

Portugal: atuação dos partidos

políticos.
Exposição e debates.
4? Tema:
Papel dos meios de comunicação na

reconquista do regime democrático

em Portugal e no Brasil.
Exposição e debates.
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Bolsas reagem às novas
H»

medidas e fecham em alta

Ações do IBV

As novas medidas econômicas — con-
•gelamento da URP para o funcionalismo
•público e aumento de 5% do Imposto de
Renda para os bancos —, divulgadas pelo
governo só no final da tarde, fizeram com
que os negócios no mercado de ações se
^traíssem um pouco pela manhã. Apesar
[disso, a Bolsa de Valores de São Paulo
iççhou em alta de 1,5% e a Bolsa do Rio
,tc'agiu ainda mais, com valorização de
2>3 %.
•"'"A disputa entre o empresário Nagi
Nahas e a Bovespa não rendeu novos
desdobramentos ontem, mas os profissio-"ríais do mercado dificilmente vão esquecer
q caso. Para muitos a imagem da Bovespa
saiu arranhada, já que havia outras formas
de diminuir a concentração diferentes do
leilão. Outros acreditam que a CVM po-
deria ter tomado algum partido na rixa.
Mas a grande maioria gostou do cancela-
mento do leilão.

Paulo Gianotti, gerente da Bolsa da
Corretora Caravello, acredita que as me-
didas anunciadas pelo ministro Maílson da
Nóbrega poderão ajudar ainda mais a
tendência de alta das Bolsas. "Os bancos
vão saber contornar este aumento do
Imposto de Renda e o congelamento da
URP, apesar de causar uma crise social

pelo iado dos funcionários públicos, sem
dúvida é uma diminuição nos gastos",
analisa. A proximidade do vencimento
das opções, no dia 19, também tem in-
fluenciado muito o movimento do merca-
do de ações. A ação Vale do Rio Doce
preferencial ao portador fechou ontem a
CZ$ 237,00, com alta de 4,36%, mas está
apresentando uma resistência na altura de

CZ$ 270,00. "Se vencer esta barreira, a
tendência é de alta ainda mais forte ,
analisa Gianotti.

0«o.%
Maior» altas

SupergasbrâsPPG  22,38
FNV—Veículos PAH  11,66
PacaembuPPG \ 6,75
TransbrasllPPG  10,89
ParaibunaPPH  10,45

Maiores baixas
MendesJúnlorPAG  5,70
Llmasa PPG  5,61
J.H. Santos PPG  5,15
UnlparPAG  5,00
AcealtaPPG  1,68

Fech.CzS

11,32
.. 2,49
.. 1,30.. 1,12
.. 6,13
.. 3,31
.. 4,71... 2,2111,91, 12,48

Ações fora do IBV

Osc. % Fsch.cz»
Maiores sitas

SupergasbrásOPG  43,43  10,04
B. Nacional ONH  29,29  16,04
Sondotócnlca PBQ  26,00  7,22
Sllco PPG  23,08  32,00
FIcapPPG  22.24  180,00

Maiores baixas
Zanlnl PAG  25,00  0,60
AcesitaOPG  10,14  12,58
Prometal PPG  9,09 . 5,70
PetrobrásONEG  6,77  170,00
BrahmaOPEHE  5,26  36,00

Inbrac espera aumento

da exportação em 88 e

investe US$ 12 milhões

A Inbrac, fabricante de condutores elétricos c líder no
mercado nacional de cabos para a rede elétrica de automóveis,
deverá investir cerca de US$ 12 milhões até 1989 segundo seu
diretor superintendente, Roberto Ugolini Neto, cm palestra
na Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capi-
tais. Apostando no crescimento das exportações de automó-
veis este ano, a empresa acredita que até dezembro conseguirá
crescimento real da receita líquida, em relação ao ano
passado, dè pelo menos 10%.

Ugolini Neto disse que em 1987 a receita, de US$ 80
milhões, há havia ultrapassado em 13% a de 1986, com as
perspectivas para este ano ainda mais animadoras. Isto porque
a Inbrac adquiriu no final de 87 uma concorrente, a Condugel,
que já é responsável por 25% da receita líquida. Os primeiros
resultados deste ano estão confirmando o otimismo dos
dirigentes da empresa: se no primeiro trimestre de 87 a receita
foi de US$ 20 milhões, este ano aumentou mais de 100%,
chegando a US$ 48 milhões.

"Dois fatos contribuíram para este bom resultado. A
compra da Condugel e o fato de nossa carteira de encomendas
estar tomada até o final deste mês, pelo menos , explicou
Ugolini. A previsão para o segundo trimestre também é muito
boa.

Baneb garante que não

fechará agências nem

demitirá empregados
SALVADOR — O Banco do Estado da Bahia (Baneb) não

fechará qualquer das 221 agências que mantém no interior e
capital do estado, nem pretende promover demissões em massa
entre os seus 7 mil 500 empregados. A informação é de João
Rocha, presidente cm exercício da junta interventora que admi-
nistra o banco desde março do ano passado. . .

João Rocha considerou totalmente infundadas as denuncias
que deputados do PFL fizeram ontem da tribuna da Assembléia
Legislativa, anunciando o fechamento de 89 agências e demissão
de 2 mil empregados. "O que tínhamos de fechar já fechamos",
disse o presidente, lembrando a desativação de 11 agências, sete
no interior e quatro na capital, desde a intervenção do governo
federal.. ¦ 1A intenção dos auditores, ao contrario, garantiu, e promo-
ver a dinamização do banco: "Estamos pedindo-o apoio das
prefeituras e da população dc municípios onde a agência do
Baneb seja deficitária para que prestigiem o banco." Eventual-
mente, como é normal em qualquer instituição financeira, acres-
centou, a direção poderá decidir pela desativação de algumas
agências que não venham apresentando resposta satisfatória.

Não está nos planos dos interventores, também, qualquer
redução drástica no quadro de pessoal, segundo João Rocha: "Sc
houver demissão, será por motivos graves, como prática de
irregularidades, ou comportamento inadequado à instituição."
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Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

das Operates ^¦

16,89%
RENTABILIDADE

EM MARÇO/88.

FUNDO BOAVISTA

SODEST® 60,68%
RENTABILIDADE

NOANO.
H

Indicadores diários Fundo de Ações

Qtde (mil))2.723Lote:
MercadoaTermo:.....-.
ficado de Opções-Opçoes de Compra
Exercício de Opções:
Futuro c/llberaçáo:
FUturo c/retenção:
TOTALGERAL
IBV Médio
Das^a0^ qua'ro permaneceram estáveis e três nào foram
negociadas.

Mercado à vista

92.723
33.122
52.830

sem
sem
sem

178.675
15.148,05
15.440,97

Vol. (Crf mil)
2.310.700

396.466
1.364.134
negócios
negócios
negócios

4.072.902
( + 1,1%)
( + 2,3%)

Qtd. AM. Min. Oac.% I.L. N°Ano N«g.

AcesItaOP - Q- 600
AcesItaPP-G- "6.200
AdubosCraPP -H- 170.000
Adubos T revo PP - Q 250.200
Agroceres PP - H 2.307.500
Aquatec PP - H 3.000
AracruzON - H-
Aracruz PA-H-
AfthurlangePP -Q-* AzevedoTravassosPP -Q-

- B.AmazôniaON - G-
B.BrasllON-G-
B.BrasllPP-G-'B.Economlco PP - G-
BahemaPP - G-
Banese PP EG -
BanespaPP - H-
Barbara PP - G-
BardellaPP - G-
Barretto Araújo PB -H-
BelgoMinelraOP -G-
Belgo Mineira PP - G-
Bozàno.sImonaenOP -G-
Bozano.almonsen PP -G-''Bradesco OS EH-•Bradesco PS EH-
Bradesco Inv. PS EH -
BrqtynaOPEHE
BrahmaPPEHE
ClMIneracaoPart.PP -G-
CaemIOP -H-
Cafe Brasília PP - G-
CaHatPP-G-
Cataguazes Leop. PA - G -
Cbv-ind.MecanlcaPP - - D
Cbv-Ind.MecanlcaPP - HE"CètnloON-G-
CémlgPP -G-
çitrenPP-G-GobrasmaPP -G-
CoWexFrigorPP -G-
Const.A.Undenberg PP -G-
Const.BeterPB - G-
Co pene PA -H-
Corrêa Ribeiro PP - G -
CosIguaPS - G-
CresalPP-G-
Cruzeiro Sul PP - H-
D.F.Vasconcelos PP - G-
Docas ON -G-
Docas PN-G-
DovaPP - G-
DyptexPP -H-
feberiePP -G-
ElefcraPP - G-
ElumaOP - G-
ElumaPP - G-
EngemlxPP - G-
EngesaPA - H-
EpedaSImmonsPP -G-
Estrela PP-H-

l'íerbasaPP - G-
Ferro üg as PP -G-

«PtrttoulPPEG-
FtbamPP - H-

3é»ppp-g-
çSfiMlCI-Q-RnorCI -G-

Fnv-veteuloaPA-H-
•HerfngPP -G-
**•< ¦¦'Inbrac PP -G-

lochpePP -G-
Ipiranga Pet.PPEG-
ItapPP - G-
KautecPS -G-
j.H.SantosPP -G-
Lam.Naclonal Metals PP -'£arl< Maquinas PP-H -
LÍm*aPP-G-

;Lo)M Americanas OS -G-
'UiwnaPP-G-
MagnesltaPA-G**MangolsPP -G-
ManguinhosPP -G-
i|/UtrmA«mann OD
^WjnesmannPP-H-Mendes Juntar PA -G-
'Mendes Juntar PB -G-'MeridionalPP -G-
ííüblaPP -Q-
Metal Leve PPEH-
MetlsaPP-G-

12,50
12,50

1,62
2,00
4,60

18,30

12,50
12,00

1,52
2,00
4,49

18,30

12,58
12,48

1,61
2,08
4,66

16,30

13,00
12,60

1,62
2,11
4,60

18,30

13,00
12,00

1,82
2.11
4,60

18,30

-4,88
3,87-2,80

-1.27
-1,08

349,44
290,23
134,17
146,57
166,43
203,33

100.000 700,00 700,00 700,00
128.200 630,00 630,00 645,99

700,00 700,00
646,00 646,00

2.000
435.200

3.400
93.500

399.500
166.000

12.900
2.000

390.300
71.800

3.000
260.300
211.300

60.300
1.000

400
20.800

171.400
2.000
3.000

114.600
10.000

1.600
508.000
204.400

1.127.000
18.000
17.700

100.000
832.400
368.000

3.000
210.000
60.000

4.400
1.093.900

2.000
1.000

39.000
2.200

I,10
8,00

155,00
157,00
244,00

II,40
39,00

6,00
7,70

19.00
1.950,00

14.01
240,00
190,00
45,00
30,00
36,00
36,00
36,00
38,00
44,00

I,10
8,00

155,00
155,00
244,00

II,40
39,00

6,00
7,70

18,50
1.950,00

13,50
240,00
185,00
45,00
30,00
36,00
36,00
36,00
35,00
42,00

I,10
8,79

155,74
156,19
252,21

II,44
39,00

6,00
8,13

19,25
1.950,00

14,03
247,69
191,27
45,00
30,00
36,00
37,22
36,00
36,00
43,08

I,10
9,34

160,00
158,00
265,00

II,50
39,00- 6,00

8,50
19,70

1.950,00
15,00

250,00
195,00

45,00
30,00
36,00
37,50
36,00
38,00
44,13

I.10
9,30

160,00
158,00
256,00
II,50
39,00

6,00
8,15

19,70
1.950,00

13,90
250,00
190,00
45,00
30,00
36,00
37,50
36,00
35,00
44,13

-. 293,63
EST 157,14
11,83 237,57

1.198,00
189,78
204,72
248,70
300,00
200,00
184,77
583,33
208,11
326,28
279,56
245,22
312,50
230,77
270,68
279,85
260,87
253,52
250,47

40,00
320,00

3,80
1,60

15,80
1,30
3,80
1,25
1,60
3,90
6,00

24,00
1,35

25,20
77,00
43,00

9,00
2,90
6,11

40,00
320,00

3,70
1,60

15,50
1,30
3,70
1,25
1,65
3,90
6,00

24,00
1.10

25,20
75,50
43,00

9,00
2,90
6.11

40,00
320,00

3,84
1,71

15,63
1,30
3,80
1,25
1,69
4,02
6,00

24,00
1,24

25,20
76,42
43,00

9,00
2,99
6,21

40,00
320,00-4,00

1.79
16,50

1,30
3.80
1,25
1,80
4,10
6,00

24,00
1,35

25,20
79,90
43,00

9,00
3,00
6,43

40,00
320,00

3,85
1,79

16,50
1,30
3,70
1,25
1.87
4,10
6,00

24,00
1.19

25,20
77,50
43,00

9,00
3,00
6,43

3,83-2,11
3,21
0,35
3,34

EST-2,33
-3,31

3,78
0,73

EST
-0,39

1,36
EST-5,26

-1,51
1,14 200,00

228,57
-3,52 426,67

3,01 213,75
0,39 312,60

146,15
250,00
241,43
574,29
214,29
452,83
310,00
296,47
302,06

-1,58
-2,31
-0,74

4,21
5,98
9,28
3,14

-4,45 1.343,75
EST 428,57

996,67
2,64 207,00

3
31

4
18
55

1
3
2
1

34
6

32
154

2
1
1

55
34

1
38
33
20

1
1
2

10
2
3

42
1
2

31
10
47

1
4
1

42
19

. 1
2
3
3

4.600 7,50 7,50 7,64 7.70 7,70 201,05 2
84.800 1.65 1,85 1,86 1,95 1,95 2,20 186,00 3

374.000 2,10 2,04 2,12 2,35 2,11 3,41 424,00 18
4.200 5,49 5,49 5,50 5,50 5,50 EST 323,53 2

27.300 13,00 12,50 12,96 13,00 12,70 5,37 270,00 4
951.300 14,70 14,50 14,88 15,50 14,50 6,14 495,33 9
24.100 2,40 2,40 2,45 2,50 2,45 163,33 9
3.000 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 EST 224,14 1

1.941.600 8,10 8,10 8,33 8,74 8,74 3,74 203,17 72
4.000 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 296,36 1

41.000 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,38 186,05 8
10.000 2.10 2,10 2,10 2,10 2,10 190,91 1
12.800 12,60 12,60 12,87 13,00 13,00 4,04 151,41 3
1.000 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 EST 284,21 1

452.600 3,99 3,70 3,84 3,99 3,90 2,13 384.00 39
192.400 4,50 4,50 4,57 4,70 4,60 - 16
116.900 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,45 290,00 2

200 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 327,27 1
• 5.000 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 2

27.300 10,61 10,61 10,63 10,63 10,63 143,65 3
135.200 2,30 2,30 2,49 2,52 2,50 11,68 355,71 7

1.470.000 17,50 17,50 17,60 17,80 17,55 204,65 8
26.500 11.10 11.10 12.10 13,50 13,50 20,88 327,03 5
1.700 58,00 58,00 59,18 60,00 60,00 -1,37 252,91 3

10.600 15,00 15,00 15,68 15,72 15,72 3
24.200 39,00 38,90 39,21 39,50 39,00 0,54 272,29 10

304.800 20,00 19,00 21,00 21,00 19,00 269,23 5
81.600 2,20 2,20 2.21 2,30 2,30 - 5,15 221,00 9

G- 3.762.800 1.70 1.65 1,70 1.75 1.75 - 0.59 242,88 97
182.000 5,00 5,00 5,06 . 5,80 5,80 9,05 316,25 15
91.000 4,70 4,60 4,71 4,90 4,78 - 5,61 168,21 11
1.000 235,01 235,01 235,01 235,01 235,01 151,82 2

33.500 10,00 10,00 10,04 10,17 10,17 0,80 196,86 10
42.800 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 - 2,00 367,50 1 .
34.600 7.10 6,75 6,99 7,10 7,00 - 0,85 388,33 15
2.700 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 144,72 1

740 000 5,70 5.70 5,88 6,13 6,13 -1,84 345,88 60
212.800 3.50 3,39 3,49 3,60 3,46 - 3,33 290,83 34
52.600 3,30 3,20 3,31 3,39 3,20 - 5,70 220.67 9

847.200 4.40 4,00 4,24 4,40 4,30 - 2,75 249,41 61
1.500 1,50 1.50 1.50 1.50 1,50 150,00 1

200 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1,89 234,60 1
80.000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 - 1
5.400 7,20 7,00 7.18 7,21 7.21 -0,28 239,33 3

'MtcrolabPP -G-
Moinho Santista OP - H -
Montreal PP - G-
Mueller Irmãos PP - G -

„MullerPP-H-
Nacional ON - H-
NacionalPN -H-
Nakata PP - H -
Nova America PP - G-
OlvebraPP-G-OrnlexPP - G-
PacaembuPP - G-
Papel SimaoPP - G-
Para DE Minas PP - H-
ParalbunaPP -H-
ParalbunaNov.PP - -R
Paranapanema PN - H-
ParanapanemaPP - H-
Peixe PP - G-
Pers.ColumblaPP - G-
Pérsico PP - G-
PetrobrásONEG-
PetrobrasPP - G-
PirelliOP - H-
PolipropllenoPAEH-
Prometal PP-G-
PropasaPP - G-
QulmlsInosPP - G-
RealC.lrw.OS-G-
RefrlparPP -H-
RheemPP - G-
RioGuahybaPP-G-
Rk>OthonPP-G-
Rlograndense OP EG -

, Rlograndense PPEG-
RlpasaPP -G-
Sade Sul Americana PP-G -
Samltri OP - H -
SergenPP - G-
Sharp PP-G-
Sharp Nov. PP-G-
Sld Inlormatlca PP-G -
Sllco PP -G-
SondotecnlcaPA - G-
Sondotecnica PB - G -
Souza CruzOPEH-
SupergasbrasOP - G-
SupergasbrasPP - G-
SuzanoPP-G-
TelerjON - G-
TransbrasllPP - G-
TromblnlPP - G-
UnlparPA -G-
UniparPB - G-
Usina Costa Pinto PP-G -
Vale Rio DoceOP -G-
Vale Rio DoeePP-G-
Varga Fretas PS - G-
VarigPP -H-
VerolmePP - G-
Vigor PP-G-
VotecPP - G-
Wembley Roupas PP-G -
Whlte Martins OP - G-
Zanlnl PA -G-
ZMPP-J.G-

20.000
15.700
47.000

115.500
1.400

10.000
152.700
47.300

179.900
502.400

46.100
70.000

479.300
781.400

1.200
10.000

1.000
5.100

38.500
43.200

727.500
35.000

AW. Mln. MM. W« Fech. Gee. U. ^
1,15 1,10 1,17 1.23 1.18 2.83 234.00 18

270,00 270.00 270,00 270.00 270,00 - 162.54 1
3,05 3,05 3,20 3,41 3,30 4,92 246.15 45
0,81 0.61 0,81 0,83 0.83 2,53 135,00 3
2,07 2,07 2,11 2.15 2,12 1,44 301,43 62

18,00 16,00 18.04 18.90 18.90 29,69 601,33 7
5,80 5,80 5,60 5.80 5.80 3,57 193,33 3
3,00 3.00 3.03 3,05 3.05 - 2,26 137,73 4

20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 - 625,00 1
17,31 18,00 17,13 17,85 17.65 4.77 634,44 23
25,65 25.65 25,65 25,65 25,65 - 3.93 111,52 1
1,31 1.25 1,30 1.35 1,32 11,11 130,00 14

15,00 14,90 15.89 16,59 16,59 7,95 220,69 50
0 38 0,34 0,37 0,38 0,37 - 5,13 370.00 50
e]o0 5.50 6.13 6.35 6.30 10.45 306,50 29
4,50 4,50 4,52 4.71 4,71 0,44 - 6

19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 - - 1
19,20 18,02 19,30 19,80 19.35 - 507.89 228
6,00 6,00 6,00 6.00 6.00 - 250,00 1
0,82 0,82 0,82 0,02 0.82 EST 164,00 5
2,50 2.28 2,34 2.50 2.28 9,66 234.00 5

170,00 170.00 170,00 170,00 170.00 - 6.77 366,38 3
390,00 380,00 390,22 409.00 406.09 - 0.32 411,19 138
17,90 17,90 19.07 19,20 19.20 - 3,15 381.40 5
10^50 10.00 10,33 10.50 10.30 3,30 807,65 16
5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 - 335.29 2
5,80 5,80 5,93 6,00 6.00 - 269.55 2
4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 - 98,00 2

156,00 156.00 156.00 156,00 156.00 EST 159.18 1
13.00 13.00 13.36 13.50 13.50 4.38 247.41 6
12.00 10.50 10,85 12.00 10.70 -1,45 452.06 10
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 - 2,17 300,00 1
5,00 5,00 5.00 5,00 5,00 - 1
5.20 5,20 5,20 5,20 5,20 - 1

10,00 10,00 10,00 10.00 10,00 EST 243,90 3
39,50 39.00 39.49 40,00 40,00 1.26 274,24 5
21,00 21.00 21.10 21.50 21.30 4,09 422,00 8

175,00 170,00 172.70 175,00 173,06 0,35 238,21 22
1,70 1,70 1,70 1,70 1.70 ,-1,16 186,89 3

14,50 13.89 15,76 18,00 18,77 8,32 525,33 86
11,00 11,00 12,58 12.40 12,00 12.55 - 8
10.00 10.00 10.17 11,00 11.00 3,67 161.61 3
32,00 32.00 32.00 32,00 32.00 - 179.76 1
8.50 6,50 6,50 6.50 6,50 14,04 240,74 1
7.21 7,21 7.22 7.50 7,50 26,00 267.41 2

271,00 271,00 279.41 287.00 280.00 3,48 286,87 24
8,00 8,00 10,04 10,50 10,00 43,43 251,00 9

10.50 10.00 11,32 12.00 11.40 22.38 314.44 82
I 230,00 230,00 230.00 230,00 230.00 0.00 234,93 2,

Ovemight
LBC

Taxa da Andlma (bruta):  27,65%
Rend. Acum. da somaria:  3,63%
Rend.Acum.domês:  3,63%

OTN
TaxadaAndlmafbruta): 28,05%Rend. Acum. da Semana: 3,69%
Rend.Acum.domês:  3,69%

Taxa referencial de CDB
% ao ano

Prazo 60 dlai 90 dia* 180 dlMnd nd nd
Fonte: Banco Centralnd—nâodlsponlvel

Dólar
Ontem Compra Venda
Oficial 119,05 119,64
Paralelo 148,00 152,00

1987 1988
Sat 58,00 Nov 68,00 Jan 93,00 Mar 125,09
Out 65,00 Dei 78,OQ Fev 100,00Abr 150,00
Cotação do primeiro dia útil de cada môs

Ouro
(CZ$ - lingote por gramas)

compre venda
Banco do Brasil (250grs)  2.103,00 2.123,00
Goldmlne(250grs)  2.090,00 2.115,00
0urtnvost(250grs)  2.090,00 2.120,00
Real Metals  —
Safra(1000grs)  2.110,00 2.130,00
Degusa(1000grs)  2.100,00 2.125,00
Reserva(1000grs)  2.099,90 2.124,90
Fundidoras, fornecedores e custodiantes credenciados nas

Valor Rentab. Rentab.da Cota Acum. Acum.CiS No Mia No AnoMil %
Alla-Unit]]nco III 35.702559 34.19 108.3?
Hm4nci do Sal ^.76
ffBTUjjijjjjrjo 111 89.760160 60.58 HMO
Amort Ma HI »»»' M B
Bimtnndui Acfl« 12) 15.06Z3B0 50,06 IZ4JI
Bancocidade ZZBindtirantes Acflei 43.54 117,08
Bmipt Atflei (2) 6.976093 5*. 11 143787
Baneitado ActM (2) 1.294923 53.88 135J8
Bin«l» III 89.188600 41.96 109,82
jUnottMCfltt (2) 2,214391 47JI7 125.79Birmueirci 36.58 123,65
Bjnrml CAB 121 35.632600 31.81 94.15mnrnul FAB 121 19.001200 49.53 140.51
89 m Ouro 111 58,804000 5017 144.M
BUI B.ad.uo (21 1»88000 4078 5194
BUM - 0 Uiku — 553J ITOi
BTO BCT
nra irhn " 5535 TO5T53 TOB
mic on 3x51 rara
S ron no

m asBUI Penan Attts — '9 88 u4 /j
BNl Denasa Miner, e Mttal — SO,28 159.57
Boavista
Boa vista CSA 11) 51.065400 50.58 131,55
Bonanza JL
Boston Sodnl (1) 0.069969 *5.22 *22-65
Bozano AcSts (2) 34,350662 44,33 !21ilBotano Carteira (2) 9.248174 43.94 128.83
Bradesco Atfos (2) 37.280330 46.57 124.24
CCf Acta — 28-78 2§£P
Chase flu Par  — 61.27 170,47
Citibank  — 45.48 111,68
C,ty (1) 1310.328000 46^3 129.66
Condomlnio Banorte 
Credibanco A^tes *6.91 13M3
Credtbanco Credi)ur 1*6.51
Credibanco fBI
Credtreal U) 1.275000

TfflF
WTTW
U15-

ium
15053

——————¦ Crcfisul Man A— 32 85 ll*-}-1
Crcttsui Multipla (I) 9.450062 35.16 117.55

InHirsHnrPQ cit""" 111 SS2S 5S11 1 te ¦ I Cmcinco Unibanco Ul I5SB5573 , 30.49 9M8^utiapieve-lnveitidd 5733 130.78
Out. Nov. Daz. Jan. Fev. Mar. Abr. utTan ^

 PIG Mei '0 8'
Inflacao ggga l00'wEcon^mico 12) 2.0200000 50.97 107.27

IPC (%)
9,18 12,84 14,14 16,51 17,96 16,01

INPC (%)
10,57 14,93 13,97 18,97 15,81

FGV (%)
11,15 14,47 15,89 19,14 17,65

OTN (czs)
424,51 463,48 522,99 596,94 695,50 820,42 951,77

Eldorado (1)
Eliti (2) 0.103254 146.75
Estructura (1)FAN Nacional

3080,340000 139.23
119.29

FIAI 121
FIC Bradesco

125.26
101.23

Fidep (2)
fidesa NMB B:nk

111,55
129,08

Fmasa (l) 28.726000
Fininvest Açto (2) 5.277841

115,57
142.99
172.45

327.000 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
2.085.200 1,00 1,00 1,12 1,18 1,15

7.000 7,10 7,10 7,10 7,10 7.10
3C4.100 10,00 9,20 9,50 10,00 9,20

3.079.500 11,90 11,40 11,91 12,22 12.10
151.700 1,50 1,50 1,89 1,79 1.79
85.000 170,01 170,00 173,55 180,00 170,00

3.503.700 260,00 255,00 263,33 273,00 273,00
1.600 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

95.700 14,50 14,50 14,84 15,20 15,20
2.323.100 1,40 1,35 1,43 1,50 1,40
2.009,000 5,29 5,25 5,26 5,29 5,25

30.200 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
3.000 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

3,042.900 12,50 12,40 12,90 13,50 13,01
1.300 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

409.300 3,25 3,25 3,29 3,30 3,25

3,66 283,33 1
10,89 280,00 53

262,96 1
-5,00 413,04 9

0,93 425,36 172
11,92 211,25 3

-0,30 456,71
4,36 454,02
4,29 195,26
2,88 238,33-3,31

EST
478,18
135,00

19
309

1
19
47
6
1

135,71 1
5,31 280,43 215

150,00 1
-0,30 411,25 7

Concordatárias

Old. AM. Mln. M4d. M4*. F**- H*Q.

B^pp.Q. 200 31,01 31,01 31,01 31,01 31,01 129.21 '1
BrumadinhoPP -G- 23.000 2.85 2.85 2,89 2,90 2.90 -2.48 578.00 3
OllcalPB-G- 302.900 1,50 1.43 1.51 1,53 1,52 - 3.82 755,00 13

Operações a Termo

TKuk» Tipo Praao Quant. * Fach. Má*.
Ml)

Méd. Voluma N°

Correção Monetária <%>
9,18 12,64 14,14 16,51 17,96 1&.01

Caderneta de Poupança (%)
9,73 13,40 14,71 17,09 18,55 16,59

Correção Cambial (%>
9,00 12,83 13,70 16.30 18,10 16,30

Ovemight (%)
9,45 12,92 14,38 16,25 18,35 16,05

Bolsa do Rio <%>
14,90 8,62 8,93 49,34 5,75 82,55

Bolsa de São Paulo <%)
19,27 0,57 0,72 52,88 13,13 83,58

Aluguel Semestral (%r
104,12 84,24 68,42 62,88 64,15 104,24 124,20

Aluguel Anual (%>
— — 359,94 358,01 371,75 357,65

• Fonte: ' AFI" Abadl

Mercado Futuro

BBF
IBV — Doze (pontos)

A vista abril |unho
33.624 51.000

OTN (a preço fixo)

Papel SimaoPolipropilenoUniparTOTAL

PP - G -030 12.000
PA EH-03033.000.000PA - G -030 100.000

33.112.000

17,8711.6011.02
17,87 17,8712,18 11.5511,02 11.02
396.466.440.00

17.87 214.440, 111.97 395.150 000. 2211.02 1 102.000. 124
REA 114650

BMEF

F. Banato "°  ®
Cranlia *'¦"
Gerat Co wntfcio 59.69 130,7/
trfialdo Corria - »¦'"
HKS lkJ.1 —
bh 3533 ITO5
ma mi I7OTT55 ITO5
SSL 
TO— 3CT
mt* ui— uwai b n? nro
llau Wtal Market — 11, 04
ttaujc&es (1) " 32./00118 TTU)
BEST g
Lwa - ".34 172.67
UlicrM A(8« J® 5?UH piu,  - 43.40 120722
Mercantil do Bray! — 39!57 10W6
Mtrcaolan - HP NO
Mendional (2) 9.455470 64,93 155,74
M«i*inv«t *1^3 12738Hi m ¦ 263.202100 3H4 95J3
fiS ~ 58,9 "T*"0
MonlrtalbanK 121 5.72QOOO 43 20 109V
Monlrtalbank AcCes 121 153.331000 44.52 ^39.23
S m mm ET51 tirre
Mink JU a H85i.WW TO M
esk  ®
snkngsm g i»i um
b  »¦» 1D0-*3' 

^PIOT Willemiens T7J ™ o.buaiub 4J,ja 132.5/
PinjUvnt TfSSi S5;'3
hllainv.il umoomlnio — 5^.91
Portinveil ~ N[l w
pnm R75555 5H5 18618
BJ  35S iuS
m.tew.1 - "¦»
HMIIMI. . 'SB
Hun " " — 31.46 69,81
Rura| lil T35I500 3 M6 6STl
Sha ~ '»¦» 12»2
Safra *des 12572
Sanbii ~ 37.10 103.63
Schahin C»n-F*SC - 50.20 138.01
jS 121 2.470000 48.02 126.99

»i 40.046000 551o liios
Sir TO! 5S35
tohm. -¦ Sudamttii }**¦»
Teleinvtst — 46,12 106.18
Ttrramar (?) 1349.008480 fi.52 H &
TRca de — 61.66 ItTB
INtifnilinoi ' — ™
nrajK-ra  ".»« TOT
7TOH5  = gg "i'M

Opções de Compra
maio

OTN (CZS)
junho julho 0BS-- 1) POSIÇÃO V* 06-D4/882) POSIÇÃO EM 05W-M

Vsnc. Prato. UK. Volurm
Ex.rc.

CDA Abr 210.00 85.00 69.12 470.000 32.490.100.00
COB Abr 230,00 50.00 51.66 2.670.000 146.265.000,00
CDC Abr 250.00 37.00 41.67 9.730.000 407.471.700.00
CDF Abr 300.00 17.00 20,19 29.640.000602.755.000.00CDQ Abr 320,00 9,00 12.26 7.170.000 67.905.000.00
CDH Abr 350.00 4.00 4.93 1.690.000 9.319.000.00
CDS Abr 140,00 126,00 128.00 10.000 1J80.000.00
CDU Abe 160,00 113,50 110,88 110.000111.075.000.00CDY Abe 160,00 94,00 68,68 400.000 35.484.000,00
CDZ Abe 190.00 61,00 82.67 340.000 26.110.000.00QTDE TOTAL VOLUME TOTAL52.830.000 1.364.134.800,00

Bovespa (pontos)
abrtl |unho

42900 66300
Boi Gordo

(CZ$/gr arroba liquida de 15 kg)
 Junho 2400,00

Ouro (CZ$/gr llngote. de 250 grs.)
|unho agosto outubro

2930,00 4048,00 5800,00
Frango Resfriado (czs/vg)

nd

EXCl^ívA ^JS'"'FÜNÍIMACÔES CONSl«NltS OtSSA RtLAÇÀO Stó OE RCSPO«SABILIDAOE
IDOS.

Fundo ao portador
Valor dacota CZS

Artt 1 19.990150
Patrimônio

63.678.690/73
Aymoré 2
Bamerindus 1
Bancoddadal

2 924.950000 902.881.303,31
7.159332.363,36
7.479 ^55-075.09

7,755300
77,902791

Banastado 2 7,247943
Bank ol Boston 1 4,898786

953.380.148.98
9 864.360.396,88

1 (CzS)
Bannsul 1
Sc Max 1

1,830710 1 254 613.176,78
2.584800

Câmbio

Coroa Dinamarquesa.
Con '¦joroa Norueguesa.,
Coroa Sueca,Dólar Australiano
Dólar Canadense....EscudoFtorim
Franco Belga
Franco Francês
Franco Suíço
IeneLibraUraMarcoPesetaXelim.
Moeda do tipo b — Dílar por moeda
Taxas divulgadas pelo BC no fechamento de ontem — as 15h

Moeda P°r d(*lar Em cruzados-
Compra Vends Compra Venda
6,4181 6,4469 18.142 18.3156,2714 6,2996 18,566 18,7445,911.7 5,9384 19,696 19,8840,73842 0.74188 86,366 87,2081,2392' 1,2447 93,966 94,860136,28 137,27 0,85204 0,862561,8817 1,8903 61,874 62,47035,080 35.240 3,3190 3,35095,6906 5,7184 20,453 20,6571,3902 1,3968 83,734 84,556126,08 126,65 0,92349 0,932341,8633 1,8717 217,93 220,021242,8 1248,2 0,093703 0,094585I,6786 1,6864 69,355 70,029111.40 111,89 1,0453 1,055254II,786 11,344 9,8750 9,9737

HCHASE INFORMA

julho 192.80
BMSP

BRC1T
Boavista 1

data valor da cota em CZ$

07.04.88 &$ 5.397,09

FlexPar 06.04.88 147,06

JjjgJnregL 07.04.88 Ce$ 7,42

OlirO (CZ$/gr lingote de 250 grs)
abril lunho agosto

2140,00 2922.00 4058.00
Algodão <cz$/i5Kg)

maio julho outubro
2540,00 3070.00 3260.00

Boi Gordo (czs/isxg)
junho agosto outubro

2.375,00 3.345,00 4.625.00

Bozano. Simonsan 2
76.269067

7 661.756268
7.907093

3.274.654.645,84
4.785.070.573,58
5.300.887.208,65
6 542.104.647.01

Conta Ouro 1
Croftsul 1

27.503000
820,542706

72.165.901.732.72
Oanasa 2
F. Barreto 2

647.360481
12.270.865.362.09

622.639.072,25
4,706135

2.386,541900
Rnasa 1 748,905000

609.906.606.57
14.392.557.297,83

Garantia
lochpe 1 773,321390 541.334.758.37
ttaú 1
Maxi Ronda BBC 1

Café (CzS mil/60 Kg)
maio julho setembro

9440,00  14550,00 21030,00Cacau 
(Cz$ mil/60 Kg)

 Meridional 2
— 16.144.548 673,00

2.524,554000 626 739.403.77
73.126678 4 371.794.050,81

Montrealbank 2 5 973.916992 1.279.613.727,64
Multiptoc 2 2,512505 662.871.887.43

5106,640113 13066604388.2
Omega

nd 25.567
Super Savipgs 2 5304,004469

2045792208.1
14850235211.4

KloxParr Flrxlnvosl. suo «dministrmlns |h»Io hanciMlc ln\ikstinit*ntns liir Rmsilrim S. \. nd « n8o disponível. Vetor 1 1060.032639 221286515.43



Economia

OVERCONTA BOZANO,SlMONSEN

CONTA CORRENTE QUE RENDE

banco
BOZ ANO, SIMONSEN

INFORMAÇÕES:
DDD GRATUITO: (021) 800-3071 - NO RIO DE JANEIRO: 271 -8000

Bolsa de Valores de São Paulo

Resumo das Operações

Lolo Padrflo:Concordatâfias: Dlroitos o -Fundos Inc. Fiscais Dl.1376: -
Exorcido do opçôos do compra:
Mercado a Tormo:
Opçôos do compra:Fradondrlo:TOTAL OERAL:Indico Bovospa Môdio:
índice Bovospa Fochamon'o: -Indico Bovospa Máximo: -ndico Bovospa Mínimo:
Dos 83 eçôoa. 47 subiram. 13 caíram. 20 licaram osUvois a trfts nâo foram negociado».

Titulo» Qtd. AM. Min. Mái. Fach. Oac.

Qlde (mil) Vol (Cz* mil)163.556. 3.796.105.2.327. 8656.1.474. 3.160.48. 417.353. 4.338.3.700. 80.517.07.323. 2.500.104.45. 2.921.268.828. 8.396.221.40.344 ( + 1.5%)40.90341.57439.574

Mercado a vista
Qtd. AM.

Abe Xtal PPAAceslta O P C01Aco Altona PPAcos VIII OP C42Acos VIU PP C42Adubos Cra PP C31Adubos Trovo PP C11
Agrai» PPAgrocorea PP C05
Albarus OPAffred PPAlpargatas ONAlpargatas PN
Amadeo Rossl PPAmerica Sul PPAnhanguera OPAntarc Plaul PNAAntarc Plaul PNB INTAntarctlc Pb PNA INTAquatec PP C04Arecruz PPAAracruz PPBArtex PP EDAithur Unge OPAut Asbestos PP C01Aut Asbestos PP PAvipal ONAvipal OPAzevedo PP

33.100600169.0002.000.0002.502.3001.821.700426.00020.0001.773.8007.400442.00049.30033.3005.000110.00063.1005001.00010.000104.700100.000900

10,3012,0025,516,007,20I,60' 2,2014,204,5045,000,33370,00175,0013,505,0030,0027,1125,00II,0018,50646,50675,00

10,30.12,0025,506,007,20I,502,0014,204,3045,000,30370,00170,0013,505,0029,0027,1125,00II,0017,90648,50675,00

10,8312,0025,516.007,35I,592,2314,204,4745,000,31386.47171.4813,925.0130,0027,1125,00II,0018,33646,50675,00

11,0012,0025,606,007,50I,652,30' 14,204,6045,000,33390,00175,1014,005,1030,0027,1125,00II,0019,00646,50675,00

11,00 +6,712,00 -29,425,516,007,40I,602,3014,204,5045,000,30390,00170,0014,005,1029,0027,1125,00II,0019,00648,50675,00
2.300 3600,00 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00

1,8
+ 2.7+ 6,6+ 4,5-5,2-2.1-6,2-9,0+5,4
+3,7+ 6,2+7,0+0,4
•5,0

+0,7

BapfI Br ON EDBandeirante# PPBanespa ON EBSBanespa PN EBSBanespa PP C50Bangu P Indl PPBanrisul ONBanrisul PNABaptiste Sll PNBapttsta Sll PP CO0Bardella PPBarretto PPBBelgo Mlnolr OPBelgo Mlnolr PPBenzenex PPBeta PPABlc Calol PPBBlobras OPBJobras PPABombrll PPBozano S Cia OPBradeeco ON EDBradoaco PN EDBradesco Inv ON EDBradeaoo Inv PN EDBrahma PP EXBrasil ONBrasil PP C59Brasillt OP C02Braslnca PPBrasmotor PP C01Brinq Mimo OP C27Brinq Mimo PP C27
C Fabrinl OPC Fabrinl PPC M P PPCacique PPCaeml OP C25Cal Brasília PPCalua PNBCalfat PP C01Cam Corroa PPCa ma ca ri PPACambod PPCasa Anglo PP C47Casa Masaon PPCbv Ind Moc PP C02Celm OPCemag PPCemlg PP C51Cesp PNCevai PN EDChapeco PP C16Oa Hering PP C63Om Itau PP 187Clquino Petr PNAClqulne Petr PNBCltropoctlna PPClímax PPB C16Cobras ma PP C17Coest Const PPCofap PP C17Coldex PPCorrtab PPConfrio OP C01Const A Und PPConst Bater PPAConst Beter PPBCônsul PPCopes PPCopene PNACopono PNBCopeno PPACor Ribeiro PPCortoetta PNCoslgua PNCredito Nac PNCremer PP C34Creaal PPCruzeiro Sul PP C07Czarina PP

BU"srPPINTD H B PPDocaa PNDona Isabel PP ESDuratox PP 107
Eberio PP C01tconomlco PNEoonomlco PP C06Edlsa PNElebra PP C06Elekelr Nord PNAElekelroz PNEluma OPEluma PPEngemlx PPEngeaa PPA C01Ericsson PPEstrela OP 104Estrela PP 104Eucatex PP
F N V PPA C05Fab C Renaux PP C17Fator PP C18Fer Lam Bras OP C53Fer Lam Bras PP C53Ferbasa PPFerro Ligas PPFertibras PPFertisul PP EDFertlza PPFlbam PPFlcap PPForja Taums PPFrangosul PNFras-Le PP C36Frig Ideal PNFrigobras PN
Qazola PPQlaasllte PPGradiente PNGranoleo ONGranoteo PNGranoleo PPGrazzlotln PPGuararapes OP C34Gurgel PP
Horing Brinq PP
llip PPHema PPIguaçu Cafe PPAIguaçu Cate PPBImcosul PP C25Inbrac PPInd Vlllares PNInds Roml ONInds Roml PNInepar PPlochpe PPIpiranga Ref PP EDIplac PP INTItap PP INTItaubanco ON EBDItau banco PN EBDItausa ON EBItausa PN EBItautoc PN

tò|5rJpppiNr
KaratBn*PP EBDisarsien tuuKepler Weber PPKlabin OP C07Klabln PP C07
t-a Fonte Fac PNLa Fonte Fec PPLa Fonte Par PPLabo PNLabra PPLacta PP C10Lam Nacional PPLantf Sehbe PPUrti Maqs PPLoco PP C02Üght ON INTUmasa PPUnh Circulo PNUx Da Cunha PPAUx Da Cunha PPB INTLolas Amertc ONLojas Americ PNLojas Hering PP C05Lojas Renner PPLondrtmalhas PP C02Lu ma PP C02Luxma PP C14

48.000 1,30 1.30 1.304.700 6.00 5,00 5,00100 4,11 4,11 4,1117.100 2,34 2,34 2,35474.000 2,80 2,80 2,922.662.600 8,10 8,00 8,27
67.000 37,00 37,00 37,757.600 38,80 38,80 39,3894.000 4,80 4,80 4,8456.300 2,10 2,10 2,1497.700 2,65 2,65 2,651,318.800 7,99 7,89 8,026.300 2,80 2,80 2,8448.800 1,00 1,00 1,00251.500 1,25 1,25 1,39700 5,01 5,01 5,0143.000 6,11 6,10 11,52
19.400167.70080.7005.70017.60022.9002.200355.0001001.000672.3001.279.5004.30041.300111.3006.800197.40021.300662.00060020.000870.700
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+4,0-1.91,305,004,11 +17,02,34 +0,83,00 +7,16,80 +10,0
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+ 1,3
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3,40235,000,453.80700,000,671,6810,0012,2023,00

+ 5,9-4,0-25,0
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14.3010.3111,201,952,3027,008,006,507,9016,207,50240,008,6012,7015,50
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16.1005.10030 000108.80098.2001.0002.356.800148.000562.200156.300

18,0021.7020,0020,002,0012,003,009,509,502,7060,0018.716,5039,0024,0024.0069.0142,0020,00
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400 79,00 79,00 79,00150.100 174,00 174,00 174,13 11.000 3,10 3.10 3,1090.100 9,00 9,00 9,0350.900 19,00 1 5,99 16,12332.900 16,50 1 6,00 16,079.800 7,25 725 7,262.300 10,11 10.11 10,15200.000 3,60 3,60 3,6026.800 2,80 2,60 2,81347.000 0,49 0,45 0,461.223.000 6,50 6,00 6,2312.160.800 14,70 14,30 15,742252.500 12,00 11,50 13,0382.800 9,00 9,00 9,25640.200 9,60 9,60 9,6052.000 9,00 9,00 9,021.500 20,00 20,00 20,003.400 4,90 4,90 4,9082.100 5,40 529 5,303.100 9,50 9,50 9,501.089.800 11,00 10,20 10,46106.800 32,00 32,00 32,014.600 55,00 55,00 55,00137.300 40,00 38,00 40,357.500 7,49 7,49 7.505.000 7,50 7,50 7,5051.300 278,00 278,00 280,651.200 100,00 100,00 100,00200 150,01 150,01 150,01198.400 31,00 31,00 34,151.400 23,00 23,00 23,00341.500 5,00 5,00 5,0447.000 0,66 0,63 0,65100.300 10,00 10,00 10.73193.300 230,00 220,00 230,15

84.500 0,50 0,50 0,5150.400 9,50 9,50 9,505.000 13,00 13,00 13,0030.000 2,30 2,30 2,3020.000 2,25 2,25 2,257.800 20,99 20,00 20,13557.200 15,00 14,00 14,4132.300 11,50 11,50 1 3,00200.000 0,82 0,82 0,83200.000 0,86 0,86 0,865.900 2,80 2,75 2,75288.500 7,10 7,10 7,481.100 130,00 1 30,00 130,001.800 8,60 8,60 8,60360.000 1,00 1,00 1,004.586.400 1,05 1.00 1,0951.900 13,50 13,40 13,50251.800 1,15 1.14 1,1744.400 7,10 6,80 6,9643.200 2,30 2,30 2,3666.000 66,00 65,99 66,00
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Paralisação no

BC não diminui

lucro no 
"over"

O mercado financeiro viveu um dia
atípico ontem. A greve dos funcionários
do Banco Central obrigou os bancos a
negociarem com seus clientes para que
todas as aplicações feitas ontem no over-
night vencessem na próxima segunda-
feira. Nenhum investidor terá perda de
rentabilidade devido ao movimento gre-
vista, já que o Banco Central garantiu
uma taxa de 27,65% ao mês para cada dia
(hoje e segunda). Esses juros eqüivalem
a uma rentabilidade bruta no mês de
18,92% que cai para 18,31% ao mês.

Para quem precisa sacar hoje nos
bancos, a situação poderá se complicar
caso o valor a ser retirado (no caso de
aplicações no over) sejam muito eleva-
dos. No caso de pessoas físicas, os bancos
afirmam que não vai faltar dinheiro, já
que as instituições financeiras estão se
propondo a usar suas reservas de caixa
para cobrir os saques.

Para as aplicações que serão feitas
hoje também não haverá prejuízos, só
que os bancos não vão usar títulos públi-
cos como lastro. Os Certificados de De-
pósitos Bancários (CDB), utilizados no
mercado de ADM, c os títulos estaduais
deverão servir de garantia para as aplica-
ções de overnight feitas de hoje para
segunda-feira. Para as grandes quantias,
muitos bancos poderão utilizar o Certifi-
cado de Depósito Interbancário (CDI),
repassando seus recursos para outros
bancos. Ontem, como o CDI já foi muito
utilizado para esse equilíbrio de caixa, os
juros subiram um pouco, ficando 0,5%
acima da taxa da LBC.

Mas, até se chegar a essa certeza de
que o movimento, apesar da greve, seria
normal, o mercado viveu momentos de
expectativa. Ao contrário dos outros
dias, onde a mesa de operações do Banco
Central começa a funcionar a partir das 9
horas, ontem os profissionais do Banco
Central só entraram para coordenar as
operações depois das 11 horas, determi-
nando que os negócios fossem feitos por
dois dias, com vencimento na segunda.
Com poucos operadores na mesa, o Ban-
co Central pediu ao mercado que tentasse
diminuir o volume de documentos envia-
dos ao banco, a fim de agilizar o proces-
samento das operações.

No mercado de renda fixa, o movi-
mento foi normal e os juros dos CDB
oscilaram entre 8% (nos grandes bancos)
e 8,5% ao ano (nas instituições menores).
O movimento foi muito fraco.

Credireal e

Bemge vão se

unir em Minas
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CVM tomará medidas

para evitar'caso Nahas'
JL h *

A Comissão de Valores Mobiliários
anunciará hoje medidas para evitar que
aconteça outro impasse como o que envol-
veu o empresário Naji Nahas e a Bolsa de
Valores de São Paulo em relação à con-
contração no mercado de opções. A reve-
lação foi feita ontem pelo presidente do
órgão, Amoldo Wald, que não quis adian-
tar, porém, o que deverá ser divulgado.
Tudo indica que a CVM deverá obrigar ou
pedir à Bovespa que estabeleça limites
para as operações no mercado de opções,
evitando que haja concentração.

Procurando defender a CVM de ter
sido omissa no recente cpsódio, Wald
disse que o órgão existe para servir o
mercado de capitais e não a determinados
grupos isoladamente. "O problema neste
caso é que cada grupo queria utilizar a
CVM em defesa apenas de seus próprios
interesses", completou. Como o órgão
não pretende intervir na princípio de auto-
regulação das Bolsas de Valores, o mais
provável é que as medidas de hoje procu-
rem apenas definir as mesmas regras da
Bolsa do Rio para a de São Paulo.

É que no mercado de opções paulista
não há limites. Ou seja, o investidor vai
apostando sem que a Bolsa tenha uma
defesa para evitar o risco de alguma
insolvência. No Rio, o investidor do mer-
cado de opções precisa depositar uma
margem (em ações ou em dinheiro), a
cada vez que há muita concentração.

"Ainda não há nada definido, mas
não iremos deixar que este impasse acon-
teça de novo", insistiu Wald. Bem-

humorado, ele não deixou de cair em
contradição. Procurando responder à
acusação de que a CVM foi omissa neste
episódio, primeiro afirmou que a CVM
não tinha o que decidir sobre a disputa, já
que o Bovespa tem liberdade para tofriár
suas próprias medidas. "Então, por quea
CVM chamou o presidente da Bovespa,
Eduardo Rocha Azevedo, dois dias antes
do leilão?", insistiu o repórter — Wald
pensou um pouco e voltou a falar—no
habitual ritmo acelerado. "Convocamos
ele para evitar que houvesse algum pro-
blcma", respondeu.

Na sua avaliação, a imagem da CVM e
do mercado de ações não chegou a ser
arranhada com este episódio. "E mesmo
que a imagem tenha sido um pouco afeta-
da, pelo menos não houve prejuízo direto
para o mercado", observou. O niaídr
receio da CVM cm relação ao leilão erà dé
que apenas os "vendidos", ou seja, os queestão apostando que Petrobrás no mercar
do à vista vai cair (e portanto perdendo
neste jogo) poderiam entrar. "Seria uma
distorção muito grande de preços",
lembra.

Apesar de não acreditar que a imagem
da CVM tenha sido prejudicada, sua pYflf
pria reputação saiu com alguns arranhões
Algumas fontes do mercado lembram <$6
o presidente da CVM é amigo pessoal de
Nahas, já tendo inclusive atuado coríg
advogado do empresário. "Ele procurou
defender os interesses de Nahas e acaboú
envolvido no caso", comentou um corre-
tor carioca.

Bolsa contestará proibição
SÃO PAULO — A Bolsa de Valores

de São Paulo (Bovespa) distribuiu circu-
lar a todas as corretoras de valores,
ontem, comunicando que considerava al-
cançado o objetivo de desconcentrar po-
sições nas opções Petrobrás série OPT 5,
não sendo mais necessário adotar novas
medidas procurando regular o mercado,
embora vá contestar a medida judicial
que suspendeu o leilão que seria realiza-
do anteontem. O empresário Naji Nahas,
por sua vez, começou a operar em opções
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
com papéis da Companhia Vale do Rio
Doce, segundo diretores de uma das
maiores corretoras de São Paulo.

De acordo com a bolsa, o total de
posições na OPT 5 caiu, já anteontem, de

CZ$ 9,7 milhões para CZS 4,8 milhões,
caracterizando a dcsconcentração «do
mercado. Mas operadores lembraram
que o empresário poderá voltar à carga
nas opções da série OPT 12 da Petrobrjis',
já que também nesse caso possuiria gran»
de concentração no direito de compra. O
conselho de Administração da BoveSga
¦reuniu-se ontem para avaliar o episódio-e
considerou encerrado o caso.

A Bovespa explica na circular distri-
buída ontem que a instituição adotou
uma série de medidas saneadoras, "mas
houve retomada do processo de conccn-
tração, fato que exigiu que a Bovespa
passasse a adotar medidas mais drásticas
para reverter essa indesejável situação",
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BELO HORIZONTE — O governa-
dor Newton Cardoso anunciou ontem que
está decidida a fusão dos dois maiores
bancos comerciais do estado, o Bemge —
Banco do Estado de Minas Gerais e o
Credireal — Banco de Crédito Real de
Minas Gerais. Eles passarão a se chamar
Credibemgc. "Vai ser um bancão", assi-
nalou Newton, prevendo que será o ter-
ceiro maior do país.

O governador não revelou, porém,em quanto tempo se dará essa fusão, que
estaria sendo preparada pelo procurador-
geral do estado, Gamaliel Herval, junta-
mente com o secretário da Fazenda, Luiz
Fernando Gusmão Wellisch, que discuti-
ram o projeto preliminar. O terceiro ban-
co comercial, o Agrimisa, cujo governo de
Minas tentou leiloar sem sucesso na Bolsa
de Valores de Minas, em outrubro passa-
do, por um lance mínimo de CZS 650
milhões 134 mil. "Será vendido", infor-
mou o governador. Ontem, uma fonte
revelou que um dos candidatos mais fortes
a comprá-lo é o ex-dono do banco minei-
ro, Tasso Assunção, proprietário, como o
governador, de fazendas no oeste do es-
tado.

Newton Cardoso disse que a reformu-
lação bancária que está promovendo, na
qual a sua proposta para a Minascaixa —
Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, sob intervenção do Banco Central
desde maio de 1987, juntamente com o
Credireal, é de uma fusão com a CEF —
Caixa Econômica Federal, faz parte do
programa de privatização de várias em-
presas do Estado.

Barclays Bank

aumenta capital

com subscrição
LONDRES — No mesmo dia em

que o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio
bateu um recorde, o Barclays PLC, o
segundo maior banco comercial da Grã-
Bretanha, anunciou um aumento de capi-
tal, convidando seus acionistas a subscre-
verem o equivalente em libras esterlinas a
US$ 1,7 bilhão. Recentemente, o Barclays
realizou provisões contra devedores duvi-
dosos do Terceiro Mundo no montante de
US$ 1,3 bilhão.

Os dois fatos, segundo a direção, não
estão relacionados. O aumento de capital,
de acordo com fontes do Barclays em
Nova Iorque, também nada tem a ver com
a proposta do Irving Bank Corp, america-
no, que procura um parceiro para ajudá-lo
a superar as dificuldades criadas pela
compra do Barik of New York Co. Inc.

O presidente do Barclays, John Quin-
ton, explicou que o maior aumento de
capital da história da Grã-Bretanha deve-
se à decisão da diretoria de incentivar suas
operações na Europa e nada tem a ver a
curto prazo com outras aquisições. A
proporção risco-ativo do banco é superior
aos 8% exigidos pelas normas da Comuni-
dade Econômica Européia a vigorarem a
partir de 1992.

No mercado londrino, a decisão do
Barclays não causou surpresas. As ações
do banco foram cotadas a 4,29 libras,
esterlinas (US$ 7,2) no pregão de ontem
quando os papéis de bancos mantiveram-
se estáveis.

0 JEITO DO 1Q1JE.0 TRAÇO DO l-AN- |
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O mercado paralelo do dólar fechou
ontem às 11 horas. Sob ameaça de inter-
venção pela Polícia Federal, todas as
casas de câmbio do Rio e de São Paulo
pararam de funcionar de manhã, quando
a cotação no mercado de balcão era de
CZS 148,00 para compra e CZS 152,00
para venda. No fim da tarde, o chefe da
Comunicação Social da Polícia Federal
do Rio, Giovani Azevedo, confirmava a
intervenção sob a alegação ^de 

"estar
cumprindo ordens de Brasília"

A Polícia interveio, as casas fecha-
ram, mas ninguém entendeu nada. Ao
•contrário das demais intervenções, que
ocorreram quando a moeda americana
estava em franca ascensão, essa semana o
dólar esteve parado, com ligeira tendên-
cia de queda. No mercado financeiro, a
piada do dia era que a intervenção visava
arrecadar alguns dólares para a Receita
Federal, a fim de ajudar a reduzir o
déficit público.

Brincadeiras à parte, a verdade é que
a intervenção gera alguns dólares para os
cofres da Receita. Giovani Azevedo ex-
plicou que a Polícia Federal recolhe dos
cofres das casas de câmbio todos os
dólares encontrados no momento da in-
tervenção e esse dinheiro é utilizado
como prova do flagrante. Na intervenção
feita em 1986, o mercado estima que foi
recolhido USS 1 milhão, e não houve
devolução a seus antigos donos.

Foi o medo de ter seus dólares reco-
Ihidos que fez muitas casas fecharem
ontem, antes mesmo de ter qualquer ação

prática da Polícia Federal. O chefe da
Polícia Federal do Rio explicou que não
foram todas as casas de câmbio que
foram visitadas: "Recebemos ordens^
agir apenas nas casas de câmbio que
atuam sem a autorização prévia do Bancp
Central. Esses estabelecimentos não têm
ordens para negociar nem as cotações
oficiais."

Giovani Azevedo deixou claro que^a
Polícia está agindo sozinha, baseadrifO
artigo 47 da lei de contravenções penais.'Ele esclareceu que a fiscalização desSSs
casas de câmbio tem que ser feita pêlo
Banco Central, que é o órgão incumbido
de acompanhar as operações das casas
autorizadas e verificar se elas estão agin-
do de acordo com as normas legais

A Polícia Federal garantiu que algu-
mas casas de câmbio poderiam ter opera-
do ontem sem problemas, como é o çaso
da Piano (citada por ele) que tem autori-
zação do Banco Central para operar
câmbio (pelo oficial). Entretanto, éle

•deixou claro que a Polícia Federal poderá
agir lato senso (genericamente) caso -ve-
nham ordens de Brasília para que-a
operação se expanda, como ocorrelrâ
época do Cruzado, quando a Polícia
Federal agiu indiscriminadamente. "JU

A intervenção no paralelo acabou
elevando os preços do ouro. Sem pãí&
metros para estabelecer as cotações (que
são obtidas pela conversão do preço in-
ternacional do ouro pelo paralelo), o
metal atingiu CZS 2.133,00 durante o dia,
mas fechou cotado a CZS 2.125,00. —

Doleiro é preso em São Paulo
m. n...U*. InrA Porlne Prc

SÁO PAULO — Aponta-
do pela Polícia Federal como
um dos maiores doleiros na ca-
pitai paulista e no país, Sami
Goldman, 56 anos, diretor da
Turismo Mayorca, foi preso on-
tem por volta das llh, com USS
101.734,00 (mais de CZS 15
milhões no câmbio paralelo).
Segundo o delegado Jair Barbo-
sa Martins, coordenador regio-
nal da Polícia Federal, a opera-
ção foi desencadeada em São
Paulo e no Rio de Janeiro para"reprimir a propagação do dó-
lar no mercado paralelo, que
vem causando prejuízos à
União".

Goldman, nascido na Ro-
mênia e naturalizado brasileiro,
não foi apresentado à imprensa
pela polícia. Mas seu advogado,
Joseval Peixoto, disse suspeitar

§ue 
a prisão foi uma represália,

evido à publicação de uma
reportagem pela revista Play-
bov, em março, na qual um
doleiro não identificado conta
os bastidores do mercado para-
leló e menospreza o trabalho da Polícia
Federal, na repressão a esse tipo de ativi-
dade, que movimenta mais de 10 milhões
de dólares por dia. A Polícia Federal
negou que a prisão teria sido uma repre-
sália.

A prisão ocorreu no escritório da
empresa Trigonal, que opera na Bolsa de
Cereais e é de propriedade de um irmão
de Goldman. Essa empresa tem escritório
na Rua 15 de Novembro, 184, bem no

i centro financeiro da capital paulista.
, Além dos dólares, os agentes da Delega-

cia Fazendária da Polícia Federal apreen-
deram ainda 5 mil 400 francos franceses, 2
mil 120 marcos alemães, 2 mil 570 francos

Paulq: José Carlos Brasil

Martins: apreendendo os dólares"

suíços, 600 dólares canadenses e 235 libras
esterlinas.

Sami Goldman foi autuado em fla^
grante com base no Artigo 16 da Lei
7.492, de 16 de junho de 19b6, que define
os crimes contra o sistema financeiro na-
cional. Essa lei é comumente denominada
de "lei do colarinho branco". O artigo tò
diz que é crime "fazer operar sem nenhir-
ma autorização ou com autorização falsa

financeira, inclusive de distrr-
valores mobiliários ou de cânir

instituição
buição de vi
bio". A pena prevista para este tipo de
delito é ae um a quatro anos de reclusão;
ou seja, não se trata de crime afiançáveL^e
por isso Goldman foi recolhido a uma cela
da Policia Federal.
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OVERCONTA BOZANO,SlMONSEN

CONTA CORRENTE QUE RENDE

Paralisação no CVM tomará medidas

BC não diminui

BANCO
BOZ ANO, SIMONSEN

INFORMAÇÕES:
DDD GRATUITO: (021) 800-3071 - NO RIO DE JANEIRO: 271 -8000

Bolsa de Valores de Sao Paulo 
Old. Ml. Mln. MM. Mi*. F~h. Ok.
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5,004,112,352,928,27
37,7539,384,842,142,658,022,841.001,395.0111,52
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+ 4,0-1.9

+ 17,0+ 0,8+ 7,1+ 10,0
+4,1+ 1,5
-0,4+ 5,6+ 0,1+ 3,7
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13,955,773,001,6024,0029,91
17,5031,7630,0326,8212,02

4,209,5013,1017,5030,0060,007,101,161.712,80210,00240,00260,00220.002,503,351,002,103,003,009,00180.01
14,006,003,051,6024,0030,00
18,0035,0030,0327,0013,00

+3,8+ 0,0+7,4+ 0,1/
3,4+ 9,0

+ 6,4
+ 2,0+ 5,0
— 3,81-2,2

4,209,5013,1017,5030,0060,007,001,161,712,55210,00240,00250,00215,002,503,35 +11,61,00 +13,62,05 -1.9
3,003,00 +3,49,00180,00 I

14,00 +16,85,80 +5,43,00 '1,60 -15,724,0030,00 +1,6
18,00 +5.835,00 +34,030,03 +3,528,5013,00

-1,6+ 8,3
822.60010.0003.108.6009.316.300548.00018.631.00066.40095.00026.50012.1008.50055.9005.00079.4001.044.200202.9003.633.800598.1001.5002.580.000569.800450.500

1,102,1014,600,365,6020.00110,005,500,8212.0113,345,155,601,952,20180,00395,004,309,002,2518,5015,00

i-16,0h 16,6+ 6,7
1,10 1,30 1.33 1.302,10 2,10 2,10 2,1014,60 15,76 16,00 15,800,34 0,36 0.38 0.365,60 5,81 6,10 6,00 +9,018,90 19,40 20,00 19,60 + 3,1

110,00 130,59 140,00 135,00 + 35,0
5.50 5,80 5,80 5,80 - 3,3
0,82 0,82 0,83 0,82 + 2,5

12,00 12,00 12,05 12,05 +4,613,30 13,31 13,34 13,30 -0,35,15 5,28 5,30 5,20 -1,85,60 5,60 5,60 5,601,91 1,93 1.95 1.91 -13,52,15 2,21 2,30 2,26 + 5,1
170,00 170,99 182,99 180,00 - 2,1
380,00 389,04 395.00 386,00 - 3.5

4,10 4,20 4,50 4,11 -10,09,00 9,00 9,00 9,00 /2,25 2.30 2,31 2.31 +4,518,50 18,87 20,00 19,99 + 8,0
_  14,99 15,00 15,50 15,50100 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00310,00 310,00 327,36 340,00 340,0010,00

Rand i.pp
Roal PNReal Cia Inv PNReal Cons ONReal Cons PNBReal Cons PNERoal Cons PNFReal Do Inv ONReal De Inv PNReal Part ONReal Part PNAReal Part PNBRecrusul PPRotripar OPRofripar PPRheem PPRio Guahyba PPRio Othon PPRipasa PP C25Rodoviaria PP

§ade PP C03 _Sadia Concor PN
Satra PN EDSamitrl OPSano PP C01Sansuy PPSansuy Nord PPA INTSansuy Nord PPA PSantaconstan PPSao Braz PPScopus PNSeara Indl PP C04Sehbe Pari PPSharp OP INTSharp PP INTSharp PPSld Intormat PP INTSld Informat PPSld Microel PPSld Aconorte PNASld Gualra PNSld Gualra PPSld Riogrand PNSld Riogrand PPSlfco PPSolorrlco OPSolorrico PPSondotecnlca PPASondotocnlca PPBSouza Cruz OP C22Springer PN EDSta Matilde PPStaroup PPSudamoris ONSultepa PPSuperagro PPSupergasbras PPSuzano PP

Tam PPTeba PPTec Blumenau PNATechnos Rei ONTechnos Rei PNTecnosoto PPTeka PP C44Teka PP PTelerl ON 187Telerj PN 187•Telesp PE INTTeX RenauX PP C01Tibras PPATrato PNTransbrasll ONTransbrasll PP C35Triches PPTrol PNTrombinl PPTrulana PPTupy PN
Unlbanco ON EBUnibanco PNA EBUnlbanco PNB EBUnipar ONUnipar PPA C41Unipar PPB C41Usin C Pinto PP
Vacchl PPVale R Doce PP C01Valmet ONVarga Freios PNVarlg PP C18Verolme PPVibasa PPB C21Vldr Smarina OPVigor PP C05Votec PPVulcabras PN

WtfàibloyS^P C01Whit Martins OP
Zivi PP C40

39.600217.1003.000270.90077.900
24.00018.100
58.20018.400100.6002.6002002009007006004.90024.0002.80013.20082.500600585.000893.100131.00093.200640.900130.800
246.2003.470.100

400150.1001.00090.10050.900332.9009.8002.300200.00026.800347.0001.223.00012.160.8002.252.50082.800640.20052.0001.5003.40082.1003.1001.089.800106.8004.600137.3007.5005.00051.3001.200200198.4001.400341.50047.000100.300193.300

10,0015,00 10,0015,00 15,376,40 6,39 6,465,50 5,50 5,58
4,00 4,00 4,004,80 4,70 4,78

32,0049,0050,00132,5052,0052,0050,5065,0066.0066.0054.0153,0047,0025,0011,0513,0011,500,955,0039,0035,00

32,0049,0050,00132,5052,0052,0050,5065,0066,0066,0053,0053,0047,0023,0011,0513,0010,500,955,0039,0034,00

32,0049,0050,00132,5252,2552,0050,5065,0066,0066,8253,7553,0047,0023,5511,0513,0010,730,955,0039,4436,86
21,007,00
79,00174,003,109,0019,0016,507,2510,113,602,800,496,5014,7012,009,009,609,0020,004,905,409,5011,0032,0055,0040,007.497.50278,00100.00150.0131,0023,005,000,6610,00230,00

84.50050.4005.00030.00020.0007.800557.20032.300200.000200.0005.900288.5001.1001.800360.0004,586,40051.900251.80044.40043.20066.000
16.900157.10089.80015.200763.0001.537.900957.900

583.00030.400100159.300220.400956.40055.10077.200940.00014.0007.700
81.500100.0001.176.600

0,509,5013,002,30-2,2520,9915,0011,500,820,662,807,10130,008,601,001,0513,501,157,102,3066,00
9,008,3012,009,5011,601,80
2,40253,00550,0085,0014,501,403,00135,005,500,3513,00
70,0010,0012,50

20,506,90
79,00174,003,109,0015,9916,007,2510,113,602,800,456,0014,3011,509,009,609,0020,004,905,299,5010,2032,0055,0038,007.497.50278,00100.00150.0131,0023,005,000,6310,00220,00

0,509,5013,002,302,2520,0014,0011,500,820,862,757,10130,00
1,001,0013,40I,146,802,3065,99
8,609,008,3012,009,50II,501,50
2,40253,00550,0085,0014.491,402,90135,005,300,3512,00

68,0010,0012.50

21,007,08
79,00174,133,109,0316,1216,077,2610,153,602,810,466,2315,7413,039,259,609,0220.004,905,309,5010,4632.0155,0040,357,507,50280,65100.00150.0134,1523,005,040,6510,73230,15

0,519,5013,002,302,2520,1314,4113,000,830,862,757,46130,008,601,001,0913,501,176,962,3666,00

10,0016,006,606,00
4,004,80

32,0049,0051,00133,0052,5052,0050,5065,0066,0070,0054,5053,0047,0025,0011,0513,0011,500,955,0040,0037,00
21,507,10
79,00175,003,109,5019,0016,507,3010,203,602,810,496,5017,2014,0010,009,60

10,0016,00

+ 3,3/+ 9,6-4,7+ 6,6+ 3,1+ 8,9

lucro no 
"over"

O mercado financeiro viveu um dia'
atípico ontem. A greve dos funcionários
do Banco Central obrigou os bancos a
negociarem com seus clientes para cjue
todas as aplicações feitas ontem no over-
night vencessem na próxima segunda-
feira. Nenhum investidor terá perda de
rentabilidade devido ao movimento gre-
vista, já que o Banco Central garantiu
uma taxa de 27,65% ao mês para cada dia
(hoje c segunda). Esses juros eqüivalem
a uma rentabilidade bruta no mês de
18,92% que cai para 18,31% ao mês.

Para quem precisa sacar hoje nos
bancos, a situação poderá se complicar
caso o valor a ser retirado (no caso de
aplicações no over) sejam muito eleva-
dos. No caso de pessoas físicas, os bancos
afirmam que não vai faltar dinheiro, já
que as instituições financeiras estão se

^.propondo a usar suas reservas de caixa
para cobrir os saques.

Para as aplicações que serão feitas
hoje também não haverá prejuízos, só
que os bancos não vão usar títulos públi-
cos como lastro. Os Certificados de De-
pósitos Bancários (CDB), utilizados no
mercado de ADM, e os títulos estaduais
deverão servir de garantia para as aplica-
ções de ovcrnight feitas de hoje para
segunda-feira. Para as grandes quantias,
muitos bancos poderão utilizar o Certifi-
cado de Depósito Interbancário (CDI),
repassando seus recursos para outros
bancos. Ontem, como o CDI já foi muito
utilizado para esse equilíbrio de caixa, os
juros subiram um pouco, ficando 0,5%
acima da taxa da LBC.

Mas, até se chegar a essa certeza de
que o movimento, apesar da greve, seria
normal, o mercado viveu momentos de
expectativa. Ao contrário dos outros
dias, onde a mesa de operações do Banco
Central começa a funcionar a partir das 9
horas, ontem os profissionais do Banco
Central só entraram para coordenar as
operações depois das 11 horas, determi-
nando que os negócios fossem feitos por
dois dias, com vencimento na segunda.
Com poucos operadores na mesa, o Ban-
co Central pediu ao mercado que tentasse
diminuir o volume de documentos envia-
dos ao banco, a fim de agilizar o proces-
samento das operações.

No mercado de renda fixa. o movi-
mento foi normal e os juros dos CDB
oscilaram entre 8% (nos grandes bancos)
e 8,5% ao ano (nas instituições menores).
O movimento foi muito fraco.

para 
evitar 

'caso 
Nahas'

A Comissão de Valores Mobiliários
anunciará hoje medidas para evitar que
aconteça outro impasse como o que envol-
veu o empresário Naji Nanas e a Bolsa de
Valores de São Paulo em relação à con-
contração no mercado de opções. A reve-
lação foi feita ontem pelo presidente do
órgão, Amoldo Wald, que não quis adian-
tar, porém, o que deverá ser divulgado.
Tudo indica que a CVM deverá obrigar ou
pedir à Bovespa que estabeleça limites
para as operações 110 mercado de opções,
evitando que haja concentração.

Procurando defender a CVM de ter
sido omissa no recente epsódio, Wald
disse que o órgão existe para servir o
mercado de capitais c não a determinados
grupos isoladamente. "O problema neste
caso é que cada grupo queria utilizar a
CVM em defesa apenas de seus próprios
interesses", completou. Como o órgão
não pretende intervir na princípio de auto-
regulação das Bolsas de Valores, o mais
provável é que as medidas de hoje procu-
rem apenas definir as mesmas regras da
Bolsa do Rio para a de São Paulo.

É que 110 mercado de opções paulista
não há limites. Ou seja. o investidor vai
apostando sem que a Bolsa tenha uma
defesa para evitar o risco de alguma
insolvência. No Rio, o investidor do mer-
cado de opções precisa depositar uma
margem (em ações ou em dinheiro), a
cada vez que há muita concentração.

"Ainda não há nada definido, mas
não iremos deixar que este impasse acon-
teça de novo", insistiu Wald. Bem-

humorado, ele não deixou de cair em
contradição. Procurando responder à
acusação de que a CVM foi omissa neste
episódio, primeiro afirmou que a CVM
não tinha o que decidir sobre a disputa, já
que o Bovespa tem liberdade para tomar
suas próprias medidas. "Então, por que a
CVM chamou o presidente da Bovespa,
Eduardo Rocha Azevedo, dois dias antes
do leilão?", insistiu o repórter — Wald
pensou um pouco e voltou a falar no
habitual ritmo acelerado. "Convocamos
ele para evitar que houvesse algum pro-
blema", respondeu.

Na sua avaliação, a imagem da CVM e
do mercado de ações não chegou a ser
arranhada com este episódio. "E mesmo
que a imagem tenha sido um pouco afeta-
da, pelo menos não houve prejuízo direto
para o mercado", observou. O maior
receio da CVM cm relação ao leilão cra de
que apenas os "vendidos", ou seja, os que
estão apostando que Petrobrás no merca-
do à vista vai cair (e portanto perdendo
neste jogo) poderiam entrar. "Seria uma
distorção muito grande de preços",
lembra.

Apesar de não acreditar que a imagem
da CVM tenha sido prejudicada, sua pró-
pria reputação saiu com alguns arranhões.
Algumas fontes do mercado lembram que
o presidente da CVM é amigo pessoal de
Nahas, já tendo inclusive atuado como
advogado do empresário. "Ele procurou
defender os interesses de Nahas e acabou
envolvido no caso ", comentou um corre-
tor carioca.

Bolsa contestará proibição
SÃO PAULO — A Bolsa de Valores

de São Paulo (Bovespa) distribuiu circu-
lar a todas as corretoras de valores,
ontem, comunicando que considerava al-
cangado o objetivo de desconcentrar po-
sições nas opções Petrobrás serie OPT 5,
não sendo mais necessário adotar novas
medidas procurando regular o mercado,
embora vá contestar a medida judicial
que suspendeu o leilão que seria realiza-
do anteontem. O empresário Naji Nahas,
por sua vez, começou a operar em opções
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
com papéis da Companhia Vale do Rio
Doce, segundo diretores de uma das
maiores corretoras de São Paulo.

De acordo com a bolsa, o total de
posições na OPT 5 caiu. já anteontem, de

CZ$ 9,7 milhões para CZS 4.8 milhões,
caracterizando a desconcentraçao do
mercado. Mas operadores lembravam
que o empresário poderá voltar a carga
nas opções da série OP I 12 da Petrobrás,
já que também nesse caso possuiria gran-
de concentração no direito de compra. O
conselho de Administração da Bovespa
reuniu-se ontem para avaliar o episódio e
considerou encerrado o caso.

A Bovespa explica na circular distri-
buída ontem que a instituição adotou
uma série de medidas saneadoras, "mas
houve retomada do processo de concen-
tração, fato que exigiu que a Bovespa
passasse a adotar medidas mais drásticas
para reverter essa indesejável situação •
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Tftulo Abwt. Mln. M+d. Mt». F«cMo Qnnt.
Azevedo PP 1.000.000 9,38 9.38 9,39 9,39 9,39
Form Ugas PP 1.300.000 4,53 4,53 4,82 4,63 4,83
Inbrac PP 10 000 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63
Olvobra PP C37 12 000 20.39 20.39 20.39 20,39 20,39

PtffilfWPPC6S 200:800 1i.II ii:i if?:P iSSPetrobfas PP C53 5 000 457.04 457,04 457,04 457.04 457,04
Polialden PN ED 7.100 360.76 360.76 365,82 368.57 368.57

&ppWNT 100i:8§8 JS;S§
Transbrasll PP C35 150.000 1,28 1.28 1.28 1.28 1.28
Wag PP C39 3.000 61.55 81.55 81.55 81.55 81.55

Opgao de compra

C6d.Venc. P.E*erc. Abert. Min. MAd. MAx. Fchto. 0«c. Qte.

Pet PP C53Pet PP C53Pet PP C53Pet PP C53Pet PP C53Pot PP C53Pet PP C53Pma PP B DPma PP B OPma PP B DPma PP BOPma PP B DPma PP C65

ABR 200.00 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 + 33.61.670
ABR 230,00 185,00 180,30 181,92 185,00 180,30 +-1,21.100ABR 260.00 146,00 142,80 144.56 146.00 145,00 - 6.43.800
AbR 290,00 131,00 115,00 124.43 131.00 117,00 +3.51.500
ABR 320.00 88.00 85,00 90.26 95.00 93,00 - 7.01.480
ABR 360,00 55,00 50.00 55.97 62,00 52,00 - 8,75.310
ABR 400.00 30.00 23.00 27.00 31.00 27,00 13.451ABR 40.00 39.00 39.00 39.41 39.45 39.45 +3.4 115
ABR 50,00 29,00 28.50 30.81 33.00 31.00 + 6,8 330
ABR 60.00 23.00 23,00 23.00 23,00 23,00 - 8.0 5
ABR 70.00 12,80 12.80 12.80 12,80 12.80 +113.3 50
ABR 80.00 5.00 4,40 4.82 5,10 5,10 +15,9 3 362
ABR 20,00 1.10 1,00 1.21 1,40 1,25 -13,633.538

Acordo amplia

operações de

leasing no Sul

PORTO ALEGRE — A Manufactu-
rers Hanover Arrendamento Mercantil e
o Banco de Crédito Real (BCR) acabam
de assinar acordo operacional que amplia
suas operações de leasing para o mercado
do Paraná, depois de um ano e meio de
participação conjunta no arrendamento
mercantil no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. A ampliação dos negócios leva
a empresa a estimar investimentos em
torno de JJS$ 125 milhões neste ano.

Com esta iniciativa, a Hanover desa-
tivou sua filial em Porto Alegre, entre-
gando ao BCR a execução de todas as
suas operações de leasing, através de uma
rede de 10 agências nos três estados. O
diretor de marketing da empresa no Bra-
sil, Arnaldo Peruccini, observa que a
região Sul já participou com 35% dos
seus investimentos, no período de 1979 a
1983, durante o chamado boom do lea-
sing no país.

No ano passado, enquanto pelos cál-
culos da Associação Brasileira de Empre-
sas de Leasing — Abel —, o setor invés-
tiu em torno de US$ 1,6 bilhão, a Hano-
ver atingiu US$ 90 milhões em opera-
ções. De acordo com a Abel, os indicati-
vos preliminares do mercado apontam
para um volume de desembolso da ordem
de US$ 1 bilhão em 1988.

Se este quadro revela queda de 16%
no setor, Peruccini ressalta que o desem-
penho da Hanover no primeiro trimestre
do ano, com cerca de US$ 30 milhões
investidos, significa crescimento de 8%
em relação ao mesmo período de 1987.

Com total de ativos de US$ 75 bi-
lhões, o Banco Hanover é o quarto no
ranking norte-americano e ¦ também o
quarto credor do Brasil, com US$ 2,3
bilhões de crédito.

Barclays Bank

aumenta capital

com subscrição

LONDRES — No mesmo dia em
que o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio
bateu um recorde, o Barclays PLC, o
segundo maior banco comercial da Grã-
Bretanha, anunciou um aumento de capi-
tal, convidando seus acionistas a subscre-
verem o equivalente em libras esterlinas a
US$ 1,7 bilhão. Recentemente, o Barclays
realizou provisões contra devedores duvi-
dosos do Terceiro Mundo no montante de
US$ 1,3 bilhão.

Os dois fatos, segundo a direção, não
estão relacionados. Õ aumento de capital,
de acordo com fontes do Barclays em
Nova Iorque, também nada tem a ver com
a proposta do Irving Bank Corp, america-
no, que procura um parceiro para ajudá-lo
a superar as dificuldades criadas pela
compra do Bank of New York Co. Inc.

O presidente do Barclays, John Quin-
ton, explicou que o maior aumento de
capital da história da Grã-Bretanha deve-
se à decisão da diretoria de incentivar suas
operações na Europa e nada tem a ver a
curto prazo com outras aquisições. A
proporção risco-ativo do banco é superior
aos 8% exigidos pelas normas da Comuni-
dade Econômica Européia a vigorarem a
partir de 1992.

No mercado londrino, a decisão do
Barclays não causou surpresas. As ações
do banco foram cotadas a 4.29 libras,
esterlinas (l)S$ 7.2) no pregão de ontem
quando os papéis de bancos mantiveram-
se estáveis

Intervenção da Polícia

pára 
negócios no 

'black

O mercado paralelo do dólar fechou
ontem às 11 horas. Sob ameaça de inter-
venção pela Polícia Federal, todas as
casas de câmbio do Rio e de São Paulo
pararam de funcionar de manhã, quando
a cotação no mercado de balcão era de
CZS 148,00 para compra e CZ$ 152.00
para venda. No fim da tarde, o chefe da
Comunicação Social da Polícia Federal
do Rio, Giovani Azevedo, confirmava a
intervenção sob a alegação de "estar
cumprindo ordens de Brasília".

A Polícia interveio, as casas fecha-
ram, mas ninguém entendeu nada. Ao
contrário das 

'demais intervenções, que
ocorreram quando a moeda americana
estava em franca ascensão, essa semana o
dólar esteve parado, com ligeira tendên-
cia de queda. No mercado financeiro, a
piada do dia era que a intervenção visava
arrecadar alguns dólares para a Receita
Federal, a fim de ajudar a reduzir o
déficit público.

Brincadeiras à parte, a verdade é que
a intervenção gera alguns dólares para os
cofres da Receita. Giovani Azevedo cx-
plicou que a Polícia Federal recolhe dos
cofres das casas de câmbio todos os
dólares encontrados no momento da in-
tervenção e esse dinheiro é utilizado
como prova do flagrante. Na intervenção
feita em 1986, o mercado estima que foi
recolhido US$ 1 milhão, e não houve
devolução a seus antigos donos.

Foi o medo de ter seus dólares reco-
Ihidos que fez muitas casas fecharem
ontem, antes mesmo de ter qualquer ação

prática da Polícia Federal. O chefe da
Polícia Federal do Rio explicou que não
foram todas as casas de cambio que
foram visiladus: "Recebemos ordens de
agir apenas nas casas de cambio que
atuam sem a autorização prévia do Banco
Central. Esses estabelecimentos não têm
ordens para negociar nem as cotações
oficiais."

Giovani Azevedo deixou claro que a
Polícia está agindo sozinha, baseada no
artigo 47 da lei de contravenções penais.
Ele esclareceu que a fiscalização dessas
casas de câmbio tem que ser feita pelo
Banco Central, que é o órgão incumbido
de acompanhar as operações das casas
autorizadas e verificar se elas estão agin-
do de acordo com as normas legais.

A Polícia Federal garantiu que algu-
mas casas de câmbio poderiam ter opera-
do ontem sem problemas, como é o caso
da Piano (citada por ele) que tem autori-
zação do Banco, Central para operar
câmbio (pelo oficial). Entretanto, ele
¦deixou claro que a Polícia Federal poderá
agir lato senso (genericamente) caso ve-
nham ordens de Brasília para que a
operação se expanda, como ocorreu a
época do Cruzado, quando a Polícia
Federal agiu indiscriminadamente.

A intervenção no paralelo acabou
elevando os preços do ouro. Sem parâ-
metros para estabelecer as cotações (que
são obtidas pela conversão do preço in-
ternacional do ouro pelo paralelo), o
metal atingiu CZS 2.133,00 durante o dia,
mas fechou cotado a CZS 2.125,00.

Empresas

+5,2+ 4,0

Aperitivo — A Heublém e sua
associada Pernod-Ricard estão deslan-
chando uma operação de marketing para
lançar a nível nacional um novo conceito
de aperitivo*. o Dubonnet, fabricado em
Bento Gonçalves e engarrafado em Soro-
caba. Líder mundial dos aperitivos finos
franceses, o produto está no mercado há
um século e hoje atinge 140 países.
Produção — o Grupo Iplac, que
fabrica, em Fortaleza e João Pessoa,
metade da produção nacional de descar-
táveis de plástico, acaba de colocar cm
funcionamento a sua nova empresa — a
Iplac Máquinas q. Ferramentas, que está
produzindo 100 "vacas mecânicas'' por
mês. Essas máquinas produzem leite de
soja para exclusiva alimentação de reba-
nlios bovinos, suínos e outros.
Refeição — Um programa que
vinha sendo estudado desde 1980 come-
çou a ser implantado pela Mineração
Morro Velho — o fornecimento diário de
5 mil refeições aos empregados, que
pagarão apenas 20% do preço total. A
concorrência para o fornecimento da co-
mida, acondicionada em "marmitex", foi
ganha pela Caipa. de Minas Gerais.
Financiamento — a João
Fortes Engenharia financiou o projeto de
pesquisa para desenvolver o mais moder-
no sistema de esterilização da água: o
controle microbiológico por radiação ul-
travioleta. O sistema permite tomar água
da bica sem nenhum perigo de contami-
nação.

Novas Linhas — As duas
novas linhas de produção que começam a
operar, hoje, na Usina Presidente Vargas
— a Linha de Estanhamento Eletrolítico
n° 6 e a Linha de Recozimento Contínuo
para Folhas N° 2 — são os penúltimos
equipamentos do estágio II do Plano de
Expansão que se encerrará, ainda este
ano, com a entrada em operação da
Linha de Zincagem Continua n" 2. As
novas unidades vão permitir um acrésci-
mo de US$ 50 milhões no faturamento da
CSN.
Comercialização — Para
agilizar a comercialização de seus equipa-
méritos, a CRT passou a ter uma única
distribuidora, a Informe Serviços e For-
necimentos para Informática. A empresa
é gerenciada por Álvaro Moreira e é.
agora, a responsável pelas revendas do
CRT — XT super Turbo em todo o país.
Expansão — A Gazola Indústria
Metalúrgica, de Caxias do Sul. adquiriu
uma máquina de eletroerosão, corte a
fio, da Engemaq. O equipamento vai
agilizar a confecção de matrizes e ferra-
mentas especiais para fabricação de cute-
laria.
Brinquedos — A Companhia
Industrial Saxônia vai participar de 11 a
15 de abril do 5" Abriu. feira de brinque-
dos. acessórios, enfeites, puericultura e
personagens. Lá. a empresa apresentará
15 lançamentos, destacando-se o "Multi-
criação", para desenvolver a criatividade
da criança acima de dois anos.
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Armador teme concorrência

com navios estrangeiros

O armador José Carlos Pires, presidente de
duas companhias de transporte marítimo que
operam 20 navios próprios, nacionais, acha que
o governo nüo deve permitir uniu redistribui-
|áò das grandes linhas de navegaçao de modo a
beneficiar concorrentes que se apoiam em
navios estrangeiros de aluguel, mais baratos.

O grupo Fragoso Pires está fechando seu
balanço com faturamento em torno de 15U
milhões de dólares, a metade obtida através de
suas empresas de sal e comercio exterior (Sal-
niac) e os demais US$ 75 milhões provenientes
dos fretes gerados pelas companhias de trans-
porte marítimo, que atuam na cabotagem (na
costa brasileira) e no longo curso (no exterior),
transportando granéis e carga em geral e graças
ao alretaniento de barcos estrangeiros, com as
operações marítimas acusando no total um
"resultado pequeno". Diante desse quadro,
agravado pela queda nas importações, Fragoso
Pires argumenta que se colocarem novos bar-
cos de outros armadores, em suas rotas para a
Europa, EUA e Japão, só lhe restará "cncos-

tar" um navio de fabricação nacional.
Chancela do governo — José Car-

los Fragoso Pires, armador confercnciado,
acha que numa linha de grande porte, onde a
bandeira brasileira fique com fretes da ordem
de US$ 150. milhões, a entrada de um novo
armador não será tão prejudicial quanto numa
linha de menor volume de cargas, que propicie
apenas USS 20 milhões, divididos entre as
companhias nacionais que já participaram des-
se tráfego. Além disso, lembra, as Conferên-
cias dc Fretes são acordos entre particulares
que recebem a chancela dos governos dos
países envolvidos e, por isso, a entrada de
novas empresas deve ser examinada cuidadosa-
mente, uma vez que resultará na rçdistribuição
fia fatia nacional.

O presidente das companhias Frota Occâ-
nica e Frota Amazônica lembra que o armador
nacional é obrigado a manter tripulações acima
daquelas exigidas para seus concorrentes es-
trangeiros. No ano passado ele vendeu quatro
navios que tripulava com 31 homens, para
companias de Bangladesh (a tripulação foi
reduzida para 21). de Hong-Kong (20) e da
Alemanha (19).

Com 20 navios próprios e mais 10 afretados
no exterior, o armador José Carlos Fragoso
Pires considera "acertada" a decisão do minis-
tro dos Transportes, José Reinaldo Carneiro
Tavares, de promover a dcsdolarização das
dívidas contraídas para a construção de navios.

Os afretamentos de navios estrangeiros
realizados por empresas brasileiras de navega-
ção estão crescendo, revela a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam), e
passaram de 83 milhões 803 mil dólares nos
meses de janeiro e fevereiro de 1987 para 92
milhões de dólares no mesmo período deste
ano.

Dos 233 navios estrangeiros alugados este
ano, 74 são graneleiros e 49 petroleiros. Na
modalidade time mirter (contratos por tempo-
rada) a Docenave, da
Companhia Vale do
Rio Doce, aumentou
dc 10 milhões 456 mil
dólares o dispêndjo de
divisas, em 1987, para
12 milhões 711 mil dó-
lares em janeiro e fe-
vereiro de 1988. Já a
Frota Nacional de Pe-
troleiros, da Petro-
brás, reduziu de 14 mi-
Ihóes 291 mil dólares
para 11 milhões 217
mil dólares os gastos
com navios estran-
geiros.

Terminal de soja

da Portobrás vai

operar plenamente
PORTO ALEGRE — O Terminal de

Trigo e Soja (TI?) da Portobrás, instalado 110
Porto dc Rio Grande, finalmente vai começar a
operar à plena capacidade. Até o final deste
mês funciona com 100% do silo vertical, com
capacidade para armazenar 130 mil toneladas
estáticas. A unidade estava parcialmente para-
lisada para inspeções rotineiras e renovação do
prêmio do seguro do silo, para ficar capacitado
a movimentar a soja da nova safra. O 1IS só
vinha operando nos armazéns horizontais com
capacidade para 152 mil toneladas estáticas.

As informações são do diretor geral do
porto, Paulo Ody. para esclarecer os boatos de
que as operações do silo vertical estava inter-
rompida e iriam prejudicar os contratos de
exportação firmados com o Paraguai que es-
coará, pelo Porto de Rio Grande, um total de
150 mil t de soja. Ody informou que o silo
vertical nunca funcionou como deveria, e por-
tanto não poderia ficar interrompido.
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Saida para COSTA LESTE DOS
ESTADOS UNIDOS

Chegada da COSTA LESTE DOS
ESTADOS UNIDOS

S ALISON Rio 07.04.88 07.04.88
\ Norfolk, Baltimore, Philadelphia, New York, Charleston
'H. LEAL Santos 15.04.88 18.04.88

Rio 19.04.88 19.04.88
í Norfolk, Baltimore, Philadelphia, New York, Charleston
I OUVIA Rio 24.04.88 24.04.88

Santos 25.04.88 28.04.88
. Norfolk, Baltimore, Philadelphia, New York, Charleston
I ARI0ST0 AMADO

Rio
Santos

Norfolk, Baltimore, Philadelphia,

04.05.88 04.05.88
05.0588 08.05.88

New York, Charleston

Rio 07,04.88 07.04.881

Santos 15.04.88 18.04.88 ]
Rio 19.04.88 19.04.88

Rio 24.04.88 24.04.88
Santos 25.04.88 28.04.88

Salda para o CANADÁ a
GRANDES LAGOS

Chegada do CANADÁ a
GRANDES LAGOS

Ç) MARIA
(j) AUXILIADORA
Çj Santos
Cl Rl°

20.04.88 23.04.88
26.04.88 26.04.88

CIP autoriza novo aumento
"",

de até 38,7% 
para 

autopeças
a i.,i„ np SRü tnihlicíida inteefft mente

As autopeças estão até 38,7% mais caras a partir
de hoje. O Conselho lnterminislcrinl dc Preços (CIP)
autorizou um novo aumento para o setor em menos de
10 dias, o que provocou um aumento acumulado da
ordem de 30% no período. O maior aumento (38,70%)
foi autorizado para as molas da marca Amortex c o
menor (5,26%) para o componente fora-de-estrada
Powershift.

Os percentuais foram: motor de limpador de pára-
brisa dianteiro 33,36%; transmissão B (2310) 24,82%;
transmissão mecânica (caixa dc câmbio 5 velocidades)
17,90%; platos pequenos 29,57%; plalos grandes
19* 10%; discos pequenos 20,33%; discos grandes
3617%; engrenagens, caixa de câmbio e direção hi-
dráulica 5,34%; alternador e dínamos 34.17%; conjun-
to de injuntores diesel 19,43%; eixos 8,14%; eixos
(osasco) 7,40%; barra de direção (caminhão, ônibus e
similares) 24,15%; barra de direção (automóveis e
utilitários) 19,52%; barra inferior do eixo (caminhão,
ônibus c similares) 26,30%'; articulação da suspensão
14,58%; rolamentos 18,28%; válvulas 11,37% e bate-
rias cerca dc 15%.

Abac faz acordo

com sindicato de

2 mil marítimos
O presidente em exercício da Associação

Brasileira dos Armadores de Cabotagem
(Abac), Sérgio Salomão, representando .14 ¦
companhias de navegaçao, fechou em Brasília
um acordo com os sindicatos dos 2 mil maríti-
mos que tripulam os navios desse segmento de
transporte, garantindo diversas reivindicações
do trabalhadores.

Quanto ao reajuste salarial — os marítimos
querem os mesmos 70% dados no longo curso
— a questão foi remetida ao Tribunal Superior
do Trabalho, que deverá se pronunciar dentro
de 20 dias.

Sérgio Salomão —• ele acaba de ser nonica-
do representante dos armadores no Conselho
Regional do Trabalho, pelo ministro Almir
Pazzianotto — acrescentou que o acordo coleti-
vo implica aumentar as férias para até 59 dias,
nos barcos graneleiros, garantir o pagamento
de 60 horas extras, e conceder seguro em
grupo.

A resolução do CIP será publicada integralmente
hoje no Diário Ofml e traz ainda aumentos para os
sabonetes; Cinta Azul, que passa a custar para a
indústria CZ$ 1.113.12 a caixa com 44 unidades; Lflix
Suave, caixa de 108 unidades 30,50 k mais cara e o
Palmolive verde mais 30.50%.

O aço plano foi reajustado em 7.54% e os
impactados de alumínio 32.91%. A soda/cloro obteve
um aumento de 29,23% extensivo aos produtos deriva-
dos, o mesmo percentual portanto devera set repassado
integralmente para os produtos finais. A motocicleta
Yamaha RD 135 está 27.13% mais cara e o modelo 135
Z, 25,47% mais. . , . . .

Esses aumentos foram autorizados no plenário
dos representantes dos cinco ministérios que compõem
o CIP, ria última quarta-feira, e divulgados através de
resolução. A nova reunião do plenário esta marcada
para a próxima quarta-feira, em Brasília. Na segunda-
feira, um plenário extra decidirá sobre os aumentos dos
medicamentos. As matérias-primas da indústria farma?
ccutica como oxitetracicilinas, tetraciciinas, eritronuci-
nas e lincomicinas também terão seus novos preços em
vigor a partir de hoje.

Trem, aço plano e frete sobem

BRASÍLIA — A partir do próximo dia 16, os trens
suburbanos do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Recife
estarão 22% mais caros, passando o preço da passagem
de Cz$ 9.00 para Cz$ 11,00. Em Belo Horizonte e
Porto Alecre o reajuste foi de 10% e os preços subiram
de Cz$ 10,00 para CzS 11.00. A partir de amanha
sobem também os preços dos aços planos em 17,54 /o e
o frete dos cegonhciros (motoristas de caminhões de
transporte de automóveis) entre 17% e 19%, variando
de acordo com a distância percorrida.

Segundo o secretário-adjunto para preços publi-
cos da Secretaria Especial de Administração de Preços
(Seap), Roberto Hassellman, os novos preços das
passagens dos trens suburbanos correspondem a 6 7o do

piso Nacional de Salários, percentual fixado pela legis-
lação do vale-transporte. Os 22% autorizados para
Rio, São Paulo e Recife, disse o secretário, se explicam
pelo longo prazo decorrido do último aumento (4 de
fevereiio). O preço é altamente subsidiado e a CBIU
(Companhia Brasileira de I rens Urbanos) recorre ao
Tesouro Nacional para complementar seu orçamento",
afirmou Hassellmman.

Quanto aos aços planos, o reajuste ficou acima da
inflação de março (16,01%) devida à variação do preço
da matéria-prima e de alguns irisumos da indústria
siderúrgica. O minérkvde ferro, por exemplo, teve um
aumento recente de 21% autorizado pelo CIP.
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Receita Federal apreende 229

mil engradados de Pepsi-Cola
..... ... r* 'inrppnrlirin i*m mifwrmcrcados <

PORTO ALEGRE — A pedido da Associação de
Proteção ao Consumidor, a Receita Federal apreendeu
229 mil engradados plásticos de Pepsi-Cola. que entra-
ram no Brasil "de forma irregular", importados da
Companhia Cervejaria Unidas Ltda (fabricante de
Pepsi cm Santiago), empresa chilena já fechada. A
Receita Federal, por não dispor de depósitos apropria-
dos, nomeou a própria Pepsi como depositária fiel,
ficando na empresa todos os engradados.

Ao dar as informações, o presidente da Associa-
ção de Proteção ao Consumidor, Frederico Renato
Motolla — autor das denúncias que levaram a receita à
apreensão dos engradados — disse que sua iniciativa
decorreu da "preocupação com o consumidor" e nao
pelo fato de também ser advogado da Coca-Cola,
principal concorrente da Pepsi.

Guerra das garrafas — A apreensão
ocorreu depois que a Receita examinou as guias de
importação de 440 mil engradados da Pespi. provenien-
tes do Chile, e que entraram no país, via Uruguaiana,
no Rio Grande do Sul. na fronteira com a Argentina.
Segundo Motolla, as caixas de embalagem deveriam ser

novas, mas o material apreendido em supermercados e
outros locais já era usado e gasto. Mas o motivo
principal para as apreensões •— segundo Motolla — é
que nos engradados e nas garrafas — essas ainda não
apreendidas — havia inscrições em língua espanhola, e
o código de regulamentação do IPI, no seu artigo 127.
proíbe a utilização de palavras ou expressões estrangei-
ras em produtos nacionais.

|—| A importação das garrafas acondicionadas em
— caixas plásticas foi aprovada pela Cacex no dia
14 de setembro de 1987, através da guia de importa-
ção 1-87/26121-3. A informação é do diretor de
marketing da Pepsi-Cola, 

'Antônio 
Kriegel. |m carta

distribuída hoje aos clientes de Porto Alegre, a
empresa afirma que as dúvidas levantadas pela
Receita Federal "em razão de esconsas denúncias de
lavra do presidente da Associação de Proteção ao
Consumidor" já foram esclarecidas junto à delega-
cia regional do órgão.

Paulo Nicolella — 17/2'i

i-i Depois de Lionel Ritchie, Tina Turner, parão dc comerciais da Pepsi, que patrocinara
'—' Evandro Mesquita e Michael Jackson. os uma turnê do grupo pelo pais e tara mctclianui-

sing no filme cjue chégeirá ns tclns nus tcruis dc

julho: 
"O Super-Hcrói Trapalhão. Para 1988, a

Pepsi tem dois projetos para serem executados
ate o final do ano: o lançamento do Diet Pepsi e

da embalagem plástica

Trapalhões são os novos garotos-propaganda da
Pepsi. A multinacional do refrigerante e o grupo
brasileiro assinaram contrato de patrocínio total
pelo período de um ano. E nesse mesmo contrato
as duas partes se comprometem a manter sigilo
sobre o valor do negócio. Os Trapalhões partici-
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Petrobrás —- O projeto de lei
enviado ao Congresso para a privatização
das empresas estatais elimina a lei 20(Mj
que criou a Petrobrás e lhe atribuiu ó
monopólio estatal do petróleo, apesar-de
a exposição de motivos dos miniStMs '
Maílson de Nóbrega e João Batista de
Abreu ressalvar os "monopólios constitui-
cionais". A afirmação é do presidente da
Associação dos Engenheiros da PetrtV-'''
brás. Antônio Maciel, que atribuiu má fé
á exposição de motivos, a 'qual, segundo
ele. dá a entender que são mantidos os
monopólios, o que não se confirma,,59^
parágrafo único do artigo 2" do decreto.

Comércio — As vendas do comei-''
cio do Rio em fevereiro caíram 32% em
relação ao mesmo período de 1987., Se-
gundo os dados do Clube dos Diretores
Lojistas, a maior retração (32,4%)
reu no ramo duro — eletrodomésticos
jóias, móveis e óticas —, enquanto no
ramo mole — roupas, tecidos e calçados
— os negócios caíram 31,8%. As vendas a
prazo diminuíram 24.4'í, enquanto a rer
dução nas compras à vista foi de 40,9rí.

' Em relação a janeiro deste aiiu as vendas
tiveram aumento de 9,2%.
Varejo — O comércio varejistii da,
Região Metropolitana de São Paulo feclia.-.
rã o mês de março com melhor desculpe-,
nho do que em fevereiro, de acordo com
relatório preliminar da superintendência
técnica da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo. Foi avaliado o
comportamento das vendas de nove itens,
dos quais apenas o de cine-foto-som apre-
sentou queda. Os demais apresentaram
reação, com exceção da área de tecidos',
que apresentou movimento igual aó dó'
mês anterior. Em compensação, as reven1'"
das de automóveis tiveram nível dc vendas
muito maior.
Alimentação — A cesta básica,
para uma família do Rio com quatro
pessoas — dois adultos e duas crianças.^-
encareceu cm março 15,14% em relação
ao mês anterior, segundo o Dieese —
Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Sócio-Económicos. O custo dos
13 itens básicos da alimentação somou
CZS 3 mil 957,(16 — 63.42% do salário
mínimo bruto vigente em fevereiro, CZS 6
mil 240. Os maiores aumentos foram do
café (36.79%). arroz (30.63%). manteiga
(29.02%) c feijão (24,75%).
Sunab —O novo. superintendente
da Sunab será Oiram Campos Cruz. secre-
tário adjunto da Secretaria Especial de
Administração e Preços (Seap) no Rio de
Janeiro. O decreto da nomeação está
pronto há 15 dias. mas, segundo técnico
do Ministério da Fazenda, a escolha nao
foi consumada pelo presidente Sarncv por
falta dc despachos administrativos nó Pa-'
láçjo do Planalto. Formado em Economia,
Cruz é funcionário do Ministério da .Fa-
zenda desde 1978 e amigo do titular da
Seap, Edgar Abreu Cardoso.
AÇO — A Usina Presidente Vargas
produziu 345 mil toneladas de aço no nrês'
passado, contra 317 mil toneladas de mar-
ço de 1987. No primeiro trimestre, a
produção da Companhia Siderúrgica Na-
eional superou 1 milhão de toneladas, com
aumento de 97 mil toneladas em relaçao a
igual período do ano passado. O fatura-
mento de março totalizou CZS 17.8 bí-.
Ihões, com as vendas para o mercado
interno correspondendo a CZS 11.9 bí-
Ihões, o que representa 230 mil toneladas-
de produtos dc aço.
Lançamento — Em encontro
com sua equipe de vendas, a partir das S
horas de hoje, no Hotel Rio Sheraton. ;l
diretoria do Frigorífico Bordou S.A. apre-
sentará os primeiros produtos de sua divi-
são de higiene e limpeza. São os sabões
em barra Super Grid. que disputarão o
semnentò prcmiuni do mercado com as
marcas Brilhante e Sunbrite. e o Grid. que.
entra na categoria popular.
Moratória — Os sindicatos ru-
rais do Alto Rio Doce decidiram não
seguir a orientação da Faemg — Federa.;
ção da Agricultura do Estado de Minas
Gerais — de passarem a lazer campanha
para que os fazendeiros ingressem na
Justiça com pedidos de concordata pre*
ventiva por dois anos. como forma de
sobreviverem às cobranças de correção
monetária e juros bancários. As lideran-
ças do Alto Rio Doce continuarão pregan-
do a moratória unilateral, com suspensão
de todos os pagamentos até que o governo
adote medidas como a extinção da corre*
ção e a redução dos juros. O líder dó
movimento, José Natalício de Pinho, disse'
que recebeu a adesão de cerca de 6 mil
produtores rurais, devedores de CZS 13
bilhões aos bancos.
Acessórios — Já está sendo'
preparada a Fenasi 89. IV Feira Nacional
de Acessórios, Suprimentos e Instalações
para Informática e Escritórios. A realiza"
dora do evento — que ano passado geroii
negócios de USS 2.8 milhões — Apple
Propaganda, já definiu data e local; 22 a
25 de fevereiro. no Palácio das Convenj
ções do Parque Anhembi. O lançamento
oficial da feira, entretanto, acontece nqj
próximo dia P». às 18h30min., em São
Paulo, com a presença de 150 empresa-
rios.

JORNAL DO BRASIL.

Classificados

EMPRESA DE NAVEGAÇA
VENDA

Entidade Estivadora/Armazéns Gerais com
sede no Centro do RJ, imediações do
Porto, bem aparelhada c/telefones, telex,
xerox, estoque, impressos, baixo aluguel,
filiais em Santos, Vitória, Salvador, Imbitu-
ba (SC), Cabedelo (PB).
c/600m2 de área útil c/telefone. Base
16.000. Sigilo absoluto. Cartas para Porta-
ria do JORNAL DO BRASIL sob o n° 3113.

JORNAL DO BRASIL

SABE DE BOLA

MATA NO PEITO

Rk»- E ROLA MACIO. I

JOÃO
SALDANHA

JORNAL DO BRASIL
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2

INICIATIVA: COLABORA^AO: PROMOCAO:
¦Pi1«"£n?Hnln _ _ . _ /CD\ JORNAL DOBRASIL
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-1 apresenta para Empresarios, Presidentes, i I .— 1

Diretores e Gerentes o curso | /^CURSO INTEGRADO ] CURSO INTEGRADO 5
-zrr 

iacsr r; 
•¦• 

"•* 
lull DE CUSTOS, ORQAMENTO DE COMPRAS. ESTOQUE M

CotiM ItoMeWV I E contabilidade e produtividade

\ *Proteger \ 
s 

I — cicoc industrial 
*

¦ 
A FUN^^DE 

—"f~

®SlV I As 2?s e 4?s, de 18:15 as 20:45 . As 3?s e 5?s, de 18:15 as 20:45 h

? 
' 
AjffMpH* I I Inrcio: 18 Abrll Imcio: 19 Abril

* ¦• I T6rmino: 18 Maio Termino: 24 Maio !
¦'•' 

(How to Impro ve Performance an4 : II Taxade Inscrigao: 35 OTN's Taxa de Inscrigao: 35 OTN's |F
: ¦I ' -^bb==SS^ ;

11 e 12 de abrll de 1988 14 e 15 de abril de 1988 I ~~~~—
Holiday Inn Crowne Plaza Rio Palace Hotel I J*"*"**^ >y_ ZTllbv-

Rua Frei Caneca, 1360 Av. AtlSntica, 4240 I iff] )T|
 II -rnABA, n.c-TA avaliaqAo do desempenho e

__  II AUDITORIA TRABALHISTA POTENCIAL DOS RECURSOS HUMANOS
rnWCCDPlViriCTA II 

25Abril a 5 Maio-2? a 5? fe|ra 25 Abril a 29 Abril - 2? a 6f feira ;
CONrtKtlNCIalA II 18.15 20.45 18-15 as 20*45 h

John E. Bishoj), Ph.D. I Taxa de lnscrMfo: 27 OTN's Taxa delnscripgo:'22 OTN's

— Harvard Business School, EUA 11 
| 

qualidade 
E eficAcia em

II CORREgAOMONETARIA INTEGRAL COMUNICACAO COMOINSTRUMENTO
II DAS DEMONSTRATES FINANCE IRAS DE ADMINISTRAQAO '
II 25 Abril a 29 Abril -2? a 6? feira 11 Abril a 15 Abril - 2f a 6? feira
|| 18:15 Ss 20:45 18:15 is 20:45 h

|| Taxa 
de Inscriggo: 22 OTN's  

Taxa de Inscripao: 22 OTN's J

|| TREINAMENTOOPERACIONAL I
|| MATEMATICAFINANCEIRAAPLICADA PARA GERENTES DE

| 25 Abril a 5 Maio-2? a 5? feira INSTITUTES FINANCEIRAS
II 18:15 &s 20*45 11 Abril a 20 Abril 2? a 6? feira
I Taxa fSSS27OTN's 18:15as20:45h, . • . II Taxa de Inscripao: 27 OTN's

departamento sob || L___   

E^SShgJgi!ElL_ .mi-  !¦"¦1"
««Ml

CURSO INTEGRADO
DE COMPRAS, ESTOQUE

E PRODUTIVIDADE

INDUSTRIAL

CICEP

CURSO INTEGRADO
DE CUSTOS, ORÇAMENTO

E CONTABILIDADE
CICOC

As 3?s e 5?s, de 18:15 às 20:45 h
Inicio: 19 Abril

Término: 24 Maio
Taxa de Inscrição: 35 OTN's

As 2?s e 4?s, de 18:15 às 20:45 h
Início: 18 Abril

Término: 18 Maio
Taxa de Inscrição: 35 OTN's

Rio de Janeiro
14 e 15 de abril de 1988

Rio Palace Hotel
Av. Atlântica, 4240

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E
POTENCIAL DOS RECURSOS HUMANOS

25 Abril a 29 Abril - 2? a 6? feira
18:15 às 20:45 h

Taxa de Inscrição: 22 OTN's

AUDITORIA TRABALHISTA
25 Abril a 5 Maio - 2? a 5? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscriçffo: 27 OTN's

QUALIDADE E EFICÁCIA EM
COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO

DE ADMINISTRAÇÃO
11 Abril a 15 Abril - 2f a 6? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 22 OTN's

CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAL
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

25 Abril a 29 Abril • 2? a 6? feira
18:15 às 20:45 h

Taxa de Inscrição: 22 OTN's

TREINAMENTO OPERACIONAL
PARA GERENTES DE

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
11 Abril a 20 Abril 2? a 6? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 27 OTN's

MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA
25 Abril a 5 Maio ¦ 2? a 5? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 27 OTN's

CURSOS NOTURNOS

CONFERENCISTA
John E. Bishop, Ph.D.

Professor da
Harvard Business School, EUA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
Rua Sãò José, 40 - 9? andar;- Cep 20010 - Telex (21) 38690- Tel.: (021) 221-7080

O contribuinte
quando morre deixa

de pagar Imposto
de Renda?

Veja a resposta

dia 15 no JB.
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CONVERSÃO DA DtVDA EXTERNA.

UMA NOVA SADA

RARA 0 TURISMO BRASURO.

Seminários Internacionais: "Oportunidades de Investimentos Estrangeiros

na Indústria Turística Brasileira"

10/05 MADRI-ESPANHA*12/05 MILÃO-ITÁLIA

apresenta para Empresários, Presidentes,

Diretores e Gerentes o curso

Moreira Franco vai à

Europa assinar acordo

íè atrair empresários

Viajam nos próximos dias, para a Europa, o governador
-..Moreira Franco, e os secretários Victorio Cabral, da Indústria
fjc Comércio, c Elcio Costa, da Agricultura. Além de apresen-

, lar, cm Paris, Bruxelas e Milão, a empresários interessados
Vem investir no Rio de Janeiro, nas potencialidades do estado,

a viagem servirá para a assinatura do convênio de cooperação
técnica entre o governo do Rio c o Instituto para Cooperação

c Econômica Internacional c Problemas de Desenvolvimento
(Iccps).

O governador e seus dois secretários embarcam no
«.prÒXimo dia 14 à noite e ficam na Europa durante 13 dias,

embarcando de volta no dia 27 de abril, à noite, cm Roma,
•capital da Itália.

No dia 15 — uma sexta-feira — pela manhã, cm Paris, o
governador Moreira Franco e os secretários Victorio Cabral e
Elcio Costa mostram as potencialidades do Rio à empresa de

• consultoria contratada pelo Instituto Italiano para o Comercio
" Exterior. Serão apresentados 20 projetos em que os italianos

'poderão se associar aos cariocas.
No dia 18, em Bruxelas, na Bélgica, um encontro com1 empresários acontece na Câmara de Comércio Belgo-

Brasileira. No dia seguinte pela manhã, ainda em Bruxelas, na
iisede do Mercado Comum Europeu, Moreira Franco e sua
"comitiva têm reunião com Suresh Bir, o principal executivo do
Mercado Comum para assuntos relacionados com a América

r"Latina. Em março ele esteve no Rio tratando com o secretário
' da Indústria e Comércio, da transferência de pequenas c

médias empresas européias para o Rio. A tarde, após palestra
para empresários, haverá uma entrevista coletiva para a
imprensa. /

• No dia 20 pela manhã acontece, em Milão, uma reunião
conjunta com a Câmara do Comércio Ítalo-Brasileira, Câmara

i 'de Comércio da Lombardia c Confederação das Câmaras de
- Comércio. À tarde, está programada a visita à Fiat Enginec-

. ring, para a discussão do projeto de irrigação do norte
fluminense, com financiamento italiano. No dia 21, a comitiva

r.-,visita o Porto de Trieste. Para o dia 25 está programado
r encontro com a diretoria do Ufficio Técnico de Cooperazione
¦--Internacionale do IRI. No dia 26, além da reunião com a
^ presidência da IRI, acontece reuniões com a Confederação

• Italiana de Indústria. No dia 27, data do embarque de volta ao
Brasil; a comitiva assina, em Roma, o acordo de cooperação
técnica entre governo do Rio e Iceps.

Produção de aço foi em

março 22,6% maior que

rio mesmo período de 87

O Brasil produziu em março 2 114 mil toneladas de aço
jj -bruto, representando aumento de 22,6% em comparação com
K igual período do ano passado, quando foram produzidas 1 725
,, qiil toneladas. A informação foi divulgada pelo Instituto
rBrasileiro de Siderurgia — IBS.

• A produção acumulada de janeiro a março totalizou
6 078 mil toneladas, contra 5 349 mil toneladas em igual

"período do ano anterior, representando crescimento de
t! 13,6%. A produção de laminados no trimestre foi de 4.045 mil

toneladas, 6,8% superior à dos três primeiros meses do ano
'•passado. Desse total, 2 450 mil toneladas foram de laminados
' planos e 1 595 mil toneladas de laminados não planos. Foram

produzidas no período 1 263 mil toneladas de semi-acabados
'¦ para venda (placas, blocos e tarugos). Em março, a produção" foi de 544 mil toneladas.fr
, A produção de aço bruto nos estados teve o seguinte

, comportamento de janeiro a março deste ano: Minas Gerais,
-i 2 357 mil toneladas; Rio de Janeiro, 1 365 mil toneladas; São
offiaulo, 1 126 mil toneladas; Espírito Santo, 868 mil toneladas.

Empresários do norte

fluminense pedem maior

fiscalização à Fazenda
CAMPOS— Preparado para enfrentar a hostilidade dos

empresários campistas, que desde março têm levantado a voz
contra a fiscalização da Receita Estadual aos sonegadores do
ICM, o secretário de Fazenda do Rio, Jorge Hilário Gouveia
Vieira, acabou sendo surpreendido no encontro que' teve
ontem à tarde com os líderes empresariais do Norte Fluminen-
se. A reivindicação mais enfática que ouviu foi justamente um
pedido de aumento da fiscalização, vindo de um representante
do setor açucarciro.

Jorge Hilário, que no fim da tarde de quarta-feira teve
um acalorado debate com empresários de Macaé, onde ainda
não houve a blitz da Receita Estadual, tinha se preparado para"enfrentar" os empresários campistas. Afinal, todo o setor
produtivo do norte fluminense protestou contra a blitz de 15
dias feita por 15 fiscais da Secretaria de Fazenda, que
arrecadou CZ$ 11 milhões entre multas, juros c impostos
atrasados.

A "devassa fiscal" como chamada a operação, pelos
empresários campistas, fez até que o comércio prometesse
fechar suas portas, além de ter gerado críticas, amplamente
divulgadas pela imprensa local, acusando o governo do estado
de querer levar à ruína comerciantes e industriais locais.

Mas, na frente do secretário, os quase 30 empresários
que se dispuseram a ir ao Palácio da Cultura debater a'
questão, mostraram-se extremamente dóceis e pacatos. Hou-
vc quem saísse criticando Jorge Hilário por não saber de
cabeça a participação de Campos na receita de todo o estado,
mas na sua presença ninguém fez qualquer crítica mais
contundcnter E nirrda ouviram Jorge Hilário dizer que, graças
à fiscalização, a arrecadação de março, cm Campos, cresceu
1%.

Das 13 usinas existentes na região apenas três estiveram
no encontro. As associadas à Coperflu, consideradas as
maiores sonegadoras, não compareceram. Jorge Hilário con-
cordou com o pedido de William Pretyamn, da Usina Santa
Cruz, para maior fiscalização — em convênio com o Instituto
do Açúcar e do Álcool — no período da safra; ouviu a queixa
contra o comércio clandestino, dos barraqueiros, que no verão
recebem bebidas diretamente dos fabricantes e prometeu
tomar providências. Inclusive fiscalizando possível entrada
ilegal de cerveja e refrigerantes, no Rio, vindos do Espírito
Santo.
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Tradução simultânea inglês-português e portuguès-inglès

HORÁRIO:
INSCRIÇÃO:

CÜSTOS:

O Brasil resolveu incluir o turismo no programa de conversão
de sua dívida externa e vai apresentar aos empresários espanhóis
e italianos as oportunidades para investimentos privados, ae capital
nacional e estrangeiro, na crescente indústria turística brasileira. No
dia 10 de maio, em Madri, e no dia 12 de maio, em Milão, a
EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo e a FUNTUR - Fundação
Nacional de Turismo estarão realizando dois seminários internacionais,
reunindo empresários estrangeiros, representantes das grandes cadeias
hoteleiras, empresas de animação turística, construtoras, empresas do
setor imobiliário e bancos credores, e empresários brasileiros. Venha

participar apresentando aos investidores estrangeiros, seus projetos para
empreendimentos turísticos.

TEMÁRIO:
"Conjuntura Político-Econômica

e a conversão da dívida externa''

EXPOSITOR: Diretor do Banco Central
"Panorama do mercado turístico brasileiro"

EXPOSITOR: JOÃO DÓRIA JR. Presidente da Embratur
"Investimentos turísticos realizados com sucesso

no Brasil"

EXPOSITOR: JEAN MAURICE LARCHER. Diretor-geral
da Rede Novotel no Brasil.

COLABORAÇÃO:

VARIO <

PATROCÍNIO:
MERCADO COMUM EUHOPEU

APOIO:
BANCO CINTRA!.BANCO DO BRASIt.EMBAIXADA DO BRASIL KM MADRICONSULADO DO BfLAML »M MILÀOINSTITUTO PARA O COMÉRCIOF-XTtRIOR DA ITÁLIAINSTITUTO TARA O COMÉRCIOtlXTtJtlOR DA l-STANHA

São Pauio
11 e 12 de abril de 1988

Holiday Inn Crowne Plaza
Rua Frei Caneca, 1360

Neste curso, V. aprenderá com um professor da Harvard Business School como exercer a função
de Controle para obter melhores resultados. O curso ensinará, em primeiro lugar, o que controlar.
Em seguida, ensinará como identificar e corrigir desvios em relação aos planos e como evitar conflitos
entre objetivos pessoais e metas da empresa. V. aprenderá também como utilizar o sistema de controle
para criar aprendizado e melhoria constante de desempenho na empresa.

PRINCIPAIS TÓPICOS

8:30 às 18 horas
Basta telefonar para o Departamento de Cursos do Grupo Catho (011) 284-7033 em São
Paulo ou (021) 239-9398 no Rio de Janeiro.
120 OTN's por pessoa havendo um participante por empresa, ou
108 OTN's havendo dois ou mais participantes por empresa

Seminários internacionais
"Oportunidades de Investimentos Estrangeiros na Indústria Turística Brasileira"

INSCREVArSE JÁ. SÃO APENAS 30 VAGAS.
SÃO PAULO - TEL.: (011) 883-0377

RIO DE JANEIRO - TEL.: (021) 551-5442

PROMOÇÃO:
JORNAL DO BRASIL

ORGANIZAÇÃO
ALMAP

O que controlar nas tarefas delegadas a seus subordinados
Como conseguir que seus subordinados obedeçam os planos da empresa
Como determinar quais dados são necessários para manter sua empresa ou departamento sob

còntrole e como estruturar e analisar esses dados
Como evitar que o sistema de controle provoque conflitos de interesse na empresa
Como evitar perdas de ativos

O sistema de controle como fonte de aprendizado e melhoria de desempenho

ID;

D



CONVERSAO DA DIV1DA EXTERNA.

UMANOMSADA

PARA 0 TURtSMO BRAStiHRO.

Seminarios Iriternacionais: 
"Oportunidades de Investimentos Estrangeiros

na Industria Turfstica Brasileira"

10/05 MADRI-ESPANHA«12/05 M1LAO-ITALIA

O Brasil resolveu incluir o turismo no programa de conversao

de sua di'vida externa e vai apresentar aos empresarios espanhois

e italianos as oportunidades para investimentos privados, de capital

nacional e estrangeiro, na crescente industria turfstica brasileira. No

dia 10 de maio, em Madri, e no dia 12 de moio, em Milao, a _
EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo e a FUNTUR - rundacao

Nacional de Turismo estarao realizando dois seminarios internacionais,

reunindo empresarios estrangeiros, representantes das grandes cadeias

hoteleiras, empresas de animacao turfstica, construtoras, empresas do

setor imobiliario e bancos credores, e empresarios brasileiros. Venha

participar apresentando aos investidores estrangeiros, seus projetos para

empreendimentos turfsticos.

TEMARIO:
"Conjuntura Poli'tico-Economica

24 e a conversao da divida externa"

EXPOSITOR: Diretor do Banco Central
"Panorama do mercado turistico brasileiro"

EXPOSITOR: JO AO DORIA JR. Presidente da Embratur
"Investimentos turisticos realizados com sucesso

no Brasil"

1EXPOSITOR: JEAN MAURICE LARCHER. Diretor-geral
^ec'e Novotel no Brasil.

1G1
0 contribuinte

quandomorre deixa Seminarios Intertiacionais~ 
posto "Oportunidades de Itwestimentos Estrangeiros na Industria Turistica Brasileira

snda? 
INSCREVA-SE JA. SAO APENAS 30 VAGAS.

SAO PAULO - TEL.: (011) 883-0377
RIO DE JANEIRO - TEL.: (021) 551-5442
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I ll e ^de Slide 1988 14 e 15 de abril de 1988 "" \ I
i Holiday Inn Crowne Plaza Rio Palace Hotel I I JT T] — Ik 1

Riia Frei Caneca. 1360 Av. Atlantica, UW I Iff avaliacao do desempenho |
I —— I AUDITORIATRABALHISTA POTENCIAL DOS RECURSOSHUMANOS I

¦: I 25 Abril a 5 Maio-2? a 5? feira 25 Abril a 29 Abril - 2? a 6? feira j i
rnNFFRFNCISTA I 18:15 as 20:45 18:15 as 20:45 h

I Taxa de Inscripao: 27 OTN Taxa de Inscrigao: 22 OTN's
John E. Bishop, Ph.D. 1 I  1

Professor aa II  ———
I— Uxn,Rn<;inp« School EUA I QUALIDADE E EFICACIA EM

Harvard 
business scnooi, cun . COrreQAO 

MONET Aria INTEGRAL COMUNICACAO COMO INSTRUMENTO
I I DAS DEMONSTRAQ6ES FINANCEIRAS DE ADMINISTRAQAO

I*rJeste curso, aprendera com um professor da Harvard Business School como exercer a lunqao I I 25 AbrilJ 65 ""a 11 Abril » 6? 
|'»

I 
Taxa de inscrigao: 22 OTN's Taxa de InscMcao: 22 OTN's 1

1' dntre objetivos pessoais e metas da empresa. V. aprendera tambem como uhiizar o sistema de controle I I L—, —: 1

I* oara criar aprendizado e melhoria constante de desempenho na empresa. I TREINAMENTO OPERACIONAL

v: I matemAtica finance^ra aplicada 1ns«IsRS%as

PRINCIPAISTOPICOS I nAM.20|

L • 0 que controlar nas tarefas delegadas a seus subordinados II Taxa de Inscrigao: 27 OTN's dp ilqrrir^o-27 OTN's M
1 ..rlnmnsfiouiraue seus subordinados obedeqam os pianos da empresa I Taxa de Inscripao. 27 OTN 

I • Como determinar quais dados sao necessarios para manter sua empresa ou departamento sob I |

a controle e como estruturar e analisar esses dados I —|||

| x • Como evitar que o sistema de controle provoque conflitos de interesse na empresa j

9 • Como evitar perdas de ativos „ . 
k» • O sistema de controle como fonte de aprendizado e melhoria de desempenho I

I Tradu^So simultanea inglfes-portugues e portugues-ingles I

HORARIO: 8:30 as 18 horas pm S\o ^,<S¦,^'VINSCRIQAO: Basta telefonar para o Departamento de Cursosdo Grupo Catho (Oil) I

| Paulo ou (021) 239-9398 no Rio de Janeiro |
CUSTOS: 120 OTN's por pessoa havendo um participante por empresa. ou 5S¦B¦¦¦

1 108 OTN's havendo dois ou mais participantes por empresa.

AUDITORIA TRABALHISTA
25 Abril a 5 Maio - 2? a 5? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 27 OTN's

MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA
25 Abril a 5 Maio - 2? a 5? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 27 OTN's

CURSO INTEGRADO
DE CUSTOS, ORÇAMENTO

E CONTABILIDADE
 CICOC 

CURSO INTEGRADO
DE COMPRAS, ESTOQUE

E PRODUTIVIDADE

INDUSTRIAL

6SâCl ESCOLA de administração e NEGÓCIOS J

Rua São José, 40 -90 andar, Cep 20010 - Telex (21) 38690 - TeL: (02X\&l-7<m^

São Paulo
11 e 12 de abril de 1988

Holiday iEin Crowne Plaza
Rua Frei Caneca, 1360

HORÁRIO:
INSCRIÇÃO:

CUSTOS:

I

JORNAL PO BRASIL
Economia

Productivity
Divisão de Consultoria em Melhoria de Produtividade

CATHO PROGRESSO PROFISSIONAL, COMERCIAL LTDA.
Al. Joaquim Eugênio de Lima. 56 - 01403 - São Paulo. SP-tóTel: 01Jj284-7033

Av. Ataulfo de Paiva. 135, sala 810 - 22440 - Rio de Janeiro. RJ - Tel.: (021) 23^-9398

apresenta para Empresários, Presidentes,

Diretores e Gerentes o curso

Como Melhorar õlãêsenípêtthã"

e Proteger Ativos:

AFÜHÍAO DE

CONTUOLE

Baste^eLfonar para o Departamento de Cursos do Grupo Catho (011) 284-7033 em Sao

Paulo ou (021) 239-9398 no Rio de Janeiro
120 OTN's por pessoa havendo um participante por empresa, ou
108 OTN's havendo dois ou mais participantes por empresa

CONVERSÃO DA DIVIDA EXTERNA.

UMA NOA SAÍDA

PARA 0 TURISMO BRASILEIRO.

Seminários Internacionais: 
"Oportunidadesde Investimentos Estrangeiros

na Indústria Turística Brasileira"

10/05 MADRI-ESPANHA«12/05 MILÃO-ITÁLIA

O Brasil resolveu incluir o turismo no programa de conversão

de sua dívida externa e vai apresentar aos empresários espanhóis

e italianos as oportunidades para investimentos privados, de capital

nacional e estrangeiro, na crescente indústria turística brasileira. No

dia 10 de maio, em Madri, e no dia 12 de mofo, em Milão, a

EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo e a FUNTUR - rundaçao

Nacional de Turismo estarão realizando dois seminários internacionais,

reunindo empresários estrangeiros, representantes das grandes cadeias

hoteleiras, empresas de animação turística, construtoras, empresas do

setor imobiliário e bancos credores, e empresários brasileiros. Venha

participar apresentando aos investidores estrangeiros, seus projetos para

empreendimentos turísticos.

TEMÁRIO:
"Coniuntura Político-Econômica

e a conversão da dívida externa"

EXPOSITOR: Diretor do Banco Central
"Panorama do mercado turístico brasileiro"

EXPOSITOR: JOÃO DÓRIA JR. Presidente da Embratur
"Investimentos turísticos realizados com sucesso

no Brasil"

EXPOSITOR: JEAN MAURICE LARCHER. Diretor-geral
da Rede Novotel no Brasil.

Seminários Internacionais
"Oportunidades de Investimentos Estrangeiros na Indústria Turística Brasileira

INSCREVA-SE JÁ. SÃO APENAS 30 VAGAS.

SÃO PAULO - TEL.: (011) 883-0377
RIO DE JANEIRO - TEL.: (021) 551-5442

CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAL
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

25 Abril a 29 Abril - 2? a 6? feira
iai5às 20:45 h

Taxa de Inscrição: 22 0TN's

QUALIDADE E EFICÁCIA EM
COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO

DE ADMINISTRAÇÃO
11 Abril a 15 Abril -2? a 6? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 22 QTN's 

INICIATIVA:r,^^_ I »J»flSTt«iOOAINOU!imAi DOCOMtnCiO
plEMBRATUR\T£JmL\ emphesa brasileira dc turismo

©
FUNTURH «.0*tU)«»MIO«.«l W HdVWO

TREINAMENTO OPERACIONAL
PARA GERENTES DE

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
11 Abril a 20 Abril - 2? a 6? feira

18:15 às 20:45 h
Taxa de Inscrição: 27 OTN's

10 JEITO DO IQÜE.0 TRAÇO DO LAN. |

JOKNAl. DO BRASIL HUMOR NO JB

Construtora e estatal

tírigam na Justiça por

cúUcorrência pública
"CURITIBA — A Construtora CR Almeida obteve, na

Juslic.!), uma liminar contra a decisão da Copei Compa-
nhia.Paranaense de Eletricidade - que revogou a concor-
rência para a construção da barragem da Usina de
Segredo, no Rio Iguaçu, há 3 semanas. A CR Almeida é a
líder do consórcio de empreiteiras que apresentou a menor

proposta comercial na concorrência — US$ 254 milhões e

quer garantir o direito de realizar a obra, orçada pela
Copei para um custo máximo de 170 milhões, conforme o
edital de licitação. .

Ontem o presidente da Copei, Francisco Gomide,
disse que não acredita que a Justiça tenha condições de
obrigar a empresa a realizar uma obra para a qual ela não
tem recursos e acusou abertamente as empreiteiras de
estarem organizadas em cartel. No caso de Segredo,
segundo Gomide, as empreiteiras decidiram desrespeitar o
teto fixado no edital conjuntamente (todos os quatro
consórcios participantes apresentaram propostas abertas,
em "ti de março, acima de US$ 250 milhões.

"Não vamos pagar o sobrepreço de um mercado
fictício c cartelizado", afirmou Gomide para justificar a
iiitfcfição da empresa de iniciar uma nova concorrência,
destli vez aberta à empresa estrangeira. O Banco Mundial,
segundo ele, está incentivando a Copei a atrair empresas
estrangeiras para uma nova licitação que pela sua previsão
receberia propostas de até US$ 120 milhões.

'" Gomide acha que a concorrência internacional en-
conírá ressonância junto a todo o sistema Eletrobrás, pois
Scgr^o faz parte de um programa de ampliação da
capacidade energética do país em 15 mil mjgawats, para o

qual há um orçamento de US$ 7 bilhões por ano. Caso os
orçamentos das companhias energéticas sejam aumenta-
dos em função da pressão dos empreiteiros, não haverá
recursos para cumprir o programa.

¦ " Agora a Copei tem dez dias para apresentar suas
contfa-argumentações à Justiça Federal. Gomide diz que
vai"Télitar provar que os preços apresentados pelas emprei-
teiras, que elas chamam de "preços de mercado", são
baseados em um mercado fictício. "Os nossos preços são
baseados nas obras que nós mesmos realizamos", explica.

Venda de 
'shopping' 

em

São Paulo aos lojistas

é suspensa por liminar

SÃO PAULO — A juíza Zélia Maria Miglioli, da jj|
Vara Cível, concedeu liminar, em ação cautclar impetrada
pelo advogado Márcio Abreu Sampaio Filho, suspenden-
do as negociações para a compra do Shopping Center
Ibirapuera pela maioria dos lojistas. A transação está
sendo feita por intermédio da Shopping Center Ibirapuera
S.A., que, em nome dos lojistas, ofereceu US$ 170
milhões pelo centro de compras, originalmente pertcncen-
te ao Grupo Comind, liquidado extrajudicialmente pelo
Banco Central em 1985.

O advogado Márcio Sampaio representa cerca dc 30
lojistas do shopping que se disseram pressionados a

participar do negócio pela maioria, liderada por diretores
da Associação dos Lojistas do Shopping Center Ibirapuera
(Alsci), presidida por Salim Haddad. Esses diretores
constituíram a Shopping Center Ibirapuera S.A., sob a
liderança de Armando de Angelis Filho — ilegalmente,
segundo o advogado — apenas para realizar a compra
agora contestada.

Daqui a 30 dias, os dissidentes vão entrar na Justiça
com ação declaratória de nulidade de todos os atos

praticados pela Alsci e a Ibirapuera S.A. para adquirir o
shopping, o maior do país. Sampaio concluiu que a Alsci é
apenas um clube de diretores lojistas, não podendo ter

participação em qualquer empresa. Apesar disso, a entida-
de tinha 90% do controle na empresa, à época cm que ela
foi constituída.

A ação também contesta o valor da transaçao,
considerado muito elevado, pois há dois anos e meio,
antes de sua liquidação, o Comind chegou a aceitar oferta
da Brascan de US$ 70 milhões. Esse negócio foi desfeito
pelo Banco Central, logo após a liquidação. Além disso, a
ação coloca cm xeque comissões no valor de US$ 24
milhões pagas a um escritório dc advocacia que atua como
intermediário na operação.

COLABORAÇÃO:

VARIG

PATROCÍNIO:
MERCADO COMUM EUROPEU

APOIO:
BANCO O NTRALBANCO DO BRASILUMBAIXADA DO BRASIL l-M MADRICONSULADO DO BRASIL LM MILÃO
INSTITUTO TARA O COMÉRCIOIATI.RIOR líA ITÁLIAINSTITl!TO TARA O COM ÉRCIOI.XTLRIOR DA LSPANMA

PROMOÇÃO:
JORNAL DO BRASIL

ORGANIZAÇÃO
ALMAP

Rio de Janeiro
14 e 15 de abril de 1988

Rio Palace Hotel
Av. Atlântica, 4-240

CONFERENCISTA
John E. Bishop, Ph.D.

Professor da
Harvard Business School, EUA

r i4sté curso, V. aprenderá com um professor da Harvard Business School como exercer a ^nçao

de Controle para obter melhores resultados. O curso ensinara, em pnmeiro lugar, o que controlar.

Em seguida, ensinará como identificar e corrigir desvios em relaçao aos planos e como evitarjgnfl

iSrí objetivos pessoais e metas da empresa. V. aprenderá também como utl.zar o s.stema de controle

para criar aprendizado e melhoria constante de desempenho na empresa.

CICEP

Às 3?s e 5?s, de 18:15 às 20:45 h

Inicio: 19 Abril
Término: 24 Maio

Taxa de Inscrição: 35 OTN's

Produção de aço foi em

março 22,6% maior que

no mesmo período de 87
' O Brasil produziu em março 2 114 mil toneladas de aço

bruto representando aumento de 22,6% em comparação com
icual período do ano passado, quando foram produzidas 1 72.1
mil toneladas. A informação foi divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Siderurgia — IBS.

A produção acumulada de janeiro a março totalizou
6 078 mil toneladas, contra 5 349 mil toneladas em igual
período do ano anterior, representando crescimento de
13,6%. A produção de laminados no trimestre foi de 4.045 mil
toneladas, ®8% superior à dos três primeiros meses do ano
passado. Desse total, 2 450 mil toneladas foram de laminados
planos e 1 595 mil toneladas de laminados não planos. Foram
produzidas no período 1 263 mil toneladas de semi-acabados
para venda (placas, blocos e tarugos). Em março, a produção
foi de 544 mil toneladas.

A produção de aço bruto nos estados teve o seguinte
comportamento de janeiro a março deste ano: Minas Gerais,
2 357 mil toneladas; Rio de Janeiro, 1 365 mil toneladas; Sao
Paulo. 1 126 mil toneladas; Espírito Santo, 868 mil toneladas.

1/

PRINCIPAIS TÓPICOS
- O que controlar nas tarefas delegadas a seus subordinados

Como conseguir que seus subordinados obedeçam os planos da empresa g--.^ ,
Como determinar quais dados são necessários para manter sua empresa ou departamento

controle e como estruturar e analisar esses dados
Como evitar que o sistema de controle provoque conflitos de interesse na empresa
Como evitar perdas de ativos ,

O sistema de controle como fonte de aprendizado e melhoria de desempenho

Tradução simultânea inglès-português e português-inglès

Às 2?s e 4?s, de 18:15 às 20:45 h
Início: 18 Abril

Término: 18 Maio
Taxa de Inscrição: 35 OTN's

Veja a resposta

dia 15 no JB.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E
POTENCIAL DOS RECURSOS HUMANOS

25 Abril a 29 Abril - 2? a 6? feira
18:15 às 20:45 h

Taxa de Inscrição: 22 OTN's

O contribuinte
quando morre deixa

de pagar Imposto
de Renda?

r

I

II
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PflSO I_ _. . ... " ————— Fotos do Douglas do Olivoira
kos 41 anos, limcrson Fittipalui .......... • - ¦ ¦• .. ,,
[iu de trocar dc equipe e conti- ^ 
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crariiano provocatlo polo aciclcn^ ^Stt fflsl .lo'Saara, pan. ~ brriHro. 

SES&SXtSSgBStBsofrcu nos treinos para as Mil) I ' ' horaria cm tomo dos 300 qiiilbmctros no and externo
has de Indianapolis, em sctcmbro. •!  ^ |m| de Interlagos. Mas novembro chegou, pass®e aquela
irova dcstc domingo sera trasnnn- KV*QfillP1l*nS flP4PnnrPTM ll IXCoCJL IU que scria a primeira prova da catcgoria na America

pela TV Bandcirantes a partir |JI CIquCII Up UVOWWi vi« auui dc baixo nao acontcccu. Ncm sc falou mais no
17h. -to assunlo. O calendario dcstc ano esta pronto c tambcm

Quando se trata de falar dos gran- Travessia CIO Saara J Espanha ...f n e ali,:entre 
os no§|de l|circuitos, nao 

Jcncontra
favoritos, porem os maiores no- tttOStTB miStSriO "dda TiddiaOgoroulO apoio dos patrocinadores nao

; continuant sendo os de Bobby uiuoi V\» a t T i/ . T foi suficicntc? Talvez. mas nao era isso que indicava o
lal, que ano passado tornou-se eXOtlSHlO da AlTlCSi a«,I. Tunfsia\\ depolmento do'reprcscntantc da Championship Auto
ampeao em eircunstancias oasaDtaru^ Argeiia I jy Racing Teams (CART), organizadora da lndy. a rcvis-
iosas, marcando exatamcnte Claudia Ramos rfr WnPJerDa ui (taliana Auto Sprint, logo depois da briga (Emerson x
smo numero de pontos — 188 — y Jy I Tougourt^yT CBA. Um tanto indignado com os rumores de que o
> lhe deu o ti'tulo de 86 e merecen- A imatem que sc faz do dcscrto do Saara m t^Y> > \ Brasil scdiaria tuna prova da catcgoria. ele disse que
da imprensa especializada 0 apeli- XX e dc um local com pouquissima vida f J -/^T»Fiquiq Sffl I r naotinhaautorizadoninguem a ncgociarpelacntidadc.

Hi> "renlicante"- e Michael An- monotono. E por influencta do cinema holly- jf l|\r^ y M 1«-^ II Mas nao e so isso: desde que assunuu10 cargo logo
¦tti fiho dovel'ho Eo outro wodiano. cheio dc odatiscas e sheiks. / o „ g X 3 I C apos a tal briga. o novo prcsidcnte da CBA, Piero
.It Who do veinc) Mano, ouiro no 

entanto. mostrou a Milton / V O 3 " * fl s Gancia. jamais foi procurado por qualquer pessoarplicante que ano passado sagrou- SSIlho, felaphacs, Douglas ^ —V, intcrcssada cm trazer a Formula lndy para o Brasil.
Vice-campeao pela scgunda ez dc 

Olivcira c Toni Vclasqucs o dcscrto como —[ to—J Libia I'clo rumo que a coisa tonuui. o caso lnd> Brasil
lsecutiva. uma parte da Africa exotica c mistcriosa. Nos Reggane| Salah 

yi ficou com um|)eito meioy^gradavel dp 
^promo-

Mas e claro que o proprio Mario ]2 mil qu^mctros percorridoscm 48 dias— _J /r * / cional— es^at^,a ^ 
Emerson

,drelti nao podc scr dcixado 
|c fc,o,d™., 

dc .bril abril \ 
ffiidi'SiTSoTES 5'S

:a das provisoes. Aos 48 anos_. tstt jmoqocs c agradavcis surprcsas. n " J^\ \ —. minimo. ficou faliando uma explicasao para os fas da
lo-amerieano que foi campeao de "Tudo. o que sabiamos da Africa era // / ^ 

~.f \\ DjanetV c-iteeoria no oafs
irmula-1 em 78 e de Formula lndy atraves da lcitura c pcsquisas. Iraqamos // ' 

\ |,> /" ¦¦¦
184 mostrou ano passado que ainda roteiro cm scis meses, dentro dos que ja t ) V ^ Tamanrasset\ Nao que clcs - os fas brasileiros da lndy - scjam
la em forma, conquistando oito h'aviamsido realizadw. — explicou mko, K , I ,.-10 numcrosos assim. Maisdoqueostcdiososcircuitos
)/e positions. Problcmas eletricos anos. um dos mais jovens do grupo, mas V—Africa / ... V, 0vais o grandc problcmfparece scr a'bandeira amare:
nstantes com seu Lola-Chevrolet s6 vetcrano em: viagens. Junto com Milton ja H Niger |a que, a qualquer momcnto^pode embolar tudo.
e ncrmitiram veneer duas provas pcrcorrcu os Andes, a Amazoniac aintlacstc / — destruindovantagcnslongamrate construidas.com
e crminou a temporada cm sexto ano pretendeconhcccrSalto Angel, na Vcnc- \ \ - - 

cla, Gcrhard-Bcrgcr tcria provavclmenie.ycncido o.QP
anr rn-is acha aue podc ter mais zuela. Nao hesita. porcm. cm afirmar que S - do Brasil. Ou mcsmo Piquet. Sa. a Iccnica. cntra a
,rip first5? vex "Trab ilhamos inten- Africa foi a cxpericncia mais marcantc. / ) TOteirO da eXpedlQaO roleta-russl perdao, americana.iii^ubsiu "0 dcscrto nao e so arcia c cascalnos. \ C ,/.mente nestas erias, mm o _ I qualquer mo men to podc-sc cncontrar um / extensao — 9.000 Km Sergio Rodriguesae nas tres ultimas temporadas jun- ' natural oulesmo dc pctnSlJp \ / b
s", disse Mario ao chegar _ acrcsccntou Kiko. ,1 1hocntx. Dentro das lembranqas que trouxc, as ^ expediQao partiu de Tunis e terminou em Casablanca

Outros dois brasileiros que ti- mais marcantcs foram as lempestades dc nnrr" —o que traziam c no final quis trocar dois galoes MorCllO DcltC reCOrCie
ham csperanqas dc cstrear na For- arcia, que dcixaram scm rumo durante cinco HrT^S,, - jBi de combustivcl por camisa c cancia bic. Em „ AAA o . . .
lula lndy ncstc fim dc semana terao dias, debaixo dc fortes ventos, corrcndo umadessastrocas. Milton adquiriu bonita faca (la r-O.UUU eill olieilcl IUII
ue se contcntar em assistir a corrida pcrigodeafundarcm.cadcgafanhotos.Se Wmm do povo twireguc, feita cm latao c prata. fxcluido da Formula-1. o brasilciro
os boxes. A dupla da GF Racing na primeira quasc pcrdcram a rota, na scgun- UjWjHMn| muito cpmum nos filmes dc Hollywood. Roberto Pudo Moreno voltou a F6rmula-3.000; e no
iiupponi Franga, cujas inicuus dao da ficaram com os carros - dois Toyotas |f^ Para os iniciantcs em viagens. Women- '<» circuit0 

de Snetterton, bated o
ome a equipe. e Jose Romano um Landrover - compctamcntc verdes. |J- ^lajBHBR,. -Hi dam cuidado com o material: combustivcl , • 0 cxcc|cntc tempo de 53.80.
untou todas as suas economias Dos escorpiocs, kiko tambcm nao sc esquc- Blk Si extra, comida, roupasadequadase, principal- rcconlt dd p. Cosworth 

recem-saido dc
ireparou um March do ano passado cera. Contouquc. para nao corrcrcm nsco dc mcntc, cstar cm otima condiqao dc saudc. pilotando um Reynard 8SD-Cosworth, rtccm

lara participar do rookie test (teste vida ao sc exporcm a picadas, dormuun nos ^ImW " 
Aconselham tambcm ao grupo cstudar a re- labrica.

le novatos), no circuito californiano bancos trasciros dos carros, transformados W&& i'7T7' gifio a scr visitada, para naoacontccernenluim "Ouando comeqamos a andar, o carro ja virava 55
le Willow Springs na ultima semana cm confortaveis camas. E, muitas vczcs. imprevisto que transformc a viagem cm pesh- segundos cravados. Ai ele foi mglhorando, e com pneus
le marco Mas suas aspiracoes tcr- durante as tempestades, cozinhavam nos pro- dclo. Nos 48 dias que viajaram, gastaram ccrca novos qucbramos o recordc", contou Moreno, o untco
ninaram com o carro cm chamas na P™s carros IMS 1 Mi ¦ <> de 68 mil dolarcs (CZS 10,2 milhoes), ajuda- brasilciro na F-3.000 cste ano. O recordc anterior do
K g nrbximo vestibular para A amabilidade do povo africano, limitada m,on t ran ru o por ,3 cmpresas que os patroc.naram, draijt0 ^ pcrtencja a Andy Wallace, que com um
-orniula Indv so sera realizado em pela lingua arabc c Irancesa, abrigou-os di- Tesseroli 

Mi entre elasa Pirelli.dc Sao Paulo. A unicacoisa Rait RT22 — Cosworth, virou em 54.70.ormuld lndy so sera leauzaoo versas vezes. Em uma dclas. cm meio a uma que se arrependem de nao tcr levado foi mais , , wtterton nois osunho' tempestade, foram convidados por dois jo- r0mper a viagem para tomar cha ou trocar canctas c b|usas< esp(;cialmentc de clubes de Moreno ncm trcinarh 
'rtl eramMario Andretti previu que, a par- vens a partilharcm seu jantar —macarrao— utensilios com os habitantes — um vcrdadciro pianos da sua equipe (Bromley Motorsport) cran

:ir dos treinos de hoje. o recordc de na casa c)e amb0Si onde acabaram dormindo. ritual, demorado c prestigiado. Outro aspecto ,.g jncn-vc| como eies conheccm o nosso seguir para o circuito espanhol ck; Jerez tie La m e ,.

gsisss 
41 —-- * ¦*—•""* - mw p"p>rii ~ - os 

rr w- . m-

quilomctros do media horaria. Vale . Moreno, o uaieo onMltomd; Mark. Blundell. da
l^mKr-irMnn n-i Formula Indv a bb/e Inglaterraffiom Lola £88(54,40), Volker; Weidler, da

. •. , in, nnntoc Aletnanhai com Mardij'§8B(56i00); Paul Belmondo, d|
position c pretniada com ponjo.. , s ;; ; ' 

f- . Franca, com Lola T88(56.l)0) e Alfonso de Vinuesa. da
Tambem pontuam os 12 pnmuros .;\ ; Espanha, com Lola T88 (56.10).
colocados na prova e o piloto que > ' Desclassificapao — 0 brasilciro Jose CqrdQ-
lidcra a corrida pelo maior numero de ^ ... . . .. ¦ ba, que faz sua segunda temporada no automobilismo

4/9 Mid Ohio (misto) Aires, o brasileiro Lconel Friedrich, atual campeao sul

11/9 Elkhart Lake (misto) . 
americano de Formula-3. acredita numa vitona ja na

25/9,' Nazareth (oval) ' 
' abertura da temporada dcstc ano, no proximoi domin-

Zl SmilruaT 
(miS,0) d medida que a equipe aTa^ava com seas jipes ZoZ^ ^ 

^ ^ Pr°Mm° "

O motor do seu carro podc roncnr tao bem quanta 
os motores dos Grandes Premios dc Formula 1.

Abastegacoma

f^PETROBRAS melhor equipe

mum

Espanha

Tunísia
Casablanca" Argélia

Djerba
Tougourt

Reggane

Tamanrasset

roteiro da expedição

extensão — 9.000

\a travessia, os ( umirJws surgiam à medida que a equipe avançava com seus jipes

JORNAL DO BRASIL
Esportes

Fittipaldi continua na Patrick Racing

¦ III —~~~~-*"~~^f-_ í J. Di«>inlnn An CMilIfl

Sobre Rodas

Aos 41 anos, Emerson Fittipaldi
desistiu de trocar de equipe e conti-
nuaríi nesta temporada defendendo o
vermelho c branco da milionária cs-
cuderia Patrick Racing, com a qual
ficou cm décimo lugar ano passado.
Já o campeão mundial de turismo do
ano passado, Raul Boescl, usou o
título que conquistou na Jaguar como
trampolim para uma equipe de pri-
meira linha — a Shirson, que ano
passado tinha como piloto Al Unscr
Jr., terceiro colocado — c pela pri-
meira vez terá a chance de fazer uma
boa temporada.

São esses os dois nomes que re-
presentarão o Brasil |o Campeonato
Norte-Amcricano de Fórmula-lndy,
cujas emoções começam hoje, com a
primeira sessão dc treinos classifica-
tórios para as 200 milhas dc Phoenix,
no Arizona, um circuito oval de ape-
nas uma milha. Outro destaque da
prova será o colombiano Roberto
Guerrcro, que tentará repetir sua
vitória do ano passado em Phoenix
depois de recuperar-se do traumatis-
mo craniano provocado pelo acidente
que sofreu nos treinos para as 500
Milhas dc Indianápolis, cm setembro.
A prova deste domingo será trasnmi-
tida pela TV Bandeirantes a partir
das 17h.

Quando se trata de falar dos gran-
des favoritos, porém, os maiores no-
mes continuam sendo os de Bobby
Rahal, que ano passado tornou-se
bicampeão em circunstâncias
curiosas, marcando exatamente o
mesmo número de pontos — 188 —

que lhe deu o título de 86 e merecen-
do da imprensa especializada o apeli-
do de "rcplicante": c Michael An-
dretti, filho do velho Mario, outro
"replicanie" que ano passado sagrou-
se vicc-campeão pela segunda vez
consecutiva.

Mas c claro que o próprio Mario
Andretti não pode ser deixado de
fora das previsões. Aos 48 anos. este
ítalo-americano que foi campeão de
Fórmula-1 em 78 c de Fórmula Indy
cm 84 mostrou ano passado que ainda
está em forma, conquistando oito
polc positions. Problemas elétricos
constantes com seu Lola-Chcvrolet só
lhe permitiram vencer duas provas e
ele terminou a temporada em sexto
lugar, mas acha que pode ter mais
sorte desta vez. "Trabalhamos inten-
samente nestas férias, muito mais do
que nas três últimas temporadas jjun-
tas", disse Mario ao chegar a
Phoenix.

Outros dois brasileiros que ti-
nhani esperanças dc estrear na Fór-
mula Indy neste fim dc semana terão
que se contentar em assistir à corrida
dos boxes. A dupla da GF Racing —
Giupponi França, cujas iniciais dao
nome à equipe, e José Romano —

juntou todas as suas economias e
preparou um March do ano passado
para participar do rookic test (teste
de novatos), no circuito californiano
de Willow Springs. na última semana
de março. Mas, suas aspirações ter-
minaram com o carro em chamas na
pista. O próximo vestibular para a
Fórmula Indy só será realizado em
junho.

Mario Andretti previu que, a par-
tir dos treinos de hoje, o recorde de
classificação do circuito dc Phoenix,
que ele próprio estabeleceu em 1986,
estará ameaçado. O ítalo-americano
está certo de que vários carros conse-
guirão ir além de sua marca dc 266.7

quilômetros de média horária. Vale
lembrar que, na Fórmula Indy, a polc
position c premiada com pontos.
Também pontuam os 12 primeiros
colocados na prova e o piloto que
lidera a corrida pelo maior número de
voltas.

Calendário da Indy

Fotos do Douglas do Oliveira

10/4, Phoenix (circuito oval)
17/4, Long Beach (de rua)
29/5, Indianápolis (oval)

5/6, Milwaukee (oval)
19/6, Portland (misto)

3/7 Cleveland (misto)
17/7, Toronto (rua)
24/7, Nova Iorque (rua)

7/8, Michigan (oval)
21/8, Pocono (trioval)

4/9, Mid Ohio (misto)
11/9, Elkhart Lake (misto)
25/9, Nazareth (oval)
16/10, Laguna Seca (misto)

6/11, Miami (rua)
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As grandes 
^distâncias 

marcam a travessia do Saara, um desafio para os brasileiros

Brasileiros descobrem o deserto

Travessia do Saara

mostra mistério e

exotismo da África

Cláudia Ramos

A 
imagem que se faz do deserto do Saara
é dc um local com pouquíssima vida e

monótono. E por influencia do cinema holly-
wodiàno, cheio de odaliscas e shciks. A
realidade, no entanto, mostrou a Milton
Tesserolli Filho, Kiko Magalhães, Douglas
dc Oliveira e Toni Velasques o deserto Como
uma parte da África exótica c misteriosa. Nos
12 mil quilômetros percorridos em 48 dias —
14 dc fevereiro a 1 de abril abril — viveram
emoções c agradáveis surpresas.

"Tudo o que sabíamos da África era
através da leitura c pesquisas. Traçamos o
roteiro cm seis meses, dentro dos que já
haviam sido realizados" — explicou Kiko. 25
anos, um dos mais jovens do grupo, mas
veterano em viagens. Junto com Milton já
percorreu os Andes, a Amazônia e ainda este
ano pretende conhecer Salto Angel, na Vene-
zuela. Não hesita, porém, cm afirmar que a
África foi a experiência mais marcante.

"O deserto não é só areia e cascalhos. A
qualquer momento pode-se encontrar um
poço de água natural ou mesmo dc petróleo"
— acrescentou Kiko.

Dentro das lembranças que trouxe, as
mais marcantes foram as tempestades de
areia, que deixaram sem rumo durante cinco
dias, debaixo dc fortes ventos, correndo o
perigo de afundarem, e a dc gafanhotos. Se
na primeira quase perderam a rota. na segun-
da ficaram com os carros — dois Toyotas c
um Landrover — completamente verdes.
Dos escorpiões, Kiko também não se esque-
'ccrá. Contou que, para não correrem risco dc
vida ao se exporem a picadas, dormiam nos
bancos traseiros dos carros, transformados
cm confortáveis camas. E, muitas vezes,
durante as tempestades, cozinhavam nos pró-
prios carros.

A amabilidade do povo africano, limitada
pela língua árabe e francesa, abrigou-os di-
versas vezes. Em uma delas, em meio a uma
tempestade, foram convidados por dois jo-
vens a partilharem seu jantar — macarrao —
na casa de ambos, onde acabaram dormindo.

"O povo africano c doce e receptivo.
Basta respeitar seus costumes e regras para
conviver bem" — comentou Milton, contando
os muitos momentos cm que tiveram dc inter-

Beatriz

A expedição partiu de Tíuiis e terminou em Casablanca
o que traziam e no final quis trocar dois galões
de combustível por camisa c caneta bic. Em
uma dessas trocas, Milton adquiriu bonita faca
do povo tuaregue, feita em latao e prata,
muito comum nos filmes de Hollywood.

Para os iniciantes em viagens, rccomen-
dam cuidado com o material: combustível
extra, comida, roupas adequadas e, principal-
mente, estar em ótima condição de saúde.
Aconselham também ao grupo estudar a re-
gião a ser visitada, para não acontecer nenhum
imprevisto que transforme a viagem em pesa-
delo. Nos 48 dias que via jaram, gastaram cerca
dc 68 mil dólares (CZ$ 10,2 milhões), ajuda-
dos por 13 empresas que os patrocinaram,
entre elas a Pirelli. de São Paulo. A única coisa
que sc arrependem de não ter levado foi mais
canetas c blusas, especialmente dc clubes dc
futebol."É incrível como eles conhecem o nosso
futebol e perguntam sobre Zico c Pclé. Ouan-
do souberam que o Douglas jogava bola,
mesmo dc brincadeira, transformaram-no em
herói", finalizou Milton.

Milton trancusco
Tesseróii Magathaes

romper a viagem para tomar chá ou trocar
utensílios com os habitantes — um verdadeiro
ritual, demorado c prestigiado. Outro aspecto
impressionante na opinião do grupo c o valor
dado aos materiais industrializados, pratica-
mente inexistentes na região. Milton ficou
abismado quando um africano pediu para ver

O caso

Indy Brasil

uem se lembra? Nos meses que antecederam o
GP do Brasil de Fórmula-1 do ano passado, o

assunto andou freq"uentando as páginas dos jornais: a
empresa de marketing de Emerson Fittipaldi queria
trazer para o Brasil, mais precisamente para Interlagos,
unia etapa do Campeonato Norte-Amcricano (há quem
o chame de Mundial)'de Fórmula Indy. O caso ganhou
ares de escândalo quando o então presidente da
Confederação Brasileira de Automobilismo. Joaquim
Melo, vetou sumariamente a idéia. Ele entrou em
pânico com a possibilidade de Bcrnie Ecclestone sc
irritar e levar embora a F-l. caso os americanos
montassem seu circo por aqui.

O episódio teve pelo menos um lado bom: expôs
as bases polêmicas do contrato cnlre a CBA e Ecclesto-
ne — que. como promotor da F-l, tomava para si os
direitos exclusivos da organização dc qualquer prova
internacional em território brasileiro. Emerson recor-
reu ao Conselho Nacional dc Desportos e ganhou a
parada: a tal cláusula do contrato foi considerada
"contrária aos interesses nacionais". O caminho para
os dólares americanos estava declarado aberto. Quem
sc lembra?

Uma prova cm caráter "experimental chegou a
ser marcada para novembro do ano passado, contando
com o apoio de Luciano do Valie e a IV Bandeirantes
na organização. Emerson deu entrevistas prevendo que
os velozes carrinhos da Indy atingiriam uma media
horária em torno dos 3(10 quilômetros no anel externo
de Interlagos. Mas novembro chegou, passou, c aquela
que seria a primeira prova da categoria na América
aqui de baixo não aconteceu. Nem se falou mais no
assunto. O calendário deste ano está pronto c também
ali. entre os nomes de 15 circuitos, não sc encontra
nada parecido com Interlagos.

A idéia gorou? O apoio dos patrocinadores não
foi suficiente?'Talvez, mas não era isso que indicava o
depoimento do representante da Championship Auto
RacingTeains (CART), organizadora da Indy, à revis-
ta italiana Auto Sprint, logo depois da briga Emerson x
CBA. Um tanto indignado com os rumores de que o
Brasil sediaria uma prova da categoria, ele disse que
não tinha autorizado ninguém a negociar pela entidade.
Mas não é só isso: desde que assumiu o cargo, logo
após a tal briga, o novo presidente da CBA, Piero
Ciancia, jamais foi procurado por qualquer pessoa
interessada em trazer a Fórmula Indy para o Brasil.

Pelo rumo que a coisa tomou, o caso Indy Brasil
ficou com um jeito meio desagradável de farsa proníò-
cional — estratégia muito usada no esporte brasileiro,
mas da qual um nome consagrado como Emerson
Fittipaldi certamente não precisaria lançar mao. No
mínimo, ficou faltando uma explicação para os Ias da
categoria no país. ¦ ¦ ¦

Não que eles — os fas brasileiros da Indy — sejam
tão numerosos assim. Mais do cjue os tediosos circuitos
ovais, o grande problema parece ser a bandeira amare-
Ia que, já qualquer momento, pode embolar tudo.
destruindo vantagens longamente construídas. Com
ela, Gerhard Berger teria provavelmente vencido o C>P
do Brasil. Ou mesmo Piquei. Sai a técnica, entra a
roleta-russa, perdão, americana.

Sérgio Rodrigues

Moreno bate recorde

da F- 3.000 em Snetterton

Mais uma vez excluído da Fórmula-1. o brasileiro
Roberto Pupo Moreno voltou à Fórmula-3.000, e no
primeiro treino no circuito dc Snetterton, bateu o
recorde da pista com o excelente tempo dc 53.80.
pilotando um Reynard 88D-Cos\vorth, recém-saído dc
fábrica.

"Quando começamos a andar, o carro já virava 55
segundos cravados. Aí ele foi melhorando, e com pneus
novos quebramos o recorde", contou Moreno, o único
brasileiro na F-3.000 este ano. O recorde anterior do
circuito inglês pertencia a Andy Walkice, que com uni
Ralt RT22 — Cosworth, virou em 54.70.

Moreno nem treinaria cm Snetterton. pois os
planos da sua equipe (Bromlcy Motorsport) eram
setiuir para o circuito espanhol de Jerez de La Frontera,
onde começa o campeonato de F-3.000, no próximo dia
17. Mas o caminhão que transportava o carro quebrou
ainda na Inglaterra, forçando a equipe a se manter no
país por mais uma semana.

Os seis mais rápidos do treino de ontem foram
Moreno, o único com Reynard; Mark Blundelí, da
Inglaterra! com Lola TS8(54.40); Volker Weidler. da
Alemanha, com March 8813(56.00); Paul Bclmondo, da
França, com Lola TS8(56.00) e Alfonsò de Vinuesa, da
Espanha, com Lola T8S (56.10).

Desclassificação — O brasileiro José Cordo-
ba, que faz sua segunda temporada no automobilismo
inglês, ganhou mas não levou a primeira etapa do
Torneio Esso de Fórmula Ford 1.600, realizada no
último dia 27 de março. Cordoba foi penalizado
severamente, por direção perigosa, perdendo a vitória,
recebendo uma multa dc 100 libras e uma suspensão de
30 dias.
O piloto brasileiro foi desclassificado logo após a

corrida pelos juizes de pista que o viram excluir da

nròva alguns de seus concorrentes, que também protes-
taram contra sua conduta. Cordoba ja recorreu aos

tribunais esportivos para garantir sua presença nas

próximas etapas do torneio.
Friedrich — Depois de treinar com seu Berta-

VW da equipe Ipiranga no autódromo de Buenos

Aires, o brasileiro Leonel Friedrich, atual campeão sul-

americano de Fórmula-3. acredita numa vitória já na

abertura da temporada deste ano, no próximo domin-

go, no circuito uruguaio de El Pinar, próximo a

Montevidéu.

O motor do seu carro pode roncar tão bem quanto 
os motores dos Grandes Prêmios de Fórmula 1.

PETROBRAS
Abasteça com a

melhor equipe

F
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Vannick Noah x Darren Cahill americanas no Japao, general James B. Davis, com Seul para garantir o bom andamento dos (,jcs c d^js ^gcys, hum dia em que o vento arrebenta, quanto mais eles. Nossos jogadore's
Henri Leconte x Mark Woodforde no desde janeiro. Jogos Olimpicos. A preocupaqao com atenta- qu mujtos' jogad0res| Nelson, campeao sao vftimas dos calcndarios politicos. Isso que o-'
Bmno9Oresaar x Paoto Cane Davis nao quis comentar os pianos antiter- dos armados da Coreia do Norte aument tambem do US Open em S3, tem duas tacadas Fiamengo esta fazendo e crime. Joga la, venv

Slobodan Zivoiinovic x Francesco Canceiotti roristas ja em andamento, mas garantiu que com a descoberta de que o governo i e- de vantagem sobre um grupo de 2(1 jogadores, correndo e joga aqui. 0 futebol e um dos.
¦ Paraguai x Nova Zelandia homens poderao ser utilizados antes, corcano contratou uma agente para explod emrc e,es 0 alenla0 Bernhard Langer e o csportes mais violentos. Fazer mais de umai

«*53f§g:- fb-—
Roland Stadler x Leonardo Lavalle 11 nJfin m|) snidados norte-americanos ba- piano que visava a desestabilizaqao dos Jogos .

^Jorge^w^^ _scados no Japa0 sa0i na opiniao do general. Olimpicos de Seul. _

Jaguaperi passa t . ~ j „ 
aueda 

0ntem na Gavea fei 
SS^SSff55g|

7f)f) J UUlMJ.I'Wo oWv l'Pdreo: 1° — Gela, G. F. Almeida 2" Mister %JV segunda etapa do 3" Circuito da Assoeia^ao de
OS I \J\J l/io' t (Ju . EvandroTelxeira—6/4/88 Vinnna. .1. Pinto 3" General Gutierrez. J. 'I 

Surfe da Barra da Tijuca. no fim de semana, <]m
, A hora de provar Ricardo Vencedor '(5) 1,60 Inexata (56) 10.80 frente ao inimero 3.100 da Avenida Sernambetiba. A primeira

PHI 4.i SP&imfLOS mm fiirff* h6 RnHnDBi Place(5)'^B^Iace'(6)-2.00 Exata (5-6) 15,20 etapa foi vencida pelo desconh|cido Alzair <JejOliveira, qpeV,n ocgu/iuuo 
que nQ turre na Triexata^^(5-6-8) 42,00 tempos: lmin()9s; ( surpreendeu os favoritos Eduardo Dura e Alex e Frtd

Jaguaperi. dos Haras Sao Jos<5 e Expe- Invar nam mulh&r 2° Pirco: T'Eightyfour. G. F. Almeida 2° Guarana.
dictus, foi o destaque dos aprontos matinais iufeaJ tJ Chabablik, J. Aurelio 3° Canalou. J. Ricardo
no Hipodromo da Gavea. Montado por Vencedor (1) 1.70 Inexata (14) 3.00 Place (I) Motonailtica.— A empolgagap de Wilsinho Fit,ti-
Gonqalino Feijd de Almeida passou os 700 TliTiaria Luiza e Gislene, as unicas. 1,60 Place (4) 1,80 Exata (1-4) 4,60 tempo": paldi e de \ico Mauro. que esperam melhor desempenho de
metres cm 43s eravados, sempre ajustado e IwL joquetas cm atividade no turfe 2minl0s2/5. seus barvos no GP de Santos, sabado. as 12 horas, na Praia da
correspondendo em todo o percurso. Vai c.,rjoca consccuiram superar dois aciden- J" Pdrco: 1" Pleasant. L. Godinho 2" Atter- Eihcada. promete devolver a disputa do titulo da categopa
deslocar apenas 52 quilos e dificilmente sera ; ^ d'0 c • - rccupcradas mint. L. S. Santos. 3° Bolicho. M. B. Santos forqa livre do Campebnato Brasileiro Offshore o equilibfio
derrotado no domingo a tarde se confirmar. ub m 

1 ' 
, , ^ ,u„ar iiiKr Vencedor (5) 7.10 Inexata (45) 112,90 Place que a competiqao havia perdido com a disparada na frente de

Para o Grande Prem.o Gcrvas.o Seabra Sara ^ Sheres no HWdromo da Ga- 
' ' 

Jjjgj (5) 3.70 Place (4) 6.S0 Exata (5-4) 128.60 Marcos Santarelli, da Cobra. |
vinos ammais foram vistos aprontando. O P^aas mutneres no mpociromo aa ua —JfllB Triexita (5-4-3^ 999 00 temno- IminlOs :
que deixou melhor imprcssao foi Jive, que vea. Gislene vai ser a primeira a estrear. H 'WMM r' 

Rnv il R ir A P ,w, t' .=====
scm ser apurado em todas as suas reservas Na prtxima segunda-feira, no oitavo pa- IA r,™ 1, iS , r r !
fez 50s nos 800 mctros com Jorge Pinto reo, os turfistas vao ter o prazer de ve-la . .)i,r )<;\ L ki,\ a mi »
sempre muito tranquilo em seu dorso. Esta na raia. Maria Luiza. ainda na escola de Pi.rt mTmnwlflK I fill Fvi'n 5 Mq'70 _ 1 I

SeSSnf £.,0n"a 
° profissjonais de lurfe. serfi a pr6,im. 

|HEEjggK >^1
Chalais. do Haras Santa Ana do Rio atraqao daqui a dois meses. 5" Pireo: 1° Kimura. J. Aurelio 2° Adevi. J.

Grande, realizou apronto suave nos 800 Gislene sofreu uma queda violenta em ¦¦pHngpHH Machado 3° Boquero. C. Valgas Vencedor (7) m
metres. Montado pelo h'der da estatistica, dezembro e por coincidencia a dois dias de HSB^^^5I^^SS88m8w8 1,20 Inexata (57)4,50 Place (7) 1.10 Place (5) ju~ £1 Jorge Ricardo. assinalou 56s escassos sempre sua estreia nas pistas, o que acabou n.io Qisleiiea estreantc 1,60 Exata (7-5) 5,70 Triexata (7-5-4) 79,00
muito faeil. Saturday's Night, outro Candida- acontecendo. Sofreu traumatismo na ba- tempo: lmin23s. ' -
to ao classico, agradou pela mobilidade no cia e 0 cavalo que a derrubou, Chestnut, m. , nlmp„ nilori>m .J ff> pdrea 1° Lacinante, C. Lavor 2° Income,
trabalho de 51s nos 800 metros. venceu disparado na direcao de outro mais do que nunca querem provar que F. Pereira 3° Xango, J. Ricardo Vencedor (8) tFioreChiaro que vemde vitoria recente aprendiz da escola. Com 19 anos, Gislene estao enganadosaqueesciiicp^^^^^^ que 26,90 Inexata (8-10) 47,20 Place (8) 6,10 Place !' sobre Sihcle Cat, apenas galopouna raia P 

,,, no turfe s6 hd lugar para homens. (10) 2,00 Exata (8-10) 74,70 Triexata (8-10-12)grande montado pclo redeador F. Silva. garame. n^uia t • i"u,ul WniiT.mm' iminUd/1; a '
Maiakowiski aprontou os 800 metros em estar na pista segunda-feira montando o Em nenhum momento, enquanto es- 28-,00 Temjw. lmin14sl/5 WBb
49S2/5 tocado por Carlos Geovani Lavor. O cavalo Janin. t.ve cm convalescencia, pense. em aban- 7> Pirea V H®Clacksm, J.^wardo 2. .
conipanheiro Single realizou apronto suave s . . • H nnuro donar as pistas , garante Maria Luiza. Jaidan. J. Mach. d , ^ ,
de 600 metros em 40s Maria Luiza, 17 anos, passou quatro • , r ho Vencedor (6) 2,30 Inexata (6-7) 3,00 Place . nnriffihiilonoc/Hna

^ndessa Eva, estreante do Haras Santa mescs no gesso depois de cair do cavalo <6>1 (7) 2'0,° Triexa,a (6' A® COIltribUi$OeS/dO_a- ,
Ana do Rio Grande, aprontou devagar os Dardo Agudo, treinado por Joao Guilhcr- . _ .. . _ 

7-1) 25,OQjTempo. lmin9sl/5. C06S ci lgr©J8.S p0d6X*3.0 11 600 metros em 40s montada por Jorge Ricar- me Vicira Durante os matinais, o cavalo d? J .qu 'j 8«r d° aPoio e ao reco- Pdrea 1° Karolit. A. Ramos 2 Votante, J. car dpdliridas da rendado. Nice Maximo, um dos favoritos do « ,^S^ernibou A ioaueta bat<$ nhecimento do esforqo das duas joquetas. Ricardo 3° Jatafba, J. Pinto Vencedor (9) 6.60 SCr fleaUZiaaS aa renaa
' 

quarto pareo nao precisou ser apurado para na cerca e Ioeo em secuida caiu na vala Atualmente Gislene e Maria Luiza ja Inexata (1-9) 15.30 Place (9) 3.10 Place (1) brilta?marcar 52s nos 800 metros. na cerca e Jogo em seguidm»i , conquistaram seu espago e o preconceito 1,80 Exata (9-1) 48,SO Triexata (9-1-5) 104.00 ¦ ,
Dragao Negro, com Jorge Ricardo, nao fraturando a perna, roi ai L' ' ficou para tnis. A possibilidade de voltar Tempo: lminl6s4/5. '

precisou dar tudo para marcar 44s nos 700 maneira como cai poderia ter sofndo algo sofrCr um acidente nao assusta e Maria Pdrea 1° East Indies, J. Ricardo 2° Fata Veia a reSDOStametres num otimo apronto para o oitavo mais grave", fala com convic^ao. Luiza resume bem a obstinate de alcan- Morgana, C. Lavor 3° Out of Touch P. Cardo- i
pareo. Openly, que reaparece bem prepara- Mas as duas meninas se orgulham de qar o succsso: "So nao cai de um cavalo so vencedor (7) 2.60 Inexata (37) 14,80 Place dia 15 no JB.
do. aprontou com Daniel Neto e fez 44sl/.">, tcrem desistido E pelo contrario, quem nao monta." (7) 2.10 Place (3) 2.80 Exata (7-3) 25,00 '

; muito tranquilo em todo o percurso. Battant nao terem aesistiao. l Triexata (7-3-10) 85,00 Tempo: lmin09s3/5. ¦
. marcou 38s nos 600 metros com J. Queiroz. 

sexta-feira, 8/4/88 ? 1" caderno ?«•«glTurfe/Esportes
JORNAL DO BRASIL

João Saldanha

nao cair na

Zico e Roberto

Zico 
c Roberto estão de

novo na onda. Muitos •
dizem que cstüo assim por- vm-:

acentuada. Outros alegam fp
que o brasileiro, em media,
é assim mesmo. Pura con-
. ;«ia fiada de quem faz do
futeu 1 um campo de expe- ''''
riências fsicas c naturais ...
ou, pior ,'nda, um campo experimental. Os"
jogadores . 1 > uma espécie de pilotos dc provas.
Piloto dc pre a é aquele que entra primeiro no
avião ou o que experimenta novas adaptações.,.
Pois c, e se o parafuso não está bem ajustado?"
Mas assim acontece com o jogador brasileiro que
exatamente na época de sua maturidade muscur,
lar, firmeza e rigidez para futebol começa a dar'
bicho. Se fosse o brasileiro comum, nordestino"
em particular — como se sabe, o nordestino"
alcança em média 54, 55 anos, ao passo que ó"
sulista alcança facilmente a média de 65 anos.
Segundo o que estava neste mesmo Jornal cm
matéria de ontem — sobre a longevidade de
nossa gente. As estatísticas, com seus números '
frios, estão ao alcance de qualquer um.

Mas isso é o brasileiro comum. O atleta tem'
um pouco mais de capacidade muscular. Temos,
de reconhecer que um pouco menos de média de
vida. Isto, o atleta de competição. O esporte
competição, digam o que quiserem, não é saudá-
vel. A não ser o que se baseie na máxima de ,
Rocky Marciano, o grande campeão mundial de
boxe que terminou cedo e invicto. Rocky insistia"
sempre com seus treinadores quando lhe pediam
mais um bocadinho — "Come on, Rochy". Ele
se limitava a responder: — Hoje não, estou,
cansado. "u"i> I

E com sobras dc razão. Fico com pcnan
quando vejo cidadãos correndo nas praias ou
calcadões, quando, trôpegos até, mas de olho
firme no relógio ou nas distâncias que estão,
marcadas. Pra quê? Não sei. Só sei que aumen-
tam muito o número de cardiologistas no fim
destes percursos. Tem um até que fez seu sanato-:
rinho dc socorro urgente bem no meio dc uma'
série de campinhos de futebol society. Seu ánúii-.
dio diz várias coisas: Diagnóstico das moléstias,'
do coração, oxigênio, cirurgia rápida e outras.
Agora, aprimorando seu campo de atividade,
pode ser lido no final da placa (que se encontra!
em uma estrada importante) o seguinte: Remq,-,
ções.

Zico e Roberto, exatamente na faixa de1
apogeu, estão acabando. Estão no lucro aliás. Os

i jogadores profissionais de primeiro time geral-
mente penduram as chuteiras ali pelos trinta. E"
bem cnvclhccidos muscularmente. São vítimas'
de duas coisas: o excesso de jogos, viagens e'
desconforto atlético — pois trocam de colchão e
travesseiro várias vezes por semana. E quando'
vejo um coroa na praia, correndo, suando muito,"
um rito que provoca um risco branco na face, e I51
vai o trouxa amigo correndo contra a vida. D,^'
vontade de perguntar: Se você está com pressa
por que não toma um táxi?

Sem dúvida a saúde do homem está io;
calcanhar. Sim, pois então caminhe. Canr .hei
quanto puder. Dois, três quilômetros. Mas >an-
sou, parou. Descanse bastante, nem que se já'
sentado no chão. Somente quando sentir que-
suas batidas estão normais, recomece. E se elas
demorarem a recuperar, vá correndo ao médico:1
É o melhor exercício — andar sem pressa e sem1
obrigação de distância. Siga o conselho de'
Rocky: cansou, parou.'

Os nossos dois craques, de acordo com ó1
calendário brasileiro, feito por leigos, estão prdj
cocemente sentindo. Eles têm a quilometragem
dc um carro de praça, de um táxi. Sc o táxi se
arrebenta, quanto mais eles. Nossos jogadordís1
são vítimas dos calendários políticos. Isso que b"
Flamengo está fazendo é crime. Joga lá, vem-
correndo e joga aqui. O futebol é um dos.
esportes mais violentos. Fazer mais de umai
disputa semanal é vender a saúde. É se condenar

I à morte precoce. Íoj

Maguila firma

novo contrato e

confunde técnico

SÃO PAULO — O campeão brasileiro e
sul-americano dos pesos pesados, Adilson Ro-
drigues, o Maguila, continua dando provas de
sua imprcvisibilidadc fora dos ringes: ontem,
em mais uni lance dos confusos movimentos
que o levaram às escondidas ate os Estados
Unidos no final de março, ele assinou novo
contrato com a Luqui Propaganda Promoções
e Produções Ltda.i causando o efeito "de um
direto" cm seu próprio treinador, Miguel de
Oliveira.

O anúncio do novo contrato foi feito pelo
pugilista, numa coletiva à imprensa na presen-
ça de dois diretores da Luqui. José Francisco
Coelho Leal e Ramón Boneíls. Duas horas
depois, em outra coletiva sem a presença de
Maguila, que alegou necessidade de descan-
san Miguel de Oliveira mostrou-se surpreso
com a notícia do novo contrato porque ele
mesmo foi testemunha de um documento
assinado pelo pugilista, nos Estados Unidos,
delegando à Sports Productions Inc., dos nor-
te-americanos Paul Corvino § Rocky Grazia-
110, o direito de empresar suas lutas. "Temos

que respeitar o livre arbítrio do Adilson,
comentou Miguel de Oliveira, "mas acho que
ele terá que decidir-se por cumprir um dos dois
contratos."

As coletivas de ontem, convocadas pela
Luqui c pelo advogado Aranhatma Ozi. deve-
riam esclarecer os motivos da viagem de
Maguila aos EUA — onde ele treinou com
sparrings locais e até se encontrou com Mikc
Tyson, na apresentação à imprensa da luta que
o campeão mundial fará com Michael Spinks
—, mas o surgimento do novo acordo com
validade de dois anos e mais abrangente do
que o anterior acabou complicando ainda mais
a situação.

As outras partidas Masters — Uma surpre-
V sa no primeiro dia do Masters

jà americano, que abre o chamado
Grand Slam do golfe mundial: o

 veterano americano Larry Nel-
son, 40 anos, vencedor do Campeonato da
PGA, ano passado, saiu na frente, com um
cartão de 69 tacadas, três abaixo do campo de
Augusta, cidade da Geórgia. Foram três bir-
dies e dois bogeys, num dia em que o vento
ajudou muitos jogadores. Nelson, campeão
também do US Open em 83. tem duas tacadas
de vantagem sobre um grupo de 20 jogadores,
entre eles o alemão Bernhard Langér e o
escocês Sandy Lyle. O espanhol Severiano
Balesteros, um dos favoritos, terminou o dia
com 73.

Alemanha x Dinamarca — Frankfurt
Eric Jelen x Morten Christensen

Boris Beúker x Michael Tauson
Suécia x Tcheco-EslováquiaNorrkoeping

Stefan Edberg x Tomas Smid
Mats Wilander x Miloslav Mecir

França x AustráliaClermont Ferrand
Vannick Noah x Darren Cahill
Henri Leconte x Mark Woodforde

Iugoslávia x Itália — Belgrado
Bruno Oresar x Paolo Cane

Slobodan Zivojinovic x Francesco Cancelotti
¦ Paraguai x Nova ZelândiaAssunção
Victor Pecci x Kelly Evernden

Hugo Chapacu x David Lewis
¦ Suíça x México — Saint Gall

Roland Stadler x Leonardo Lavalle
Cláudio Mezzadri x Jorge Lozano

Jaguaperi passa

os 700 metros

em 43 segundos
Jaguaperi, dos Haras São José e Expe-

dictus, foi o destaque dos aprontos matinais
no Hipódromo da Gávea. Montado por
Gonçalino Feijó dc Almeida passou os 700
metros em 43s cravados, sempre ajustado e
correspondendo em todo o percurso. Vai
deslocar apenas 52 quilos e dificilmente será
derrotado no domingo à tarde se confirmar.

Para o Grande Prêmio Gcrvásio Seabra
vários animais foram vistos aprontando. O
que deixou melhor impressão foi Jive, que
sem ser apurado em todas as suas reservas
fez 50s nos 800 metros com Jorge Pinto
sempre muito tranqüilo em seu dorso. Está
outra vez cm grande forma o defensor da
Coudelaria Santa Rosa.

Chalais, do Haras Santa Ana do Rio
Grande, realizou apronto suave nos 800
metros. Montado pelo líder da estatística,

-Jorge Ricardo, assinalou 56s escassos sempre
muito fácil. Saturday's Night. outro candida-
to ao clássico, agradou pela mobilidade no
trabalho de 5ls nos 800 metros.

Fiore Cliiaro. que vem de vitória recente
sobre Silicle Cat, apenas galopou na raia
grande montado pelo redeador F. Silva.
Maiakowiski aprontou os 800 metros em
49s2/5 tocado por Carlos Geovani Lavor. O
companheiro Single realizou apronto suave
de 600 metros em 40s.

Condessa Eva. estreante do Haras Santa
Ana do Rio Grande, aprontou devagar os
600 metros em 40s montada por Jorge Ricar-
do. Nice Máximo, um dos favoritos do
quarto páreo não precisou ser apurado para
marcar 52s nos 800 metros.

Dragão Negro, com Jorge Ricardo, não
precisou dar tudo para marcar 44s nos 700
metros num ótimo apronto para o oitavo' 
páreo. Openly, que reaparece bem prepara-
do, aprontou com Daniel Neto e fez 44sl/5,
muito tranqüilo em todo o percurso. Battant
marcou 38s nos 600 metros com J. Queiroz.

Ontem na Gávea Barra — O vice-campeão mundial arrta-
É dor, Fernando Graça, é a principal atração lia

%\ IV. segunda etapa do 3" Circuito da Associação de
^T'| Surfe da Barra da Tijuca. no fim de semana, (jm

frente ao número 3.100 da Avenida Sernambetiba. A primeira
etapa foi vencida pelo desconhecido Alzair de Oliveira, qjie
surpreendeu os favoritos Eduardo Duca e Alex e Frtd
Guaraná. •
Motonáutica — A empolgaçSo de Wilsinho Fi^ti-
paldi e de Xico Mauro, que esperam melhor desempenho de
seus barcos no GP dc Santos, sábado, as 12 horas, na Praia da
Enseada, prometi devolver à disputa do título da categoria
força livre do Campeonato Brasileiro Offshore o equilíbrio
que a competição havia perdido com a disparada na frente de
Marcos Santarelli, da Cobra. '

IoPáreo: Io — Gela, G. F. Almeida 2" Mister
Vianna, J. Pinto 3" General Gutierrez. J.
Ricardo Vencedor'(5) 1.60 inexata (56) 10.80
Place (5) 1,30 Place (6) 2.00 Exata (5-6) 15,20
Triexata (5-6-8) 42,00 tempos: lmin09s;
2o Páreo: l"Eightyfour. G. F. Almeida 2o
Chabablik, J. Aurélio 3o Canalou, J. Ricardo
Vencedor (1) 1,70 Inexata (14) 3,00 Place (1)
1,60 Place (4) 1,80 Exata (1-4) 4,60 tempo:
2minl0s2/5.
3" Páreo: Io Plcasant. L. Godinho 2° Atter-
mint, L. S. Santos. 3o Bolicho, M. B. Santos
Vencedor (5) 7,10 Inexata (45) 112,90 Place
(5) 3.70 Place (4) 6,80 Exata (5-4) 128,60
Triexata (5-4-3) 999,00 tempo: IminlOs.
4" Páreo: 1° Royal Bar. A. P. souza 2o
Copertino, J. Ricardo 3" Eisberg. C. Vascon-
celos Vencedor (5) 3,50 Inexata (56) 4,00
Place (5) 2,00 Place (60) 1,60 Exata (5-6) 9,70
Triexata (5-6-7) 81,00 tempo: lmiri2is3/5
5o Páreo: Io Kimura, J. Aurélio 2" Adcvi, J.
Machado 3" Boquerõ. C. Valgas Vencedor (7)
1,20 Inexata (57)4,50 Place (7) 1,10 Place (5)
1,60 Exata (7-5) 5.70 Triexata (7-5-4) 79,00
tempo: lmin23s.

6o Pdrea Io Lacinante, C. Lavor 2o Income,
F. Pereira 3o Xangó, J. Ricardo Vencedor (8)
26,90 Inexata (8-10) 47,20 Place (8) 6,10 Place
(10) 2,00 Exata (8-10) 74,70 Triexata (8-10-12)
282,00 Tempo: lminl4sl/5

7o Pdrea Io Hit Clackson, J. Ricardo 2o
Jaidan, J. Machado 3o Full Diamond, J. Auré-
lio Vencedor (6) 2,30 Inexata (6-7) 3,00 Place
(6) 1,60 Place (7) 2,00 Exata (6-7) Triexata (6-
7-1) 25.00 Tempo: lmin9sl/5.

Pdrea Io Karolit. A. Ramos 2o Votante, J.
Ricardo 3o Jataíba, J. Pinto Vencedor (9) 6.60
Inexata (1-9) 15.30 Place (9) 3.10 Place (1)
1.80 Exata (9-1) 48,S0 Triexata (9-1-5) 104.00
Tempo: lminl6s4/5.
9> Pdrea 1° East Indies, J. Ricardo 2o Fata
Morgana, C. Lavor 3o Out of Touch P. Cardo-
so vencedor (7) 2.60 Inexata (37) 14,80 Place
(7) 2,10 Place (3) 2.80 Exata (7-3) 25,00
Triexata (7-3-10) 85,00 Tempo: lmin09s3/5.

llif <aria Luiza e Gislene, as únicas.
XvJL joquetas em atividade no turfe
carioca, conseguiram superar dois aciden-
tes graves no ano passado e já recuperadas
querem mostrar que também há lugar
para as mulheres no Hipódromo da Gá-
vea. Gislene vai ser a primeira a estrear.
Na próxima segunda-feira, no oitavo pá-
reo, os turfistas vão ter o prazer de vê-la
na raia. Maria Luiza, ainda na escola de
profissionais de turfe, será a próxima
atração daqui a dois meses.

Gislene sofreu uma queda violenta em
dezembro e por coincidência a dois dias de
sua estréia nas pistas, o que acabou não
acontecendo. Sofreu traumatismo na ba-
cia e o cavalo que a derrubou, Chestnut,
venceu disparado na direção de outro
aprendiz da escola. Com 19 anos, Gislene
garante: "Agora é pra valer", c promete
estar na pista segunda-feira montando o
cavalo Jantn.

Gislene, a estreante

mais do que nunca querem provar que
estão enganados aqueles que pensam que
no turfe só há lugar para homens:

"Em nenhum momento, enquanto es-
tive em convalescência, pensei em aban-
donar as pistas", garante Maria Luiza.

A resistência da maioria dos profissio-
nais — todos homens — no início do curso
de jóqueis deu lugar ao apoio e ao reco-
nhecimento do esforço das duas joquetas.
Atualmente Gislene e Maria Luiza já
conquistaram seu espaço e o preconceito
ficou para trás. A possibilidade de voltar a
sofrer um acidente não assusta e Maria
Luiza resume bem a obstinação de alcan-
çar o sucesso: "Só não cai de um cavalo
quem não monta."

Maria Luiza, 17 anos, passou quatro
meses no gesso depois de cair do cavalo
Dardo Agudo, treinado por João Guilher-
me Vieira. Durante os matinais, o cavalo
se assustou e a derrubou. A joqueta bateu
na cerca e logo cm seguida caiu na vala,
fraturando a perna. "Foi até sorte. Da
maneira como caí poderia ter sofrido algo
mais grave", fala com convicção.

Mas as duas meninas se orgulham de
não terem desistido. E pelo contrário.

As contribuições/doa-

ções a igrejas poderão
ser deduzidas da renda

bruta?

Veja a resposta

dia 15 no JB.

y

i

EI



t " * O I O I

[JQDAOS J
L- EM <»»¦» M H ' 1

Q ^ 

^ Bruno Vo'aa I

negotiates seriio levadas ao conhccimen- '%,
to- publico atravcs da imprcnsa. Outros '-vo.' ^*lf. ^HH^M^pP^

jogadores tambdm deverao ser sondados, 1^" T '¦^lllBlB^feff- 
,^| 

'<
entre clcs Andradc c Bebcto. f Iff /'

0 rosto inchado, a fisionomia cansada. E um Marinho bem diferente do craque de antigamente

ino 
que 

vem 
]\Iariiilio, o amargo comedo do fim

F71a /-iiiaca nan incrn Do jogador vcloz, criativo e habilidoso, restou Os amigos tambem levam boa vida com
L-/1C qUabC llaU JUgcl, apcnas o norne. Marinho. Sua casa esta sempre cheiac. nassaidas,
1/7T/p rifl hoemia EternbdribladorMM totftiniia clecounicoquepagaascontas. Por essae outras,

. r . dando dribles, mas nao nos seus marcadores. Ele c que seu salar.o de CZ$ 650 mil por mes nao da ¦

E ia foi um craque agora os usa para enganar os cobradores (nao Para 0 g;lst0-
 paga os CZ$ 90 mil do aluguel de sua casa), para Reconciliagao — Marinho se diz apai-

Roberto Prado se'esauivar dos treinos (vive inventando desculpas xonado por Iania, por quem, em 1984, foi capaz
 para faltar) e para se livrar do peso de sua propria de fazer uma declaraqao de amor em publico. Ele

/"X Marinho do Bangu, que o Botafogo contra- consciencia (costuma dizer que precisa se benzer, esperou a mulher sair, para colar nos muros das
tou como sua esperanca e salvaqiio ja nao porque sofre as conseqiiencias de algum trabalho ruas proximas de sua casa enormes carlazes com a

existe mais. A historia de sua vida, que comcqou feito contra ele). inscriqao: "Iania, eu amo voce . Esses gestos de
dramatica, ao que tudo indica nao (era final feliz. A criatividade so perdcu no campo. Fora Palxa0- 1,0 cntant(J)' .na0 foram suflclen <| Para
0 Marinho do Atlctico Mineiro, do Bangu, da gfi nao cansa <le den onstra-la. Consegue. no * J* Ho£< m<fcom « 

JJ*
SeleSao Brasileira e do Botafogo, que conseguiu ^mo dia, ir a0 Bangu. seu Cx-clube pedir Bcl° Hon^onte, e Mar.nho torce no R.o pela
fama e dinheiro como jogador, chega aos 30 anos cz$ 20 mil ao supervisor Neco, e, a tarde, reconciliaqao.
sem estabilidade financeira, com graves proble- aparecer no treino do Botafogo, no Atlantico Sul, Ha nc e a v°ntade dc rcco"strmra 

^icLi- 
Todo^ ,

mas familiares e demonstrando a mesma fragilida- Jfo apanhar outros CZ$ 20 mil com o vice- dJ R.omete jufzo. No nKunento, esta de mudanqa
de do menino pobre que morava debaixo de uma presidentc de futcbol Emil Pinheiro, como aeon- Pdrd um aPartami-nt0 cm Cc pacal J li; q "
lona improvisada num terreno de Belo Horizonte; g§u duariaftra. ralmente, sera pago pelo Botafogo Voi nv n- .
vivc pc^indo ilinhoiro criiprcstudo; undii do Fuscil Pi lr,lq„lnicraqoc „,lril,ho cap.

nnii^hchpndo1 
'entrccueaOT^cios ' de inventar para a ex-mulher, Iania, que seu Mas, a julgar pelas atitudes de Marinho, ele .1 

lif-nnic fl-1 morte do filho Marlon de um ano e carr0 llavia sicio roubado< s() Para na0 lcvar uma esta mais perto de um triste fim de carreira do que
P mew na vesnera do carnaval' Mario Josd bronca por ter chegado tarde em casa—, muitos de vo|(ar a |ncantar os torcedores com seu
it™ RpU Fmilimo o famoso oonta-'direita Mari- julgam jesperto: Mas e ingenuo. Com uma boa futchol. 0 "menino mimado" de Castor de An-
nho nu'rica mais 

'recuperou 
sua fisionomia. 0 conversa, qualquer um pode passa-lo para tras. (,radc que scmpre teve alguem para passar a mao

rosto e os olhos cstao inchados. Sao os efeitos das No fim do ano passado, por exemplo, Man- em sua cabeqa, demonstra hoje nao ter cstrutura
noites perdidas em farras e bebidas, o futcbol nho pagou CZS 1,1 milhao por um Mercedes- para caminhar sozinho. Perdeu ate o bom humor,
cida vez mais em segundo piano Benz 19S0. Nao demorou, o carro comeqou a dar "Ele anda diferente, passou aqui cm Bangu,

Marinho nao pensa em jogar domingo contra problemas. Acabou por descobrir que o motor era contou algumas piadas, mas nao nu. Perdeu a
o Friburguense. Alega falta de condiqoes fisicas. de Passat. Com muito custo, conseguiu desfazer gra?a", contou o supervisor do time de juniores
Suas pernas nao agiientam o peso da vida boemia. negocio. do Bangu, Fernando. I

'
Raimundo Valenlim

===== . 
Juniores come§am

neiro e Corfntians, tamber^ interessados em flHjH

co^doMundo-AHFAcv,™ . JBy a trabaihar para o
um telex a CBF confirmando que vai receber os O 1 A •
enviados brasileiros dia 19 de maio, para tratar r-f>., •, Sll I - A TTIPVI PJl Tl O
da realizagao do Mundial de 94. No dia seguinte ^ f?"' fllUV/1

^rao 
ouvidoj os enviados de Marrocos e dos 

£ v V 
A Sclegao Brasileira junior que se prepara

Botafogo — Finalmente o tecnico Pi- rolou a bola rlipido ontem em' Moqa Bonita e
nheiro e o preparador ft'sico Raimundo Nonato I>**"**** complicou a defesa do Bangu, que so chegou ao
vao conseguir realizarum treinamento longe dos gi cn.1Pa,c (! a "• MP de Taos.44'
mosquitos que infestam o campo do Hotel \\V^\ i^ minutos do segundo tempo. A atuaqao da equipe
Atlantico Sul. 0 time faz coletivo hoje a tarde hi - <c deixou o tecnico Rene Simoesconfiante na possibi-
no estadio Caio Martins, quando sera definida a fjj. wlWR': lidade de o Brasil veneer o Sul-Americano e garan-.
equipe que joga domingo, em Friburgo, com a $£§:. 1)1 tir sua participai;ao no Mundial de 89, na Arabia _

Bahia — A goleada de 9 a 0 sobre o y' Por duas vezes o zaguciro Marcio Rossini-
Atletico de Alagoinhas empolgou tanto o Bahia cspanou na area,"para afastar a garotada". mas a ^
que o clube desistiu de concretizar a venda de Sclcqao fez boas triangula^oes; principalmente de-
Bobo, acertada sigilosamente, para o Cruzeiro. pois da entrada do meio-campo Assis, que so esta
Brasiloiros — A cotaijao de jogadores s !* 

| 
W* sendo aproveitadonii segundo tempo dos amistosos

, v : wmKs W - m.
^Vipii M| * %.

Como devem ser declarados os rondimentos

de alugudis?

Pelo valor bruto ou liquido recebido?

Essas e outras informagdes df|i 15 no JB.,

Bruno Voiga

Os italianos 
já 

estão

que 
vem

ssis, com toãaaSeteção, enfrentou bem a marcação do Bangu

O rosto inchado, a fisionomia cansada. E um Marinho bem diferente do craque de antigamente

Marinho, o amargo começo do fim

Ele quase não joga,
vive na boêmia.

E já foi um craque

Roberto Prado

/\ Marinho do Bangu, que o Botafogo contra-
W tou como sua esperança e salvação já não
existe mais. A história de sua vida, que começou
dramática, ao que tudo indica não terá final feliz.
O Marinho do Atlético Mineiro, do Bangu, da
Seleção Brasileira e do Botafogo, que conseguiu
fama e dinheiro como jogador, chega aos 30 anos
sem estabilidade financeira, com graves proble-
mas familiares e demonstrando a mesma fragilida-
de do menino pobre que morava debaixo de uma
lona improvisada num terreno de Belo Horizonte;
vive pedindo dinheiro emprestado; anda de Fusca
no lugar do antigo Mercedes Benz; e passa as
noites bebendo, entregue aos vícios.

Depois da morte do filho Marlon, de um ano e
sete meses, na véspera do carnaval, Mário José
dos Reis Emüiâno, o famoso ponta-dircita Mari-
nho, nunca mais recuperou sua fisionomia. O
rosto e os olhos estão inchados. São os efeitos das
noites perdidas em farras c bebidas, o futebol
cada vez mais em segundo plano.

Marinho não pensa em jogar domingo contra
o Friburguense. Alega falta de condições físicas.
Suas pernas não agüentam o peso da vida boêmia.

Do jogador veloz, criativo e habilidoso, restou
apenas o nome.

Eterno driblador — Marinho continua
dando dribles, mas não nos seus marcadores. Ele
agora os usa para enganar os cobradores (não
paga os CZ$ 90 mil do aluguel de sua casa), para
se esquivar dos treinos (vive inventando desculpas
para faltar) e para se livrar do peso de sua própria
consciência (costuma dizer que precisa se benzer,
porque sofre as conseqüências de algum trabalho
feito contra ele).

A criatividade só perdeu no campo. Fora
dele, não cansa -de demonstrá-la. Consegue, no
mesmo dia, ir ao Bangu, seu ex-clube, pedir
CZ$ 20 mil ao supervisor Neco, e, à tarde,
aparecer no treino do Botafogo, no Atlântico Sul,
para apanhar outros CZ$ 20 mil com o vice-
presidente de futebol Emil Pinheiro, como acon-
teceu quartafeira.

Pelas traquinices que Marinho faz — foi capaz
de inventar para a ex-mulher, Tânia, que seu
carro havia sido roubado, só para não levar uma
bronca por ter chegado tarde em casa —, muitos o
julgam esperto. Mas é ingênuo. Com uma boa
conversa, qualquer um pode passá-lo para trás.

No fim do ano passado, por exemplo, Mari-
nho pagou CZS 1.1 milhão por um Mercedes-
Benz 1980. Não demorou, o carro começou a dar
problemas. Acabou por descobrir que o motor era
de Passat. Com muito custo, conseguiu desfazer o
negócio.

Os amigos também levam boa vida com
Marinho. Sua casa está sempre cheia e. nas saídas,
ele é o único que paga as contas. Por essa e outras,
é que seu salário de CZS 650 mil por mês não dá
para o gasto.

Reconciliação — Marinho se diz apai-
xonado por Tânia, por quem, em 1984, foi capaz
de fazer uma declaração de amor em público. Ele
esperou a mulher sair, para colar nos muros das
ruas próximas de sua casa enormes cartazes com a
inscrição: "Tânia, eu amo você". Esses gestos de
paixão, no entanto, não foram suficientes para
mantê-los juntos. Hoje, ela mora com os filhos em
Belo Horizonte, e Marinho torce no Rio pela
reconciliação.

Há nele a vontade de reconstruir a vida. TodoN
dia piomete juízo. No momento, está de mudança
para um apartamento em Copacabana, que, natu-
ralmente, será pago pelo Botafogo. "Vou conven-
ccr Tânia a me aceitar de volta e tudo vai
melhorar", planeja.

Mas, a julgar pelas atitudes de Marinho, ele
está mais perto de um triste fim de carreira do que
de voltar a encantar os torcedores com seu
futebol. O "menino mimado" de Castor de An-
drade, que sempre teve alguém para passar a mão
em sua cabeça, demonstra hoje não ter estrutura
para caminhar sozinho. Perdeu até o bom humor.
"Ele anda diferente, passou aqui cm Bangu,
contou algumas piadas, mas não riu. Perdeu a
graça", contou o supervisor do time de juniores
do Bangu, Fernando.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

jf SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COMUNICADO SIN/SEFIN/DIPUB N° 016/88
OFERTA PÚBLICA DE

LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO

^constantes do Comunicado SIN/SEFIN/DI-
PUB n° 001, de 30.12.87, publicado no DOU do
dia 31,12.87.
Condições' Específicas:

data do recebimento das propostas e do
leilão: 12.4.88;

hora limite para entrega das propostas: 11:30
horas:

 data da emissão/liquidação financeira:
13.04.88 , ,data e hora da divulgação do resultado do
leilão, pelo Banco Central do Brasil: 12.4.88, a
partir das 17:30 horas;

Características da emissão:
PRAZO MONTANTE DATA DO
VENCER DA EMISSÃO RESGATE
182 dias CZS 30.000 milhões 12.10.88
273 dias CZS 70.000 milhões 11.01.89

Brasilia-DF., 07 de abril de 1988.
LUIZ ANTÔNIO ANDRADE GONÇALVES
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HOIE TEM!

aqui 
para 

levar Renato

Os italianos já chegaram para buscar
Renato. Pelo menos um grupo dc empresa-
rios, liderados por Antonio Caliendo (o
mesmo que tentou levar Renato para Eu-
ropa quando o Flamengo foi buscá-lo no
Grêmio), parece disposto, a oferecer 3
njilhões de dólares, cerca dc CZS 450
milhões, pelo passe do atacante.

O nome do clube é mantido eni sigilo,
mas como. o Juventus já demonstrou iiite-
rèsse anteriormente, parece o mais' certo.
Os dirigentes.do Flamengo sabem que não
terão como segurar Renato caso a proposta
seja concreta. Mas só admitem discutir a
negociação se a proposta for por escrito,
assim como aconteceu quando Zico foi
vendido ao Udinese.

Embora os italianos ainda não tenham' 
procurado o Flamengo, revelam que vie-
ram ao Brasil em condições de depositar de
imediato 600 mil dólares (cerca de CZS 90
milhões), o que corresponde a 20 por cento
do valor do passe. Há, no entanto, um

detalhe que poderá impedir as negocia-
ções: Renato não admite mais qualquer
tipo de diálogo com o empresário Antonio
Caliendo. Antes de ser vendido ao Fia-
mengo, foi convencido a assinar um do-
cumento que dá a Caliendo o direito de
receber um percentual do montante da
transação.

Renato entregou recentemente ao Fia-
mengo sua proposta para renovar o contra-
to/Ela e alta e os dirigentes já iniciaram
uma série de estudos para que possam
viabilizá-la. Porem, eles mesmos sabem
que ela se torna infinitamente inferior a
que um clube italiano poderá oferecer ao
jogador. '

Caso sejam procurados pelos italianos,
os dirigentes do Flamengo afirmam que as
negociações serão levadas ao conhccimen-
to público através da imprensa. Outros
jogadores também deverão ser sondados,
entre eles Andrade c Bebeto.

América — O técnico Cláudio Garcia
re-cebeu ontem a confirmação de que pode
contar com Renato para o jogo de domingo,
com o Flamengo. Ele não participou do treino
de ontem, com furúnculo no tornozelo, mas
tranqüilizou o técnico ao garantir que participa
do coletivo de hoje. Assim, a única dúvida de
Garcia é no ataque: não sabe se mantém Walla-
ce ou escala Márcio na ponta-direita.
Fluminense — Romerito não jogará
mais pela Seleção do Resto do Mundo que
enfrenta a da Europa, quarta-feira, na Inglater-
ra. Mas também não joga pelo Fluminense,
sábado, contra o Volta Redonda, nas Laranjei-
ras. O motivo: o jogador foi liberado "com
algumas restrições" pelo médico e assim o
técnico interino Ismael Kurtz prefere escalá-lo
só contra o América, semana que vem, e manter
o time que estreou no segundo turno goleando o
Friburguense por 4 a 0. Mas Tato tem leve
possibilidade de voltar, se Jandir, que não
treinou ontem, for vetado.
BangU — Para acabar de vez com as
especulações sobre o ponta Gilson (revelação do
Campeonato), ò Bangu vai comprar seu passe
ao Mesquita hoje por CZS 4 milhões e colocar
,um ponto final nas pretensões do Atlético Mi-

neiro e Coríntians, tambén^ interessados em
contratá-lo.
Copa do Mundo — A FIFA enviou
um telex à CBF confirmando que vai receber os
enviados brasileiros dia 19 de maio, para tratar
da realização do Mundial de 94. No dia seguinte
serão ouvidos os enviados de Marrocos e dos
Estados Unidos.
Botafogo — Finalmente o técnico Pi-
nheiro e o preparador físico Raimundo Nonato
vão conseguir realizar um treinamento longe dos
mosquitos que infestam o campo do Hotel
Atlântico Sul. O time faz coletivo hoje à tarde
no estádio Caio Martins, quando será definida a
equipe que joga domingo, em Friburgo, com a
Friburguense.
Bahia — A goleada de 9 a 0 sobre o
Atlético de Alagoinhas empolgou tanto o Bahia ,
que o clube desistiu de concretizar a venda de
Bobó, acertada sigilosamente, para o Cruzeiro.
Brasileiros — A cotação de jogadores
brasileiros é alta entre os dirigentes do Sampdo-
ria. Além de anunciar que deve renovar o
contrato de Cerezo por mais um ano, o clube
está interessado em contratar Casagrande ao
Áscoli e Alemão ao Atlético de Madri. Sobraria
o alemão Briegel.

Flagra de Adesivo
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Geovani se descobre no

Geovani saiu ontem de campo confuso
e amargurado. A todos, deu a impressão
de estar surpreso coma informação divul-
gada pela diretoria do Vasco de que-seu
contrato (terminaria em junho) fora pror-
rogado até julho de 1989. Geovani assinou,
há cinco meses, um certo documento para
que o clube lhe fizesse um adiantamento
para a compra de sua casa cm Jacarepaguá.
'-Pensei que fosse para o dinheiro ser
descontado no próximo contrato", afir-
mou. Ontem, os dirigentes apresentaram o
documento que tem o registro da CBF: é
mesmo a prorrogação do contrato até
1989.

"Li o documento apenas por alto",
disse um desalentado Geovani, preocupa-
do, principalmente, com as dificuldades
que poderão surgir a partir de agora para
stia possível transferência para o futebol
italiano. Geovani afirma que existe um
clube disposto a contratá-lo e que os negó-
cios devem se definir no máximo até maio.
"Até devolvo o dinheiro com juros e
correção monetária. Não posso perder a
oportunidade de fazer minha independen-
cia financeira", disse.

' O Vasco parece disposto a não nego-
ciá-lo (e tampouco a Romário) e admite
ate conceder um reajuste salarial. "Não dá
para sobreviver com o salário que recebo",
lamentou Geovani, que sustenta toda famí-

lia (os pais e quatro irmãos). A imagem de
Geovani, ontem, deixando o campo nem
de longe sugeria a de um jogador tão
festejado. Cabisbáixo, resmungava: "Te-
nho que aproveitar a fase atual."

Aniversário — Geovani e Mazinho
promovem, hoje, em Jacarepaguá, um
churrasco para jogadores e comissão técni-
ca do Vasco. Os dois festejam juntos o
aniversário (Geovani fez anteontem 24
anos e Mazinho faz 23 anos hoje). Com
isso, o c.oletivo foi antecipado para ama-
nhã. O técnico Sebastião Lazaroni já deve-
rá poder contar com Acácio e Romário,
praticamente recuperados dos problemas
musculares. Mauricinho se reapresenta na
próxima semana para retirar o gesso e
começar o trabalho de fisioterapia, previs-
to para mais um mês.

A situação de Roberto é diferente. Só
voltará aos treinos com bola quando esti-
ver completamente curado e não há qual-
quer previsão para isso. "E antes dc jogar
também vai ter que participar de coleti-
vos", afirmou o preparador-físico Luís Flá-
vio. Segundo ele, o novo problema museu-
lar de Roberto (agora na pantufrilha da
perna esquerda) é conseqüência do ante-
rior, que foi curado à base de aplicações do
raio laser vermelho. "Roberto sobrecarre-
gou a perna esquerda", disse.

Raimundo Valenlim

. Juniores começam

a trabalhar para o

A Rádio da Cidade

Sul-Americano

A Seleção Brasileira júnior que se prepara
para o Sul-Americano de Buenos/Aires em maio
rolou a bola rápido ontem em' Moça Bonita e;
complicou a defesa do Bangu, que só chegou ao;
empate (1 a 1), através de um pênalti, aos 44-
minutos do segundo tempo. A atuação da equipe jj
deixou o técnico Renè Simões confiante na possibi-
lidade de o Brasil vencer o Sul-Americano e garan-,
tir sua participação no Mundial de 89, na Arábia J
Saudita.

Por duas vezes o zagueiro Márcio Rossini •
espanou na área,"para afastar a garotada", nias a-
Seleção fez boas triangulações, principalmente de-
pois da entrada do meio-campo Assis, que só está
sendo aproveitado no segundo tempo dos amistosos
porque ainda está fora de forma — a comissão
técnica resolveu aplicar uma espécie de punição,
para que ele se dedique mais aos treinamentos.

"Foi bom ter acontecido jogadas mais duras e .
o time ter tomado o gol aos 44 minutos. Tudo isso
acaba dando mais experiência ao grupo, que já ,
começa a demonstrar progresso tático", garante
Renê. que quer os 11 jogadores do Brasil atacando
e defendendo, "para que o futebol brasileiro possa
evoluir desde o trabalho de base".

Até o dia 29, quando o grupo embarca para
Buenos Aires, a Seleção fará mais cinco amistosos e .
Renê Simões espera ver, por exemplo, os zagueiros jRogério c Edson desempenhando funções de cen-
troavante, quando necessário, e sendo cobertos por
jogadores que, teoricamente, são atacantes. O
Brasil está no mesmo grupo de Equador, Colômbia,
Uruguai e Bolívia, adversários que Renê Simões
considera "dificílimos".

V
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nida Sllburbana C Ccntro da m fpancmS* cerca de mil alunos para chamar mais atenijao, mas mesmo os Guanabara, onde o governador ausentc da Gloria a Praqa Saenz Pcna. Mas foram
cidadc. Tumultuaram 0 trail- U. <jos colegios Notre Dame, Pi- prcjuditados nao esconderam sua ade- tambem foi xingado. surpreendidos pelos estudantes, que ru-
sitn invadiram lima estacao Ju nheiro Guimaracs Centro Edu- siio, como a advogada Leticia Vieira, 24, Na Sao Clemente, donas-de-casa maram para o Largo do Machado em
Hr> Inptrn mns Hpsnprtarim cacional da Laeot e'das faculdades da que mora no Jardim Botanico e ficou com aparcccram nas janelas batendo panelas passeata e invadiram a estaqao. Moc nlas

¦ »¦:' 1. nnmilfcnn nun Cidade I Candido Merides mataram as o carro bloqueado 110 corigestipnamento em apoio a manifestagab; Out'ros aplau- as costas, cerca de mil pularam as roletas
asinipatiadapopula?ao,q aulasnafa^rcorrervdriosduatteWesdc m Vinicius de Moracs cinco miriutos diani a palavra de ordem: "Nao vou e tomaram uma composiqao. As portas se
batia pandas, aplaudia e jo- inajienvi' na maoe na contramadl eritan- antes de uma consulta medica marcada pagar, nao vou pagar, nao sou fillio de lecharam, mas 0 trem ficou parado uns 10
gava papej. picado do alto do"aue estavam'em urevlfe mostrando para as 8I1 em Ipanema. maraja." Na Pinheiro Machado, 0 nioto- mmutos. Os jovens promoveram uma
clos edifl'cios1, enquanto mo- um cartaz em qqe se |ja: "Nao somos A Rua Sao Clemente, em Botafogo, rista Mario Serra dizia: "Eles estao me plana e logo conseguiram chegar a

ioristas OS saudavam com as filhos de marajas." Nao poupavam foi praticamente fechada durante meia atrasando, mas tern mais e que lutar por Cineland.a
hnvin-n; Nn Hi'i 19 Hirptnres nresidente Sarnev dos nalavroes e rene- hora por alunos da Faculdade e do Cole- seu direito de estudar. La se juntaram a cerca tie 1UU dos,««)
, n nf R hJ gio Helio Alonso, da Universidade Santa Enquanto os estudantes se manifesto alunos do Colegio Impacto, que f.zeram
de 10 DCEs de todo 0 pais, , g da T(Jrrg L^jucada Ursula, do Instituto Souza Leao e dos vam em frente ao palacio, seguranijas do manifestagao durante tres horas em fren-
entre OS quais, tres do RlO cm frenPao fiBtre Dime das 6h30min colegios ADN, Princesa Isabel, An- metro evacuavam e fcchavam a estaqao te a escola, atrpalhando 0 transito na Rua
(PUC, Santa Ursula e Esta- - os estudantes safram para.0 protes- drevvs, Legran e Santa Rosa de Lima. Por Flamengo, temendo uma invasao dos Desembargador Isidro, Tijuca,,e depois
cio de Sa), reunem-se com to pclas ruas Visconde de Piraia Vinicius volta das 10h30min, eram cerca de 2.000 jovens como na quarta-feira. Devolve- .pegaram o metro na Saens Pena. Todos
ministro da Educa?ao Hugo de Moraes, Farme de Amoedo, Nasci- estudantes, que depois se concentraram ram os bilhetes aos passageiros indigna- tomaram a Rua Pedro Lessaescintaram-
Napoleao, para discutir mento Silva, Prudente de Moraes eJoana em frente a.Santa Ursula e caminharam dps por nao reccberem qualquer expl.jg 

^nochao 
durante 30 n nutos no pa 10

problema. Angelica. A ordem era ir pelo asfalto pela Pinheiro Machado ate o Palacio qao e avisaram que a linha 1 so operava do predio do MEC, cujas portas foram

Carlos Mesquita

Bl^ Tres momentos da crise provocada
WoF- MMMPI pela movimentagao estudantil na cidade:
Hr :-^P^ ; o Conselho Estadual de Educa?ao resolveV 

VoKi -Ik, tomar uma providencia — vai criar uma
' comissao para estudar os aumentos; o

jr \ Jim yp > fc. m\ W ^ ministro da Educagao avan?a um pouco
^P* Jj& jjtr jKME33&lf\ mais — diz que pode pedir a revogaao do
J$> decreto e admite iniciar punigoes; e os
¦H pais de alunos amea^am — "se nada for

feito para acabar com essa sem vergonhi-
c^' a Situaqao vai ficar incontrolavel"
(Roberto Luis Pereira, 40 anos. tres filhos

William Campos (E), da UNE, e Cesar Lemos, da AMES
que aumentou as mensalidades de CZS 2

TVTov>T Mow 1 UrsulaeCdsarPass°L'-c?te,ano-Para0 mil para CZS 13 mil).
11 dlllUI \J •) ltxcxl A. segundo semestre na UFRJ. Iambem em q ministro Hugo Napoleao passou o

I «l, Historia. Gostam de naniorar mas a luta ^ia de ontem no Rio. Reconhece que esta
0 mobilizacao estudantilvememprimeirolugar. havendo 

"muita liberdade e pouca vigilan-
•* Ex-aluno do Princesa Isabel, Cesar cia", mas, por enquanto, apenas apela as

nnnnQiri lirlfVPC entrou cedo na militancia. Com 16 anos, escolas para que excessose abusos nao se
UiyLIJJclIIl 11LIC1 Co formou o Gremio Estudantil do colegio e, perpetuem "Afinal, e injusto o reajuste

Um tem 20 anos, e diretor da UNE em margo do ano passado, j;i lutava das mensalidades acima do indice de infla-
do DCE da Universidade Santa Ursula. contra o aumcnto das mensalidades. Em ?ao." Ele disse tambem que "prego de
outro apenas 17; e vice-president! da- maio, tornou-se diretor do gremio e, em escola nao e prego do automovel para
Associagao dos Estudantes Secundaristas. novembro passado, foi eleito vice- ficar com liberdade vigiada" e acha "uma

a AMES. William Alberto Campos presidente da AMES, Zona Sul. Ja Wil- boa ideia" que associagoes de pais e
Cesar Miranda de Lemos lideram o movi- liam chegou a diretor do DCE da Santa alunos participem da indicagao dos mem-
mento que esta tomando conta da cidade Ursula em setembro. passando a diregao bros dos Conselhos Estaduais de Educa-
contra o aumcnto nas mensalidades das da UNE no mes seguinte. Carioca de gao, integrados, na maioria, por proprie-
escolas e universidades. Alem do mesmo Botafogo. Cesar e um apaixonado por tarios de colegios.
objetivo, eles tem costumes semelhantes: lutas marciais. Atualmente, faz tachwon- Pressionado por denuncias, o vice-
leem livros que tratam de educagao, eco- Jo, "sempre que tem sobrado tempo". Ja presidente do Conselho Es-tadual. profes-
nomia e sociologia, destacando-se os clas- o gaucho William prefere ir ao cinema sor Ernesto Sousa Freire Filho, prometeu
sicos do marxismo. William faz o terceito assistir filmes, desde Eles niio usuni bluck- criar uma comissao especial para acompa-
periodo de Historia na Universidade San- tie a The running 111:111, a sobrevivente. nhar todos os casos que chegaram ou

venham a chegar no conselho. Para isso.
divulgou ate os telefones do CEE: 240-

^ n ~ l financiamento e continuam pagando as 0541 e 292-0011. Mas, segundo ele, o
tillr nao aa

gada a desistir de cursar a faculdade, pois temos como revogar o decreto assinado
fin iinpijlinpritn nao tinha condigoes de fazer a matricula. pelo presidente Sarney em fevereiro."
AlIlclllv/lcllIlC'IlHJ "Tinhamos uma lista de 200 alunos Dentro dos seus limites, no entanto. os

I que gostariam de participar do programa. conselheiros serao rigorososV promete Er-
aos calouros assinado que entregamos a Caixa na espe- de mantenedora caso algum abuso seja

Enquanto centenas de alunos reivindi- ranga da reabcrtura do credito," disse provado". Entre os abusos esta, porcam, nas ruas, o fim do decreto 95.720, Maria Paixao. "Tambem obtivemos uma exemplo, a cobranga em OTN: "Isso e
que libera o valor das mensalidades esco- carta da Fundagao Cesgranrio, esclarecen- proibido por lei e ninguem pode cobrar
lares, um pequeno grupo de calouros da j0 os problemas ocorridos nesse ano e nada senao em cruzados, que e a moeda
Cesgranrio luta pela obtengao de financia- atraso para as matriculas. e o ministro da nacional."
mento do Credito Educativo junto a Caixa Habitagao, Urbanismo e Meio Ambiente. A promessa do vice-presidente do
Economica Federal. E que este ano. com prjsc0 \/jana (cuja a Caixa e subordinada) CEE foi feita diante da presidente da
as fraudes do vestibular e consequente- sc niostrou solidario a nossa questao" Associagao de Pais e Alunos. Carmelena
mente o seu atraso, ninguem pode inscre- aCrescentou. O filho dela, Alexandre An- Pereira: do presidente da Uniao Estadual
ver-se no piano, pois o prazo encerrou no tonj0- ingressou na Universidade Santa de Estudantes, Cristiano Machado. e ate
dia 18 de margo e a lista de classificados Ursula para o curso de Engenharia Meca- de uma aluna do Colegio Impacto, And
do concurso foi divulgada apenas no dia njca L. ja pagou CZS 36 mil de matricula. Maria Pinna, de 16 anos. que foi ao
20. O estagiario da Caixa, Valter Teixei- conselho denunciar o Impacto: "Aumeil-

De acordo com Maria Paixao e Jussa- ra. 22. que trabalha na Universidade San- tou 400rc de janeiro a abril e so deixa
ra Campos, que lideram o grupo de maes ta Ursula informando os alunos sobre entrar quem apresentar o came quitado.
e alunos, — que solicitam um novo prazo programa de Credito Educativo. alem de Pais de alunos tambem foram ao con-
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NÀO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
Circulação restrita ao Grande Rio

Os protestos contra o dc-
creto federal que liberou as
mensalidades escolares e que
vem provocando aumentos
insuportáveis a cada presta-
ção ameaçam parar a cidade.
À revolta dos estudantes co-
íneçou localizada, numa e
noutra escola, e agora já reú-
ne milhares de alunos de
vários colégios e faculdades,
de Ipanema e Cascadura.
Organizados pela UNE e a
AMES (Associação Metro-
politana de Estudantes Se-
cundaristas) e contando com
a adesão de escolas do pri-
meiro grau, eles dão prazo
até o dia 21 para o governo
revogar o decreto, caso con-
trário irão à greve geral. On-
tem, estudantes de 14 colé-
gios, três faculdades e uma
universidade realizaram ma-
nifestações „e passeatas em
Ipanema, Botafogo, Laran-
jeiras, Catete, Tijuca, Ave-
nida Suburbana e Centro da
cidade. Tumultuaram o trân-
sito, invadiram uma estação
cio metrô, mas despertaram"a 

simpatia da população, que
batia panelas, aplaudia e jo-
gava papel picado do alto
cios edifícios', enquanto mo-
joristas os saudavam com as
buzinas. No dia 12, diretores
de 10 DCEs de todo o país,
entre os quais, três do Rio
(PUC, Santa Úrsula e Está-
cio de Sá), reúnem-se com o
ministro da Educação Hugo
Napoleão, para discutir o
problema.

PROBLEMAS DOMÉSTICOS NONCA MAIS

Com muito amor e carinho Armindo Fonseca, transforma a

mansão onde mora em um PARAÍSO, para você.

O 
"Condomínio Mansão Armindo Fonseca" é o resultado de

longos estudos, planejado com muito carinho e devidamente assesso-

rado por profissionais de maior competência, objetivando fornecer ao

comprador um conforto idêntico ao de morar num hotel 5 estrelas, a

preço de custo e principalmente sem os problemas domésticos que
tanto afligem as donas de casa. Diria mesmo, hotel 6 estrelas, onde a

6a estrela é a fórmula mágica de 
"preço real de custo". Porque?

Porque não teremos a figura do intermediário quer na construção, quer
na prestação de serviços.

O próprio condomínio constrói e administra pelo custo real. O

condômino no seu direito de proprietário participa integralmente do

empreendimento.
Inicialmente eu pensava nos idosos, mas, ao lançar a venda,

verifiquei a grande receptividade dos jovens, principalmente, recém-

casados, pois os apartamentos são todos iguais.
Apartamentos de 55m2, com suíte, salão, varandão e garagem

individual, mobiliados acarpetados, televisão a cores, central telefônica

frigobar, antena parabólica, cofre individual e ar condicionado.
Restaurante, navio bar, salão de festas, bibliotecas, sala de leitura

e de jogos, piscina térmica sauna a vapor e seca, sala de ginástica,
massagem, lavanderia, cabeleireiro unissex, manicure e engraxate.

Pista de cooper recanto externo para repouso e leitura xadrez de

chão e jogos diversos.
Área ecológica de 16.000m2, protegida por muro (já existente) com

4 metros de altura onde convivem: árvores centenárias, pomar,
tucanos, araras, cisnes, irerês, garças, sabiás, andorinhas, falcão real e

um simpático leão o 
"Leo".

Um lago natural com nascentes, tilápias, acárás, pedalinhos,
barquinhos, gruta N.S. Fátima, cachoeira, catavento, piscinas, bar,

quadra de esportes polivalente, campo de tênis e bocha.
Segurança,total, asáistência médica, telefone e serviço de bar 24

horas.
¦Junto a Praça Seca, com bancos, escolas, supermercados, droga-

rias, cinemas e o mais variado comércio ao seu alcance.
Isso tudo é o 

"CONDOMÍNIO MANSÃO ARMINDO FONSECA".

PROPRIETÁRIO E INCORPORADOR ARMINDO FONSECA — R.G.I.
9o Ofício - 03 n° 367.170
CORRETOR RESPONSÁVEL: J.B. NUNES FERREIRA Creci 11980/0
ARQUITETO AUTOR DO PROJETO: GARCIA ROZA
AS OBRAS ENCONTRAM-SE EM RITMO ACELERADO
VENDAS NO LOCAL — Rua Barão, 450, também com frente para a
Rua Japurá e Baronesa Praça Seca — Jacarepaguá —Tels. 359-0688 /
390-2292

Nem um passo 
atrás: os estudantes estão na rua e vão ficar

nela até o dia 21. Depois disso, anunciam, é greve geral

Estudantes percorreram várias ruas criticando os aumentos e, diante do Palácio Guanabara, xingaram o governador

¦"^^j m Ipanema, cerca de mil alunos
¦1 _ dos colégios Notre Dame, Pi-

AãJ nheiro Guimarães, Centro Edu-
cacional da Lagoa e das faculdades da
Cidade e Cândido Mendes mataram as
aulas para percorrer vários quarteirões de
Ipanema, na mão e na contramão, gritan-
do que estavam em greve e mostrando
um cartaz em que se lia: "Não somos
filhos de marajás." Não poupavam o
presidente Sarney dos palavrões e repe-
tiam em coro: "Cadê a nossa grana?"

Da Rua Barão da Torre, bloqueada
em frente ao Notrc Dame, das 6h30min
às 9h. os estudantes saíram para o proles-
to pelas ruas Visconde de Pirajá, Vinícius
de Moraes, Farme de Amoedo, Nasci-
mento Silva, Prudente de Moraes e Joana
Angélica. A ordem era ir pelo asfalto

Hugo Napoleão

admite punir e

William Campos (E), da UNE, e César Lemos, da AMES

Namoro, Marx

e mobilização

ocupam líderes
Um tem 20 anos, é diretor da UNE e

do DCE da Universidade Santa Úrsula. O
outro, apenas 17; é vice-presidente da-
Associação dos Estudantes Secundarias,
a AMES. William Alberto Campos e
César Miranda de Lemos lideram o movi-
mento que está tomando conta da cidade
contra o aumento nas mensalidades das
escolas e universidades. Além do mesmo
objetivo, eles têm costumes semelhantes:
lêem livros que tratam de educação, eco-
nomia e sociologia, destacando-se os clãs-
sicos do marxismo. William faz o terceito
período de História na Universidade San-

ta Úrsula e César passou, este ano. para o
segundo semestre na UFRJ. Também em
História. Gostam dé namorar mas a luta
estudantil vem em primeiro lugar.

Ex-aluno do Princesa Isabel, César
entrou cedo na militãncia. Com 16 anos,
formou o Grêmio Estudantil do colégio e,
em março do ano passado, já lutava
contra o aumento das mensalidades. Em
maio, tornou-se diretor do grêmio e, em
novembro passado, foi eleito vice-
presidente da AMES, Zona Sul. Já Wil-
liam chegou a diretor do DCE da Santa
Úrsula em setembro, passando à direção
da UNE no mês seguinte. Carioca de
Botafogo. César é uni apaixonado por
lutas marciais. Atualmente, faz tàçhwòn-
do, "sempre que tem sobrado tempo". Já
o gaúcho William prefere ir ao cinema e
assistir filmes, desde Eles mio usam Black-
tie a The nmninu num. o sobrevivente.

CEF não dá

financiamento

aos calouros
Enquanto centenas de alunos reivindi-

cam, nas ruas, o fim do decreto 95.720,
que libera o valor das mensalidades esco-
lares, um pequeno grupo de calouros da
Cesgranrio luta pela obtenção de financia-
mento do Crédito Educativo junto à Caixa
Econômica Federal. É que este ano.com
as fraudes do vestibular e conseqüente-
mente o seu atraso, ninguém pôde insere-
ver-se no plano, pois o prazo encerrou no
dia 18 de março e a lista de classificados
do concurso foi divulgada apenas no dia
20.

De acordo com Maria Paixão e Jussa-
ra Campos, que lideram o grupo de mães
e alunos, — que solicitam um novo prazo
de inscrição há duas semanas — mais de
200 alunos foram prejudicados com o
pequeno prazo oferecido pela Caixa para
a inscrição, pois ninguém poderia saber—
antes do resultado — cm qual universida-
de seria aprovado. No entanto, apenas 70
alunos ainda tentam obter a reabertura do

financiamento e continuam pagando as
mensalidades. A grande maioria foi obri-
gada a desistir de cursar a faculdade, pois
não tinha condições de fazer a matrícula."Tínhamos uma lista de 200 alunos
que gostariam de participar do programa,
mas agora apenas 70 compõem o abaixo-
assinado que entregamos à Caixa na espe-
rança da reabertura do crédito," disse
Maria Paixão. "Também obtivemos uma
carta da Fundação Cesgranrio. esclarecen-
do os problemas ocorridos nesse ano e o
atraso para as matrículas, e o ministro da
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente,
Prisco Viana (cuja a Caixa é subordinada)
se mostrou solidário a nossa questão"
acrescentou. O filho dela, Alexandre An-
tônio, ingressou na Universidade Santa
Úrsula para o curso de Engenharia Mecâ-
nica e já pagou CZ$ 36 mil de matrícula.

O estagiário da Caixa, Válter Teixei-
ra. 22, que trabalha na Universidade San-
ta Úrsula informando os alunos sobre o
programa de Crédito Educativo, além de
fazer as suas inscrições, confirma que não
houve nenhuma inscrição de calouros,
apenas renovações de créditos. "Com o
atraso do inicio das aulas, poucas pessoas
puderam inscrever-se no programa, ape-
sar da procura ter sido muito grande esse
ano", disse ele

pedir revogação
Três momentos da crise provocada

pela movimentação estudantil na cidade:
o Conselho Estadual de Educação resolve
tomar uma providência — vai criar uma
comissão para estudar os aumentos; o
ministro da Educação avança um pouco
mais — diz que pode pedir a revogaão do
decreto e admite iniciar punições; e os
pais de alunos ameaçam — "se nada for
feito para acabar com essa sem vergonhi-
ce, a situação vai ficar incontrolável"
(Roberto Luís Pereira, 40 anos. três filhos
estudando numa escola da Zona Norte
que aumentou as mensalidades de CZS 2
mil para CZS 13 mil).

O ministro Hugo Napoleão passou o
dia de ontem no Rio. Reconhece que está
havendo "muita liberdade e pouca vigilân-
cia", mas, por enquanto, apenas apela às
escolas para que excessos e abusos não se
perpetuem "Afinal, é injusto o reajuste
das mensalidades acima do índice de infla-
ção." Ele disse também que "preço de
escola não é preço do automóvel para
ficar com liberdade vigiada" e acha "uma
boa idéia" que associações de pais e
alunos participem da indicação dos mem-
bros dos Conselhos Estaduais de Educa-
ção, integrados, na maioria, por proprie-
tários de colégios.

Pressionado por denúncias, o vice-
presidente do Conselho Es-tadual. profes-
sor Ernesto Sousa Freire Filho, prometeu
criar uma comissão especial para acompa-
nhar todos os casos que chegaram ou
venham a chegar no conselho. Para isso.
divulgou até os telefones do CEE: 240-
0541 e 292-0011. Mas, segundo ele, o
conselho tem os seus limites: "Afinal, não
temos como revogar o decreto assinado
pelo presidente Sarney em fevereiro."
Dentro dos seus limites, no entanto, os
conselheiros serão rigorososV promete Er-
nesto, "até cassando o registro da entida-
de mantenedora caso algum abuso seja
provado". Entre os abusos está, por
exemplo, a cobrança em OTN: "Isso é
proibido por lei e ninguém pode cobrar
nada senão em cruzados, que é a moeda
nacional."

A promessa do vice-presidente do
CEE foi feita diante da presidente da
Associação de Pais e Alunos. Carmelena
Pereira: do presidente da União Estadual
de Estudantes, Cristiano Machado, e até
de uma aluna do Colégio Impacto. Anil
Maria Pinna, de 16 anos. que foi aó
conselho denunciar o Impacto: "Aumeil-
tou 400rc de janeiro a abril e só deixa
entrar quem apresentar o camé quitado."

Pais de alunos também foram ao con-
sellio cobrar uma atuação decisiva para os
abusos das escolas. Como Roberto Luís
Pereira de Sousa, pai de três filhos, que
passou a gastar este mês CZS 39 mil.
Segundo ele. o governo que se cuide
"porque a situação vai ficar tão incontro*
lavei que tudo pode acontecer"

para chamar mais atenção, mas mesmo os '

prejudicados não esconderam sua ade-
são, como a advogada Letícia Vieira, 24,
que mora no Jardim Botânico e ficou com
o carro bloqueado no congestionamento
da Vinícius de Moraes cinco minutos
antes de uma consulta médica marcada
para as 8h em Ipanema.

A Rua São Clemente, em Botafogo,
foi praticamente fechada durante meia
hora por alunos da Faculdade e do Colé-
gjo Hélio Alonso, da Universidade Santa
Úrsula, do Instituto Souza Leão e dos
colégios ADN, Princesa Isabel, An-
drews, Legran e Santa Rosa de Lima. Por
volta das 10h30min| eram cerca de 2.000
estudantes, que depois se concentraram
em frente à Santa Úrsula e caminharam
pela Pinheiro Machado até o Palácio

Guanabara, onde o governador ausente
também foi xingado!

Na São Clemente, donas-de-casa
apareceram nas janelas batendo panelas
em apoio à manifestação. Outros aplau-
diam à palavra de ordem: "Não vou
pagar, não vou pagar, não sou filho de
marajá." Na Pinheiro Machado, o moto-
rista Mário Serra dizia: "Eles estão me
atrasando, mas têm mais é que lutar por
seu direito de estudar."

Enquanto os estudantes se manifesta-
vam em frente ao palácio, seguranças do
metrô evacuavam e fechavam a estação
Flamengo, temendo uma invasão dos
jovens como na quarta-feira. Devolve-
ram os bilhetes aos passageiros indigna-
dos por não receberem qualquer explica-
ção e avisaram que a linha 1 só operava

da Glória à Praça Sacnz Pena. Mas foram
surpreendidos pelos estudantes, que ru-
maram para o Largo do Machado em
passeata e invadiram a estação. Mochilas
às costas, cerca de mil pularam as roletas
e tomaram uma composição. As portas se
fecharam, mas o trem ficou parado uns 10
minutos. Os jovens promoveram uma
gritaria e logo conseguiram chegar à
Cinelándia.

Lá se juntaram a cerca de 100 dos 300
alunos do Colégio Impacto, que fizeram
manifestação durante três horas em fren-
te à escola, atrpalhando o trânsito na Rua

¦' Desembargador Isidro, Tijuca. e depois
•pegaram o metrô na Saens Pena! Todos
tomaram a Rua Pedro Lessá e sentaram-
se no chão durante 30 minutos no pátio
do prédio do MEC, cujas portas foram

fechadas. Em seguida, rumaram para a
Avenida Erasmo Braga. 118, sede do
Conselho Regional de Educação, prote-
gido por três carros da Polícia Civil.
Servidores de várias repartições estaduais
no Edifício Estácio de Sá os saudaram
com uma chuva de papel picado. Uma
hora e meia depois, se dispersaram, mar-
cando novas manifestações nas escolas
para hoje às lOh. Uma reunião na AMES
às 18h vai discutir formas de ampliação
do movimento e uma melhor organi-
zação.

No início da noite, cerca de 500
estudantes dos colégios Júlio Mesquita,
de Cascadura, Esquema e João Lyra
Filho, de Piedade, fizeram outro protesto
na Avenida Suburbana contra o aumento
das mensalidades.

Carlos Mesquita
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anos da Am. fessos consuniidorcs. na intancia, do rato
Entre os mais jovens, cstava o jorna- Donald, primeira publicagao da editora

lista Joao Saldanha, "idade entre 30 e 80 —, e o secretario de Cultura do Estado,
anos", niembro do Conselho de Adminis- Raphael de Almeida Magalhiies.
tra|ao, que nab perdeu a oportunidade Donald The Duck e contemporaneo
de contar uma historinha. Segundo ele, dus primciras rcvistas femininas da Abril
dinheiro para a constfujao da atual sede, — conio Meu Bern ("A pequena revista
doado pelo presidente Getiilici Vargas, dosgrandesamores".dizacapa)eC;ipn-
na decada de 30, so foi conseguida gragas clio ("com suas apaixonantes cinenove-
a diplomacia politiea de Herbert Moses, |as"). Depois viriam Mickey. Voce, llu-
presidente da ABI ha epoca. Dcmocrata s;j0i Noturno. Zc Carioca. Claudili, Con-
convicto, Moses comeqou a se dizer "a tjgQ% 

glacar, Homem. Playboy, Bi/./.. Set
favor de uma dcmoeracia lorte". Cada | niuitas outras. Se alguns titulos ou
urn entendeu como quis, inclusive Getu- capas podem fazer sorrir nostalgica ou
lio, que deii o dinheiro para a construqao ironicamente ("Tomo pilulas. Sou uma
do predio que a ABI ocupa ate hoje. criminosa?", pergunta uma reportagem

Casos a parte, Saldanha enalteceu de Qipriclur, "0 Congresso pressionado
papel da entidade. "A historia da demo- — chegarcmos a isso?". indaga a capa de
cracia e da libcrdade no Brasil pode ser Vcju em 65, acima da imagem do Con-
escrita nesta casa", disse ele. gresso csfacelado).

Sonia d'A^^da
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socs (o nada consta) c irrelcvantc
fjrg MMR If'ljV M para cfcito dc inscritfio no Cadastro

fmmM IMllHEPlill dc Fomccedorcs. Segundo ele as ccr-
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•]—i Pussudosqmise trcsmcscsdogrundc e amigos, com qucm dividem o 'cspttgo 
missiio Especial dc Inqucrito instala-

I—1 temporal que causou mortes. desa- para mora/v Cansuda dc cspcrur pelo t|a |1;1 cjnco mcses para apurar as
bamentosedcslizamcntoscmvariospon- inicio da cmstrugao dc casus para os jrreculaHdades da cmprcsa. Azedo
(os do Rio, a situagao no Morro do Borcl desubrigados do Bore! — uma promcssa 
(foto) ainda e desoladora em muitas da Prefeitura —, a Cipla, cmprcsa dc _
areas. Casus permaneccm semidestruidas Joinvilc (SC). dccidiu ontem ariiecipar a A CJ
c o lixo aindu bloquciu ruas e .vielus. dout;uo de 1 mil350utcnsilios domcsticos'enquunto muitos moradorcs que pcrdc- de plustico aos ilagelados. o que deveria
rum scus lares nao conWguiram voltur ou ser fcito quundo da entrega das moradias.
ofizeram a custu do sucrifido dc parentes E no morro nascem novos banacos. L——————

ersonalidade de 87 ¦—-— ,

¦¦¦¦¦MR Prefeitura informa que projetos sao apenas estudos

disse o presidente do ConMno A Prefeitura nega que haja quill- v V \ r \ V \ Y—-1 _ \~\da cmprcsa. M.I7, do Niisci- tmer definiqao em torno da area do \ \ \ \ \-3aV-—1 f . 2 \\memo Brito: ao homenagear lorte dc Copacabana. Ncm mesmo os //\ \ \ % W Praia de Copacabana
imlcm a tarde. no Rio Pahice ties projetos cxistentes sao dcliniti- 'y \ 
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do pcla Assocm?ao Bftisilejra intcrcssc urbamstieo da cidadc t dos f ^ \ O- 1. _
de Propaganda (ABP). moradorcs daquela regiao. | I—K\c»toUC° -J Marimbas Fortlficapao ) /—O

Este e 0 13" ano da Comu- Sobrc os critiSiros de avalia^tio BrSU^f \— ^ o ***¦
nicagao. que contempla cm- dos projetos', a indefini^ao c a nies- /
presas e pessoas qucmais sc . MWffi ma: so na proxima quinta-fcira, as U— ^ yrf'.desiacaram no ano anterior. jS^^H Kill, 110 proprio Forte, e que a comis- ^^au3. A |

HB sao que cstuda os aspeetos urban.'sti- N,S: ** /

I rn«'ncoM;i'!c niC ci'o honicnuucucio WM 0 secrctarii) municipal de Desenyol- /¦$
especial, enipresario Joao do ^ 1^1 «H| vimento Urbano c Regional. Flavio /  _ TT .. .
Amaral Gurgel. m K H| Ferrcira. afirmou scr possivel 0 apa- \ / xO PrOjetO dO afqUltetO

Sob demorados aplausos mm «| HB recimento c estudo de novos proje- «<fOf X \ / -A r^lanHirt \A/anHprlp\/anuncidu-sc e entrega do di- Mr WA > 9BBk tos, desdc que scjam ofcrecidos J J J /i® >mm& V/laUQIU VVdHUCl icy
plonia ao iornalista Castcllo m JM J BW Prefeitura c encaminhados por 11111 omnitotn
slntfr n P,cslllcmy, ,t;1 ^ Jm dos intcgrantcs da coniissao, a exem- H| PrOJGlO QO 3TC|Ult6tO

nlu 0 homenagcado"como rc- 1 ^ H| df ™\uj,ct0^|f« C H PSUlO CaS6
presentante do pensamento ¦ H fl^^M e Paulo Casd, cujas iduas scrao ava 1 111 ......... . S .
modcrno da imprensa 110 pais. 1 WF liadas. « Poilta do PrO|6tO 03 S6Cr6t3ria
Carlos Castcllo Branco, disse A HH IS* O dccrcto n 7335 que cnou • /> Arpoador Ho npqpnvolvimentoele. "se tornou 11111 guia que, < ,1 • ^rnm, HmHI comissao para acompanhar os estu- U/ 00 UCbeilVOIVIlTieillU
com pulso firme. nos orientou ' r9B dos rcalizados pcla Sccrctaria dc De- hHMHMHnnnMMwnHHHl ,
numa cpoca obscura. uma fop- , jrtl rfy TJl dSIIPIm M senvolvimento Urbano, suspendendo
te dc informagao que nos ilu- jfVr tambcm 0 liccnciamcnto dc qualquernnnava. retletindo essa selva KfAn^AOnno w construcilo 11a area deixaria dc vigo-  

" ' ' 
1 B—! ^— 

coSiU^Brasill''CnSamen10 
POllU' * Ujju^uf fUdl HH rar na ultima quarta-feira. Mas, por Em cada urn dos tres projetos, os hoteis estao colocados em posigoes diferentes

Houve ale dispuia entre » 1 B HN§i causa dc atrasos 110s estudos, segundo
duas ilustres personalidadcs Cnslello Branco: o orgiiUio do 0 secretario a partir das cnchcntes 110
politicas, tambcm amigas do JORNAL DO BRASIL" Rio, o prazo foi prorrogado por mais
jomalista, para entregar-lhc .60 dias. Ncstc pcri'odo, scrao discuti-
prcmio: o ministro da Educa<;ao, Hugo NAL DO BRASIL. Elogiando 0 traba- ^ toc|as as idcias que forcm surgin-
Napolao. e 0 governador do Distrito Iho do iornal e de scu amigo pessoal M. •
Federal. Jose Aparecido de Olivcira, F. do Nascimento Brito, ao longo desses
convidados pelo JORNAL DO BRASIL anos, disse que 0 JB sc consolidou como
para participarem da solenidade. 0 go- Um grande veiculo dc comunieagao.
vernadorganhou, por especial deferencia Com a ironia que as vezes marca
do ministro. muitas notas de sua coluna, Castelinho,

Logo apos a entrega do premio ao ao ser perguntado sobre como se sentia,
jomalista, M. F. do Nascimento Brito foi aplaudido por profissionais renomados e
chamado por Celso Japiaqu. Nascimento amigos pcssoais, respondeu: "Dcve lia-
Brito dedarou sua alegria pelo jomalista vcr algum equi'voco."
e amigo estar recebcndo 0 premio de Estiyeram prcsentcs a solenidade o
Homem do Ano e expressou preocupa- diretor-presidente do JORNAL DO
qao com os rumos da nagao, "que esta BRASIL, J. A. do Nascimcnto Brito: o
com seus valores subvertidos". Como presidente do sindicato das agendas de
amigo. o presidente do Conselho da cm- propaganda, Paulo Roberto Lavicne de
presa revelou conviver com 0 jomalista Carvalho; Luis Orlando Maccdo, da
lui 50 anos, acresccntando: "nunca vi MPM; a sccretaria de Comunicaqao so-
uma homcnagem tao justa". Como pro- cial do governo do Estado, Beliza Ribei-
fissional. disse scr a coluna do Castcllo "0 ro; Caio Domingues, da Agenda Caio
documento politico mais importantc do Domingues; Jaime Barreiros, rcprescn-
pafs". tante da Foihu de Siio Paulo: Omar

0 agradecimento do jomalista foi no Carneiro da Cunlia, da Shell: o Secrcta-
final da solenidade. Castelinho contou rio de Promoqao Social, Aldio Leite; o
que comeqou sua carreira como reporter secretario de Policia Civil,
policial no jornal Estado de Minus c ha 26 c Augusto dc Angelis, da
anrw trlihalha como colunista do JOR- Thompson, entre outros.

Para os alunos, a cozinha suja e a comida ruim

higicnc nos sanitarios, de bebedouros em pam dc um projeto, ja em exccuqao. de
todo 0 predio, camara frigorit'ica para reformul|®o do serviro dc ahmcntaqao
conscrvaqao dos generos alimenticios, se- da UFRJ, que inclui scte grandes bunde-
guranqa nas areas de cstacionamento jfics e sete menores, alem dos hospitals
reforma do calcamcnto em torno do do campus.
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Projeto do arquiteto

Cláudio Wanderley

Projeto do arquiteto
Paulo Casé

Projeto da Secretaria
de Desenvolvimento

Ponta do
Arpoador

Branco: "o or^

e a comida ruima cozinha é

Castello recebe diploma 
^jfada CCrtO Sobre O Forte

de Personalidade de 87
larco Anlõnlo Toixoira

"0 Castelinho c o orgulho
do JORNAL DO BRASIL",
disse o presidente do Conselho
da empresa, M.F. do Nasci-
mentò Brito, ao bonienagcar
ontem à tarde. 110 Rio Palace
I lotei, o jornalista Carlos Cas-
leilo Branco, Personalidade do
Ano de N7.11a enlrega do Prc-
mio Comunicação 87. concedi-
do pela Associação Brasileira
dc Propaganda (ABP).

Este é o 13" ano da Cóniu-
nicação, que contempla cm-
presas e pessoas quemais se
destacaram no ano anterior.
Os prêmios foram entregues à
pollui de Suo Paulo, Shell,' agencia Caio Domingacs e ao
jornalista Carlos Castcllo
Branco, além do homenageado
especial, empresário João do
Amaral QÍirgcl.

Sob demorados- aplausos
anunciou-se e entrega do di-
ploma ao jornalista Castcllo
Branco pelo presidente da
ABP, Celso Jupiaçíi; que defi-
nffl o homenageado como re-
presentante do pensamento
moderno da imprensa 110 país.
Carlos Castcllo Branco, disse
ele. "se tornou um guia que,
com pulso firme, nos orientou
numa época obscura, tinia fon-
te de informação que nos ilu-
minava, refletindo essa selva
obscura do pensamento políti-
co do Brasil".

Houve até disputa entre
duas ilustres personalidades
políticas, também amigas do
jornal®, para entregar-lhe o
prêmio: o ministro da Educação, Hugo
Napolão. e o governador do Distrito
Federal. José Aparecido de Oliveira,
convidados pelo JORNAL DO BRASIL
para participarem da solenidade. O go-
vernador ganhou, por especial deferencia
do ministro.

Logo após a entrega do prêmio ao
jornalista, M. F. do Nascimento Brito foi
chamado por Celso Japiaçu. Nascimento
Brito declarou sua alegria pelo jornalista
e amigo estar recebendo o prêmio de
Homem do Ano e expressou preocupa^
ção com os rumos da nação, "que está
com seus valores subvertidos". Como
amigo, o presidente do Conselho da em-
presa revelou conviver com o jornalista
há 50 anos, acrescentando: "nunca vi
uma homenagem tão justa". Como pro-
fissional. disse ser a coluna do Castcllo "o
documento político mais importante do
país".

O agradecimento do jornalista foi no
final da solenidade. Castelinho contou
que começou sua carreira como repórter
policial 110 jornal Estudo de Minas e há 26
anos trabalha como colunista do JOR-

ABI, 80 anos

toda a

Prefeitura informa que projetos são apenas estudos

reúne

velha guarda
Toda a velhíssima guarda da impren-

sa carioca estava presente ontem na sole-
nidade em que a ABI (Associação Brasi-
leira de Imprensa) comemorou seus 80
anos, 11a sede 11a Rua Araújo Porto
Alegre. 81. Fundada em 7 de abril de"1908 

por oito jornalistas, tendo à frente o
repórter Gustavo de Lacerda, a ABI tem
hoje cerca de 4 mil sócios, dos quais
aproximadamente 300 com mais de 50
anos como membros da entidade.

Por isso, não foi à toa que, entre 300
sócios dois deles fossem escolhidos para
receber a homenagem da noite: Barbosa
Lima Sobrinho, 91. presidente da ABI,
com 66 de casa, e o presidente da Acade-
mia Brasileira de Letras, Austregésilo de
Athayde. 93 anos e 70 como sócio. Eles
eram os mais velhos entre os presentes. A
Casa da Moeda lançou moedas de ouro.
prata e bronze comemorativas aos 90
anos da ABL

Entre os mais jovens, estava o jorna-
lista João Saldanha, "idade entre 30 e 80
anos", membro do Conselho de Adminis-
tração, que não perdeu a oportunidade
de contar uma historinha. Segundo ele, o
dinheiro para a construção da atual sede,
doado pelo presidente Getúlio Vargas,
na década de 30, só foi conseguida graças
à diplomacia política de Herbert Moses,
presidente da ABI na época. Democrata
convicto, Moses começou a se dizer "a
favor de uma democracia forte". Cada
um entendeu como quis, inclusive Getú-
lio, que deu o dinheiro para a construção
do prédio que a ABI ocupa até hoje.

Casos à parte, Saldanha enalteceu o
papel da entidade. "A história da demo-
cracia e da liberdade 110 Brasil pode ser
escrita nesta casa", disse ele.

JORNAL DO BRASIL"
NAL DO BRASIL. Elogiando o traba-
llio do jornal e de seu amigo pessoal M.
F. do Nascimento Brito, ao longo desses
anos, disse que o JB se consolidou como
um grande veículo dc comunicação.

Com a ironia que às vezes marca
muitas notas de sua coluna, Castelinho,
ao ser perguntado sobre como se sentia,
aplaudido por profissionais rénomados e
amigos pessoais, respondeu: "Devé ha-
ver algum equívoco."

Estiveram presentes à solenidade o
diretor-presidente do JORNAL DO
BRASIL, J. A. do Nascimento Brito: o
presidente do sindicato das agências de
propaganda, Paulo Roberto Lavigne de
Carvalho; Luís Orlando Macedo, da
MPM; a secretária de Comunicação so-
ciai do governo do Estado, Beliza Ribei-
ro; Caio Domingues, da Agência Gaio
Domingues; Jaime Barreiros, represen-
tante da Folliu de SSõ. Puulo: Ornar
Carneiro da Cunha, da Shell; o Secreta-
rio de Promoção Social, Aldio Leite; o
secretário de Polícia Civil, Hélio Saboya;
e Augusto dc Angclis, da agência J. W.
Thompson, entre outros.

Exposição da

Abril reflete

tudo do país
Atenção, senhores passageiros. Per-

tinho do Centro da cidade, ali 110 Museu
Histórico Nacional (Praça Marechal A11-
cora s/n°), das 10 às 1-Sh, os cariocas
podem embarcar em uma viagem pelos
últimos 38 anos da história do país c do
mundo. Não é preciso passaporte nem
passagem: saber que b e a fazem há é a
única exigência para apreciar a exposição
Epopéia Editorial, uma história de infor-
maçào e cultura, que reúne mais de 1 mil
500 fotos e textos publicados pela Editora
Abril desde a sua fundação, em 1950.

Ao coquetel de inauguração da mos-
tra, realizado ontem, compareceram al-
gumas das personalidades retratadas nas
páginas de Realidade, Veja. Exame. O
ex-ministro do Planejamento Reis Veloso
estava lá. Gente que já fez e continua
fazendo a política do país, como o gover-
nador Moreira Franco, o prefeito de
Petrópoíis, Paulo Rattes — os dois, con-
fessos consumidores, na infância, do Pato
Donald, primeira publicação da editora
—, c o secretário de Cultura do Estado,
Raphael de Almeida Magalhães.

Donald The Duck é contemporâneo
das primeiras revistas femininas da Abril

como Meu Bem ("A pequena revista
dos grandes amores", diz a capa) e Capri-
cho ("com suas apaixonantes çinenove-
Ias"). Depois viriam Mickey. Você, Ilu-
são. Noturno, Zé Carioca. Cláudia, Con-
tigo. Placar, Homem. Playbov. Bi/./.. Set
e" muitas outras. Se alguns títulos ou
capas podem fazer sorrir nostálgica ou
ironicamente ("Tomo pílulas. Sou uma
criminosa?", pergunta uma reportagem
dc Capriclur, "O Congresso pressionadochegaremos a isso?", indaga a capa de
Veja em 65, acima da imagem do Con-
gresso esfacelado).

A Prefeitura nega que haja qual-
quer definição em torno da área do
lortc de Copacabana. Nem mesmo os
três projetos existentes são definiti-
vos: se surgir um ou outros melhores,
estes serão levados em conta e debati-
dos exaustivamente dc acordo com o
interesse urbanístico da cidade e dos
moradores'daqucla região.

Sobre os crjtéiros de avaliação
dos projetos', a indefinição é a mes-
111a: só na próxima quinta-feira, as
lOh, 110 próprio Forte, c que a comis-
são que estuda os aspectos urbanísti-
cos da área tentará chegar a um

, acordo 110 que se refere a esta etapa.
O secretário municipal de Desenvol-
vimento Urbano c Regional. Flávio
Ferreira, afirmou ser possível o apa-
rccimcnto c estudo dc novos proje-
tos, desde que sejam oferecidos à
Prefeitura e encaminhados por um
dos integrantes da comissão, a exem-
pio dos arquitetos Cláudio Vandcrlei
e Paulo Casé, cujas idéias serão ava-
liadas.

O decreto n° 7335, que criou a
comissão para acompanhar os estu-
dos realizados pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, suspendendo
também o licenciamento dc qualquer
construção na área, deixaria de vigo-
rar na última quarta-feira. Mas, por
causa de atrasos nos estudos, segundo
o secretário a partir das enchentes 110
Rio, o prazo foi prorrogado por mais
60 dias. Neste período, serão discuti-
das todas as idéias que forem surgin-
do para a escolha dc uma que deverá
ser avaliada pelo Prefeito!"A Prefeitura tem apenas que
definir os critéiros de ocupação da
área", esclareceu Flávio Ferreira.

Por enquanto, os alvos de discurs-
são são os três projetos apresentados
— um do arquiteto Cláudio Vandcr-
lei; outro do arquiteto Paulo Casé, e
o cia própria Secretaria. O da Secreta-
ria propõe a constução dc um hotel,
dc no máximo quatro andares sobre a
atual pista de atletismo do Exército,
cm frente à Praia do Inferno (a maior
entre as duas que existem na área). A
construção cm patamares cumpriria o
corte da estrada.

O hotel idealizado pela Secretaria
ficaria separado da praia por um
calçadão, utilizado só por pedestres.

onde seriam instalados bares e restau-
rantes abertos para o mar, dando
movimento constante à área."Geralmente, as áreas dc lazer
tendem a ficar mal utilizadas, causan-
'do insegurança. Por isso, pensou-se
na construção dos bares", disse Fer-
reira. Além do hotel, o projeto prevê
a construção de um mirante sobre o
Parque Garota de Ipanema que seria
alargado.

O projeto de Paulo Casé tem
como ponto básico a construção do
hotel na área que fica atrás do Clube
Marimbás, no Posto 6, com entrada
pela Rua Francisco Otaviano. Tam-
bem uma construção em patamares,
caindo sempre para o litoral, o hotel
do projeto de Case tem mais ou
menos a altura máxima do Rio Pala-
ce. No lugar do mirante previsto no
projeto da Secretaria, ele colocou um
restaurante panorâmico c não dcscar-
tou do projeto a criação do conjunto

três projetos, os hotéis estão colocados em posições diferentes

uma área dede bares e infra-estrutura dc lazer,
que ficaria na área onde poderia ser
construído o hotel proposto pela Se-
cretaria. .

No terceiro projeto, o de Cláudio
Vandcrlei, o hotel ficaria sobre a
muralha do Forte que abrigaria a
parte pública, como livrarias, bares,
restaurantes e qualquer outro tipo de
animação. Construção de no máximo
seis andares, o hotel de Vandcrlei
acompanharia a volumctria das cons-
truções existentes na área e, como os
outros, respeitaria a forma de pata-
mares. O arquiteto pensou numa in-
fra-estrutura de lazer que incluía
quiosques em toda a extensão desde o
Arpoador, um restaurante 11a antiga
sede dos Correios e Telégrafos e 11111
anfiteatro sobre o Parque Garota de
Ipanema.

O secretário dc Desenvolvimento
Urbano garantiu que. com o seu
projeto, a Prefeitura ganharia apenas

lazer, incluindo uma
praia, pois a outra ficaria para o
Museu a ser instalado no Forte. Afir-
mou ainda que a alternativa de se
construir um hotel foi a mais aceita
diante da necessidade dc se tornar a
área rentável para o Exército, que
alega ter poder constitucional para
dispor do terreno do seu domínio.

Segundo Flávio Ferreira, o Exér-
cito poderá construir na área ao invés
de vendê-la, sem que a Prefeitura
possa lançar mão de aparato legislati-
vo. Não existe qualquer previsão or-
lamentaria no sentido de transformar
ó Forte em área de lazer, ou algo
concreto sobre o valor dc sua vencia.
O secretário afirmou ainda que as
discussões contam com a participação
dos integrantes da comissão e que
todos foram convocados para a últi-
ma reunião, na quarta-feira. Apenas
11111 faltou.

Gostoso, mas muito suj o

Estudante da UFRJprotesta contra qualidade 
do bandejão

Marcada para às 1 lh. a manifestação
dos estudantes das faculdades de Arqui-
tetura e Belas Artes da UFRJ. 110 Fim-
dão, que tinha como objetivo protestar
contra a falta de higiene e qualidade da
refeição servida no bandejão, só come-
çou uma hora depois, com a participação
de 100 estudantes. Os organizadores es-
peravam mais gente já que nas duas
faculdades estudam cerca dc 2 mil 500
alunos. O almoço 110 bandejão, que custa
CZ$ 0,25, foi elogiado 11a edição de 26 de
março pela jornalista Danúsia Bárbara.

A manifestação foi ordeira e limitada
ao saguão dos elevadores do prédio da
Reitoria, onde funcionam as duas facul-
dades. A quase transqüilidade do movi-
ménto foi quebrada quando o üniversitá-
rio Paulo Areias,18, do segundo período
de arqutetura, foi ao microfone para
convencer os estudantes a transferir o
movimento para dentro do restaurante.
Bastante agitado, gritava, "foi assim em
68. 110 Calabouço.' E só assim dará certo
aqui também".

Apesar do apoio de alguns. Paulo
Areias cedeu aos1 argumentos dos mais
ponderados, que preferiram conversar
antes com o reitor Horácio Macedo, que
prometeu receber um grupo de alunos
para debater as reivindicações. O reitor,
antes de iniciar a manifestação, esteve 110
saguão conversando com alguns alunos.
Alegou compromissos assumidos antes,
para não permanecer 11a reitoria. Entre
as reivindicações constam ainda a falta de

Para os alunos,

higiene nos sanitários, de bebedouros em
todo o prédio, câmara frigorífica para
conservação dos gêneros alimentícios, se-
gurança nas áreas de estacionamento e
reforma do calçamento em torno do
prédio.

A concentração dos estudantes foi
assistida pelo superintendente dc Servi-
ços Auxiliares, responsável pela alimen-
taçáo dos estudantes e funcionários. A11-
tònio dos Santos Ramos e a nutricionista
Rosa Maria Roboredo. Ambos partici-

suja

pam de um projeto, já em execução, de
reformulação do serviço de alimentação
da UFRJ, que inclui sete grandes bunde-
jões c sete menores, além dos hospitais
do campus.

De todos eles. apenas o bandejão do
prédio da Reitoria tem cozinha própria.
Os demais servem alimentação fornecida
por firmas prestadoras de serviços. Entre
alunos e funcionários, são servidas em
média 7 mil 500 refeições diárias. A
cozinha do predio da Reitoria atende a

Certidão irrelevante

Prefeitura ignora acusação e mantém a Tandem

• 1—1 Passados quase três meses do grande
M temporal que causou mortes, desa-
¦bamentos e deslizamentos em vários pon-
tos do Rio, a situação 110 Morro do Borcl
(foto) ainda c desoiadora em muitas
áreas. Casas permanecem semidestruidus
e o lixo ainda bloqueia ruas e.vicias,
enquanto muitos moradores que perde-
rum seus lares não conseguiram voltar ou
ò fizeram à custa do sacrifício dc parentes

¦ãmír
kl
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e amigos, com quem dividem o espaço
para morar. Cansada dc esperar pelo
inicio da construção dc casas para os
desabrigados do Borcl — uma promessadu Prefeitura —, a Ciplu, empresa dc
Joinvile (SC), decidiu ontem antecipar a
doação de I mil350 utensílios domésticos
de plástico aos flagelados, o que deveria
ser feito quando da entrega das moradias.
E110 morro nascem no\os barracos.

A Tandem Comunicações Ltda.
continuará a prestar serviços de pu-
Maldade à Prefeitura. O superinten-
ciente dc Material da Secretaria Mu-
nicipal dc Administração. Jacob
Herszenhut. aleuou que a certidão do
7" Ofício dc Registro de Distribui-
ções (o nada consta) é irrelevante
para efeito dc inscrição 110 Cadastro
dc Fornecedores. Segundo ele as cer-
tidões que comprovam a idoneidade
financeira das empresas que traba-
lham para Prefeitura são o documen-
to dc contabilidade do último exerci-
cio e a certidão negativa de pedido de
falência e concordata ou execução
patrimonial.

Essa explicação foi apresentada
por Jacob Herszenhut cm resposta ao
pedido dc cancelamento de cadastra-
mento da Tandem feito pelo vereador
Maurício Azedo, que preside a Co-
missão Especial dc Inquérito instala-
da há cinco meses para apurar as
irreaularidades da empresa. Azedo

alegou que o cadastramento da Tan-
dem junto à Secretaria Municipal dc
Administração foi feito com uma cer-
tidâo irregular, "provavelmente falsi-
ficada". .

O superintendente de Material da
Secretaria de Administração acres-
centou que a Prefeitura só rompe o
contrato com a empresa e cancela o
seu cadastro quando as duas certidões
necessárias para comprovar a sua ido-
rieidade financeira forem falsas. Nes-
ses casos, se a Prefeitura se sentir
lesada, pode pedir na justiça comum
a abertura de inquérito policial para
processar a firma suspeita.

O secretário Especial Pedro Cel-
so Uchoa Cavalcanti explicou que a
Prefeitura só ficou independente do
/)0()/ de 18 agências que faziam a
publicidade do Governo Leonel Bri-
zola em abril de 87, quando publicou
um edital convocando novas empre-
sas para este serviço."De lá para cá,
só três empresas fizeram esta publici-

dade — a Tandem, a Professa e, mais
recentemente, a Acervo".

Pedro Celso reconheceu que o
município é mau pagador e que este
ano a Tandem "não recebeu nada", o
que contradiz informação publicada
dia 4 dc abril no Diário Oficial.
sentindo a qual a empresa recebeu
CzS 21 milhões 802 mil.

Segundo Pedro Celso, quem julga
e aprova as campanhas do município
são as secretarias interessadas nelas.
Assim, a Secretaria dc Fazenda apro-
vou a campanha de recolhimento do
1PTU e a de Desenvolvimento Urba-
110 a da mais-valia. A Tandem ficou
encarregada de duas campanhas: a do
recadastramento do IPTU e a Rio eu
gosto de você. "O prefeito Saturnino"Braga 

decidiu que todo dinheiro gas-
to em publicidade deve ser uma tor-
ma de investimento para aumentar a
arrecadação da Prefeitura ou melho-
rar os serviços públicos".

cerca de 1 mil 300 pessoas. Segundo
Antônio Ramos e Rosa Maria Roboredo.
o projeto de reformulação do serviço de
alimentação, já em fase inicial de execu-
ção, fará funcionar, já em maio, uma
nova e grande cozinha 110 Centro de
Tecnologia do Fundão.

Provavelmente já em agosto, a referi-
da cozinha poderá passar a atender os
bandejões da UFRJ, incluindo aí os hos-
pitais. Ao final da manifestação Antônio
e Rosa Maria convidaram alguns estu-
dantes para alguns esclarecimentos no
gabinete. Para reforçar seus argumentos,
os alunos, liderados pelos estudantes
Renzo Bernardi. do segundo período de

.arquitetura, e Luís Gustavo, do sexto
período, apresentaram 14 fotografias em
cores, feitas por Renzo. mostrando a
falta de higiene.

O grupo era integrado ainda pelo
Roberto Martinez Pardo. 20. do segundo
período de arquitetura c urbanização
que. semana passada, esteve internado
durante dois dias com gastrite e virose:
"tive problemas de intestino e estômago.
Não posso culpar a diretoria da faculda-
de, mas a verdade é que isso só aconteceu
depois que vim pra cá.

Os médicos atribuíram o meu proble-
ma à alimentação e a prova disso é que
estou com dieta. Além disso, é comum a
gente encontrar bichos nas verduras,
areia e até pedrinhas 11a comida. Não
queremos nada de mais. A comida pode
ser simples, mas sadia".

Feema susta

desmatamento

em Petrópoíis
Após vistoria realizada ontem pela

Fundação Estadual de Engenharia ./.Io
Meio Ambiente — Feema, foi interditada
a operação de desmatamento que está
ameaçando tinia área da nascente do rio
Piabanha, 110 bairro da Mosela. em Peiró-
polis. Enquanto a Feema analisa a multa a
ser aplicada 110 caso., o proprietário da
área, o empresário Álvaro Batalha.-foi
ultimado a apresentar o projeto do que
pretende fazer 110 local.

O presidente da Feema. Carlos Alber-
to Mumz. por enquanto desconhece os
objetivos do empresário de "Petrópoíis e
determinou a interdição, pois a região
desmaiada faz parte de uma Area de
Proteção Ambiental."A Feema não sabe
qual é o projeto, e quer estudá-lo até para
saber se é compatível ou não com a área",
diz. "Agora, o que não pode é sair desma-
latido indiscriminadamente"

Segundo denúncia do arquiteto e ur-
banista Alfredo Sá Farp Hertz. da Asso-
ciaçáo de Amigos de Petrópoíis. a-áreii. a

1 mil 100 metros acima do nível do mar.
inclui a nascente do rio Piabanha e vêm
sendo desmaiada há pelo menos três
meses

SABE DE BOLA MATA NO PEITO
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O reitor da Univcrsidadc Estadual do ma, o custo dos marajris ird a CZ$ 22 de um cargo burocrlitico. 0 niaior salnrio
Rio de Janeiro, Ivo Barbieri, decidiu milhoes mensais. deverii ser igual ao do reitor: ccrca de CZS
acabar com os 190 maraids que resistem Para mostrar o que significa essa 240 mil. AlCm disso, os que ja incorpora-
no quadro dos 6 mil 200 servidores da quantia para a universidade, Ivo Barbieri ram esses bcneficios os 1 JO marajas
instituiqao. Segundo ele, todos os marajds disse que se desse a todos os servidores nao teriio inais o valor das vantagcns
da Ueri s6 checaram a essa situacao por vale-transporte gastaria CZ$ 5 milhoes reajustado.
terem desempenhado funcoes burocrdti- por mes. Se desse auxdio-crechc a todas as Barbieri nao acredita que se os mara-
cas no passado e nao por causa de sua macs que trabalham na Uerj e tern filhos J&> recorrerem & Justiqa para manter scus
formacao academica. com at£ quatro anos, gastaria CZ$ 3,5 privildgios scrao beni sucedulos. Scgundn

Barbieri explicou que enquanto cco- milh6es. E se concedesse auxflio- ele, existe um antecedente que favorece a
nomizava mensalmente CZ$ 2 milhoes alimentaqao a todos, no valor de um universidade, uma espdcic de jurispruden-
cortando carcos em comissao e algumas saldrio base referenda, gastaria os CZ$ 22 cia: h4 alguns mescs, quando ccrtos bene-
vantaeens de cerca de 25 servidores, mais milhoes. Nenhuma dessas exigencias le- ficios comegafam a ser cortados, a questao
de CZ$ 10 milh6es escoavam por uma gais 6 cumprida pela universidade, por foi parar na Justiqa, que deu ganho de
comporta aberta hi muito tempo, que ele falta de verba. causa a Uerj.
chamou de "vantagens personalistas dos Tomando por base os salarios de mar- O reitor quer transtormar a uerj nu-
maraiSs". O professor que desempenhou ?o, que deverao dobrar nesse mes, ma universidade padrao, com valoriza-
determinadas func6es burocrSticas duran- maior saldrio de um marajS deverd chegar qao da produqao academica da mais alta
te cinco anos, contfnuos ou nao, tem a CZ$ 800 mil, contadas as "vantagens quahdade . Ao mesmq tempo em que
incorporado ao seu saldrio mais 50%. personalistas" que 13 deles recebcm e que corta os salarios dos ma raj is, vai melhorar
Depois disso, cada ano nessa mesma fun- noje 6 superior CZ$ 120 mil. O saldrio de o dos professores. O que ele nao acha
cao representa mais 10%. Esse novo said- um marajd de menor importancia, cujas justo 6 que protissionais que nao
rio & reaiustdvel da mesma forma que "vantagens personalistas" estao hoje em cumprem as 40 horas e poucos serviqos
dos outros servidores. torno de CZ$ 80 mil, pode chegar a quase prcstam h universidade sejam os melhor

A data-base do reajuste dos servido- CZ$ 600 mil. O menor saldrio da UERJ remunerados. Para isso, jd estao em estu-
res da Uerj 6 1° de abril, mas o acordo de CZ$ 6 mil. do no Conselho Superior de Ensino e
ainda nao foi feito. O reitor disse que Para por fim a essa situacao, Barbieri Pesquisa medidas para disciplinar a carga
reajuste salarial deverd ficar em torno dos pretende retirar do acordo a cldusula que horaria. 0 que barbieri pretende c que o
100%, recuperando a perda com a infla- estabelece as vantagens personalistas. Da- professor de 40 horas tcnha, pclo menos,
cao e jd descontando as URPs concedidas qui para a frente, ningudm mais incorpo- duas atividades dentro da universidade.
e os gatilhos do ano passado. Dessa for- rard ao saldrio as vantagens personalistas Ele quer tambem que o trabalho de pes- usta uanias.

- Evandf° Tel"elfa ~ 061087

Charley F<i\W vao faturar por voltl CZS 800 mil; NiskierfcZS 120 mil so ^

Oferta de emprego 
Russos estac

Mocidade busca IS# FeSt&O da V

um novo nome f-.».

vara O Carnaval o envelope com a identidade do o para junto do grupo que procurava se
J £_ concorrente s6 serd aberto depois de ajeitar na outra poltrona, no salao envi-
•A Mara CabaUero escolhido, "para ninguem se imprcssio- dragado do Estadio de Remo. Alguem

nar com o nome de ningudm" diz Pauli- brincou: 
"O que voce nao faz por estc

i- A pesar da crise — com recessao, nho, e a comissao julgadora sera com- partido, hem Stcpan. O ator, antigo

s tessua jfctwMss iSHirS
V&r^ssszs;jJw-**f*

e. um bom saldrio, equ.pe bem treinada jdadeatravdsdeal residen. ^g°a-
io — daqui a dez mcses — a oportunidade . . c0mn0cit0res mas ainda De vestldo azulao com Pin,as brancas-
os de ter sua tarefa ovacionada por 60 mil . , ... runrnnr!; _i' a cdlebre cantora (na Uniao Sovidtica)
er pessoas em praga publica. Entre os na_o se decidiu se chamara a^um meda- Ekaterjna chavina 

vpreferiu 
sen,ar-se no

ftpcnninMriBf rcquisitos bdsicos exigc-se talento, cria- lhao para ajudar na escoina. lenno chao, enquanto a danqarina Dina Dolga-
tividade e um gosto pela mais alegre medo que sua opiniao pese muito e nao jjova — num CC)njunt0 bege de algodao e

A comissao, formada pelas secreta- festa desta cidaac: o carnaval. comungue com a escola '. renda 
e com sapatos de salto muito alto —

r:as de Governo, Educagao, Desenvolvi- A oferta e tentadora, mas nao <5 ™ EWmnHn Pimn 'he massageava o pescogo. Lidia Mozju-
mento Social e Obras, aldm da coordena- para qualquer foliao. O. que a GRES Uuant khina, 60, de colar e brincos de pdrolas e
S&o das regioes administrativas e chefiada Mocidade Independente ae Padre Mi- ° marc°u a Moclclaoc ac rac re sapatos de biqueira em lame rosa choque,
pelo coordenador-geral da Defesa Civil, guel quer 6 um carnavalesco, algudm Miguel, Paulinno diz que nao deve ser parecia antes uma av6 ou governanta do
major Agnaldo Sa Filho, definiu para que saiba desenhar um figurino, um necessariamente seguido: 'A nao ser que uma ilusionista conhecida em todas as
hoje a remoqao das 257 pessoas abrigadas carro aleg6rico, que saiba criar um que o candidato tenha uma personalida- casas de espetdculo da Uniao Sovietica,
na escola Francisco Campos, no Grajau, enredo. Quer algudm para ocupar de muito forte, se nao vira copia" onde sempre se apresenta com o marido,
com 1 mil 800 alunos, para um terreno do lugar do Fernando Pinto, falecido pou- garante que a escola "segura" qualquer Yuri, em numeros de magica. O composi-
munici'pio na Rua Silvia Teles, 65, em Co antes do carnaval de 88. Um posto linha. Tanto fez belissimos carnavais tor de peqas para balalaika Evgueni Buda-
Vila Isabel, onde jd existe banheiro com de responsabilidade, sem duvida. com Fernando, como jd ganhou com nov, de cabelos grisalhos e olhos de um
chuveiros e cozinhas para os transferidos, A iddia de abrir um edital para classico e requintado Arlindo Rodri- azul muito claro, era o unico que se'que se instalarao em barracas. receber propostas de cen6grafos, figuri- gUes com o enredo considerado care- aproximava do padrao hollywoodiano do

Os desabrigados que estao nas esco- nist,as.ou artistas de m°do. &ra\ s6 tao: Descobrimento do.Brasil. A escola personagem russo que no Brasil as pessoas
las Astolfo Resende e Republica Domini- P?dma. supr8'r na. sc7rc jnovadora |guent| ganjnte Paulinho, rcCordando se acostumaram a identificar.
cana, em Madureira, e Irma Zdlia, em ' ^ ,, a ]pioneira no ^ue num cnredo sobre Mac Menininha Heran?a — Na entreyista coletiva
Vaz Lobo, serao remanejados para fHifnra Hsi nroaniyaran Ho rfrifilp Com 0 mesmo Arlindo mandou raspar que o PCB convocou para aprescntar as
patio da 15a R.A., em Madureira. Um num cabeqa de toda a ala da bateria: "So na atraqoes internacionais do FestSo do jor-

;ciden,e 
a"Tbilis,ico a p"- ^Cllhde 

se conscE"c isso"- 8"n""e "Iv" 
|~ofasl 

d0

gui obrigario pcs»»s que «»pan, vi
mente 11 das 25 escolas. As que estao no .. d tr0niCalista e irdnico 0uem se lnteressar Pela proposta
colegio Juscelino Kubitschek, em Man- Ou-indo 'i n'oeira do desfile mil Pode pr°curar a scde da escola no
guinhos, serao abrigadas em galpoes pre- assentou as esc(Jias costumam ou reno- hordrio comercial ou pclo telefone 332-
paradospd,RioU.b, n»m toraw0.3; «S?™,'"SSSS 5823eco.fo.meotal'en.oennsform,,.

« scn0moiorsuccss0d0car"",aldc«S
Alberto Schweitzer depende de um con- (5SoS Ba,ret°2 POUSO ALEGRL- MO)— A
Si 

Vimento requisitados 
jd estao compro- constru^ao de uma sede pr6pria nametido com outras escolas, Passarela do Samba, aprovcitando a

Lucio Abreu espera que aid sdbado Mocidade rcsolveu abrir esse cstrutura da fdbrica de modclados
remanejamento dos desabrigados destas novo mercado de trabalho dosCieps, foi um dosprojetos apre-
17 escolas esteja concluldo. Ele afirma aguarda at6 o dia 20 de maio sentados ontem no 2° semindrio in-
que os trabalhos de remogao jd comeqa- as propostas de qucm quiser tern0 da Rioturi ncsta cidade. A
ram, mas que alguns fatores, como concorrer a essa vaga. empresa paga hoje CZS 900 mil pcloligagao da dgua, luz e gds nos tcrrenos De acordo com paulinho IMWBIK aluguel ele suas instalacoes no Cen-
dosPSara' a^raLfcrlrfc^^podemreta^dd' Andrade, presidente do Con- tro Empresarial Candido Mendes,
lo. Das oito «colas para equals ainda se 0 candidato devera apresentar O projeto 

"Rio, Eu Gosto de
doPumrna Tiiuca tres em Sao Crist6vao dois envelopes com pseudoni- SHK Voce... Cantando", que promoverd
e um Ciep do Cantagak). mo' Num 

d 
seu^u™grandes shows quinzenais de nu'isica

Mas as transfcrencias, mesmo antes a sinopse do enredo proposto, enfpako fixono Largo do Machado',
dc serem conclufdas, jd causam alguns o roteiro do desfile — "Para £ 

u{,n das n0vidades da programa-
problemas. O Ciep de Del Castilho sabermos se o candidato tem cg0 da empresa para 1988. A cons-
onde falta ainda a l.gaqao de gds e dgua, noqao de escola de samba tnicao de um grande centra culturalsegundo o presidente da associaqao de diz Paulinho — croquis com n,riAna r^ftniijnnHn n Ainrm Hn
moradores do Parque Proletdrio Aguia figurinos para ala das baianas, "f G'6"a> ^nHnltn
de Ouro, em Inhauma, Celso Barbosa bateria, crianqas, comissao de Jlamengo, tambem esta sendo estu-
Nascimento — jd conta com diretores frente e dois casais de porta- HHr |il' dado. .. .
professores e hd um ano jd deveria estar bandeira e mestre-sala; cro- Outros programas loram uiscuti-
funcionando, conforme foi prometido quis de oito alas e de quatro dos no primeiro dia de seminario,
associaqao. Com a transferencia de desa- carros aleg6ricos. E o prego como a sinalizaqao tunstica do Len-
brigados para Id, Celso acredita que dos seus serviqos, natural- tro e da orla mari'tima, recuperaqao
abertura do Ciep serd retardada ainda mente. de dois picrs ra marina da^Gloria e a

recusou a receber mais desabrigados navalescos que jd estao traba-
alem dos que a escola ja assiste, segundo lhando em outras escolas jd
Lucio Bruno, nao fazia parte do piano de tem todo o trabalho deCnido: Fernando rinto, um vazio na escola
ocupaqao da comissao.

Marco Antftnlo Cavalcanti — 12/09/87Evandro Teixeira — 06/10/8711/08/87Femandi

Charley Fayal (Êjewüson Choeri vão faturar por volta de CZ$ 800 mil; Niskier, CZ$ 120 mil só de vantagens

Gilson Barreto 26/5/87

Aids e outras

doenças reúnem

médicos no Rio
Especialistas de 70 países vão reunir-

se no Rio, a partir do dia 17, no III
Congresso Internacional de Doenças In
fecciosas, para a troca de informações
sobre as mais recentes formas de combate
à Aids e a outras moléstias contagiosas, a
maioria com grande índice de mortalidade
nos países subdesenvolvidos. O primeiro
congresso foi em Viena (1983) c o segun-
do, no Cairo (85).

Entre as novas técnicas de combate à
Aids, que o congresso apreciard, as mais
importantes e com possibilidade de utili-
zação imediata são a identificação e a
eliminação de doenças através dos anti-
corpos monoclonais ou das sondas de
ADN (deido desoxirribonucleico). Os mo-
noclonais, produzidos hd 10 anos, serão
testados agora no tratamento do câncer e
da Aids.

Pesquisados por médicos ingleses e
suíços, que mereceram o Prêmio Nobel de
Medicina de 1984, os anticorpos monoclo-
nais são produzidos por mais de l.mil
institutos de pesquisa. Eles podem funcio-
nar para identificar células contaminadas
ou até para destruí-las, agindo como ba-
Ias, disparadas no sangue do doente. Nos
casos de Aids, o diagnóstico precoce atra-
vés desse procedimento é revolucionário.

Outra técnica avançada de identifica-
ção e tratamento de doenças com altos
índices de mortalidade t a utilização das

I sondas de DNA, um material genético
que identifica, no organismo, a proteína

i que causa a doença, agindo como espécie
de ímã, que possibilta a eliminação das
células doentes. Essa nova arma no trata-
mento de doenças graves pode ser aplica-
da também a testes bem mais simples,
como o diagnóstico de paternidade.

O congresso serd realizado paralela-
mente ao V Congresso da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia, entre os dias 17 e
21, no salão de convenções do Hotel
Nacional. Para o presidente da Sociedade
Nacional de Doenças Infecciosas e chefe
do pavilhão de doenças infecciosas e aidé-
ticos do Hospital Gafrée e Guinle, profes-
sor Mdrio Barreto Correia Lima, a contri-
buição dos pesquisadores brasileiros tam-
bém serd fundamental.

Um dos pontos altos do congresso
serd a mesa-redonda sobre Aids, que
contard com os maiores especialistas do
mundo, dia 22, em reunião aberta. Partici-
paião do debate o diretor do Instituto
Nacional de Alergia e Doenças Infeccio-
sas de Bethesda (EUA), Anthony Faucci;
o chefe do New England Medicai Center,
da Universidade de Boston (EUA), pro-
íessor Shelton Wolff, uma das maiores
autoridades cm infectologia do mundo; e
a chefe do grupo de controle da Aids
(Ministério da Saúde), Lair Guerra de
Macedo.

Uerj ameaça os marajás

! Reitor Barbieri quer 
acabar com vantagem personalista

O reitor da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, Ivo Barbieri, decidiu
acabar com os 190 marajds que resistem
no quadro dos 6 mil 200 servidores da
instituição. Segundo ele, todos os marajds
da Uerj só chegaram a essa situação por
terem desempenhado funções burocrdti-
cas no passado e não por causa de sua
formação acadêmica.

Barbieri explicou que enquanto eco-
nomizava mensalmente CZ$ 2 milhões
cortando cargos em comissão e algumas
vantagens de cerca de 25 servidores, mais
de CZ$ 10 milhões escoavam por uma
comporta aberta hd muito tempo, que ele
chamou de "vantagens personalistas dos
marajds". O professor que desempenhou
determinadas funções burocráticas duran-
te cinco anos, contínuos ou não, tem
incorporado ao seu salário mais 50%.
Depois disso, cada ano nessa mesma fun-
ção representa mais 10%. Esse novo sald-
rio é reajustdvel da mesma forma que o
dos outros servidores.

A data-base do reajuste dos servido-
res da Uerj é Io de abril, mas o acordo
ainda não foi feito. O reitor disse que o
reajuste salarial deverá ficar em torno dos
100%, recuperando a perda com a infla-
ção e jd descontando as URPs concedidas
e os gatilhos do ano passado. Dessa for-

ma, o custo dos marajds irá a CZ$ 22
milhões mensais.

Para mostrar o que significa essa
quantia para a universidade, Ivo Barbieri
aisse que se desse a todos os servidores o
vale-transportc gastaria CZ$ 5 milhões
por mês. Se desse auxílio-crechc a todas as
mães que trabalham na Uerj e tem filhos
com até quatro anos, gastaria CZ$ 3,5
milhões. E se concedesse auxílio-
alimentação a todos, no valor de um
salário base referência, gastaria os CZ$ 22
milhões. Nenhuma dessas exigências Ic-
gais é cumprida pela universidade, por
falta de verba.

Tomando por base os salários de mar-
ço, que deverão dobrar nesse mês, o
maior salário de um marajá deverá chegar
a CZ$ 800 mil, contadas as "vantagens

personalistas" que 13 deles recebem e que
noje é superior CZ$ 120 mil. O salário de
um marajá de menor importância, cujas"vantagens personalistas" estão hoje em
torno de CZ$ 80 mil, pode chegar a quase
CZ$ 600 mil. O menor salário da UERJ é
de CZ$ 6 mil.

Para pôr fim a essa situação, Barbieri
pretende retirar do acordo a cláusula que
estabelece as vantagens personalistas. Da-
qui para a frente, ninguém mais incorpo-
rará ao salário as vantagens personalistas

de um cargo burocrático. O maior salário
deverá ser igual ao do reitor: cerca de CZ$
240 mil. Além disso, os que já incorpora-
iam esses benefícios — os 190 marajás —
não terão mais o valor das vantagens
reajustado.

Barbieri não acredita que se os mara-
jás recorrerem à Justiça para manter seus
privilégios serão bem sucedidos. Segundo
ele, existe um antecedente que favorece a
universidade, uma espécie de jurisprudên-
cia: hd alguns meses, quando certos bene-
fícios começaram a ser cortados, a questão
foi parar na Justiça, que deu ganho de
causa à Uerj.

O reitor quer transformar a Uerj nu-
ma universidade padrão, com "valoriza-
ção da produção acadêmica da mais alta
qualidade". Ao mesmo, tempo cm que
corta os salários dos marajás, vai melhorar
o dos professores. O que ele não acha
justo é que profissionais que não
cumprem as 40 horas e poucos serviços
prestam d universidade sejam os melhor
remunerados. Para isso, já estão em estu-
do no Conselho Superior de Ensino e
Pesquisa medidas para disciplinar a carga
horária. O que barbieri pretende é que o
professor de 40 horas tenha, pelo menos,
duas atividades dentro da universidade.
Ele quer também que o trabalho de pes-

quisa seja controlado, com a apresenta-
ção, por exemplo, de trabalhos publi-

Òs grandes marajás da UERJ são:
Fernando Antônio Fadei Tabet, Charley
Fayal de Lira, Wilson Choeri, João Salim
Miguel, Paulo Pimenta Gomes, Paulo Vi-
veiros, Roberto Alcântara Gomes, lsidro
Pinto da Rocha Filho, Omir Fontoura,
Jorge Luís Pedreira, Ncy Cristino de Cas-
tro Melo, Caio Machado e Nuno Alvares
Ferreira.

Os que ganham até CZ$ 120 mil de
vantagens personalistas são: Haroldo Lis-
boa da Cunha, Aloysio Jorge do Rio
Barbosa, Ayrton Luiz Gonçalves, Amai-
do Niskier, Heloisa Maria Cardoso da
Silva, Luis José de Andrade, Arcy Tenó-
rio de Albuquerque, ítalo Suassuna, Roo-
sevclt Pinto Sampaio, Ary Pereira de
Miranda, Walter Mendes Ávila, Filomena
Carnevalc, Nilza da Rocha Medeiros, Nil-
son Amaral Santanna, Ivair Lopes Macha-
do, Coroacy Loureiro Gigante, Ivan Lo-
pes Machado, Neyda Alves Motta, Marly
Bin, Antônio Joaquim Ribeiro
Filho, Maria Rita Almeida, Luiz Miguez
Lounage, Gilberto de Oliveira Lins, Elly
Guimarães de Jesus, José Roberto Do-
mingues Tenório, Fausto Rodrigues dos
Santos, José Barbosa Porto e Sérgio Bap-
tista Dantas.

Desabrigados

impedem aulas

em 25 escolas
Das 58 escolas da rede municipal

ocupadas por desabrigados, atrasando as-
sim o início das aulas, 33 jd estão libera-
das. Desde 28 de março, 2 mil 584
desabrigados foram removidos para ou-
tios lugares e 1 mil 532 saíram definitiva-
mente das escolas. Resta o remaneja-
mento de 4 mil 432 que ocupam ainda 25
delas. Segundo o assessor da Prefeitura
para assuntos especiais, Lúcio Abreu, a
comissão formada pelo prefeito para re-
,oi ver o problema já encontrou solução
paia o remanejamento dos desabrigados
de 17 das escolas que ainda faltam ser
desocupadas.

A comissão, formada pelas secreta-
rias de Governo, Educação, Desenvolvi-
mento Social e Obras, além da coordena-
ção das regiões administrativas e chefiada
pelo coordenador-geral da Defesa Civil,
major Agnaldo Sã Filho, definiu para
hoje a remoção das 257 pessoas abrigadas
na escola Francisco Campos, no Grajaú,
com 1 mil 800 alunos, para um terreno do
município na Rua Sílvia Teles, 65, em
Vila Isabel, onde já existe banheiro com
chuveiros e cozinhas para os transferidos,
que se instalarão em barracas.

Os desabrigados que estão nas esco-
Ias Astolfo Resende e República Domini-
cana, em Madureira, e Irmã Zélia, em
Vaz Lobo, serão remanejados para o
pátio da 15a R.A., em Madureira. Um
Ciep em Pavuna, dois em Padre Miguel,
outro em Del Castilho e um em Jacarepa-
guá obrigarão pessoas que ocupam atual-
mente 11 das 25 escolas. As que estão no
colégio Juscelino Kubitschek, em Man-
guinhos, serão abrigadas em galpões pre-
parados pela RioUrb, num terreno onde
serão posteriormente assentadas. A
transferência dos desabrigados da Escola
Alberto Schweitzer depende de um con-
vênio da Secretaria de Desenvolvimento
Social com o Hospital Silvestre.

Lúcio Abreu espera que até sábado o
remanejamento dos desabrigados destas
17 escolas esteja concluído. Ele afirma
que os trabalhos de remoção já começa-
ram, mas que alguns fatores, como a
ligação da água, luz e gás nos terrenos e
Cieps, além da resistência dos desabriga-
dos para a transferência, podem retardá-
Io. Das oito escolas para as quais ainda se
espera solução, três são no Rio Compri-
do, uma na Tijuca, três em São Cristóvão
e um Ciep do Cantagak».

Mas as transferências, mesmo antes
de serem concluídas, já causam alguns
problemas. O Ciep de Del Castilho —
onde falta ainda a ligação de gás e água,
segundo o presidente da associação de
moradores do Parque Proletário Águia
de Ouro, em Inhaúma, Celso Barbosa
Nascimento — já conta com diretores e
professores e há um ano já deveria estar
funcionando, conforme foi prometido à
associação. Com a transferência de desa-
brigados para ld, Celso acredita que a
abertura do Ciep serd retardada ainda
mais.

O Centro Cultural de São Cristóvão,
onde a diretora Teresinha Labruna se
recusou a receber mais desabrigados
além dos que a escola jd assiste, segundo
Lúcio Bruno, não fazia parte do plano de
ocupação da comissão.

Oferta de emprego

Mocidade busca

um novo nome

para o Carnaval

"Além disso, hd o segredo, o pulo do
gato que o carnavalesco só mostra ao
final".

O envelope com a identidade do
, concorrente só serd aberto depois de

escolhido, "para ninguém se impressio-
nar com o nome de ninguém" diz Pauli-

/I pesar da crise — com recessão, nho, e a comissão julgadora será com-
XX desemprego e um desânimo gene- posta por ele, o presidente da escola,
ralizado — há um lugar neste país onde Gaúcho, o diretor de carnaval, Chiqui

Mara CabaUero

se oferece um emprego que exige traba^
lho árduo, é veraade, mas dá em troca
um bom salário, equipe bem treinada e
— daqui a dez meses — a oportunidade
de ter sua tarefa ovacionada por 60 niil
pessoas em praça pública. Entre os
requisitos básicos exige-se talento, cria-
tividade e um gosto pela mais alegre
festa desta cidade: o carnaval.

A oferta é tentadora, mas não é
para qualquer folião. O, que a GRES
Mocidade Independente ae Padre Mi-
guel quer é um carnavalesco, alguém
que saiba desenhar um figurino, um
carro alegórico, que saiba criar Um
enredo. Quer alguém para ocupar o

nho, e o diretor do desfile, Dejair.
Paulinho pretende ainda consultar a
comunidade através de alguns presiden
tes de alas ou compositores, mas ainda
não se decidiu se chamará algum meda-
lhão para ajudar na escolha: "Tenho
medo que sua opinião pese muito e não
comungue com a escola"

Quanto ao estilo de Fernando Pinto
que tanto marcou a Mocidade de Padre
Miguel, Paulinho diz que não deve ser
necessariamente seguido: "A não ser
que o candidato tenha uma personalida-
de muito forte, se não vira cópia"

lugar do Fernando Pinto, falecido pou- garante que a escola "segura" qualquer
co antes do carnaval de 88. Um posto
de responsabilidade, sem dúvida.

A idéia de abrir um edital para
receber propostas de cenógrafos, figuri-
nistas ou artistas de modo geral só
poderia surgir na sempre inovadora
escola de Padre Miguel, a pioneira no
uso do computador para agilizar a es-
trutura da organização do desfile. Com
a morte prematura de Fernando num
acidente automobilístico a escola per-
deu o carnavalesco que melhor se afi-
nou com a escola (e vice-versa), com
seu estilo ousado, tropicalista e irônico.

Quando a poeira do desfile mal
assentou as escolas costumam ou reno-
var o contrato com seus carnavalescos
ou disputar no mercado os mais cota-
dos, com alguns campeonatos
nos currículos. Como os mais
requisitados já estão compro-
metido com outras escolas, a
Mocidade resolveu abrir esse
novo mercado de trabalho e
aguarda até o dia 20 de maio
as propostas de quem quiser
concorrer a essa vaga.

De acordo com Paulinho
Andrade, presidente do Con-
selho Deliberativo da escola,
o candidato deverá apresentar
dois envelopes com pseudôni-
mo. Num deles, seu currículo
e nome verdadeiro. No outro,
a sinopse do enredo proposto,
o roteiro do desfile — "Para
sabermos se o candidato tem
noção de escola de samba",
diz Paulinho — croquis com
figurinos para ala das baianas,
bateria, crianças, comissão de
frente e dois casais de porta-
bandeira e mestre-sala; cro-
quis de oito alas e de quatro
carros alegóricos. E o preço
dos seus serviços, natural-
mente.

Paulinho Andrade obser-
va que esta é apenas uma
amostragem, pois nem os car-
navalescos que já estão traba-
lhando em outras escolas já
têm todo o trabalho definido:

íinha. Tanto fez belíssimos carnavais
com Fernando, como já ganhou com o
clássico e requintado Arlindo Rodri
gues com o enredo considerado care
tão: Descobrimento do.Brasil. A escola
agüenta, garante Paulinho, recordando
que num enredo sobre Mãe Menininha
o mesmo Arlindo mandou raspar
cabeça de toda a ala da bateria: "Só na
Mocidade se consegue isso", garante
ele.

Quem se interessar pela proposta
pode procurar a sede da escola no
horário comercial ou pelo telefone 332-
5823 e conforme o talento transformar-
se no maior sucesso do carnaval de 89.

Russos estão aí 
para

Festão da Voz do PCB

Pessoal do HGF

invade gabinete

e não é recebido
Não pediram licença: não marcaram

audiência. A intenção! invadir e cobrar
definições. Foi evidente a surpresa e o
repúdio do secretário estadual de Saúde,
José Noronha, à ocupação ontem por
cerca de 50 funcionários do Hospital
Universátio Gama Filho na recepção de
seu gabinete, 9o andar do prédio 128, na
Rua México.

Preocupados com os rumos do hospi-
tal, sob intervenção do Inamps há 10
meses, eles pediram a presença do secre-
tdrio para discussão da possível transfor-
maçáo da entidade em fundação. José
Noronha não os recebeu, mas adiantou
que o atual interventor, César Chicai-
bam, serd afastado.

Eles chegaram por volta de
12h30niin, quando o secretário de Saúde
participava do lançamento da campanha
contra o fumo. Negando-se terminante-
mente a atendê-los, José Noronha solici-
tou a um assessor de gabinete que mar-
casse para próxima quarta-feira às 16h
uma reunião com uma comissão de cinco
membros que pudesse discutir civilizada-
mente as questões em pauta.

Para o secretário, a invasão dos fun-
cionários só colaborou para dificultar as
negociações entre o estado e o hospital."Fiquei muito deprimido com esse gesto
irresponsável de uma classe médica, en-
trando desta forma (aos gritos) no gabi-
nete de um secretário", disse, decidindo,
em seguida, a troca do interventor César
Chicaibam diante da "confusão que fez"
ao anunciar o fim da intervenção no
hospital.

O Hospital Universitário Gama Filho
sofreu intervenção em junho de 87 atra-
vés do então superintendente regional do
Inamps, João Carlos Serra, após a Socie-
dade Universitária Gama Filho desistir
de manter o hospital cm atividade.

José Noronha descartou a hipótese
de compra do hospital, um compromisso
recente do Inamps com a sociedade man-
tenedora, que quase chegou a ser firma-
do, mas foi vetado pela Procuradoria do
Inamps por falta de certidões de imó-
veis." Se comprarmos o hospital, estare-
mos formando um trem da alegria, pois o
hospital é juridicamente uma instituição
privada, e os 1 mil 60 funcinários serão
admitidos sem concurso público, ou en-
tão, todos demitidos", argumentou No-
ronha.

Duas soluções para definir a atual
condição do hospital Gama Filho foram
vistas pelo secretário: a primeira, a Socie-
dade Universitária reassumiria o hospi-
tal, que continuaria conveniado com o
Inamps, no repasse de verbas. A segun-
da, Noronha propõe a aquisição do hos-
pitai por uma associação de funcionários.

Professor pára

em Caxias por

salário melhor
O ator Stepan Nercessian ajudou a

carregar o pesado sofá vermelho puxando-
o para junto do grupo que procurava se
ajeitar na outra poltrona, no salão envi-
draçado do Estádio de Remo. Alguém
brincou: "O que você não faz por este
partido, hein Stepan?" O ator, antigo
militante comunista, é um dos organizado-
res do Festão da Voz, que o PCB abrirá
hoje, no Palácio da Cidade, e se estende
até domingo no Estádio de Remo da
Lagoa.

De vestido azulão com pintas brancas,
a célebre cantora (na União Soviética)
Ekaterina Chavina preferiu sentar-se no
chão, enquanto a dançarina Dina Dolga-
liova — num conjunto bege de algodão e
renda e com sapatos de salto muito alto —
lhe massageava o pescoço. Lídia Mozju-
khina, 60, de colar e brincos de pérolas e
sapatos de biqueira em lamê rosa choque,
parecia antes uma avó ou governanta do
que uma ilusionista conhecida em todas as
casas de espetáculo da União Soviética,
onde sempre se apresenta com o marido,
Yuri, em números de mágica. O composi-
tor de peças para balalaika Evgueni Buda-
nov, de cabelos grisalhos e olhos de um
azul muito claro, era o único que se
aproximava do padrão hollywoodiano do
personagem russo que no Brasil as pessoas
se acostumaram a identificar.

Herança — Na entrevista coletiva
que o PCB convocou para apresentar as
atrações internacionais do Festão do jor-
nal Voz da Unidade — órgão oficial do

partido, organizador do evento — o diri-
gente Geraldo Rodrigues dos Santos ten-
tou dar um tom político à festividade.
Geraldão, explicou que o Festão da Voz é
uma herança dos tempos cm que boa
parte dos militantes comunistas brasileiros
estava exilada e realizava reuniões na
comunidade para confraternizar.

O líder do grupo de russos, Ivan
Nesvit, bem informado sobre o Brasil,
disse que, com a perestroika, a distensão
gradual de Gorbachev, "as coisas ficaram
mais fáceis de resolver na União Soviéti-
ca" e desejou que o Partido Comunista
Brasileiro se fortalecesse para ajudar o
país a solucionar questões como o desem-
prego, a falta de moradia e a fome.

Com artistas, cantores, músicos, gi-
nastas e enxadristas soviéticos, além de
representantes do Japão. Tcheco-
Eslováquia, Hungria, Itália e França, Sen-
tre outros, a festa, tradicionalmente reali-
zada em São Paulo, vem para o Rio pela
primeira vez e tem um programa preten-
sioso, que engloba desde as barraquinhas
de comidas típicas até debates e exposi-
ções, além do rock de Lobão, do reggae
de Mac Donys Pop Ketu e do samba de
Paulinho da Viola, Martinho da Vila e
Olga de Jesus. O conjunto folclórico cuba-
no Guaican trouxe a cantora Sara Gonzá-
les, conhecida como a Elis Regina de
Cuba. Hoje, às 17h, haverá recepção para
as delegações estrangeiras no Palácio da
Cidade. As 19h, ocorrerá a abertura ofi-
ciai do evento, que termina domingo à
noite.

Riotur faz 
reunião em

Minas e 
pensa 

em sede

POUSO ALEGRE (MG)— A
construção de uma sede própria na
Passarela do Samba, aproveitando a
estrutura da fábrica de modelados
dos Cieps, foi um dos projetos apre-
sentados ontem no 2o seminário in-
terno da Riotur, nesta cidade. A
empresa paga hoje CZ$ 900 mil pelo
aluguel de suas instalações no Cen-
tro Empresarial Cândido Mendes,
no Centro.

O projeto 
"Rio, Eu Gosto de

Você... Cantando", que promoverá
grandes shows quinzenais de música
popular brasileira, às sextas-feiras,
em palco fixo no Largo do Machado,
é uma das novidades da programa-
ção da empresa para 1988. A cons-
trução de um grande centro cultural
na Glória, revitalizando o Aterro do
Flamengo, também está sendo estu-
dado.

Outros programas foram discuti-
dos no primeiro dia de seminário,
como a sinalização turística do Cen-
tro e da orla marítima, recuperação
de dois piers na marina da Glória e a
ampliação para o Centro da campa-
nha "Rio Limpo. Rio Lindo", feita

em conjunto com a Comlurb. A sede
da empresa será construída atrás do
setor 2 da Passarela, será 2 mil
metros quadrados e está orçada em
180 mil OTNs.

Orçamento— A previsão or-
çamentária da empresa para 1988 é
de CZ$ 799 milhões, entre os quais
CZ$ 305 milhões disponíveis, arreca-
dados de incentivos fiscais de hotéis
e do saldo do carnaval. Segundo a
diretora financeira. Margarida Moli-
na, o objetivo do seminário é justa-
mente analisar a prioridade dos pro-
jetos, em função da disponibilidade
financeira. As propostas estão sendo
sintetizadas e a partir daí serão traça-
dos os planos de meta.

A instituição de ingressos mag-
néticos e roletas eletrônicas para o
carnaval de 89 será avaliada pela
presidência, no último dia do semi-
nário. O projeto está orçado em CZ$
82 milhões e necessita de oito meses
para ser implantado. As vantagens
oferecidas pelo ingresso magnético
são controle do ingresso e mecanis-
mos de venda e não expor o roleteiro
à pressão do público.

Duque de Caxias — Cerca de 2 mil
500 professores das 72 escolas municipais
de Caxias, após concentração na porta
principal da prefeitura daquele municí-
pio, decidiram entrar em greve por tem-
po indeterminado, reivindicando salário
de Cz$ 21 mil e um plano de carreira
prometido pelo prefeito Juberlan de Oli-
veira (PDT).

Apesar da greve deflagrada, algumas
escolas funcionaram ontem em decorrên-
cia da desinformação das professoras,
que prometem aderir hoje ao movimen-
to. Os professores acusam o prefeito de
não cumprir as promessas, feitas em
dezembro passado, de que daria um au-
mento salarial digno aos professores e um
plano de carreira.

Durante a concentração na Praça
Roberto Silveira, os professores argu-
mentaram que não suportariam mais vi-
ver com um salário mínimo, lecionando
em regiões distantes do centro da cidade,
pagando passagens de ônibus e gastando
com lanches. "O prefeito Juberlan pro-
mete, mas não cumpre. Será que ele,
proprietário de um colégio no município
— o Çasimiro de Abreu — também paga
esse salário aos seus professores? Claro
que não", desabafou a professora Marta
Gutemberg.

O prefeito ofereceu aos líderes do
movimento proposta de uma folha de
pagamento suplementar em abril, além
de um aumento salarial a ser estudado o
índice nos próximos dias, e se possível
atender o plano de carreira em maio. A
proposta não foi aceita e greve prosse-
guirá.

Digitadora

quer devolução

de sindicato
Inconformada com o desconto de um

dia de salário para obras na sede do
sindicato das costureiras e alfaiates, a
digitadora Dalva Feliciano, 33, dirigiu-se
ontem à entidade para apresentar sua
recusa, mas não conseguiu ser recebida
pelo presidente, João Geremias César,
que a expulsou aos empurrões de sua
sala.

Funcionária há seis anos do centro de
processamento de dados da confecção
Sayonara, em Ramos, ela recebeu uma
circular datada do dia 30 de março, a qual
estabelece um prazo de oficialização da
recusa de até 10 dias a partir da sua
distribuição. Dalva não concordou com o
fato de ter o seu salário descontado para
um sindicato que nem ao menos é o de
sua categoria profissional.

Ao tentar apresentar ontem a negati-
va — que poderia ser levada até hoje, de
acordo com a circular —, Dalva ouviu do
presidente a alegação de que não aceita-
ria mais, pois, segundo ele, o prazo havia
expirado. Ao insistir, ela foi puxada pelo
braço e empurrada para fora de seu
gabinete.
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11a Rio—Santos midher careiite '"

sistcnia, o usudrio nao pcrderf ircc£ cm Sai'com ho^cnsc mj? carcnlc. que daia assistencia judicia- c ^ 
"*

tempo nas njase podenii cm- , na| na pista e (Ttrfifego sendo feito cn| * 
J 9 UU

palham o ritmo dos trabalhos. A situa?So ^^^ta—bctr^polis tem obras em vdrios trechos c!o Avenida Central (Avenida Rio ""
Dia e Noite nas cstradas 6 a seguinte: Branco, 156/19° andar).

Rio—Santos/ BR-101: no trccho flu- pedregulhos c terra. Transito em mao dro D'AIdcia — Cabo Frio, obras de q escrjt<5rj0 funcionara tambem
Farmacias— ZonaSul — Farma- minense, prosseguem os trabalhos de dupla, no scntido Teresdpolis—Rio. construqao de acostamentos e rccapea- como centra de atendimcnto iuridicocia Flamengo (Praia do Flamcngo, desobstruqao das pistas no km 57, em Vi;i Dutra/BR-116: (Rio-Sao Paulo): en- rnento da pisla. nsirnwiriil i mnlhpr vitima He
224); Lcmc — Farmacia do Lcme Concei§ao de Jacarei; e no km 86, em tre os km 319 e 320; cm Resendc, o Nildpolis — Obras de rcstauraqao do UrMWmta im
(Rua Ministro Viveiros de Castro, Jacuecanga. Nestes dois trechos, o transi- transito 6 feito em mao dupla, no sentido actsso a ponte situada na Avenida Getu- aiscnmind^K t u m c.,

. 32); Lcblon — Farmacia Piaui (Av. toe feito por uma variantc, mas sem Rio—Sao Paulo, para obras dc recupera- lio de Moura.
Ataulfo de Paiva, 1283); Copacaba- retengoes. A passagem de vei'culos em qao da ponte sobre o Rio Paratba. Nova Iguaqu — RJ-105 (Estrada de Bp ronyemo cnirca LBA e o uonse-
na —Drogaria Cruzeiro (Av. Copa- direqiio a Angra e normal, inclusive para Rio—Campos/BR-101 (Norte): esta em Madurcira) Km 6 — obras dc execircao IM fcpciudl uireuos aa turner
cabana, 1212); Zona Norte—Cas- onibus. obras de recupcraqao o trecho que vai do de um btieiro pre-moldado— localidade iV, »> Pc l^s»?rcs,'- , "larcos
cadura — Farmacia Cardoso (Rua Rj0—Pctropolis/ BR-040: (Rodovia km 63 (ponte sobre o Rio Parafba), em de Valverde. Vilaga e Branca Moreira Alves.
SidonioPacs, 19); Realengo— Far- Washington Luis), que liga o Rio a Belo Campos, ate o km 101, cm Marui. As RJ-111 — trccho Cava—'lingua — ponte qs objetivos desse convcnio, ou
macia Capitolio (Rua Marechal Horizonte, bastante affiigida pelas chuvas obras no acostamento, cntre os km 65 interditada sobre o Rio Barreiras. termo de cooperaqao, sao criar o
Soares|Andrea,282); Bonsucesso— de fevereiro, a estrada ainda tem alguns 70, ja estao conduidas. Itaborai— RJ-116 — ponte interdita- Centra Social de Promoqao da Mu-
Farmacia Vitoria (Pnuja das Na- pontos com barreira nos acostamentos. Ponte Rio—Nitcroi (cjuc faz parte da da sobre o Rio Bengala (Km 29). Trafego |ber (Pro-Mulhcr), ciue funciona cm
qoes, 160); Meier— Farmacia Mac- Os trechos atingidos estao em obras de BR-101) esta com transito normal em por variante no Km 28 em Jap'uba. porto Alecre ha urn ano, atendendo a
kenzie (Rua Dias da Cruz, 616); rccuperaqiio e se localizam nos km 86 ambos os sentidos. As obras para coloca- Rio Claro — RJ-155, trccho Getulan- ^ ^ jqq casos q |^0 (je JaneiroCnmpo Grande — Drogaria Chcga (Refugio Alpino), onde a faixa da es- qao de lama asmltica (recuperaqao do dia—Angra dos Reis — passagem em w < „-m setf)r Hp denuncias e
Mais (Rua Aurelio de Figueiredo, querda esta interditada, no sentido Petr6- pavimento) iniciadas no ano passado meia pista no Km. 32, em virtude de defesa 

dos direitos da mulher atraves15); Drogaria Chcga Mais (Rua polis-Rio, para obras de limpeza da pista, prosseguem. mas sao feitas durante crosao. H'i-irnr. Hn Prn-Mulher/I RA/CedimBarcelos Domingos, 14); Farmacia no km 99, localidade de Santq Antonio, noite, de 22h atiS ils 5h, para nao prejudi- Miguel Pcreira —RJ-125. trecho BR-116 ' j „r:nl ,nf|„nt 
'

Comari (Rua Augusto Vasconcelos, na pista de sentido Rio, com a faixa da car o transito. Durante o dia, sao feitos (Via Dutra) —MiguelPereira — semgos acoraocomasuperintenaen e
76); Jacarepagud — Farmacia Ca- esquerda cm obras, para trocas de buei- pequenos rcparos para acabamento dos de retirada de barreiras cntre Santa Bran- oa ld A no kio, aoiange rtmardi, a
rollo (Estr. de Jacarepagua, 7912); r0Si em Santa Cruz da Scrra, km 105, trabalhos. Dos.300 mil metros quadrados ca e Governador Portela. Passagem em entase dos traoatnos sera para a ques-
Tijucn — Casa Granado Laborato- continuam as obras de alargamento da (toda extensao da ponte) a serem recupe- meia pista nos Kms 16, 26 e 27. tao social, uma das grandes diticulcta-
rios Farmacias e Drogarias (Rua p0nte sobre o Rio Caracuruna, nao ha rados, so em marqo de 88 foi feita Vassouras —RJ-121, trecho Vassouras— des da mulher. U presidente Marcos
Conde de Bonfim, 300); Ilha do reten^ao no transito. Entre os km 119 recupera^ao em 50 mil 400 metros qua- Governador Portela — retirada de bar- Vilacja acrcsccntou que esse trabcjlno
Governador — Drogaria Coutinho 124, na Vila Sao Luiz (pr6ximo ao posto drados do pavimento. rciras e escoramento de aterro ao longo objetiva uma preven^ao dos problc-
du llhn (Est. Cacuia, 98); Farmacia de pedagio), o transito 6 feito em meia o DER-RJ INFORMA SITUACAO da rodovia. mas referentes a mulher, pnncipal-
Supersdnica (Aeronorto Intcnmcio- pista, no sentido Rio, para obras de DAS RODOVIAS ESTADUAIS: Barra do Piraf/Valenqa — RJ-145 —• mente na questao social.
nal); Pavtma — hiriiuicia N. S. de restauragao. Marica: RJ-106 — Obras de retifica- obras de remogao de barreiras nos Kms Branca Moreira Alves ressaltou
Guadalupe (Av Brasil. 23.390); Rio—Teresopolis/BR-116: com tran- sao do tragado da rodovia no Km 11, na 45 e 57 ~ trafego <em meia pista devidoa que este atendjmento e especial, pois/Jroeana C")/ra/ dc AnchictnJM^ sito em boas condiqoes, a unica alteragao localidade de Calaboca. escorament|o de ^„ ,f advdm da constatagao de que a vio-Nazare. -635), '•'rm. . « ainda e no km 122, em Santa Guilhermi- RJ-118 — Passagem para um so vei- Barra do Pirai/Pirai —RJ-145 Trdfego lencia, de que as mulheres sao yiti-(Rwa Leocadio? ig 1, ), na (trcc|10 Rio—Mage), onde sao feitos culo na ponte sobre Rio Padrcco. Sao em meia pista nos Kms -0 e 29 devido m ^ atingir qualquer uma.

os trabalhos de recuperatjao e retirada de Pedro D'Aldeia. RJ-140. trccho Sao Pe- erosoes.

tral do Brasil). Reprodugao mmmgmmigmmm
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farinpa VP o2246 (Rua Sao Francisco Xavier, oCCFCtariO I F W I M I SS vidllUtd VC U

nando Mat"os, I62"). 
~Bot;ifogo 

— lan^a campanlia F antigo 
em

Joao Batista, 80); Carra da Tyuc;i co»nti^^ga^o 

^

57*)5^ N2^. 
^'[fa^abana^f^-^275- ao^umo 

°iiislitu^o"pda 
O^g^iniza^io das obras de Vestmira^ do 

^ass^'

e|es! 

0 diret^do^^^^

—Z71^-2540,'711-9555 e qiic'o'nao fumante corre 

'quando ^ 

| gria, u'm trk> eletrico em forma de
266-4545 B1P 4JM2; Radiologia — convive com pessoas que fumam. »1 '' w '"*** fljj'ffl posto de gasolina, esta hoje no Largo

MZmTd.Dados. interessantes obtidos no ^^^ - ..2 
JhoSdSclXa'ciJo Gi55lca°nTe c

Nossa Senhora de Copacabana, reaHzado nefo'^dcpTrtament^dl'pro" s* seu grupo e do conjunto Sambeiros.
492/202); Rcumatologia — Botalo- vHH"W , % mm I ^ IdeaTizado pela Petrobras, 0 Posto da
go - Centro de Reumatoogia Bo- gramas especiats revelam que 03,3//o - W? it ~ m®! --kl Aleeria tem um nalco com 17 metros
tafogo- 266-5998, 226-7651 e 246- dos fumantes no R10 sao mulheres ^ 

de comSenU)^S^qSm) d$ gu-5443 
^Rua 

Voluntarios da Patria, 34,43% sao^1 omens, Ainda no esta- ^ 
^ ra Alem dos rn^icos 1 ^ passistas

238 — 'itfS226-5844;'Carifnhosdas mam menos de 20 cigarros por dia, ''. Am,anh0a.' iiS °.sh^£w 
fT&J]°

Florcs—Av. Geremario Dantas, 71 35,29% fumam de 20 a 40 cigarros Largo do Bicao, Vila da Penna. No

sando aos demais transtorno, inco-

slC|»bC,1661-I*um»-Td numeros 
naosao alarmantes. SaJda 

fase da campaffia, |am impresses fe%fS¥S£15Sg*s2h!^di
Borracheiro - Avenida Princcsa . C°m 0 b°tom 

tA 
moda mail cheiro e fedor". , 350 mil cartazes, cinco nulhoes de ApresentaQao, Iraja; dia 1° de maio,

Isabel, 272 —Copacabana —Tel.: na0 ;™ar„a ,r^. n2 P'?let0' Pm rnnvAnir> Pfull n prnf?rama revistas em quadrinho, 300 mil carta- no Centro Esportivo Miecimo da Sil-
541-7996; Rua Mem de Sa, 45, Lapa secretar.o Estadual de Saude, Jose 0 

So d5 zes do Ziral^0' Mm cle seis mi1 disc0s va, Campo Grande; dia 7, na Praga
(junto aos Arcos) com serviqos de Noronha, medico e ex-fumante (du- ' lancimento da Pare de fumar perto de num, com um Seca, Jacarepagua; dia 14, Praga
mecanico, eletricista e reboque. Te- xou 0 e.garro ha um ano) nao pouna Mm^da la^me^) da 

^ p_ v^ulaQa0 em Saens Pena, Tljuca, e dia 27, na
lefone 224-2446 criticas ao fumo, enfatizando a cafo- campanha estaauat ae Lomoaie ao « « • • • JL rinnianrtia
Reboques"- Auto-Socorro Bote- nice que e segurar um cigarro, cau- Fumo e uma parte do programa in.- radios, intciada anteontem. Ctnelandta.
lho — Rua Sa Freire, 127 — Sao ¦¦¦——— 
Cristovao — Tel.! 580-9079; Auto- ¦—— • ""j FldllPRCRO
Socorro Gafanhoto — Rua Aristi- Fotografia Camaval » jg. 

UU ^
des Lobo. 156 — Rio Comprido — r.

Amagavea quer Museu reabre 1PerJ auxUliJ

Chaveiros — Traacaulo — Cen- documentar a com show de I; servidores de

» vi<i„ j0 hairro samba de Xanao baixa renda
5827: Chaveiro Imperio - Rua VlUd UO fJdll I U SaillUrt UC IP 

1 ^ > ,, , . „ ... • , r , ,

^JSSirall -
nada Psicologia e Educaqao — Av. para fotografos profissionais e amadores, 16h, na reabertura do Museu do Car- ' ^rwdore* de bih-i renda e rios nensioNossa Senhora de Copacabana. 897 •&, duas catcgorias: preto e branco naval, na Praqa da Apoteose - aquele scr,v"do.r" n Hn Pcfal P
-sala 1006-Copacabana-Tel.: colorido. Cada participantc podera ins- do qual muito se falou. mas ainda n.stas do Governo do Estado.
255-8141 e 255-6858. (O pedido de crever ate cinco fotos, cm tamanho 18x24 pouca gente conhece. Havera show de I \ r J O diretor de Previdencia do instituto,
baby-sitter deve scr feito das 8h as (preto e branco) e 20x25 (colorida). Xanto da Mancueira e Nadinho da ilHML, * \ Fernando Fcrreira, explicou que "e con-
19h). Paulina (nivel universitario) primeiro colocado ganha CZ$ 50 mil, o j||,a  a0 ar ||vre e de gra^a — "4 siderado servidor de baixa renda aquele— Tel.: 711-5743. seizundo, CZ$ 35 mfl e o terceiro, CZS 20 H,. vplh'n onarda dn ImU<5- 1 ... cuio valor de remuneracao nao ultraDasse
^¦¦ mil. na categoria preto e branco. Para io Scrran0 Mangueira e Portela aos a importancia de CZS 12 mil 500.

jSij^Sb&e *ang? ww*™ra ¦* fT"?' 
v0"-ficando o segundo e terceiro lugares com em diante da programaqao do Museu. A saia de fantasia 6 mais uma ho-educaqao para este ano foi fixado em

CZS 35 mil e CZS 20 mil, respectiva- A festa de amanha e a nova pro- atraqao onde os visitantes poderao ex- CZS 1 mil 500 e sera destinado aos alunos
mente. gramaqao da cidade; Sabado a tarde no perimentar e tirar fotos com fantasias matriculados nas series do 1 grau e para

O prazo de entrega das fotos e ate Museu, sempre com show as I6h, uma originais de mestre-sala, porta- os excepcionais.
dia 31 de maio e o local de entrega. Rua forma de torna-lo mais conheeido. No bandeira, baiana ou qualquer outro Para se habilitarem ao recebimento.
Marques de Sao Vicente 52, loja 24 (De proximo dia 15, havera vernissage de destaque do desfile das escolas de os responsaveis deverao preencher o re-
Casa), Shopping da Gavea. As fotos pjnt0res compositores (entre eles Gui- samba. querimento, em formulario proprio, "ao
deverao ser entregues em envelope fe- iherme de Brito, Heitor dos Prazeres Aberto diariamente de llh ^s 17h qual deve ser apensado uma xerox do
chado com o pseudonimo do autor e Nelson Sareento) e, entre 25 e 29 deste (exceto segundas-feiras), o Museu do contracheque de manjo deste ano, bem
identificagao do lugar no verso. Dentro m-s um cjcj0 de palestras — otemae Carnaval inaugura amanha, as 16h, como declarai;ao do colegio e certidao dedo envelope, o concorrente deve colocar r.|rn..va| uma reflexao sobre a liber- uma sala de video. Com a exibiqao em nascimento do menor dependente". Aoutro menor com uma folha datilografa- aim os scuujntes convidados; dois blocos de dez minutos da fita Por habilitaqao sera feita entre abril e junho,
endereco e'nti'meros do CPF e cartfeira'de Muniz Sodre. Joel Rufino, Helena um Momento de Gldria, mostrando o nasede do Iperj, nas diversas agendas do
identidade Todas as foios ^ « Theodoro, Roberto Moura e Ilmar de que e uma Escola de Samba e como ela instituto. localizadas na capital e no inte-
p0s(as 

Carvalho. e 
julgada no carnaval. rior do Estado e do Banerj

Fernando Lemos 22/3/88
Huproduçau

iô—Petrópolis tem obras em vários trechos

Reprodução

ango da Mangueira

Trens
M A CBTU inaugura hoje, às

9h, nu Estação Barão dc
Mauá (Leopoldina), um síste-
ma de hilhetagem automático
com quatro lorniqoetes elctrô-
nicos iniciais que começarão a
funcionar experimentalmente
por trés meses. Coin o novo
sistema, o usuário não perderá
tempo nas filas e poderá cm-
barçar nos trens com mais r«-
pidez.

Dia e Noite
Farmácias — Zona Sul — Farmá-
cia Flamengo (Praia do Flamengo,
224); Leme — Farmácia do Leme
(Rua Ministro Viveiros de Castro,
32); Leblon — Farmácia Piauí (Av.
Ataulfo de Paiva, 1283); Copacaba-
na — Drogaria Cruzeiro (Av. Copa-
cabana, 1212); Zona Norte— Cas-
cadura — Farmácia Cardoso (Rua
Sidônio Paes, 19); Realengo — Far-
mácia Capitólio (Rua Marechal
Soares Andréa, 282); Bonsueesso —
Farmácia Vitória (Praça das Na-
ções, 160); Méicr— Farmácia Mac-
kenzie (Rua Dias da Cruz, 616);
Campo Grande — Drogaria Chega
Mais (Rua Aurélio de Figueiredo,
15); Drogaria Chega Mais (Rua
Barcelos Domingos, 14); Farmácia
Comari (Rua Augusto Vasconcelos,
76); Jacarepaguá — Farmácia Ca-
rollo (Estr. de Jacarepaguá, 7912);
Tijuca — Casa Granado Laborató-
rios Farmácias e Drogarias (Rua
Conde de Bonfim, 300); Ilha do
Governador — Drogaria Coutinho
da Ilha (Est. CaemI, 9ti); Farniácj|
Supersônica (Aeroporto Meniacio-
nal); Savana — Ifitrmácia N. S. de
Guadalupe (Av. Brasil. 23:390);
Drogaria Central de Anehieta (Av.
Nazaré, 2.635); Farmácia Jarsan
(Rua Leocádio Figueiredo. '331);
Zona Centro — Central do Brasil —
Farmácia Pedro II (Edifício da Cen-
trai do Brasil).
Emergência — Prontos Socorros
Cardíacos — Tijuca — Prontocor —
264-1712, 248-4333, 284-2997 e 284-
2246 (Rua São Francisco Xavier,
26); Barra da Tijuca — CardioBarra

399-5522 e 399-8822 (Av. Fer-
nando Matos, 162). Botafogo —
Eletrocor — 246-8036 (Rua São
João Batista, 80): Barra da Tijuca

Centro Ortopédico e Traumato-
lógico — 399-7920 e 399-3455 (Rua
Rodolfo Amoedo, 140); Prontos So-
corros Dentários — Leblon — Den-
tário Roílín — 259-2647 (Rua Cuper-
tino Durão, 81); Copacabana —
Figueiredo Magalhães, 286 — 236-
5795; N. S. Copacabana, 195-275-
1246; Prontos Socorros Infantis —
Jardim Botânico — Psil — 266-1287
(Rua Jardim Botânico, 448); Orto-
pedia — Leblon — CÒtrauma —
294-8080 (Av. Ataulfo de Paiva.
355); Cortrel — 274-9595 (Av.
Ataulfo de Paiva, 734); Otorrino —
Copacabana — Cota — 236-0333
(Rua Tonelcro, 152); Póliclínicas
Urgências — Barra da Tijuca —
Mandala Clínicas — 327-4747 (Rua
Dr. Poty Medeiros, 60 — Centro
Comercial Mandala — Av. das
Américas, Km 6,5); Tomografia —
Niterói — Centro de Tomografia
Computadorizada de Niterói
(CTCON) — 714-2540, 711-9555 e
266-4545 B1P 4JM2; Radiologia —
Copacabana — Clínica Radiológica
24 horas Ltda. — 237-7226 (Av.
Nossa Senhora de Copacabana,
492/202); Reumatologia — Botafo-
go — Centro de Reumatologia Bo-
tafogo — 266-5998, 226-7651 e 246-
5443 (Rua Voluntários da Pátria,
445, grupos 1306/7). _
Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro,
238 — Tel.: 226-5844; Carlinhos das
Flores— Av. Geremário Dantas, 71
— Jacarepaguá — Tel.: 392-0037;
Roberto das Flores — Av. Automó-
vel Clube, 1661 — Inhaúma —Tel.:
593-8749.
Borracheiro — Avenida Princesa
Isabel, 272 — Copacabana — Tel.:
541-7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa
(junto aos Arcos) com serviços de
mecânico, eletricista e reboque. Te-
lefone 224-2446.
Reboques — Auto-Socorro Bote-
lho — Rua Sá Freire, 127 — São
Cristóvão — Tel.: 580-9079; Auto-
Socorro Gafanhoto — Rua Aristi-
des Lobo, 156 — Rio Comprido —
Tel.: 273-5495; Avenida das Améri-
cas, 1577 — Barra da Tijuca—Tel.:
399-2192.
Chaveiros — Trancauto — Cen-
trai de Atendimento — Tel.: 391-
0770, 391-1360, 288-2099 e 268-
5827: Chaveiro Império — Rua
Corrêa Dutra, 76 — Catete — Tel.:
245-5860. 265-8444 e 285-7443.
Baby-sitter — Atividade Coorde-
nada Psicologia e Educação — Av.
Nossa Senhora de Copacabana, 897

sala 1006 — Copacabana —Tel.:
255-8141 e 255-6858. (O pedido de
baby-sitter deve ser feito das 8h às
19h). Paulina (nível universitário)

Tel.: 711-5743.

Saúde

g| A prova do concurso
público para médicos e

enfermeiros, da Secretaria
Municipal de Saúde, que
seria realizada hoje, foi
transferida para o dia 17
deste mês, às 9h, na Univer-
sidade Gama Filho. O edital
do concurso está publicado,
hoje, no Diário Oficiai do
Município.

Estradas

Obra dificulta

o jtráfego

na Rio—Santos

O DNER pede aos motoristas que
vão viajar este fim de semana que tenham
cautela nas estradas, pois ainda há muitos
trechos em obras, com homens c máqui-
nas na pista e o tráfego sendo feito cm
mão dupla. Equipes do DNER conti-
nuam trabalhando na Rio—Santos, a cs-
trada mais castigada pelas chuvas de
fevereiro, e ainda não sabem quando vão
concluir as obras nos trechos afetados
pois as constantes chuvas na região atra-
pal.harn o ritmo dos trabalhos. A situação
nas estradas é a seguinte:

Rio—Santos/ BR-101: no trecho flu-
niincnsc, prosseguem os trabalhos de
desobstrução das pistas no km 57, em
Conceição de Jacareí; e no km 86,^ em
Jacuecanga. Nestes dois trechos, o transi-
to c feito por uma variante, mas sem
retenções. A passagem de veículos em
direção à Angra é normal, inclusive para
ônibus.

Rio—Petrópolis/ BR-040: (Rodovia
Washington Luís), que liga o Rio a Belo
Horizonte, bastante atingida pelas chuvas
de fevereiro, a estrada ainda tem alguns
pontos com barreira nos acostamentos.
Os trechos atingidos estão em obras de
recuperação e se localizam nos km 86
(Refúgio Alpino), onde a faixa da es-
querda está interditada, no sentido Petró-
polis-Rio, para obras de limpeza da pista,
no km 99, localidade de Santq Antônio,
na pista de sentido Rio, com a faixa da
esquerda cm obras, para trocas de buei-
ros, em Santa Cruz da Serra, km 105,
continuam as obras de alargamento da
ponte sobre o Rio Caracuruna, não há
retenção no trânsito. Entre os km 119 e
124, na Vila São Luiz (próximo ao posto
de pedágio), o trânsito é feito em meia
pista, no sentido Rio, para obras de
restauração.

Rio—Tercsópolis/BR-116: com trân-
sito em boas condições, a única alteração
ainda é no km 122, em Santa Guilhermi-
na (trecho Rio—Magé), onde são feitos
os trabalhos de recuperação e retirada de

pedregullios c terra. Trânsito em mão
dupla, no sentido Teresópolis—Rio.
Via Dutra/BR-116: (Rio-São Paulo): en-
tre os km 319 e 320; em Resende, o
trânsito é feito em mão dupla, no sentido
Rio—São Paulo, para obras de recupera-
ção da ponte sobre o Rio Paraíba.
Rio—Campos/BR-l0l (Norte): está em
obras de recuperação o trecho que vai do
km 63 (ponte sobre o Rio Paraíba), cm
Campos, até o km 101, em Maruí. As
obras no acostamento, entre os km 65 c
70, já estão concluídas.

Ponte Rio—Niterói (que faz parte da
BR-10L) está com trânsito normal em
ambos os sentidos. As obras para coloca-
çáo de lama asfáltiea (recuperação do
pavimento) iniciadas no ano passado
prosseguem, mas são feitas durante a
noite, de 22h até às 5h, para não prejudi-
car o trânsito. Durante o dia, são feitos
pequenos reparos para acabamento dos
trabalhos. Dos300 mil metros quadrados
(toda extensão da ponte) a serem recupe-
rados, só em março de 88 foi feita a
recuperação em 50 mil 400 metros qua-
drados do pavimento.
O DER-RJ INFORMA SITUAÇÃO
DAS RODOVIAS ESTADUAIS:

Maricá: RJ-106 — Obras de retifica-
ção do traçado da rodovia no Km 11, na
localidade de Calaboca.

RJ-118 — Passagem para um só veí-
culo na ponte sobre Rio Padreco. São
Pedro D'Aldeia. RJ-140. trecho São Pe-

dro D'AIdcia — Cabo Frio, obras de
construção de acostamentos e recapea-
mento da pista.

Nilópolis — Obras de restauração do
actsso à ponte situada na Avenida Getú-
lio de Moura.

Nova Iguaçu — RJ-105 (Estrada de
Madureira) Km 6 — obras de execução
de um bueiro pré-moldado — localidade
de Valverde.
RJ-111 — trecho Cava—'Tinguá — ponte
interditada sobre o Rio Barreiras.

Itaboraí — RJ-116 — ponte interdita-
da sobre o Rio Bengala (Km 29). Tráfego
por variante no Km 28 em Jap-uba. x
Rio Claro — RJ-155, trecho Getulân-
dia—Angra dos Reis — passagem cm
meia pista no Km. 32, em virtude de
erosão.
Miguel Pereira — RJ-125, trecho BR-116
(Via Dutra) — Miguel Pereira — serviços
de retirada de barreiras entre Santa Bran-
ca e Governador Portela. Passagem em
meia pista nos Kms 16, 26 e 27.
Vassouras — RJ-121, trecho Vassouras—
Governador Portela — retirada de bar-
reiras e escoramento de aterro ao longo
da rodovia.
Barra do Piraí/Valença — RJ-145 —
obras de remoção de barreiras nos Kms
45 e 57 — tráfego em meia pista devido a
escoramento de aterro.
Barra do Piraí/Piraí — RJ-145 — Tráfego
em meia pista nos Kms 20 e 29 devido a
erosões.

Assistência

Escritório da

LBA dá apoio a

mulher carente

A Legião Brasileira de Assistên-
cia- (LBA) estabeleceu desde ontem
um núcleo de atendimento à mulher
carente, que dará assistência judicia-
ria gratuita quanto aos direitos sociais
e de família: de agora em diante, as
mulheres sem recursos para reivindi-
car direitos como pensões, reconheci-
mento de paternidade, registro civil e
certidões de nascimento, contam com
apoio. O escritório funciona no Edifí-
cio Avenida Central (Avenida Rio
Branco, 156/19° andar).

O escritório funcionará também
como centro de atendimento jurídico
e psicossocial à mulher vítima de
discriminação c violências físicas, mo-
rais ou sexuais. Para isso, assinou-se
um convênio entre a LBA e o Conse-
lho Estadual dos Direitos da Mulher
(CED1M), pelos presidentes Marcos
Vilaça e Branca Moreira Alves.

Os objetivos desse convênio, ou
termo de cooperação, são criar o
Centro Social de Promoção da Mu-
lher (Pró-Mulher), que funciona cm
Porto Alegre há um ano, atendendo a
7 mil 500 casos. O Rio de Janeiro
contará com um setor de denúncias e
defesa dos direitos da mulher, através
da ação do Pró-Mulher/LBA/Cedim.

De acordo com a superintendente
da LBA no Rio, Solange Amaral, a
ênfase dos trabalhos será para a ques-
tão social, uma das grandes dificulda-
des da mulher. O presidente Marcos
Vilaça acrescentou que esse trabalho
objetiva uma prevenção dos problc-
mas referentes à mulher, principal-
mente na questão social.

Branca Moreira Alves ressaltou
que este atendimento é especial, pois
advém da constatação de que a vio-
lência, de que as mulheres são víti-
mas, pode atingir qualquer uma.

Fumo

Secretário

lança campanha

contra cigarro
Fumar é patético, cafona c moti-

vo de mau hálito. Pelo menos é assim
que define a Secretaria Estadual de
Saúde que lançou ontem a campanha
Obrigado, não guero fumar o seu
cigarro no Dia Mundial de Combate
ao Fumo, instituído pela Organização
Mundial da Saúde que marcou o
início de um programa de três anos
para a redução do número de fu-
mantes.

O coordenador da Comissão Es-
tadual de Combate ao Tabagismo,
Fernando Monasterio Viruez, médico
pneumologista, acredita aue a cam-
panha, que custou CZ$ 30 milhões à
Secretaria de Saúde, pode resultar na
redução do número de fumantes na
faixa etária mais jovem, na diminui-
ção de complicações no período de
gravidez e ainda alertar para os riscos
que o não fumante corre quando
convive com pessoas que fumam.

Dados interessantes obtidos no
censo de janeiro sobre o tabagismo
realizado pelo departamento de pro-
gramas especiais revelam que 65,57%
dos fumantes no Rio são mulheres —
34,43% são homens. Ainda no esta-
do, 59,52% não fumam, enquanto
40,48% são adeptos do cigarro. Além
disso, 60,78% dos fluminenses fu-
mam menos de 20 cigarros por dia,
35,29% fumam de 20 a 40 cigarros e
3,92% mais de 40 por dia. Para a
comissão de combate ao fumo, os
números não são alarmantes.

Com o botom A moda agora é
não fumar à mostra no paletó, o
secretário Estadual de Saúde, José
Noronha, médico e ex-fumante (dei-
xou o cigarro há um ano) não poupa
críticas ao fumo, enfatizando" a cafo-
nice que é segurar um cigarro, cau-

sando aos demais transtorno, incô-
modo e perda de alguns prazeres".
Noronha hão se intimida: "Fumar dá
mau cheiro e fedor".

Em convênio com o Programa
Nacional de Combate ao Fumo do
Ministério da Saúde, o lançamento da
campanha estadual de Combate ao
Fumo é uma parte do programa ini-

ciado em 86, em todo país, com
concursos e outros slogans. Na última
fase da campanha, foram impressos
350 mil cartazes, cinco milhões de
revistas em quadrinho, 300 mil carta-
zes do Ziraldfo, além de seis mil discos
Pare de fumar perto de mim, com um
gingle e três spots para veiculação em
rádios, iniciada anteontem.

Exposição

Carioca vê o

Rio antigo em

cartão-postal
O Departamento Geral de Par-

ques e Jardins e a Associação de
Cartofilia do Rio fazem, no domingo,
uma exposição de cartões-postais
com o tema O Rio dos Velhos Tem-
pos, em comemoração à inauguração
das obras de restauração do Passeio
Público, na segunda-feira.

Cerca de trinta painéis estarão
montados para o público, com car-
tões-postais de 20 colecionadores do
Rio, São Paulo e de Brasília, entre
eles, o diretor do Departamento Ge-
ral de Parques e Jardins, Sérgio Ta-
bet, a colecionadora Sônia Pumar, e
o presidente da Associação de Carto-
filia do Rio, Elysio Belchior. Quem
passar pelo Passeio Público neste do-
mingo poderá ver como era o Rio
antigo, fazendo uma verdadeira
viaeem. J „Música — O Posto da Ale-
gria, um trio elétrico em forma de
posto de gasolina, está hoje no Largo
da Carioca a partir das 18h com o
show do tecladista Ciro Cavalcante e
seu grupo e do conjunto Sambeiros.
Idealizado pela Petrobrás, o Posto da
Alegria tem um palco com 17 metros
de comprimento por quatro de largu-
ra. Além dos músicos, 12 passistas
enfeitam o trio, dançando e atirando
serpentinas no público.

Amanhã, às 19h, o show será no
Largo do Bicão, Vila da Penha. No
dia 16, será a vez do Aterro do
Cocotá, na Ilha do Governador; dia
23, na Praça do Patriarca, Madureira;
dia 30, na Praça Nossa Senhora da
Apresentação, Irajá; dia |° de maio,
no Centro Esportivo Miécimo da Sil-
va, Campo Grande; dia 7, na Praça
Seca, Jacarepaguá; dia 14, Praça
Saens Pena, Tijuca, e dia 27, na
Cinelândia.

Fotografia

Amagávea quer

documentar a

Carnaval

Museu reabre

com show de

vida do bairro samba de Xangô

A Associação de Moradores da Gá-
vea (Amagávea) está promovendo um
concurso de fotografias sobre o bairro
para fotógrafos profissionais e amadores,
em duas categorias: preto c branco e
colorido. Cada participante poderá ins-
crever até cinco fotos, cm tamanho 18x24
(preto e branco) e 20x25 (colorida). O
primeiro colocado ganha CZ$ 50 mil, o
segundo, CZ$ 35 mil e o terceiro, CZ$ 20
mil, na categoria preto e branco. Para
quem trabalha com cor, o prêmio do
primeiro lugar é também de CZ$ 50 mil,
ficando o segundo e terceiro lugares com
CZ$ 35 mil e CZ$ 20 mil, respectiva-
mente.

O prazo de entrega das fotos é até o
dia 31 de maio e o local de entrega. Rua
Marquês de São Vicente 52, loja 24 (De
Casa), Shopping da Gávea. As fotos
deverão ser entregues em envelope fe-
chado com o pseudônimo do autor e a
identificação do lugar no verso. Dentro
do envelope, o concorrente deve colocar
outro menor com uma folha datilografa-
da com pseudônimo, nome do autor,
endereço e números do CPF e carteira de
identidade. Todas as fotos serão ex-
postas.

O carnaval de 89 ainda está longe,
mas para quem gosta de samba o
movimento já recomeça amanhã, às
16h, na reabertura do Museu do Car-
naval, na Praça da Apoteose — aquele
do qual muito se falou, mas ainda
pouca gente conhece. Haverá show de
Xangô da Mangueira e Nadinho da
Ilha"— ao ar livre e de graça — e
homenagem da velha guarda do Impé-
rio Serrano, Mangueira e Portela aos
60 conselheiros que cuidarão de agora
em diante da programação do Museu.

A festa de amanhã é a nova pro-
gramação da cidade: Sábado à tarde no
Museu, sempre com show às 16h, uma
forma de torná-lo mais conhecido. No
próximo dia 15, haverá vernissage de
pintores compositores (entre eles Gui-
lherme de Brito, Heitor dos Prazeres e
Nelson Sargento) e, entre 25 e 29 deste
mês, um ciclo de palestras — o tema é
Carnaval, uma reflexão sobre a liber-
dade — com os seguintes convidados:
Muniz Sodré. Joel Rufino, Helena
Theodoro, Roberto Moura e limar de
Carvalho.

A sala de fantasia é mais uma
atração onde os visitantes poderão ex-
perimentar e tirar fotos com fantasias
originais de mestre-sala, porta-
bandeira, baiana ou qualquer outro
destaque do desfile das escolas de
samba.

Aberto diariamente de llh às 17h
(exceto segundas-feiras), o Museu do
Carnaval inaugura amanhã, às 16h,
uma sala de vídeo. Com a exibição em
dois blocos de dez minutos da fita Por
um Momento de Glória, mostrando o
que é uma Escola de Samba e como ela
é julgada no carnaval.

Educação

Iperj auxilia

servidores de

baixa renda
O Instituto de Previdência do Estado

do Rio de Janeiro (Iperj) decidiu conce-
der, a partir do corrente mês, um auxílio-
educação para os filhos de todos os
servidores de baixa renda e dos pensio-
nistas do Governo do Estado.

O diretor de Previdência do instituto,
Fernando Ferreira, explicou que 

"é con-
siderado servidor de baixa renda aquele
cujo valor de remuneração não ultrapasse
a importância de CZ$ 12 mil 500.

Segundo Fernando Ferreira, o auxí-
lio-educação para este ano foi fixado em
CZ$ 1 mil 500 e será destinado aos alunos
matriculados nas séries do Io grau e para
os excepcionais.

Para se habilitarem ao recebimento,
os responsáveis deverão preencher o re-
querimento, em formulário próprio, "ao
qual deve ser apensado uma xerox do
contracheque de março deste ano, bem
como declaração do colégio e certidão de
nascimento do menor dependente". A
habilitação será feita entre abril e junho,
na sede do Iperj, nas diversas agências do
instituto, localizadas na capital e no inte-
rior do Estado e do Banerj
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Vestibular
¦I Os" alunos que se classifica-

ram no vestibular, fizeram
matrícula na Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC), mas não
pretendem nela estudar, devem
formalizar sua dír: 1
máximo dia 29
aos que aguarda- , -
O pedido de desistência e leito
ao departamento de administra-
ção e registros (DAR), no pri-
meiro andar da ala Frinks, das
9h30min às llh30min e das 14h
às 16h. Os que desistirem rece-
berào a devolução das mensali-
dades pagas.

n A Light vai cortar hoje a luz
nos seguintes locais e horá-

rios: Costa Barros e Pavuna:
entre 8h e 13h — Ruas Álvaro
de Carvalho, Ângelo Pinto, Beni
de Carvalho, Engenheiro Au-
gusto Sanson, Almirante Valde-
mar Mota, A. Santos, Almirante
Guilherme, A. Carvalho, A. Ri-
beiro, Monsenhor Ladeira, Pau-
la de Fonseca, Carlos Enes, Vias
A, B, C, D, E, F; Avenida
Professor Bernardino Rocha;
Estrada Rio do Pau; Praça Bri-
gadeiro Bitencourt; Jacarepa-
guá— entre 8h e 14h — Ruas
Júlio Porto Carreo e Orizona;
Sepetiba: entre 8h e 14h — Ruas
Arealva (trecho) e Isaac Medei-
ro (trecho); Travessa Ana Cris-
tina (trecho).

Cursos
Vendas — A Escola Superior

de Propaganda e Marketing fez
um convênio com a Associação
dos Dirigentes de Vendas de
São Paulo para dar os cursos de
sua Escola de Vendas no Rio.
De abril a maio, estarão sendo
realizados os seguintes cursos:
Técnicas Avançadas de Nego-
ciação de Vendas; Vendas, Au-
tomação e Autogerenciamento;
Técnicas de Fechamento de
Vendas; Liderança e Motivação
de Vendedores; Iniciação às
Técnicas de Venda; Supervisão
de Vendas; Desenvolvimento
de Vendedores; Vendas Indus-
triais e Vendas de Serviços. In-
formações e inscrições Rua Teó-
filo Otoni 44, das lOh às 20h, de
segunda a sexta.

Telescópios — O Museu de
Astronomia e Ciências Afins
inicia no próximo dia 12 o curso
Construção de Telescópios, que
será dado pelo professor Mora-
cy Marques Coimbra, às 3as. e
5 s, das 18h às 20h30min, e aos
sábados, das 16h às 20h30min.
A duração é de cinco meses e
será cobrada uma taxa única de
Cz$ 1 mil. Inscrições de 2a a 68
das 9h às 12 e das 13h às 18h, no
Museu (Rua General Bruce,
586, próximo ao Pavilhão de
São Cristóvão).

Vídeo — O Instituto Goethe
e a Casa de Cultura Laura Al-
vim estarão promovendo, a par-
tir do dia 25, a oficina Métodos
Alternativos de Produção em
Vídeo, com o diretor da "Me-
dienoperative", Hartmut Horst,
que se estenderá até dia 6 de
maio. Os participantes já deve-
rão ter feito uma filmagem em
fita VHS-NTSC. Haverá uma
seleção prévia dos candidatos.
Preço: CzS 5 mil. Pré-inscrição
até dia 11 de abril, das 9h às
19h, no Instituto Goethe (Av.
Graça Aranha. 416/9° andar —
levar currículo e fita — telefone:
224-1862).

n Vinte e cinco anos de hu-
mor, com depoimentos de

Chico Anísio, Jô Soares, Golias,
Renato Corte Real, Manuel e
Carlos Alberto da Nóbrega, en-
tre outros, estão na mostra de
vídeos e desenhos de humor Rio
à toa, que se inaugura dia 11, na
sala 15 do Centro Cultural Pra-
ça 15. Foram selecionados tre-
chos de programas humorísticos
como Cnico Anísio Show, Faça
humor, não faça guerra e Times
Square. O Rio à toa pretende
ainda inaugurar um projeto de
memória do cartum brasileiro.' Esse projeto terá como base o
acervo de inúmeros cartunistas,
como Amorim, Daniel Paz, Ga-
bor, Jaguar, Sizenando, Ikenga,
Otelo, Flávio, Helho, Márcia
Braga, Ziraldo, Lan, Jorge de
Sales, Nássara, Mollica, Nani. E
mais: Duayer, Aliedor, Chico
Caruzo, Borjalo, Mariano, Lus-
car, Leon, Hubert, Reinaldo,
Appe, Ique, J. Carlos, Dilmár-
cio, Millor Fernandes, Liberati
e Claudius.

Humor
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Barma 

encontrada em poder dos tres
rapazes que estao presos como sus-
peitos. 0 Instituto dc Criminah'sti-
ca Carlos Eboli constatou que a
bala 6 de calibre 38, enquanto a
arma dos rapazes 6 um smith &
Wesson calibre 32.

O exame foi solicitado ao ICCE
pelo delegado Osvaldo Neves, da
I9a Delegacia Policial (Tijuca), on-
de os ^aPaz^s 

j->sta° 
presos. Diante

cipaqao no assassinato do major" e

rumos 
'anteriores'0''3^ 3 SC^U'r °S

Osvaldo Neves disse que f"icou
lncrcdulo quando 

Rentes 

do servi-

garantindo serem eles os autores?da
morte do major, acrcscentando

apresentando a arma encontrada

Santo"1 Pinto, o Marreta — disse
que acusou como autor do crime o

ameaqa de morte^cfos agentes JVfar-

Vila Isabelpo/seis homens da PM.
junto com Scoobye Luis Felipe dos

Os tres foram levados 
^ara 

um

acusar o cole'ga.
Antes da prisao dos tres, tres

nadas por causa da morte do ma¬
jor: Paulo Cesar da Silva Nolasco e
Andr6 da Conceiqao Rosa (reco-

do major, Eloi'sa Bouqas, como os

Silva, que iria depor como testemu-
nha em defesa de Andre.

AK** major, o
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' @a apurar os incidentcs ocorri-
ccsso, Marfisa foi procurada por ami- .1^ •;clos ha oito dias na Rua Gago
gos que acreditavam que cstava fican- 4 I Cbutinho, em Laranjeiras, ondc
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que processar a Som Livrc nao •
nntfcia."
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Bellot não

aceita ser

corregedor

1íi

O delegado Edward Bellot, da co-
missão especial que investiga os crimes
atribuídos aos grupos de extermínio, foi
convidado pelo secretário de Polícia
Civil. Hélio Saboya, para corregedor-
geral de polícia, na vaga de Peter Gers-
ten, falecido quarta-feira íi noite.

Bellot agradeceu o convite e não
aceitou. Afirmou estar aposentado,
com 65 anos de idade (42 de carreira na
polícia) e que o cargo é muito espinho-
so. "Eu estou integrando a comissão a
pedido do vice-governador Francisco
do Amaral e prestarei meus serviços
durante muito tempo, mas para a corre-
gedoria não quero ir", disse Bellot.

O delegado envolveu-se, recente-
mente, cm incidente com o desembar-
gador Décio Itabaiana, presidente da 2a
Câmara Criminal, cuja decisão será do
governador Moreira Franco. Investi-
gando o desaparecimento de Gilmar
Coutinho, Bellot chegou à conclusão de
iue Gilmar havia sido seqüestrado por
lois soldados da PM, ligados ao desem-

bargador.

Contrabando de

fábrica já tem

três indiciados
BRASÍLIA A menos de um mês

do encerramento das investigações so-
bre o maior contrabando realizado no
Brasil (a importação de uma fábrica
inteira de latas), a Polícia Federal indi-
ciou três dos envolvidos: José Deone-
gro Filho, responsável pela empresa
Intercarga; Sérgio Gomes da Silva e
Maurício de Carvalho Reis, da empresa
Sliaron.

A fábrica de latas de alumínio para
bebidas e alimentos foi ilnportada ile-
galmente, em agosto do ano passado,
numa operação que envolveu quatro
grandes empresas: Haagracomércio e
Indústria, Rheen Metalúrgica, Sharon e
Intercarga. Avaliada em 1 milhão de
dólares, ela chegou de navio ao porto
do Rio, em 17 containers pesando 21
toneladas. Os agentes da divisão de
polícia fazendária contaram que foi o
maior volume de contrabando registra-
do no Brasil.

Apesar das investigações ainda es-
tarem em andamento, a fábrica perma-
nece montada no depósito da empresa
Rheen Metalúrgica, em São Cristóvão,
no Rio de Janeiro. Em 13 de maio,
quando for concluído o inquérito poli-
ciai, a Justiça do Rio decidirá o destino
do material.

Nos últimos dias de investigações, a
Polícia Federal colheu novos depoi-
mentos, que podem levar ao indicia-
mento de outras pessoas. Os técnicos
da Federal trabalham também no peri-
ciamento dos documentos, com a chc-
cagem das guias de importações. Numa
primeira perícia, constataram que as
guias de importações da CACEX (Car-
teira do Comércio Exterior, do Banco
do Brasil), utilizadas na importação da
fábrica, eram falsas.

Segundo o assessor.de comunicação
social da Polícia Federal no Rio, Geo-
vane Azevedo, a fase atual das investi-
gações é de complementação das infor-
mações reunidas no inquérito.

Mãe pede ajuda

para recuperar

seu filho Hugo

Maria Célia de Vargas Rozner pe-
diu a intercessão do inspetor francês
Jacques Franquet, junto ao governo de
seu país, para que lhe seja devolvido o
filho Hugo. de cinco anos, que o pai
Raymond Rozner seqüestrou há 1 ano e
4 meses e levou para a França. Acom-
panhada de integrantes do comitê pela
volta de Hugo, ela entregou ao inspetor
um dossiê do caso.

Franquet, que dá um curso para
policiais do Rio, prometeu estudar o
assunto. Quando Hugo foi levado pelo
pai, Maria Célia tinha guarda e posse
do menino; desde então só o viu uma
vez. "Ele me abraçou", contou a mãe,"e queria voltar comigo, mas adorme-
ceu de repente. Eu creio até que ele
saiu do Brasil dopado".

A Luta—"Em termos de Brasil",
disse Maria Célia, "tudo que podia ser

¦ feito fez-se, mas as autoridades france-
sas se recusam a dar resposta decisiva".
Ela comentou que nem as quatro cartas
rogatórias, enviadas a Paris, tiveram
resposta.

De acordo com Maria Célia, Ray-
mond "não tinha nenhum contato com
Hugo e só o tirou porque quer o filho
para dirigir seus negócios. Ele contou
que, se fosse menina, não queria. Mas
não sei que negócios são esses. Quando
o conheci, ele não tinha nada; agora é
rico, muito rico".

A mãe de Hugo revelou haver rece-
bido quatro cartas de assessores do
primeiro-ministro Jacques Chirac e
duas do gabinete do presidente Fran-
çois Mitterand. Ela comentou que uma
convenção de cooperação, sobre maté-
ria cível, comercial e adminitrativa,
estabelece que as cartas rogatórias de-
vem ser cumpridas com urgência. Isso,
estranhou ela, não funcionou com rela-
ção a Raymond Rozner. que vive na
cidade de Saint Laurent-du-Var. com
Hugo. Maria Célia não tem sequer o
direito de ver o filho.

O comitê pela volta de Hugo se
reúne às 14h do dia 20, na Assembléia
Legislativa, para tratar do assunto; dia
6 de maio haverá manifestação em
frente ao consulado-geral da França, às
llh."Quero meu filho de volta e tenho
a certeza de que vou consegui-lo", disse
Maria Célia. "Só gostaria que o presi-
dente Sarney assinasse logo uma carta,
preparada pelo Ministério da Justiça e
endereçada ao presidente Mitterrand.
E tudo que falta."

'Axão' 

de bilhões contra Xuxa

Fotógrafa vai à Justiça por foto usada sem autorização

A milionária apresentadora do
programa preferido por nove entre
dez baixinhos, o Xou da Xuxa, corre
o risco de sofrer uma séria baixa cm
seus cofres. A fotógrafa Marfisa Bcr-
tola Araújo está exigindo CZ$ 7 mil
796 e 83 centavos por uma foto de sua
autoria impressa níi contracapa do
disco Xou da Xuxa n" 1. Essa quan-
tia, multiplicada por 2 milhões e 680
mil, número de cópias vendidas, ele-
va para cerca de CZ$ 21 bilhões o
valor da indenização, com base na lei
de direitos autorais, por uso da obra
sem autorização da fotógrafa.

Em maio de 86, Marfisa — que
fez fotografia de cena de programas
como Pirlimpimpim, Balão Mágico c
Verde que te quero ver— foi contra-
tada pela produtora Maurício de Sou-
za, responsável pelos cenários do
Xou da Xuxa, para fazer uma série de
fotografias. No contrato, estava espe-
cificado que a produtora não poderia
revendê-las. A fotógrafa procurou a

empresária da Xuxa, Marlcne Matos,

Êara 
mostrar a folha de contrato.

>ois dias depois, ela recebeu um
telefonema da produção do programaavisando que as fotos tinham sido
escolhidas para ilustrar a contracapa."E aí, não rola nenhuma grana?
O que eu deixei aí foi a prova de
contrato, cm consignação", disse
Marfisa,'tentando negociar.

Do outro lado da linha, Marlenc
Matos garantiu que tão logo Xuxa
desse o ok, ela receberia o dinheiro,
segundo a fotógrafa. Avisada por um
conhecido de que a capa estava em
fase de impressão, Marfisa procurou
o departamento de arte da gravadora
Som Livre e confirmou que sua foto
seria utilizada."Voltei para a Marlene c falei
que, depois de pronta, aquela capa ia
aar problema. Ela continou com a
versão de que a Xuxa ainda não tinha
escolhido a foto."

Assim que o disco saiu, e come-

çou sua ascensão nas paradas de su-
cesso, Marfisa foi procurada por ami-
gos que acreditavam que estava fican-
do rica. Novamente ela procurou a
empresária:"Marlenc, quer dizer que o disco
vende que nem água e eu não ganho
nada? Desse jeito vou ter que proces-
sar vocês."

A fotógrafa conta que se sentiu
indignada com a resposta:"Pode processar que o máximo
que você vai ganhar é experiência."

No dia 15 deste mês, Xuxa será
convocada pelo juiz Mauro Fonseca
Pinto Nogueira, da 34a Vara Crimi-
nal, para depor sobre o caso. O
advogado da apresentadora, Luís
Cláudio Moreira, ainda não sabe se a
apresentadora irá à audiência.

"Ela não tem nada com isso.
Quem utilizou a foto no disco foi a
produtora fonográfica Som Livre. Só
que processar a Som Livre não é
notícia." Xuxa

Casal condenado 
por 

Aids

ílton aciona hospital onde a mulher contraiu o vírus
André Òurôo

O escriturário ílton de Almeida, 33,
e sua mulher, Norma Sueli dc Almeida,
29, entrarão na Justiça, na próxima sema-
na, com uma ação indenizatória contra o
Hospital São Francisco de Paulo, da
Venerável Ordem Terceira dos Mínimos
de São Francisco de Paulo, onde ela
contraiu o vírus da Aids, que terminou
contaminando o marido.

A indenização poderá atingir, segun-
do o advogado César de Andrade, até
CZ$ 1 bilhão, que seria destinado ao filho
do casal, Cleiton de Almeida, 6. A Aids
foi contraída por Norma durante o perío-
do em que ela esteve internada', entre
dezembro dc 82 e agosto de 83, quando
recebeu diversas transfusões de sangue
em operações para reparação do tecido
da pele.

Segundo o advogado, se também fi-
car constatado que houve negligência
profissional durante as transfusões, o ca-
sal poderá processar os médicos respon-
sáveis, através de representação que será
impetrada na Procuradoria Geral dc Jus-
tiça. i

Acidente — Em dezembro dc
1982, Norma sofreu diversas queimadu-
ras pelo corpo, após a explosão dc uma
garrafa de álcool em sua residência, em
Guadalupe, e foi levada ao Hospital
Carlos Chagas. Como aquela unidade
médica não dispunha de recursos para o
tratamento, houve a remoção para o
Hospital São Francisco de Paulo, onde
ficou internada sob a responsabilidade do
médico Cláudio Roberto Ncumann, se-
gundo um dos muitos documentos apre-
sentados ontem à imprensa por ílton de
Almeida.

Norma submeteu-se a diversas opera-
ções para reparação do tecido da pele e
sofreu, durante este período, 14 transfu-
sões de sangue diferentes. Recebeu alta
cm agosto de 83 e voltou para casa. Há
cerca de um ano, acometida por sintomas

de vômito, diarréia e febre alta, foi
levada à Santa Casa de Misericórdia, no
Centro, onde os médicos constataram,
através de exames, que ela estava conta-
minada com o vírus da Aids.

Uma semana depois, seu marido,
ílton de Almeida, se submeteu aos mes-
mos exames, e o resultado foi positivo.
Em junho, Norma recebeu alta da Santa
Casa de Misericórdia e passou a fazer um
tratamento caseiro com uma médica do
Hospital Pedro Ernesto, que, segundo
ílton, atende pelo nome de Dirce.

Em agosto, desesperado, ílton reme-
teu uma carta ao então ministro da Previ-
dência Social, Raphael de Almeida Ma-
galhães, solicitando uma ajuda financeira
do governo, pois seu salário, na ocasião
de apenas Cz$ 4 mil 200,00, não permitia
a compra de remédios e outros recursos.
Na carta, ele procurou esclarecer ao
ministro que não pertencia a nenhum
grupo dc risco c que, inclusive, fazia
parte do grupo jovem da Igreja Evangéli-
ca de Guadalupe, onde, havia conhecido
sua mulher. Segundo ílton, o ministro
respondeu, também através de carta, que
nada poderia fazer, só lamentava muito.

Em dezembro, Norma foi internada
no Hospital Pedro Ernesto, permaneceu
três semanas e acabou recebendo alta no
início deste ano. Paciente terminal, ela
espera sua hora em casa, na Rua Francis-
co Mota, em Campo Grande, cercada do
carinho da família.

Apesar de ser portador do vírus da
Aids, ílton dc Almeida não demonstra
desânimo. Desde que foi licenciado do
emprego — trabalhava na Transtur —
Aerobarcos do Brasil há três anos —,
passou a procurar um meio que garantis-
se o futuro de seu filho, Cleiton, que
também se submeteu a exame, cujo resul-- tado, segundo ílton,"graças a Deus foi
negativo". llton disse que vai à Justiça para garantir o filho

Mais assaltos na Zona Sul

Grupo armado rouba em Botafogo e Laranjeiras

Vinte e quatro horas após o assalto à
residência do Largo do Boticário, mais
dois prédios da Zona Sul do Rio foram
invadidos por quadrilhas fortemente ar-
madas. No número 25 da Rua Pinheiro
Machado, próximo ao Palácio Guanaba-
ra, seis homens e três mulheres renderam
o porteiro e roubaram jóias, aparelhos de
som e de vídeo, dinheiro e um Monza,
placa UV-5777, dos moradores.

No início da manhã de ontem, cerca
de 40 pessoas, entre proprietários e fun-
cionários do edifício 198 da Praia de
Botafogo, foram rendidas por quatro ho-
mens e uma mulher que, após mantê-los
como reféns por quase duas horas, fugi-
ram levando jóias, objetos pessoais e
dinheiro. Nos dois assaltos, os bandidos
agiram com tranqüilidade e identificaram-
se como integrantes da falange vermelha.

Quarta-feira, 21h30min—
Um casal pediu informação ao porteiro
Antônio Braz que, ao abrir a porta do
prédio 25 da Rua Pinheiro Machado, foi
rendido, facilitando, assim, a entrada de
mais sete integrantes da quadrilha. Numa
ação rápida, eles renderam mais quatro
moradores — o capitão-de-fragata Luiz
Antônio Paes Leme, a professora Mònica
de Fátima Santos Heizer, a advogada
Sandra Regina Pinho de Lima e Almcrin-
do da Silva Garcia — e fugiram no Monza
de Sandra Regina, levando jóias, dinheiro
e aparelhos de videocassete.

De acordo com os depoimentos feitos
na 9" DP (Catcte). dos seis homens que
participaram do roubo, dois são altos, de
cor branca, cabelos avermelhados e apa-
rentam 22 anos. Outro é moreno escuro,
baixo, tem cabelos crespos e aparenta 18
anos. Duas das integrantes são morenas
magras e aparentam entre 17 e 20 anos. A
terceira mulher é morena escura baixa,
forte e tem cabelos cacheados.

Quinta-feira, 6h30min —
O zelador Augustinho, do prédio de nú-
mero 198 da Praia de Botafogo, estava
limpando a portaria, quando uma loura
oxigenada perguntou por um morador de
nome Carlos. Antes de responder. Augus-
tinho foi rendido por mais quatro homens

armados com revólveres calibre 38 e uma
pistola 11 mm: "Eles colocaram a arma na
minha cabeça e me levaram para o quarto
de um outro zelador. Assim, num espaço
de 2 metros por 3,5 metros, eles foram
colocando todos os moradores que ren-
diam, chegando ao absurdo de juntar 40
pessoas naquele espaço", disse Augusti-
nho, não escondendo o nervosismo do
primeiro assalto em 20 anos de serviço.

Três apartamentos foram invadidos
pelos ladrões. Segundo o engenheiro Mil-
ton Cronemperger, o grupo não poupou
nem mesmo sua irmã paralítica: "Eles não
acreditaram que eu não tivesse jóias e só
se convenceram quando cu entreguei meu
revólver e pedi as jóias de minha mãe.
Para não assustá-la, eu disse que se trata-
va de amigos e perguntei a um deles seu
nome. Irritado, o rapaz disse que se
chamava LSD", contou Milton.

De acordo com os moradores, a qua-
drilha ficou no prédio quase duas horas c
só saiu devido ao descontrole nervoso da
moça paralítica: "Eles perceberam que'
minha irmã é doente e que não poderia
controlar-se, então decidiram partir sem
levar o video cassete e as garrafas dc
uísque que já haviam separado", disse o
engenheiro. Na 10a DP, até às 12h, não
havia queixa. Segundo o delegado titular,
José Carlos Ferreira da Silva, o crime foi
de ação pública e mesmo que as vítimas
não registrem o fato as investigações serão
feitas c o inquérito instaurado.

Sobre a desconfiança dos moradores'
com relação à atuação policial, José Car-
los ponderou que muitas vezes as vítimas
não querem envolver-se para não ter tra-
balho. José Carlos explicou que o índice
de assaltos a residências diminuiu na sua
jurisdição: "Na Urca, desde novembro
(quando assumiu) foi registrado apenas
um roubo." Segundo ele, os maiores índi-
ces de assaltos continuam sendo nas ruas
Dona Mariana, Álvaro Ramos. Praia de
Botafogo e 19 de Fevereiro

MendesJorqe

Awustinlio, 20 anos sem assalto, tremeu de medo

Tiroteio em

Laranjeiras

não é apurado
A polícia até agora ainda não

decidiu se abre ou não inquérito
para apurar os incidentes ocorri-
dos há oito dias na Rua Gago
Coutinho, em Laranjeiras, onde
os ocupantes dc um Opala preto
com placa de final 6477 atiraram
contra dois rapazes em uma mo-
tocicleta e acabaram atingindo o
pára-brisa do Chcvette do medi-
co Fábio Chigres Kuschiner. Se-
gundo testemunhas, os ocupantes
do Opala seriam seguranças do
governador Moreira Franco.

Apesar de o secretário de
Polícia Civil, Hélio Saboya, vir
negando o fato (para ele tudo
não passou de uma armação da
imprensa) e afirmando não existi-
rem testemunhas, várias pessoas
mostraram-se dispostas, ontem, a
depor na 9a DP, no Catcte, sobre
o incidente. Com relação ao
Opala preto, usado pela seguran-
ça do governador, que tinha a
alfa incial Y e o milhar 6477, ele
está em situação irregular.

O Detran, que distribui e tem
controle sobre as placas reserva-
das usadas por órgãos federais,
estaduais e municipais, além das
instituições militares, fez um?
consulta ontem nos arquivos e
não encontrou nenhum carro
com placa de final 6477 que fosse
Opala preto. Portanto, o carro
estava em situação irregular.

O computador do Detran in-
dicou que de YA a YN não existe
nenhuma placa pertencente a
Opala e as demais, são as seguin-
tes: YO é uma Fiat; YP é do
Volkswagen; YQ também é de
Volkswagen; YR é de uma Brasí-
lia; YS é de Brasília; YT é de
Volkswagen; YU é de Escort;
YX e YY não existe; YW é de
um Corcel e YZ é de um Corcel
II.

mm Depois do incidente da se-
mana pasada, o Gabinete

Militar do Palácio Guanabara
passou a adotar um esquema
especial de segurança para pro-
teger o governador Moreira
Franco. Colocou soldados nas
portas principais de entrada do
Parque Guinle e ao longo da
calçada da Rua Paulo César de
Andrade. Também foi proibido
o estacionamento de veículos no
parque do Palácio e, ontem, dois
carros foram rebocados. Suas
donas, que haviam ido levar os
filhos para passear, ficaram bas-
tante contrariadas com os rebo-
ques levando seus carros. Nem à
época em que Getúlio Vargas,
João Goulart e outros presiden-
tes moravam no Palácio. Laran-
jeiras, tem sido visto uni esque-
ma de segurança tão rígido, ga-
rantem moradores das imedia-
ções.

Suspeitos são

inocentados da

morte do major

A bala que matou o major
Mário Coimbra Bouças durante um
assalto na Tijuca não partiu da
arma encontrada em poder dos três
rapazes que estão presos como sus-'
peitos. O Instituto dc Çriminalísti-
ca Carlos Éboli constatou que a
bala é de calibre 38, enquanto a
arma dos rapazes é um Smith &
Wesson calibre 32.

O exame foi solicitado ao ICCE
pelo delegado Osvaldo Neves, da
19a Delegacia Policial (Tijuca), on-
de os rapazes estão presos. Diante
do laudo, o delegado disse que eles"estão excluídos de qualquer parti-
cipação no assassinato do major" e
que o inquérito voltará a seguir os
rumos anteriores.

Osvaldo Neves disse que Ficou
incrédulo quando agentes do servi-
ço reservado do 6° Batalhão da
Polícia Militar lhe entregaram os
três rapazes, no dia 29 de março,
garantindo serem eles os autores da
morte do major, acrescentando
que haviam confessado o crime e
apresentando a arma encontrada
em seu poder.

Um dos rapazes — Marcelo
Santos Pinto, o Marreta — disse
que acusou como autor do crime o
amigo Luís Henrique de Melo San-
tana, o Scooby, para escapar da
ameaça de morte dos agentes. Mar-
reta contou que foi seqüestrado em
Vila Isabel por seis homens da PM.
junto com Scooby e Luís Felipe dos
Santos Libânio, o Queimo Sabe.
Os três foram levados para um
local deserto, no Alto da boa Vis-
ta, onde Marreta terminou por
acusar o colega.

Antes da prisão dos três, três
outras pessoas haviam sido assasSi-
nadas por causa da morte do ma-
jor: Paulo César da Silva Nolasco e
André da Conceição Rosa (reco-
nhecidos erroneamente pela viúva
do major, Eloísa Bouças, como os
autores do crime) e Edna Maria da
Silva, que iria depor como testemu-
nha em defesa de André.

Além do crime do major, o
delegado Osvaldo Neves tem assim
mais três inquéritos de crimes de
morte para apurar.

I
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Associação de caráter nacional imobiliza contra a violência e pela punição 
dos criminosos
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O tempo passa, a dor aumenta. E o

pior para as vítimas da violência que
perderam parentes em homicídios brutais
é a impunidade ou a punição insignifican-
te dos criminosos que mataram inocen-
tes. Era preciso despertar a sociedade

para a indiferença contra a matança que
começava a ser encarada como rotina,
sobretudo em casos preconceituosos, co-
mo os que envolviam homossexuais, ou

nos exemplos em que a força do poder ou
do dinheiro se antecipavam a qualquer
ação da polícia ou da Justiça. As mortes

de Denise, Luís Antônio, Mônica, Mar-

cellus — uma lista interminável — accn-

deram uma chama inapagável: a reação
das famílias, dos amigos e da sociedade.
Agora, é impossível conter o movimento

que se materializa na Associaçao dos

Familiares c Amigos de Vítimas da Vio-

lência, a Avisa, de carátej: nacional. No

Rio, Rudy Volkman, pai de Anelliese

Olga, seqüestrada e morta pelo bandido

Baianinho, em 87, é o organizador da

entidade. Sua explicação para aceitar a

incumbência é, no mínimo, emocionante.
"De repent^, me vi diante do nada, da

escuridão, mas agora estou começando a

enxergar o caminho."

O carro de
Anelliese foi
abandonado
perto de um
ponto de
maconha. A
revolta de
seu pai).
Rudi
Wolkman,
era
indisfarçável

Antônio TeixeiraFilho^M-87

Gilmar,
sob as vistas

de Samuel
Benoliel, de

pe,
revela o

local onde o
corpo de

Denise foi
abandonado

Desafio nasceu

com a dor para

alertar o país

Anabela Paiva

H or semanas, meses, anos, Regina Gordi-
lho, Samuel Benoliel e Rudy Volkman

JL invadiram delegacias, tribunais e gabinetes
do governo com seu solitário t/uan//'. Queriam o
mesmo: punir quem, matando aos que amavam,
também os matara um pouco, Vitoriosos ou não
nesta luta. agora eles estão dispostos a não permitir
que tenha sido vã a morte dos filhos. Da sua dor.
em outros tempos agitada como estandarte pela
população revoltada contra a violência, vai se forjar
uma nova entidade, que dará apoio aos parentes das
vítimas e promete ser uma grande pedra no sapato
do poder judiciário e da polícia do Estado.

Em Porto Alegre, a Avisa (Associação dos
Familiares e Amigos de Vítimas da Violência) foi
fundada em janeiro por inciativa do gaúcho Volk-
man, que, em visista à terra natal, conseguiu
mobilizar um grupo de pessoas revoltadas com

' crimes como o cometido contra o jovem Alex
Thomas, 16. morto a golpe de caratê por unia gang
do município de Atlântida (o pai de Alex, Válter.
dirige hoje o setor da entidade ligado ao interior do
Estado). O mesmo Volkman, pai de Anelliese Olga

seqüestrada e assassinada pelo assaltante Baitini-
h/io, em 1" de abril dç 87 — começou a organizar a
Avisa carioca em agosto. Desde então, conseguiu
adesões importantes à entidade que vai presidir.

O empresário Samuel Benoliel, pai de Denise
seqüestrada, estuprada e morta pelos porteiros

do edifício onde morava em 6 de junho de 86 —
deve ocupar uma das vice-presidências da Avisa
logo que ela obtenha seu registro legal. A outra será
entregue ao advogado Reinaldo Santos, que há oito
anos briga na Justiça para provar que a sua filha,
Rilza, 36 anos, caiu do alto de um prédio por ter
sido atirada pelo conierciário Alberto José Caulino,
depois de se recusar a manter com ele relações
sexuais.

"Gays" 
ampliam

o seu sistema

de proteção

Cristiane Costa

Eles poderiam ensinar desespero a qualquer
um. mas já passaram desta fase. Com voz baixa e
calma — apesar de uma persistente umidade nos
0|h0SRudy Volkman, 60. engenheiro aposenta-
do, perdeu o gosto pelo trabalho depois da morte da
filha mais nova e promete dedicar-se "integralmen-

te a essa organização"."Trabalhei a vida toda e de repente me vi
diante do nada, da escuridão absoluta. E muito
ruim estar no escuro, pois você nao sabe para onde
vai. Agora estou começando a enxergar o ca-
111111 

|E o atalho mais curto para uma sociedade
menos violenta, na opinião de Rudy, é "unia

legislação mais adequada a nossa triste realidade .
"Pelo código atual, o criminoso só é preso em

condições excepcionais. A lei é muito caridosa.

Rudy, o pai, que considerou baixa a pena de
18 anos aplicada a Buiuninho ("com bom comporta-
mento, daqui a pouco ele está em liberdade ),
defende a pena de morte ("só temendo pela própria
vida é que passarão a valorizar mais a dos outros").

Essa também é a opinião do ex-diretor de
operações da Varig Antônio José Schittini, 63, cujo
filho. Márcio, foi assassinado ano passado, como
ele diz, "por inveja ou ganância":

"Como esperar recuperação do homem que
estupra uma criança, por exemplo? Fala-se muito
em tratar com bondade o criminoso, mas e preciso
lembrar que a vítima também precisa ser defendida,
Quando a polícia executa um marginal todp mundo
protesta. Mas morre policial todo dia.

Apesar dos seus muitos esforços, ainda não foi
marcado o julgamento do sócio de Schittini. Carlos
da Silva Gurgel. principal suspeito da autoria inte-
iectuàl do crime.

"Essa espera é muito difícil. Só quem perdeu
uni filho pode avaliar. Para' afoTÇviar este tempo,
para dar apoio uns aos outros é qüe vamos ter de
nos reunir, todos nós que sofremos esta desdita ,
diz o Comandante, que também já faz parte da
associação.

Assembléia da vida — Apoio moral é
exatamente o melhor que o vice Reinaldo acha que
pode oferecer às famílias dos que passam pela
perda. Mas ele também dispõe de um artigo caro —
os considerandos e entretantos de advogado cjue é.

"Tenho o sentimento do direito e é ele que me
faz lutar pela reparação na Justiça", conta Rei-
naldo.

Ao contrário dos demais, ele é contra a pena
capital:

"Sou um kardecista e tenho uma visão muito
maior da vida. Pena de morte não resolve e eu
ficaria com o remorso de ter provocado o fim de um
ser humano."

A freqüência coni que a aplicação ilegal das
penas de morte — a matança, dos grupos de
extermínio eni comunidades carentes aconteceu

. no início do governo Moreira Franco determinou
que fosse criada, 110 primeiro semestre do ano
passado, a Assembléia em Defesa da Vida. Substi-
tuído o antigo secretário de Polícia Civil. Marcos

Heusi, pelo atual. Hélio Saboya, o grupo — do qual
faziam parte o psicanalista Hélio Pellegrino. a atriz
Lucélia Santos c o bispo dom Mauro Morelli — se
desfez, da mesma maneira que outras frentes de
combate à violência também foram abandonadas.

A fraqueza da solidão — Nilo Batis-
ta, um dos principais articuladores da Assembléia,
tem uma explicação: "O nosso movimento foi
vitorioso. Hoje em dia já nao se vê autoridade
dizendo que bandido tem mais é que morrer, dando
apoio à violência".

Regina Gordilho, 54, que desde a morte do
filho Marcellus, em 17 de março de 87. por espanca-
mento de cinco PMs. perdeu dez quilos e a fé nas
instituições — mas não abandonou a trincheira —
não concorda com o advogado:

"Cada vez mais estou convencida de que a
Polícia Militar é violenta e que conta com a
cumplicidade da direção. Eles têm uma justiça
própria, totalmente sujeita a pressões. No caso do
meu filho, os PMs foram condenados a pena de um
ano, com direito a sursis. por "se excederem 110
cumprimento do dever". Estão todos na rua. lazen-
do o mesmo trabalho".

C0111 novo julgamento marcado para julho 110
Tribunal de Justiça, Regina não pretende descansar
enquanto não conseguir a punição para os que
mataram seu filho, professor de educação física 11a
Universidade Gama Filho. E, com energia que não
julgava ter quando era apenas uma pacata proprie-
tária de lanchonete, está disposta a carrear para a
Avisa a liderança que alcançou com sua tenaz luta
pela verdade, inabalável mesmo diante das ameaças
de morte que recebeu.

Hoje. mulheres que passaram por esta dor
contrária às do parto a procuram rio trabalho para
pedir apoio."E assim que vamos proceder quando a asso-
ciaçào for criada. Sozinha uma pessoa fica vulnerá-
vel. C0111 uma entidade por trás, será mais fácil lutar
e se defender", resume Regina.

Participar da Avisa será mais uma tarefa do
cotidiano de guerreira da mãe, que até hoje nao
consegue falar da .morte do filho seni cair em
prantos:"Não consegui ainda recuperar a alegria. Só
cumpro deveres".

Mk cena se repetiu pelo menos 23 vezes nos-
LM últimos 12 meses. Um jovem bonito e

X A de corpo atlético vai ao apartamento de
outro homem para manter relações sexuais,
geralmente em troca de dinheiro. Aberta a
porta, o apartamento é saqueado pelo convida-
do, e seu morador, agredido selvagemente, ago-
niza até a morte. Vítimas constantes de crimes
brutais — tanto que chegou a se suspeitar de um
grupo de extermínio de gays—, os homossexuais
estão conscientes de que são um grupo de risco
também da violência e criaram sua própria rede
de proteção. Até o final do mês, eles contarão
com a ajuda do SOS Homossexual, nos moldes,
do SOS Mulher, o embrião das delegacias femi-"ninas. '

Por um número de telefone, serão recebi-
das denúncias de agressão e violação dos direitos
dos gays que. se comprovadas, serão levadas à
Justiça. A iniciativa é do Movimento de Defesa
dos Direitos dos Homossexuais, entidade que
congrega 12 grupos em todo o Brasil. A questão
da violência contra os homossexuais também
está sendo combatida pela via jurídica. Uma das

José Celso
lidera

manifestação
de protesto
pela morte

do irmão,
Luís Antônio

reivindicações do movimento é a inserção no
Código Penal do conceito de legítima detesa da
vida: "Assim, ficaria excluída essa interpretação
errônea de que há uma legítima defesa da honra,
usada especialmente contra as mulheres e os
homossexuais", afirma o presidente do Tnangu-
lo Rosa. Caio Benévolo.

Segundo ele. muitos assassinos costumam
se defender afirmando que.as vítimas homosse-
xuais os tinham obrigado a ocupar o papel
passivo na relação sexual, ferindo a sua honra.
"O pior é que muitos, com esse argumento, sao
absolvidos." . .

Enquanto casos de agressões contra tiete-
rossexuais são divulgados amplamente e se tor-
nani bandeiras na luta contra a violência, os

assassinatos de homossexuais tendem a ser aba-
fados pela família. "Em geral, ela nao toma 11111
advogado e 110 fundo fica satisfeita com a morte
da ovelha negra", comenta João Antônio Masca-
renhas. integrante do Triângulo Rosa.

A polícia e a Justiça também são acusadas
de terem uma posição discriminatória e precon-
ceituosa diante desses casos.

"A polícia tende a sér displicente em suas
investigações. A morte de unv bicha não têm
importância", acredita Máscarenlias.

1 Ele conta que. em muitos casos, o próprio
juiz se manifesta publicamente constrangido em
julgar o assassinato-de um g:iy. Para dar mais
respaldo a silas acusações, baseadas exclusiva-
mente em dados empíricos, o Triângulo Rosa
pretende fazer um levantamento cios processos
que envolvem homossexuais vítimas de vto-
lencia.

Lulu — A morte do diretor de teatro Luís
Antônio Martinez Corrêa. 11a noite de Natal do
ano passado, foi um marco na luta dos homosse-
xuais contra a violência. O caso ganhou as
manchetes dos jornais, a família e a classe
artística pressionaram a policia e mobilizaram a
Opinião pública, e um suspeito acabou sendo
preso. Tudo o que aconteceu durante aquelas
semanas foi importante. Se algo parecido tivesse
acontecido com ps outros crimes, meu irmão nao
estaria morto. É preciso que a sociedade toque
em seus tabus", assinala José Celso Martinez.

Na data do aniversário de Luís Antonio. 24
de junho, pretende-se realizar um festival de
teatro em que Vários grupos encenarão peças
com a violência como tema comum. Numa

experiência de teatro aberto, se tará a reconsti-
tuição do crime.

A irmã do teatrólogo. Maria Helena, está
escrevendo um livro sobre a vida dele e catalo-
gando seu acervo para — assim que encontrar
um patrocinador — criar o espaço Luís Antônio
Martinez Corrêa. Curiosamente, ela achou uma
peça não terminada entre os escritos guardados
pelo irmão. Lulu, ou a Caixa de Pandora. I01
naseada numa ópera alemã e conta a história de
um violento romance entre uma prostituta e 11111
jornalista. Luís Antônio tinha previsto dois finais
para o drama. Num. a prostituta mata o amante
No outro, o homem a mata.

"Infelizmente, ele morreu como a Lulu"
comenta Maria Helena

Detalhe da
violência
contra Luís
Antônio:
pulsos
amarrados
com corda
de náilon

I
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Os atores,
como José
Mayer (Zé do
Burro) e
Carlos
Eduardo
Dolabella, e
a diretora
Tizuka
Yamasaki
não
concordam
com a
mutilação

O seriado que está em

exibição na TV Globo

sofre cortes. A

emissora alega

necessidade de acelerar

o ritmo; os atores não

têm dúvida de que se

trata de censura

política

e já era pesada a cruz de Zé do
Burro, em O pagador de promes-

— sas de Dias Gomes, mais pesada
ainda ela se tornou ao ser. levada para a
minissérie que estreou na noite de terça-
feira na Rede Globo. Já com seu segun-
do episódio -no ar, o programa dirigido.
pela cineasta Tizuka Yamasaki, voltou
à ilha de edição para ter os 12 episódios
anunciados, compactados em apenas oi-
to. No final da tarde de quarta-feira, a
diretora foi chamada à Globo para ree-
ditar cinco dos sete capítulos gravados
em Monte Santo, no interior da Bahia, e
transformá-los em dois. Era justamente
a parte em que a população se movi-
mentava contra o assassinato de Padre
Eloy (Osmar Prado, baleado no segundo
capítulo), um defensor dos trabalhado-
res rurais e da reforma agrária. Tizuka
se recusou a mutilar seu trabalho. Para
ela e para o elenco, não havia dúvida de
que se tratava de uma censura política
da emissora.

No começo da tarde de ontem, reu-
nida com parte do elenco de O pagador
de promessas, Tizuka convocou a im-
prensa em seu escritório do Largo do
Machado e avisou: "Não assino os dois
capítulos que vão ao ar nas noites de
quinta e sexta-feira. Meu nome vai apa-
recer lá", emendou ela — "mas quero
dizer em letras grandes que não assumo
a direção dos capítulos três e quatro."

Seguros das qualidades técnicas e
artísticas da minissérie — segundo eles,
elogiada em todos os escalões da Globo

v „• - • •

S8B| .' mamamm

— e sem uma explicação oficial para a
redução dos episódios, elenco e diretora
diziam saber que se tratava de uma
censura política. Até porque alguns de-
les haviam sido informados, por fonte
segura, de que o presidente da Rede
Globo, Roberto Marinho, teria determi-
nado a suspensão de O pagador de pro-
messas. Ele teria exigido isso numa ten-
sa reunião, na quarta-feira com Jose
Bonifácio de Oliveira Sobrinho e com
Daniel Filho, determinando que colo-
cassem uma carteia no ar avisando aos
telespectadores que a minissérie estava
encerrada por motivos técnicos. Mas
depois de negociações, ficara decidido
pelos cortes e pela compactação dos
episódios.

Aliás, os cortes já vinham aconte-
cendo desde o começo. A própria Tizuka
conta que autorizara alguns pequenos«rv/\ nonort

iviao, ja íjaj oegUnu.u i.i#iw».v, —. —— —
ar na quarta-ieira, toda uma cena sua
fora cortada. Era justamente aquela em
que, saindo bêbado de um bar em Cam-
po Santo, Zé do Burro subia ao palan-
que da praça, junto com seu irmão Lula
(Diogo Vilela) e, abraçado à estátua de
Antonio Conselheiro, discursava:

"Antonio Conselheiro morreu, por-
que ajudava o povo a plantar, a colher, a
fazer escolas, a construir igrejas e por
isso mataram ele e mataram o povo
dele..."

No primeiro episódio porém como
admite a diretora Tizuka, o texto adap-

tado pelo próprio Dias Gomes já deixa-
va claro uma discussão agrária muito
aguda. Tizuka chegou, inclusive, a C0I9-
car a fala de pessoas do local. Nos dois
primeiros episódios, todos os problemas
iá "estavam levantados". Mesmo sem
saber qual seria o resultado da compac-
taçáo da minissérie (que preferiram cha-
mar de mutilação), do qual só poderiam
ter idéia na noite de ontem, os atores de
O pagador de promessas se dividiam em
duas opiniões. Alguns como Carlos
Eduardo Dolabella — o dono das terras,
na minissérie —, Osmar Prado — o pa-
dre assassinado — e Regina Dourado —

Branca — eram da opinião de que era
preferível tirar O pagador logo do ar.

A posição era puxada por Osmar
Prado:

"Eles deviam retirar a minissérie
logo do ar. Deviam assumir de uma vez e
não ficar dourando o cadáver", opinava
em tom emocionado. "Se não há respei-
to pela obra, pela direção, pela equipe,
pelo trabalho dos atores, que reeditem,
então, a Glória Magadam. Mas esta nos-
sa indignação é imponente", exaltava-
se.

Regina Dourado tinha a mesma pç>-
sição. Era favorável a uma atitude mais
clara por parte da Globo.

"Eu acho que no momento em que o
país tem um Ministro das Comunica-
ções que usa o chicote numa mão e o
dinheiro na outra, como ele mesmo dis-
se, é ilusão achar que TV possa ter
qualquer fiinção social", argumentava
ela.

Nelson Xavier, Tizuka e José Mayer,
sem estarem menos, arrasados com o
esvaziamento total da idéia da minissé-
rie ainda acreditavam que ela teria uma
função. Para Nelson, apesar de tudo
"valia a pena". E José Mayer, mesmo
sentindo-se "currado", acreditava que O
pagador, de uma forma ou de outra,
conseguiria "atingir a emoção dos teles-
pectadores". , j

Já na Rede Globo, um graduado
diretor revelou que a compactação dos
episódios fora uma decisão do vice-
presidente de operações da emissora,
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho:
"Eu soube ontem (quarta-feira), à tarde,
que o Bóni achou a série muito bonita,
mas muito lenta, muito arrastada. Ele
recebeu inúmeros telefonemas de teles-
pectadores reclamando do ritmo lento e
decidiu compactar os capítulos. E bom-
ta, mas não é compatível com o ritmo da
emissora." , , , m

No final da tarde de ontem, uma
explicação oficial da Globo, confirmou
as informações do diretor anônimo e
acrescentou: "Ao mesmo tempo, o presi-
dente Roberto Marinho achou que havia
na narrativa algumas impropnedades
que entravam em conflito com suas po-
sições pessoais. Estas foram as razões
aue levaram o vice-presidente de opera-
ções José Bonifácio de Oliveira Sobri-
nho a compactar a minissérie para que a
história começasse com a chegada a
Salvador." É nesta etapa que se inicia a
saga de Zé do Burro como foi vista no
cinema e no teatro. Para a TV, Dias
Gomes apresentou os episódios de Mon-
te Santo, que agora saem do ar.
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RELIGIÃO

Às fumaças de Satanás
__ . r» cito rDC f

Dom Marcos Barbosa

KESOLVIDO 

a comentar duas tristes
notícias, vi-me antecipado por dois
ilustres amigos, que o fizeram com a

irrecusável autoridade que todo o Brasil lhes
reconhece. O primeiro deles é Austregésilo de
Athayde em artigo do dia 29 do mês passado
no Jornal do Commcrcio, sob o título Encena-
ção Sacrílega, que passamos a transcrever:
"Está carregado de razões o arcebispo de
Bogotá, condenando a representação da peça
Teledeum, que um grupo teatral de São Paulo
montou com êxito em sua terra, mas que a
Colóhibia, país de profundo sentimento reli-

FERNANDA MONTENEGRO
"DONA DOIDA"

HOJE ÀS 21,30 H TEATRO DELFIN

INFORMAÇÕES: 266-4396

PRÊMIO MOLIÈRE 
- MELHOR ATRIZ

gioso, impugna como um desrespeito à sua
crença. Os rapazes chegaram de avião, com
vestes talares de bispos e, ao tocarem o solo, o
beijaram, imitando o gesto simbólico do Papa
João Paulo II, que desta maneira costuma dar
início às suas romarias apostólicas, mundo
afora. Faltou aos jovens brasileiros sensibili-
dade para compreender que outros povos não
são como o nosso, que, em matéria de religião,
ao mesmo tempo que se proclama "a maior
nação católica do mundo", pratica esse catoli-
cismo a seu modo, estendendo o ecumenismo,
a partir do Concilio Vaticano II, a concessões
que são verdadeiramente inconciliáveis com
a dignidade do culto e o rigor da doutrina."

E prossegue o Presidente da Academia:
"Não fomos, portanto, bem representados no
Primeiro Festival de Teatro Ibero-Americano,
que está tendo lugar na capital colombiana,
com uma peça que aqui mesmo causa escãn-
dalo. E tudo isso na Semana Santa, o que não
dfeixa de agravar a ousada experiência do
Grupo Ornitorrinco, com a mal engendrada
peça Teledeum. Mais que irreverência há sa-
crilégio, quando se apresenta a hóstia por um
suculento hambúrguer e o sangue de Cristo
com um vermelho kctchup. As aplicações
dadas por nossos patrícios, longe de ser con-
vincentes, provocaram maior repulsa do Ar-
cebispo, ao dizer "que não se pode permitir
que venham nos ofender em nossa própria
casa através de uma obra imoral e sacrílega".

Passamos agora a transcrever a carta
com que me honrou Sobral Pinto, de 28 do
mês passado: "A sua crônica sobre os negros
despertou-me outra vez. Não sei se a CNBB
não terá cometido mais um erro com o tema
do "negro" para a campanha da fraternidade
deste ano. No JORNAL DO BRASIL de hoje
encontro uma notícia, que, alarmante, conflr-
ma essa minha suspeita. Nela, um Padre
negro quer batizar o candomblé e a umbanda.
Já celebra a Santa Missa em terreiro, onde,
diz o Jornal: "o altar passa a ser uma toalha
branca estendida sobre a terra. Ao som de
pandeiros, chocalhos e atabaques, são entoa-
dos cânticos que lembram Zumbi dos Palma-

res e a mãe África. Na oferenda utilizam-se o
milho, a água e as flores — presentes comuns
às orixás. Na expressão da fé, as mãos postas
dão lugar à dança".

E prossegue o Professor: "O resto da
notícia é de estarrecer. Nele, encontramos
esta incrível afirmação do Padre: "os templos
estão ligados a uma história da dominação
branca. Muitas vezes alguém roubou dinheiro
de alguém para construí-los." A notícia termi-
na com esta afirmação realmente sombria
para o futuro da Igreja em nossa Pátria: "Um
alemão pode expressar Nossa Senhora de
acordo com seus padrões de beleza. O negro
pode representá-la como uma negra; refere
frei Neojes, um holandês que morou nove
anos na Bahia, freqüentou os terreiros de Mãe
Menininha e de Olga Alaketo, soube pelos
búzios que é filho de Oxóssi e atualmente é
assessor de ecumenismo e de diálogo religioso
da CNBB".

E pergunta Sobral: "Para onde nos levará
a CNBB com tais assessores? Já tem Sacerda-
tes e Bispos que querem batizar o marxismo
materialista e ateu: que incentivam invasões
de terras: que legitimam a prostituição, ele-
vando-a à categoria de profissão lícita; que
hostilizam a Hierarquia, para fundar a igreja
popular. Neste ano, a CNBB vai iniciar, prQ-
vavelmente, a tentativa de batizar o Candom-
blé e a Umbanda. É urgente despertar Roma,
antes que seja tarde demais. O Santo Padre
precisa ser informado destes movimentos,
que estão se processando dentro dos quadros
da Santa Igreja, por Sacerdotes e Bispos, e
que estão destruindo a ortodoxia da nossa Fé,
e Implantando a dúvida e a incerteza no selo
do Povo de Deus".

Certos demônios, disse Nosso Senhor Je-
sus Cristo, só se expulsam com jejum e ora-
ção. Mas o jejum hoje em dia só é admitido
por alguns esclesiásticos como greve de fome.
E até a escassa abstinência da Sexta-feira
Santa, que continuava ao menos como um
símbolo, foi dispensada por um Pastor solíci-
to, que temia a morte de alguma ovelha
privada de carne por 24 horas.
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Teatro /CRÍTICA ? "Deu ladrão"; "A três quarteirões daqui" e ' ?

Três

momentos

de crise

'Macksen Luiz

NADA 

mais surpreender!-
te num país era que o'
improviso é considerado
um valor nacional do que

encontrar quem não acredita na
pressa e nas soluções fáceis. Wal-
mor Chagas, responsável pela
criação, construção e manutenção
do Teatro Ziembinski, na Tijuca,
empenhou-se por dois anos em
erguer uma pequena mas confor-
tável casa de espetáculos numa
região sem teatros, numa demons-
tração rara de respeito ao público
e de vocação para o profissionalis-
mo. O Teatro Ziembinski com 153
lugares, palco com 4 metros de
boca, 12 de fundo e 10 de altura,
permite que se tenha uma visão
perfeita, além do conforto do espa-
ço amplo entre as poltronas, ar

j. condicionado, videobar e uma
concepção arquitetônica funcio-
nal, agradável e que atende aos
requisitos teatrais básicos. Mas
não apenas no espaço físico que a
atenção de Walmor ficou concen-
trada. Com uma política de pro-
gramação que se baseia no autor
nacional, o Ziembinski está estru-
turado de maneira a garantir os
seus custos por um ano através de
patrocínios, dignificando assim o
trabalho dos profissionais envolvi-
dos nesse projeto. Mas nem tudo é
perfeito nessa idéia de Walmor. A
montagem que inaugura o Teatro
Ziembinski reúne três peças
curtas — Deu ladrão, de Herbert
Daniel; A três quarteirões daqui,
de Cai-los Henrique Escobar e ?, de
Millôr Fernandes, apresentadas
nessa ordem — que, apesar da
diversidade estilística, mantêm
entre si visões amargas sobre mo-
mentos de crise.

Deu ladrão, uma farsa de con-
tornos absurdos, coloca em cena
uma família classe média que
acorda com a surpresa de desço-
brir um cadáver pendurado em
sua cozinha. Quem é? Como acon-
teceu a morte? Qual o sentido
desse suicídio? O casal, o filho
homossexual e a empregada deci-
dem, então, se livrar do corpo.
Tentativa inútil. Logo em seguida
surge um outro cadáver e o pro-
cesso se perpetua pela repetição.
Nessa farsa absurda, que nos faz
lembrar de Eugene Ionesco, Da-
niel estabelece um clima dramáti-
co asfixiante, resultante de um
fato do qual os personagens so-
frem as conseqüências, mas sem
que saibam as causas. O contra-
ponto cômico se cria pelo próprio
tom de absurdo em que se vêem
projetados os membros dessa fa-
mília. Herbert Daniel transfere pa-
ra esse microcosmo familiar a

"guerra civil" que se instala nas
ruas do Brasil, acrescentando co-
mentários sobre as mudanças de
comportamento e dos valores da
classe média. A dimensão da crise
geral que assola o país se transfi-
gura na situação básica (o apareci-
mento dos cadáveres), mas nem
sempre se confirma no diálogo en-
tre os personagens (a discussão
sobre o filho homossexual desvia a
ação do seu eixo). O excesso no
diálogo sugere uma peça de ambi-
ções maiores, já que no seu forma-
to curto há citações a aconteci-
mentos que não se resolvem nos
limites de sua duração.

A três quarteirões daqui, de
uma maneira diferente e num ou-
tro plano de teatralização, tam-
bém não resolve as múltiplas im-
plicações que Carlos Henrique Es-
cobar impõe à peça. Um ator de
sucesso vive profunda crise diante
das transformações por que passa
o teatro. Ao participar de uma
banca numa escola de teatro, o
ator se vê diante da contestação
dos alunos, entrincheirados numa
guerra metafísica sobre o próprio
sentido da ação teatral. O parale-
lismo entre a crise pessoal do ator
e as escaramuças dos jovens alu-
nos não chega a estabelecer uma
discussão cênica sobre o ato de
fazer teatro. Sobrecarregado de in-
tenções que extrapolam o domí-
nio do autor, a peça adquire uma
forma quase de abstração (e esse
talvez seja o seu mérito mais pai-
pável) que se choca com o peque-
no drama psicológico do ator. Co-
mo em Deu ladrão, também A três
quarteirões daqui tem ação contí-
nua, em que o final retoma o iní-
cio, numa sucessão de fatos iguais
que não rompem com o impasse.

Já?, o intrigante título da peça
de Millôr Fernandes, a crise se
manifesta de forma inesperada e
apenas no final. Nessa trouvaille,
na qual os atores reviram o palco
sempre à procura de algo que o
espectador só descobrirá ao final,
a tensão deve se criar, exatamen-
te, na angústia do mistério. Proje-
tar na platéia o desconhecido,
aquilo que não se sabe, é a razão
de ser do texto, que não tem outra
pretensão visível que não a de
brincar com o modo de fazer do
teatro e de prestar um tributo ao
humor.

As três peças compõem, de
certa forma unitariamente, uma
idéia de montagem, ainda que o
caráter anti-realista e os apelos à
teatralidade possam confundir o
espectador mais desavisado. Esse
painel da crise nacional fica mais
claro com Deu ladrão, em função
das características farsescas da
peça. O diretor Maurice Vaneau

De onde
chegam

tantos
cadáveres

que assustam
a classe

média?: Deu
ladrão

qu
todos estão

atrás não se
encontra em

parte
alguma: ?

conduziu seu desenho de monta-
gem com ênfase na farsa, esva-
ziando um pouco o clima supra-
real das sucessivas mortes. Ana
Rosa compõe com realísticos de-
talhes o patético da mãe de famí-
lia. É divertida a maneira como
retira humor do uso dos chinelos.
Paulo Villaça faz um pai de família
apagado, enquanto Silvia Aderne
aciona uma chave caricata para a
empregada. Tarcísio Ortiz não é
feliz na sua composição estereoti-
pada.

Walmor Chagas pelo fato de
dirigir e atuar em A três quartei-
rões daqui tem dificuldades em
definir melhor uma linha geral que
equilibrasse os dois planos da pe-
ça. A crise existencial recebe um
tratamento quase psicológico, en-
quanto o pano de fundo parece ser
uma citação à alguma montagem
de texto de Pirandelo. A direção
não explicita a peça, envolvendo-a
em imagens (algumas até de im-
pacto) que ajudam a criar efeitos,
mas não a discutir a essência do
texto. Walmor como ator mostra a
sua inegável competência e auto-
ridade. Mesmo quando tem difi-
culdades em tornar fluentes algu-
mas frases setenciosas e de sonori-
dade um tanto pesada. Os jovens
do elenco não se destacam, en-
quanto Paulo Villaça, Silvia Ader-
ne e Ana Rosa sustentam sem
muita convicção os seus papéis.

Em ?, o diretor Maurice Va-
neau procura, todo o tempo, um
tom adequado para transmitir o
sentido da procura. Poucas vezes
consegue, seja por falta de um
tratamento mais bem-humorado
dessa vinheta teatral (não se esta-
belece uma cumplicidade da ação
no palco com a curiosidade da
platéia) e de um ritmo menos len-
to. A registrar a máscara do ator
Paulo Villaça na cena inicial: forte
e marcante.

A criação visual nas três peças
oscila entre a extrema simplicida-
de do cenário de Deu ladrão até
uma relativa ousadia no uso do
espaço e dos materiais em A três
quarteirões daqui, passando por
citações tropicalistas em ?. Os fi-
gurinos, no entanto, são bem me-
nos resolvidos.

Ainda que como arquitetura e
organização o Teatro Ziembinski
possa ser considerado uma reali-
zação carregada de profissionalis-
mo e com um futuro promissor, o
espetáculo que o inaugura ainda
não se sintoniza inteiramente com
a infra-estrutura que o apóia.
Apaixonado, com as melhores in-
tenções, a montagem não alcança,
no entanto, a mesma eficiência no
plano artístico. .

• • •
Cotação: *
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do Aos sábados, atende mais de 300 amantes dal

lmais carioca das feijoadas. No 1o andar, Brasil dei
Todos os Tempos, super-musicalI de J. Martms el
Sônia Martins. Adalberto Ferreira;32. Tel.. 274-4022.1

Maria Alcina, a "Dama do Fado , T
anuncia para a sua A Desgarrada, L
o famoso Carlos do Carmo. So-I
mente dias 11, 12 e 13. Ainda no
elenco, além de Alcina, a dupla I
Paula Ribas e Luis N'Gambi (que
encerra a temporada amanhã) e
Antonio Campos. Barão da Torre,

^ mmmm 667 • Te,: 239-5746 * 259-5526.

IOSIQUASE) 10 ANOS DO CARINHOSO
«Você que gosta de dançar naquela tranqüilidade romântica,!
|sem os empurrões de afoitos bailarinos que aostam de sei
I exibir, vá conhecer ou rever o Carinhoso, que há quase umal
Idécada comanda as noites de Ipanema. Sem jamais ter-seI
ltomado casa da moda, o night-club da Visconde de Piraja,!
122, é o preferido da classe média, tanto pela sua cozinha,
|quánto pela música ao vivo que oferece. Tel.: 287-0302.

A figura alegre e talentosa de
Betho, que solta seus gorgeios
na banda de Luis Carlos. Reve-
zamento com o quarteto do
maestro Miguel Nobre e Con-
suelo. No Sobre as Ondas.

 __ _ Atlântica. 3432. Tel.: 521-1296
l Os cantores da noite, Regi-|
lna Falcão e Victor Hugo.l

Eles lotam as pistas do Vini-1
Icius. Ao fundo, a BigBand,|
Icom seu repertório bem-J
1 dosado. Atlântica, 1144.1
|Tel.: 287-1497.

RpWn-B-tditMB (KPonsâYBS: Ney Machado i Sieirc Netta Ho Gmpo Certa de Imprensa.

jy sSBG*--
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¦1 tP 7T _ / Subsidio Pega-chave
V OO 3j1 to mmtm p6de&^tfntecTr°uf°num • 0 juiz Roberto Wider foi indicado on-

Ganhou consistcncia nas ultimas trds sema- J J .1 momento cm quo cu olhn- ^nnrdenado^da''nromaanda elltrainasopr^etodaVc^igdeexpandirassuas WjM 1 1 # I I I II I Jd»edede^e:
ln™tP™nnrns*nnn'nrasildeumavussaoda WmJi »B1 JL JL 118 cer. de morrer." • Ganha assimacondtj;ao^dej>c^a-
Cental, que andou por Tdquio, Seul, Hong ^i . O texto 6 do ex- ohavedasprdxima^
Kong, Pequim, Bangcoc e Cingapura, ficou ——— ¦ Ronaldo Zanon presidente Juscelino Ku-
praticamente acertado que ali o Jim do ano bitschek, cm carta escrlta que nao pode materia ae propaganaa
companhia braslleira tera para o Orlente pelo g ao entardccer do dia dc

I uma 1 Natal dc 1066 & amiga So-
S6 ainda nao estd decidido 6 por onde e para ^^1tMSsSMmSMMmmk . ,- nia DUtra, fllha do ex-vice- , 

onde ela sera fixada. «Mifa govcrnador do Rio Eloi .
Tantopodeser via Africa quanto via Europa. IfMjMj Dutra. c que Ihc mandara FOFCSl MaiOr

Ate onde se sabe, entretanto, o ponto ate ao cxillo curopcu, mcscs ~ .
agora mats prdximo do ideal, tanto em termos Mm antes, uma mensagem dc • Ja sc sabe o motivo pclo qual d
operational* quanto de mercado, e Hong Kong, ' solidariedade. Marly Sarney "ao ficou ao lado do
nao estando, eontudo, descartadas as cidades J, '&M • In6dita, a carta estimula presidente c marido na fild dc
dp Ranacoc e Cinaavura - 2sL*~? alnda mals a polcmica cumprimcntos formada na recepgaoae Bangcoc e Lingapu . ^1 provocada pcla revclagao oferecida anteontem no Itamarati cm

*** do embaixador <Josu6 homenagem ao presidente da
Monteiio, de que JK teria Argentina, Raul Alfonsin.

tprov&vel que para inaugurar a novalinhaa VSHHRr' ^ ^ 
planejado sc suicidar caso • Ao entrar na festa, a primeira-dama

| Varig tenha que adquirir mais uma aeronave. ''®BHlK 
| 1jSrtJaoconKssepor torceu o Pc.

•, %. ' i;VU cOTrupcfio gm fj.ns.de 1965. 55S5S55S^5Bi^5i*S5H5555ro• Resta se mani-
. dc desapa-

Otimismo "

para mar<;o um saldo comercial vmtTZfroiTou ane-L aos 1 bilhao de ddlares previstos e n o c lHa quem aposte que o superdvit no mes m mtaeiroa
passado pode chegar ate os 1 bilhao 300 bom mineiro, vela poe
de

¦ ¦ ¦

Depois de percorrer, com sucesso retumban- t,- ? §^.** &
te, varlas cidades americanas, estreou anteon- f r.„.,e;ra de Mello e Claudia Monteiro de CarvaUio na maarugaaa a
tem em Nova Iorque, no Radio City Music Hall, jo R

. o show que junta no palco Frank Sinatra, Dean do Alo Alo u
Martin e Sammy Davis Jr, s6 que desfalcado. •

Martin tinha baixado na v6spera ao hospital. . TJTTT\/TO"R Pin /°P<2fQO 1(Obviamente, pelo que andava bebendo, in- WUMUIl OUtCooU ti
• elusive em cena, com problemas de figado. Q 

^^^«m^gg^nmna # quatrofllmes queforam ian.ados ha 
"

¦ ¦¦ 0 TnVoi§SS^de amigasem uma semana em vdrias capitals brasileiras,

Quem Briga f Sl^S^SSf pfl \

compra #D>derua 
SSS£SS£ •ffittKESSS 

;
toPrnfmaraps ^hre SCeue/t Spielberg que registrou a melhor f

b O piloto Emerson d PMDB bilheteria. J
. , Fittipaldi e o mais pelos • 0«<ras duas estreias simultaneas da tern- «

novo membro do cen;dores Fernando porada do Oscar - Feitigos da Lua e Nos
clube exclusivo dos r«^oso x x. Bastidorcs da Noticia - nao chegaram tam-
propriet&rios de jati- Mario Covas, amea?a JlllltOS bem ametade dos resultados obtidos pe o
nhos executivos. deixar o partido: • O grupo de seguros Sul America ^irne O impeno ao &oi. ,

— Isso 6 *lu® ne.m e o Banco Union European uni- \Pagou por um brigade rua. Se nao ram as suas forcas-¦ lear-jet, cash, 8 mi- briga na hora, nao Assoriaram se na criacao de um m ,
lhoes de ddlares. briE.m,l5. teC5e™ta?n™s! TudO CertO

¦ ¦ 1. • e embaixador Baena Soares, discreta-
mente como convem, fez saber aos amigos

DCLS CIUCIS, IXTfld em Brasilia que estfc assegurada a sua reelei-
'¦ Wm „,.rn t»t « / rao para mais cinco anos de mandato a

Nao se sabe se foi por acaso ou por puro NotaVel frente da secretaria-geral da OEA, a partir
exercicio de videncia que o humorista Chico jJBL auando terminara a sua primeira
Anvsio deu ao mais corrupto de sous novos • A TV Rio anda encantada com ge laaa, quanao

nrswsssrsraSTu* issrpe,a'bar""• d«•«a«assggassz r«.fjroS,rs,r
scuss . . AnibBl Teixeira di«i 3» 3 TV Globolnerec/a uma audifei" alem de estar na confortavel situacao de nao * 

^sta.^comex-mimstro Anibai Te:ix _ TVS 
aparecia COm 9%, a ter que enfrentar nenhum concorrente de- Theatro Musical Braziieiro I,

OuThico Anysio adivinhou ou para ele no TV 
^ncliete, 

con^2%, a Corcovado, tempo: nao foi ate agora prometido ao dTespeta^W criTdT^rios
rante^conJl%'e a TV Rio, com^Vc, 

jlPfomata 
brasUeiro o voto dos Estados

mera coincidencia.  » A TV Rio nao estava no ar. Unldos- i

Made in Brazil apresentaEVandrO egrupoTerra WS^ i— GALERIA BON 1 NO

Hoje tambemaTrilba* R. Armando Lombard, 1000* Tel.: 399-2771 • Ai 22:00h HnrtH ExDOsicao CALAZANS NETO
'AiX^  ———  ate o dia 23 de abril.

¦ 1 iiTgil I Vfl CONVERS ANDO, A GEKTE ? gL'^ah^.'sV;30'm 8^ II * LJ Tels.: 235-7831 e 257-3592
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ENTENDE. '

rrrr^==: Voc6 ainda pode fazer sua inscri^cx
Para °s n°v°s c|Jrsos da^Alian<;a

GRANDELEILAO j| wovwi™SMA8 as 
6as feiras

|^|P OE ARTE II 4 
ABRIL Av. Presid. Antonio Carlos, 58 - Cento - Tel. 2204129

————^ fp^o A MAIS brilhante coMfeoiA^
PINTURAS II i„hi,T,m SsSftaSMfjndn Ru.vi*T.~)fd.lf"""2'i'rir.nd.. R-j.o.io""" it<>2895 BRAS5i.E!RADOSilLTISOSAHOS

Tarsila do Amaral • Wakabayashi • Francisco Ribeiro • Hen- ""'^neite''80 ;/:r-
rique Bernadelli • Romanelli • Rokue Gameiro • Rappoport &8Bgr&3{, V^l.^!0™2"05 ""Sff7' mr~\

• Carlos Reis • Manuel Santiago • Manabu Mabe • Volpi r«h,«73 Bu,D«^80 JlWlk 
sMTXT0 V FA

Joaquim da Rocha Ferreira • Jenner Augusto de Paula U

I Q6 olionco fronceso do no

tamante Sa • Carlos Balliester • Belmiro de Almeida • Aure- I Hi
Ho D'Alincourt • Antonio Parreiras • A. CasteUane • Latini I ^
Almeida Junior • Aldo Malagoli • Antonio Bawlwta • Dakir I
Parreiras * Henrique Cavalleiro * Manuel Co»fc>. * Maria A I

Polo • Quirino Campofiorito • Silvio Pinto • Takaoka /%Ly WHII-T'lil fl I rmm

Modesto Broncos • Jose Pancetti. I A"^|l 111 ^^HSUd^USufl|UilO|j^|

ESCULTURAS II / Z\ WB^ WALNEY HA.DAR apr.senta

Bruno Giorgi • Vera Torres • Raphanel • J.P. Mene. J 
^^Qfge DOflQ em 1

Galles • Porcelanas • Moveis • Marfins • Pratas • Cristais • I £S5l5?5rlidfio 1^1® 4* |3 NTf¥^XiTv ^ \ 1

^^y || 
Rua Barfio da Torre. | I I Jj I I ( 

^j j?9) I

Dias 08 e 09 - Hoje e SSbado • das 10 4s 22 horas- Dia • Domingo - das 14 4s 22 horas 2 ANOS DE ^
leilAo: KTaml m |Mj sucesso na droadway^V^

Dias 11,12,13 e 14 - 2?, 3f, 4? e 5? feira 4s 21 hqras 11
ENDEREgo: I I

Show Room do Rio Design Center-Av. Atauifo de Paiva, 270 - 3? andar-Tel.: (021J259-679^^^J

"iBHiillI 
Zlr flavio rangel.

——————zzizzizzizzi^iiiiz: I 
i ^^jaffonso ROMANO

30.000 PESSOAS JA SE ENCAN1ARAM COM AS SEREIASjjggj^^} I &)?zS^r?S DE SANT ANNA.
JO*°BATISTA pinheiro apresenta I I

MIGUEL GUILHERME prosa & VERSO 
¦^^^PiaFALABELLA KARAM

v'"f 
¦ Carre d'agneu rOti

J 

" 

^ 
'71 ^ 

& rail et romarin, rwxwnaldo'ra'i.- 4.*e5.* •21:30h-crt400l'6.,esax»21:30h-crt600Jdom.»19he21^0h-crf500 Aberl0 para |anur j^j lnU"T-C(M iliiKiiUil Rk) * * * * * Praia de STK) (xHirtKio-Td.:.Ll-_^H)

Galeria ide Arte
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JORNAL DO BRASIL

Ezc^xgueira de Mello e Claudia
do Alô Alô

$/AMAIS BRILHANTE COMÍ
, BRASILEIRA 003 UlTfHOS

«RA AMARAL SéROlOBP
«AWSMSSA 

— HATHAUA TIWI

WALNEY H Al DAR apresenta

APRESENTA
Reservas: 521-1460
Rua Barfio da Torre. 368

2 ANOS DE ^
SUCESSO NA BROADWAY

Moitins. Denlomin Cotton. AtotQQ

RESTAURA NTPatrocínio:

DIREÇÃO: JACQUELINE LAURENCE
íTEATRO CLARA NUNESTDI 2M9G96

i' e5." • Z1:30h-cz4400l'6.' esátx • 21:30 h • crt 600(dom. • 19he21^0h-crf500

ATLANTirnR>sCAMBiQ JU«'S»0

(lotei lnlèr-épríiiiental Rio * * * * *Aberto para lanur

GRANDE LEILÃO

DE OBRAS DE ARTE

Calvpso r scobcir

7 Teatro dos 4 Shopping da Gávea 239-1095

revlson
gracieJIU |lt tu\*G

TEATRO VANNUCCl „p^vj Cr«N>' ijo C»o^a J* ooOot 33® SMS • 5'« "«<
°P"" JOHNAl. HO BRASIt.

niNcmo sedvico iiusiitiio oi mm iBtmno wciomi ot >»its cwcu - «imsismo D» tuiniMMais informações Tels: 399-3478 e
274-3245. Já estamos recebendo quadros
e outros objetos para o próximo leilão.

É Proibido Sentir Saudades Do FLAG...

Não aceitamos reclamações, somente reservas.

PINTURAS
Tarsila do Amaral • Wakabayashi • Francisco Ribeiro • Hen-
rique Bernadelli • Romanelli • Rokue Gameiro • Rappoport

Carlos Reis • Manuel Santiago • Manabu Mabe • Volpi •

Joaquim da Rocha Ferreira • Jenner Augusto »kumá de Paula
Joaquim Insley Pacheco • Castagneto • Gustavo D Aliara
Eliseu Visconti • Garcia Pinto • Sigaut Bianco • Scliar • Bus-

tamante Sá • Carlos Balliester • Belmiro de Almeida • Auré-
lio D'Alincourt • Antonio Parreiras • A. CastslUne • Latini
Almeida Júnior • Aldo Malagoli • Antonio BaedaKa • Dakir
Parreiras • Henrique Cavalleiro • Manuel Cwt>. • Maria

Polo • Quirino Campofiorito • Silvio Pinto • Takaoka
Modesto Broncos • José Pancetti.

ESCULTURAS
Bruno Giorgi • Vera Torres • Raphanel • J.P. Mêne.

EMAIS:
Galles • Porcelanas • Móveis • Marfins • Pratas • Cristais •

Lustres e Luminárias assinadas.

EXPOSIÇÃO:
Dias 08 e 09 - Hoje e Sábado • das 10 às 22 horas- Dia 10 • Domingo - das 14 às 22 horas

LEILÃO:
Dias 11,12,13 e 14 - 2?, 3f, 4? e 5? feira às 21 hqras

ENDEREÇO:
Show Room do Rio Design Center-Av. Ataulfo de Paiva, 270 - 3? andar-Tel.: (021) 259-6793

Juntos
O grupo de seguros Sul América

e o Banco Union European uni-
ram as suas forças.

Associaram-se na criação de um
banco de investimentos.

Turismo
Viaje pelos quatro

cantos deste caderno.
TPI1AS AS QUARTAS NO JORNAL DO BRASIL

Vôo alto
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FLÁVIO RANGEL
AFFONSO ROMANO
DE SANTANNA.

i PROSA & VERSO i
JORNAL DO BRASIL

Praia de Sí\o GKircKÍo-M:322-2200

¦ ¦ ¦

Dueto
Depois de percorrer, com sucesso retumban-

te, varias cidades americanas, estreou anteon-
tem em Nova Iorque, no Radio City Music Hall,
o show que junta no palco Frank Sinatra, Dean
Martin e Sammy Davis Jr, só que desfalcado.

Martin tinha baixado na véspera ao hospital.
Obviamente, pelo que andava bebendo, in-

clusive em cena, com problemas de fígado.

Pm nrnm fflstrÃP Restauiant Bar

Jantar Gastronômico

às 6as feiras
Av. Presid. Antonio Carlos. 58 — Centro — Tcl. 2204129

É provável que para Inaugurar a nova linha a
Varig tenha que adquirir mais uma aeronave.

Otimismo
.Tá há exportadores brasileiros esperando

pata março um saldo comercial superior
aos 1 bilhão de dólares previstos.

Há quem aposte que o superávit no mês
passado pode chegar até os 1 bilháo 200
milhões de dólares.

Das duas, uma
Não se sabe se foi por acaso ou por puro

exercício de vidência que o humorista Chico
Anysio deu ao mais corrupto de seus novos
personagens o nome de Justo Veríssimo.
o já foi pronunciado pela Justiça Federal,
acusado de corrupção, o chefe de gabinete do
ex-ministro Aníbal Teixeira.

Chama-se Lúcio Veríssimo.
Ou Chico Anysio adivinhou ou para ele, no

Brasil de hoje e nas obras de ficção, a semelhan-
ça com pessoas vivas ou mortas raramente é
mera coincidência.

Peça-chave
O juiz Roberto Wider foi indicado on-

tem pelo Tribunal Regional Eleitoral
coordenador da propaganda eleitoral
para as eleições de novembro no Rio.

Ganha assim a condição de peça-
chave das próximas eleições municipais.

Caberá a ele decidir tudo o que pode e o
que não pode em matéria de propaganda
eleitoral.

Zózimo Barrozo do Amaral

Ganhou consistência nas últimas trôs sema-
nas o projeto da Varig de expandir as suas
linhas para o Oriente.

Com o regresso ao Brasil de uma missão da
Cemai, que andou por Tóquio, Seul, Hong
Kong, Pequim, Bangcoc e Cingapura, ficou
praticamente acertado que até o fim do ano a
companhia brasileira terá para o Oriente pelo
menos mais uma linha.

Só ainda não está decidido 6 por onde e para
onde ela será fixada.

Tanto pode ser via África quanto via Europa.
Até onde se sabe, entretanto, o ponto até

agora mais próximo do ideal, tanto em termos
operacionais quanto de mercado, é Hong Kong,
não estando, contudo, descartadas as cidades
de Bangcoc e Cingapura.

Briga

de rua
• Do deputado Ulys-
ses Guimarães sobre
o grupo do PMDB
que, liderado pelos
senadores Fernando
Henrique Cardoso e
Mario Covas, ameaça
deixar o partido:— Isso é que nem
briga de rua. Se não
briga na hora, não
briga mais.

Subsídio"Não sei como tudo isto
pôde acontecer (..,), num
momento em que eu olha-
va a solidão de Lisboa,
com desejos de desapare-
cer, de morrer."

O texto é do ex-
presidente Juscelino Ku-
bitschek, em carta escrita
ao entardecer do dia de
Natal de 19G6 à amiga Sô-
nia Dutra, filha do ex-vice-
governador do Rio, Elói
Dutra, e que lhe mandara
ao exílio europeu, meses
antes, uma mensagem de
solidariedade.

Inédita, a carta estimula
ainda mais a polêmica
provocada pela revelação
do embaixador Josué
Montello, de que JK teria
planejado se suicidar caso
a Justiça o condenasse por
corrupção gm fins de 1965.

Resta saber se ao mani-
festar "desejos de desapa-
recer, de morrer", em pie-
no crepúsculo lisboeta, JK
estava manifestando uma
vontade concreta ou ape-
nas exercitando, como
bom mineiro, a veia poé-
tica.

Força maior
Já sc sabe o motivo pelo qual d

Marly Sarney náo ficou ao lado do
presidente e marido na fila de
cumprimentos formada na recepção
oferecida anteontem no Ilamarati em
homenagem ao presidente da
Argentina, Raúl Alfonsin.

Ao entrar na festa, a primeira-dama
torceu o pé.

Testemunha
Na disputa com d Sarah Kubitschek

em torno das intenções do ex-presidente
Juscelino Kubitschek de cometer suicí-
dio, o embaixador Josué Montello ganha-
rã em breve um aliado de peso.

Trata-se do ex-ministro Armando Fal-
cão, que conhece o episódio em detalhes e
promete narrá-lo em seu livro Tudo a
Declarar, que será lançado até o fim do
ano.

¦ ¦ ¦ !

Luto
Esta coluna se associa a todas as mani-

festações de pesar pelo falecimento de
Gilka Serzedello Machado, uma figura
estimadíssima, falecida anteontem pre-
maturamente.

Irrepreensível como amiga, profissional
e figura humana, só fez ao longo da vida,
que todos desejavam que tivesse sido
mais longa, colecionar amizades sólidas e
admirações profundas.

Raridade
Pousa hoje às 17h na base aérea de

Brasília uma raridade aeronáutica nos
céus brasileiros.

Trata-se do jato soviético Yliushin que
traz a bordo o presidente de Moçambi-
que, Joaquim Chissano.* * *

Espera-se que o visitante não peça
mais dinheiro ao governo brasileiro.

O Brasil já é credor de Moçambique de
uma dívida de 300 milhões de dólares.

"Menu"

Não se pode dizer que seja original o
menu — uma feijoada — do almoço que
será oferecido no sábado em Brasília
pelo governador José Aparecido de Oli-
veira em homenagem ao presidente de
Moçambique, Joaquim Chissano.

Afinal, come-se tanto feijão no Brasil
quanto em Moçambique.

GALERIA BONINO

Exposição CALAZANS NETO
ate o dia 23 de abril.
De 10 às 12h. e 16 às 21.30h.
Rua Barata Ribeiro, 578
Tels.: 235-7831 e 257-3592

RODA-VIVA

Quem

compra

« O piloto Emerson
Fittipaldi é o mais
novo membro do
clube exclusivo dos
proprietários de jati-
nhos executivos.

• Pagou por um
• lear-jet, cash, 8 mi-

lhões de dólares.

Notável
A TV Rio anda encantada com o

interesse despertado pelas barras colo-
ridas do seu sinal.

Segundo o Ibope, às 18h do último
dia 3, a TV Globo merecia uma audiên-
cia de 58%, a TVS aparecia com 9%. a
TV Manchete, com 2%, a Corcovado,
com 2%, a TVE, com 1%, a TV Bandei-
rantes, com 1% c a TV Rio, com 2%,

A TV Rio não estava no ar.

UHB, ÂMi ¦' ;TZAM -•«*"
lonteiro de Carvalho na madrugada

Dos quatro filmes que foram lançados há
uma semana em várias capitais brasileiras,
no pacote de títulos concorrentes ao Oscar,
a parte do leão acabou sendo abocanhada
por O Império do Sol.

Apesar da critica amplamente favorável
ao filnle O Último Imperador, foi a obra de
Steven Spielberg que registrou a melhor
bilheteria.

Outras duas estréias simultâneas da tem-
porada do Oscar — Feitiços da Lua e Nos
Bastidores da Notícia — não chegaram tam-
bém ã metade dos resultados obtidos pelo
filme O Império do Sol.

Tudo certo

Cláudia c Sérgio Alberto
Monteiro de Carvalho, ele ani-
versariando, foram homena-
geados anteontem com um
simpático jantar no Sal e Pi-
menta oferecido por Gisela e
Ricardo Amaral. Com direito a
uma esticada geral no Aló Aló.

O Hotel Glória abre os sa-
lócs no dia 13 para um coque»
tcL em homenagem ao bailari-
no e coreógrafo espanhol An-
tonio Gades.

Os amigos já estão se movi-
mentando para festejar em
grande estilo no dia 14 de ju-
nho os 70 anos do embaixador
Raul de Vincenzl.

Norma BengelI recebeu car-
ta do maior distribuidor de
filmes de arte da França,
Jean-Louis Jackson, interessa-
do cm seu novo filme Pagu.
Deu o sinal verde.

Faltando um. ano para sair
do quadro especial, o embai-
xador Wladimir Murtinho aca-
ba de antecipar o seu pedido
de aposentadoria.

O ministro Almir Pazzianot-
to convocou todos os presi-
dentes das confederações de
empresários e trabalhadores
para um almoço hoje a portas
fechadas. Em pauta, as novas
medidas econômicas do go-
verno e a política salarial.

O casal Paulo Niemeyer Fl-
lho, ele aniversariando, reúne
hoje para jantar um grupo de
amigos.

Expondo desde anteontem
os seus óleos na galeria Sco-
pus o pintor Oscar Palacios.

Está com estréia marcada
para o dia 19 no Teatro Rival o
Theatro Musical Brazileiro I,
remontagem da primeira parte
do espetáculo criado vários
anos atrás pelo diretor Luis
Antônio Martinez Corrêa.

Made in Brazil apresenta Evandro e grupo Terra
Hoje lambem a Trilha* R. Armando Lombardi, 1000 • Tel.: 399-2771 • ks22:00h

CONVERSANDO, A GENTE

I SE ENTENDE.

Você ainda pode fazer sua inscrição
para os novos cursos da Aliança

Francesa em abril.
Venha conversar com a gente!

Você vai entender como é importante
aprender o idioma Francês.

NOVAS TURMAS
INÍCIO

4 DE ABRIL

Sucesso

E embaixador Baena Soares, discreta-
mente como convém, fez saber aos amigos
em Brasília que está assegurada a sua reelei-
çáo para mais cinco anos de mandato ã
frente da secretaria-geral da OEA, a partir
de 1989, quando terminará a sua primeira
gestão.Dos 31 países membros da Organizaçao,
Baena já tem garantidos mais de 20 votos —
além de estar na confortável situação de não
ter que enfrentar nenhum concorrente de-
clarado.

Em tempo: não foi até agora prometido ao
diplomata brasileiro o voto dos Estados
Unidos.

¦arl«4*T«rraRua Bmío da Torre. 480Tel.-. 287-8649
Rua Munli Barreto. 730Telv. 266 4248-226 4118CiaraOruiiRua Amaral Coita. 473Tel.: 3*4-8100

CialraAv. Prev Antonio Cailot. 58/2? andarTel: 220 4029CtficikiaiRua Duvivier, 43 • »ala» 101/102/103Teh 5419497Ilha^aQinraiiarEstrada do Galeão. 964 • sala» 305 e 306Tel.: 393 9985

IpiltHIRua Visconde de nia(â. 82/11* e I2°andarTel*.: 287 5745 e 247 5421JacirapaftàEstrada do Pau Ferro. 710Tel 392 1628KiáirilnRua Dagmar da Fonseca. 80feb 350 6720

M4l«rRua Jacinta 3'7 Tel 269 2895Tl]scaRua Andrade Neves. 315Tel: 268 5798Car**aE>t«rUr«>A». Pres. Antonio Carlos. 58/2? andarTel.. 220 4029

CMS aliança francesa do rio

Ronaldo Zanon

RUMOR
O almoço mais comentado da semana

foi o que, oferecido por Aparecida Mari-
nho, juntou um grupo de amigas em
torno da colunista Nina Chaves.

Residente há vários anos em Paris,
Nina, de férias no Rio, pode estar ini-
ciando devagarinho seu regresso defmi-
tivo ao Brasil.

f
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O Ballet do Teatro Castro Alves e os garotos do grupo

Itolandes Nederlands Dans Theater Jr. ocupam a cena:

Momento 
de aplicagao

J* Jos6CarlosBr^sil

Cida Taiar

SAOpaulo 

— osegundo
momento do Cai'lton Dance
Festival, que marcou a es-
treia na quarta-feira do Bal- ^

let do Teatro Castro Alves, de Sal-
vadox*, e do Nederlands Dans Thca- *
ter Junior, da f. '^0$ 

1

p^iHnsa^ tymbl dcj

1". 
* *' »#»»»-r> "g^T%&Sy?K*ffi. 

'^SSkum

1- trazem a griffe de^WKy^m^ SS^ted?espete^o!?oScono- f^ntetms. Os
i- tc ° SCie^ o ^tT^J^npdidade mia de cores nos figurinos e um dangarinos de

tivo.queconheceaexatamedidade excepcional cen&rio de sombras ma- Salvador for am
i. cada movimento no palco. a iexcc rinhas. Surpreso com o esquenta- cuidadosos e
s ra e do espanhol Nachi Duato. mento 

progressivo do Nederlands, esforcados, ?nas
s^9l*^^k Precedidos pela fama — jamais publico redobra sua atengao — ihes faltou um

ig §g^..$l pecaminosa —- de utilizar rigorosa- sucumbe, definitivamente, ao ter- alinhavo
vV W ,jy| mente o bale classico como susten- ceiro instante dos holandeses. E o

' tacao de sua danga contemporanea, momento de se conhecer os passos
JFj/f OS integrantes do Nederlands mos- magnificos arranjados pelo espa-

fffig^w gr traram, mais uma vez, que a boa nhol Nacho Duato, coreografo de
"] tecnica 

jamais atrapalha. Ao con- cobigado talento, mas praticamente

ft trario, criado para auxiliar na for- desconhecido poraqui. qiJ«™ont!™

« MHwi^si s^jsnsf^'s.^ssi aassiiMy.

£ WmmMsi S?1SS°a jl 

g^ecaqmSmifcaCdeDlfeSyEfoi tonSde EaDdMar.Enten*

R mrnkmmm »r«sad

Wmmfpi »«£«««ies Inspirado na danga de abonge- teia.

3 dos classicos

quer dizer artistas com pouca idade, e^a v "j_, > 
"-1 

s / -- / T 
' ~* _ 

. . 
"; '- -- * ; r. i ^ ; \

linguagem que desenvolveram. A expo- /*,.**' ,£• *¦ I «r'.4 ¦K'U
<->! e como diz o senso comum, sigao respira um ax; de juventude e atrai J i ? > f 4 : 

'¦ 'i - '
di'stancia entx'e a teox'ia e a pra- o olho desde 0 mxcio, pela dxvexsxdade ? C g ". ; / -f ; "">jg. < "'-«V-
tica e erande ela e maior ainda pelo aspecto ludico com que ela foi orga- y.v^.- fjjsgm ItjiI
ciuando no fugai da teoria, nizada. Ludico, alias, e uma palavra

pxistem aoenas palavras de oi'dem. Nos esseucial em muitos dos tiabalhos, co- '» J a
anos 8^ em artes p lsUcas a palavra de mo os aquarios de Marcia Ramos toba- 

^rj - ' 
, - ^ jV, Mp I

nrdpm foi a retomada da pintura e, no lhos de um refinamento e delxcadeza ^ - .- -. > % *: ,
aue diz respeito a pratica, nao faltou extremados, ou as esciilturas de Pixia ! '
nintura E 0 que relembra 0 catalogo da Bastos (que pode tambem sex' vista em ^ x : :

exposicao Novos novos, na Galerk do uma individual na Candido Mexides de \
Centra Empresarial Rio (Praia de Bota- Ipanema), onde elementos metalxcos se , '" - "j ¦
fnen 228) observando ainda que a reto- juntam em um objeto sem proposxto v^6rr-.° ?""~-? ^^
madada pmtura nlo se limitou a tela deflnido, apenas pela logxca do olho C -% 

f:
ao uincel mas incluiu tambem "objetos, (sem chega&a constituir uma referencia ¦"£.%" 1_ ? ~ ^
esculturas, instalagoes, intervenQoes, vi- as maquinas inuteis de Duchamp).

A escultora deos, performances etc., todas as possi- As hastes pixitadas.de Eduardo Fro-
Pina Bastos bilidades da arte sao reabilitadas nessa ta ou a nova geometria de Luxz Lopreto
autora deste voca" Parafraseando o txtulo de Samuel tambem sao bons xnstantes de magne-
jS estudou Sett; iem-dito. bem-feito. A exposl- Uamo visua!¦ do ™ mode que a

com Caterina cao, com 22 artistas jovens (ainda emer- erajd® 
fla 

11c L^Tmeua^BO 
^

Baratelli, artistico mas os que assumem a
prefere hoje deixaram a fase amac oustica ou de es cadeira 

de maneira total, domo uma das
trabalhar com tudantes e definiramumata de Brigida Ba}tar< um pi

ferro e em seu trabalho) apresenta ao esp recortado com uma mimatura de
sobrevive como dorMM^?S3E mvot' geladeira a cabega, uma total

jornalista Evidentemente,. da |magem £j0 pinguim de geladeira. A
revisora outra escultura e tambem a pintura da

SodeiSgSnaoSiE™iguaT minado pelos anos 60 e 70, ou as de

Ml (Tfi I lOllliiinfl menteateente EduardolSued°aifquaI ele'acrescenta^ tudo'Sf.S Mesmo os
MMBMr JM MlMiiliili1 wk Outros artistas, com maior ou menor Edu^o Sued, aog 

exctusivamente aquarios de Marcia Ramos sao uma refe-
Mlily JffllfeWMW sucesso, mantem o espirxto jovem da cuiva (Sued trabalha excius rencia 

por demais passiva a certos tra-
mostra, como a instalagao de Mario Mo- ^om a^relta), nao de™^ balhos 

que Leda Catunda realizou e aos
Ml reira ou os desenhos de Otevio Pecego, evidencia de sabei fazer 

^eiessam ^ faUava uma COntundencia e
P® {EH W » artistas quejogam comum refinamento fliSSS?aue e?te por tr^s de uma ironia incontestaveis. Na atual

r-'Wr^^WB visual bastante cuidad0- 0U a in erven- g^frJ^e SSK mostra. 0 que vem a tona depois de
qao de Franklin Cassaro em um elemen- todosmqueles trabi 

ranea vive sacudido o fundo e uma especie de esco-
¦SSK^*S*oHi*KS|^E5! to arquitetonico da galena (uma co una vertados. Que; a arte conteanpo^ lasticismo artistico, a exegese contxnua-

kr - que ele envolveu com papel branco), e de: suas propria s lontes^iem dos textos ciassicos que a eles pouco
KSK : instalagao de Ricardo Mauricio aliando mesma ^s^aen^.is. ou nada acrescenta. Ha diversao, certa-
mtKEmL&P 

" * pequenos bonecos plasticos a fragmen- doi saWdo. Nem mesmo mente Mas aonde esta a cunha que,
tos de madeira pintada, com um espirito mo rtahano ®^?P°ud®mons-trou a pittu- mesmo que aos poucos, vai abnndo bre-
barroco bastante interessante. Espn lto dos a no chas nQ eSquema constituido? Esta e

WT P*7 y I ¦¦ fm' de diversao. de fato. e o que nao falta colta. Estaai^a^|^ressantes afinal, uma das razoes de ser da arte e
/m%<- segunda edigao de Novos novos. Mesmo ap jnas no:5 

^ a trabalhou todo dos artistas, e, por mais mteligente que
JT 1%, a instalagao com video e vento (ventila- M^ffeiri^ima dos canones criados no tenha sido a montagem de Novos novos,

..•/• J !l\. dor) de Sandra Kogut. que sofre de um o ^empo^emeuma<ar6dia e, nao chega a substituxr a exigencia de

/ _j j 
$AT&SS£%Z5»N.-
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Rogério Montenegro

Cida Taiar

Programação
¦ O grupo

holandês
Nederlands Dans

Theater Jr. estará
se apresentando no

Teatro Municipal
nos dias 9 e 10 de

aril, sempre às 21h.
Ainda no dia 10, às

14h, no Teatro
Villa Lobos, a

companhia fará um
workshop para

bailarinos e outros
interessados. Os
ingressos para o

workshop poderão
ser adquiridos na

hora, na bilheteria
do teatro e

custarão CZ$
100,00 para os

sindicalizados em
dança e CZ$ 200,00
para o público em

geral.
¦ Hoje, às 14h, no
Teatro Villa Lobos,

haverá um
workshop com o
SankaiJuku. A

companhia se
apresenta às 2lh

de hoje no Teatro
Municipal.

O balé Castro
Alves se apresenta
no dia 9, no mesmo

programa do
Nederlands Dana

Theater Jr.

SÃO 

PAULO — O segundo
momento do Carlton Dance
Festival, que marcou a es-
tréia na quarta-feira do Bal-

let do Teatro Castro Alves, de Sal-
vador, g do NGdcrlands Dans Thca-
ter Júnior, da Holanda, valeu no
mínimo como um exemplo dxdatico.
Mostrou, a uma platéia atenta,
curiosa, cúmplice dos artistas no
palco, a diferença entre uma cox-eo-
grafia e uma simples intenção. Aos
brasileiros, um dos dois grupos que
representam a nossa dança o ou-
tro é o paulista Marzipan — sobrou
esforço, aplicação, até mesmo uma
sacada interessante de tema e opor-
tunidade. Faltou, no entanto, um
alinhavo mais seguro para transfor-
mar a boa idéia num produto aca-
bado.

Uma trilha sonora escolhidíssi-
Afia — com base no excepcional
John Lourie, em Peter Gabriel, Art
Blakey e no brasileiro Camargo
Guarnieri — serviu de ponto de
apoio para a construção de Malê ,
que a coreógrafa Suzana Yamauchi
assina inspirada no episódio da re-
volta dos malês, escravos aniquila-
dos na primeira metade do século
XIX. Mas se, como diz o locutor
ofxcial do Carlton Dance, o episódio
foi sutilmente surrupiado da nossa
história ofxcial, o balé apresentado
pelo grupo de Salvador não contri-
bui para descex-rar essa coi'tina.

Na verdade, o "Malê" não acon-
tece — insinua-se apenas, à primeira
cena, montada em cima de módu-
los" formados pelos corpos dos bai-
larinos enrodilhados no chão, en-
quanto se ilumina, no fundo escuro,
uma figura atlética, sinuosa. A par-
tir daí, e quase até o final — retoma-
da dos mesmos gestos e posturas —,
o que se vê é uma sucessão mal-
administrada de saltos pesados,
corridas e ajuntamentos no palco.
Há nessa atrapalhada, mélange de
mais de quarenta corpos, alguns
momentos de rara beleza, quando,
em pas-de-deux ou em pequenos
grupos, os bailarinos se aproximam
e "dançam", de fato. Não é fácil
organizar multidões, mas a platéia e
compreensiva: aplaude, até com
certo calor.

Resta ver o que fazem os garotos
holandeses — uma trupe formada
por 13 moças e rapazes com idade
média de 20 anos, poucos deles nas-
cidos na Holanda, um país onde a
dança não fxrmou tradição. São aus-
tralianos, canadenses, espanhóis,
italianos, belgas, alemães, mas pa-
recém falar todos a mesma língua
quando ocupam o palco. As três
coreografias, de excepcional beleza,

têm também a marca de uma políti-
ca sem fronteiras. As duas pximexxas
trazem a griffe de Jiri Kyliam, um
tcheco discreto, extremamente cria-
tivo, que conhece a exata medxda de
cada movimento no palco. A tercex-
ra é do espanhol Nachi Duato.

Precedidos pela fama — jamais
pecaminosa — de utilizar rigorosa-
mente o balé clássico como susten-
tação de sua dança contemporânea,
os integrantes do Nederlands mos-
traram, mais uma vez, que a boa
técnica jamais atrapalha. Ao con-
trário, criado para auxiliar na for-
mação de pi'ofissionais posteiúox-
mente integrados ao Nederlands,
um grupo profxssional e de prestígio
surgido em 1959, o time de juniores
constrói hoje uma carx-eira com esti-
lo próprio. O primeiro dos balés
apresentados, La Cathedrale En-
gloutie, com música de Debussy, fox
criado por Kyliam para a compa-
nhia maior, mas se renova, segundo
o próprio autor, nos pés dos jovens
bailarinos.

Inspirado na dança de aborxge-

nes da Austrália, ao som do Ebony
Concert, de Stravinsky, Kyliam
montou Nomaden, um instante mi-
nimalista do espetáculo, com econo-
mia de cores nos figurinos e um
excepcional cenário de sombras ma-
rinhas. Surpreso com o esquenta-
mento progressivo do Nederlands, o
público redobra sua atenção e
sucumbe, definitivamente, ao ter-
ceiro instante dos holandeses. E o
momento de se conhecer os passos
magníficos arranjados pelo espa-
nhol Nacho Duato, coreógrafo de
cobiçado talento, mas praticamente
desconhecido por aqui, que montou
Jardi Tancat, para três moças e tres
rapazes. A surpresa é duplicada: ao
fundo, como tema musical, a voz
formidável da cantora catalã Maxia
Del Mar Bonet. Com roupas em dis-
cretos tons de terra, os bailarinos
não querem fazer sombra à força
dramática de Maria Del Mar. Enten-
dem que ela é a estrela da noite, mas
até por essa aceitação acabam bn-
lhando igual. E levam, mex^ecxda-
mente, a reconhecida ovação da pia-
téia.

A companhia
holandesa
pratica um
balé sem
fronteiras. Os
dançarinos de
Salvador foram
cuidadosos e
esforçados, mas
lhes faltou um
alinhavo

quer dizer artistas com pouca idade, e a
novidade estaria situada no plano da
linguagem que desenvolveram. A expo-
sição respira um ar de juventude e atrai
o olho desde o início, pela diversidade e
pelo aspecto lúdico com que ela foi orga-
nizada. Lúdico, aliás, é uma palavra
essencial em muitos dos trabalhos, co-
mo os aquários de Márcia Ramos, traba-
lhos de um refinamento e delicadeza
extremados, ou as esculturas de Pina
Bastos (que pode também ser vista em
uma individual na Cândido Mendes de
Ipanema), onde elementos metálicos se
juntam em um objeto sem propósito
definido, apenas pela lógica do olho
(sem chegar a constituir uma referência
às máquinas inúteis de Duchamp).

As hastes pintadas,de Eduardo Fro-
ta ou a nova geometria de Luiz Lopreto
também são bons instantes de magne-
tismo visual, do mesmo modo que a
grande tela de Lígia Teixeira Ribeiro
exposta logo à entrada da galeria. Há
ainda os trabalhos que assumem a brin-
cadeira de maneira total, òomo uma das
esculturas de Brigida Baltar, um pin-
güim recortado com uma miniatura de
geladeira à cabeça, uma total inversão
da imagem do pingüim de geladeira. A
outra escultura e também a pintura da
mesma artista, the end, provocam outro
tipo de reação, não tão lúdica mas igual-
mente atraente.

Outros artistas, com maior ou menor
sucesso, mantém o espírito jovem da
mostra, como a instalação de Mário Mo-
reira ou os desenhos de Otávio Pecego,
artistas que jogam com um refinamento
visual bastante cuidado, ou a interven-
cão de Franklin Cassaro em um elemen-
to arquitetônico da galeria (uma coluna
que ele envolveu com papel branco), e a
instalação de Ricardo Maurício, aliando
pequenos bonecos plásticos a fiagmen-
tos de madeira pintada, com um espírito
barroco bastante interessante. Espirito
de diversão, de fato, é o que não falta à
secunda edição de Novos novos. Mesmo
a instalação com vídeo e vento (ventila-
dor) de Sandra Kogut. que sofre de um
excesso de linearidade, ou as pintuias
de Chang Chai, um abstracionista deter-

minado pelos anos 60 e 70, ou as de
David Curi, por demais inspiradas em
Eduardo Sued, ao qual ele acrescenta a
curva (Sued trabalha exclusivamente
com a reta), não deixam de ter uma
evidência de "saber fazer" intei-essante.

A grande dúvida que fica à saída da
galeria é a filosofia que está por trás de
todos aqueles trabalhos no mínimo di-
vertidos. Que a arte contemporânea vive
de suas próprias fontes, remete a ela
mesma e à história da arte, isto é mais
do que sabido. Nem mesmo o manems-
mo italiano escapou à lente dos artistas
dos anos 80, como o demonstrou a pittu-
ra coita. Esta arte sobre a arte, que
apenas nos casos mais desinteressantes
recorreu à citação pura, trabalhou todo
o tempo em cima dos cânones criados no
passado, mas sob a forma de paródia e,
portanto, da problematização. Em No-
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O Ballet do Teatro Castro Alves e os garotos do grupo

Holandês Nederlands Dans Theater Jr. ocupam a cena:

Momento 
de aplicaçao

J" José Carlos Brasil

ARTES PLÁSTICAS/ CRÍTICA ? Coletiva "Novos novos"

A exeeres
clássicos

vos novos, os cânones lá estão, mas a
paródia está ausente: os artistas estão
levando tudo muito a sério. Mesmo os
aquários de Márcia Ramos são uma refe-
rência por demais passiva a certos tra-
balhos que Leda Catunda realizou e aos
quais não faltava uma contundência e
uma ironia incontestáveis. Na atual
mostra, o que vem à tona depois de
sacudido o fundo é uma espécie de esco-
lasticismo artístico, a exegese continua-
da dos textos clássicos que a eles pouco
ou nada acrescenta. Há diversão, certa-
mente. Mas aonde está a cunha que,
mesmo que aos poucos, vai abrindo bre-
chas no esquema constituído? Esta é
afinal, uma das razões de ser da arte e
dos artistas, e, por mais inteligente que
tenha sido a montagem de Novos novos,
não chega a substituir a exigência de
real novidade nos trabalhos.

Sandra Kogut
já lhe
renderam itm
prêmio no Rio
Cine Festival.
Ela é ?nais
famosa do que
se pensa: os
espectadores
do Fantástico
sempre se
deliciam com
seus clips
musicais

Reynaldo Roels Jr.

E, como diz o senso comum, a
distância entre a teoria e a prá-
tica é grande, ela é maior ainda
quando, no lugar da teoria,

existem apenas palavras de ordem. Nos
anos 80, em artes plásticas, a palavra de
ordem foi a retomada da pintura e, no
que diz respeito à prática, não faltou
pintura. É o que relembra o catálogo da
exposição Novos novos, na Galeria do
Centro Empresarial Rio (Praia, de Bota-
fogo, 228), observando ainda que a reto-
mada da pintura não se limitou à tela e
ao pincel, mas incluiu também "objetos,

esculturas, instalações, intervenções, vi-
deos, performances etc., todas as possi-
bilidades da arte são reabilitadas nessa
voga". Parafraseando o título de Samuel
Beckett, bem-dito, bem-feito. A exposi-
ção, com 22 artistas jovens (ainda emer-
gentes no cenário artístico mas que já
deixaram a fase amadorística ou de es-
tudantes, e definiram uma linha pessoal
em seu trabalho), apresenta ao especta-
dor todas as possibilidades citadas.

Evidentemente,. Novos novos nao

A escultora
Pina Bastos,
autora deste

Jazz, estudou
com Caterina

Baratelli,
prefere hoje

trabalhar com
ferro e

sobrevive como
jornalista e

revisora

\
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Pontes consuitadas: Tijucn Video Clube. llha Video Clubc. I*&rP| Video Clube do Brasil; Video Clube Naoional; Video Play Clube. I
ft'-^lBB \ 

ideo Sijark Ciube do flravii. S p
¦ O primeiro mimero out re parentesis indica a posi?do do video

I r.a semRmi pntisada O seguado nutnero er.ire parentesis indica o I
SgfrfrBB niinisro dt> semanas, mes.-no que nio seg-uicius, ;ias quais o vjdeo

esteve entire os mais piucuntdos. I

Filmes 
DA TVi Paulo A. Fortes

if^

igernais enlcoAo elimmar seu chefe? me, 23HSOmin, na 
^faofa^nM^mS, na £Sfef f&f Tg, iTrv fiSSSa,

~"~—————————————————— dinamite pura. Depois, porde um pouco OS PIORES MOMENTOS DO OESTE.
ritmo. Cor (lOOmin) lnedito na TV. TV Qlobo — 3h50mln

VIVER POR VIVER (The meanest men in the West) do Samuel
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Ridley Scott,

o diretor de Alien

e de Blade Runner

visita o Século 19

rmKonlio de OínhíihI"

-:¦'¦¦¦:• ".:••¦. m%y\. >
¦Vv v ••'*

Julie Christie é uma mulher ambiciosa que arrisca tudo em
busca do verdadeiro amor em Longe deste insensato
jnundo <amanhã, 01i30min, na Manchete)

Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton, três secretárias
infernais em Como eliminar seu chefe? (hoje, 23h50min, na

José Carlos Avellar

OI feito em 1976, é o pri-
meiro longa-metragem de
Ridley Scott e, à primeira

vista, um filme em tudo diferente
das duas aventuras de ficção cien-
títica que ele dirigiu em seguida e
que o tornaram um nome bem
conhecido de todo o público de
cinema. Enquanto O oitavo pas-
sageiro (Alien, de 1979) e O caça-
dor de andróides (Blade runner,
de 1982) contam histórias que se
passam lá pelo final do século que
vem, Os duelistas mostra uma
aventura ambientada no começo
do século passado.

O que primeiro salta aos olhos
é a diferença entre os cenários,
mas logo depois é fácil perceber
que esta coisa que acentua a dife-
rença entre o primeiro e os dois
filmes seguintes de Scott é tam-
bém o que acentua a semelhança
entre eles. Os cenários são bem
diferentes entre si, mas têm im-
portância e função idênticas nos
três filmes.

Quem vê Alien certamente se
deixa marcar pela cenografia: as
linhas geométricas e limpas das
salas de comando da nave espa-
ciai, as gigantescas e escuras ossa-
das do planeta em que os astro-
nautas descobrem a desconhecida
forma viva, as linhas imprecisas
do monstro (como que feito de
dentes e saliva) ou a escura confu-
são de fios e líquidos da casa de
máquinas da nave.

E também, tão forte quanto a
aventura do policial em luta com
os andróides que invadiram a Ter-

ra, fica na memória a Los Angeles
pintada por Scott em Blade run-
ner: espaço sujo, todo o tempo
debaixo de chuva, superpovoado,
marcado por grandes naves que
passam em velocidade lenta com
publicidade, por apertados e sujos
edifícios antigos e por amplos,
bem guardados e de difícil acesso
centros de comando.

E os cenários destes dois fil-
mes, apesar de diferentes entre si,
guardam um ponto em comum, a
livre invenção de um espaço que
serve por inteiro às necessidades
dramáticas da história que vai
sendo contada, que elimina qual-
quer necessário sinal de verossi-
milhança para se deter apenas no
que expressa algo capaz de levar o
espectador a seguir melhor os ges-
tos dos personagens. O cenário
por trás dos personagens de Os
duelistas não aparece assim de
modo tão evidente, mas, na verda-
de, é também um espaço que a
rigor não fica por trás dos perso-
nagens, que salta ao primeiro pia-
no, que pega os olhos do especta-
dor como se fosse também um
personagem, que se movimenta,
que atua, que diz algo fundamen-
tal para o entendimento da his-
tória.

Começo do século passado: a
história, tirada de um texto de
Joseph Conrad, se abre com um
duelo em que um oficial francês
do batalhão dos hussardos, o te-
nente D'IIubert é enviado para
prender Feraud. Na discussão, ao
receber a ordem de prisão, Feraud
desafia D'Hubert para um duelo, e
começa assim uma inimizade que

levará os dois a se perseguirem, se
baterem em duelos e se ferirem
durante 15 anos.

O que se passa a partir de
então é algo que lembra o trecho
final de Blade runner, a persegui-
ção entre o policial e o andróide. O
herói é movido por uma questão
de honra, pelo dever que deve
cumprir como soldado, e o vilão é
movido apenas pelo ódio, que ex-
plode nele a cada nova oportuni-
dade em que se defronta com o
herói. E algo que se passa na tela
assim como as perseguições e lu-
tas dos dois filmes de ficção cienti-
fica: num espaço construído espe-
cialmente com os sinais que au-
mentam a tensão dos duelos.

Nada que salte aos olhos como
um requintado trabalho de re-
constituição de uma época, mas
um espaço funcional: Uma arqui-
tetura feita de jardins, muros, de
exteriores delimitados por árvo-
res e rochedos, e de interiores
marcados por sombras e uma pou-
ca luz que destaca só o que impor-
ta. O cenário de Os duelistas, re-
duzido, no vídeo, como uma ma-
quete, aparece bem aos olhos do
espectador, que, diante deste caso
em particular, pode perceber me-
lhor como a construção ou a sele-
ção de um espaço diante da càme-
ra determina o sentimento e a
compreensão da cena.

Os duelistas (The duellists) Direção de Ridley
Scott, roteiro de Gerald Vaughan-Hughes basea-
do em The Duol do Joseph Conrad. Intórprotes:
Keith Carradino, Harvey Keitel, Cristina Raines
Tom Conti e Robert Stephens. com participaçõesespeciais de Albert Finncy o Edward Fox. Distri-
buiçào em vídeo da C.I.C.

Em Os
duelistas,
uma
aventura
produzida
em 1976,
Ridley Scott
já exercitava
o estilo
competente
que exibiria
em Blade
runner (1982)
e Alien (1979)

Os sete samurais,
obra-prima de Akira Kurosaica
(domingo, 20h, na TV Educativa)

Filmes da tvi Paulo A. Fortes

HOJE

DESAFIO
TV Globo — 14h20min

(Bronco Buster) de Budd Boettlchor. Com
John Lund, Scott Brady, Joyce Holden. EUA,
1952.Ação. Campeão (Lund) dos rodeios do Oes-
te americano protege um jovem (Brady) que se
inicia na carreira, que se torna seu rival na
arena e no amor da mesma mulher (Holden).Cor (SOmin).

NINGUÉM SEGURA ESTAS MULHERES.
TV Corcove.do — 21h30min

De Anselmo Duarte. Com Jorge Dória, Vera
Jimenez, Jece Valadáo. Brasil, 1072.

Pornochanchada em quatro episódios,
com os seguintes títulos:"Marido que volta
deve avisar"; "Desencontro"; "Pastéis para
uma mulata"; "O furo". Alguma pergunta?
Cor.

O MONSTRO QUE VEIO DO MAR
TV S — 23h30min

(The intruder within) de Peter Carter. Com
Chad Everett. Jannifer Warren. EUA. 1981.

Terror. Equipe procura petróleo no mar,
mas acaba encontrando monstros violentos e
vorazes. Cor(104min).

COMO ELIMINAR SEU CHEFE
TV Globo — 23h50min

(Nine to five) de Colin Higgins. Com Jane
Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton. Dabney
Coleman, Sterlyng Hayden. EUA, 1980.

Comédia. Cansadas de sercrn exploradas
pelo chefe machão a autoritário (Coleman).três secretárias (Fonda, Tomlin, Parton) resol-
vem matá-lo. A primeira metade do filme é

DO INFERNO K VITÓRIA
TV Globo — lh30min

(From hell to eternity) do Hank Milleatone.
Com George Peppard, George Hamilton, Horst
Bucholz, Capucine, Sam Wanamaker. Itá-
lia Espanha, 1979.

Guerra. Puris, 1039. Num bar às margens
do Sena, alguns amigos marcam encontro
para dali a um ano. no mesmo local. Quando
se encontram de novo. a Querra fez com que
cada um estivesse de um lado, nos campos de
batalha. Cor. (101 min).

BILLY. O SANGUINÁRIO
TV Bandeirantes — 2h30min

(Voltati... tl uccido) de Al Bradloy. Com Ri-
chard Wyler, Eleonora Bionchl. Itália, 1997.

Weatern-opaghetti. Bandoleiro domina ci-
dade na fronteira mexicana, ato que por la
aparece um homem (Wyler) em busca de em-
prego. Quer saber também quem matou seu
pai. e restabelecer a Justiça no lugarejo. Cor.
(87min).

VOCE ESTA SOZINHA?
TV Globo — 3h30min

(Aro you in the house alone?) de Waltor Grau-
mann. Com Kayhloen Beller. EUA. 1978.

Terror. Jovem feliz (Beller) começa a reco-
ber telefonemas ameaçadores que a deixam
aterrorizada. Cor (98mln) Feito para a TV.

DEMETRIU8. O GLADIADOR
TV Globo — 5h

(Demetrius and the gladiators) de Delmer
Daves. Com Victor Mature, Susan Hayward,
Michael Rennle, Debra Paget. EUA. 1964.

Épico. Gladiador cristào (Mature). perse-
guido por Calígula porque possui o Manto de
Cristo, acaba sucumbindo aos encantos de
Messalina (Hayward). Cor. (lOlmin).

E DEPOIS

A MAQUINA DO TEMPO
TV Manchete — 11 h

(The time machine) de George Pai. Com Rod
Taylor, Alan Young, Yvette Mlmieux. EUA.
19*00.

Aventura. Na Inglaterra vitoriana, cien-
tista (Taylor) cria uma Maquina do Tempo,
que o leva ao passado e ao futuro pos-nuclearMagia e encanto num belo filme que. uma
pena, e reprisado ad nauseam pela Manchete.
Cor.

OS SETE SAMURAIS
TV Educativa — 20h

(The soven samurai) de Akira Kurosawn. Com
Toshiro Mifune. Takashi Shlmura, Yoshio
Inaba. Japão. 1954.

Épico. No Japáo medieval, moradores de
pequena cidade contratam sete samurais para
protegé-la contra as constantes mvasòes de
bandidos. Grandiosa obra-prima de Kurosa-
wa. Oscar de melhor filme estrangeiro do
1955. Preto e branco (lOlmin).

AUSÊNCIA DE MALÍCIA
TV Globo — 23h50min

(Absence of mallce) de Sidney Pollack. Com
Paul Newman. Sally Fleld. Bob Balaban. EUA,
1981.

Drama. Em Miami. jovem repórter (Field)
faz a cobertura do assassinato de lider slndi-
calista, e acredita que o mandante e um nego-
ciante (Newman). Ela o incrimina numa re-
portagem. se apaixona por ele que, depois de
ter sua vida atrapalhada, consegue provarsua inocência. Cor (115min).

dinamite pura. Depois, perde um pouco o
ritmo. Cor (I09min) Inédito na TV.

VIVER POR VIVER
TV Manchete — 20h30inin

(Vlvre pour vlvro) de Claude Leloueh. ComYves Montand. Anouk Almée. Candico Ber-
gen. França. 19(37,

Drama. Repórtorde TV (Montand).casado.tem um caso de amor com uma fotografa
umericana (Bergen). Feito logo apos o premia-do Um homem, uma mulher, o filmo consolida
o estilo de Leloueh, que antes trabalhava com
publicidade: pequena love-storios. embaladasem bela fotografia e uma montugein. digamos,"moderna". Cor (11 lmin).

A PROCURA DO VERDADEIRO JESUS
TV Bandeirantes — 1 h

(In search of historie Jesus) de HennlngSchellerup. Com John Rubinstoin. John An-dòrson, Nohemiah Persoff, Andrew Bluch.EUA. 1979.
Documentário-flcçào. Cientistas exami-nam o Santo Sudario, para descobrirem res-

postas sobre questões não suficientementeexplicadas, ligadas a vida de Jesus Cristo.Cor(91min).
UM CLARÃO NAS TREVASTV Globo — 2h05min

(Walt until dark) de Terence Young. ComAudrey Hepburn. Richard Crenna. EUA,1967.
Ação Moça cega (Hepburn) acaba envolvi-

da com quadrilha de traficantes de drogas, ao
ganhar uma boneca de pano recheada de
heroína. Ótimo desempenho de Audrey Hep*
burn. num filme de tensáo eletrizante e sufo-
cante Cor (105min).

AMANHÃ

NAMU. A BALEIA ASSASSINA
TV Manchete — 15h

(Namu. the killer whale) de Laslo Benedek
Com Robert Lanslng, John Andorson. EUA.
1966.

Aventura. Cientista (Lansing) consegue
capturar uma Orca, também conhecida como"baleia assassina", mas provoca protestos dos
moradores de uma aldeia de pescadores, teme-
rosos que outras baleias orcas apareçam porlá. Cor.

O DIA SEGUINTE
Tv Globo — 21h25min

(The day after) de Nlcholas Mayer. Com Jason
Robards, Jobeth Williams, Steve Gutemberg.
John Lithgow, John Cullum. Bibi Besch.
EUA. 1983.

Terror O cotidiano da cidade de Lawron-
ce. Kansas. é terrivelmente alterado quando oconfronto entre as superpotências leva o mun-do. finalmente, à guerra nuclear. Cor
(119min) Inédito na TV

BERLIN ALEXANDERPLATZ— 2° E 3° EPISÓDIOS
TV Educativa —• 22h

(Berlin Alexanderplata) de Roiner Fassbin-
der. Com Ernest Lamprecht. Hanna Schygul-
la. Gottfried John, Barbara Sukowa. Alemã-
nha/Itália, 1980.

Segundo episódio: "Como viver quando
não se quer morrer? Desempregado, Franz
(Lamprecht) pára de vender revistas porno-
gráficas, e começa a negociar jornais marxis-
tas Torcelro episódio: "Um golpe de martelo
pode ferir a alma. Franz (Lamprecht) começa
a vender cordões de sapato e tem um caso
amoroso com uma mulher que o confunde
com o marido morto. A TVE reeditou os 14
capítulos da série original em trés compactos,
com duas horas cada um. Os doÍ3 últimos sáo
os exibidos neste sábado. Cor. Legondado.

A PICADA MORTAL
TV Glubo — 23h30min

(The deadly bees) de Freddie Francis. Com
Slzanne Lelgh, Frank Finlay. EUA. 1967.

Terror. Maluco (Finlay) cria abelhas as-
sassínas. que matam os animais e as pessoas
que porventura cheguem á pequena ilha de-
serta onde vivem os Insetos. Cor. (82mln).

LONGE DESTE INSENSATO MUNDO
TV Manchete — 0h30min

(Far from the madding orowd) de John Schle-
Sintror. Com Julis Christie. Alan Bates. lngla-
terra. 1967.

Drama. No Interior da Inglaterra, mulher
(Christie) ambiciosa tenta, através de vários
relacionamentos afetivos, encontrar o verda-
deiro amor. Filme longo, às vezes belo. outras
vezes monótono, construído a partir de um
romance de Thomas Hardy. Cor.

OS PIORES MOMENTOS DO OESTE.
TV Globo — 3h50min

(The meanest men in the West) do Samuel
Fuller. Com Lee Marvin, Loe J.Cobb, James
Drury, Charles Bronson. EUA, 1976.

Western. Lembram do seriado "O homem
de Virgínia"? Pois é. Dois bandidos Irmãos
(Marvin e Bronson) raptam o Juiz Garth (Cobb)
e a filha dele. Virgínia (Lane), provocando a
fúria no Homem de Virgínia (Drury). Se tivos-
sem visto antes o seriado... Cor(92min).
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Lançamentos

— Máquina mortífera (1/8)
— Veludo azul (3/13)
— Blade Runner, o caçador de andróides

(2111)
— Fievel, um conto americano (6/2)
— A testemunha (7126)
— Ases indomáveis (3/8)
— Anjos da noite (10/2)
— A casa do espanto II (9, 7)
— Super-Homem IV — em busca da paz

(0/0)
10 — Cidade oculta (8/23)

Fontes consultadas: Tíjuca Vídeo Clube; Ilha Vídeo Clube.
Vídeo Clube do Brasil: Video Clube Nacional; Vídeo Play Clube.
Video Shack Clube do Brasil; Vídeo Shop; Video Três.

O primeiro mi mero entre paivntesis indica n posição do vídeo
na semana passada. O se&undo número entre paréntesis indica o
nunwix) de semanas, mesmo que não seguidas, nas quais o vídeo
esteve entiv os mais procurados.

Os mais procurados

Sexta-feira, 13 —
Parte V, cie Danny
Steinmann. A interml-
nável continuação da
sórie, em que um pslco-
pata escondido num tú-
mulo esfaqueia dois ra-
pazes, deixando o que
sobrevive eternamente
atormentado por pesa-
delos. Novamente, um
filme para sustos e arre-
pios, recomendado ape-
nas para corações for-
tes. Produção america-
na de 1985, distribuída
pela CIC Vídeo.

¦ Um sonho de domin-
go, de Bertrand Taver-
nier, com Luís Du-
creux, Sabine Azema e
Llchel Aumont. Um ve-
lho pintor, num domin-
go ensolarado, recebe a
visita da família, sente
o peso dos anos mas dá
uma demonstração co-
movente de amor à vi-
da. Produção francesa,
distribuída pela Vídeo
Cassete do Brasil.

h A força do amor, de
Jim McBride, com Ri-
chard Gere e Valerie
Kaprisky. Baseado em
Acossado, o clássico de
Jean-Luc Godard. Jes-
se Lujack (Gere) é um
bandido selvagem, que
depois de matar um po-
licial se refugia na casa
da namorada francesa
(Kaprisky), enquanto o
cerco da policia se fe-
cha em torno do casal.
Produção americana de
1984, distribuída pela
Globo Vídeo.

¦ La Filie mal gardée,
balé de Frederick Ash-
ton, com The Royal
Ballet, regência de
John Lanchbery, estre-
lando Lesley Collier e
Michael Coleman. Uma
das maiores obras pri-
mas do repertório do
Royal Ballet, montada
dentro do engenhoso
design de Osbert Lan-
caster, contando a his-
tória da luta da jovem
Lise para conquistar o
coração do agricultor
Colas. Produção ingle-
sa de 1981, distribuída
pela Globo Vídeo.
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o ÚLTIMO IMPERADOR (Tlie last empe
ror), de Bernardo Bertolucci. Com John Lo-
ne, Joan Chen, Fator OToolo e Ying Ruo-
chong. Patlió (Praça'Floriano, 45 — 280-
3130): do 2a a 8a, às 1 lh30mia, 14h30min,
I7h30min, 20h30min. Sábado e domingo, a
partir daa 14h30min. Branl-Ipanoma (Rua
Visconde do PiraJA, 371 — 521-4890), Art-
€opaoabana (Av. Copacabana, 759 — 235-
4895), Art-Madureira 1 (Shopping Center
do Madureira —390-18Z7), ArVTijuoa (Rua
Conde do Bonfim, 408 — 254-9578): 15h,
18h, 21h. Art-Fashion Mall 3 (Estrada da
Oávoa, 899 — 322-1208), Art-Coaashopplng
2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746):
do 2a a 6a, àn 15h, 18h, 21h. Sábado o
domingo, àa 13h, lOhOOmin, 18h40min,
21h30min. Art-Fashion Mall 4 (Estrada da
Gávea, 899 — 322-1258): do 2a a 8a, às
15h30min, 18h30min, 21h30min. Sábado e
domingo, às 15h, 18h, 21h. (10 anos). Conti-
nuaçòea.

História real do último imperador da
China que, desde os três anos, quando foi
entronado, até ohegar à velhice como sim-
ploB jardineiro durante a Revolução Chine-
sa, passou quase toda a vida como prisionei-
ro. Inglaterra/1987.
NUNCA TE VI... SEMPRE TE AMEI (84
Charing Cross Road), de David Jones. Com
Anne Branoroft, Anthony Hopkins, Judi
Donch e Jean do Baor. Bruni Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502 — 256-4588): 14h,
I6h. 18h, 20h, 22h. Art-Fashion Mall 1
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2 a
0a, àa 16h30min, 18h20min, 20hl0mln,
22h Sábado e domingo, a partir das
14h40min. Bruni-Tijuoa (Rua Conde de
Bonfim, 370 — 254-8970); 16h, 17h. 19h,
21h. (14 anos). Continuações.

Jovem escritora adora ler livros antigos
de segunda mão, e escrevo para um antiquá-
rio em Londres onde encontra edições eago-
tadas. Assim oomeça um relacionamento de
20 anos, que nasceu de um negócio e trans-
formou-se numa sólida amizade. Ingla-
terra/1986.
NASCIDO PARA MATAR (Full metal jao
ket), de Stanley Kubrick. Com Matthew Mo-
dine, Adam Baldwin, Vincent D'OnofTio e
Lee Ermey. Studlo-Copaoabana (Rua Raul
pompéia, 102 — 247-8900): 14h30min,
I6h50min, I9hl0min, 21h30min. (14
anos). Reapresentaçóea.

A dura preparação de um grupo de jo-
vens soldadoB para o Vietnã e as primeiras
experiências na guerra, com a violência dos
combates revelando-se tão brutal quanto o
período de treinamento. EUA/1987

ESTRÉIAS
O PELOTÀO DO MASSACRE (Bridge to hell),
de Humberto Lonzi. Com Andy Forest, Francis
Ferró, Jeff Connors e Paky Valente. Ramos
(Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889):
15h30min, 17h20min, I9hl0min, 2lh. Vitó-
ria (Rua Senador Dantas, 45 — 220-1783):
13h40min, 15h30min, 17h20min, 19hl0min,
21h. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54
— 390-2338): I4hl0min, 16h, 17h50min,
19h40min, 21h30min. (14 anos).

—wTdTDavid Jones acabou
tornando se um cult Ele é um daqueles filmes delicados, sem grandes apelos, mas que

prendem o e^ec^dorpela^mpUcidade de sua trama que, descrita, nao chega a ser

atraente o relacionamento de 20 anos entre uma escritora americana e ^ livreiro

inglês através de vasta correspondência. Mas quem Tiiuca^e voltandofilme estar entrando em 13a semana no Bruni-Copacabana e Brum-Tyuca e voiianao

para o Art-Fashion Mall-1. Anne Bancroft, no papel da escritora americana, recebeu

prêmio de melhor atriz da Academia Britânica de Cinema

CONTINUAÇÕES
IMPÉRIO DO SOL (Empire of the sun), de
Steven Spiolberg. Com Christian Bale, John
Malkovioh, Miranda Eichardson o Nigei Ha-
vers. Paláoio-1 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541): 13h. 15h40min, 18h20min, 21h.
Roxy (Av. Copacabana, 945 — 236-6245), São
Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-2298), Ópera-
1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4940). Rio-Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532),
Tijuca (Rua Conde do Bonfim. 422 —
264-5246): I3h20min, 16h, 18h40min,
21h20min. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 59 — 390-2338): de 2a a 6a às 15h40min,
18h20min, 21h. Sábado o domingo, a partir
das 13h. Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666): I5h40min, I8h20min, 2lh. Com som
stereo em todos os cinemas. (10 anos)

A saga de um menino inglês de 11 anos
que vive em Xangai com a família e é surproen-
dido pela guerra, tornando-se prisioneiro de
um campo de concentração japonês onde fica
até o final da guerra longe dos pais. EUA/1987.
FEITIÇO DA LUA (Monstruck), de Norman
Jewison. Com Cher, Nicolas Cage, Vincent Oar-
denia e Olympia Dukakias. Metro Boavista
(Rua do Passeio, 82 — 240-1291), Condor Copa-
oabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do
Machado, 29 — 205-6842), Leblon-B (Av. daa
Américas, 4.888 — 325-8487): 14h, 18h, lBh,
20h, 22h. Baronesa (Rua Cândido Benício,
1.747 — 300-5746): 15h, 17h, 19h, 21h. Amérl-
ca (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246):
13h30min, 15h30min, 17h30min, 16h30min,
21h30min. Com som stereo em todos os cine-
mas. (10 anos).

Comédia romãntioa sobre uma família ita-
liana no Brooklyn. Jovem viúva está com casa-
mento marcado mas se apaixona pelo irmão do
noivo, depois do uma noite de lua cheia quemuda todo o curso da história. EUA/1987.
NOS BASTIDORES DA NOTICIA (BroadoaatNews), de James L. Brooks. Com William Hurt,
Holly Huntor, Albert Brooks e Robert Prosky.
Palácio-fi (Rua do Passeio, 40 — 240-6541):
13h30min, 18h, 18h30min, 21h. SAo Luiz 1
(Rua do Catete. 307 — 285-2296). Cinema-1 (Av.
Prado Júnior, 281 — 296-2889), Leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-0048). Barra-3 (Av.
das Américas. 4.666 - 325-6487), Carioca (Rua
Conde de Bonfim, 338 — 228-8178): 14h,
I6h30min, 19h, 21h30min. Com som stereo em
todos os cinemas, exceto no Cinema-1 (14 anos).

Comédia romântica ambientada nos bastido
res da televisão e criando um triângulo amoroso

entre a produtora de noticiários, o jornalista o o
rocém-contratado apresentador das notícias.
EUA/1987.
O SOBREVIVENTE (The Running Man, do
Paul Michael Giaaor. Com Arnold Schwarze-
negger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto e
Jim Brown. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2

 220-3835): 13h30min, 15h30min,
17h30min, 19h30min. 21h30min. Ópera-2
(Praia de Botafogo, 340 — 562-4945), Stúdto-
Catete (Rua do Catete, 228 — 206-7194), Copa-
cabana (Av. Copacabana, 201 — 255-0953),
Barra-2. (Av. das Américas, 4.666 — 325-
6487): 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. Tijuca Palace 8
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610), Art-
Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 15h,
17h, 19h, 21h. Madureira-3 (Rua Dagmar da
FonBeca, 64 — 390-2338): 13h, 10h, 17h, 19h,
21h. Palácio (Campo Grande): 15h, 16h50min,
I8h40min, 20h30min. (14 anos).

Num futuro próximo, os Estadoa Unidos
vivem sob regime totalitário onde apenas a
televisão é permitida para apresentar um vio-
lento jogo onde os combatentes lutam por um
valioso prêmio: a sobrevivência. EUA/1987.
WALL STREET/PODER E COBIÇA (Wall
Street), de Oliver Stone. Com Miohael Douglas.
Charlie Sheen. Daryl Hannah e Martin Sheen.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h,
16h30min, 19h, 21h30min. Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145 — 264-2025): 14h,
16h20min, I8h40min. 21h. Com som stéreo no
Veneza (14 anos).

Jovem e ambicioso corretor da bolsa tom
como modelo um poderoso homem de negócios
e envolve-se em jogadas não muito honestas,
tudo em nome do poder e da ambição.
EUA/1987.
MORTE NO INVERNO (Dead of winter). do
Arthur Ponn. Com Mary Steenburgen, Roddy
McDowall. Jan Rubés e William Ruas. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7098):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

Suspense e terror. Atriz aceita substituir a
estrela de um filme, que precisou ser afastada,
mas descobre durante as filmagens, numa casa
estranha, que a antecessora foi morta e que ela
também corre perigo de vida. EUA/1987.
OS GAROTOS PERDIDOS (The lost boys), de
Joel Schumacher. Com Jason Patric, Corey
Haim, Dianne Wiest e Barnard Hughes. Brlatol
(Av. Ministro Edgar Romero, 460 — 391-4822):
15h. 17h, 19h. 21h. (14 anos).

História de humor, horror e rock and roll
sobre um grupo de jovens que vive numa
caverna e. como vampiros contemporâneos,
não pode ver sangue. EUA/1987.
TOCAIA (Stakeout), de John Badham. Com
Richard Dreyfuss. Emilio Esteves, Madeleine
Stowe e Aidan Quinn. Lido-2 (Praia do Flamen-
ç0t 72 — 285-0642): de 2a a 6a, às 16h50min,
19hl0min. 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. Paratodos (Rua Arquias
Cordeiro, 350 — 281-3628): 16h, 17h, 19h,
21h. (14 anos).

Dois detetives sâo destacados para uma
missão do FBI: vigiar a namorada de um crimi-
noso na tentativa de prendê-lo. Suas vidas
começam á correr risco, quando um deles apai-
xona-se pela garota. EUA/1987

SEM SAÍDA (No way out), de Roger Donald-
son. Com Kevin Costner. Oeno Hackman, Sean
Young e Will Patton, Lido-1 (Praia do Flamen-
go, 72 — 285-0842): do 2a a 6a, às 161l00min,
19hl0min, 21h30min. Sábado e domingo, a
partir daa 14h30min. Tijuoa Paiaco-1 (Rua
Conde do Bonfim, 214 — 228-4610): 14h,
16h20min, 18h40min, 21h. (14 anos).

Thriller de suspense ambientado nos basti-
dores do Pentágono, onde um homem recebo
como missão, altamente secreta, esclarecer um
crime, em que ele prõprio 6 a testemunha.
EUA/1987.
DIRTY DANCINO — RITMO QUENTE (Dirty
danoing), de Emile Ardolino. Com Patrick
Swayzo, Jennifer Grey, Jerry Orbaoh e Cynthia
Rhodea. Jóia (Av. Copacabana, 680 — 250-
7121): I5h30min, I7h30min, I9h30min,
21h30min. (14 anoa)

Típica família americana vai passar as
férias de veráo, em 1963. num hotel ondo todos
têm com que se divertir. A filha mais jovem
apaixona-se pelo professor de dança e doBCO-
bro, ao mesmo tempo, o amor e o talento para
dançar. EUA/1987.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attraotion), de
Adrian Lyno. Com Miohael Douglas, Olenn
Cioso, Anne Archer e Ellen Hamilton Latzen.
Largo do Machado-2 (Largo do Machado, 29 —
205-6842): 14h30min, 16h50min, 19hl0min,
21h30min. Brunl-Móier (Av. Amaro Cavalcan-
te, 105 — 591-2746): 14h40min, 16h50min,
19h, 21hl0min. Art-Madureira-3 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827): I4hl5min,
16h30min, 18h45min, 21h. Art-
Caaashopping-l (Av. Alvorada, Via 11, 2.150
— 325-0746): de 2a a 6a, às 16h30min,
18h45min, 21h. Sábado o domingo, a partir
das 14hl5min. Faahlon MaU-8 (Estrada da
Oávea, 899 — 322-1258): de 2a a 6a. às
18h56min, lBhlOmin, 21h25min. Sábado o
domingo, a partir das 14h40min. Art-
Madureira Xs (Shopping Center de Madureira —
390-1827): 14hl5min, 18h30min, 18h45min,
21h. (18 anos).

REAPRESENTAÇÕES
ESPERANÇA E GLÓRIA (Hope and glory). do
John Boorman. Com Sarah Miles, Ian Banner,
David Hayman, Derrick 0'Connor o Susan
Wooldrigge. Art-Casashopping 3 (Av. Alvora-
da. Via 11, 2.150 — 325-0746): de 2a a 6a, às
17h, 19h, 21h. Sábado e domingo, a partir das
15h. (10 anos).A guerra vista de dentro dos lares ingleses
e sob o ponto de vista de um menino de sete
anos. Para ele, os bombardeios significam uma
fantástica aventura. Inglaterra/1987.
A TESTEMUNHA (WitneBS). de Peter Weir.
Com Harrison Ford. Kelly McOilles. Josef Som-
mer. Lukas Haas e AlexanderGudonov. Lagoa
Drive-In (Av. Borges de Medeiros. 1.426 —
274-7999): 20hl5min. 22h30min. Até domin-
go. (16 anos). .

Menino de oito anos, da comunidade ami-
sh. é a única testemunha de um assassinato e o
detetive encarregado do caso. para proteger a
testemunha, passa a viver entre os amish. que
pregam a não violência. EUA 1985. Oscar de
melhor montagem e melhor roteiro original.

ROMA (Follini Roma), de Fedorico Fellini.
Com Peter Gonzales, Stefano Majore. Britta
Barnes e, em aparições especiais, Federico
Fellini, Anna Magnani, Alberto Sordi e Gore
Vidal. Coral (Praia de Botafogo. 316 — 551-
8649): I5h, I7hl0min, I9h20min, 2lh30min.
(14 anos).

De forma semidocumentária e enfoque poé-
tico, o filme apresenta as memórias e impres-
sões de Fellini sobre a cidade, com seus bairros
populares, pontos turísticos, jovens de motoci-
cleta, o cinema e os tesouros artísticos desço-
bertos pelas obras do metrô. Itália/1971.
HANNA K. (Hanna K.). do Costa-Gravas. Com
Jil Clayburgh, Joan Yane, Gabriel Byrno o
Mohamed Bakrt. Paissandu (Rua Senador Ver-
guoiro, 35 — 265-4653): 14h. 16h. 18h. 20h,
22h. (16 anos).

Uma judia americana, de origem polonesa,
separa-oe do marido e vai morar em Israel onde
pretende terminar seus estudos de direito. Lá,
ela acaba contra a Justiça, defendendo a causa
palestina. Co-produçáo franco-ítalo-alemã do
1984.
O ATAQUE (The assault). de Fons Radoma-
kers. Com Derik de Lint, Maro van Uoholen,
Moniquo Van do Ven. Ricamar (Av. Copacaba-
na, 360 — 237-9932): de 2a a 6a. às 14h30min,
18h50min. 21h30min. Sábado e domingo, às
14h30min, I6h50min, 19hl0min. 21h30min.
(10 anos).

Baseado no best-seller do Harry Mulisch, o
filme se passa duranto os últimos dias da
guerra na invasão da Holanda, em 1945. Pro-
duçáo holandesa.
O ENSAIO GERAL (Dio generalprobo), de Wor-
ner Schroeter. Com Mosfeta Djadja, Werner
Schroeter, Catherine Brasier e Colette Godard.
Sala 16 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —- 286-
6149): 19h. Até domingo.

Documentário sobre o Festival de Teatro de
Nancy. O diretor participa dos ensaios viven-
do. amando e sofrendo com o trabalho de artis-
tas como Pina Bausch, Pat Olesko e Kazu Ono.
Alemanha'1980.
O BURGUÊS FIDALGO (Le bourgeois geltl-
lhomme). de Roger Coggio. Com Michel Gala-
bru. Rose Varte. Christine Deschaumes e
Franlc David. Sala 16 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 - 286-6149): 211l. Até domingo.

Comedia baseada no texto de Molière.
França/1982.

EXTRAS
COMPASSO DE ESPERA (Brasileiro), de Antu-
nes Filho. Com Zózimo Bulbul, Renée de Viel-
mond. Elida Palmer e Karin Rodrigues. Hoje.
às 14h e 18h, no Instituto de Educação. Rua
Maris e Barros, 273. (18 anos).

Drama em torno do preconceito racial, ten-
do como protagonista um intelectual negro.
A ESTRATÉOIA DA ARANHA (La strategia dei
ragno), do Bernardo Bertolucci. Com Giulio
Brogi. Alida Valli. Tino Scotti e Pippo Campa-
nini. Amanhã, à meia-noite, no Art-Fashion
Mall 2. Estrada da Gávea. 899. (14 anos).

Um homem chega a uma pequena cidade
em busca da memória do pai, assassinado anos
atras pelos fascistas e. para isso, entgra em

contato com seus ex-companheiros e a ex-
amante. Baseado no conto Tema do traidor e o
horói, de Jorge Luís Borges, Itália/1970.
FOME DE VIVER (The hunger). de Tony Scott.
Com Catherine Deneuve, David Bowie, Susan
Sarandon e Cliff do Young. Amanhã, à meia-
noite, no Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-
ca, 63. (18 anos).

A história de amor entre dois descendentes
dos antigos egípcios — os Ankh — que conhe-
cem o segredo da vida eterna. EUA/1983.
FURYO — EM NOME DA HONRA (Merry
Christmao, Mr. Lawrence), de Nagisa Oshima.
Com David Bowie, Tom Conti, Ryuichi Saka-
moto o Takeshi. Hoje, à meia-noite, no Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63. (18 anos).

A difícil convivência entre prisioneiros de
guerra britânicos com oficiais japoneses, num
campo de concentração, confrontando as duas
civilizações frente a diferentes razões polticas.
Inglaterra/Japào/l983.
ATLANTIC CITY U.S. A. (Atlantio City U8A), do
Louis Malle. Com Burt Lancaster, Susan Sa-
randon e Michel Piccoli. Hoje, à moia-noite. no
Bruni-Ipanema, Rua Visconde de Pirajá, 371.
(16 anos).

Homem de sessenta anos, que no passado
trabalhou como guarda-costas, tem sua vida
alterada ao transformar-se, casualmente, em
intermediário no tráfico de drogas. EUA/1981.
SCARFACE (Scarfaoo), de Brian do Palma, Cora
Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiífer e
Mary Elizaboth Mastrantonio. Amanhã, à
meia-noite, no Brunl-Ipanoma, Rua Visconde
do Pirojá, 371. (18 anos).

Cubano deportado para Miarai junto com
outros marginais organiza, em pouco tempo,
uma quadrilha de traficantes, tornando-so o rei
do crimo organizado na Flórida. EU/1983.
EXPRE8SO PARA O INFERNO (Runaway
traln). de Andrei Mtkhalkov-Konchalovisky.
Com Jon Voight, Eric Roberts e Rebecca De-
Mornay. Hoje e amanhã, à meia-noite, no Cine-
clube Estação Botafogo, Rua Voluntários da
Pátria, 88. (16 anos).

Dois presidiários escapam da pnsáo e os-
condem-se num trem que se desgoverna a parte
em valta velocidade, além do continuarem a ser
perseguidos pelo guarda da prisão. EUA/1986.
AS HEROÍNAS DO MAL (Les héroines du mal),
de Walerian Borowczyk. Com François Gueta-.
ry, Marina Piorro, Qaolle Legrand o Pascale
Christophe. Hoje e amanhã, à meia-noite, no
Ricamar, Av. Copacabana, 360. (18 anos).

Filme dividido em três episódios ambienta-
doa em épocas diferentes. No primeiro — Mar-
gherlta — a filha do um padeiro, na Roma do
Papa Leáo X, torna-se amante do pintor Rafael.
Em Marcellne, uma adolescente abandonada
pelos pais tom como única oompanhia um
coelho de estimação. Na última história Marie
é seqüestrada diante da indiferença do marido.
França/1979
A TRAPAÇA — De Yannick Bellon. Com Victor
Lanou*. Annio Duporey. Valérie Meirosse e
Xavier Doluc. Curta: A espera, de Maurício
Farias e Luiz Fernando de Carvalho. Hoje, àa
19h30min e domngo, àa I8h, no Cineclube
Jean Renoir, Rua Jacinto, 7. França/1984.
AMAZÔNIA, O ÚLTIMO ELDORADO (2a PAR-
TE) — Continuação da reportagem sobre os
problemas da Amazônia produzido pelo Globo
Repórter. Amanhã e domingo, às I6h, no Mu-
seu do Folclore, Rua do Catete, 181.

rineolubo Estação Botafouo (Rua Voluntários
aa Pátria. BB — 286-6140): 20h. (18 anos).

Montagem de cenas da vida brasileira a
Revolução do 30. Getúlio Vargas, Carmom Mi-
randa, Rádio Nacional, bossa-nova, Brasília —
organizadas em torno da história de um jorna-
lista, personagem comum a todos os quadros.
Produção de 1970.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 20 ANOS DE
CARREIRA — Amanhã: Todas as mulheres do
mundo (Brasileiro), de Domingos de Oliveira.
Com Paulo José, Leila Diniz, Flávio Migliaccio
o Isabel Ribeiro. Cineclube Estação Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149):
22h. (18 anos).

As aventuras amorosas do um Don Juan do
Copacabana que se apaixona por uma Jovem
independente e renuncia à vida de boêmio.
Produção de 1966.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 25 ANOS DE
CARREIRA — Domingo: Parceiros da aventu-
ra (Brasileiro), de José Medeiros. Com Isabel
Ribeiro, Milton Gonçalves, Marcus Vinícius e
Procópio Mariano. Cineclube Estação Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149):
18h. (18 anos).

Cinco desempregados reúnem-se a mesa de
um botequim com uma prostituta o decidem
tentar a sorte como traficantes de drogas e
depois como seqüestradores. Produção do
1979.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 25 ANOS DE
CARREIRA — Domingo: São Bernardo (Brasi-
leiro), de Leon Hirszman. Com Othon Bastos,
Isabel Ribeiro, Vanda Lacerda e Nildo Paronte.
Cineclube Estação Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria. 88 — 286-6149): 20h. (14 anos).

Baseado no romance homônimo de Graci-
liano Ramos. A história de um homem obceca-
do pela idéia do comprar as terras do uma
fazenda e que. depois do conseguir seu objoti-
vo, casa-se mas vive torturado pelo ciúme.
Produção de 1972.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 25 ANOS DE
CARREIRA — Domingo: Os condenados (Bra-
sileiro). do Zelito Viana. Com Isabel Ribeiro.
Cláudio Marzo o Nildo Parente. Cinoclube Esta-
çáo Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
286-8149): 22h. (18 anos).

Adaptação do romance do Oswald do An-
drade. Produção de 1974.
HOMENAGEM À RKO (VIII) - Hoje: Quando a
novo tornar a cair (Days of glory), do Jacques
Tourneur. Com Gregory Peck. Tamara Touma-
nova, Alan Reed e Maria Palmer. Cinemateca
do MAM (Av. Beira-Mar, sn°): ish30mm.

Filme do guerra contando o episódio da
invasão nazista à União Soviética. Estréia do
Gregory Peok no cinema e participação da
bailarina Toumanova. EUA/1944.
HOMENAGEM À RKO (IX) — Amanhã: Tarzau
o o mistério do deserto (Tarzan's desort myste-
ry), de William Thiole. Com Johnny Wcissmul-
ler, Nancy Kelly e Johnny Sheffiold. Cinomat-j-
ca do MAM (Av. Beira-Mar. s/n°): 16h30min.

MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 85 ANOS DE
CARREIRA — Hoje: Como vai, vai bem? (Brasi-
loiro), de Alberto Salvá. Carlos Alberto Camuy-
rano, Carlos Alberto Abreu, Daniol Chutu-
riansky. Paulo Veríssimo e Valquíria da Paz.
Com Paulo José, Flávio Migliaccio. Hugo Car-
vana e Isabel Ribeiro. Cineolube Estação Bota-
fogo (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-
6149): 18h.

Comédia urbana com vários tipos caracte-
rísticos do Rio de Janeiro dirigida por um
grupo de realizadores Burgidos à época da
chamada Geração Paissandu. Produçáo de
1969.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 25 ANOS DE
CARREIRA — Hoje: Toda nudez será castigada
(Brasileiro), de Arnaldo Jabor. Com Paulo Por-
to. Darlene Glória. Isabel Ribeiro e Paulo César
Pereio. Cineolube Estação Botafogo (Rua Vo-
luntários da Pátria, 88 — 286-6149): 20h. (16
anos).Baseado na peça homônima de Nelson Ro-
drigues. Viúvo que jurara fidelidade à mulher
é induzido pelo irmão a envolver-se com uma
prostituta com quem se casa. Produção de
1972.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 25 ANOS DE
CARREIRA — Hoje: O dooe esporte do sexo
(Brasileiro), de Zelito Viana. Com Chico Anísio.
Irena Stefània. Isabel Ribeiro e Wilson Grey.
Cineclube Estaçáo Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria. 88 — 286-6149): 22h. (18 anos).

Filme dividido em cinco episódios: O tor-
neio. O filmlnho, A booa, A suspeita e O aparta-
mento. Produção de 1971.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: 25 ANOS DE
CARREIRA — Amanhã: Besame mucho (Brasi-
leiro). de Francisco Ramalho Jr. Com Antônio
Fagundes, Christiane Torloni. José Wilker,
Glória Pires e Isabel Ribeiro. Cineclube EBta-
çáo Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
286-6149): 18h. (14 anos).

As relações entre dois casais todos amigos
há muito tempo, mostradas em flashbacks que
incluem os bailes de debutantes, concursos do
miss. machismo e feminismo. AI-5. revolução
de 64 e tudo que foi importante na vida dos
personagens. Produção de 1987.
MOSTRA ISABEL RIBEIRO: C5 ANOS DE
CARREIRA — Amanhã: Os herdeiros (Brasilei-
ro), de Cacá Diegues. Com Sérgio Cardoso.
Isabel Ribeiro. Odete Lara e Grande Otelo.

HOMENAGEM À RKO (IX) — Amanhã: Cida-
dão Kane (Citizen Kane), de Orson Welles. Com
Orson Welles, Joseph Cotten e Agnos Moo-
rehead. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar.
s/n°): 18h30min. (14 anos).
HOMENAGEM À RKO (XI) — Amanhã: Os
últimos dias de Pompéia (The last days of
Pompoii), de Ernest B. Schoedsack. Com Pres-
ton FoBter, Basil Rathbono o Dorothy Wilson.
Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°):
20h30min.
HOMENAGEM À RKO (XII) — Domingo: EBpí-
rito indomável (Baok to Bataan). do Edward
Dmytryk. Com John Wayne, Anthony Quinn.
Boulah Bondi e Richard Loo. Clnomateoa do
MAM (Av. Beira-Mar, s/n°): 16h30min.

Aventura de guerra mostrando a ação dos
americanos nas Filipinas, duranto a retirada
para a península de Bataan, em 1942.
HOMENAGEM À RKO (XIII) — Domingo: Ar-
riBca-te mulher (A lady takes a chance), do
William A. Seiter. Com John Wayne, Jean Ar-
thur e Charles Winninger. Cinemateca do
MAM (Av. Beira-Mar, s/n°): 18h30min.

Comédia sentimental sobre as tentativas de
sedução de uma pequena garota do Nova Ior-
que a um astro de rodeio. EUA'1943.
HOMENAGEM À RKO (XIV) — Domingo: A
patrulha perdida (Tho lost patrol), de John-
Ford. Com Victor McLaglon, Boris Karloff e
Wallaco Ford. Cinemateca do MAM (Av. Beira-
Mar, 8/n°): 20h30min.

As ações do um pequono grupo militar
inglês, perdido no deserto da Moaopotámia e
acossado pelos árabes, durante a Primeira
Guerra Mundial. EUA/1934.

PRÉ ESTRÉIAS
DE AMANHÃ
HAMBURGER HILL (Hamburger Hill), de
John Irvin. Com Anthony Barrile, Michael Pa-
trick Boatman e Don Cheadle. Amanhã, à meia-
noite, no Leblon*l, Av. Ataulfo de Paiva, 391.
(14 anos).

Coragem, sobrevivência e camaradagem
na guerra do Vietnã, enfocando o episódio do
maio de 69, onde quase 600 soloadcs são
dizimados num morro que ficou conhecido
como Hamburger Hill depois do massacre.
EUA/1987.
CRY FREEDOM — UM GRITO DE LIBERDADE
(Cry Froedom), de Richard Attenborough. Com
Kevin Kline, Penelope Wilton, Daniel Wa-
shington e Josette Simon. Amanhã, à meia-
noite, no Largo do Machado 2. Largo do Ma-
chado, 29 e Leblon-2. Av. Ataulfo de Paiva, 391
(10 anos).

Drama baseado em fatos reais contando a
história de um escritor branco que. pondo em
risco a sua vida e a de sua família, consegue
sair da África do Sul e publicar um livro sobre
Steve Biko, líder negro que morreu lutando
contra o apartheid. Inglaterra'1987

Uma viagem inesquecível
? A peça infantil Um peixe fora d'água, de Sura
Berditchevsky, sucesso há quase um ano no Teatro
Villa-Lobos, muda-se de armas e bagagens pára o João
Caetano, onde continua temporada amanhã e domingo,
às 17h. Dirigida por Moacyr Deriquém, tem no elenco
Bety Schumacher, Neuza Caribé, Sura Berditchevsky e
mais um extenso elenco. Música e direção musical.
Ubirajara Cabral. Peixinhos, conchinhas, algas
marinhas, cardumes coloridos, estrelas-do-mar
transportam as crianças para um mundo que conhecem,
apenas em miniatura, na solidão dos aquanos.

6 o CADERNO B o sexta-feira, 8/4/88

LEÉJM DE SEMANA

Sucessos à meia-noite
I I O Bruni-Ipanema exibe, hoje à meia-noite, o
magnífico Atlantic City USA, que Louis Malle reali-
zou em sua fase americana, antes dc retornar à
França para fazer An revoir, les cnfants, que con-
corre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Ama-
nhã, à meia-noite, será a vez do menos exibido
Scarface, em que Brian de Palma, acompanhado de
Al Pacino e Michello Pfeifer (foto), revisita o clássico
de Howard Hawks.
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sSj 2lh30min, na Globo. Tem agora no elenco a competente Stella Miran-* '/mm da, 
que vem se juntar a Cininha de Paula e

| | 

Betina Viany numa comedia hilariante.

CIWEWIA!CONTINUAQ AO TELEVISAO
— 7:00 Bom*Dia» Brasil—Coment&rios politicos 19:00 Manoheto Esportlva — Informativo

Hperto DEVOCE CANAL 7:30 Bora-Dia, Brasil — Reprise 19:15 Jornal Local — Notici&rio localIlJ±L J. V^/ 7.50 Tolecurao l°Qrau Linguaportuguesa 8:00 Xou da Xuxa—- Infantil com desenhos o io:30 Romance da Tarda — Reprise da novela
SHOPPINGS STUDIO CATETE — O sobrevlvente: 14h, 16h, S^oti Teleourso2° Orau — Lfnirua porturuosa brinoadolnis . Aprosontaijao do Xuxa Mania do Quorer
AHT CASASHOPPING 1 — Atra^ao fatal: de 2a 18h, 20h, 22h. (14 anos). 8:S0 QualMoaodo Profissional — Matomdtica 12:85 RJ TV — Noticiario local 20;30 Jornal da Manohoto (la odlpao) — Not!-
a 6a, ds 16h30min, 18h45mln, 21h. Sdb. o dom. 8:30 Sftiodo Pica-Pau-Amarolo — Soriado !n- 12:40 Globo Esporte — Noticiario osportivo cidrio nacional o Intornaclonal. Comon-
a partir das 14hl5min. (18 anoa) CENTRO fantil Epis6dio. Quom tom boca vai ™m Fernanda Vanuoolr,„ „ tarioa de Villas-Boas Correa e Marco
ART CASASHOPPING 2 — O ultimo impera- METRO BOAVISTA — FeltlQO da lua: 14h, 18h, Roma 13:00 Hoje — Noticiario. agenda cultural o Antinio Rocha
dor: do 2a a aa, (Is 15h, 18h, 21h,Sdbado e 18h, 20h, 82h. (10 anos). 0:08 Canta Conto — Jor-ob sonoros com nu?io H» rnnntltulnU — NnticiiLrio era- 21:25 M°monto Olimpioo — Boletim
domingo as 13h, lBhSOmin, 18h40min, ODEON — O sobrevlvente: 13h30min, histdriaAdescoberta.deJoaninha. Apro- la-2s P 21:30 Carmom — Novolado Q16riaPoroz. Com
21h30min. (10 anos). IShSOmin, 17h30min, 19h30mln, 21h30min. son'^aodo BiaBedran 13;30 Vale ° ^na Ver de Novo - Ropriso da Luo<Slia Santos Paulo Betti, Beatriz So-
ART CASASHOPPING 3 — Esperanga e G16ria; ;i4 anos). 8:35 Supertellnha — Desenhos animados novela ti-ti-tl ga-U e Jos6 WilUor,j
do 2a a 6a, As 17h, l Oh, 21h. S&b. edom. a partir PALACIO-1 — Imp6rio do Sol: 13h, 15h40min, Ji'"™-.. . rwwinumiiJIl TtmufO 14:20 Sessao da Tarde — Filmo: 22:30 Hunter— Seriado. Eplsddlo: A troca
das 15h. (10 anos). 18h20min, 21h. (10 anos) 1008 is:2" Sossao Avontura - Soriados: Rambo o 23:30 Momento Olimpioo - Boletim
ART-FASHION MALL-1 - Nunoa te vl.J Bern- palACIO-2 - Nob bastldorea da noticia: ExMdic^^cX XX - tocumentiirio Sh°-Ra 83:38 *6me"*? =oon°m'co-ComontArio
pre to amol: do 2a a 6a, As 16h30mln. 13h30min, 16h, 18h30min. 21h. (14 anos) T^ J^ai^fa Cous^u 17:20 Sossao Comidla — Soriado: Super-Vick 00:15 Jornal daManchete — 2 Edisao-Noti-
lBh20min, 20hl0min, 22h. Sdb. edom. a par- FATHE — O ultimo lmperador: de 2a a 6a. 4s 11:35 Telecurao 1° grau Fora Rad'cal =llirt° .
tlr dan 14h40min. (14 anos). 1 IhSOmin, 14h30min, 17h30min. 20h30min. ii:5o Teleourso S° Grau 5n1» IwHo d°a Constituinte-Noticidrio pro- 0:35 8°°eli° Extra ~ Filme' Vlv°r P°r vlver
ART FASHION MALL 2 — Atrapao fatal: de2a a Sabado e domingo, a partir das 14h30min. (10 i2:05 Didrio da Constltulnte — NoticiArio pro- 10.45 Diirio da Constitulnto Noticiario pro .
6a, As 16h5Smin, lBhiOmin, 21h25min. Sdba- anos). duzido polo Congresso ! sfslslafiiido o domingo, a partir das 14h40min. (18 VITORIA — O polotao do maBsacro: 13h40min, 12:15 Qualifloajao Profissional ; Jornal Nacional — Noticiario nacional o 7'.00 Desenhosanos). iBhaomin. 17h80min. IBhldmin. aih. (14 2:30 SiUo do Hoa-Pau-Amarelo intomaciona. 7:30 Br^U HoJe _ Aprcson^ao do TamaraART FASHION MALL 3 —O ultimo lmperador: anos) 13.oocantai.omo 20:30 Mandala — Novela de Dias Gomes Leflelde2aa8a, a3 15h. 18h, 21h. Sdbadoedomingo, ?3;3° 21:85 Globo Repdrter 8:00 Bandoira 1 - Apreaonta?ao do Nei Gon-as 13h, 15h50min, 18h40min, 21h30min. (10 , , JS. 155S Sh™2SSSf«iU.I« X* 22:20 O Pagador de Promessas calves Dias.
ART FASHION MALL 4 — O liltlmo lmperador: "in. 17h3oU° 10h30m?n. 21h30min: Defesa do Consumidor _ Aprosenta?4o |;|° S^T^drio naoi^l.e '"f 

^ ^

^ d2lh320min. 
SJ?. iST-S ™CA - O Ultimo imperador: l5h. 18 b. B 3 45 

^ ^ ^

^r^odal-ll^j 18h 20h BRUNi0™ScA - Nunea I ll sempre fi " S
L^^noT9 11 | | SARIOCA'i7Nos basUdor.(.14daa:"noiola: 14h 18:°° ^SS^I^^^od. 13:18 " 

Ap-enta^do de Mon-

^^ua(14°noTVlV°nte: 
14h' 16h' l8h' 16h30min, 19h, 21h30min. (14 anos). 

19:00 
v"a Brasil - Exibi?ao do Corpo e Alma; homens do oesta  14:15 WFofao-Infantil

mfaotnin.^oTrzl'haomT rnoaT"1 
14h' So PortoTl'^Abrou-daTVE CANAL 6 

":00 A Feiticeira — Seriado. Epiaddio: Mais
leh* 16h' 80:00 -rRrp«norrVJorna,ist,cocom -0 M^ialistico apresontado

TIJUCA PALACE-1 - Sem saida: 14h, 20:05 UdXa na^imm^rinton^rona^0 
flashes de ocotiomia ^ 19:40 Didrio da Conatltuinte — Noticiario do

COPACABANA 18h20min, 18h40min, 21h. (14 anos) e04S Te^ronrTV-Exibfcto doMdcons- 11:88 Bo1""® da Constltulnte - Noticidrio Congrosso
ART-COPACABANA — O ultimo imperador: TIJUCA PALACE-2 — O sobrevlvente: 15h, oiAnola, do Marcelo Osdrio. Com Maria produzido polo Congrosso 19:45 Jornal do Rio — Noticidrio local
15h. 18h, 21h. (10 anos). 17h, 19h, 21h. (14 anos). Alice Vorguoiro, Rosi Campos, o Jorge 12:00 Manohete esportlva (1 tempo) — Noti- 20:00 Jornal Bandeirantea — Noticidrio
BRUNI COPACABANA — Nunoa te vl... sempro . Julido cidrio -- • 20:50 Dinheiro
te amoi: 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. (14 anos). M^IER 21:45 Rio Notioias — Noticidrio Local. Apro- 12:30 Jornal da Manohete (Edijjao da tarde) 21:00 Bill Cosby — Seriado. Epis6dio: Posa-
CINEMA 1 - Nos bastidores da notioia: 14h, ART-MEIER - O sobrevlvente: de 15h, 17h. sentagao do Ana Liioia Gregati. Noticidrio nao onal e intemacional delos ^16h30min 19h 21h30min. (14 anos). 19h, 21h. (14 anos) 22:00 Jornal Rode Brasil—Jornal nacional 13:00 Clo para os intimoa — Programa femini- 21:30 Praya Brasil — Humorfstico
CONDOR COPACABANA  Feltloo da lua* BRUNI-MEIER — Atragao fatal: 14h40min, com a ropercussao dos fatos que foram no apresentado por Clodovil. Nosto pro- 22:30 3 Vlsdo
i4h i«h tRh onh "zh no anoal 18h50min, 19h. 21hl0min. (18 anos) notioia no dia. Entrevistas ao vivo. Apro- grama, entrovista com o drbitro de fute- 23:30 Jornal da Noite
roMMBAM D 7obr.LT I4h lsh PARATODOS — Tooala: 15h, 17h. 19h, 21h. sentagao do Aurea Rooha o Gilborto Ri- bol "Margarlda" e musical com Jodo 00:00 Flash - Entrovista com Amaury Jr.COPACABANA — O sobrevlvente. 14h, 18h, anoa) Penoa e seus Mlqulnhos Amestrados 1:00 Cinema na Madrugada — Filme: Os fi-
15,^2 , j4 an. i>.. ^ 22:45 Reporter Eoon6mioo — Comontdrios 14:00 Mulher 88 — Programa feminino apro- lhOB do dragaoJOIA — Dirty dancing Rltmo Quente: RAMOS E OLARIA com Antonio Frota Neto, Heitor Pepedi- sentado por Celene Araujo «A v » t 7\I5h30min, I7h30min, 19h30min, 21h30min. RAMOS — O pelotao do maasacre: 15h30min, no e Helival Rioa 16:00 Clube da Crlanga — Projjrama infantil v»ixJN AJu "
(14 anos). 17h20min, 19hl0min. 21h. (14 anos) 23:00 1988 —Jornallstloo —As pessoas, com com Angelica 9:00 Qualifloacjdo Profissional — EducativoRICAMAR — O ataque: de 2aa 8a, ds 14h30min, OLARIA — Impdrio do boI: 15h40mln. apresentapdo do Hildogard Angel. 18:00 A Ilha da Fantasia — Seriado. Episbdio: 9:20 A Hora da Euoarlstla — Roligioso (cato-lOhSOmin, 21h30min. Sdbado e domingo, ds iah20min, 21h. (10 anos). A ralnha dos ooragfies solitdrlos lico)14h30min, lehBOmin, lOhlOmin. 21h30min. CANAL 18:55 Boletim da Constltulnte — Noticidrio 9:35 Igreja da Graqa — Com o pastor R. R.
(10 anos). MADUREIRA E JACAREPAGUA 6:30 Teleourso 8° Orau — Educativo produzido pelo C0ngr0a30 Soares
ROXY — Impdrio do sol: 13h20min. 16h, ART-MADUREIRA-1 — O ultimo lmperador:18h40min, 21h20min. (10 anos). lsili jah, 21h. (10 anos).STUDIO COPACABANA — Nasoldo para ma- ART-MADUREIRA-2 — Atraqao fatal:tar: 14h30min, 10hBOmin, 19hl0mln, I4hl0min. lBh30mln, 18h45min, 21h. (18 JU l—l f 1 lA#21h30min. (14 anos). anos). U11V/ VI

BARONESA — Feltlgo da lua: 15h, 17h, ISh, 5SSB5SC55SBiSS5^p'^SH^^B^^B Funarte, Rua Aratljo Porto Alogro, 80. Ingrea-IPANEMA E LEBLON ylh. (10 anos). sos a CZ$ 150,00. At6 sdbado.BRUNI IPANEMA — O ultimo imperador: 15h, BRISTOL Os trarotos perdldos: 15h, 17h, .18h, 21h. (10 anos). 19h, 21h. (14 anos) ANGELAR6RO-Showdaoantora.com- ALMIR GUINETO —Aproaontapao do pag^ei-
CANDIDO MENDES — Morto no Inverno: 14h. MADUREIRA-1 — O pelotao do massaore: positora e planista, com a partioipagdo de SumT™ VnHPi n»!>aii16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos). 14hlOmin, 16h, 17h50min, 19h40min. Ari Mendes (guitarra). Do 4a a edb, ds . 07^^00 AtSLAGOA DRIVE-IN - A testemunha: 2lh30min. (14 anos) 22h30min, no People, Av. Bortolomeu Mi- sdb . ds 19h. Ingressos a CZ$ 250,00. Atd
20hl5min, 22h30min. (16 anos). MADUREIRA-8 — Impdrio do sol: do 2a a 6a ds tre, 370 (294-0547). Couvert 4a e 5a a CZ$ sdbado.
LEBLON-1 — Nob bastidores da notioia: 14h, I5h40min, 18H20min. 21h. Sdbado o domln- 000,00 e 8a e sdb a CZ$ 700,00. CORAQAO ACESO — Show do cantor Wando e
16h30min, 19h, 21h30min. (14 anos). go a partir das 13h. (10 anos). L———^ conjunto. Oaflelra Asa Branca, Av. MemdeSd,
LEBLON-2 — Foltlqo da lua: 14h, 16h. 18h. MADUREIRA-3 O sobrevlvente: 13h, 15h, 17 (252-4428) De 4a a sdb. ds 23h e dom, ds
20h, 22h. (10 anos). 17h, ioh, 21h. (14 anos). JAMES BROWN — Show do cantor norte- 20h30min. Ingressos 4a e 5a a CZ$ 700,00; 0ae

amerlcano. Sdb, ds 21h. no Maraoandzlnho. sdb aCZ$ 1.000,00edomaCZ$ 600,00. Atddia
BOTAFOGO CAMPO GRANDE Ingressos a CZ$ 300,00, arquibanoada: a CZS j° de maio.

r^raSSaS^, 
16hB0min• rpZcadolraeapoolaleacz$imil'oadeira

Sfc T™noT 
17hl0min' 1Qh20min' 

niter6i MOREIRA da SILVA - Aprosentagao do sam- ^0°™^°(gulta^a" Ivan Macha^do (baixo)^
OPERA-1 - lmp.no do sol; 13h20min. 16h. ARTE UFF - Retrospeotiva 87 _ Hoje: Daun- SSSTSToSSaS^~eS£'ASaf S"' ^1*I8h40min, 21h20min. (10 anoa). bail6: 16h20min, I8h40min, 21h. (10 anoa). Netruinho da Beiia-Flor Paulinho da Viola ?6PERA-8 - O sobrevlvente: 14h, 16h, 18h, Atd dia 13. Hojo, d meia-noite: Anjos da noite. Qutros ga, Aa 23h, n0 Eapa,0 Cultural Sdrgio ^oa A^diaTa 

IngrossosaCZS
20h, 22h. (14 ano8). (18 anoa). Porto, Rua Humaita, 163 (260-0890). Ingrrea-VENEZA — Wall Street/Poder e oobl?a: 14h, CENTER (711-6909) Nos bastidores da notioia: sos a CZS BOO 00 GAL C08TA — Show da cantora acompanhadaieh30mln. 19h, 21h30min. (14 anos). 14h, 18h30min, 19h, 21h30mln. (14 anos). d0 oonjUnto Direcdo de Roberto Talma. SoalaCATETE E FLAMENGO CINEMA-1 — O balle: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. ROCK NO IPANEMA — Programa?do: 6a, 2 Av Afrdnio do Melo Franco, 298(239-4448).LARGO DO MACHADO-1 — Feltigo da lua: 14h. (Livre). banda Picassos Falsos o sdb, Biquini Cavaddo. 5«iaS21h30mln;6aesdb.ds22hodom,as2lh.
18h, 18h, 20h, 22h. (10 anos). NITEROl — O sobrevlvente: 13h30min, Sempre, ds21h30min, no Teatro Ipanema, Rua ingressos 5a e dom, a CZ$ 800.00, poltrona oLARGO DO MACHADO 2 — Atraij&o fatal: 15h30min, 17h30min, 19h30mln, 21h30min. Prudente de Morals, 842 (247-9794). Ingressos cz$ 1 mil, lugar na mesa; 6ae sdbaCZS 1 mil.14h30min, 18h50min. 19hl0min, 21h30min. (14 anos) a cz® 300,00. poltrona e a CZS 1.200,00, lugar na mesa.
(18 anos). NITERbl SHOPPING 1 — Atra^do fatal: 15h, FESTIVAL PUNK — Programapao: 6a, os gru- „ urn htopr neqras _ Shaw da handaLIDO-1 — Sem saida: 2a a 6a ds 16h50min, 17hl0min, 19h20min, 21h30min. (18 anos). poB cblera e Grlndors e sdb, Ratos de porao, f d Andrd Abuianra (guitarra imple-19hl0min, 21h30min. Sdbado o domingo, a NITEROl SHOPPING 2 - Morte no inverno: N4o rellgi4o e Patruiha 0e6. Sempre, da 22h. °™toB e voc^oMatrteioPerolraSpartir das 14h30min. (14 anos). 15h. 17h, 19h, 21h (18 anos) no Clr0° Voador. Lapa. Ingressos a CZSLIDO-2 - Tooaia: de 2a a 6a. ds IShBOmin. ICARAf (717-0120) - Feitl9o da lua: 25000. F TnZ'A 

An^l'ica R^f207 70BmlBhiOmin, 21h30min. Sdbado e domingo, a 13h30min, IShSOmin. 17h30min. 19h30min, Mendos Rua Joana AngiSlica 03 (2
partir das 14h30min. (14 anos) 21h30min. (10 anos). FESTAO DA VOZ - Show comemorando Ingresaos a CZS 300,00. Atd domingo.
PAISSANDU — Hanna K: 14h, 18h, 18h, 20h. CENTRAL (717-0367) — Impdrio do sol: 13h, aniversdrlodaVozdaUnidadeoom apartlclpa- cANTAMERICA — Apresentacjao do musicas
22h. (16 anos). 15h40min, 18h20min, 21h. (10 anos). ?ao do Nocii da Portela, Rosinha de Valen^a, latino-americanas. 6a, ds 21h30mln. na Rua
SAO LUIZ-l — Nob bastidores da notioia: 14h, WINDSOR — O liltlmo lmperador: 15h, 18h, Paulinho da Viola, Unidos de Vila Isabel entre i^uro Miller, 1. (259-3093). Ingressos a CZS
16h30min, lBh, 21h30min. (14 anos). 21h. (10 anos). outros. 6 , a partir das 21h; sdb. a. parir das 25o,00. Sem consumapao.
SAO LUIZ-2 — Impdrio do sol: 13h20min, 16h, TAMOIO (Sao Gon?alo) — Robooop: 15h, 17h, ^a manha e dom. ds 17h, no Estddio de Remo gEIg B MEIA _ show dB Neguluho da Beija-18h40min, 21h20min. (10 anos). 19h, 21h. (14 anos). da uagoa. ingresaos iuo.uo. Flore JovelinaPdrola Negra. Teatro Jodo Cae-

M AN ASSES — Show do cantor e compositor tano, Pga Tiradentes, s/n° (221 -0305). De 2a a 6a
————/ aoompanhado de conjunto. 6°. ds 22h30min; 18h30min. Ingressos a CZS 200,00. Ultimo
Tl J\ | IT sdb e dom. ds 21h30min, na Casa de Cultura dia.
"»¦ »» I °l* Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 178 (227-2444). SHADOW JAZZ — Apresenta?ao de Paul Donat

„ „ : Ingressos a CZ$ 300,00. (violao)e Maria Hiort-Petersen (vozevioldo). 6a
JORNAL DO BRASIL ™ 6 apr0senta?a° BIAFRA - Show do cantor aoompanhado de L 21h30min. na Alian,a Franoesa de Copaca-

AM 940KKZ ESTEREO ^2?- ^m^aurioio Figueiredo. conjunto. Participagdo de Sandra S<L 6a ds bana Rua Duvivier. 43 (541-9497). Ingressos a
iiiVl UiUAil« CiOil^niiU nom ^ 22h 20h, no Clubo Recreatlvo Caxlenae, Rua Ma- cz$ 250,OO.

JJ,. nuel Vieira, 397 (771-1544). Ingresaos a CZS JBI — Jornal do Braail Informa — de 2a a dom., pM ESTEREO 99,7MHz 300,00. nApvcaa7h30min, 12h30min, 18h30mine0h30min. .»»-»n.mn oTMac An~,n0n»0nsft^t0ni0 DmWaORepbrter JB - de 2U a dom. Informativo da LUIZ PAULO SIMAS— Apreaentagao do tecla-- PAULINH0 DA VIOLA — Show do cantor,
horaa certaa. TTOTF f!, « u8a p adorn, c0mp0sit0r e violoniata. De 5a a adb. As
JB Noticlaa - De 2a a 0a Informativo Aa meiaa HOJE 21^' n° J®*1]Tcz& 22h30min. no New Let it be. Rua SiqueiraFranca. 240. (274-0046). Ingreaaoa a CZS campoa. 200 (235-3610). Courvet a CZS350,00 1.200,00. Con8uma<jdo a CZS 600,00.

JORNAL DO BRASIL

•tOMCll

CD Paulinho da Viola
estará hoje e amanhã no
palco do New Let It Be.

O velho Let It Be, na
Rua Siqueira Campos,

em Copacabana, foi
reformado e

transformou-se numa
casa de shows para 250
pessoas, que ainda tem
no segundo andar uma
pista de dança e mesas

para outras 150.
Paulinho faz um show

intimista, com um
repertório clássico.

O samba no

Let It Be

Um inédito

jfj para sábado

CD O apocalipse em
todas as suas cores,
diante da sua poltrona,
pela primeira vez na TV
brasileira. Isto é O dia
seguinte, um dos mais
importantes filmes feitos
para a TV já realizados.
O filme, de Nicholas
Meyer, nos mostra o que
vai acontecer quando
(ou se) a guerra nuclear
for finalmente detonada.
O filme causou comoção
quando exibido na TV
americana. Amanhã, às
21h30min, na Globo.

Chico Anísio na tela
? O Cine Clube Estação Botafogo prossegue,
neste fim de semana, com a mostra Isabel
Ribeiro: 25 anos de carreira. A curiosidade fica
por conta de Doce esporte do sexo, de Zelito
Viana, que é exibido hoje às 22h e traz uma
rara aparição de Chico Anísio (na foto corri
Ana Maria Magalhães) no cinema. Às 18h,
pode-se ver Como vai, vai bem?, comédia com
Flávio Migliaccio e Paulo José. Amanhã, às
20h, o cult de Cacá Diegues, Os herdeiros, é
reprisado.

Vitória das noviças

CD Há três semanas no palco do Teatro Copaca-
bana, um clássico reduto do vaudeville, o humor
escrachado do musical Noviças rebeldes vem
mantendo a casa cheia. A peça esteve em cartaz
por nove meses, antes disso, no Teatro da Lagoa.
Tem agora no elenco a competente Stella Miran-
da, que vem se juntar a Cininha de Paula e
Betina Viany numa comédia hilariante.

CINEMA/continuação

SIperto de
SHOPPINGS
ART CA8ASHOPPING 1 — Atração fatal: de 2a
a 6a, da lBhSOmin, 18h45min, 21h. Sdb.odom.
a partir das 14hl5min. (18 anoa)
ART CASA8HOPPINO 2 — O último impera-
dor: do 2a a 6a, ds 15h, 18h, 21h,Sdbado e
domingo, ds 13h, 15h50min, 18h40min,
21h30min. (10 anoa).
ART CASASHOPPING 3 — Esperança e Glória;
do 2a a 6a, ds 17h, 19h, 21 h. Sdb. e dom. a partirdaa 15h. (10 anoa).
ART-FASHION MALL-1 — Nunoa te vi... Bem-
pre to amei: do 2a a 0a, àa 10h3Omin,
ish20min, 20hl0min, 22h. Sdb. e dom. a par-
tir dan I4h40min. (14 anoa).
ART FABHION MALL 2 — Atração fatal: do 2a a
6a, às 16h5Bmin, 19hl0min, 21h25mín. Sdba-
do o domingo, a partir daa 14h40min. (18
anoa).
ART FASHION MALL 3 — O último imperador:
de2aa0a, àa 15h, 18h, 21h. Sábadoedomingo,
àa I3h, I5h50min, 18h40min, 21h30min. (10
anoa).
ART FASHION MALL 4 — 0 último Imperador:
do 2a a 6a, ds 15h30min, 18h30min.
21h30min. Sábado e domingo, àa 15h, 18h,
21h. (14 anoa).
BARRA 1 — Feitiço da lua: 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (10 anoa).
BARRA 2 — O sobrevivente: 14h, 10h, 18h,
20h, 22h. (14 anoa).
BARRA 3 — Noa baatidorea da notícia: 14h,
10h3Omin, 19h, 21h30min. (14 anos)
RI0-8UL — Império do sol: 13h20min, 16h.
18h40min. 21h20min. (10 anos).
COPACABANA
ART-COPACABANA — O último imperador:
15h, 18h, 21h. (10 anoa).
BRUNI COPACABANA — Nunoa te vi... sempre
te amei: 14h, 10h, 18h, 20h, 22h. (14 anoa).
CINEMA 1 — Nos baatidorea da noticia: 14h,
l0h3Omin, 19h, 2lh30min. (14 anoa).
CONDOR COPACABANA — Feitiço da lua:
14h, 16h, 18h. 20h, 22h. (10 anoa).
COPACABANA — O sobrevivente: 14h, 10h,
18h, 20h, 22h. (14 ano8).
JÓIA — Dirty dancing — Ritmo Quente:
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
(14 anoa).
RICAMAR — O ataque: do 2a a 6a, ds 14h30min.
10h5Omin, 21h30min. Sábado e domingro, às
14h30min, íehBOmin, lOhlOmin. 21h30min.
(10 anos).
ROXY — Império do sol: 13h20min, 10h,
18h40min, 21h20min. (10 anos).
STUDIO COPACABANA — Nasoido para ma-
tar: I4h30min, 10h5Omin, 19hl0min,
21h30min. (14 anoa).
IPANEMA E LEBLON
BRUNI IPANEMA — O último imperador: 15h,
18h, 21h. (10 anos).
CÂNDIDO MENDES — Morto no Inverno: 14h,
I0h, I8h, 20h, 22h. (18 anoa).
LAGOA DRIVE-IN — A teatemunha:
20hl5min, 22h30min. (10 ano8).
LEBLON-1 — Nos ba8tidores da notiola: 14h,
I6h30min, íoh, 21h30min. (14 anoa).
LEBLON-2 — Feitiço da lua: 14h, 10h, 18h,
20h, 22h. (10 anos).
BOTAFOGO
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — Isabel
Ribeiro: 25 anos de carreira. Ver em Mostras.
CORAL — Roma: 15h, 17hl0min, 19h20min,
21h30min. (14 anoa).
ÓPERA-1 — Império do sol; 13h20min, 10h,
I8h40min, 2lh20min. (10 anoa).
ÓPERA-8 — O sobrevivente: 14h, 16h. 18h,
20h, 22h. (14 anos).
VENEZA — Wall Street/Poder e cobiça: 14h,
I8h30min, 19h, 21h30min. (14 anoB).
CATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO-1 — Feitiço da lua: 14h,
10h, 18h, 20h, 22h. (10 anoa).
LARGO DO MACHADO 2 — Atração fatal:
I4h30min, l0h5Omin, 19hl0min, 21h30min.
(18 anoa).
LIDO-1 — Sem saida: 2a a 0a às 10h5Omin,
19hl0min, 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das I4h30min. (14 anos).
LIDO-2 — Tocaia: de 2a a 0a, às 10h5Omin,
19hl0min, 2lh30min. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. (14 ano8)
PAISSANDU — Hanna K: 14h, 10h, 18h, 20h,
22h. (10 anoa).
SÀO LUIZ-l — Nos bastidores da notiola: 14h,
I6h30min, 19h, 21h30min. (14 anoa).
SÀO LUIZ-2 — Império do sol: 13h20min, 16h.
18h40min, 21h20min. (10 anos).

STUDIO CATETE — O sobrevivente: 14h, 10h,
18h, 20h, 22h. (14 anos).
CENTRO
METRO BOAVISTA — Feitiço da lua: 14h, 18h,
18h, 20h, 22h. (10 anos).
ODEON — O sobrevivente: 13h30min,
lBh30min, 17h30min, 19h30mln, 21h30min.'14 anoa).
PALÁCIO-1 — Império do Sol: 13h, 15h40min,
18h20min. 21h. (10 anos)
PALÁCIO-2 — Nos bastldoros da notioia:
13h30min, 16h, 18h30min, 21h. (14 anos)
PATHÉ — O último imperador: de 2a a 0a, à8
llh30mln, 14h30min, 17h30min. 20h30min.
Sábado e domingo, a partir das I4h30min. (10
anoa).
VITÓRIA — O pelotão do massaore: 13h40min,
15h30min, 17h20min, 19hl0min. 21h. (14
ano8)
TIJUCA
AMÉRICA — Feitiço da lua: 13h30min,
I5h30min, 17h30min, I9h30min, 21h30min.
(10 anos).
ART TIJUCA — O último imperador: I5h, 18h,
21h. (10 anoa).
BRUNI TIJUCA — Nunoa to vi... sempre te
amei: 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos)
CARIOCA — Nos bastidores da notioia: I4h,
10h3Omin, I9h, 21h30min. (14 anoa).
COMODORO — Wall Streot/Poder e cobiça: 14h,
10h2Omin, 18h40min, 21h. (14 ano8)
TIJUCA — Império do sol: 13h20min, 10h,
I8h40min. 2lh20min. (10 anoa).
TIJUCA PALACE-1 — Sem saída: 14h,
10h2Omin, 18h40min, 21h. (14 anoa)
TIJUCA PALACE-2 — O sobrevivente: 15h,
17h, 19h, 21h. (14 anos).
MÉIER
ART-MÉIER — O sobrevivente: de 15h, 17h,
19h, 21h. (14 anos)
BRUNI-MÉIER — Atração fatal: 14h40min,
10h5Omin, 19h, 21hl0min. (18 anos)
PARATODOS — Tooala: IBh, 17h, 19h, 21h.
(14 anos)
RAMOS E OLARIA
RAMOS — O pelotão do massacre: 15h30min,
17h20min, 19hl0min, 21h. (14 anos)
OLARIA — Império do boI: 15h40mln,
18h20min, 21h. (10 anos).
MADUREIRA E JACAREPAGUÀ
ART-MADUREIRA-1 — O último Imperador:
15h, 18h, 21h. (10 anos).
ART-MADUREIRA-2 — Atração fatal:
l4hlBmin, 10h30mln, 18h4Smin, 2lh. (18
anoa).
BARONESA — Feitiço da lua: IBh, 17h, 19h,
21h. (10 anoa).
BRI8TOL — Os garotos perdidos: 15h, 17h,
19h, 21h. (14 anoa)
MADUREIRA-1 — O pelotão do massaore:
14hl0mln, 16h, 17h60min, 19h40min,
2lh30min. (14 anos)
MADUREIRA-2 — Império do sol: de 2a a 0a àa
15h40min, 18H20min, 21h. Sábado e domin-
go, a partir das 13h. (10 anoa).
MADUREIRA-3 — O sobrevivente: 13h, 15h,
17h, 19h, 21h. (14 anos).
CAMPO GRANDE
PALÁCIO — O sobrevivente: IBh, 16hB0min,
18h40min, 20h30mln. (14 anos).
NITERÓI
ARTE-UFF — Retrospeotiva 87 — Hoje: Daun-
bailó: 16h20min, 18h40min, 21h. (16 anos).
Até dia 13. Hoje, à meia-noite: Anjos da noite.
(18 anoa).
CENTER (711-0909) Nos bastidores da notioia:
14h, 10h3Omin, 19h, 21h30min. (14 anoa).
CINEMA-1 — O baile: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).NITERÓI — O sobrevivente: 13h30min,
16h30min, 17h30min, 19h30mln, 21h30min.
(14 anoa)
NITERÓI SHOPPING 1 — Atração fatal: IBh,
17hl0min, 19h20min, 21h30min. (18 anos).
NITERÓI SHOPPING a — Morte no Inverno:
15h, 17h, 19h, 21h (18 anoa)
ICARAÍ (717-0120) — Feitiço da lua:
13h30min, lBhSOmin, 17h30min. 19h30min,
21h30min. (10 ano8).
CENTRAL (717-0367) — Império do sol: 13h,
15h40min, 18h20min, 21h. (10 anos).
WINDSOR — O último Imperador: IBh. 18h,
21h. (10 anos).
TAMOIO (São Gonçalo) — Robooop: 15h, 17h,
I9h, 21h. (14 anoa).

TELEVISÃO
CANAL 2
7:50 Toleourao Io Grau—Língua portugueaa8:00 Teleourso 2o Grau — Língua portuguesa8:20 Qualificação Profiaaional — Matemática
8:35 Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Seriado in-

fantil. Episódio: Quem tem boca vai a
Roma9:05 Canta Conto — Jogos sonoros com ahistória A descoberta de Joaninha. Apre-
sentação de Bia Bodran

9:35 Supertelinha — Desenhos animados o
filmes10:05 Globo Ciência — Documentário. Toma: O
fumo e suas conseqüências

10:35 Expedições Século XX — Documentário.Tema: Jacques Cousteu
11:35 Teleourso Io grau11:50 Teleourso 2o Grau12:05 Diário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso12:15 Qualificação Profissional
12:30 Sítio do Pica-Pau-Amarelo13:00 Canta Conto13:30 Supertelinha14:00 Globo Ciência14:25 Expedições Século XX15:25 Defesa do Consumidor — Apresentaçãode Nina Ribeiro15:30 Viver — Jornalístico. Apreaentação do

HalinaGrymberg. Tema: O judeu. Convi-
dadoa: Bertha Nutels (jornalista), e Ro-berto Gomlevski (advogado).16:00 Sem Censura—Debate. Apresentação de
Lúcia Leme19:00 Via Brasil — Exibição do Corpo e Alma;Caio Fornando Abreu, Produção da TVE
do Porto Alegro20:00 Diário da Constituinte —- Noticiário pro-duzido pelo Congresso20:05 Tempo de Esporte — Resenha com atua-lidades naoionaia e internacionais

20:45 Teatro na TV — Exibição de Má oons-
oiênoia, de Marcelo Osório. Com Maria
Alice Vergueiro, Rosi Campos, e JorgeJuliáo21:45 Rio Notícias — Noticiário Local. Apre-sentação de Ana Lúcia Gregati.

22:00 Jornal Rode Brasil — Jornal nacional
com a repercussão dos fatos que foramnotícia no dia. Entrevistas ao vivo. Apre-sentação do Áurea Rocha o Gilberto Ri-
beiro22:45 Repórter Econômico — Comontários
com Antonio Frota Neto, Heitor Pepedi-no e Helival Rios23:00 1988 — Jornalístico — As pessoas, com
apresentação de Hildegard Angel.

CANAL4 ~
6:30 Teleourso 8° Grau — Educativo

7:007:308:00
12:2512:40

14:2016:20
17:2017:5518:5019:45
19:5020:00
20:3021:2522:2023:1023:15

23:45
23:50

Bom-Dia, Brasil—Comentários políticosBom-Dia, Brasil — Reprise
Xou da Xuxa — Infantil com desenhos o
brincadeiras. Apresentação do Xuxa
RJ TV — Noticiário local
Globo Esporte — Noticiário eaportivo
com Fernando Vanucci
Hoje — Noticiário, agenda cultural o
entrevistasDiário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo Congresso
Vale a Pena Ver do Novo — Ropriso da
novela ti-ti-tiSessão da Tarde — Filme:
Sessão Aventura — Seriados: Rambo o
She-RaSessão Comédia — Soriado: Super-Viok
Fera RadicalSassaricandoDiário da Constituinte — Noticiário pro-duzido pelo CongressoRJ TV — Noticiário locai
Jornal Nacional — Noticiário nacional o
internacionalMandala — Novela de Dias Gomes
Globo RepórterO Pagador de Promessas
RJ TV — Noticiário locai
Jornal da Globo — Noticiário nacional e
internacional. Comontários do Paulo
Honriquo Amorim e Paulo Francis
Globo Economia — Comentários do Li-
lian Wite FibeCorujão — Filmes: Como eliminar seu
chefe, Um clarão na8 trevas o Os pioroshomens do oeste

19:00
19:1519:30

21:25
21:30

22:30
23:3023:35
00:15

0:35

Manchete Esportiva — Informativo
Jornal Local — Noticiário local
Romance da Tarde — Reprise da novela
Mania de QuererJornal da Manohete (Ia edição) — Noti-
ciário nacional e internacional. Comen-
tárioa de Villaa-Bòas Corrêa o Marco
Antônio Rocha
Momento Olímpico — Boletim
Carmem — Novela do Glória Perez. Com
Lucélia Santos, Paulo Betti, Beatriz Se-
gall o José Wilker
Hunter — Seriado. Epiaódio: A troca
Momento Olímpico — Boletim
Momento Eoonômioo — Comentário
Jornal da Manchete — 2a Edição — Noti-
ciárioSeasáo Extra — Filme: Viver por viver

CANAL 6
7:30 Programação Educativa
8:00 Repórter Manohete — Jornalístico com

flashes de economia
11:55 Boletim da Constituinte — Noticiário

produzido pelo Congresso
12:00 Manohete esportiva (Io tempo) — Noti-

ciário
12:30 Jornal da Manohete (Edição da tardo) —

Noticiário nacional e internacional
13:00 Clô para os íntimos — Programa femini-

no apresentado por Clodovil. Neste pro-
grama, entrevista com o árbitro de fute-
boi "Margarida" e musical com João
Penca e seus Miquinhos Amestrados

14:00 Mulher 88 — Programa feminino apre-
sentado por Celene Araújo

16:00 Clube da Criança — Programa infantil
com Angélica

18:00 A Ilha da Fantasia — Seriado. Episódio:
A rainha dos corações solitários

18:55 Boletim da Constituinte — Noticiário
produzido pelo Congrooso

CANAL 7
6:45 Educativo7:00 Desenhos7:30 Brasil Hoje — Apresentação de TamaraLeftel8:00 Bandeira 1 — Apreaentação do Nei Gon-

çalve8 Dias.
10:00 Ela — Programa apresentado por Edna

Savaget. Variedades.
11:00 Tênis — Torneio da Taça Davis. Jogo:

Brasil x Espanha12:55 Diário da Constituinte — Noticiário13:00 Esporte total
13:15 DÍ8coraania — Apresentação de Mon-sieur Lima
14:15 TV Fofáo — Infantil15:30 Zyb Bom — Infantil
17:00 A Feiticeira — Seriado. Episódio: Mais

forte que a magia
17:30 Canal Livre —Jornalístico apresontado

por Silvia Popovic
19:40 Diário da Constituinte — Noticiário do

Congresso
19:45 Jornal do Rio — Noticiário local
20:00 Jornal Bandeirantes — Noticiário
20:50 Dinheiro21:00 BiU Cosby — Seriado. Episódio: Pesa-delos21:30 Praça Brasil — Humorístico
22:30 3a Visão23:30 Jornal da Noite00:00 Flash — Entrevista com Amaury Jr.

1:00 Cinema na Madrugada — Filme: Os fi-
lhos do dragão

CANAL 9
9:00 Qualificação Profissional — Educativo
9:20 A Hora da Eucaristia — Religioso (cató-lico)
9:35 Igreja da Graça — Com o pastor R. R.

Soares

10:00
10:2010:3511:1011:20

12:0013:00
13:15
13:30
14:3015:00
15:3018:30

19:0019:4520:1520:3021:30
23:30

0:05

Posso Crer no Amanhã — Com o pastot
Miguel ÂngeloO Gênio Maluco — Deaenho
Aasim É a Vida — Religioso
Viva com Saúde
Em Tempo — Comentários sobro moda.
agenda cultural, entrevistas e informa-
çóesReoord em Notícias — Noticiário
À Moda da Casa — Culinária com Etty
FraserComer Bem — Culinária com Silvio Lan-
celottiSom na Caixa — Musical. Apresentado
por Nanni e Cidinho Cambalhota
O Gênio Maluco — Desenho
Férias no Acampamento — Documentár
rioRio Turismo — Informativo turístico
Vibração — Programa jovem com entro-
vistas. Apresentação de Cesinha Chaves.
Nesta sexta, matéria sobre o estilo livre
em bioicross e um musioal oom a banda
Mlcoty Lemon Drops.
Programa da Noite — Utilidade públicaOs Garotinhos — SeriadoInforme Eoonômioo - Noticiário
RecadoSessão Paquetá—Filme: Ninguém segu.
ra estas mulheres
Cãmera Aberta Apresentação de Dou-
glas PradoUltima Palavra Com o pastor Miguel
ÂngeloRio Turismo Informativo turístico

CANAL 11
7:00 Teleourso — Educativo
7:10 Patatl Patatá — Educativo
7:30 Gato Félix — Desenho
8:00 Oradukapeta— Infantil com Sérgio Ma

landro
11:00 Bozo — Infantil com desenhos e brincar

doiras. Com o palhaço Bozo
15:00 Maravilha — Desenhos e brincadeiras.

Com Mara
18:18 Duok Tales — Seriado
18:45 Jornal Looal — Noticiário. Apresentação

do João Alberto Ferreira
19:15 Noticentro — Noticiário nacional e inter

nacional
19:45 Chaves — Seriado
20:15 A Supermáquina — Seriado
21:15 Tom e Jerry — Desenho
21:30 Voyagers — Seriado
22:30 Hotel — Soriado
23:30 Sexta no Cinema — Filme: O monstro

que veio do mar
1:30 Jornal 24 Horas — Noticiário
2:00 Cinema Legendado—Filraeaserprogr»

mado

SHOW
RECOMENDAÇÃO

ANGELA RÔ RÔ — Show da cantora, com-
positora e pianista, com a participação de
Ari Mendes (guitarra). Do 4a a sáb, às
22h30min, no People, Av. Bartolomeu Mi-
tre, 370 (294-0547). Couvert 4a e 8a a CZ$
600,00 e 6a e sdb a CZ$ 700,00.

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KKz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a dom.,
às7h30min, I2h30min, 18h30mine0h30min.
Repórter JB — de 2a a dom. Informativo às
horas certas.
JB Notícias — De 2a a 6a Informativo às meias
horas.
Além da Notioia — Com Villas-Bôas Corrêa, às
7h55min, de 2a a 0a.
Momento Econômico — Com Arnaldo CésarRicci, às 8hlOmin, de 2a a 0a.
No Mundo — Com William Waack, de 2a a 0a, às
8h25min.
Nas Entrelinhas — Com João Máximo, de 2a a
0a. às 8h35min.Panorama Eoonômioo — Informativc econômi-co, de 2a a 0a, às 8h45min.Via Preferencial — Com Celso Franco, às9hl0min, de 2a a 0a.Os Rumos da Política — Com Rogério Coelho
Neto, de 2a a 0a. às 9h40min.
Encontro com a Imprensa — de 2a a 0a às 13h.
Arte-Final — Variedades — Com Luiz Carlca
Saroldi, de 2a a 0a, às 22h.

Música da Nova Era — Criação e apresentação
de Mirna Grzich, dom, às 21h.
Arte-Final Jazz — Com Maurício Figueiredo.
Dom., às 22h.

FM ESTÉREO 99,7MHz

HOJE

20h8 — CDs a raio laser: Conoerto em 81
bemol maior, para t rompe te, violino, cordas e
contínuo, de Vivaldi (Maurice André, lona
Brown — 9:00); Sinfonia n° 4—Trágica, em dó
menor, D 417, de Schubert (Marriner — 32:25);
En bateau, versão para flauta e harpa, de
Debussy (Larrieu. Mildonian — 3:58); Abertura
da ópera Euryanthe, de Carl Maria von Weber
(Fil. Berlim. Karajan — 8:58); Confitebor tibi
Domine (seoondo) a 3, de Cláudio Monteverdi
(Taverner Consort, Parrott — 0:20); Noturnos,
op. 32 n°s. 1 e 2, e op. 37 n° 1, de Chopin (Arrau— 18:15); Sinfonia n° 9, em mi menor — Novo
mundo, op. 95. de Dvorak (OS Chicago, Solti —
45:15); Quarteto para o Fim dos Tempos, de
Olivier Mesaiaen (Chamber Music Northwest —
Grav. 1986 — 45:07).

JAMES BROWN -— Show do cantor norte-
americano. Sáb, àa 21h, no Maracanàzlnho.
Ingreaso8 a CZ$ 300,00, arquibancada; a CZ$
500,00, cadeira espeoial e a CZ$ 1 mil, cadeira
de pista.
MOREIRA DA SILVA — Apresentação do sam-
bista comemorando aeu aniversário, com a
participação de Grande Otelo, Neuza Amaral,
Noguinho da Beija-Flor, Paulinho da Viola o
outros. 0a, às 23h, no Espaço Cultural Sérgio
Porto, Rua Humaitá, 103 (200-0890). Ingres-
aos a CZS 500,00.
ROCK NO IPANEMA — Programação: 6a, a
banda Picassos Falsos o sáb. Biquini Cavadão.
Sempre, à8 21h30mln, no Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 842 (247-9794). Ingresaoa
a CZS 300,00.
FESTIVAL PUNK — Programação: 0a, os gru-
pos Cólera e Grinders e sáb, Ratos de porão,Não religião e Patrulha 000. Sempre, às 22h,
no Ciroo Voador, Lapa. Ingressos a CZ$
250,00.
FESTÁO DA VOZ — Show comemorando o
aniversário da Voz da Unidade com a participa-
çào de Noca da Portela, Rosinha do Valença,
Paulinho da Viola, Unidos de Vila Isabel entre
outros. 0a, a partir das 2lh; sáb, a par.ir das 9
da manhã e dom, às I7h, no Estádio de Remo
da Lagoa. Ingressos a CZS 100,00.
MANASSÉ8 — Show do cantor e compositor
acompanhado de conjunto. 0a, às 22h30min;
sáb e dom, à8 2lh30min, na Casa de Cultura
Laura Alvim. Av. Vieira Souto, 176 (227-2444).Ingresaos a CZS 300,00.
BIAFRA — Show do cantor acompanhado de
conjunto. Participação do Sandra Sá. 0a, àa
20h, no Clubo Recreativo Caxiense, Rua Ma-
nuel Vieira, 397 (771-1544). Ingresaoa a CZS
300,00.
LUIZ PAULO SIMAS — Apreaentação do tecla--
dista e conjunto; além de vídeos. De 0a a dom,
às 21h, no Teatro do Planetário, Av. Pe. Leonel
Franca, 240. (274-0046). Ingressos a CZS
350,00
ORQUESTRA DE MÚSICA BRASILEIRA —
Apresentação sob a regência de Roberto Gna-
talli. Sáb, às I8h30min, no Parque da Cata-
cumba, Lagoa. Entrada franca.
DZI CROQUETTES — Apresentação de bailari-
nos e atores, entre eles. Lennie Dale. Cláudio
Qaya. Ciro Barcellos e Wagner Ribeiro. De 3a a
5a e dom. às 22h30min; 0a e sáb. às 23h, noScala I. Av. Afranio de Mello Franco. 290 (239-4448). Ingressos do 3a a 5a e dom, a CZ$ 500,00e 0a e sáb, a CZS 700.00. Até dia Io de maio.
TEREZINHA DE JE8US E MARINÈS E SUAGENTE —• Show das cantoras o compositoras
com a participação do aanfoneiro Severo e aeuregional. De 3a a 8áb, 18h30min. na Sala

Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. Ingres-
soa a CZS 150,00. Até sábado.
ALMIR OUINETO — Apresentação do pagodei-ro acompanhado do Samba Som Sete. Teatro da
SUAM, Pça. das Nações. BB (280-7082). De 2a a
sáb., às 19h. Ingressos a CZS 250,00. Até
sábado.
CORAÇÃO ACESO — Show do cantor Wando e
conjunto. Gafieira Asa Branoa, Av. Mem de Sá,
17 (252-4428) De 4a a sáb. ds 23h e dom, ds
20h30min. Ingressos 4a e 5a a CZS 700,00; 0a e
sdb a CZS 1.000,00 e dom a CZS 600,00. Até dia
1° de maio.
CHORO ELÉTRICO — Apresentação do quarte-to formado por Alceu Mala (cavaquinho), Cláu-
dio Jorge (guitarra), Ivan Machado (baixo) o
Paulinho Black (bateria). De 3a a sábado.às
21h, na Sala Funarte Sldney Miller, Rua Araú-
Jo Porto Alegre, 80 (297-6116). Ingressos a CZS
150,00. Até dia 16.
GAL COSTA — Show da cantora acompanhada
de conjunto. Direçáo de Roberto Talma. Scala
2, Av. Afránio de Melo Franco. 290 (239-4448).
8a, ds 21h30min; 6a e sdb. ds 22h e dom, ds 21h.
Ingressos 5a e dom. a CZS 800.00, poltrona o
CZS 1 mil, lugar na mesa; 0a e sáb a CZS 1 mil,
poltrona e a CZS 1.200,00, lugar na mesa.
AS MULHERE8 NEGRAS — Show da banda
formada por André Abujanra (guitarra, imple-
mentos o vocal) e Maurício Pereira (saxofones e
vocal). De 4a a dom., às 21 h, no Teatro Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 03 (207-7098).
Ingressos a CZS 300,00. Até domingo.
CANTAMÉRICA —- Apresentação de músicas
latino-americanas. 6a. ds 21h30mln. na Rua
Lauro Miller, 1. (259-3093). Ingressos a CZS
250,00. Sem consumação.
SEIS E MEIA — Show de Neguinho da Beija-
Flor e Jovelina Pérola Negra. Teatro João Cae-
tano, Pça Tiradentes, s/n° (221-0305). De 2a a 0a
I8h30min. Ingressos a CZS 200,00. Último
dia.
SHADOW JAZZ — Apresentação de Paul Donat
(violão) e Maria Hiort-Petersen (voz e violão). 6a
às 21h30min, na Aliança Francesa de Copaca-
bana, Rua Duvivier, 43 (541-9497). Ingressos a
CZS 250,OO.

BARES
PAULINHO DA VIOLA — Show do cantor,
compositor e violonista. De 5a a sáb, às
22h30min, no New Let it be. Rua Siqueira
Campos. 206 (235-3619). Courvet a CZS
1.200,00. Consumação a CZS 800,00.
TITO MADI — Show do cantor e compositor,
acompanhado por Alberto Chimelli (piano e
teclados) e Chiqulto Braga (violão e guitarra).
5a, ãs 22h30min e 6a e sáb. da 23h30min, no
Boteooteoo. Av. 28 de setembro, 205 (204-2727
e 278-2314). Couvert 5a, a CZS 400,00 e 0a e
sdb, a CZS 500,00. Consumação igual ao oou-
vert. Ató amanhã.
REVENDO AMIGOS — Show com Turíbio San-
tos (violão), Francisco Frias (violão) e Ricardo
Costa (percussão). De 4a a sáb, às 23h e
OhSOmin. no Mistura Fina de Ipanema. Rua
Garcia D Ávila, 15 (267-6586). Couvort 4a e 5a.
a CZS 000.oo e 0a e sáb, a CZS 800.00. Consu-
mação igual ao couvert. Até amanhã.

PREVISÃO DO TEMPO — Show de Marcos
Valle acompanhado de Ivo Caldas (bateria),
Alex Malheiroa (baixo) e Idriaa Boudrloua
(sax). 4a, 5a e dom, às 22h e 8a o sáb, às
23h30min, no Un Doux Trois, Av Bartolomeu
Mitre, 123 (239-0198). Couvert a CZS 800,00
(4°, 5a o dom) e a CZS 800,00 (6a e sáb). Até
domingo.
VINHAS 88 — Apresentação do pianista Luiz -
Carlos Vinhas. De 3a a sdb, ds 23h, no Alô Alô,
Rua Bardo da Torro. 368(521-1460). Couvert a
CZS 400,00, (2a, 3a e dom), a CZS 520.00 (4a e
5a) e a CZS 600,00 (6a o sdb). Consumação 6a e
sáb, a CZS 1.000,00.
SÉRGIO DIAS — Show do guitarrista acompa-
nhado de banda e de vocalistas do grupo Inimi-
gos do Rei. Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth.
709 (227-2447). De 4a a sáb, àB 22h30min.
Couvert 4a o 5a a CZS 600,00 e do 6a o sáb a CZS
700,00. Conaumaçáo a CZS 300,00. Ató
amanhã.
ACONTECÊNCIA —• Show do cantor o violonia-
ta Cláudio Nucci. 6a e sáb. áa 23h e dom, às
21h, no Paraty, Rua Pres. Domiciano, 210.
Nitorói (714-3578). Couvert a CZS 450.00.
TÚNEL DO TEMPO — Show do conjunto. 8a e
8áb, às 22h30min, no Botanio, Rua Pacheco
Leão, 70 (274-0742). Couvert a CZS 350,00.
JOSE ALEXANDRE — Show do cantor e violo-
niata. Participação de Biba Thompson e Enan
Almemara (violão e voz). 0a e sáb. às 23h, no
Beco da Pimenta, Rua Real Grandeza, 170
(200-5740). Couvert a CZS 200,00.
O VIRO DO IPIRANGA — 0a e sáb, às
22h30min, show com o cantor e violonista
Levy Bastos. Dom, àa 21h, grupo Criatal de
Quartzo. Rua Ipiranga, 54 (225-4702). Couvert
0a e aáb, a CZS 300,00 e dom, a CZS 200,00.
NO NA MADEIRA—6a e sáb, ds 23h, grupo Cia
do Cais e dom, às 2lh, grupo Bagagem. Av.
Almte. Tamandaró, 810 (709-2308). Couvert 8a
e sáb, a CZS 250,00 e dom, a CZS 150,00.
CANTO DA VILA — 0a, show do cantor Hygino
e do violonista Alexandre Rocha e sáb, a canto-
ra Leila Góes e o guitarrista Jo8é Carlos. Sem-
pre às 22h, na Rua Visconde de Abaetó, 139
(208-9171). Couvert a CZS 100,00.
MARIA MARIA — 6a, ds 18h. show do Guto
Reaende e às 22h, grupo Tiro Certeiro. Sáb, às
22h30min, grupo Tiro Certeiro. Rua Barão de
Itambi, 73 (881-1388). Couvert a CZS 180,00.
EXISTE UM LUGAR — 6a. show com o grupoAnalfa e sáb, grupo Terra Molhada. Sempre a
partir das 24h, Estrada das Furnas, 3001 (399-4588). Couvert a CZS 350,00.
MADE IN BRAZIL — 6a, grupo Terra e grupo A
Trilha. Sáb, grupo Terra e grupo Analfa. Sem-
pre a partir das 22h, na Rua Armando Lombar-
dl, 1000 (399-2771). Couvert, a CZS 300,00.

HOTÉIS
IDÉIA FIXA — Show do grupo. Repertório dos
Beatles. One-Twenty-One. Hotel Sheraton, Av.
Niemeyer. 121 (274-1122). De 5a a sáb. às 24h.
Consumação a CZS 000.00. Sem couvert. Esta-
cionamento gratuito.
CA SHEARS — Show do cantor norte-
americano. De 3a a 5a, às 23h e 0a e sáb. às 24h.
Couvert de dom a 5a a CZS 300,00 e 6a e sab a
CZS 400.00. Hotel Intercontinental, bar Jakui.
Av. Prefeito Mendes de Morais. 222 (322-2200).

PAGODES E GAFIEIRAS
AFRA SOUNDS STARS e KILAPANGA — Apre-
sentação de ritmoa do norte de Angola e jaza e
samba. 0a, às 19h e sáb, às 23h, no D'Afrioa,
Rua André Cavalcanti, 58, (242-4139). Couvert
a CZS 300,00.- CREPÚSCULO DE CUBATÀO — Discoteca e
videos. 6a e sdb, ds 24h, na Rua Barata Ribeiro.
543 (235-2045). Consumação a CZS 600,00.
DOMINGUEIRA VOADORA — Bailo-show com
a Orquestra Tabajara. No intervalo. Chiquinha
Gonzaga Dança de Salão. Dom, às 22h, no
Circo Voador, Lapa. Ingressos a CZS 200,OO.
NEGA FULO — Programação: 0a, o grupo Se-
mente; sáb, conjunto Sambalaio e dom, conjun-
to Branco no Samba. 0a e sáb. as 2lh30min e
dom. às 21h. Couvert a CZS 200,00. RuaCde de
Irajá. 132 (200-0294).
SAMPAGODE — Show com as cantoras Ma-
riàngela e Bento Lazier. 0a e sáb. às 22h, Rua
Bernardo de Vascocelos, 839. Ingressos a CZS
25,00, mulher, e a CZS 50,00 homem.
PAGODE DO NOVA LAPA — Programação: 6a.
às 18h, conjunto Samba Seis e cantores; sáb, às
20h, conjunto Sayonara e cantore8. Apresenta-
çào de Rômulo Alencar. Rua da Lapa, 80 (242-
2240). Couvert a CZS 150,00.

HUMOR
JOÀO KLEBER — Show do humorista. Direção
de Chico Anísio. Teatro da Cidade, Av. Epitdoio
Pessoa, 1664 (247-3292). De 5a a dom. àa
21h30min Ingreaaoa a CZS 500,00. (14 anos)
OCTÁVIO CÉSAR CANTA A MULHER DOS
OUTROS — Apresentação do ator e comedian-
te. Teatro do Ibam, Lgo do Ibam, 1 (200-0022),
8a o 6a, ds 21h30min: sdb, ds 22h e dom. ds 20h.
Ingresaoa 5a e dom a CZS 400,00; 0a e aáb a CZS
500,00. Estacionamento próprio. Sábado come-
moração de 50 apreaentaçóea.

REVISTAS
O SASSARICO DAS BONECAS — Texto e dire-
çáo de Brigitte Blair. Com Marlene Caaanova.
Roberta Kim, Luiza Gaaparely. Milla Shinei-
der. Pamila Jonnea e outro8. Teatro Brigitte
Blair I. Rua Miguel de Lemos, 51 (521-2955).De 4a a dom, às 2lh30min. Ingressos a CZS
400,00.
AGORA SÓ COMO EM CASA — Texto de Ougu
Olimecha. Com Roberto Roney. Teatro Suam,
Praça das Nações, 88. (270-7082). De 5a a dom.
às 21h. Ingressos a CZS 300,00. Ató dia 17 de
abril.
BONECAS NA CON8TITUINTE — Revista cora
Marlene Caaanova. Roberta Kim. Pamela Jon«
nes e outros. Teatro Brigite Blair H. Rua Sena-
dor Dantas, 13 (220-5033). 3a. ds 18h30min e
2lhl5min; 4a a sáb., às 18h30min. Ingressos a
CZS 300,00.
O QUE É QUE ELAS TÊM... QUE EU NÃO
TENHO — Texto e direção de Brigitte Blair
Com Clovi8 Oierkens, Bianca Blonde. Walter
Costa. Teatro Brigitte Blair n Rua Senador
Dantas. 13 (220-5033). De 4a a sdb da
2ihl5min. e dom. às I8h30min e 2lhl5min
Ingressos de 4a a 0a a CZS 300,00; sáb e dom. a
CZS 400,00.
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coleção

Thyssen
MADRI — Mais de 700
quadros da coleção
Thyssen Bornemisza, a
mais importante do
mundo, ficarão expostos
a partir de 1989 — e pelo .
menos por 10 anos — em
Madri, segundo acordo .
assinado entre o
colecionador e o ministro,
espanhol da Cultura. Ã »
mulher do barão
Thyssen, a espanhola
Carmem Cervera, disse "

que a decisão foi tomada
em vista da projeção
cultural de Madri no
resto da Europa e sua"essencial importância^
para a América Latina".

A coleção que se
poderá admirar em
Madri incluirá obras
clássicas de mestres
espanhóis como
Zurbarán, El Greco (ao
lado, seu auto-retrato),

| Alonso Cano e Goya,
I junto a telas
I imprescindíveis para
I apreciar a trajetória de
I Picasso, Miró e Dali,
I além de uma ampla
I gama de criações de
I Tiepolo, Holbein,
I Rubens, Delacroix,
| Toulouse Lautrec, Degas
1 Mondrian, Kandinsky e-
8 Van Gogh.

Músico de jazz 
é baleado em LA

dos conjuntos Fifth Dimension e
The Crusaders, já havia ganho
outro Grammy em 1982, pelo te-
via da série Hill street blues, que
trata exatamente da violência na
Califórnia. Além disso, participou
de inúmeras gravações com as-
tros famosos, como Barbra Strei-
sand.

cofoi internado no hospital Josep
Medicai Center, onde sofreu uma
operação para conter a hemorra-
gia, e encontrava-se ontem em
estado estável, segundo um por-
ta-voz do hospital.

A policia informou que procu-
ra dois rapazes, ambos entre 14 e
17 anos. Carlton, ex-integrante

LOS ANGELES — O consa-
grado guitarrista de jazz Larry
Carlton, que conquistou um
Grammy este ano com seu LP
Discovery, foi ferido a tiros quar-
ta-feira à noite por dois jovens
que o atacaram de surpresa na
porta de seu edifício, o Hollywood
Hills. Baleado no pescoço, o rtlúsü

MALDITOS - As 20h30min- (London and Poland) o Livo Aid (Led Zeppelin. I4hismin. lBhlsmin. lBhlsmm, na Sala 15, "^ria^rogr^/sfnfonU Popular, do Ha-
Sabbath e Judas Priest). Domingo, is 14h. Rua da Assembleia, >0 610. dames GnatalU e Suite para Orque.tr. de Ca-

As aihaomin: rePr'30I'°sol21Thn«rrcti'oanBS (Llve^fe Pink Ftoyd™aivo*?!).™. Sala"de viDEO-CIENCIA - Exlbfjo de videos exibi- ie'sh,' Domtn^o^na Ca^a de°Cifltura Laura Alvim, Av. Video Tullula, Av. NUo Pe?anha. 308 - Duque n0 MAM. Atcrro. lngressos a CZS 150.00.
Vieira Souto, 170. yAMAEICUMA: RITUAL FEMIN1N0 DO ALTO mentourbano NfflMuscu.de Astronomia 
TV PIP.ATA — Exibicao de videos com The xiNGU — Video reallzado pelos indios Ama- Ciencias Afins. Rua General Uruca. 5Bb s.io ^

• Cure (The Hith Road). Echo and the Bunnymcn naui Kamavura o lanaoulii. Domingo, as 15h, Crlstovao. De 3a a 6", em sessoes connnuas. ¦ ¦ Kl.ll
(Porcupine). Duran Duran (At the lights Ko nQ Musou in(Ho Hua das Palmeiras. 55. das 9h as 20h. Entrada franca. v

^w^rdM^^iv^Jap&o) ^t^i^CulMPepsMs viDEO CIENCIA - Exibicao de videos sobre ciRCODTTAUA-EspeUieulotradiclonalltalla.
'• music) Domingo as lOh, no TV Plrata. Rua ciencia e tecnoloRia incluindo Pantanal. vida <T\ A TVTP' no com animals amestrados. magico. palhacos

Hento lisboa 64 ou morle?- Proolemas amblentais do Rio de I J f\ L\ 1/£1, e acrobatas. Av Alvorada, auroporto da Barra.Btnto Li Janeiro, Desenvolver o conservar e DoBenvol- A jjJj (325-1770). De 4" a 0\ as 21h; sab., as
VIDEOS NO CREPUSCULO — Hoje,vimento urbano. Ainanha, em sessfies conli- CARLTON DANCEFESTIVAL — Programa. 0a. uhSOmln. e aih e dom.. as 15h. 17h30min e
noite: Gaye Bikers on Acid (Drill Your Ow n das 10h ag 18h n0 Musou d0 Astrono- CARLTONI UA : japonesa. sob a dire- 20h Wrossos de arquibancada a CZS 300.00
Hole) o Stewart Coplandmta c Ci6ncias Afins. Rua General Bruce, 586 Dans de dois a^lO anos) e CZS 400.00
Amanha. a meia-noite.I^riW Column e urn _ S;l0 Crlst6vao. Entrada franca. Theater Jr companhia europeia sob a diretjao (adultos); cadeira a CZS 400.00 (crianca entre
coletanea incluindo New HUMOR BRASILEIRO - Exlblp&d ps_®tas Ihea^ # yan BoV(jn , 0 Bttllet do dois e 1Q ^, czs 600.00. oamarote (quutro
Certain Ratio ao vivo no em video: Impresso a bala. de Ricardo Favilla. _ Castro Alves. sob a dlretjao de Antfinio iURares) a CZS 3 mil. Venda com antecedenciaChester. No Crepusculo de Cuba.ao. Rua Bara- Frankslein Punk. de Eliane Fonsecu e Cao Teatro Nedorland8 D»„9 Thea- a,5s as 13h.ta Ribeiro, 543. Hamburfjuer. Roberto Rodrigues. de Tunico  -Mor^innn trruDo Daulista. Sempre, as
DOCUMENTARIOS & MUSICAIS - Exlbigao Amancio. Afundapio do Brasll de Mo Toledo, • P ,JlunlQl u ctnelandia (210- CIRCO HATARY - Circo de tres ij^e
do video Forbiden Zone, de Richard Elfman, Far. Mai. de Still, e a sene Os deietives com 2403) Intrressos a CZS 2.100,00. plateia e acrobatas, magicos. palhacos e o macaco no
com Danny Elfman. Amanha. as 20h e 22h, na joitlcolra da Baixada e O lobo ae estrepa. dt n0bre- a CZS 1.500.00. balcuo simples: a globo da morte. Pea. 11 (242-3164 e 2i
Casa de Cultura Laura Alvim. Av Vieira Sou- Still. Hoje. as 16h e amanha. as I6h e 18h na balcao nooro. a u » i#- mll, frlaa e 3a 17). 4ae 0», as 2ih: 5". As I7h o 21h: sab , as

• to 176. Casa de Cullura Laura Alvim. Av VieiraSou- ^750,00. gaier , 5U, 17h. ! Dh e 2 ih e dom.. as lOh. I5h. 17h.
"VfnEOS NO GIG - Hoje: Lod Zeppellri e Eric to' 17B' _ „ „ , , lOh e 21h. Ingressos do arquibancada a CZS
ClaDton in concert. Amanha: Johnny Winter VIDEO-SHOW — Exibicaode Stop Making Son-  200.00 (crianqas ate 10 anos) e CZS 300.00
special Domingo James Taylor In concert. so. com Talking Heads. Do 2 a dommgo. 11 JTTTOT^ (adultos): cadoira lateral a CZS 300.00 (crmn-
Sempro a pa^tU' das 20h, no GIG RoBtaurante ,4h. I6h. 18h. 20h. 2ah. 6" e.fvb.a/°c~^ MUolUA Us ate 10 anos, e CZS 500.00: (adultos): cadei-
Vidoo-Bar. Av. General San Martin, 629. tambiSm a meia-nolte. na Sala do Video Candido ra central a CZS 400.00 (crlanpas ate lOanosi
VIDEOS NO TULLULA - Hoje, as 20h: U-2 Mendo!" _ 

e^ISIo de ORQUESTRA S1NFONICA BRASILEIRA — e CZS HOODOO (adultos) e camarote (quatro
•(Live at Red Rocks) e The Cult (Live in London). OS SUPER GRUP08 DE ROC!K l2hlQ5min Conoerto sob a regencla do maestro Isaac Ka- lugares) a CZS 3 mil.

Amanita, as 16h, 18h30min, 21h. Iron Maiden video com o Queen. Hoje,
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Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Incluindo: MELHOR FILME I adaptapio de Ferreira Gullar e Joao das Neves. 5h"e,!me Karam. Teatro Clara Nunes. Rua Mar-LJa"^U' *** l.'.rAA Com os formandosdoCurso basicode atores da . de s Vicente. 52 3° (274-96961. De 4 a
MELHOR DIRETOR B6m3tdO B©rtOlUCCL UFF Teatro da UFF. Rua Miguel de Frias. 8j sab , as a lh30min. dom. as 19h e 2 lh30mirv

M ¦¦ TTn^ffTHfl NltSrti (7M-8080). 0aes4b.As21hedom..as t! ressos 4» e 5a a CZS-100.00.6" e sab. a CZS
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i^jfesaars'ssfBt m wm* VEJA 0 FUME CAMASREDONDAS,CASAISQUADRADOS- 500.00 t. .
.. ¦ IFIinilVRfl CENSURA SaxtodeRayCoonoyeJ6im:Chapman. Adapta- xjNHa QUE SER VOCE — Texto de Jostph

naBMMn j II III mil I ll n——B M™L 10 ANOS f^^^BSSSa^pire5aodeJ9%na- Bolo^ e Rente Taylor
a4 L« I tlH0B ; r„„ Bloch Angela Vieira, Maria pera Com Stella Freitas e Fla\ 10 GaKao Tea

i mitros Toatro da Praia. Rua Fran- ^ro Teroza Raquel. Rua Siquelra Campos, 143

Sexta-feirH Quarta-feira, 13 Quarta-feira, 20 E'SifSS;2S
. ¦ • 2inoomin, a >;no 00' 0a. e 2" sessao de dom a CZS oOO.Otr,

Rafael Edipo Sabia r»'^^y«BS|^gjSj|4y apfST-

Rabello e Rei Musical WW ssaafcrrtssass^

1- r> homenagema RP SSSeBSeKr^etiS
joaoCarios De M
Acc:c rmci Sofoc es Clara Nunes ¦¦¦ 2ihodTnilaf0^nte!ro 80heashaomin.edom,..fa-i9h• 2*m^te
MSjlb Dld^ll CZS 150.00. estudantes. higreesos 4tt, 5a a CZS 500,00 e tiK e sab a CZ5

. n. *' ^ - TEATHO ZIEMBINSKI —. ProgramapAo Deu 700.00. dom a CZS 600.00 As 6as. menoro&de
VlOlclO 6 rlcino Ifomino ' )LK^nTIHMV«vniiWw«wnW.RWK1X)BUflDUiH ladrao. de Herbert Daniel, direg&o de Maurice is anos pagam CZS 400.00 Dura?ao 2h Ci4

L—J MM(M JiKMMLN Vaneau A tres quarteirdes daqui. de Carlos anos)
Serao apresentadas Leitura StOo LSgSo ¦¦¦„! i 

KgSSST^SSXSS: tuTSSgt^^kSS
mi'icir^Q Hp interpretada apresentadas ju\amanro.\s^w\rnv[I^%JS51 Vaneau Com Walmor Chagas. Ana Rosa Pau Vielmond. Elaine da Silveira e Davicfmusicas ae l!.' ¦ . ^m\ini)W^M«)lua<Q.^\KW^NKlTi)l lo VUlacja. Silvia Aderne e outros. Rua brbano Mtxile ae^ieimona.t^ Aurimar Hocha. Av
Bach de texto para 24 musicas •«<«^07u ££»*>!»•DdL"' QpV . ^ ®M>n.RKMft».iSK?l ®iC-®S>to»W-«*..«l IngrresaosaC«8400.00. As3 8.50"Votaesco g4b 4s 21h e 33h e dom. as 20h30min
Mendelssohn, teatro de seu HORARldS ESPECIAIS toparacomeroiariose4s4 s, 50 ,c de descon Inprressos 5ft e dom a CZS 400.00 e 0a e sab a

rPDPrtnriO I 111 IL • mTTTI m—m—^ para estudantes CZS 500,00 Medicos e estudantes de medlctna
AlbenlZ' Anne | I ul Ulllr ffXnEBm ff3 ^^3 EU TE AMO - Texto e direcdo de Arnaldo tem 20-, de abatimento
rhnnin Apos pelo grupo niljlh ygMBBM Ua»n£jg. 1 IPftNEMA I Jllbor Com Bruna Lombardl e Paulo Joso. O TEMPO E A VIDA DE CARLOS E CARLOS-

H anrpspntacao Honll imar * i v ^ W ¦ 1 • k J mmi BiiBEfflSj Toatro do Arena. Rua Siqueira Campos. 143 |geiao e dlr6?ao de Emilio Blast Musicas de
Vi a-LoboS ; "^5 rieniumar J LllMlUH I icARAI rsa6-634B). De;4« a »4b,-'i« Slhaomln. dom. fi 'Arrigo Birnate e Hermellno Nader Com^Wil:havera arnmnanhado fcACl L___—_J 20h insres803 de 4" a aa o dom a C2S eoo.oo. 8on ,\guiar. Genesio do Barros e Miriam Ma-
F Nazareth ajHS sab a CZS 700.00 (14 anos). Domingocomemo- j j pe?a baseada na hisibria de Carlos La-" ' " debate com do coniunto DENNBOLWD l-acao de 100 apresenta?6es marca e Carlos Mariguela. Teatro Villa-Lobos.
Radames Gnattali, .... uu - s, __ <mtk Av prinCeffl^i.44tfi87®?5v,pe|»a.«*fO publico Virando a l C^T TPlll ¦ TrA , , CENASDEOUTONO —Texto deYukioMish-. as2lh30min.sabils20he22h30minedom.4a
Caroto 1H »^l Jl ir P.l l/l U ma Adaptae&o. dire«4o-e cenariot de Naum 10h e 2ih30min lngressos de 3a a 6 edom.a
T I'AKim Mesa I Vj VWA *¥ Alves de Souza Com Marieta Sovero. Silvia CZS 350.00 a sab, a CZS 400,00
lOm JUUI I "Qkperr' Um nme de PETER YATES m*A BuarquecEduardoLago.PariticipapAodeEd- AD0RAVEL ROOERIA - Texto, direcao e :r.-

r^. . U. A nnrn ni /n/l /imflnfn L SlftPtCT gg^l RardDuvivier(saxl Teatro Delfln. Rua H ^ temretacao de Rog^rla Participacao de Desi-LUltUra 6 UcjtrnVUI VIIIICllLU l6, 875 (268-43061. 2°e30. as21hJ0min,5 .is ree Tania Letierv e Greta de Windsor Teatro

| st^x&sssni^'S sr^RwrssaiR
AS 18h30 • ENTRADA FRANCA . _ 

f, „>,,eth saMujTl »r»:SKSS«...«. c«»-
ai mm Wk Mi MMtfIA ilkttlfR) BetU Com Antonio Grassl, Andrea Beltrao. Gonjupn Direcio de Paulo Afonso de Utta

A. JlfAfirvrln RMPlF^ S ® Mm W'WIIV owwwaiw Crlstina Perolra. Eliane Glardinl e outroe, Tea"- Com Sandra Barsottl. Narjara Turena. Si^nana.
/\UUiIAJi1U UU DINL/L. III £S WB JnHiMtik rtUSTlNA QATTI tro Oulelna. Rua Alcindo Guanabara. 17 <240- Q.jetroz. Hubo Oroes. Ramon Coe'.ho * owro*.

)<«% M?i M«jr-F Mm m 48791 De 4a a sib. as 2ih e dom, is 19h Teutro do America. Rua Campos Saies. 118
<1/Vk A 1 O Ci ihcolo *si- Mm lngressos 4". 5" e dom .u CZS 400.00.6" e sab 23.4.20001 De 5" a sab. is 2ihi5mln. dom.as

/W. L.niie. IUVJ ™ I. JUU3UIU .ogl A; 'si fSlsHf MM M MM a CZS 500.00 Hoje comemoraQio de 50 apre- a0h:3::itn Ir.gressos 5" a CZS 350.00. a1 a CZS-
^ x <; \ 3 y-^ m senta<;6es 450.00. sab e dom a CZS 500.00 Atedlal°dti
mmmi M UM HOMEM SOBRE O PARAPEITO DA PON- maio ...
J, « nriM/l AC OCTTI M dfl LEILAH ASSUNCAO TE - Texto de Guv Foissv Tradu?4o e direcio NOS TEMPOS DA JOVEM OUARDA - D.refAo
direcao: ODAVLAS PETTI * 06 LCIU«n «J9«r.V»~ "toVma Com Carlos Vereza e Clemen tie Renatb Kamerx Com Ana Lucia Cavalier:.

* WP te Vizcaino Teatro Joao Teotonio. Centra Clda de Assis. Caca Martir.ho e outros Teatro
ESPACO BNDESJWF c A>i t.m Cultural Cindldo Mendes. Rua du Assebl^la. do Contro Cultural Candido Mendes. Rua-Oca.

J.B.-LUANUA5CT8lbiUzao publics que faz da P^um t0 (m-aeas). de e» a sib. k» aih. e dom. is na Angelica us a1»e 3* i« :a^3pmU> ;
espelho no qual se reflete. MOCkSen UHZ 18h30mlne21h lngressosaCZSSOO.OOeCZS sab. as 24h lngressos 2 e3 aCZS400.00eB
350,00, estudantes Dura^uo ihl5mm il4 e sab a CZS 450.00

IQTn I? V-!ijnVifMh Savatla DfODOrciOna mementos anosl Ate domingo LONQA JORNADA NOITE ADENTRO — Texto
———————i»Bl ISTO E - hlizabelll iavaiia proporciuiia I" C,iswi0 de EdgeAe O'Neill Dlre<;4o de Rubens Lima

mlensos e comovent«. X"'0ra t auEM PROORAMA ACAO COMPUTA CONFU- Junlcif Com Augusto Pessoa. Cesar Pimema.
KBi VSAO — Comedia de Anthony Marriott e Bob Evelyn Meira Lima. Qllberto Torres e Sonia
figg "I n rl nan. 111A NUA 4 teatro didilico para rir. Grant Traducio do Marisa D MUray Direcao Alves Ccntro do Letras c Artos UNI-RIO, Av,

&SeA df lin^ Eum espeticulo para queni gosta de de AttUo Ricco Com Den-.se Fraga. Georgia PaslL.ur. 436 De4»asab.is21h.dom.as20h

MANCHETE - uraa critica interessante que De4*aa».is dea ^ad°e ^esrediscute um tema inesgOt^veli a rela^fio glhismln. sib, is 20h e 2Sh30min e dom, is nrta niM.itBr RuadoCatete 338(865-0933).
homem-mulher. Uma^ela mterpretacaode 1Bhe2ihi5min lngressos 4« a czs 500.0ciw»» »

I Bh l_|f^ mk nji |ji |J Savallaeotivio Augusta MarhBerg a czs 000.00.0' e sab a czs eoo.oo, dom a czs ts™ e abni
I V f. -JEATBO NEl^ONROpRiaUES
IL., infflli I —AV B«piibllca do Paraqutf. 6#q. C/A». CNl® • 2«-0»#a Rasl Dire<;io de Paulo Mamede Com Sergio ,,h „ rinm 1Bh. lngressos a CZS 200.00 e

e 6* ii:00h 0* e $A6. 2i:30h. tk)MlNQO 20«Jh czs 150.00. estudantes •
•WAC.OHAM.MTO NA OA«AO«M DO T.ATHO

mMU tlMUKi namB aoolo iQRWAL POBRASIL infrressos4ae5aaCZS500.00.6u Casa do Estudante Univorsltario. Av Rui Bar-
pOTjBPiPllMWiWPBWpy^ SLmJ mmmmmmmSm t SAHa CZ8 7SS00 e dom a CZS 000.00. 6» bosa. 762 (551.3347V Sab. as aih e dom. As

meroresde is anos a CZS 350.00 At6dia i°de 19h lngressos a CZS 250.00 Ate dia 1 de
Wk*Ug! L11 :i maio ®'°
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TEATRO
REÇOMEN^Ç^^«4?i^
THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO: 1B14
1945 — Soleçào das músicas mais significa-
üvas do teatro musical pesquisadas por
Luiz Antônio Martlnez Correia (tainbeir. na
direção) d Marshall Netherland. Com Caique
Ferreira. Sheila Matos. Andréa Dantas. An-
nabel. Albernaz, Jorge Maia e Fábio Pilar
Saborosa revisio do um período em que a
mUslca no teatro brasileiro ora pretexta pa-
ra comentar a vida nacional. Com produção
cuidada, cantores afinados e permanente
bom humor, o espetáculo oferece a platéia a
possibilidade de assisti-lo em estado do pu-
ro prazer. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim.
33 (240*1135). De 4a a sáb, ás 21 h; dom. às
l9h. Ingressos 4a e 5a CZS 400.00; do 0a a
dom . a CZS 500,00. Duração: ih30nün(18
anos).
DONA DOIDA: UM INTERLUDIO - Texto
de Adélia Prado. Direção de Saum Alves de
Souza. Com Fernanda Montenegro. Com a
mesma simplicidade da fala de Adélia Pra-
do. a montagem Dona Doida: um interlúdio
sintetiza numa interpretação altamente
emocional o técnica de Fernanda Montene-
g-ro. a força de palavras retiradas de uma
experiência literária que se nutre do cotidia-
no. Em Ihisrain de espetáculo, a atriz e a
platéia se impreg;nam de uma obra que alem
de sua qualidade, se confirma por sua since-
ridade. Teatro Delfin. Rua Humaitá, 275
(206-4300). De 4K a sãb. às 2lh30min: dom.
us lSh e 20h30inin. Ingressos de 4a e V* a
CZS 000.00. 0a e dom a CZS 700.00 e sáb a
CZS 800.00.

O INSPETOR OERAL — Texto de Ntcolal Oo-
gol. Direção de Alice Carvalho. Traduçao e
adaptação de Ferreira Qullar e João das N'eves.
Com os formandos do Curso básico de atores da
UFF Toatro da UFF. Rua Miguel de Frias. 8.
Niterói (717-8080). 0a e sáb. is 21h edom.. os
I8h e 2lh. Ingressos a CZS 300,00. Até dia 1
de maio. (10 anos).
SIMPLESMENTE DRUMMOND - Texto de
Carlos Drummond do Andrade. Direção de Sil-
vio Campanha. Com Luiz Medronho. Alair
Mendes. Enori Airam e Abelardo Ju"l°F; Sala
Vianinha. Rua do Catete, 243 (205-0248). 0 e
sab. as 21h e dom is 19h. Ingressos a CZS
250.00. Direção: lhlOmln (14 anos).
CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADOS —
Texto de Ray Cooney e John Chapman. Adapta-
cào de João Bethencouxt. Direção de José Rena-
to. Com Jonan Bloch, Angela Vieira, Maria
Ferreira e outros. Toatro da Praia, Rua Fran-
cisco Sá. 88 (287-7794). De 4 a 6 . as
2 lh30min; sáb. is 20h e 22hl5min o.dom.às
181i o 21 h. Ingressos 4a e 5a a CZS 50°.°°''
CZS 700.00; sáb a CZS 800,00 e dom a C
000.00.
ALUGA.SE UMA BARRIGA - Texto de Juran-
dir Pereira. Dlroçio de César Amorlm. Com
Marcollo Calleia. Marcelo Pérola. Orlando Me-
rola e outros. Teatro do Clube Municipal. Rua
Haddock Lobo. 359/4° (284-2045). 6 e sáb. as
2ih e dom. às 20h. Ingressos a CZS 250,00 e
CZS 150,00, estudantes.
TEATRO ZIEMBINSKI —. Programação Dou
ladrão, de Herbert Daniel, direção de Maurice
\raneau. A três quarteirões daqui, de Carlos
Henrique Escobar, direção de YValmor Chagas
e ?. de Millòr Fernandes, direção de Maurice
Vaneau Com Walmor Chagas. Ana Rosa. Pau-
lo Villaça, Silvia Aderne e outros. Rua Urbano
Duarte, 22 (228-3071). De 3a a dom. às 20n
Ingressos a CzS 400.00 Às 3"s. 50^ dedescon-
to para comerciários e às 4as, 50?c de desconto
para estudantes
EU TE AMO — Texto e direção de Arnaldo
Jabor Com Bruna Lombardi e Paulo Jose.
Teatro do Arena. Rua Siqueira Campos. 143
(235-5348). De.4a a sáb, às 2 lh30inin. dom. às
20h Ingressos de 4U a 8a e dom a Czb 000.00,
sáb a CZS 700.00 (14 anos). Domingo comemo-
raçáo de 100 apresentações
CENAS DE OUTONO — Texto de Yuklo Mishi
ma Adaptação, direção e cenários de Naum
Alves de Souza Com Marieta Severo, Silvia
Buarque e Eduardo Lago. Pariticipaçáo de Ed-
gard Duvivier (sax). Toatro Delfin. Rua Humai-
tá. 275 (200-4300). 2o e 3o. às 21h30min. 5 . às
17h, sab, às 19h Ingressos 2", 3a e 5a a CZS
500.00 e sáb a CZS 000.00 Até dia 30 de abril
O AMIGO DA ONÇA — Texto de Chico Caruso,
com colaboração de Nuni Direção de Paulo
Bettí Com Antônio Grassi, Andréa Beltrão.
Cristina Pereira, Ellane Giardini e outros Tea-
tro 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; 0a e sab
a CZS 500,00 Hoje comemoração de 50 apre-
sentaçóes
UM HOMEM SOBRE O PARAPEITO DA PON-
TE — Texto de Guy Foissv Tradução e direção
de Carlos Vereza Com Carlos Vereza e Clemen-
te Vlzcaíno Teatro Joio Teotónio. Centro
Cultural Cândido Mendes. Rua da Asseblèla.
10 (224-8022). de 5a a sáb. às 21h. e dom. às
18h30min e 21 h Ingressos a CZS 500.00 e CZS
350,00. estudantes Duração lhlõmm »14
anos) Até domingo
QUEM PROORAMA AÇÀO COMPUTA CONFU-
SÃO — Comedia de Anthony Marriott e Bob
Grant Tradução de Marisa D Murav Direçào
de Attilo Ricco Com Denise Fraga. Geórgia
Gornide. itamar Vital. José Augusto Branco.
Lúcia Alves, Rogério Cardoso. Paulo CastelU e
Mareio Augusto Teatro Princesa Isabol. Av
Princesa Isabel. 186 (275-3346) De 4a a 6a. is
21hi5min. sáb, is 20h e 22h30min e dom, is
18h e 21hl5min Ingressos 4* a CZS 500.00.5a
a CZS 000,00.0a e sáb a CZS 800.00; dom a CZS
700,00
A CERIMÔNIA DO ADEUS — Texto de Mauro
Rasl Direção de Paulo Mamede Com Sérçlo
Brito, Iara Amaral, Natália Tlmberg e Marcos
Frota Teatro do» Quatro, Rua Marquês de São
Vicente. 52 2o andar (274-9895) De 4a à 8a
às 21h30min Sáb, is 20h e 22h30min Dom.
às 18h e 21 h Ingressos 4a e 5a a CZS 500.00.8a
e sab a CZS 700.00 e dom a CZS 600.00. 6a.
menores de 18 anos a CZS 350,00 Até dia 1° de
maio

UMA PEÇA POR OUTRA - Texto de Jean
Tardieu Direção de Eduardo Tolentino-de
Araújo. Com o grupo TAPA. Teatro da Casa do
Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto. 170
(227-2444). De 4a a sáb. as 21h30min. e dom*,
às 20h. Ingressos 4ae5aaCZS4OO.OO;0Re.doni
a CZS 500.00 e sáb. a CZS 000,00. Até dia 1§ dç
maio.
LUA NUA — Texto de Leilah Assunção. Dire-
çào de Odlavas Petti. Com Elizabeth Savalla,
Otávio Augusto e Maria Cristina Gatti. Teatro
Nelson Rodrigues (ex-BNH). Av República do
Paraguai esquina de Av Chile (202-0942). 4a e
5a. as 21 h. 0a. sáb e feriados às 21 h30min; dom.
às 20h Ingressos de 4a e 5a. a CZS 000.00; de 0a
a dom e feriados a CZS 700.00. Desconto do
õO^r para menores de 21 anos. Duraçào:
lh20min (14 anos). Estacionamento grátis na
garagem ao prédio e ponto de taxi no local..
NOVIÇAS REBELDES — Musical de Dan Gog-
gin. Tradução e adaptação de Flávio Marinho
Direção de Wolf Maya. Com Cininha de Paula.
Steila Miranda. Rosa Maria. Dudu Moraes.
Sylvia Massari, Botina Vianny. entre outras.
Teatro Copacabana, Av N. S. Copacabana* 327
(255-7070). De 4a a 6a, às 21h30mln. sáb.. a?
20h e 22h30min. dom., ás l9h e 21h30nün
Vesperal de 56, às 17h. Ingressos 4a e '5a è
vesperal a CZS 500.00. e de 6a a dom., a CZS
000,00
CASA DA VIUVA COSTA — Texto de Antonio
Tavernard o Fernando Castro Direção de Wlai}
Lima. Com Mário Filé. Sandoval Júnior. Deni*
se Bandeira. Paulo Pinto e Gomes de Lima,
entre outros. Teatro Glauco Rocha, Av R:o
Branco, 179 (220-0259). De 4^ a 6". as 21 h-Sáb.
às 20h o 22h o dom, as lDh Ingressos a CZS
350.00 (4a. 5a e dom) e a CZS 400.00 (0U e sáb).
Até dia 17
AS SEREIAS DA ZONA SUL — Texto de Vicen»
te Pereira e Miguel Falabella. Direcáo de Jac.
queime Laurence. Com Miguel Falabella eGui;
lherme Karam. Toatro Clara Nunes. Rua Mar-
quês de S. Vicente. 52 3o (274-96961. De 4a a
sab . às 2ih30min. dom. às I9h e 2lh30min.
Ingressos 4a e 5a a CZS 400.00. 6a e sab.. a CZs
600.00 e dom., a CZS 500.00. Entrega de in-
gressos a domicilio. (14 anos),
o ENCONTRO MARCADO — Texto de Fernan-
do Sabino Adaptação de Paulo Afonso de Li-
ma Direção de Augusto Boal. Com Ana Luiza
Foliv. Anna Cotrim. Isolda Cresta e Guilherme
Corrêa. Rua Marquês de S Vicente. 52 (274-
7240) 2a e 3a. às 21h30min e 6a, as 18h
Ingressos 2" e 3a a CZS 500.00 de 4" a 6a a CZS
500.00 e CZS 400.00. estudante ate 18 anos.
TINHA QUE SER VOCÊ — Texto de Joseph
Bologr.a e Renée Taylor Direção de Marfiia
Pera Com Steila Freitas e Flávio Galváo Toa-
•tro Tereza Raquel. Rua Siqueira Campos. 143
(235-1113) De 4a a Sáb. is 2 lh30min, dom. as
19h o 2ih30min Ingressos 4a e 5a a CZS
500 00 0a. e 2a sessão de dom a CZS 000,00;
sáb e Ia sessão de dom a CZS 700.00 Duração:
lhSOmin (14 anos). « .
TRIBUTO — Comédia de Bernard Slade Tfa4u;
çào de Paulo Autran. Direção de Antônio Mer-
cado. Com Jorge Doria. Monique Laffond. Cis-
sa Guimarães. Felipe Martins e outros Teatro
Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente. 52 3.
(274-7246). De 4a a 6". as 21h30min. sáb..
20h e 22h30min. e dom., às 19h e 21h30min
Ingressos 4a, 5a a CZS 500,00 e 6a e sab a CZS
700.00, dom a CZS 600.00 As 0as. menores-do
18 anos pagam CZS 400,00 Duraçào 2h (14
anos)
UM CASO CLÍNICO — Texto de J A Tor,-e-j
Fontes Direção de Moncho Rodriguez Com
Marle de Vielmond. Elaine da Silveira e David
Miguel Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av
Ataulfo de Paiva. 269 (239-1498). 5a ás 21h, 6a.
e sáb, às 21h e 23h e dom. às 20h30min
Ingressos 5a e dom a CZS 400.00 e 0a e sab a
CZS 500.00 Médicos e estudantes de medicina
tem 20^ de abatimento
O TEMPO E A VIDA DE CARLOS E CARLOS -
Texto e direção de Emílio Biasl Músicas de
Arrigò Barnabé e Hermellno Nader Com Wll-
son Aguiar. Genésio de Barros e Míriam Ma-,
hler Peça baseada na história de Carlos La-
marca e Carlos Mariguela. Toatro Villa-Lobòs,'
Av Princesa Isabel. 440 (275-0095) De 3a a 0a;
às 21h30min. sáb às 20h e 22h30min e dom.is
I9h e 21h30nün Ingressos de 3a a 6a e dom, a
CZS 350.00 a sab. a CZS 400.00
ADORÁVEL ROOÉRIA — Texto, direção e in-
terpretação de Rogérla Participação de Desi-
ree. Tania Letiery e Greta de Windsor Teatro
do Sosc de .Moritl. Rua Tenente Manoel Alva.
rer.ga Ribeiro, 06 De 6a a dom. às 201130^^^
Ingressos a CzS 300.00 ^
A GRANDE REVISTA Texto de Cláudio'
Gonzaga Direção de Paulo Afonso de Litíla'
Com Sandra Barsotti. Narjara Turetta. Suiana-
Queiroz. Hugo Gross. Ramon Coelho e ovíros..
Teatro do América. Rua Campos Sales. 118
234-2000) De 5a a sáb. às 2lhl5min. dom. às
20hl5min Ingressos 5a a CZS 350.00.0a a CZS-
450.00. sab edom a CZS 500.00 Ate dia ^-da
maio «»• »
NOS TEMPOS DA JOVEM GUARDA - Direção
de Renato Kamerx Com Ana Lúcia Cavauerív
Cida de Assis, Cacá Martir.ho o outros Teatro
do Centro Cultural Cândido Mondes. Rua.Jc:i-
na Angélica. 63 2a e 3a às 21r.30mln e 6a e
sab. às 24h Ingressos 2a e 3a a CZS 400.00 e 0a
e sab a CZS 450.00
LONGA JORNADA NOITE ADENTRO — Texto
de Eu gene 0'Neill Direçào de Rubens Lima
Júnior Com Augusto Pessoa, César Pimenta.
Evelyn Meira Lima. Gilber.o Torres e Soni»
Alves Centro de Letras e Artes UNI-RIO, Av.
Pasteur. 436 De 4a a sib. às 21h, dom. às 20h
Entrada franca. Até dia 24
ARMAGEDON — Adaptação de textos de Aris-
tofanes e direção de Maurício Abud Com-os
alunos da Casa de Artes de Laranjeiras. Teatro
Cacilda Becker. Rua do Catete. 338 (205-9933).
De 4a a dom. às 21h. Ingressos a CZS 250,00
Até dia 15 de abril.
EDIPO REI — Texto de Sófoclea. Direção de Dt*
Costa Paço Imperial. Pça 15 De 5a a sáb. àa
2lh e dom. às I9h. Ingressos a CZS 200.00 e
CZS 150,00. estudantes
A MULHER SEM PECADO — Texto de Nelson
Rodrigues. Com o grupo Encenarte Teatro"da"
Casa do Estudante Universitário. Av Rui Bar-
bosa. 762 (551-3347). Sáb. às 2ih e dom. ãs
19h. Ingressos a CZS 250,00 Até dia 1° de
maio >
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VÍDEOS
ESTRANHOS E MALDITOS — As 20h30min;
cllps com Tom Waits e A night with Lou Rood.
Às 21 h30min: reprise dos olips com Tom Waits
e The best of Elvis Costello &c The Attractions.' Domingo, na Casa de Cultura Laura Alvim. Av.
Vieira Souto, 170.
TV PIRATA — Exibição de vidoos com The

1 Cure (The Hith Road). Echo and tho Bunnymcn
(Porcupinc), Duran Duran (At the lights r:o
Down), Siouxaie and tho Banshees (nocturne),' Now Order (Live Japão) e The Cult (Pepsi is
music). Domingo, às 19h, no TV Pirata. Rua
Bento Lisboa, 04.
VÍDEOS NO CREPÚSCULO — Hoje, à meia-
noite: Gaye Bikers on Aoid (Drill Your Own
Hole) o Stewart Copoland (The Rythmnatist).
Amanhã, à meia-noite. Duritti Column e uma
coletânea incluindo New Order, James e A
Certain Ratio ao vivo no Hacienda em Man-
chester. No Crepúsculo de Cubatão, Rua Bara-

. ta Ribeiro, 543.
DOCUMENTÁRIOS & MUSICAIS — Exibição
do vídeo Forbiden Zone, de Richard Elfman,' com Danny Elfman. Amanhã, ás acih e 22h, na
Casa do Cultura Laura Alvim. Av Vieira Sou-

•to, 176."VÍDEOS NO OIO — Hoje: Lod Zeppellrt e Eric
Clapton in concert. Amanhã: Johnny Winter
spocial. Domingo: James Taylor ln concert.
Sempre a partir das 20h, no GIG Restaurante
Vídeo-Bar. Av. General San Martin, 629.
VÍDEOS NO TULLULA — Hoje, ás 20h: U-2' (Live at Red Rocks) e The Cult (Livo in London).
Amanhã, ás 10h. 18h30min, 211i. Iron Maldeil

(London and Poland) o Livo Aid (Led Zeppelin,
Sabbath e Judas Priest). Domingo, às I4h,
16h30min, 19h: Emerson. Lake and Paliner
(Live 73) e Pinlt Floyd (Livo 72). Nu Sala de
Vidoo Tullula, Av. NiloPeçanha. 308 —Duque
de Caxias.
YAMARICUMÁ: RITUAL FEMININO DO ALTO
XINGU — Vídeo realizado pelos índios Ama-
nauà Kamayurá e Ianaoulà. Domingo, às I5h,
no Museu do índio, Rua das Palmeiras. 55.
VÍDEO CIÊNCIA — Exibição de vídeos sobre
ciência e tecnologia incluindo Pantanal: vida
ou morte?. Problemas ambientais do Rio de
Janeiro, Desenvolver o conservar e Desenvol-
vimento urbano. Amanhã, em sessões conti-
nuas, das 10h ás 18h, no Museu de Astrono-
mia o Ciências Afins, Rua General Bruce, 580
— Sào Cristóvão. Entrada franca.
HUMOR BRASILEIRO — Exibição dos curtas
em vídeo: Impresso a bala. de Ricardo Favilla,
Frankstein Punk. de Eliane Fonsecu e Cao
Hamburg-uer, Roberto Rodrigues, de Tunico
Amancio. Afundaçáo do Brasil, de Mó Toledo,
Faz Mal. de Still. e a série Os detetives com A
feiticeira da Baixada e O lobo ao estrepa, de
Still. Hoje, às 16h e amanhã, às 16h e 18h, na
Casa de Cultura Laura Alvim, Av Vieira Sou-
to. 170.
VIDEO-SHOW — Exibição de Stop Making Sen-
se. com Talking Hoads. De 2" a domingo, ás
14h, 10h; 18h, 20h, 22h. 0'1 e sábado, sessões
também à meia-noite, na Sala do Vídeo Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63
OS SUPER GRUPOS DE ROCK - Exibição de
vídeo com o üueen. Hoje, as 12hl5min.

I4hi5min. íBhlSmih, I8hi6min, na Sala 15,
Rua da Assembléia, 10 616.

VÍDEO-CIÉNCIA — Exibição de videos exibi-
dos na 1" Mostra brasileira do filmo e vidoo em
ciência o tecnologia. Tema de hoje: Desenvolvi-
monto urbano. No Museu de Astronomia e
Ciências Afins. Rua General Bruce. 586 — São
Cristovão. De 3a a 6a. em sessões contínuas,
das 9h ás 20h. Entrada franca.

rahtchevsky Participação do Ueana Carneiro
Jazz Trio. Programa: Sinfonia Popular, de Ra-
damos Gnatalli i Suite para Orquestra de Ca^
mara o Jaiz Piano Trio. de Claude Bolling (1
audição na América Latina). Domingo, às 18h,
no MAM. Aterro. Ingressos a CZS 100,00.

DANÇA
CARLTON DANCE FESTIVAL- Programa: 0a.
Sankal Juku. companhia japonesa, sob a dire-
cão do Usnio Amagatsu; sáb, Nederlands Dans
Theater Jr., companhia européia sob a direção
de Jiri Kylian e Arlette van Boven e o Ballet do
Teatro Castro Alves, sob a direçào de Antônio
Carlos Cardoso; dom, Nederlands Dans Thea-
ter Jr. e Marzipan, grupo paulista. Sempre, as
2lh, no Teatro Municipal, Cinelândia (210-
2403). Ingressos a CZS 2.100,00, platéia e
balcão nobre; a CZS 1.500,00. balcão simples: a
CZS 750,00, a galeria e a CZS 15 mil, frisa e
camarote.

MUSICA

CIRCO

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —
Concerto sob a regência do maestro Isaac Ka-

CIRCO DTTAUA-Espetãculo tradicional italia-
no com animais amestrados, mágico, palhaços
e acrobatas. Av Alvorada, aeroporto da Barra.
(325-4770). De 4a a 6R. às 21h; sáb., às
I7h30min. e 2lh e dom., às I5h, 17h30min e
20h. Ingressos de arquibancada a CZS 300.00
(crianças de dois a 10 anos) e CZS 400.00
(adultos); cadeira a CZS 400.00 (criança entre
dois e 10 anos) e CZS 000.00: camarote (quatro
lugares) a CZS 3 mil. Venda com antecedencia
após as 13h.
CIRCO HATARY — Circo de três lonas, com
acrobatas, mágicos, palhaços e o macaco no
globo da morte. Pça. 11 (242-3104 e 242-
3217). 4"e0".ás21h.Sa.às 17h e 2 Ih; sãb. aa
lõh. 17h. lOhe 2ih edom., ás íoh, I3h. 17h.
l9h e 2lh. Ingressos do arquibancada a CZS
200,00 (crianças até 10 anos) e CZS 300.00
(adultos); cadeira lateral a CZS 300.00 (crian-
ças até 10 anos) e CZS 500,00; (adultos); cadei-
ra central a CZS 400,00 (crianças até 10 anos i
o CZS 000,00 (adultos) e camarote (quatro
lugares) a CZS 3 mil.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Programação

Cultural

ESPAÇO BNDES,

ÀS 18h30 • ENTRADA FRANCA

Auditório do BNDES

Av. Chile, 100 • 1? Subsolo

CRISTINA GATTI

direção: ODÂVLAS PETTI V de LEItAH ASSUNÇÃO

J.B. - LUA NUA sensibiliza o público, que IjtgSjjÉ&fóSl
espelho no qual se reflete, Mocksen Lua

ISTO É - Elizabeth Savalla proporciona momentos
intensos e comoventes. Sandra Castelo

O GLOBO - LUA NUA é teatro didático para rir,

a^ítíf"101"" 
"""fS £*»

ima critica interessante que
i inesgotável, a relação
Jma&ela interpretação de
Vususto. Marti B0%

manchete- U^H
rediscute um tema^^^B
horaem-mulher. UmaH
Savalla e Otávio Augusta

Serão apresentadas
músicas de
Bach,
Mendelssohn,
Albeniz,
Chopin,
Vilia-Lobos,
E. Nazareth,
Radamés Gnattali,
Garoto e
Tom Jobim

Leitura
interpretada
de texto para
teatro

Após a
apresentação
haverá
debate com
o público

Serão
apresentadas
24 músicas
de seu
repertório
pelo grupo
Henlumar
acompanhado
do conjunto
Virando a
Mesa

-Cultura é Desenvolvimento-
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sexta-feira, 8/4/88 o CADBRNO B o 9
JORNAL DO BRABIL —
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'^IH^Sp AS 
COBRAS  VERlSSIMO , Motivagfies novas que vao trazer-lhe boas perspectivas

fl£SQUl5A /^Cttt^rxst?*) ¦ GEMEOS — 21 de maio a 20 de junho
: ° ^wey YabicoJ Preve ecem hoje as boas indicagdes que marcaram os

> 4' r 
- 

1 f -if "Syr'Vvn— VX—"xPn^y-w diaspassados. Boapossibilidadedecrescimentomaterial.
]] f^d"-43 V QtjP Realizagao profissional muito forte. DisposigSo atevel e

]¦ -trato^favorecido em sua vivSncia de negdcios ligados a

I#' 

^ 

^ 

|

r? w \ iM I  ^ HHTsMouotr'N Uma boa disposigao geral marca a sexta-feira do aquaria-
^0^^ £ . ••^^'^/frente ce| 1 /e'umN  

v r\ /£)*•'• I HnEf^/ no. Seus assuntos materials, quando do interesse da
I f 

"% 9 GiTiMHA; / todo IP fe'Dois, )/nEMr\ -ft fe\ >~P | ——/weCKWft. familia e ligados a seu futuro, serao bem influenciados.

it jo Aiinroc ¦k8 ^^ep'^Mom8®u,";no
« #1^ ¦ #| ## I Ma || »l \ 

~5 
K ¦ PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de mar go

(? ^ » ifc >',¦ Para o pisciano a sexta-feira darS a boa possibilidade de
concretizar antigos pianos. Sorte acentuada. Ganhos ines-

'IQ r HH x . /Qfesv- *• rv-TR^^BlM *Vi perados em jogos e loteria. Satisfagao interior nos assun-
tos da familia. Amor em periodo neutro. Motive-se.

|M _^lf 1 WllFgS^^Hl Vitalidade.

I 3 ^Lm ^^ KIDFAROFA , TOM K.RYAN _^______——^^——

d if | #1*1^0 TV| /oU,popURAl \ —— " ^os°T^Aflo"lt!csoED! LOOOORIFO jerOnimo ferreira
f V . I f (sou EH,V««2{Sv j ^-rrr,. boxeador sob minma 

Jf B f ft / I ¦ iff I VfeAGffESSIVO / ( ) —A VTaSI ROUPA llMPfGENA PROBLEM A 7 Entene (6) devfriteconceitos.de-\ UflGARTO LAM- VsAS^ESSWO p,y/ ^ v CWI mo oonj 8Escolherl5l vendo ser enconiradov — . — — J/d^^K7\' C522S^3 IM £oZ4 9 Fazcr ondulagdes um sinonimo para ca-II 7^-1/^ V /A, Ab _ . (6) da um. com o niimoro
O \L' / r\ (T^ J yWKryQ^y IVf OA 10 Inchado (5) de letras entre paren-

(mkU r mmppl jmotbl / V. n Joeirar (5) tuses. todos comcga-y]^^mlus~\ J/x./xxxxxfflL p/\/\/^ / VjLjr 12 Medicamentofcito dospela letratmcialda
I _ V®^BIx5S^7 /A, All IA ) r- tvl comopio(6) palavra-chave. As le-
I i^1' lk ^ / i / \\T ^ 13 Nascimentodeum tras de lodos os sin6-I W\r/} Jw !rv ~ / A .\l ^Tr \ , EHUaS I I astro (4) nimos estao contidas

in /^n s$p Pif-«LaL -%®{^ U {SiSSSSiftw
I vf f i fil.xff >11 CEBOLINHA  MAURICIQDESOUSA If
I » Ml K rn W m Im M tm. Mm. M Im. ^ 1 r— ¦ —  MU.pMO— n « r 18 Rancoroso 17) ma n° 2823 Pal«vr«-I I Jm/ a V, C u9KeJi Woeful no \ P L |9 Su|eito a SnUs-ra chave: HEHMAFRO-

it| > meu COELMNHO 1 Abominar 151 20 Vertigem (4| DITISMO
I ¦ ^ j^- (—" ^ 2 dar o seu parecer Palavra-Chave pateials Hilemia His-

u _1©Vp> \ i^feBaU) V " £> (6) 12 Letras tonador. Hiade. Hirto.
I Sir*,JlJ \ I «» -NU" jtS^. ^ ©®Kfe> "xL- 3 Doido (51 Consiste o L0G0GRI- Hislonar, Hidromolra.
I „ , „ ¦ „ lhnn dn T.P fip pstreia e do ao // /W89/V/^ iaS lrys!&' r e 11 mBKRk U "V»® J# 4 Dnima musicado. FO em encontrarse Hisloria. Hidrolito. Ho-

Tdrik de Souza mao, ao Ijr ue CbUCld e uu dU // (gl ^foolw C%*> I ~1 I WW rr*)'S\ sen. dUlogo lala rtRlgido vocabu-- mbnda. Herdai Hora-
  VIVO que reciclou 0 pnmeiro re- V\ W r*" J \1 Jvs Qj Jj JLi/ ) doja lo. cuias vogals |4 es- no. Homeri Herma-

I " _ a i i - i.' _i i. - • ^ nnn/T vmiw^o foi TT^^X C- 5 Elemento de sim tao mscntas no quadro frodito. Hidra. Har6m.¦mTf A pele plastica de qua- pertono, o RPM corre numa fai- r/r^\ A^rv n°n » A sMsli) Vo^O (JySy\ boioAuwi aCima a0iado.aduei- Mdiosa Hesnat. Hor-
|m| tro coiotes dp tocaia, os xadesuperprodugaoquejustifi- /or>T^ 9li ^rfU1 PW 6 

Em que lugar wi ta. e dada uma reiacao »'¦ ^°"Ja
^ RPM voltam ao batente ca o preciosismo do acabamen- [ y/ O i-VT-JJJ.i^l I \3S2A- VWr*-—TJ ¦" 

~S|~"

em rotagao alterada. "Sem hori- to. Os quatro coiotes foi grava- —-1 c—XADREZ .ILUSKA SIMU
zonte claro eu vou, coragao em do entre os estudios Sigla (SP) toua DEAN YOUNG E STAN DRAKE copa mundial swift
rotagao", define Ponto de fuga, Light House, de Los Angeles, r;  I _.,rr,, „, CM qpreninn a-wa-l ^IraMOSABEPlSSoJI 0 GM in9|6s Jonathan Speelman passou a liderar. apbs a 4a
com o dedinho tropicalista de onde foi mixado em sistema di- Q^hw^ro |orvuu CAPE- pguou o cwtei- j v< rodada, o Copa Mundial de Xadrez s.w.i.f.t., queiesta sendo
Pericles CavalcanU, um incom- tfW.ficortee a matrissaodo IfeMS/ 

Sfcpreendido talento da geragao Grundenng Mastering da mes- po ^ Q <gKp| «— S °^5 men- bilidades de veneer. At6 o momento ele enfrentou seu conterrS-
I^VelOSO. O novo LP do RPM, OS ma cidade americana. Pela pri- ¦gOSflfe T~I ]tM njcl T i J Wfg$_ neo John Nunn e o iugoslavo Ljubojfivifc. com resultado de 2

quatro coiotes (CBS), langado meira vez o quarteto assina em r^^._ C i 5^1-If® MS 'TnsZZtvroto^^ '
I 0St3. semana, mixa n& ITlGSma conjlinto as musicas,^ mmm i l&' dor: Salov 1 Winants. Portisch 1 G.Sax e Sokolov 1 Nikolic. Nos
I faixa de onda 0 heavy pagode de significa uma altera?ao interna — )s^y/ Z^N~i demais terminaram empatados: Nogueiras X Andersson; Tal X

Bezerra da Silva e a perpussao na ordem do produto final, de P Ml, Karpov, Beliavsky x Vaganian; Timman X Seirawan; Nunn X
cosmetica de Paulinho da Cos- letras mais nebulosas, "projeto — ^ Ko^hnna6l4f ,man obteve a vitbria. contra

I ta, 0 green card favorito de nove pra conciliar,. deserto e mar FnMORT L FVERiSSIMOE MIGUEL PAIVA Winants, em apenas 35 lances de uma Abertura Moderna. Os
rentre dez meeastars america- como define a mesma Ponto de IiIIMWIvi outros tabuleiros terminaram empatados: Karpov X Portisch;
I nos. Dominam a danga dos coio- fuga. Com excegao dasnarmti- vagtln' x'liml^sarxBetavs^ eSa^x
l .tes reagrupados ap6s uma rui- vas Quatro coiotes e A dalia para cjantar /^i Wf W /te, pensei r?u&Wi cachorro. Nogueiras.

. dosa separagao as cadencias negra, o misterio permeia ate na casa /Jm) it_ SI I a casa fosse a pontuagao, ao longo das 4 primeiras rodadas: SpeeimaA
funk (A dalia negra solta um Um caso de amor assim ...,um
Uivo a James Brown de Paulo funk macerado com passagens- I U pts; Nunn tlngl). Vaganian'(URSS) e Andersson (Su6cia) 2.0 pts;
Ricardo) e balada, com muito solo de violao, bateria e um la- vcxi fst^ T) Sokolov iurss), Nikolic (lug). Seirawan (usa). Timman (Hoi) e
espago para teclados delirantes mento de sax no final. Em Part- Wf/ % B«lNCAMtX3?BB ^ ^ Nogueiras (Cuba) 1.5 pts; Winnants (Belg) e Sax (Hung) 1.0

I e guitarras desvairadas. Ame,ta- IGc • //\6 I I 11 \ \ , ( Destacamos uma partida de cada rodada mencionada.
I de progressiva do grupo, que JfiJL ¦ f \ Z>^C portisch x sax (ab ingtu) 3a rod*,

descende tan to do Genesis ' ' 1 m 1 DP4BD-C3BR2)C3BD-P4BD3)C3BR-C3BD4)P4D-PXP5|CXP
I nnontn n lnrin ram p filhn dn<5 TDTDTV/T Trnlfo -°3C 6)C3C -P3R 7IP3C -C4R 8IP4R -B5CD 9)D2R -P3D
| quanto o mdo pop e tuno aos (J JVL VOiL3j Si rRUZADAS carlos da silva ioip4bd-C3B hib2C-P4R i2)B2D-o-o i3)C5C-pxp uipxp-

Secos & Molhados, nao bnga , Tir i5)BxB -cxb 1610-0-0-bscr i7)D2D-BxT i8)TxB-CxPT+
com a ala negra, gutural, por ativa G SOltSl UH1 HORKONTAIS 1 processoolotrfinicodesJ^br h » » u a » » r 19)R1G -P3TD 20)DxPD -D7B 21)C7B -DxB 22)RxC -DxPR
obra de uma engenhosa monta- T Ia3 Jr— P^SrISb SSKaS
gem deefeitoscapazde romper nOVO L.F para _n 35)C6D+ («R|-O gGlO SlDGrianO dos t6CladOS 6 rr'PQ T1 n PQ correntes de freqOfincla duas correntes deJ^qflfijKial 36)CxT -R2D 37)C6D -RxP 38)CxPR -R3B 39)R4T -R4D 40)C5C-
temDerar a acidez das guitarras. & CAi±±\A.^*D diversas. ongmando pulsa<;6es. 10 nicho para ima- ^ mm R5B 41JP5B -P5T 42)C3T! (1 - 0)

rar\a RPM riptnnnil lim arSP- rklofoiQC gens, oratd.no. U dtomo primeiro m6s do calends- I _JH WINANTS X SPEELMAN (daf Moderna) 4* rod.Cada xvrMYl ueiOnOU um aroe plciltJldO, no lunissolar ludaico (corresponde rnaisoumenosao TJ iB17^ ¦P* 1P4D -P3D 21P4R -P3CR 3)C3BD -B2C 4)B5CR -C3BD 5)B5CD -
nal de instrumentos respeitavel t; fQ:VQ it JP — mtr-W— pstd 6)BxcV-PxB 7)cr2r-ticd eipsc-csb 9)0-0-B2CD

Lnb carrossel de timbres vertigi- COrrGHQO na 13^1X3^ nosso pais 
'Com aspecto vermilorme, e numa das HP 10)P3B-P3TR 11)B3R-0-0 12)D2D-R2T 13)TD1D_-P3_RJ_4)C4T_-

I nn<50<; Hn rii*sPO Fernando Delu- extremidades duas pequenas valvas com sulcos provi- ""TMB53 C2D 15)P4BD -D2R 16)TR1R -P4BR 17)P5R -TR1D 18)D5T -PxP
mii hranHin 11m flvaHnn 12 cor daS SUlDGrprOdllCOGS dos de denies, 13 banha (o corpo) em lama ou lodo ^HL_ I 19)DxPB -T1D.1BD 20)D5T -PxP 21)BxPD -P4R 221B7T -T1TD

I qui brandiu um uvation U cor- Jr -> medicinal, trata com banhos de lama, 15 amonlaco I! BV 23)B5B -D2B 24)T2D -P5R 25)PxP-PxP 26)T1BR -D1R 27)T1 1D
das, alterando-o com um Violao composio em que o hidrogdn.o & substltufdo pelo etilo. ^JPI -C4R 28)C6C -P6R 291T6D -G5C 30IB4D -T1D 31)BxB -TxT

I de niilon e guitarras Fender, ——¦| ifl 32)TxT -tid 33)TxT.-Dxt;34)B4D -dstr 35)C5D -D7B+i com
Jackson,Hondo e Steato 62 O . M 
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abVrIUe new york
I piloto LUIS SCiliaVOn naO 6COnO~ ncrs, 0 COnVlLO a QanQa OIQ la siQSoque.expnmeaId6iadeboca, 20 infiamaQSodas ———— ¦ ——J q campeSo Juvenil sovi6tico e Gurop6u Vassili Ivanchuk
I mizOU sielas e modelitos de te- shioned aproxima OS sussurros bainhas libro-sinoviais dos tendoes do punho. aepmpa- venceu por antecipa?5o o Campeonato Aberto da cidade de

.elados: Fairlight p II. Bo- sedutcres de Paulo Kicardo de 9^£SHHS8SS tetttfST
land Juplter-6, Juno 60, Juno seu emulo Roberto Carlos Qua- BSSSY eRTSSSS: gffJi,yggJSA.I 106, JX-10, JX-3P, S-50, MKS- se um haikai, O Quarto poder da cose num dos lados do casaco. das calgas. etc. para se plantas herbdeeas. ornamentals, da familia das compos- pr6ximos seguidores Nick de Firmian (USA). A. Groszpeter ;

1—20 EnSOniO Mirace Eso-l Pro- marE6m a larsa exploracao do abotoarsobreaoutrabanda.ondeestaoosbot6es.de tas. com mais de 3000 vanedades, cujas flores onginais Chung) e G. Garcia (Cuba) somavam menos 1,5 pts do Kder Ao |
I rvViof \T TVTirumnno- o' n irolho n\a fieriirinn nrnPTP«;<;ivn A pstrate- modo que estes n3° fi^uem ^ v,sta- t,ra estreita de capituios grandes ou pequenos de iiguias verme- t6rmino do evento o vice ficou para Garcia que ganhou de BorisI phet V, Minimoog e O vclno pia- Ilgurino progrcssivo. pano ou de pape| com que num |,vr0t so prendem l^as, aveludadas. e disco amarelo. 8 pelfcula muito Gulko pois OS outros dois empataram 0 jogo
I no acustico. O batera Paulo ffia do caos abre com berimbaus mapas.estampasouquadrosforadotexto.oucomque fina. praticamente sem resistfincia. que ds vezes se. ' DIAGRAMA 499¦ uvwuwiw. w muuv CA O CO nnm«ntA a rin Inmho «m rflrtns trahalhos 'orma na superflcie de um concreto apbs o seu J Pens 1946
I (P.A.) Pagni revezou-se entre a de briga a despeito da postura (pi.). 25 inMncia de Deus na alma das pessoas, langamento, 9 cada uma das seis divisOes de cada 1b6-r2R4-2Dp4-2t5-3B4-8-8-8.
I aoarelhagem acustica Yamaha obscura ("No pensamento, em segundo cs cremes, 27 antigo logo alncano de tr§oatenienseantiga, 14 que tem uma so asa 18 —•
I o o monhinn TtTtTt 1 Tom naircrnsn: cpm Iil7 mnmPOT)^ VPTT1 quadrlcula um labuleirocom 12 concavidades em que a ultima sllaba de uma palavra que iracia o p6 de um Q HH IK. R ;lI e a drum machine DDD-1. Tam- cavernas sem lUZ, morcegos vem OS dois parceiros vao colocando pequenos Irutos. ou verso grego ou latino, pausa na sexia sllaba do verso u <*¦
Ibemespanc0utumbad0ras.de- e voam"). Show it to me evoca dondeosvaotetirando.28 meu.minha,29 nobre alexandnno. 20 elevagaodavozemumadassllabas 7 <B SfiSg

dilhou teclados e encaixou bac- anglicismo de London London, M B
kine vocals. Alem da V0Z ^s tan to quanto a melodia de dtomo segundo m®oanosanto entre oshebreus,e t redemoinho de pdlos no peito ou nos quartos da m S«i » S#
vezes fragmentada em big close- Quarto poder lembra o Olhar ST^i^n^te* mST«^Sl!S £ «&«*$* 

"w^.iigu^wSSlfcdjlJ W 
W M H

\ up OU reprocessada no fundo do 43. No funk de breque 0 teu soluto. fenameno que seprodw quando doisllqu,dos. da Franpa e em grande numero de brasses de lamil.as 4 ® .&E SR SW
quadro, Paulo Ricardo empu- futuro espelhaessa grandeza, solu|esido nOmero,uaam ' |nhou baixos Paul Reed Smith, desacato de Bezerra da Silva mulher no dia imediato ao das niipcias. e que consistia HORIZONTAIS tucanaboia. alarlfagem. telite. obi, II 2 I HHl &<k l$fyrI I
Kubick fator-4, violoes Ovation com sua linguagem de samban- ¦£^^0 ''Sa°'amU°' , 

W M M M' de" 6 e 12 cordas e espargiu efei- dido explode OS limites do en- sob 0 nome verdadeiro de outra pessoa. outro nome. VERTICAIS tatupeba ulentemas. cala. arilo. nit,-
tos disco adentro para quebrar a quadramento rebelde de cinema imagmino. que,\"m h°™^ °s]a 6 lvaV 

d^M. o™] m; at!V"3 
a a'a'u a b c d e f g h

1 previsibilidade pop do disco fei- do LP, a partir da pose U-2 da qualidades^"ovilncias IllerSnas pibpnas. individuals: correspondent^ para: Rua dai Polm.lr.t,57»pto. MATE EM 2 LANCES
| . to para grandes plateias. capa. Os coiotes nao dormem de diferentes das do cnador. 2 bomba do npo lato, Botafoao — CEP 22 270 SoIuqSo do diagrama 498' 1)D3R!
| r 0 ^ 1. » - it constituldaessenciamentedeumexpansor umacama- a
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sexta-feira, 8/4/88 o CADERNO B o 9
JORNAL DO BRASIL

JIMDAVIS HORÓSCOPOGARFIELD
OBRIGADOÜ/voce eNTeN"
^1/1 DEU ERRADO

\GARFtEUD
SABE, ANTE& DE COME-
Í-ARMOS NOSSA REFEIÇÃODEVEMOS BAIXAR NOSÍ5A5,CABEÇAS £ n 77=— ^

.AGRADECER.)\ l
ÁRIES — 21 de março a 20 de abril

Boa vivência em sua rotina de trabalho, onde você poderá
ter apoio de pessoas próximas. Satisfação interior e
dedicação que mostram um quadro de vivência e afetivi-
dade incomuns. Alegria gerada por atitudes de alguém
muito querido.TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Sua sexta-feira, se devidamente levada em termos de
equilíbrio em seu comportamento, mostrará um quadro
muito favorável e bem disposto em termos futuros.
Motivações novas que vão trazer-lhe boas perspectivas
futuras em assuntos amorosos.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Prevelecem hoje as boas indicações que marcaram os
dias passados. Boa possibilidade de crescimento material.
Realização profissional muito forte. Disposição afável e
trato favorecido em sua vivência de negócios ligados à
família.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
São bem positivas as influências que se fazem sobre seu
comportamento no correr desta sexta-feira. Vantagens
nos negócios próprios. Boa participação de amigos. Procu-
re maior diálogo em família e se mostre compreensivo e
tolerante.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
São favoráveis as indicações de regência quanto aos seus
assuntos profissionais e financeiros. Você deve buscar, no
passar do dia, demonstrar um interesse mais efetivo para
sua vida sentimental. Manifestações de carinho que
devem ser retribuídas.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Sua aparente frieza diante de acontecimentos que nào
digam respeito a seus interesses poderá hoje ser quebra-
da por forte impressão gerada por pessoa ligada a sua
rotina. Procure manter-se calmo e equilibrado e siga a
intuição. Noite proveitosa.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Um comportamento mais diligente e interessado será
ponto forte a seu favor no passar desta sexta-feira na
rotina profissional ou de negócios. Busque apoio de
pessoas mais interessadas e experientes. Afetivamente o
dia lhe será neutro.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
Toda a sexta-feira marca um quadro de extrema positivida-
de para o escorpiano em assuntos de dinheiro. Ganho
inesperado. Concretização de sonhos e ambições. Vivên-
cia afetiva que estará dependente de seu comportamento
e vontade. Por isso, motive-se.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Bem motivado, você poderá levar este seu dia a um bom
termo nos assuntos profissionais, especialmente no que
diz respeito à vivência em família e nos assuntos amoro-
sos. Tranqüilidade e afetividade que podem motivá-lo de
forma bastante sensível.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro
Seu equilíbrio emocional e a firme procura de seus
objetivos pessoais são fatores dominantes do seu dia.
Vivência pessoal que recebe apoio de pessoas próximas.
Trato em família carente de maior atenção, quadro que se
reflete no relacionamento sentimental.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Uma boa disposição geral marca a sexta-feira do aquaria-
no. Seus assuntos materiais, quando do interesse da
família e ligados a seu futuro, serão bem influenciados.
Positiva solução de pendências. Momento instável no
amor. Insatisfação.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Para o pisciano a sexta-feira dará a boa possibilidade de
concretizar antigos planos. Sorte acentuada. Ganhos ines-
perados em jogos e loteria. Satisfação interior nos assun-
tos da família. Amor em período neutro. Motive-se.
Vitalidade.
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Em pose U-2, o RPM apresenta: Os quatro coiotes O CONDOMÍNIO LAERTE
'âAID.UOCfc
mePAdA//...NA >

FRENTE DE
TODO „Mundo? j

MCA»/

ItflACS
ôiTlMHAfj

CH4M4//

|íte«e* f]l/i
KID FAROFA

/ 0LÀ,DOÇURAl/ SOU BÚ-) O NOVO,
V MAIS AGf*ES9IVO

TOM K. RYAN
7 A MODÉSTIA ME IMPEDE j

MOSTRAR O CUPIÍO OB LOGOGRIFO
BOXEADOR SOB MIIMMA" A 1 VTÃil ROUPA indígena PROBLEMA

QmmL fgssga N° 2824
)mÊ$&v í%i A| õ~ã

JERÕNIMO FERREIRA
HUMjMAIS

AGRESSIVO ? de vinte conceitos, de-vendo ser encontradoum sinônimo para ca-da um, com o númerode letras entre parèn-teses, todos começa-dos pela letra inicial da
palavra-chave. As le-
tras de todos os sinò-nimos estão contidasno termo encoberto,respeitando-se as le-
tras repetidasSoluções do proble-ma n° 2823 Palavra-chave: HERMAFRO-DITISMO
parciais Hifemia. His-
toriador. Hiade. Hirto.Historiar. Hidrometra.Histeria. Hidrófito. Ho-
mórida. Herdar. Hora-rio. Homem. Herma-frodito. Hidra. Harém.Hidrose. Hesitar. Hor-tar. horda

Enfeite (6)Escolher (5)'Fazer ondulações16110 Inchado (5)11 Joeirar (5)12 Medicamento leitocom ópio (6)13 Nascimento de umastro (4)14 Objetar (4)15 Perfumado (8)16 Procedente 17)17 Que tem ondas (7)18 Rancoroso (7)19 Sujeito a ônus 17)20 Vertigem (4)
Palavra-Chave12 LetrasConsiste o LOGOGRI-FO em encontrar-sedeterminado vocábu-Io. cuias vogais |á es-

tão inscritas no quadroacima Ao lado. â direi-ta. ò dada uma relação

MAURÍCIO DE SOUSACEBOLINHA
1 auem foi oue oeuHO NA ORELHA DOMEU COBLMNHO ? r Abominar (5)dar o seu parecer161Doido (5)Drama musicado,sem diálogo falado (b)Elemento de simbolo Au (4)Em que lugar (4)

lhão, do LP de estréia e do ao
vivo que reciclou o primeiro re-
pertório, o RPM corre numa fai-
xa de superprodução que justifi-
ca o preciosismo do acabamen-
to. Os quatro coiotes foi grava-
do entre os estúdios Sigla (SP) e
Light House, de Los Angeles,
onde foi mixado em sistema di-
gital. O corte e a matriz são do
Grundering Mastering da mes-
ma cidade americana. Pela pri-
meira vez o quarteto assina em
conjunto as músicas, o que já
significa uma alteração interna
na ordem do produto final, de
letras mais nebulosas, "projeto

pra conciliar,, deserto e mar",
como define a mesma Ponto de
fuga. Com exceção das narrati-
vas Quatro coiotes e A dália
negra, o mistério permeia até
Um caso de amor assim um
funk macerado com passagens-
solo de violão, bateria e um la-
mento de sax no final. Em Part-

Tárik de Souza

ILUSKA SÍMONSEN

DEAN YOUNGE STANDRAKE COPA MUNDIAL SWIFT
O GM inglês Jonathan Speelman passou a liderar, após a 4a

rodada, o Copa Mundial de Xadrez S.W.I.F.T., que está sendo
jogada na Bélgica, Este será um longo torneio —17 rodadas —
mas os ingleses esperam que Speelman mantenha suas proba-
bilidades de vencer. Até o momento ele enfrentou seu conterrâ-
neo John Nunn e o iugoslavo Ljubojéviò. com resultado de 2
empates, vencendo ao soviético Sokolov e ao belga Winants.

Os resultados da 3a rodada: em três tabuleiros houve vence-
dor: Salov 1 Winants. Portisch 1 G.Sax e Sokolov 1 Nikolic. Nos
demais terminaram empatados: Nogueiras x Andersson; Tal x
Karpov, Beliavsky x Vaganian; Timman x Seirawan; Nunn x
Korchnói e Ljubojévií x Speelman.

Já na 4a rodada somente Speelman obteve a vitória, contra
Winants, em apenas 35 lances de uma Abertura Moderna. Os
outros tabuleiros terminaram empatados: Karpov x 'Portisch;
Nikolic x Ljubojóviò; Korchnói x Sokolov; Seirawan x Nunn;
Vaganian x Timman; Sax x Beliavsky; Andersson x Tal e Salov x
Nogueiras.

A pontuação, ao longo das 4 primeiras rodadas: Speelman
(Ingl) 3,0 pts; Karpov (URSS). Korchnói (Suíça). Tal (URSS). Salov
(URSS), Beliavsky (URSS), Ljubojéviò (lug) e Portisch (Hung) 2,5
pts; Nunn (Ingl), Vaganian (URSS) e Andersson (Suécia) 2.0 pts;
Sokolov (URSS). Nikolic (lug). Seirawan (USA), Timman (Hol) e
Nogueiras (Cuba) 1,5 pts; Winnants (Belg) e Sax (Hung) 1,0
ponto.

Destacamos uma partida de cada rodada mencionada.
PORTISCH X SAX (ab Ingèsi) 3a roda.

1) P4BD -C3BR 2)C3BD -P4BD 3)C3BR -C3BD 4)P4D -PxP 5|CxP
-D3C 6)C3C -P3R 7)P3C -C4R 8)P4R -B5CD 9)D2R -P3D
10IP4BD -C3B 111B2C -P4R 121B2D -0-0 13IC5C -PxP 14)PxP •
T1R 15)BxB -CxB 16)0-0-0 -B5CR 17)D2D -BxT 18)TxB -CxPT +
19)R1C -P3TD 20)DxPD -D7B 21)C7B -DxB 22)RxC -DxPR
23IT4D -D7R 24)CxTD -TxC 25)C5C5B -P4TR 26)CxPC -DxPTR
27IP5BD -D7R 28)P6B -C5R 29)D4C -P4TD 30)D4B -DxD 31)TxD
-P4B 321R3T -R2B 33IP7B -T1B 34)TxC! -PxT 351C6D+ -R3R
36)CxT -R2D 37)C6D -RxP 38)CxPR -R3B 39)R4T -R4D 40)C5C-
R5B 41)P5B -P5T 421C3TI (1 - 0)

WINANTS X SPEELMAN (daf Moderna) 4* rod.
1P4D -P3D 2)P4R -P3CR 3)C3BD -B2C 4)B5CR -C3BD 5)B5CD -
P3TD 6)BxC+ -PxB 7)CR2R -T1CD 81P3C -C3B 9)0-0 -B2CD
10)P3B -P3TR 111B3R -0-0 12)D2D -R2T 131TD1D -P3R 14)C4T -
C2D 15IP4BD -D2R 16)TR1R-P4BR 17)P5R-TR1D 18)D5T-PxP
19)DxPB -T1&1BD 201D5T -PxP 21)BxPD -P4R 22)B7T -T1TD
23)B5B -D2B 24)T2D -P5R 25)PxP -PxP 26)T1 BR -D1R 27)T1 1D
-C4R 28)C6C -P6R 291T6D -G5C 30IB4D -T1D 31)BxB -TxT
32)TxT -T1D 33)TxT -Dxt 34)B4D -D5TR 35)C5D -D7B + I com
mate em 2 lances (0 - 1).

ABERTO DE NEW YORK
O campeão Juvenil soviético e europeu Vassili Ivanchuk

venceu por antecipação o Campeonato Aberto da cidade de
New York (USA), ao superar B. Gulko na 7' e empatar com seu
compatriota Alexander Chernin na 8a rodada. Ivanchuk já estava
com 7,0 pontos, antes da última volta, sendo que seus mais
próximos seguidores Nick de Firmian (USA). A. Groszpeter
Chung) e G. Garcia (Cuba) somavam menos 1,5 pts do líder Ao
término do evento o vice ficou para Garcia que ganhou de Boris
Gulko, pois os outros dois empataram o jogo
J Peris 1946 DIAGRAMA 499
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CARLOS DA SILVACRUZADAS
HORIZONTAIS 1 processo eletrônico de superpor
uma onda portadora recebida por um radiorreceptor a
uma outra gerada neste, de freqüência um poucodiferente, produzlndo-se. assim, um fenômeno de bati-
mento. diz-se do sistema em que se combinam duas
correntes de freqüência duas correntes de freqüências
diversas, originando pulsações, 10 nicho para ima-
gens, oratório. 11 décimo primeiro mês do calendá-
no lunissolar judaico (corresponde mais ou menos ao
mês de agosto), 12 molusco bivalve, da família dos
teredinfdeos. do qual se conhecem tiês espécies em
nosso país Com aspecto vermiforme. e numa das
extremidades duas pequenas valvas com sulcos provi-dos de dentes, 13 banha (o corpo) em lama ou lodo
medicinal, trata com banhos de lama. 15 amoníaco
composto em que o hidrogênio é substituído pelo etilo.
16 onomatopéia do som do pião rodando. 17
aquele que cria uma doutrina, um método, um proces-so. enador. fundador, instituidor de uma doutrina, uma
escola artística ou científica, 19 elemento de compo-
siçâo que exprime a idéia de boca. 20 inflamação dás
bainhas fibro-sinoviais dos tendôes do punho, acompa-
nhada de uma crepitação particular, 21 instrumento
de origem africana, constituído por uma cabaça envolta
por um trançado de algodão com pequenos búzios
presos às linhas, 23 tira de pano. com casas, que se
cosè num dos lados do casaco, das calças, etc. para se
abotoar sobre a outra banda, onde estão os botões, de
modo que estes não fiquem à vista, tira estreita de
pano ou de papel com que. num livro, se prendemmapas, estampas ou quadros fora do texto, ou com quese aumenta a espessura do lombo em certos trabalhos
(pl.). 25 influência de Deus na alma das pessoas,segundo cs crentes. 27 antigo |ogo africano de
quadrícula um tabuleiro com 12 concavidades em queos dois parceiros váo colocando pequenos frutos, ou
donde os vão retirando. 28 meu, minha, 29 nobre
egípcio da quinta dinastia, do qual foram encontradas
muitas estátuas no interior do seu túmulo. 30
décimo segundo mês do ano santo entre os hebreus. e
o sexto do ano civil. 31 passagem do solvente de
uma solução através de membrana impermeável ao
soluto. fenômeno que se produz quando dois líquidos,
separados por parede mais ou menos porosa, a através-
sam e se misturam. 32 donativo que o marido fazia à
mulher no dia imediato ao das-núpcias. e que consistia
ordinariamente numa espécie de calçados
VERTICAIS 1 diz-se de autor quo publica um livro
sob o nome verdadeiro de outra pessoa, outro nome.
imaginário, quem um homem de letras empresta a
certas obras suas. atribuindo a esse autor por ele criado
qualidades e tendências literárias prôpnas. individuais,
diferentes das do criador. 2 bomba do tipo )ato.
constituída essenciamente de um expansor uma càma-

ners, ò convite à dança old fa-
shioned aproxima os sussurros
sedutores de Paulo Ricardo de
seu èmulo Roberto Carlos. Qua-
se um haikai, o Quarto poder dá
margem à larga exploração do
figurino progressivo. A estraté-
gia do caos abre com berimbaus
de briga a despeito da postura
obscura ("No pensamento, em
cavernas sem luz, morcegos vêm
e voam"). Show it to me evoca o
anglicismo de London London,
tanto quanto a melodia de
Quarto poder lembra o Olhar
43. No funk de breque O teu
futuro espelha essa grandeza, o
desacato de Bezerra da Silva
com sua linguagem de samban-
dido explode os limites do en-
quadramento rebelde de cinema
do LP, a .partir da pose U-2 da
capa. Os coiotes não dormem de
touca. Cotação:* ?

ra de aspiração e um difusor, 3 batedor de carteira,
punguista, muito irritado, 4 ^ espécie de mocho. 5
onomatopéia do ruído de árvore que tomba. 6
grandioso, majestoso. 7 designação comum a várias
plantas herbáceas. ornamentais, da família das compos-
tas. com mais de 3000 vanedades. cujas flores originais
têm capítulos grandes ou pequenos, de lígulas verme-
lhas, aveludadas, e disco amarelo, 8 película muito
fina. praticamente sem resistência, que às vezes se.
forma na superfície de um concreto após o seu
lançamento. 9 cada uma das seis divisões de cada
tribo ateniense antiga. 14 que tem uma só asa. 18
a última sílaba de uma palavra que inicia o pé de um
verso grego ou latino, pausa na sexta sílaba do verso
alexandrino. 20 elevação da voz em uma das sílabas
do pó métnco na poesia latina, em oposição a tésis. o
começo da palavra até a sílaba acentuada inclusive. 22

redemoinho de pêlos no peito ou nos quartos da
base da cauda do cavalo. 24 que tem aptidão inata ou
adquirida, 26 peça que figurava no escudo de armas
da França e em grande número de brasões de famílias
francesas
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS tucanabota, alarífagem, telite, obi.
uralita, ai. pi. odin, ra, eta, ovados, bei. safo. amuo.
ado. acaradola. usa. olaias
VERTICAIS tatupeba. ulentemas, cala. arilo, mti-
dos. afetiva, ba, ago. tebaro, amilase. anafada. aiuca.

dodoi. oa, ola. ro, ai, as
Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57 apto. abcdefgh

MATE EM 2 LANCES
Solução do diagrama 498 11D3RIBotafogo — CEP 22.270
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HORIZONTAIS 1 processo eletrOnico de superpor »— — —a—w— ¦—p—
uma onda portadora recebida por um radioreceptor |
uma outra gerada neste. de freqiidncia um pouco jg— —— — —— HHrT— ~~"
diferente. produzlndo-se. assim, um fen6meno de bati-
mento, diz-se do sistema em que se combinam duas — —- — — mm 73correntes de freqGdncla duas correntes de frequSncias
diversas, originando pulsates, 10 nicho para ima- jg— 
gens, oratbrio, 11 d6cimo primeiro m6s do calendd- | |rio lunissolar judaico (corresponde mais ou menos ao nf— — — "~~j|«|TT~"
m6s de agosto), 12 molusco bivalve, da familia dos
teredinldeos. do qual se conhecem ti£s esp6cies em Tr"" 2^ —~
nosso pais Com aspecto vermiforme, e numa das
extremidades duas pequenas valvas com sulcos provi- "TmJ """""^1
dos de dentes, 13 banha (o corpo) em lama ou lodo | |medicinal, trata com banhos de lama, 15 amonlaco R~" HF7composto em que 0 hidrogdnio 6 substltufdo pelo etilo. .WW
16 onomatopdia do som do piflo rodando. 17 W~
aquele que cria uma doutrma, um m6todo. um proces- HH HH^Iso. cnador. fundador. instituidor de uma doutnna. uma 5T"~" I ^escolaartisticaoucientifica. 19 elemento de compo- I I l I I
siqSo que expnme a id6ia de boca. 20 inflamagao das I——
bainhas fibro-smoviais dos tendoes do punho. acompa-
nhada de uma crepitagdo particular, 21 instrumento ra aspiragao e um difusor, 3 batedor de carteira,
de origem africana, constitufdo por uma cabaga envolta punguista, muito irritado, 4 - esp6cie de mocho, 5
por um trangado de algoddo com pequenos buzios onomatop6ia do ruldo de ^rvore que tomba, 6
presos ds linhas, 23 tira de pano. com casas, que se grandioso, majestoso, 7 designagSo comum a vdrias
cose num dos lados do casaco, das calgas, etc. para se plantas herbdeeas, ornamentals, da familia das compos-
abotoar sobre a outra banda. onde estdo os botdes, de *as-com mais de 3000 variedades, cujas flores onginais
modo que estes n3o fiquem h vista, tira estreita de tfim capituios grandes ou pequenos. de ligulas verme-
pano ou de papel com que. num livro. se prendem Ihas. aveludadas. e disco amarelo. 8 pellcula muito
mapas, estampas ou quadros fora do texto, ou com que ''na- praticamente sem resistfincia, que ds vezes se.
se aumenta a espessura do lombo em certos trabalhos 'orma na superficie de um concreto apbs 0 seu
(pi.), 25 influ6ncia de Deus na alma das pessoas. langamento, 9 cada uma das sets divisOes de cada
segundo cs crentes, 27 antigo jogo afneano de triboateniense antiga. 14 que tem uma sd asa. 18
quadrlcula um tabuleiro com 12 concavidades em que a ultima sllaba de uma palavra que inicia 0 pd de um
os dois parceiros vSo colocando pequenos frutos, ou verso grego ou latino, pausa na sexta silaba do verso
donde os vdo ret.rando, 28 meu. minha, 29 nobre alexandnno. 20 elevagSo da voz em uma das sllabas
egfpcio da quinta dinastia. do qual foram enconlradas do P6 mdtneo na poesia latma. em oposigdo a t6sis. 0
muitas estdtuas no interior do seu tumulo. 30 comego da palavra at6 a sHaba acentuada inclusive. 22
d6cimo segundo m6s do ano santo entre os hebreus. redemoinho de pdlos no peito ou nos quartos da
o sexto do ano civil. 31 passagem do solvente de base da cauda do cavalo. 24 que tem apt.dSo inata ou
uma solugdo atravbs de membrana impermedvel ao «iqu.ndat 26 pega que figurava no escudo de armas
soluto, fenfimeno que se produz quando dois jfquidos, da Franga e em grande numero de brasOes de famllias
separados por parede mais ou menos porosa. a atraves-
sam e se misturam, 32 donativo que o inando laeiai Nl^MER° ANTERIOR
mulher no dia imediato ao das ntlpcias. e que consistia HORIZONTAIS tucanaboia. atatlfagem. telite. obi.
ordinanamonte numa osptae de calgados ura"la. <*¦ W,od,n' ra; eta' ovados- sa,°- amu0'
VERTICAIS 1 dtz-se de autor que publica um livro ola. usa. otos
sob o nome verdadeiro de outra pessoa. outro nome. VERTICAIS tatupeba ulentemas. cala arilo. mtt-
imoginano, quem um homem de letras empresta dos. aleUva, ba, ago, lebaro. amilase anafada, a.uca,
certas obras suas. atnbuindo a esse autor por ele criado • dodoi.-oa. ola.ro, al. as
qualidades e tondfincas Inertias prbpnas. individuals. Corr.spondencia para: Rua d.s Palm.ir.., 57 apto.
diferentes das do cnador. 2 bomba do tipo jato. B . r_p „ „n
constitulda essenciamente de um expansor uma cSma-  poiatogo — i.cr

ARIES — 21 de margo a 20 de abril
Boa vivSncia em sua rotina de trabalho, onde vocS poderS
ter apoio de pessoas pr6ximas. Satisfagao interior e
dedicagSo que mostram um quadro de vivSncia e afetivi-
dade incomuns. Alegria gerada por atitudes de algu6m
muito querido.TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Sua sexta-feira, se devidamente levada em termos de
equillbrio em seu comportamento, mostrara um quadro
muito favorSvel e bem disposto em termos futuros.

, Motivates novas que vao trazer-lhe boas perspectivas
futures em assuntos amorosos.

GEMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Prevelecem hoje as boas indica?6es que marcaram os
dias passados. Boa possibilidade de crescimento material.
Realizagao profissional muito forte. DisposigSo afSvel e
trato favorecido em sua vivgncia de neg6cios ligados a
familia.

CANCER — 21 de junho a 21 de julho
Sao bem positives as influSncias que se fazem sobre seu
comportamento no correr desta sexta-feira. Vantagens
nos neg6cios prbprios. Boa participagflo de amigos. Procu¬
re maior diaiogo em familia e se mostre compreensivo e
tolerante.

LEAO — 22 de julho a 22 de agosto
Sao favorSveis as indicagOes de regSncia quanto aos seus
assuntos profissionais e financeiros. Voce deve buscar, no
passar do dia, demonstrar um interesse mais efetivo para
sua vida sentimental. Manifestagoes de carmho que
devem ser retribuldas.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Sua aparente frieza diante de acontecimentos que nao
digam respeito a seus interesses podera hoje ser quebra-
da por forte impressao gerada por pessoa ligada a sua
rotina. Procure manter-se calmo e equilibrado e siga a
intuigao. Noite proveitosa.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Um comportamento mais diligente e interessado sera
ponto forte a seu favor no passar desta sexta-feira na
rotina profissional ou de negocios. Busque apoio de
pessoas mais interessadas e experientes. Aletivamente o
dia Ihe sera neutro.

ESCORPLAO — 23 de outubro a 21 de novembro
Toda a sexta-feira marca um quadro de extrema positivida-
de para o escorpiano em assuntos de dinheiro. Ganho
inesperado. Concretizagao de sonhos e ambigoes. Viven-
cia afetiva que estara dependente de seu comportamento
e vontade. Por isso, motive-se.

SAGITARIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Bem motivado, voce podera levar este seu dia a um bom
termo nos assuntos profissionais, especialmente no que
diz respeito a vivencia em familia e nos assuntos amoro¬
sos. Tranquilidade e afetividade que podem motiva-lo de
forma bastante sensivel.

CAPRICORNIO — 22 de dezembro a 20 de Janeiro
Seu equilibrio emocional e a firme procura de seus
objetivos pessoais sao fatores dominantes do seu dia.
Viv&ncia pessoal que recebe apoio de pessoas pr6ximas.
Trato em familia carente de maior atengao. quadro que se
reflete no relacionamento sentimental.

AQUARIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Uma boa disposigao geral marca a sexta-feira do aquaria-
no. Seus assuntos materials, quando do interesse da
familia e ligados a seu futuro, serao bem influenciados.
Positiva solugao de pendSncias. Momento instavel no
amor. Insatisfagao.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de margo
Para o pisciano a sexta-feira dara a boa possibilidade de
concretizar antigos pianos. Sorte acentuada. Ganhos ines-
perados em jogos e loteria. Satisfagao interior nos assun¬
tos da familia. Amor em periodo neutro. Motive-se.
Vitalidade.
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TEATRO

Dona Doida: um interlúdio
(Teatro Delfin)

•kir-k irk*k*k??? ??? ???

Cenas de Outono
(Teatro Delfin)
Uma Peça Por Outra
(Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim) ???

Sereias da Zona Sul
(Teatro Clara Nunes)

??? Cotações:
? ? ? Excepcional
? ? Ótimo
? Bom
Razoável
Ruim

???

Tinha que ser vooô
(Teatro Tereza Rachel)
O Amigo da Onça
(Teatro Dulcina)

Olympia Dukakis e Cher fazem mãe e filha em Feitiço da lua

CINEMA
Apple-pizza

pasteurizada
O que faz o charme das boas comé-

dias italianas é a aparência de esponta-
neidade, a forma selvagem com que as
criaturas se entregam a suas paixões, à
anarquia dos sentimentos. Feitiço da
lua tenta copiar esse modelo, mas na
transposição para o Brooklyn toda a
legitimidade se perdeu. Ficou somente a
caricatura engessada num roteiro qua-
drado, com um punhado de personagens
que simplesmente não convencem. Nor-
man Jewison é um diretor eficiente, mas
pasteurizado, que não perde a chance de
temperar sua "apple-pizza" com todos
os clichês da italianidade. A magia lunar
é outro artifício que não funciona — e
nem é preciso comparar com o magnífi-
co episódio Doença da lua, de Kaos, dos
irmãos Taviani. O problema de Moons-
truck é que sempre haverá a superiori-
dade da matriz para ofuscar suas tími-
das cintilações.

Carlos Alberto de Mattos

Uma noite

na ópera
Depois da tragicomédia que encerra a

noite na ópera (a filha com um homem
que não é o seu noivo encontra o pai com
uma mulher que não é a sua mãe), uma
cena divertida, graças ao diálogo: a que
se passa na cozinha, com o pai, a mãe e o
noivo da filha. É só uma repetição de um
velho .truque do cinema de Hollywood —
a conversa que parece absurda porque
se mostra coerente só para quem, como
o espectador, conhece todos os dados da
questão. A repetição parece até coisa
nova pela boa construção do texto. E o
texto, neste filme, é sempre mais interes-
sante do que a imagem. O roteiro sugere
uma ópera cômica (para ser super-
representada, vivida com gestos largos,
exagerados) mas isto não se realiza. Mui-
to preocupado em servir à imagem de
seus intérpretes centrais (em adaptar o
texto para eles em lugar de adaptá-los
para o texto), o filme escurece as ações
para que eles brilhem como estrelas no
céu escuro da noite — e ofusquem o
feitiço da Lua. 

Carlm AvMar

? ??O Último Imperador
(Bernardo Bertolucci)
Império do Sol
(Steven Spielberg)

??? ???????????

???

???Feitiço da Lua
(Norman Jewison)

???

??? ???? ?Esperança e Glória
(John Boorman)
Nos Bastidores da Notíela
(James L. Brooks)
Wall Street
(Oliver Stone)
Nunca Te Vi, Sempre Te amei
(David Jones)
Hanna K
(Costa Gavras) 

???

??????

???Sem Saida
(Roger Domaldson)
Tocaia ++ ?? ?? ?? **
(John Badhan) —-—

A média das cotações do Júri JB determina as recomendações dos filmes e peças de teatro em cartaz.

Para fazer a

gente feliz
A estrutura de Feitiço da lua lembra mes-

mo a de uma novela das sete E daí? Sobre a
novela das sete, ainda, o filme que pode dar
o Oscar de melhor atriz a Cher (o de
coadjuvante para Olympia Dukakis parece
que é barbada) leva uma grande vanta-
gem: enquanto na TV este tipo de trama se
prolonga por entediantes seis meses, no
cinema tudo se acaba em enfeitiçantes 90
minutos. Feitiço da lua não é uma obra-
prima. E uma comediazinha muito bem
feita, com diálogos inteligentes e um elen-
co de apoio sensacional. A trilha sonora é
ótima — Dean Martin canta Amore —,
Cher é um acontecimento e Nicolas Cage, o
sobrinho de Coppola, rende mais quando
está longe do tio. Feitiço da lua é um
daqueles filmes que faz a gente sair feliz da
vida do cinema. Uma delícia!

Artur Xexéo

Novela

das sete
Substitua Cher por, digamos, Irene Ra-

vache no papel da coroa enxuta. Substitua
Nicholas Cage por Alexandre Frota no
papel do garanhão obtuso. Substitua o pai
dela, Vincent Gardênia, por Felipe Carone.
Substitua a mãe dela, Olympia Dukakis,
por Heloísa Mafalda. Transfira a ação do
Brooklyn nova-iorquino para o Bexiga
paulistano. Traduza uma ou outrí piada
para o humor pátrio. E Moonstruck se
transforma mole mole numa novela das
seis, sete, sei lá. O tipo de graça despertada
pelo filme de Norman Jewison se enquadra
naquela classe que, em pretéritas eras, era
conhecida como "comédia romântica". En-
graçadinha e bobinha ao mesmo tempo.
Simpática. Nada além disso. Pra quem
gosta de novela das seis, sete, sei lá, é um
prato cheio. , „

Artliur üapieve

Arte no Escuro
Idem (EMI — Odeon)
Buster Polndexter
Idem (BMG-Ariola)

???

???Digital Duke
Duke Ellington Orchestra (CBS) ???
Discovery
Larry Carlton (WEA)
Faith
George Michael (CBS)
Flre works
Bonfire (BMG — Ariola)
In my tribe
10.000 Maniacs (WEA)

???Michael Brecker
Idem (CBS) ???
Bikini red
Screaming Blue Messiahs (WEA) O DISCO EM QUESTÃO
Siesta
Miles Davis & Marcus Miller (WEA)

A SELEÇÃO DA SEMANA

Fire works — Bonfire (BMG-
Ariola). Harmonia sofisticadas e
guitarra de 12 cordas abrem pas-
sagem no ceário heavy-metal
para este grupo de grande suces-
so na Alemanha. Liderado pelos
guitarristas Hans Ziller e Hoest
Maier-Thorn, o Bonfire chega ao
segundo LP depois de cair na
estrada há seis anos com nomes
de Cacumen.

Arte no Escuro (EMI-Odeon).
Este grupo de Brasília sintoniza
com o canal dark inglês, apoiado
na voz de Marielle, guitarra de
Paulo Coelho (o outro), baixo de
Paulo Hiena (nenhum parentes-
co com o Leão) e a batera de
Adriano. Lui (o do passo dos
Paralamas) é co-autor da som-
bria poética do grupo.

In my tribe — 10.000 Maniacs
(WEA). Produzido pelomedalhào
Peter Asher (Linda Ronstadt,
James Taylor), este 2o dos Maná-
cos leva a banda para suas ori-
gens rurais, Jamestown, a nove
horas de Manhattan. Iniciando
na pratica de covers dos ingleses
(Joy Division, Gang of Four), o
TTM dá uma de Fletwood Mac.

Buster Poindexter (BMG-
Ariola). Subversão no dial: um
rockabilly debochado com in-
terferências de jazz, blues, me-
rengue e salsa. Nas tinturas exa-
geradas desta ex-New York Doll,
David Yohansen, piscam luzes
difusas dos cabarés e o néon da
modernidade retrô. Haja gar-
ganta.

Michael Brecker—Idem (WEA).
O side man de John Lennon,
Chick Corea, James Taylor e
Frank Sinatra, quase 400 grava-
çóes alheias depois finalmente
estréia solo. Alia seu sax futuris-
ta a Pat Metheny, Charlie Ha-
den, Kenny Kirkland, instalan-
do profundidade e mistério no
ouvido do público.

Digital Duke — Duke Ellington
(CBS). Conduzida pelo filho do
mestre, Mercer Ellington, a or-
questra do eterno Duke do jazz
recria seu repertório de exceção
para novos formatos tecnológi-
cos. Participações especiais de
Branford Marsalis, Louis Bell-
son e Al Grey nesta viagem ào
reino cintilante do improviso.

O saxofonista Michael Brecker lança seu primeiro LP como líder

Victor Mature

não passará
Lembram do Victor Mature, aquele

cara que passava o filme todo, os filmes
todos, entortando levemente a boca e
levantando a sobrancelha, convencido
de que cacoete e careta são estilo? Lem-
bram de Invasores de corpos, aquele
filme em que alienígenas estão ocupan-
do a terra, substituindo os seres huma-
nos por réplicas? Pois algo semelhante
tem acontecido no planeta jazz. Os mú-
sicos estão sendo substituídos pelo Viç-
tor Mature. Mas grupos de guerrilheiros
resistem bravamente, entre eles os inte-
grantes deste vigoroso LP que marca a
estréia solo de Michael Brecker. Não é
um disco que entregue todos os seus
encantos ao ouvinte assim no primeiro,
motel que aparecer. Mas enquanto alr
guém conseguir no baixo uma pulsação
tão visceral quanto Charlie Haden em
Syzygy, Victor Mature não passará

Chico Nelson

Uma praia
não poluída

Ouvir jazz pulsantede sangue quente
e metabolismo renovado no mar de
fusion musak que assola o gênero é
como descobrir um cantinho de praia
não poluída no Rio. Aleluia! O tenoris-
ta Brecker não teve pressa de estrear.
Amadureceu um estilo onde o ecletis-
mo salta fora dos cercadinhos previsí-
veis, dos neobopers revisionistas aos
retardatários hippies do free total.
Brecker foi seletivo na tripulação de
seu barco pós-pós. Do baterista Jack
de Johnette ao tecladista Kirkland
(de aventuras com Sting); do baixo de
Charlie Haden à guitarra de Metheny
não entrou músico viciado em manei-
rismo ou parado no tempo. Só tem
fera que conhece o pulo do gato. O jazz
toca em frente depois da calmaria.

Tárik de Souza

Bikini red — Screaming Blue
Messiahs (WEA). Lançado em 85,
este grupo de predadores sono-
ros aposta num revival ruidoso
do rhythm & blues dos 60. As-
sessorado por clips funcionais
como o da faixa I wanna be a
Flintstone (com a família do de-
senho), o trio também corre na
faixa performática.

Discovery — Larry Carlton
(WEA). Um sax rude, de toque
texano, suprado por Kirk Wha-
lun planta estranhamente às
margens plácidas da guitarra de
Larry, recente presença no Free
Jazz. Cultor do fusion num to-
que simbólico do músico de es-
túdio com o performer, Larry
Carlton é raro em prazeres.

Siesta (Milles Davis & Marcus
Miller (WEA). O trumpete alado
de Miles entra como coadjuvan-
te nesta revista eletrônica aos
murais espanholados de Sket-
ches of Spain. Quem dá as car-
tas e pilota a maioria dos instru-
mentos é o principal autor da
trilha, Miller, um jazzista de so-
taque tecnopop.

Faith — George Michael (CBS).
Quatro milh «¦ de cópias vendi-
das nos EUA e dez milhões no
resto do planeta emolduram es-
te campeão de audiência. Ex-
integrante do duo Wham!, de
brinquinho na orelha e barba
por fazer, Micheal encara o ro-
mântico selvagem a bordo de
letras sensacionalistas e muita
tecnopopcracia.
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Dona Doida: um interliidio ??? *** ????
(Teatro Delfin)
Cenas de Outono I ?? ?? ?? **
(Teatro Delfin)
Uma Pe?a Por Outra . * +++ jl+ ?
(Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim) -
Sereias da Zona Sul ??? ?? ?? ++ ???
(Teatro Clara Nunes) -
Tinha que ser voce ?? ++ **
(Teatro Tereza Rachel)  -
O Amigo da On9a if ++ ?
(Teatro Dulcina) -J
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Elei§oes na ABADI:

Sao Paulo 
prestigia 

o Rio de Janeiro

jggggggm'—  
— <**¦.r Conforme haviamos previsto, as

1 Jam f.y: eleigoes realizadas no ultimo dia 24 de
lllllln 

'04''' 
< ^ aMiiMjH margo, reconduziram Georges de

HHM It'V' .. Moraes Masset para o cargo de
BMpgw^^S^ presidente por mais um periodo e

" 1 v elegeram Augusto Alves Moreira para o
¦ K HHHHHHp' WttKm, ^T*-\ - lIBMIBBIli^l H cars° Vice-Presidente.

As eleiqoes se realizaram num clima
Jt • J > -<* -' muito saudavel e amistoso,**". ^Sii§ '\ 

JHk Wtey.''^ 
- 

§ J|MHk configurando-se um fato digno de'• Jk mSgk jEggs 9V f' SHHL| registro especial. Trata-se da nossa
P' it- j flfc-; associada Renee Aidar. diretora da

\ 
' ''k. -m fl mmm. Hi. ^UPl I administradora Luxor-Administragao°e

<& 
'* 

- ire ; if i" Corretagem Ltda. de Sao Paulo, que
Vm JA I i1 veio especialmente ao Rio para cumprir

St£r~ ii? m .1 MKar t >dP CV«W Hi com o seu dever de votar.
J&gmx - ¦¦¦'," "• Georges 

Masset, que sempre se
- /.'- -v jfflElP a necessidade de haver uma

renovaqao de valores e que por
vontade deixaria o cargo em marqo,^F* cumprindo apenas o seu mandato, viu-se

f^j^p ¦¦¦m^ na contingencia de ser reeleito para
^Ki||gMjfl^V' t*^^H atender ao desejo de 80% dos

I BlBmV, * .•£^B '" -• associados, que pediram atraves de um
abaixo-assinado que permanecesse no

cargo.
-1' No entanto, seu ponto de vista

sobre a renovagao de valores,
levaram-no a substituir toda a

prometera sua
1988/90 esta assim constitufda:

Moreira; Diretor Secretario — Paulo
Nossa associada, Renee Aidar, Diretora da empresa Luxor Administragao e Corretagens Ltda., Cesar Leal, Diretor Tesoureiro —

sediada em Sao Paulo, quando depositava seu voto na urna, rodeada de diretores, colaboradores Mr0
e outros associados  Adjuntos — Romulo Cavalcante Mota,

Geraldo Beire Simoes e Newton

ABADI homenageia jornalista 
Tobias Pinheiro ^'^odJ^

Tobias Pinheiro, jor- eleitos (classificagao por maior numero
nalista, escritor, poeta e de votos): Dirceu Brum de Oliveira;

membro Pedro Rachid Jose Carlos
Brasileira de M^^bafdovfelra

Trnvn^Aradpmfa Guana- de Costa e
barina'de

I
Academia Maranhense e

^ formal da da

com de um grande

agradecer aos que

^^^¦1 rece&cndo das
do nosso

ex-Presidente,
Francisco^

Hi .V doSoslL^omES^ 
am??f

Para o Conselho Diretor foram
eleitos (classificação por maior número
de votos): Dirceu Brum de Oliveira;
Pedro Rachid Mansur; José Carlos Dale
Ferraz; João Fernandes Filho; Hélio
Machado; Isaldo Vieira de Mello; Darcy
de Amorim Costa e Jaime Samuel
Cukier. Para Suplentes foram eleitos
(classificação por maioria de votos):
Egídio Vicente Fernandes; Carlos José
Machado. Joaquim Lisboa Chagas Filho
e Antonio Carlos Ministério Ribeiro.

A posse formal da nova diretoria da
ABADI foi realizada ontem na sede da
ABADI, com a presença de um grande
número de associados.

Ao ser reempossado no cargo de
Presidente da entidade, Georges Masset
voltou a agradecer aos que o elegeram,
aos membros de sua antiga diretoria e
do Conselho Diretor, pela colaboração e
carinho que o distinguiram.

A seguir, Georges Masset fez um
retrospecto de suas atividades na
direção da ABADI no decorrer do
biênio 1986/88, afirmando que sua meta
prioritária no novo mandato será a
aquisição da sede própria e ampliação
dos meios de comunicação.

i ABADI:

São Paulo 
prestigia 

o Rio de

Nossa associada, Renée Aidar, Diretora da empresa Luxor Administração e Corretagens Ltda.,
sediada em São Paulo, quando depositava seu voto na urna, rodeada de diretores, colaboradores

e outros associados
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ABADI homenageia jornalista 
Tobias Pinheiro

Tobias Pinheiro, jor-
nalista, escritor, poeta e
membro da Academia
Brasileira de Literatura,
Academia Brasileira de
Trovas, Academia Guana-
barina de Letras e Acade-
mia de Letras e de Música
de Brasília, e Delegado da
Academia Maranhense de
Letras, junto à Federação
das Academias de Letras
Brasil, de cuja Diretoria
faz parte, foi homenagea-
do em 3 de março último,
pela sua atuação na ABA-
Dl como Assessor de Im-
prensa durante seis anos.

Tobias Pinheiro,
recebendo das mãos
do nosso
ex-Presidente,
Francisco das Chagas
Machado, a placa
comemorativa de. sua
gestão' ria 
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NÀO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

boletim

J aneiro

Conforme havíamos previsto, as
eleições realizadas no último dia 24 de
março, reconduziram Georges de
Moraes Masset para o cargo de
presidente por mais um período e
elegeram Augusto Alves Moreira para o
cargo de Vice-Presidente.

As eleições se realizaram num clima
muito saudável e amistoso,
configurando-se um fato digno de
registro especial. Trata-se da nossa
associada Renée Aidar, diretora da
administradora Luxor-Administração e
Corretagem Ltda. de São Paulo, que
veio especialmente ao Rio para cumprir
com o seu dever de votar.

Georges Masset, que sempre se
referiu a necessidade de haver uma
renovação de valores e que por sua
vontade deixaria o cargo em março,
cumprindo apenas o seu mandato, viu-se
na contingência de ser reeleito para
atender ao desejo de 80% dos
associados, que pediram através de um
abaixo-assinado que permanecesse no
cargo.

No entanto, seu ponto de vista
sobre a renovação de valores,
levaram-no a substituir toda a sua
antiga diretoria. Assim, conforme
prometera sua diretoria para o biênio
1988/90 está assim constituída:
Vice-presidente — Augusto Alves
Moreira; Diretor Secretário — Paulo
César Leal; Diretor Tesoureiro —
Fernando da Silva Fonseca; Diretor
Social — Abner Muniz Telles. Diretores
Adjuntos — Romulo Cavalcante Mota,
Geraldo Beire Simões e Newton
Mendonça.

i
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ABADI homenageia jornalista 
Tobias Pinheiro

Tobias Pinheiro, jor-
 nalista, escritor, poeta e

membro da Academia
Brasileira de Literatura,
Academia Brasileira de
Trovas, Academia Guana-
barina de Letras e Acade¬
mia de Letras e de Musica
de Brasilia, e Delegado da
Academia Maranhense de
Letras, junto a Federaqao
das Academias de Letras
Brasil, de cuja Diretoria
faz parte, foi homenagea-
do em 3 de marqo ultimo,
pela sua atuaqao na ABA¬
DI como Assessor de Im-
prensa durante seis anos.

Tobias Pinheiro,
recebendo das maos
do nosso
ex-Presidente,
Francisco das Chagas
Machado, a placa
comemorativa de sua
gesido ria entidade:



2"-
i ! i í
ABADI

i i fs r
't'5 I'?-
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AOS proprietArios de imOveis localizados
FORA DO EST A no DO RIO DE JANEIRO

ADMINISTRADORAS DE IMOVEIS FILIADAS
A ABADI EM OUTROS ESTADOS
RECIFE ALAGOAS

CONADI - consultoria E AD- ELO EMPREENDIMENTOSM1NISTRQAO DE imjSveis imoBIUARIOS LTDA. — Av.
gosTeTretra. Assis Chateaubriand 2834 -
Bairro Boa Viagem - Recife - PE. PradO. MaCeiO — AL — Lep
Cep 60.000 - Tels (081) - 325- 57000. Tel. (082) 221-4022 —
CRECuSIf ' Creci 262 — ABADI 411.

PROPRIETÁRIOS
CONSPAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

OFERECE
SELEÇÃO RIGOROSA DOS LOCATÁRIOS

Rua do Rosário, 173/9° andar Tal: 224-9100
ABAOf-374 CRECl J 2403 j

AOS SRS. PROPRIETÁRIOS

Na hora de vender ou alugar seu imóvel PgSlSiílíâSySSf ne
tradição e confiança e fique tranqüilo ADMINISTRADORA RIO DE
JANEIRO. Avaliação Grátis Praia de Botafogo, 324 U-4 552-
5844, 552-5896 — J-1655 Abadi 246. 20 anos no mercado
imobiliá,1{)- ADMINISTRAMOS CONDOMÍNIOS

TI ADMINISTRADORA |

& DE BENS MACABU l
CONDOMÍNIO — LOCAÇÕES ?

COMPRA — VENDA -
COMPETÊNCIA • EFICIÊNCIA • IDONEIDADE £

Direção: Adilson Macabu e Augusto Macabug|
Rua do Catete 311/ 601 e 602 Tels.: 285-7147 e 205-0249

CRECl J 2205 ABADI 318

0 Tradicy Taunay 0

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIA Lida.
Tradição, eficiência, confiabilidade. Advogados responsáveis:

José Cordeiro de Melo e Alice Tannay Cordeiro de Melo.
Av. Rio Branco, 156 sala 528 — Ed. Av. Central

PBX 262-8630 - ABADI 3*b - CRECI J 2523 

R. M. ARAÚJO - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

COMPRA, VENDA E AVALIAÇÃO
CRECl J 2936 ABAOl 479

a SIQUEIRA CAMPOS, 143 U 38 - 2° PAV. SHOPPING CENTER
TELS.: 256-4572 • 237-2363 • 237-1138 • 235-5182

ASSESSORIAIMOBILIÁRIA ESPECIALIZADA
Revisões de aluguéis comerciais e residenciais
Renovatórias — retomadas — despejos
Contratos de locação residencial e comercial

lii 111 ')¦¦ "i
CRECI-J

IMOBILIÁRIA RIO DE JANEIRO LTDA.
^^u^d^Assembléia^lO sala 1606 — ABADI 402

II

ALVINO IMÓVEIS
ADMINISTRAÇÃO VENDA E

ASSESSORIA JURÍDICA
AOS Srs. PROPRIETÁRIOS

LOCAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO
DE ALUGUÉIS, DESPEJOS, RENOVA-
TÓRIAS, ESCRITURAS E CONTRATOS.

SEDE PRÓPRIA
Rio de Janeiro

Av Copacabana 540 Gr 603
Tels 237-5763 - 236-3818

Editorial-

ABADI tem nova diretoria para o biênio 1988/1990

ABADI agora ao término de seu mandato, não pretendia
continuar no cargo. Defende ele a necessidade de haver
renovação de valores, pois o cargo é muito desgastante e a
ABADI possui um plêiade de associados com grandes méritos
para exercer o cargo de Presidente.

Na quinta-feira, dia 24 de março, conforme noticiamos, a
ABADI — Associação Brasileira das Administradoras de
Imóveis realizou eleições para escolha do Presidente, Vice-
Presidente e Conselho Diretor para o biênio de 1988/1990.

Conforme noticiamos no último número do Boletim da
Abadi, nossos prognósticos sobre a reeleição de Georges de
Moraes Masset para a Presidência da entidade e a eleição de
Augusto Alves Moreira na Vice-Presidência foram confir-
mados.

É claro que não tínhamos "bola de cristal" para afirmar-
mos que os dois seriam eleitos, antes das eleições. Nossa
conclusão, porém, baseou-se nos "abaixo-assinados", que
foram endereçados ao Presidente Georges Masset (cerca de
80% dos associados) pedindo que ele permanecesse no cargo
por mais um período, o mesmo acontecendo com relação à
Vice-Presidência, onde pediam que fosse indicado o nome de
Augusto Alves Moreira.

Neste último caso não houve o mesmo índice de assinatu-
ras no "abaixo-assinado", mas um expressivo número de
associados fizeram a solicitação a que já nos referimos.
Devemos relembrar, também, que Georges Masset, como da
vez anterior, não tinha pretensões de ser eleito Presidente da

No entanto, em face do que já foi exposto não teve como
dizer não Quanto ao novo Vice-Presidente, Augusto Alves
Moreira, podemos dizer que é advogado brilhante e excelente
administrador de empresa. Associou-se à ABADI há cerca de
10 anos e já exerceu diversos cargos na Diretoria Executiva.
Sua indicação para a Vice-Presidência, como já dissemos, veio
de encontro ao desejo de uma grande parcela de associados.

Ao término das eleições, que durou das 9:30hs. da
manhã até às 20:00 hs. foi feita a apuração dos votos. Em
seguida, Georges Masset ocupou o microfone para apresentar
seus agradecimentos e ao mesmo tempo fazer uma prestação
de contas de seu primeiro mandato, bem como a apresentação
do novo orçamento para o ano de 1988. As eleições transcor-
reram normalmente, registrando-se um fato digno de elogios,
a associada René Aidar, de São Paulo, veio ao Rio exclusiva-
mente para cumprir com o seu dever de votar.

FIABCIIBRASIL tem novo

Conselho Diretor

CEPAD prepara jorna-

das de direito processual

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

Vitor Paiva Cons. Imob. Ltda. \
RIO • NITERÓI • PETROPOLIS • S.PEDRO D ALDEiA

R. México. 111 Gr. 902/03. Tel. KS: 240-8121

Em 17 de março último,
antecipando a solenidade de
abertura do 49° Encontro Na-
cional da Indústria da Constru-
ção, realizado em Florianópo-
lis, Santa Catarina, foram em-
possados os novos membros do
Conselho Diretor do Capítulo
Nacional Brasileiro da Federa-
ção Internacional das Profis-
sões Imobiliárias — FIABCI/
Brasil, eleito para o biênio
1988/90, que contou com a pre-
sença do Presidente Mundial
Adjunto da Fiabci para as
Américas, Sr. René Frank.

O novo Conselho Diretor
está assim constituído: Direto-
ria: Romeu Chap Chap, Presi-
dente; José Carlos Pellegrino,
Io Vice-Presidente; Francisco

das Chagas Machado, 2o Vice-
Presidente; Raul Leite Luna,
3o Vice-Presidente; Antonio
Freire da Silva, Secretário Ge-
ral; Carlos F.N. Valverde Ro-
drigues, Secretário Adjunto;
Luiz Álvaro de Oliveira Ribei-
ro, Io Tesoureiro; Brian John
Busson, 2o Tesoureiro.

Para o Conselho Fiscal fo-
ram eleitos e tomaram posse os
seguintes membros: Valter
Moura; Antonio Evaristo
Francesconi; Renée Aidar; Lu-
ciano Wertheim; Luiz Arthur
Caselli Guimarães e Bernardo
Sheinman. Para Presidente
Mundial-Adjunto para as
Américas foi eleito o Sr. Luiz
Carlos Pereira de Almeida.

De 22 a 27 de maio, o Cen-
tro de Estudos, Pesquisa e
Atualização em Direito — CE-
PAD promoverá no Rio Palace
Hotel a realização das XIJOR-
NADAS IBERO-
AMERICANAS DE DIREI-
TO PROCESSUAL. O evento
reúne autoridades mundiais em
Direito Processual, com o ob-
jetivo de intensificar o inter-
câmbio de atividades jurídicas
em vários países. As palestras e
debates terão como conferen-
cistas, entre outros, os profes-
sores José Carlos Barbosa Mo-
reira, Alfredo Buzaid e Sérgio
Bermudes, do Brasil, José Al-

magro Nosete, da Espanha,
Luis Torello Giordano, do
Uruguai e ainda como convida-
do especial o prof. Mauro Cap-
pelletti. Para efeito acadêmico,
o comparecimento às Jornadas
valerá como estágio e serão
dispensados do ponto os fun-
cionários públicos estaduais.
Aos associados da ABADI,
PROMOÇÃO ESPECIAL,
com redução da taxa de inseri-
ção. Maiores detalhes no próxi-
mo Jornal da ABADI. Infor-
mações e inscrições no CE-
PAD — Av. Almirante Barro-
so, n° 91 GR. 201/ 211 —
Telefone: 262-4658.

0 ENDEREÇO
CERTO EM IMÓVEIS

m
LOCAÇÕES

CONDOMÍNIOS
COMPRA E VENDA
INCORPORAÇÕES

LOTEAMENTOS
E LEGALIZAÇÃO

DE IMÓVEIS
Avenida Presidente Vargu, 482
Grupo 508 — CEP 20071 — RJ

Telefone PBX (021) 233-3522

AGORA FILIAL M
ANGRA DOS REIS- Awrtte Júri PoB^íta, 3S • Si.

_ , Informativo da Associação Brasileira
bOletim das Administradoras de Imóveis. En-

carte do JORNAL DO BRASIL na pn-
meira sexta-feira do mês.

POUCO MAIS CARO. MAS

É MUITO MELHOR,

INSI&ISAH

269-6969
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DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE
Georges de Moraes Masset (Masset)
VICE-PRESIDENTE
Isaldo Vieira de Mello (Imobiliária Mauá)
DtRETOR-TESOUREIRO
Augusto Alves Moreira (Vivência Center)
DIRETOR-SECRETÁRK)
Pedro Mansur (Dimóvel)
DIRETOR-SOCIAL
Hélio Machado (Imabl
DIRETOR ADJUNTO JURÍDICO
Rómulo Cavalcante Mota iMarval
DIRETOR ADJUNTO DE PLANEJAMENTO
Luiz Augusto Ferreira Guimarães (Lac-Libral
CONSELHO DIRETOR
Darcy de Amorim Costa llrigon) (Presidente)
João Fernandes Filho (Rio Fiat)
José Carlos Daie Ferraz (Santa Isabel)
Newton Mendonça (Cipal
César Thomé Júnior (Bapl

^-Jatipe .Samuel f

Aníbal Pereira de Carvalho (Contap)
Edécio Nogueira Cordeiro (Cordeiro)
SUPLENTES
Dirceu Brum de Oliveira (Predial Canadense)
Fernando da Silva Fonseca (Adaco)
João de Carvalho Macedo Júniof (Unidade)
Sérgio Eduardo F. Mendes (Sérgio Mendes)
Egidio Vicente Fernandes (Imobil Fernandes)
Luís Augusto Ferreira Guimarães (Lac-Libra)
CONSELHEIROS NATOS
Geraldo Rezende Ciribell» (Imôvil)
Francisco das Chagas Machado (Adalma)
Rômulo Cavalcante Mota (Marva)
DELEGADO
José Antonio Mesquita — Conadi
Recife
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
Joaquim Fernando Menezes (CITA)
Pauto César Leal (Adm. de Bens Leal)
Fernando da Silva Fonseca (Adaco)
Paulo de Moraes Lenzi (C P Imóveis)
Paulo César Carvalho Moça |(S«pckle()

r—rr
ísesscssÉtv j

I Vltor Palva Cons. lmob.Ltd^j

aos proprietArios de imOveis localizados
FORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ADMINISTRADORAS DE IMOVEIS FILIADAS
A ABADI EM OUTROS ESTADOS
RECIFE ALAGOAS

CONADI - consultoria e ad- ELO EMPREENDIMENTOSMINISTRQAO DE imjSveis IMOBIUARIOS LTDA. — Av.
gosTe"rretra. Assis Chateaubriand 2834 -
Bairro Boa Viagem - Recife - PE PradO. MaCeiO — AL — Lep
Cep 60.000 - Tels (081) - 325- 57000. Tel. (082) 221-4022 —
CRECuSIf ' Creci 262 — ABADI 411.

PROPRIETARIOS
CONSPAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

OFERECE
SELECAO RIGOROSA DOS LOCATARIOS

Rua do RosArio, 173/9° mrnSmr Tmt: 224-9100
A8A£H-374 CRECI J 2403 J

Si



UlVLnQO'

PAS PROFISSIONAIS

BPRONTA 

ENTREGA DA FABRICA
I * PARA CONDOMINIOS * DOMESTICAS * MOTORISTAS

iivo as pequenas economias ue uiu- sg va„arem
BJZZStXt «*>*.•¦>"> a p i c l u S VASTA LINHA PARA PROFISSIONAIS DA AREA BE SAUOE

txsitss!tm bommmos nomes e
Agora mesmo, os locadores es- 2£j§8?-'? TCI . OM 07 A Atao vivendo iniensamente esta rea- 6649/79 conduziu-nos ao atual esta- ItL.. *O/-y/40

lidade do mercado. Os indices esta- gio de escassez. JORNAL. DO BRASH. . ». c CoDacabana 1085 Li Gbelecidos em lei, aplicaveis aos _ Nos encontros da direton.i da ___^—
contratos firmados ha um ano, em ABADI com os representantes da

C«£*rflI A 
R0UPfl 00 PROnssiONflL iO

Roupas Profissionais e Calvados para Hot&s, Mot&s, Apart-Hot^, Restaurantes e Rede Hospitalar. UJ K

Horno|o9ada Distribuidor Sulfabril — Atacado e Varejo \ \ m

J R. sao Clemente, 265 - Botafogo - 22260 - Tels. :^86-0697/286-4y87^Rio^ejJaneiro^^>^^^^rt

?>fr

c%z }f f ^r—rrr;rT — frrasv*

— Suplemento Especial do JORNAL
• ; ¦ r ! ~ "TTTTTT T71 i~i ~

PRONTA ENTREGA PARA CONDOMÍNIO
Roupas Profissionais e Calçados para Hotéis, Motéis, Apart-Hotéis, Restaurantes e Rede Hospitalar.

Homów800 Distribuidor Sulfabril — Atacado e Varejo

R. São Clemente, 265 - Botafogo - 22260 - Tels.: 286-0697/286-4787 - Rio de Janeiro -

Famerj e da Associações dos Inqui-
linos, temos enfatizado ser a nossa
política a mesma que defendem:
mais moradia também para loca-
ção. Que cerremos fileiras em um
lobby nacional junto aos Congres-
sistas para que encarem o problema
habitacional com realismo, com
uma política não popuular, e não
com incursões jurídicas contra o
locador, a quem precisam esti-
mular.

A nossa longa experiência,
também, manda recomendar que o
Legislativo debata o projeto por
suas comissões técnicas e o aprimo-
re no plenário a fim de que resulte
num instrumento que atraia o in-
vestidor, evitando-se aprová-lo em
bloco, através de danoso e simbóli-
co voto das lideranças.

Continuaremos em nossos arti-
gos com a mesma tônica dos ante-
riores até que, pela repetição, a
exemplo do ritmo "Bolero", de
Ravei, venha a nossa tese a ser
aceita e posta em prática e tenha-
mos mais habitações para benefício
dos locatários. Aguardemos o des-
fecho deste Novo Capítulo.

É MUITO MELHOR.
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Conselheiro Nato Administrar é uma arte»

Para se administrar com eficiência um condomínio ou
imóvel, uma administradora precisa ter tradição,
experiência e conhecimento específico do assunto. Isto, só
o tempo pode dar.

Há quase meio século, a ZIRTAEB desenvolve e aplica
métodos que tornam a administração uma atividade
responsável é inteligente. Para a ZIRTAEB, administrar não é
uma aventura, é uma arte.
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para Renda,Compra e Venda desde 1946
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Após várias versões, eis que o
Executivo encaminha ao Legislati-
vo projeto que visa alterar alguns
dispositivos da vigente legislação
que disciplina as locações urbanas,
sem perspectivas, entretanto, de
atrair a iniciativa privada para o
mercado da construção de imóveis
para locações à classe média; e do
próprio Estado assumir sua obriga-
ção constitucional de construir ha-
bitações buscadas pelos candidatos
socialmente carentes.

Preliminarmente, é necessário
que se elucide a apressada confusão
que faz o projeto ao se referir a"locação social", ao invés de "con-
dição social" de locatário carente.
Este. sim, deve ser protegido pelo
braço do Estado, e não transformar
a lei do inquilinato num albergue
onde se pretende asilar locatários,
indistintamente.

Ora, não é o valor pago como
aluguel que define a condição de
dependência social, meta objeto da
tutela estatal.

Incontáveis são os imóveis lo-
cados em que o locatário externa
condições econômicas para arcar
com os valores do aluguel de mer-
cado. que são muitas vezes infinita-
mente superiores aos posiciona-
mentos econômicos financeiros dos
locadores. O que se deve buscar na
legislação é a fórmula, aliás que é
simples, de aferir se o locatário se
enquadra na condição precária ou
se o valor da locacão deve ser
remetido ao livre acordo entre as
partes ou. ainda, arbitrado judicial-
mente.

Mas, finalmente, espera o Po-
der Executivo minimizar a escassez
de habitações com a inserção des-
ses dispositivos do projeto à vigen-
te lei do inquilinato?

Pela dimensão do Território
Nacional e as disparidades econô-
micas de suas regiões, a generaliza-
ção da figura "locação social" gera
injustiças. Mesmo nas grandes ci-
dades, imóveis localizados nos di-
versos bairros provocam distor-
ções.

Assim, seis vezes o salário mí-
nimo de referência, que se altera
mensalmente pela legislação em vi-
gor, gerava confusão.

Já é um hábito, uma conserva-
dora falta de coragem política o de
legislar realisticamente pois, mais
uma vez, elegem o locador como
figura perversa nesse relaciona-
mento, onde o mesmo é estigmati-
zado no artigo 8o, como um crimi-
noso. É um convite para que procu-
re ele outra área de livre comércio
onde a oferta e procura determina
o rendimento de suas economias e
não sujeitas às leis populistas. Não
podemos falar em capital especula-
tivo as pequenas economias de titu-
lares de uma ou duas residências
locadas. Deveria este ser estimula-
do a adquirir outras para esta mes-
ma louvável finalidade.

Agora mesmo, os locadores es-
tão vivendo intensamente esta rea-
lidade do mercado. Os índices esta-
belecidos em lei, aplicáveis aos
contratos firmados há um ano, em

sua maioria, têm resultado em alu-
guel superior ao estabelecido pela
lei maior, a lei de mercado, e os
locadores se curvam ao peso dessa
realidade e confraternizam com os
locatários, acertando valores infe-
riores aos alcançados, mas do inte-
resse de ambos.

Tipifica como crime, o projeto,
o que antes era qualificado como
contravenção, uma tradição no di-
reito brasileiro, às vezes simples
interpretação errônea de um fato
que, através de diálogo, se eluci-
daria.

. O projeto cria, ainda no pará-
grafo 3o do art. 3o, perigosíssimo
precedente ao outorgar ao locatá-
rio o direito de efetuar depósito em
banco, em favor do locador, do
valor que ele, locatário, entenda
corresponder ao justo aluguel e
encargos devidos.

Nessa "locação social", não
tem o locatário que comprovar a
recusa do locador em receber o
aluguel, que pode ser mero sofís-
ma, um simples comodismo dele,
para não comparecer ao local pac-
tuado para o pagamento, transfor-
mando a obrigação de ir pagar na
do locador de ir receber. No caso
das administradoras, a medida é
inconseqüente pelo deslocamento
de um preposto seu para receber os
aluguéis em centenas de agências
espalhadas em cidades da dimensão
do Rio de Janeiro. São Paulo, Belo
Horizonte etc., com todos os ônus
decorrentes.

É uma disposição que fará, ine-
gavelmente, proliferar as ações de
despejo, atravancando o já conges-
tionado Poder Judiciário. Hoje, já
dispõe o locatário de meios para
evitar que qualquer cobrança fora
dos parâmetros estabelecidos, e
mais eficiente do que o depósito
previsto em lei, que poderá lhe
custar, ao final, o despejo se este
não corresponder ao valor devido.

Mas não é só. Outras observa-
ções cabem e devem ser objeto de
meditação pelos Congressistas que
vão examinar o Projeto, antes de
convertê-lo em lei.

Logo no artigo Io impõe o
Projeto o prazo mínimo de um ano
para as locações do prédio urbano,
ressalvada as de temporadas. E se o
locatário necessitar de uma locação
por apenas seis meses?

Por isso a limitação à liberdade
de contratar deve ser suprimida.

Merece reparo, ainda, o tímido
passo que o Projeto dá em direção
ao apelo à participação da iniciativa
privada quando, pela inserção do
inciso XI ao artigo 52 da atual lei,
libera só os imóveis com habite-se
após a promulgação da lei, e não de
todas as habitações vagas e das que
se vagarem.

As leis 4864/65 e 5334/67, que
criaram tais incentivos, trouxeram
resultados positivos para os locatá-
rios e a sua revogação pela atual lei
6649/79 conduziu-nos ao atual está-
gio de escassez.

Nos encontros da diretoria da
ABADI com os representantes da
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Consultor Imobiliário

JURISPRUDÊNCIA
CONDOMÍNIO — CHAVES DA PORTARIA SOCIAL
VEDADA A CONDÔMINOS
Inadmissível proibir o condômino de manter, em seu
poder, as chaves das portas de ingresso social e de serviço,
por ser direito assegurado pelo art. 5o, letra C, da
Convenção. Impossibilidade da Assembléia Geral Ordiná-
ria de contrariar tal disposição sem observar a regra
contida no art. 40, da Convenção, que prevê o quorum de
2/3 da Assembéia que for convocada para tal fim. Não
pode o Condomínio condicionar a entrega das chaves ao
condômino à assinatura de termo dde responsabilidade
pelo qual o condômino fica igualado às condições dos
empregados do serviço de portaria.
(Io TA-RJ — Ac. unam. da 2a Câm. de 13-05-87 — Ap.
55.071 —Rei. Juiz Paulo Sérgio Fabião)
CONDOMÍNIO — CONSIGNATÓRIA POR LOCA-
TÁRIO — ADMISSIBILIDADE
A locatária tem legitimidade para postular consignatória
de prestações condominiais em juízo se, por força do
contrato, é sua a obrigação do pagamento do condomínio.

(Io TA-RJ — Ac. unâm. da 5a Câm. de 15-04-86 — Ap.
44.105—Rei. Juiz Carpena Amorím)
CONDOMÍNIO — COTAS CONDOMINIAIS — DES-
CONTO PELA PONTUALIDADE — LICITUDE

É lícita a cobrança de cotas condominiais com e sem

POUCO MAiS CARO. MiS

desconto, respectivamente para os condôminos que efe-
tuam e não efetuam os pagamentos antecipadamente.

(Io TA-RJ —Ac. unâm. da 9a Câm. de 11-06-87 —Ap.
52.030—Rei. Juiz Wilson Marques)
CONDOMÍNIO — DÉBITO DE COTA — CORRE-
ÇÀO A PARTIR DO VENCIMENTO
As despesas de condomínio estão sujeitas à incidência da
correção monetária a partir do vencimento de cada cota,
como se dessume da Lei n° 6.896/ 81 e Lei n° 4.591, artigo
§3°,independente de constar tal previsão na convenção.

(TA-PR — Ac. unâm. da 2a Câm. publicado em 15-12-87
— Ap. 226/87—Rei. Juiz Hildebrando Moto)
NOTA ABADI — No mesmo sentido decisão publicada
no Consultor Imobiliário n° 21, sob o n° 0606.

CONDOMÍNIO — FALTA DE PAGAMENTO DE
COTAS — PENHORA DA UNIDADE — IMOBILIA-
RIA GRAVADA
É legítima a penhora de apartamento, em execução das
cotas de despesas do condomínio, ainda que incida sobre
aquela unidade condominial o eravame da inalienabilida-
de e impenhorabilidade. A exigibilidade das obrigações
"propter rem", de natureza especialíssima, não se inibe ou
suspende por efeito das sobreaitas cláusulas, por isso que a
cota de despesa condominial ostenta situação análoga à da
obrigação tributária.

(Io TA-RJ—Ac. unâm. do Io Grupo de Câmaras de 09-
10-86 —Rei. Juiz Laerson Mauro)
CONDOMÍNIO — PERMISSÃO DE USO DE PARTE
COMUM — POSSESSÓRIA
Permissão de uso de parte comum de condomínio e direito
real de uso. Não se reconhece este pelo simples uso
exclusivo e prolongado no tempo se o direito real não foi
expressamente instituído.

(Io TA-RJ—Ac. unâm. do 2o Grupo de Câm. de 27-05-87
—Ap. 51.477—Rei. Juiz Luiz Carlos Guimarães).
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Seguros em Condomínios

Fernando Feijó
Gerente de Produção da

Cia. Adriática de Seguros Gerais

nios.

Como nosso boletim tem
abrangência nacional, cumpre-
me, como profissional na ma-
téria esclarecer pequena confu-
são, aos leitores do Jornal do
Estado de São Paulo.

No artigo publicado por es-
te, no dia 17 de março de 1988,
de autoria do Professor de Ad-
ministração de Seguros, Dr
Antonio Penteado Mendonça,
quando diz que: "Outro seguro
interessante para o condomí-

• nio é o que cobre danos que ele
ou seus dependentes venham a
causar a terceiros. E com o
aumento da criminalidade nos
grande centros urbanos torna-
se importante proteger-se con-
tra assaltos. Embora seja res-
ponsabilidade do condomínio,

o que acontece, via de regra, é
que a apólice de responsabili-
dade civil emitida não tem im-
portância segurada suficiente
para indenizar prejuízos conse-
quentes de assaltos às unida-
des. Assim é bom se contratar
uma cobertura de roubo para o
conteúdo de cada apartamento
e para os veículos".

Parece-me que aqui ocorreu
um erro de redação, ou posi-
ção de orações do texto, o qual
poderá levar Condôminos, e
Síndicos a sérios embaraços,
por ocasião, de eventuais sinis-
tros, senão vejamos: a) Os se-
guros a serem contratados para
cobrir responsabilidades civis
dos condomínios, são (2) dois

o de responsabilidade civil ge-
ral, e o de responsabilidade
civil guarda de veículos de ter-
ceiros (os condôminos são con-
siderados terceiros em relação
ao condomínio), o último co-
bre incêndio, roubo, e colisão
de veículos no interior das ga-
ragens. b) Nenhuma destas
duas (2) modalidades, em hi-
pótese nenhuma, garante ris-
cos de roubos, assaltos, ou fur-
tos, as unidades autônomas, ou
as partes comuns do condomí-
nio, com exceção de veículos,
mesmo porque, roubo é outro
ramo de seguro, c) Não é res-
ponsabilidade do condomínio
o roubo, ou furto, que porven-
tura ocorra no interior de uni-
dades autônomas d) Para o

proprietário de unidade autô-
noma proteger seu patrimônio,
contra roubo ou furto, o único
remédio é a contratação de
seguro especial para estes ris-
cos, o seguro do ramo de rou-
ba e) Caso o Condomínio de-
seje uma cobertura para roubo
ou furto, poderá também con-
tratar o seguro específico de
roubo, ou incluir este risco na
cobertura acessória, no seguro
de riscos diversos em condomí-

Peço ao autor e ao Jornal do
Estado de São Paulo minhas
desculpas, mas como habitual
colaborador deste Boletim,
não posso e não devo deixar de
esclarecer ao público leitor.
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SERVIQOS COM QUALIDADE GARANTIDA

FINANCIAMENTO PROPRiO

I CONSULTE-NOS SEM C0MPR0MISS0

OS condominios DiREfoo dr. pedro augusto alves

A literatura nesse sentido & mui- 30.01.67). Caso reverse e este ——¦¦
to vasta. Miiltiplas tern sido as deci- SCg"r;.Amda que se admita a clau-
soes dos Juizes de primeira e segun- s(J|a em qUestao se refere a manu- — -i I in GRUPOda instancia de junsdigao. No en- tenqao de animais no intenor dos 3% ¦ I
tanto, citaremos uma que conside- apartamentos e nao nas partes co- ¦ f gk
ramos de grande importancia. | 
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sado esta pelo riSu seu desrespeito Em matdria de manuten?ao de ani- ¦¦¦¦'¦ RnMBASobriga^ao resultante da Conven?ao mais domesticos em apartamentos, np r^nnwiNltl
do Condominio, que proibe expres- ha que ponderar o seguinte: em PLANTAO DIA E NOITE ~~™""™
samente a manuten;ao de animais primeiro lugar, nao constitui excen- PABX 286-5040 A MAC nC DAMC CEDUIP "n
domesticos, avese passarinhos nas tricidadena vidamodernao desejo 23 ANUw Ut uUNw wtli Vly
respectivas unidades autonomas". de ter em sua companhia um cao ou I Af*APAA AVlllfMIQTDACAQ « '-IDAS

Assim sendo,ecomo incumbe ao um outro animal domestico. Por |J>1^1111 JJ J|jTICT L0CA?AO | ADM^lSTKA^AU W
Sindico a representagao do Condo- outro lado as l.m.taSoes a que pode RUA 

MEXICO. 41 PABX I 210 -35
mi'nin pm .luizo. imDoe-se a seguin- estar suje.to o uso da umda deem 
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A literatura nesse sentido é mui-
to vasta. Múltiplas têm sido as deci-
sõcs dos Juizes de primeira e segun-
da instância de jurisdição. No en-
tanto, citaremos uma que conside-
ramos de grande importância.

A decisão é a seguinte: "Confes-
sado está pelo réu seu desrespeito à
obrigação resultante da Convenção
do Condomínio, que proíbe expres-
samente a manutenção de animais
domésticos, aves e passarinhos nas
respectivas unidades autônomas".

Assim sendo, e como incumbe ao
Síndico a representação do Condo-
mínio em Juízo, impõe-se a seguin-
te decisão: "Julgo procedente a pre-
sente Ação Cominatória, para de-
terminar, em conseqüência, retire o
Condômino os referidos animais,
sob pena de, não o fazendo, pagar
multa diária. (D.O., p. 3752. de

30.01.67). Caso reverso é este a
seguir:44 Ainda que se admita a clau-
sula em questão se refere à manu-
tenção de animais no interior dos
apartamentos e não nas partes co-
muns, o que parece constituir inter-
pretação mais adequada, é de ser
mantida a douta sentença apelada.
Em matéria de manutenção de ani-
mais domésticos em apartamentos,
há que ponderar o seguinte: em
primeiro lugar, não constitui excen-
tricidade na vida moderna o desejo
de ter em sua companhia um cão ou
um outro animal doméstico. Por
outro lado, as limitações a que pode
estar sujeito o uso da unidade em
prédio de apartamento são ditadas
pelo interesse dos demais condômi-
nos quanto ao sossego, à salubrida-
de e a segurança, e não mero capri-
cho..." (Apel. Civ. n° 16.309, 1*
Câm. Civ. TJRJ, v. 5o, p. 339).

269-6969
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CONSERVAÇÃO DE, BOMBAS
DE CONDOMÍNIO

PLANTÃO DIA E NOITE
PABX 286-5040

POUCO MAIS CARO. MAS

É MUITO MELHOR.
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269-6969

GRUPO

CIPA S/A

33 ANOS DE BONS SERVIÇ S

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇAO - NOAS

RUA MÉXICO, 41 PABX: 210 55

PROPRIETÁRIO
Completa orientação a proprietários. Con-
sultas sobre acordos, revisão de aluguéis
comerciais, ações renovatórias, despejos,
retomada, denúncia vazia.

m- 220-7730

SÍNDICO
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Tradição, segurança e eficiência. Pessoal
altamente qualificado para prestar completa
assessona aos síndicos e condôminos. Soli-
cite uma proposta e comprove.' Tel. 220-3065

Compra e venda .
Avaliação precisa. Mesmo de figos
veis em inventário. Assistência Júri-
dica. Venda pelo melhor preço.
Consulte-nos.

Tét. 220-3065*

IMOBILIÁRIA MAUÁ
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

Telefones: 220-7730
Rua Senador Dantas, 75 - Grs. 1411/12/13/14/15

PABX 220-3065

¦ AUGUSTO ALVES MOREIRA ¦¦
Advogado com mais de 25 anos de experiêncin no ramo imobiliário

SR PROPRIETÁRIO: As retomadas de Imóveis não estão mais suspensas.
As ações de revisão deãíuguéls continuam a ser direito do locador
Reajustes amigáveis e judiciais de aluguéis residenciais e comerciais.

COBRANÇA ESPECIALIZADA DE TÍTULOS^^^^H
PROMISSÓRIAS, DUPUCATAS E CHEQUES

Sede Própriammmmmmmw—m———0606 TlUpiia ,

VIVENDA CENTER SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇOES — VENDAS

RUA DA QUITANDA, 30 Sr. 402/406 — Tel.: 224-8887 abadi m-awm

SÍNDICO OU PROPRIETÁRIO

DEDETIZE VOCÊ MESMO
Seu Condomínio — sua casa — seu sitio

sua loja — seu carro

FORNECEMOS MATERIAL E EQUIPAMENTO

SOMASE
247-1733 e 287-4873
(25 anos de experiência)

256-0723 / 255-6549

AV. N. S. COPACABANA, 583 GR. 602

REFORMAS EM GERAL

•CONSTRUÇÕES • CONDOMÍNIO FECHADO
•OBRAS POR: ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADA

•PROJETOS • PINTURAS • REVESTIMENTOS

•IMPERMEABILIZAÇÕES SISTEMA teXSS

SERVIÇOS COM QUALIDADE GARANTIDA

FINANCIAMENTO PRÓPRIO

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO

DIREÇÃO DR. PEDRO AUGUSTO ALVES
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ABADI:

Um Estado de Espírito

Animais domésticos e

os condomínios

Augusto Alves Moreira
Advogado e Empresário

Muitos dirão mais uma sigla
ao ouvirem pronunciar o nome
ABADI. Todavia, assim pro-
cederão somente aqueles que
por desconhecimento ou desin-
formação nunca tiveram opor-
tunidade de terem se beneficia-
do, direta ou indiretamente,
dos inúmeros benefícios, que a
nossa Associação Brasileira de
Administradoras de Imóveis
tem prestado a sociedade de
nosso Estado e a todo o nosso
País.

Para que tal desideratum se
tenha tornado realidade tem
sido necessário o trabalho ab-
negado e, até muitas vezes,
exaustivo de nossas diretorias,
nesses quinze anos de existên-
cia de nossa Associação, aliado
à dedicação de nossos colabo-
radores e funcionários, que
muito têm contribuído para o
êxito de todas as iniciativas,
que a ABADI se propôs reali-
zar em prol da comunidade e
de nossos associados.

A ABADI tem participado,
nesses anos de sua existência,
de forma positiva e afetiva em
todos os eventos relacionados à
habitação de um modo geral,
com suas implicações conse-
qüentes no campo da locação e
dos condomínios prediais.

Presentemente, quando o
Governo Federal encaminhou

ao Congresso Nacional um pro-
jeto de lei propondo alterações
à Lei do Inquilinato vigente, a
ABADI marca sua presença
diante dos Congressistas, suge-
rindo alterações ao referido
projeto de lei, visando eliminar
distorções e iniqüidades de seu
texto, que, se fossem aprova-
das como constam do contexto
original, não alcançariam o fim
colimado pelo seu autor, de
equilíbrio nas relações locatí-
cias, vindo ao contrário deses-
tabilizar o relacionamento en-
tre locador e locatário, acirran-
do ainda mais pequenas dife-
renças e desajustes decorrentes
da legislação em vigor.

No passado ainda recente, a
ABADI obteve resultados fa-
voráveis, quando conseguiu do
então Secretário da Receita Fe-
deral, o atual Deputado Fede-
ral Francisco Dornelles, que o
imposto de renda mensal inci-
dente sobre aluguéis, fosse cal-
culado apenas sobre a renda
líquida, desprezando-se os
acréscimos locativos para esse
efeito. Durante o período, em
que vigiu o Plano Cruzado
(Dec. — Lei n° 2284/86), a
ABADI conseguiu, por sua
ação isenta e efetiva, minimizar
o choque que se prenunciava
entre duas classes da popula-
ção: locatários e tocadores,

aconselhando e orientando uns
e outros, no tocante a aplicação
correta dos dispositivos aplicá-
•veis a locação contidos no refe-
rido diploma legal de exceção.

Muitas outras iniciativas de
caráter social foram promovi-
das pela ABADI com resulta-
dos efetivos, como ajuda finan-
ceira ao Hospital Infantil Ma-
rio Kroepf, propiciando a sua
construção e instalação de
equipamentos modernos neces-
sários ao tratamento do câncer
infantil.

Simpósios, Congressos, En-
contros de Administradores e
Advogados, como o que se rea-
lizou no Hotel Everest, no ano
de 1987, são tantas outras reali-
zações que a ABADI pro-
moveu.

Para que tudo isto tenha sido
possível acontecer, foi necessá-
rio, repetimos, que todos os
seus associados unidos a todas
Diretorias e aos funcionários e
colaboradores da ABADI, co-
mungassem de um mesmo esta-
do de espírito, ou seja, o da
solidariedade de propósitos,
ações e sentimentos e isto nun-
ca faltou na ABADI que, ao
atingir sua puberdade com seus
quinze anos de existência, já
pode se gloriar das múltiplas
realizações que alcançou em
prol da sociedade brasileira.

256-0723 / 255-6549 I

AV. N. S. COPACABANA, 583 GR. 602 1
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A UMA ADMINISTRADORA DA ABADI. VEJA ABAIXO RELAÇAO DE ASSOC ¦

CENTRO
A CONFIANÇA IMOBILIÁRIA
ADMINISTMADORA LTDA
— Um nome que indica uma
realidade — Av. Pres. Vargas.
1146/ 9o (Metrô — Est Pres.
Vargas) Tel. 263-7588 CRECI
J-423 ABADI 087.

ACRIL ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS LTDA — Dire-
çâo Adão de Carvalho Ribeiro
Av. Almte Barroso. 91 salas
1007/ 8 — Tel. 240-1923
ABADI 11 — CRECI J 690.

ADACO — ADMINISTRA-
ÇAO E CORRETAGEM
LTDA — 15 anos adminis-
trando com segurança e efi-
ciência Av. Nilo Peçanha, 26
Grupo 1109/10Tel. GTE 224-
4144 — ABADI 90. CRECI J-
1547. 

ADISA ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS LTDA — Com-
pleta assistência Jurídica a
proprietários. Locação, corv
domínios, seguro e vendas.
Rua México. 111/ 407. Tel.
KS 262-7558. ABADI 477.
CRECI J 2793.

ADMINISTRADORA CIM
LTDA — Atendimento domi-
ciliar e personalizado. Av.
Churchill. 94/ 504. Tel. 220-
1017 ABADI 262 CRECI
7156.

ADMINISTRADORA MAG-
NUS LTDA — Fundada há 15
anos por aposentados da
CEF para administrar seu
imóvel e com assistência jurf-
dica. Regularizamos escritu-
ras. inventários, etc. Av. Pas-
sos. 101/ 1609. Tel. 263-
4838 ABADI 547 CRECI J-
2427.

ADMINISTRADORA DE IMÓ-
VEIS MASSET LTDA — 32
anos de bons serviços. Tran-
qüilidade ó o que lhe oferece-
mos. Rua Debret. 79 2o e 4o
andares. Tel. PABX 240-1323
ABADI 03 CRECI J 330.

ALFA ADMINISTRAÇAOTÊ
SERVIÇOS LTDA — Av.
Mal. Roriano, 38/ 208 Tel.
PABX 253-5545 CRECI J-699
ABADI 109.

BULHÕES CARVALHO DA
FONSECA ADM. BENS
LTDA. — Rua México. 41
1301/ 5/ 6 Tel. KS 205474
CRECI J-2715 — ABADI 453.

CEDRO ADMINISTRAÇAO
DE IMÓVEIS LTDA. — Dire-
çâo Paulo Edde Filho. Legal»-
zaçâo de escrituras. Av. Pres.
Vargas, 1146 sala 611 Tel.
263-4639 CRECI J 2726 —
ABADI 459.

CENTRAL ADMINISTRADO-
RA DE IMÓVEIS LTDA —
Av. Pres. Vargas. 590 Gr. 713
Tel. 263-7676 CRECI J 1628
ABADI 145.

IMÓVIL ADMINISTRADORA
DE BENS IMÓVEIS LTDA —
Se o seu problema é imóvel
procure a Imóvil — Av Pres
Vargas. 417-11° — Tel. 224-
8901 — ABADI 001 — CRECI
J-224

CIPA — Administra uma cida-'
de — Rua Móxico,41 s/ 1
PABX 210-1355 — CRECI J
1372 ABADI 33.

EDUARDO PACHECO ADMI-
NISTRAÇAO DE IMÓVEIS
LTOA — Rua da Lapa 200sala 406 — Tels. 252-9657 e252-9587 — ABADI 481.

E. D. ADMINSTRAÇAO DE
IMÓVEIS LTDA - Só admi-
nistramos imóveis Av. Pres-' Vargas. 1146/ 1006 — Tel
283-3636 CRECI J 0695
ABADI 141.

FCM — EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA— Direção Carlos J Machado
Av. Almte Barroso, 91/1002
Tel 533-0164 ABADI
284CRECI J 1281.

CIA GUANABARA ADMINIS-
TRADORA DE IMÓVEIS E
CORRETAGEM DE SEGU-
ROS — Com Assistência Ju-
ridica de Aloysio Pinheiro de
Vasconcelos — Advogados
Associados. Ruada Assem-
bléia. 10/ 1612 — Sede pró-
pria Tel: 221-2848 — ABADI
74 - CRECI J 1447.

GBS ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA — Direção Ge-
raldo Beire Simões. Adminis-
tração, avaliação, venda, se-
guros. Advocacia Imçbiliária:
acordos, revisões judiciais re-
novatórias, despejos, reto-
madas. Rua da Assembléia,
41 _ 7o Tel: 224-4940. ABA-
Dl 312 CRECI J 2082.

IMAGEM — IMOBILIÁRIA E
ASSESSORIA GERAL DE
EMPRESAS LTDA — Rua
Méxicon0 45—6o andar Tele-
fone 240-8077 ABADI —
328— CRECI J 1067.

IMOBILIÁRIA NOVO MUN-
DO LTDA — Av. Nilo Peça-
nha n° 12 sala 403 Telefone
222-2012 — ABADI 336
CRECI J.

IMOBILIÁRIA ORIAL LTDA
Av. Pres Vargas. 482 Gr

508 Tel. PBX 233-3522 Loca-
çâo — condomínio — com-
pra e venda — incorporaçãoloteamento — avaliaçãoaforamento — legalização

 advocacia imobiliária —
ABADI 472 CRECI J 2747.

LAC-LIBRA ADMINISTRA-
ÇAO DE BENS E IMÓVEIS
LTDA — Av. Almte. Barroso.
97 SI Loja. Tel. 262-1457 e
262-1461 - Creci J-786 ABA-
Dl 289.

LEAL ADMINISTRADORA —
Com assistência do escritório
de advocacia PAULO LEALAv. Rio Branco. 156/604/5
Tel PBX — 262-3373 — ABA-
Dl 44 — CRECI J 402.

LEGAL ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA — Av.
Rio Branco n° 156 s/ 1.223
Tels 220-5088 e 240-9666
CRECI J-1841 —ABADI 264.

-MARVA ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS LTDA — Dire-
çâo Romulo Cavalcante Mo-
ta. Renovatórias. revisões,
acordos, despejos, retoma-
das. Av. Almte Barroso. 91 —
240-1744 ABADI 25 CRECI J-
1275.

MOURA JÚNIOR — REPRE-
SENTAÇÕES LTDA Desde1975 prestando bons servi-
ços Despejos, retomadas, re-
novatórias. acordos, revisto-
riais de aluguel comercial e
residencial Av. Nilo Peçanha
50 Grupo 1516 Tel.: 262-
2821 ABADI 497.

PREDIL IM.OVEIS LTDA —
25 anos de bons serviços
prestados. Rua da Quitanda.187. Loja, S/Loja, 1o. 2o e 3oandar. Tel. 233-1352 ABADI06 — CRECI J-607.

ORLY ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA — Locações de
imóveis com assistência Jurí-
dica especializada em direito
imobiliário. Av. Mal. Câmara.
160 Gr. 1718 -Tels. 220-4917- 262-4005 e 262-4471 ABA-
Dl 460.

PREDIAL CANADENSE
LTDA — 30 anos de bons
serviços e tradição. Av. Rio
Branco, 185 Grupos 1812 e
1813. PABX 533-1312 e 533-
1131 Cep 20.040 — SEDE
PRÓPRIA. CRECI J-1469 —
ABADI 101.
ROZEN IMÓVEIS LTDA —

Av. Nilo Peçanha, 50 806 Tel
220-5658 ABADI 419 CRECI
J 2782.

SAO JOSÉ ADMINISTRA-
ÇAO DE BENS E ASSESSO-
RIA LTDA — Rua Gonçalves
Dias. 56 301 Tel: 221-5646
ABADI 298 CRECI J-1717.

SIDASA — Adm. de Bens
Imóveis Ltda. Rua Vise. de
Inhaúma, 38. 902. Tel: 263-
7671. CRECI J-2222 ABADI
354.

SN IMOBILIÁRIA LTDA —
Av. Gomes Freire. 176/ 904.
Tel: 224-3595. CRECI J 855.
ABADI 138.

STOCKLER IMÓVEIS ADMI-
NISTRAÇAO E PARTICIPA-
ÇÕES — 17 anos de bons
serviços. Rua do Ouvidor.
104 — 80 andar. Tel: 224-
5925. CRECI J-559. ABADI
216. _

TRADICY TAUNAI — LOCA-
Ç0ES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Tradição, eficiência, confiabi-
lidade. Av. Rio 156 sala 528.
PBX 262-8630. Avenida Cen-
trai ABADI 348 CRECI J-
2523. 

VÍTOR PAIVA — Consultoria
Imobiliária Ltda. Administra
locações e condominios,
compra e venda de imóveis.
Rua México. 111/ 903 Rio.
Tel: 240-8121 CRECI J 2205.
ABADI 449.

ADMINISTRADORA WAL-
TER — 23 anos de Bons
Serviços. Administração, Lo-
cação e venda de Imóveis.
Seguros. Depto Jurídico sob
direção Drs. Walter Garcia
Ferreira e Carlos Eduardo Lo-
pes D'Ornellas. Rua Sen.
Dantas. 117, 219/ 221. Tels.
240-0838/ 240-6788 e 240-
0687. CRECI J. 1475. ABADI
313.

CONSPAR ADMINISTRA-
ÇÀO DE BENS LTDA — Cel-
so Lisboa. Rua do Rosário.
173/ 9o andar Tel. 224-9100
ABADI 374CRECI J 1403.

IMOBILIÁRIA E ADMINIS-
TRADORA GÓES LTDA —
Administração Venda de Imó-
veis. Seguros Departamento
Jurídico Av. Beira Mar n° 262
Grupo 801 — Castelo Tel:
240-5384 e 248-5086 CRECI
J 12 ABADI 387.

VILLAÇA — Locação de Imó-
veis Ltda. Rua Álvaro Alvim,
33 salas 707/ 8/ 9. Centro.
RJ. Tel: 220-9799. ABADI
080 CRECI J481

ADMINISTRADORA NACIO-
NAL S/ A — Tradição que
inspira confiança desde
1935. Av. Presidente Antonio
Carlos 615/ 2° andar PABX
224-3646 AGÊNCIA TOP
CENTER Rua Visconde de Pi-
rajá 550 salas 302 e 306
PABX 239-1745 ABADI 19
CRECI J-489.

MACABU ASSESSORIA DE
BENS IMÓVEIS — Rua do
Catete, 311 Gr 601 2o Tel
285-7147 e 205-0249 ABADI
371 CRECI-J 855.

SAVRIL—Serviços e Adminis-
tração Varella Ribeiro Ltda. Av.
Nilo Peçanha. 12 Gr 513 a
515. Tel: 252-2607 e 252-
7871. ABADI 286 CRECI J.

KRILL EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS LTDA —
Única que paga o proprietáriomesmo que o inquilino atra-
se. Rua da Assembléia,
92/1802. ABADI 363 — Creci
J 2253 -Tel. 252-5101 e 232-
6180

ZONA SUL
ART-NOVA ASSESSORIA

IMOBILIÁRIA LTDA. — Rua
Miguel Lemos. 44 Grupo 602
Tel 521-1949 — ABADI 408

CRECI J. 
CASA NOSSA — ADMINIS-
TRAÇÃO ASSESSORIAIMOBILIÁRIA LTDA — Av
Ataulfo de Paiva, 135 Lj
304/5 Tel PABX 239-9294,
Filial Av Olegário Maciel.520
339-8112 — Barra da Tijuca— ABADI 447 CRECI J 6208.

CIRAL IMOBILIÁRIA — Ven-
dendo e administrando o Rio
há 32 anos. Rua Barata Ribei-
ro, 391 Grupo 1101/2. Tel:
PABX 255-6979.

CM IMÓVEIS ADMINISTRA-
ÇÀO COMPRA E VENDALTDA. — Av. Copacabana.1.066 Cob 02. Tel. 227-7742
e 287-7047 — CRECI J 2613— ABADI 372.

ESTASA — LOCAÇÃO CON-
DOMÍNIO — COMPRA E
VENDA — Trabalhe com
quem está perto de você Rua
Almte Tamandaré 66 3o Fia-
mengoTel 205-1798 —ABA-
Dl 67.

LUCRUM ADM. DE BENS —
Entregue-nos seu imóvel ecomprove a qualidade dosnossos serviços R Viscondede Pirajá. 414 Grs. 1119/20.Tel 521-2944 CRECI J 1800ABADI 270.

PREDIAL CANADENSE
LTDA. — 30 anos de bons
serviços e tradição. Av. Rio
Branco, 185 Grupos 1812 e
1813. PABX 533-1312 6 533-
1131. Cep 20 040 — SEDE
PRÓPRIA. CRECI J 1469 —
ABADI 101.

PREDIAL LEME LTDA- Con-
domínio, locação anual e
temporda Compra e venda
Av Princesa Isabel, 7 Ljs 9,
14 e 15 Tel PABX 275-5449
CRECI J 383 — ABADI 92.

RAPOPORT ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO IMOBI-
UÁRIA LTDA — Rua Santa
Clara. 50 Gr 621/622 — Tel.
236-0931 e 257-8785 ABADI
527 CRECI J.

R.M. ARAÚJO — ADMINIS-
TRAÇÃO DE IMÓVEISLTDA — Compra, venda e. avaliação Rua Siqueira Cam-
pos, 143 Lj 38 — 2o pavimen-to — Tels 256-4572 — 237-
2363 — 237-1138 e 235-
5182 — ABADI 479 CRECI J
2936. 

SANTA RITA ADMINISTRA-
DORA DE IMÓVEIS LTDA— Rua Barata Ribeiro.
391/1005 Tel 235-6099 CRE-
Cl J 1043 — ABADI 369.

SYMA IMOBILIÁRIA LTDAConsulte-nos Rua Francis-
co de Sá. 23 Gr 907 — Tel
PABX 267-3344 CRECI 2057ABADI 294.

ZONA NORTE
CENTRIMÓVEIS LTDA —

Rua Barão de Mesquita. 518
Li B Tel. 288-8343 CRECI J
605 — ABADI 086.

I. GOVERNADOR

CASIMIRO VALE IMÓVEIS
LTDA — Estrada da Cacuia.
98 Grupo 206 Tel: 396-7403ABADI 441 — CRECI CJ
2729. 

4000 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. — Es-
trada do Galeão, 2730 Grupo
301 Tel: 393-4000 — ABADI
513 — CRECI J 3039.

CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO SARAIVA
DE IMÓVEIS LTDA — Av.
Cônego Vasconcelos. 82 sa-
Ias 201 / 214 Tels. 331-0503/
331-8680 CRECI J-2110
ABADI.

AUGUSTO ANDRADE EM-
PREENDIMENTOS IMOBI-UÁRIOS LTDA — Rua Lucl-dio Lago. 91 sala 506 — Tel.
2S1-9784 ABADI 455 CRECI
J-15.908.

BLENI — ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA — RuaFelipe Cardoso, 131 / 201 /
203 Tel. 395-0785 CRECI J-
1656 ABADI 182.

CELMARIZ IMÓVEIS LTDAEsta ó a sua garantia Rua
Dias da Cruz n° 155 sala 412Méier Tel. 269-5043 —
ABADI 279 —CRECI-J 1641.

ESTASA— Locação — Con-
domiinio — Compra e vendatrabalhe com quem está per-to de você. Rua Domingos
Lopes 410 Lj 110—Madurei-ra — Tel 350-0592 — ABADI
67.

JV CAMPOS CORRETAGEM
a administração de
IMÓVEIS LTDA — R. Divisó-
ria 10 sala 302. Tel: 350-2344
CRECI J-3027 ABADI 499.

IMOBILIÁRIA FERANDES
LTDA — Locação com tran-
qüilidade. Renovatórias revi-
sionais, retomada, despejos,acordos. Administração de
condomínios. Departamento
Jurídico dirigido por Egldio
Fernandes. Av. Emani Cardo-
so, 84 Gr. 201/ 3. Tel: 269-
3249. ABADI 238. CRECI J-
1254.

IMAB. IMÓVEIS MADUREI-
RA ADMINISTRAÇÃO DEBENS SOC. LTDA — RuaDagmar da Fonseca. 106 sala201. Tel: 390-1943. CRECI J1552 ABADI 96.
MABE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS LTOA: — Rua Ma-ria Freitas, 42 sala 304. Tel:390-1851. CRECI J 2823.ABADI 347. _

SINAI EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS LTDA — Se-
gurança. responsabilidade e
tranqüilidade. Direção Dr.
Marco Antonio Moreira Bar-
bosa. Estrada do Portela. 99
Gr. 518. Madureira. Tel: 390-
1115 CRECI J 1267. ABADI
167

ZICO PARTICIPAÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS LTDA —
Rua Silva Rabelo, 18/ 3o. Tel:
593-7797 CRECI J 2351
ABADI 389.

NITERÓI
ADMINISTRADOR* CEN-

TER LTDA — Av. Amaral
Peixoto, 207 Grupo 1004.
Tel. 722-7456 — ABADI 521

CRECI J-2695.
CERVÃES CONSTRUTORA

E IMOBILIÁRIA LTDA —
Rua da Conceição. 163 —
Centro — Filial: Praia de Ica-
ral. 211 Lj. 02 — Tel. 719-
5290 — ABADI 492 — CRECI
j — 1744.

FONTE ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS — Rua José
Clemente. 24 — CRECI J
432. ABADI 107. Tel. 719-
5353.

J B IMÓVEIS LTDA — Tradi-
çâo desde 1967, direção JA-
DIR BRUNO — Av. Amaral
Peixoto. 334 conj. 515. Tel.
719-7600 CRECI 3132 ABA-
Dl 490.

MARTINI ADMINISTRADO-
RA DE IMÓVEIS S/C LTDAAvenida Amaral Peixoto.
479 sala 209 — Centro Tel:
717-8756 ABADI 519.

S. R. EGITO IMOBILIÁRIA —
Rua José Clemente. 73 Gr.
403/ 404. Tel. 722-0146.
ABAD1194. CRECI J 009589.

VILLAFORTE ADMINISTRA-
S:AO E CONSULTORIATDA — Direção Dr. Celina
Ferreira. Rua Barão do Ama-
zonas, 572 Gr. 802. Tel: 717-
2929 CRECI J 1923 ABADI
449. 

VTTOR PAIVA — CÔNSUL-
TORIA IMOBILIÁRIA LTDAAdministra locações e
condominios compra e venda
de imóveis. Rua México,
111/903 — Rio — Tel: 240-
8121 CRECI J-2205 ABADI
449.
CAXIAS
8. J. MERITI
N. IOUAÇÚ
NILÓPOLI8

ADMINISTRADORA DE IMÓ-VEIS AGAEME LTDA—RuaMariano Sendra dos Santos.13 / 206 Tel: 771-3535 CRE-Cl J-3466 ABADI 152.
ADMINISTRADORA IMOBI-

UÁRIA CAMELO LTDA —
Administração de Loteamen-to. compra, venda e loca-
ções. Av. Mal Floriano. 1798
salas 201 / 2 — Nova IguaçuTels: 767-7956 e 767-9124 ABADI 385 — CRECI J-850.

TICOM ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA — Reto-madas, despejos, renovató-
rias e revisionais residenciale comercial. Av. Nilo Peça-nha n° 245 sala 204 — Tele-fones: 771-2934 e 771-8213ABADI 524 — CRECIJ.3.111.

CORDEIRO ADMINISTRA-
ÇÃO DE BENS LTDA — A
tradição e eficiência em ad-
ministraçâo de imóveis em
Caxias a serviço dos proprie-tários: Av. Nilo Peçanha. 60
Gr. 01. Tel: 771-2905 e 771-
0746. ABADI 15 CRECI J-1481.

LfOA — Advogado Jaci Fran-
cisco Cerqueira. Compra;
venda e aluguel Rua da Ma-
triz. 259 Grupo 101. São João
de Meriti. Tel: 756-4171 —
ABAD1115 — CRECI J-2958.

CONTAP ADMINISTRADO-
RA DE BENS LTDA — Rua
Cel Henrique da Fonseca 79-
A Tel: 756-1121 CRECI J-
5208 ABADI 172.

VISÃO ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA — Rua
Marechal Deodoro. 629 / 202
Tel: 771-6124 CRECI J-1534
ABADI 327.

PETRÓPOLIS
ADJUVE-ADMINISTRADO-

RA VERITAS S/C LTDA —
Administração. Compra e
Venda de Imóveis. Rua 16 de
Março, 38 S/L — Tels. (02421

I 430196 e 42-1712 CRECI J
849 ABADI 329.

ADMINISTRADORA GOLD-MAN LTDA — Administra-
ção de Condomínios. Loca-
ções. Compra e venda. Tradi-
ção e eficiência comprova-das. Rua Barão do Amazo-nas, 46. Tels. (0242) 42-3872e 42-3873 — ABADI 508 —
CRECI J 1461.

JUDICE ARAÚJO IMÓVEIS
LTDA. — Rua Raul de Leoni.
168 — Centro — Tel. (0242)42-2885 — ABADI 512 —
CRECI J.

MOURA IMÓVEIS — ADMI-
NISTRAÇÂO E CORRETA-GENS S/C LTDA. Rua IrmãosD'Angelo. 51 Lj e s/L 02 Tels.
(0242) 42-3795 e 42-7444
ABADI 495 CRECI J 966.

VÍTOR PAIVA — Consultoria
Imobiliária Ltda. Administra
locações e condomínios,
compra e venda de imóveis
em Petrópolis. Rua México.
111/903 — Rio Tel: (021)
240-8121 — CRECI 2205
ABADI 318. 

REO.DQS LAGOS
ADJUVE-ADMINISTRADO-RA VERITAS S/ C LTDA —
Administração, compra e
venda de imóveis — Av. As-
sunçâo. 698 — Tel: (0246)43-1844 CRECI J — 849
ABADI 329.

VÍTOR PAIVA — Consultoria
Imobiliária Ltda. Administra
Condomínios em São Pedro
da Aldeia. Rua México 111/
903 —Rio —Tel: (021)240-
8121 CRECI J 2205 ABADI
318.

ANGRA DOS REIS
IMOBILIÁRIA ORIAL LTDAAv. Raul Pompéia 35 S/LjTel: (0243)65-2211. LocaçãoCondomínio-Compra e Ven-da — Incorporação Lotea-mento — Avaliação Afora-mento — Legalização — Ad-vocacia Imobiliária. ABADI472 CRECI J-2747.
MACAÉ
IMOBILIÁRIA MACAENSE —
Compra, venda e administra-
çâo de imóveis, áreas indus-
triais, fazendas, sítios, casas,apartamentos e terrenos. Di-reção lorodeme Machado.Av. Presidente Sodré. 250 BCentro — (Rua da Praia)Tels: (DDD 0247) 62-3510 e
62-2448 — CRECI J 2042 —
ABADI 570.

jlROMULO CAVALCANT^^^Mgl^^^^

ADVOGADO
Consultas sobre locações

Acordos e reajustas de aluguel
Revisão de aluguel, residencial, comercial

estabelecimento de saúde, ensino, etc.
Ações renovatórias, despejos, denúncia vazia

Quem compra pode despejar, sem morar.
Av. Alte Barroso, 91 grupo 212/220

Tel.: 240-1744

Sua segurança em imóveis

Avalia compra e vende, inclusive imóveis

precisando de inventário. Serviço de
despachante e assistência jurídica. Confie
em quem conhece, avalia pelo preço real

e vende pelo melhor preço. Equipe de
vendas com Rômulo Cavalcante Mota.

Av. Alte Barroso, 91 Grupo 212/220
Tel.: 240-1744

MM

MARVA Administradora I

de Imóveis Ltda. I
Cliente não é número é amigo, I
não está preso a contrato. J
Trata diretamente com os diretores. M
Só faz locação, por isso é melhor. §
Direção de Romulo C.Mota e Cecília A.Mota g

Av. Atte Barroso, 91 grupo 212/220 ^^^H^¦Tel.: 
240-1744

0WQL.
KXM
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tem idéias.
TODOS OS SÁBADOS NO JORNAL DO BRASIL

Em meu modesto artigo
do mês passado—Expecta-
tiva da Constituinte — que,
por sinal, saiu assinado pelo
meu caro companheiro Ge-
raldo Beire Simões —, a
quem dedico muita admira-
ção — por errata do copista
do Jornal do Brasil, abordei
aspectos da Constituinte
que vêm preocupando a
maioria dos brasileiros
diante de posições radicais
assumidas e cultivadas por
considerável parcela dos
Srs. Constituintes. Um mês
mais se esgotou sem que
tenhamos vislumbrado o fi-
nal do túnel. Coisas berran-
tes foram aprovadas com o
voto da Esquerda aliada à
Direita como é o caso do
voto dos menores de dezes-
seis anos e a concessão ao
marido "parturiente" de oi-
to dias de folga para que ele
possa amamentar o bebê
recém-nascido. O deputado
autor da emenda justificou-
a com a alegação de que sua
mulher, por ocasião ao últi-
mo parto, teve sérios pro-
blemas, obrigando-o a per-
manecer ao seu lado até sua
recuperação. Assim, gene-
ralizou o acontecimento co-
mo se todas as mulheres
brasileiras viessem a sofrer
o que, infelizmente, sua es-
posa sofreu. Sorridente nas
fotografias publicadas nos
jornais das Grandes Cida-
des, ufanou-se de haver
praticado um grande feito
empenhando o barrete
alheio. Sim porque quem
paga a conta não é ele e,
sim, o empresário ao ver-se
privado do concurso pelo
prazo de oito dias, do "par-

turiente".
Quanto ao voto do me-

nor de 16 anos estarreceu-
me a defesa proferida pelo
ilustre Senador Afonso Ari-
nos, emérito mestre dos
meus tempos da Faculdade
do Catete e da brava UDN
de Carlos Lacerda. Graças

à sua fala convincente e
contagiante o plenário da
Constituinte, tomado por
grande emoção e pensando
no grande filão de votos
que iria abocanhar, não te-
ve um minuto de hesitação
e aprovou a heresia que ali,
naquele instante, se concre-
tizava.

Ainda,
vilégio da
para que;
sa por 12
emprego
qualquervantagens
tempo de

alargou-se o pri-
mãe empregada

>ermaneça em ca-
i dias, com o seu
garantido sem
interrupção nas

adquiridas no
serviço.

Criaram-se mais encar-
gos para o empregador, es-
quecidos os "representan-
tes do povo" que o empre-
sário é povo, especialmente
quando ele faz parte do
enorme contingente de pe-
quenas empresas que luta
para sobreviverem nestes
tempos difíceis em que
eclode a inflação com as
garras de um dinossauro fa-
minto.

Mas, se nos voltarmos
para o Executivo vamos en-
contrar a falta de vontade
política no sentido de resol-
ver o grave problema do
déficit público. Bastaria
lembrar aos homens res-
ponsáveis pelo destino des-
ta Nação a "mensagem ao
homem do povo e aos ho-
mens que dirigem o povo"
que o grande Abraão Lin-
coln emoldurou o seu pen-
samento o que se seguido
corretamente, acabariam
com a doença brasileira. Ei-
la: "Não criarás a prosperi-
dade se desestimulares a
poupança. Não fortalecerás
os fracos, por enfraquece-
rem os fortes. Não ajudarás
o assalariado, se arruinares
aquele que o paga. Não
estimularás a fraternidade
humana, se alimentares o
ódio de classes. Não ajuda-
rás os pobres, se eliminares

os ricos. Não poderás criar
estabilidade permanente,
baseada em dinheiro em-
prestado. Não evitarás as
dificuldades, se gastares
mais do que ganhas. Não
fortalecerás a dignidade hu-
mana, se subtraires ao ho-
mem a iniciativa e a liberda-
de. Não poderás ajudar aos
homens de maneira perma-
nente, se fizeres por eles
aquilo que eles podem e
devem fazer por si pró-
prios".

Se os nossos políticos re-
lessem, periodicamente, es-
ses grandes ensinamentos,
este país já estaria na senda
da prosperidade com o seu
povo menos sofrido e alegre
por ser, acima de tudo,
BRASILEIRO.

S.O.S
Hospital

Mário Kroeff

O Hospital Mário
Kroeff, com muito sa-
crifício e apoio dos nos-
sos associados e da po-
pulação, conseguiu ad-
quirir o Acelerador Li-
near de Elétrons, que
está prestes a entrar em
funcionamento. Entre-
tanto, suas dificuldades
continuam e por essa
razão voltamos a pedir
que continuem fazendo
suas doações através da
conta ABADI/BRA-
DESÇO de n° 106074-0
em qualquer agência
para crédito na agência
Rio Branco.

POUCO MAIS CARO. MAS

É MUITO MELHOR.

IK&$tisaIJ

269-6969

roüMACBO CONSTRUÇÕES LTDA;
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SERVIÇOS COM GARANTIA

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

TEL: 220-9309

icerua. vjia^aa ,

SÍNDICO COMPETENTE TRABALHA BEM ACOMPANHADO

LOCAÇÕES-

CONDOMÍNIOS-

VENDAS

31 ANOS

EMPRESA METROPOLITANA DE IMÓVEIS LTDA.

TEL: PBX 224-6455
MATRIZ: R. DA QUITANDA, 30 GR-410/416

ILHA' EST. DO GALEÃO, 2355/2° AND
393-6895 -393-3435

Errata

No último número do Boletim da
Abadi a matéria intitulada "Expectati-
va da Constituinte e publicada na pági-
na três, foi creditada ao Advogado
Geraldo Beire Simões como Vice-

Presidente da Abadi, quando na reali-
dade o seu autor é o Dr. Isaldo Vieira
de Mello, Vice-Presidente da Abadi.
Aqui fica a nossa retificação e as nossas
desculpas pelo lapso.

DIMOVEL

ADMINISTRADORA LTDA

Ainda a Constituinte

LOCAÇÕES — CONDOMÍNIOS

COMPRA E VENDA

RUA ALCINDO GUANABARA, 24
GRS. 1101/6

TEL: PBX 240-7899

(Isaldo Vieira de Mello) CREC( . 3Q9 ABAQ| 24
Vice-Presidente da ABADI 
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If JHlX^ 
', l^a AssembI6i°aTegis°ativa fnternas erigidas em convengao alheia. Portanto, devem ser ob-

\ ^^¦MLSk: 
' fTI jyHfflW do Estado aprovou a Lei 962, ou regulamento, segundo os servadas as normas convencio-

jk que foi sancionada pelo Gover- interesses de seus proprietaries nais do condominio, que estao
w nador, cujo texto aiz o seguin- nos temros da Lei 4.591/64. A reguladas por lei federal, como
/; S'U te: — "E vedada a restriqao de pretensao — obviamente de- se sabe, e nao as de uma lei

acesso de pessoas as unidades magogica—e tao absurdamen- gritantemente inconstitucional,
- - : 1 '' -1 ' ~ de edificios de qualquer natu- te inconstitucional que poderia espuria e demagogica, refor?a-

- ' -i ;f >mm reza, mediante a discrimina^ao ser extensiva a qualquer resi- da, ainda, esta pecha pelo so
, JC,. jrt&S-L* j aH do uso das entradas, elevado- dencia isolada, em condominio fato de nao cominar qualquer
m - J* 3 * res e escadas dos predios, em ou nao. As partes comuns de pena por sua inobservancia e, o

W Hi ¦¦ virtude de ra$a, cor ou condi- um predio em condominio inte- que 6 mais grave, nao se dirigir
rwi i-»» -i • <;a° social." gram a propriedade privada aos predios publicos a que nos

A"R AT1T Virkm^nno-Ain inmflli^ta Tobias Pinheiro Por causa desta lei, muita- dos condominos, e, portanto, referimos. A referida lei temo
AJdAJLTI nomenageid JUrildll&Irt lumasiiuucuu 

gente imaginou que a Conven- protegida, no particufar aspec- seguinte teor:
, _ ,. n.• atuoimon cao dos Edificios e os seus to da consulta, pela Constitui- A proposito do mesmo te-

No ultimo dia 3 de marqo, a Ao falar sobre Tobias Pi- Musica de Brasilia. Atualme: - 
Regulamentos passaram a ser ?ao Federal, art. 153, §10: "A ma, a Egregia Terceira Camara

Diretoria da ABADI reuniu nheiro, Georges Masset leu seu te, Tobias Pinheiro e ed jetra morta e „a0 majs devem casa e o asilo inviolavel do Qvel do Primeiro Tribunal de
seus associados e amigos para curriculo, lembrando que ele Jornal aa Lignt e ao lniorme ser reSnejtadas. individuo, ninguem pode pene- Algada do Rio de Janeiro, no
uma homenagem ao jornalista foi Editor do saudoso Diano de Dinamico e ainda redator ao Aconfusaomaioreimaginar trar nela, a noite, sem consenti- Julgamento da Apelagao Ci'vel
e escritor Tobias Pinheiro, que Noticias, redator de O Globo Jornal do Comercio. e SUpqr nue a Convenqao de mento do morador, a nao ser n 41.885, decidiu de maneira
por seis anos foi Assessor de e, por duas vezes, redator do A[gm de suas atividades na um Condominio 6 feita para em caso de crime ou desastre, ciara> ten(jo como Relator 0
Imprensa e Editor das publica- JORNAL DO BRASIL. Natu- jmnrensa carioca escreveu os discriminar pessoas", quandona nem durante 0 dia, fora dos juiz Hudson Lourengo: |
coes da entidade. ral do Estado do Maranhao, ,. vj . Amareo Doce verdade, ela se destina a regu- casos e na forma que a lei CONDOMINIO. CLAU-

OPresidente George de Mo- Tobias Pinheiro e Delegado da Tnrtura Menino do Ba'ndolim lar a convivencia harmomosa estabelecer' e § 36: Aespeci- SULA pROIBITIVA DO
raes Masset convidou 0 home- Academia Maranhense de Le- jSeSro Preto e Os Ou- ente os moradores. ficagao dos direitos e garantias US0 DE ELEVADOR SO-
naeeado para sentar-se ao seu tras junto & Federaqao das Qualquer propnetano de expressos nesta Constituiqao CIAL.
lado na mesa aue presidiu os Academias de Letras do Brasil, uma unidade condomimal sabe nao exclui outros direitos e ga- Consabido que todo regula-
trabalhos iuntamente com os de cuia Diretoria faz parte. No seu discurso, Georges que 0 direito de cada um dos rantias decorrentes do regime ment0 do edifcio soi ser reposi-
conselhe'iros natos e ex- Pertence, ainda, a Academia Masset, ressaltou as qualidades co-propnetanos tem por hmite £^Wc torio de ordens, deveres e proi-
presidentes Geraldo Rezende Brasileira de Literatura, Aca- de Tobias Pinheiro, que marca- 0 direito do outro' co- Alem do que a Pretensao Ie»s- bi^oes, a clSusua proibitiva ao
Ciribelli Francisco das Chagas demia Brasileira de Trovas, ram sua present na ABADI, e propnetano e, nas dehbera- lativa no'1"3™ "a8o °^g uso do elevador social por em-
Machado e Romulo Cavalcante Academia Guanabarina de Le- pediu ao Conselheiro, Francis- fve'f°H^°™^'preva,ece R Carta Maen^ que aSl Pr^ada domestica, malgrado
M®- .^Aodciadel^ed. fcS*S?l yjfe i MKSS

1 
rsML-i- srssparrs ^ssNfsu.servigos, que fizesse entrega de nao somente por empregados expressamente exclui'da da yistro' relatados e discuti-uma\ Placa de Prata ao homena- ou domesticas ou por terceiros, competencia supletiva atnbui- , este's autQS ape]arao
geado em reconhecimento ao mas tambem, pelos proprios da aos estados-membros pelo - . 0 *1 005 j3 romarca daseu trabalho. condominos. E, nem por isso seu paragrafo unico Nao se Capital em Ve d ^petate

Depois de Dr. Machado constitui d.scnminagao, mas ^rgumente com o S1 do a^ LUISA MARIA LA CROIX e
lomkror miP nnr mak Hp 40 norma de conduta. 153 da citaaa Carta, eis que aneiaf«0 CONDOMINIO DOlembrar que P°r mais Tanto e verdade que nao se nenhuma pertinencia tem com F^TFfrlo cararAanos conhece Tobias Pinheiro, vja dfi 

a ^(Ver> ainda, a ques- ED^CW SABAI^

SfaT d^feaT ex! 9«er momdor^priMjou tao seguinte.) ^DE AL-™5,,eRoSca™ta.e 
gSfSSl^SSSSfS • ViSSLkS CADA ClVEL, [»r »ota(ao

Sri 33CTa°
SSlSenatoea s^"^?LU1SAMA'

_ tacou as vinudes do homena- dor social por empregada do- gres legllerantes eslad£L ru LACRlSlX em face do
| Seado- mofador%auilinonon§o)em desconhegam prinefpios de CONDOMINIO DO EDIFI-
3 Tobias Pinheiro falou por {?afes de bX ou e^drcuns- competencia legislativa e de re- CIO SABARA, objetivando
B ultimo. Contou a historia das tanJcias semelhantes nao fere SitS Federal s co- anula«aoHde ,clau^ula® estrelas, a do pobre e a do rico, ]ei e tem de ser respeitada. do uso de elevador social por

para concluir dizendo que tais Cabe ao smdico fiscalizar e ad- J?° empregada domestica, prevista

S^doSofSS m^vist^^SSano0e Sl^SpriSS ESfncP1" 
^

safest

ba^asfSfi
/, REALMENTEno ______ seu resoeito em resposta dencias pukcas dos predios 94/98).

/NA C0PRI\ comprmdo, consultas que lhe foram formu- publicos, como no caso dos Irresignada, apela a autora,
KPIT IMOVFL> ladas, o seguinte: mimstenos, dos tnbuna.s, das fieI aos motivos da pega exor-

- \ wa proprMad* na —Falece ao Legislativo ou repartiqoes etc., que devenam dial que teve respaldo nos arts.
\ NAO FICA I „ Bllilllll'lliM ^ I I'iifi Executive, seia Municipal, Es- ser os verdadeiros destinatanos ,« luo.n 
\ DAD Ann/ domwcado*tom SPWg WamHfmmtm tSaualiou-F^eral, inte'&erir de uma lei dessa natureza, on-
N\PAKAUU/ o miior rendiimntf H ¦ em tal sentido, por qualquer de vemos elevadores comuns
% P-WP*. ,mrwm'i « forma constitucional admissi- pnvatizados a autondades e
S COPRI ElMPREENDtMENTOSIMOBlLiARIOS v Ef7«V7iT7(| vel, na administraqao domesti- quejandos, nao a propnedade
I Ay.Rh> Br»nco/1S6 • Conj. g06 • Tri.262-7888^jg>2-3243_J ca de uma propriedade privada pnvada, cujo mtenor nao pode

i 
LOCATESECONDOMINIOS

Administradora RlO * •: ' 
IH • AOMiNISTRAQAO HOTELEIRA

Administraaora 
i i«v i 

(XHfTAS mtim TOIDUAUZADAS COM RENDtMEKTO DE OVERNIGHT
rldl • SEFWigO DE RECRUTAMENTO E SELEQAO

So r VIC • ATENDMEWTO PERSOHAUZADO
• ASSISTta JUWWCA CIVIL E TRABALH5TA

R. Jttxico,74/10° endar HI.: (PABX) 22M797- Rio d«Ja»iro • RECREATES NAS AREAS COHOOUHNiAtS
^HBBaaBBaaaaaaMHaaa|Bgjgm

8 — ABADI — Suplemento Especial do JORNAL PO BRASIL

ABADI homenageia jornalista Tobias Pinheiro

No último dia 3 de março, a
Diretoria da ABADI reuniu
seus associados e amigos para
uma homenagem ao jornalista
e escritor Tobias Pinheiro, que
por seis anos foi Assessor de
Imprensa e Editor das publica-
ções da entidade.

O Presidente George de Mo-
raes Masset convidou o home-
nageado para sentar-se ao seu
lado na mesa que presidiu os
trabalhos, juntamente com os
conselheiros natos e ex-
presidentes Geraldo Rezende
Ciribelli, Francisco das Chagas
Machado e Romulo Cavalcante
Mota.

Ao falar sobre Tobias Pi-
nheiro, Georges Masset leu seu
currículo, lembrando que ele
foi Editor do saudoso Diário de
Notícias, redator de O Globo
e, por duas vezes, redator do
JORNAL DO BRASIL. Natu-
ral do Estado do Maranhão,
Tobias Pinheiro é Delegado da
Academia Maranhense de Le-
trás junto à Federação das
Academias de Letras do Brasil,
de cuja Diretoria faz parte.

Pertence, ainda, à Academia
Brasileira de Literatura, Aca-
demia Brasileira de Trovas,
Academia Guanabarina de Le-
tras e Academia de Letras e de
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Música de Brasília. Atualmen-
te, Tobias Pinheiro é editor do
Jornal da Light e do Informe
Dinâmico e ainda redator do
Jornal do Comércio.

Além de suas atividades na
imprensa carioca, escreveu os
livros Vinho Amargo, Doce
Tortura, Menino do Bandolim,
Jóias de Ouro Preto e Os Ou-
tros.

No seu discurso, Georges
Masset, ressaltou as qualidades
de Tobias Pinheiro, que marca-
ram sua presença na ABADI, e
pediu ao Conselheiro, Francis-
co das Chagas Machado, que
em sua gestão na presidência
da ABADI contratou os seus
serviços, que fizesse entrega de
uma Placa de Prata ao homena-
geado em reconhecimento ao
seu trabalho.

Depois de Dr. Machado
lembrar que por mais de 40
anos conhece Tobias Pinheiro,
desde os tempos de seminário,
usaram da palavra o ex-
presidente Romulo Cavalcante
Mota, que declarou um dos
seus bonitos sonetos, e o Vice-
Presidente, Dr. Isaldo Vieira
de Mello, que enalteceu e des-
tacou as virtudes do homena-
geado.

Tobias Pinheiro falou por
último. Contou a história das
estrelas, a do pobre e a do rico,
para concluir dizendo que tais
estrelas não lhe interessavam
porque era dono de uma cons-
telação representada pelos
amigos que deixou na ABADI.
Encerrada a cerimônia, seguiu-
se um coquetel.

POUCO MAIS CARO. MAS

É MUITO MELHOR.

iNSÈ&lSAll

269-6969

Em 28 de novembro de
1985, a Assembléia Legislativa
do Estado aprovou a Lei 962,
que foi sancionada pelo Gover-
nador, cujo texto aiz o seguin-
te: — "É vedada a restrição de
acesso de pessoas às unidades
de edifícios de qualquer natu-
reza, mediante a discriminação
do uso das entradas, elevado-
res e escadas dos prédios, em
virtude de raça, cor ou condi-
ção social."

Por causa desta lei, muita-
gente imaginou que a Conven-
ção dos Edifícios e os seus
Regulamentos passaram a ser
letra morta e não mais devem
ser respeitadas.

A confusão maior é imaginar
e supor que a Convenção de
um Condomínio é feita para
discriminar pessoas,quando na
verdade, ela se destina a regu-
lar a convivência harmoniosa
ente os moradores.

Qualquer proprietário de
uma unidade conaominial sabe
que o direito de cada um dos
co-proprietários tem por limite
o direito do outro co-
proprietário e, nas delibera-
ções do Condomínio, prevalece
a vontade da maioria.

A Convenção e o Regula-
mento, em geral, contêm nor-
mas que deve ser respeitadas
não somente por empregados
ou domésticas ou por terceiros,
mas, também, pelos próprios
condôminos. E, nem por isso
constitui discriminação, mas
norma de conduta.

Tanto é verdade que não se
admite, via de regra, que qual-
quer morador, proprietário ou
inquilino ou visitante use a en-
trada social ou o elevador so-
ciai em trajes de banho ou com
embrulhos os sacolas etc.

Assim, a Convenção de Edi-
fício que proíbe o uso de eleva-
dor social por empregada do-
méstica ou por condômino ou
morador (inquilino ou não) em
trajes de banho ou em circuns-
tâncias semelhantes não fere a
lei e tem de ser respeitada.
Cabe ao síndico fiscalizar e ad-
ministrar a execução das nor-
mas previstas na Convenção e
no Regulamento.

Quando foi promulgada a
Lei estadual n. 962, o dr. Darn-
ley Villas Boas, consultor Jurí-
dico da ABADI, escreveu a
seu respeito, em resposta a
consultas que lhe foram formu-
ladas, o seguinte: —

— Falece ao Legislativo ou
Executivo, seja Municipal, Es-
tadual ou Federal, interferir
em tal sentido, por qualquer
forma constitucional admissí-
vel, na administração domésti-
ca de uma propriedade privada

Romulo Cavalcante Mota'
Diretor Jurídico

exercida segundo suas normas
internas erigidas em convenção
ou regulamento, segundo os
interesses de seus proprietáriosnos temros da Lei 4.591/64. A
pretensão — obviamente de-
magógica—é tão absurdamen-
te inconstitucional que poderia
ser extensiva a qualquer resi-
dência isolada, em condomínio
ou não. As partes comuns de
um prédio em condomínio inte-
gram a propriedade privada
dos condominos, e, portanto,
protegida, no particular aspec-
to da consulta, pela Constitui-
ção Federal, art. 153, § 10: "A
casa é o asilo inviolável do
indivíduo, ninguém pode pene-
trar nela, à noite, sem consenti-
mento do morador, a não ser
em caso de crime ou desastre,
nem durante o dia, fora dos
casos e na forma que a lei
estabelecer" e § 36: "A especi-
ficação dos direitos e garantias
expressos nesta Constituição
não exclui outros direitos e ga-
rantias decorrentes do regime
dos princípios que ela adota"
Além do que a pretensão legis-
lativa noticiada na consulta
afronta ainda o art. 8o, XVII,
b, da Carta Magna, que atribui
à União Federal competência
privativa para legislar sobre Di-
reito Civil, matéria que está
expressamente excluída da
competência supletiva atribuí-
da aos estados-membros pelo
seu parágrafo único. Não se
argumente com o § Io do art.
153 da citada Carta, eis que
nenhuma pertinência tem com
a hipótese. (Ver, ainda, a ques-
tão seguinte.)

— A Lei 962/85-RJ, como
j,a tivemos oportunidade de
acentuar acima, apresenta toda
a desvirtude de uma norma
flagrantemente demagógica,
pois custa-nos crer que os po-
deres legiferantes estaduais
desconheçam princípios de
competência legislativa e de re-
serva legal estampadas na
Constituição Federal. Tal co-
mo a porta de uma casa isola-
da, portaria social de um pré-
dio residencial em condomínio
constitui propriedade privada,
embora coletiva, o que não se
confunde, obviamente, com
pública. Públicos são todos os
acessos, digamos, das depen-
dências públicas dos prédios
públicos, como no caso dos
ministérios, dos tribunais, das
repartições etc., que deveriam
ser os verdadeiros destinatários
de uma lei dessa natureza, on-
de vemos elevadores comuns
privatizados a autoridades e
quejandos, não a propriedade
privada, cujo interior não pode

ser objeto da administração
alheia. Portanto, devem ser ob-
servadas as normas convencio-
nais do condomínio, que estão
reguladas por lei federal, como
se sabe, e não as de uma lei
gritantemente inconstitucional,
espúria e demagógica, reforça-
da, ainda, esta pecha pelo só
fato de não cominar qualquer
pena por sua inobservância e, o
que é mais grave, não se dirigir
aos prédios públicos a que nos
referimos. A referida lei tem o
seguinte teor:

A propósito do mesmo te-
ma, a Egrégia Terceira Câmara
Cível do Primeiro Tribunal de
Alçada do Rio de Janeiro, no
Julgamento da Apelação Cível
n. 41.885, decidiu de maneira
clara, tendo como Relator o
Juiz Hudson Lourenço: ,

CONDOMÍNIO. CLAU-
SULA PROIBITIVA DO
USO DE ELEVADOR SO-
CIAL.

Consabido que todo regula-
mento do edifcio sói ser reposi-
tório de ordens, deveres e proi-
bições, a cláusua proibitiva ao
uso do elevador social por em-
pregada doméstica, malgrado
nalguns casos embaraçante,
não malfere o art. 153, §§ Io e
22, da Carta Magna.

Validade da cláusula.
Vistos, relatados e discuti-

dos estes autos de apelação
cível n° 41.885, da Comarca da
Capital, em que é apelante
LlflSA MARIA LA CROIX e
apelado CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO SABARÁ. .

ACORDAM em 3a CAMA-
RA DO TRIBUNAL DE AL-
ÇADA CÍVEL, por votação
unânime, negar provimento ao
recurso.
Apelação Cível n° 41.885.

Cuida a hipótese de sumarís-
sima proposta por LUISA MA-
RIA LA CROIX em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFI-
CIO SABARÁ, objetivando
anulação de cláusula proibitiva
do uso de elevador social porempregada doméstica, prevista
em regulamento interno, e con-
seqüente multa aplicada pela
infringência.

Julgou a r. sentença a quo
procedente, em parte, a ação,
anulando a multa e consideran-
do válida a cláusula suso (fls.
94/98).

Irresignada, apela a autora,
fiel aos motivos da peça exor-
dial que teve respalclo nos arts.
153, §§ Io e 22, da Constituição
Federal, e 524 do Código Civil
(fls. 100/105).

tfá contra-razões (fls. 113).
É o relatório.
Parece inexistir entendimen-
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to mais amistoso entre a auto-
ra-apelante e o síndico do edifí-
cio Sabará, porque não se co-
nhece precedente neste Tribu-
nal sobre aplicação de multa a
condômino pelo fato de empre-
gada doméstica usar o elevador
social, transgredindo assim re-
gulamento interno.

Sabe-se, todo regulamento
de edifício destinado a fins resi-
denciais ou não-residenciais é
um repositório de ordens, de-
veres e proibições. Tratando-se
de uso de partes comuns, quase
tudo é defeso e o direito é um
quase nada, ou um minus. O
uso e o dispor da propriedade
restringem-se decerto porque
diante de um direito pertencen-
te a várias pessoas ou da comu-
nhão. A própria unidade exclu-
siva ou privativa, constituída
por apartamentos, escritórios,
conjuntos etc., não é absoluta
quanto aparenta.

O condômino ao adquirir a
sua unidade sabe de antemão
que o direito de cada um é
limitado pelo do outro, por
isso, segundo o escólio de WA-
SHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, "tem de resig-
nar-se à deliberação da maioria
e assim goza da liberdade apre-
goada pelo legislador." (Curso
de Direito Civil, 22a edição, 3o
vol., pág. 209).

Ora, a vedação aos empre-
gados domésticos ao uso dos
elevadores sociais, embora em
certos momentos embaraçan-
tes, conforme afirma o recurso,
não segrega, conquanto discri-
mine, tais pessoas a ponto de
malferir os arts. 153, §§ Io e 22,
da Carta Magna, e 524 da Lei
Substantiva.

DO EXPOSTO, em que pe-
se o arrazoado e as pondera-
ções lógicas e corretas da auto-
rama-apelante, fruto de um
sentimento mais acendrado e
humano, nega-se provimento
ao recurso para manter o r.
decreto recorrido por seus ju-
rísticos fundamentos da lavra
do eminente Juiz SEVERINO
IGNÁCIO ARAGÃO.
Rio de Janeiro, 26 de junho de
1986.
JUIZ TORRES DE MELO
JUIZ HUDSON LOU-
RENÇO
Presidente
/voto
Relator
PARTICIPARAM TAMBÉM
DO JULGAMENTO
O (S) JUIZ(ES):
DR. HÉLIO PERORAZIO
DR. JOÃO DIB/

A questão não é nova. A
Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal enfrentou si-
tuação semelhante no Julga-
mento do Agravo de Instru-
mento n. 87.831-9 e, embora
não se refira a elevador social,
serve para demonstrar o valor e
a importância das disposições
da Convenção e do Regula-
mento Interno dos Edifícios em
Condomínio, deixando claro
que estas normas devem ser
respeitadas e cumpridas. Veja-
mos: —

EMENTA: Ação de manu-
tenção de posse movida por

casal condômino, contra o
Condomínio do Edifício, por-
que o síndico não permite que
empregada doméstica do con-
domino utilize as piscinas do
Condomínio, do que resultaria
a inviabilidade do uso da pisei-
na infantil, pelo filho menor do
casal autor. Lei n° 4591, de
1964, arts. 19 e 22, § Io, letra"e", Constituição, art. 153, §§
Io e 22. Cláusulas convencio-
nais do Condomínio, acerca do
uso das piscinas, relativamente
aos condôminos, seus familia-
res e empregados. Restrição
impugnada constante de cláu-
sula convencional, que não se
refere aos condôminos, mas a
uso de partes comuns por ter-
ceiros. Estabelecendo-se a dis-
ciplina, no interesse dos condo-
minos, por todos há de ser
respeitada, sem que o procedi-
mento em contrário de qual-
quer deles se possa autorizar,
com invocação aos princípios
da igualdade e da propriedade.
Quanto à extensão do uso das
piscinas a terceiros, inclusive
visitantes e serviçais, nada a
impedirá, desde que nisso con-
venham os condôminos, alte-
rando, assim, cláusulas da Con-
venção de Condomínio. Não
cabe, em recurso extraordiná-
rio, reexaminar o conteúdo das
cláusulas convencionais, a teor
da Súmula 454. Afastada a
questão constitucional, o recur-
so extraordinário não pode ser
admitido, no caso, em face dos
óbices do art. 325, incisos VIII
e V, letra "c", do Regimento
Interno do STF. Agravo regi-
mental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discuti-

dos estes autos, acordam os
Ministros da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal,
na conformidade da ata de jul-
gamentos e notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provi-
mento ao agravo regimental.

Brasília, 8 de junho de 1982.
SOARES MUNOZ, PRESI-

DENTE
NER1 DA SILVEIRA

RELATOR
Ao confirmar a sentença, que
deu pela improcedência da
ação, o acórdão, contra o qual
interpuseram recurso extraor-
dinário inadmitido, assim apre-
ciou a controvérsia (fls. 37/41):

VOTO
O SENHOR MINISTRO NE-
RI DA SILVEIRA (RELA-
TOR): — Trata-se de ação de
manutenção de posse, que os
ora agravantes moveram con-
tra o Condomínio "Port de
France", na sua condição de
promitentes compradores de
um dos apartamentos do Edifí-
cio "Calais", integrante do
conjunto do referido Condo-
mínio.

Os autores são compromis-
sários compradores e, como
efeito dessa condição, morado-
res de unidade autônoma do
Edifício Calais que, com ou-
tros, integra, soo um mesmo
regime condominial, o conjun-
to designado pelo nome de
Port de France.

E, tendo um filho de pouco
mais de um ano de idade, afir-
maram estar o menor, por ato
do síndico do condomínio, pri-
vado do uso da piscina infantil
do edifício, posto não se permi-
te à sua babá que ingresse, em
sua companhia, nessa depen-
dência de uso comum dos con-
dôminos. Em verdadeiro impe-
dimento para a utilização da
piscina, pelo menor, sabendo-
se que, ocupados os genitores
em atividades profissionais fora
do lar, não se poderia aprovei-
tar da piscina, senão acompa-
nhado aa serviçal, também mo-
radora do edifício. A importar,
desse modo, em ofensa ao di-
reito de propriedade dos de-
mandantes, com especial viola-
ção do artigo 19, da Lei n°
4.591, de 16 de dezembro de
1964, que resulta, acima de
traduzir medida discriminató-
ria, em turbação à sua compos-
se sobre o elemento comum ao
condomínio, por ser remediado
por via do interdito de manu-
tenção de posse.

A proteção possessória ficou
denegada, em primeiro grau.
E, insistindo no acolhimento
de sua deduzida pretensão, os
autores manifestaram apela-
ção, que teve bom processa-
mento, com resposta e pre-
paro.
2. Invocada como suporte prin-
ripai da pretensão dos deman-
dantes, ainda no apelo, é a
regra do artigo 19, da Lei n°
4.591, de 16 de dezembro de
1964, que assegura, a cada con-
domino, o direito de se utilizar
das partes e coisas comuns do
edifício sob o regime condomi-
nial.

Mas esse uso, segundo a ex-
pressa ressalva da norma legal,
deve ser exercido "de maneira
a não causar dano ou incômodo
aos demais condôminos ou mo-
radores, nem obstáculos ou
embaraço ao bom uso das mes-
mas partes por todos.

Bem se vê, desse modo, que,
ao contrário de ser ilimitado,
esse direito dos condôminos,
assim definido, sofre restrições
impostas pela exigência da con-
vivência social.

Aliás, o campo é propício a
limitação dessa ordem, tal a
variedade de situações que se
envolvem na coexistência dos
interesses da comunidade con-
dominial. E, respeitados os pa-
drões mínimos da lei, é a Con-
venção do Condomínio, como
regramento nascido da delibe-
ração do conjunto dos condô-
minos, que ministra a disciplina
do uso das partes e serviços
comuns do edifício, com obri-
gatoriedade geral para os mo-
radores e proprietários das uni-
dades autônomas.

Sendo de se ver que as restri-
ções à plena liberdade dos con-
dôminos, longe de ofender o
direito de propriedade de cada
um, assegura o seu exercício,
na medida permitida pela har-
monia social. Isso por preser-
vá-lo do entrechoque dos inte-
resses inconciliatórios. que nas-

ceria do ilimitado poder de uti-
lização das dependências reser-
vadas ao uso comum.
3. Como administrador do con-
domínio, tem o síndico, entre
outras atribuições, a de
cumprir e fazer cumprir a con-
venção e o regimento interno,
bem como executar e fazer exe-
cutar as deliberações da assem-
bléia (cf. artigo 22, § Io, e, da
Lei n° 4.591 de 16 de dezembro
de 1964).

E, nessa atividade, se coloca
como verdadeiro órgão execu-
tivo do condomínio, devendo
prover também sobre o
cumprimento das normas da
Convenção Condominial, a
respeito da utilização das áreas
e serviços comuns do edifício.
Com o poder, por conseguinte,
de expedir determinação no
sentido de fazer efetiva certa
franquia ou determinada restri-
ção, dentre aqueles estabeleci-
das no regramento básico do
condomínio.

4. Certo é que a Convenção
do Condomínio não se pode
sobrepor à lei. Se insurge, cabe
o controle judicial, para repor
a norma fixada pela declaração
de vontade dos condôminos
aos limites definidos no coman-
do superior, da regra legal.

E a mesma intervenção se
adequa, quando a resolução do
síndico, editada no propósito
de assegurar' cumprimento de
disposição regulamentar, des-
toa da convenção do condo-
mínio.

Mas a apreciação jurisdicio-
nal, nesse caso, se faz pautada
pelo exame da legalidade, isto
é, da verificação da conformi-
dade da convenção com a nor-
ma legal. Não em termos de
verificação da oportunidade ou
conveniência da regra da Con-
venção Condominial, em rela-
ção aos reais interesses dos
condôminos.

Como também se limita à
apuração da obediência do ato
do administrador, ao estatuto
da disciplina das relações inter-
nas do condomínio. Não po-
dendo importar, simplesmente,
em substituição do critério do
síndico na escolha do modo
mais conveniente de concreti-
zar, em certo caso, a força do
mandamento do diploma regu-
lamentar.
5. Sem exceder da esfera pró-
pria da disciplina do uso das
dependências e serviços co-
muns do edifício, o Regula-
mento Interno, na hipótese, es-
tabeleceu, como regra, que "os
serviçais dos condôminos ou
empregados do condomínio
não poderão entrar no recinto
das piscinas, bem como nas
salas de vestiário e toilletes, a
não ser os empregados devida-
mente autorizados para guar-
da, manutenção ou limpeza"
(cf. artigo 4o, do Capítulo II,
do Regulamento Interno das
Áreas ae Lazer).

É bem verdade que, miti-
gando a vedação, outra norma,
em caráter de exceção, dispõe

ÁGUA DE CONDOMÍNIO 
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que "eventualmente será per-
mitida a entrada no recinto das
piscinas e seus anexos às babás
credenciadas em acompanha-
mento de crianças", (artigo 5o,
do mesmo Capítulo II, do Re-
gulamento Interno das Áreas
de Lazer).

E foi com base nessas dispo-
sições que, através de circul
o síndico resolveu, mediante
credenciamento subordinado a
exame médico, admitir, acom-
panhando crianças, a entrada
de serviçais no recinto adjacen-
te, mas sem permitir que se
banhassem nas piscinas.

Com critério, assim, em na-
da destoante da norma conven-
cional, que, por sua vez, esta-
belece legítima restrição ao uso
das dependências comuns do
edifício, sem negar o direito de
propriedade dos demandantes
e sem afrontar o preceito do
artigo 19, da Lei n° 5.491. de
16 de dezembro de 1964.

Nem por circunscrever bene-
fício aos condôminos, proibin-
do o uso da piscina aos servi-
çais, a disposição normativa,
como concretizada pelo síndi-
co, se fez discriminatória na
outorga de direitos, em razão
de diferenças sociais, que esti-
vesse em oposição ao princípio
de igualdade, consagrado no
mandamento do artigo 153, §
Io., da Constituição Federal.

Nem, por todas essas consi-
derações, importou em moles-
tar a composse dos demandan-
tes, sobre as dependências co-
muns do prédio, que houvesse
de justificar a proteção impe-
trada".

Não há, dessa sorte, ver na
interpretação das cláusulas
convencionais, como feita pelo
acórdão, ofensa ao princípio da
igualdade, pois a disposição em
apreço vigora, no condomínio,
relativamente a todos os con-
dôminos, seus familiares e em-
pregados, não se cuidando de
tratamento distinto aos condô-
minos agravantes, referente-
mente aos demais. Cogitando-
se, de outra parte, de regra a
disciplinar a convivência con-
dominial, segundo os interesses
da harmonia dos condôminos,
como definida, e bom uso das
partes comuns do condomínio,
certo não há, aí, desde logo,
deixar de reconhecer compati-
bilidade da disposição com o
art. 19 da Lei n° 4591. de
16.12.1964, verbis:
"Art. 19. Cada condômino tem
o direito de usar e fruir com
exclusividade de sua unidade
autônoma, segundo sua conve-
niência e interesses, condicio-
nados uma e outros às normas
de boa vizinhança, e poderá
usar as partes comuns ae ma-
neira a não causar dano_ ou
incômodo aos demais condômi-
nos ou moradores, nem obstá-
culo ou embaraço ao bom usp
das mesmas partes por todos"

A restrição impugnada não
se refere aos Condôminos, mas
a terceiros, embora guardem
relação de emprego com con-
dôminos. A disciplina estabele-

ceu-se no interesse dos condô-
minos e assim por todos há de
ser respeitada, sem que o pro-
cédimento em contrário de
qualquer deles se possa autori-
zar, com invocação ao princí-
pio da igualdade. A discrimina-
ção social pretendida pelos
agravantes não procede, por-'P°~ 
que o uso das partes comuns"aa ficou assentado limitar-se aos
condôminos e disposição tal
não se põe em discórdia com o
art. 153, §§ Io e 22, da Consti-
tuição. Quanto à extensão do
uso das piscinas a terceiros,
inclusive visitantes ou serviçais,
nada a impedirá, desde que
nisso convenham os condômi-
nos, alterando, assim, as cláu-
sulas do Condomínio. Releva,
por último, ainda notar que,
para nova discussão em torno
do conteúdo da convenção,
não se presta o recurso extraor-
dinário, a teor da Súmula n°
454.

Do exposto, mantenho o
despacho agravado, por seus
fundamentos.

Nego provimento ao agravo.
Tanto no julgamento do Rio

de Janeiro quanto naquele do
Supremo Tribunal Federal, o
que restou provado é que a
Cbnvenção cio Condomínio e o
seu Regulamento Interno po-
dem fazer restrições ao uso de
elevadores, piscinas ou outras
partes do condomínio. Basta
que assim convencionem os co-
proprietários. Isto pode consti-
tuir uma restrição de uso, nun-
ca, porém, discriminação de-
corrente de raça, cor ou condi-
ção social.
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Imposto de Transmissão: 
ABADI faz

O Presidente da
ABADI, Georges de Mo-
raes Masset, encaminhou
ofício ao Dr. Desembarga-
dor Corregedor da Justiça
do Estado do Rio de Janei-
ro, Nicolau Mary Júnior,
solicitando providências so-
bre a obrigatoriedade do
recolhimento do Imposto
de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) na celebra-
ção de promessa de compra
e venda, solicitando provi-
mento as serventias judi-
ciais no sentido de se abste-
rem de exigir comprovação
de recolhimento do tributo
na celebração de promessas
de compra e venda e de
cessão de direitos aquisi-
tivos.

A íntegra do ofício é a
seguinte:
Rio de Janeiro, 28 de março
de 1988
Ilustríssimo Senhor

Doutor Desembargador
Corregedor da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro,
Nicolau Mary Júnior
Palácio da Justiça — 5°
andar
Nesta
Prezado Senhor,

Em 15.2.79, o Decreto-
Lei n° 413, dando nova re-
dação do inciso VII, do art.
89, do Decreto-Lei n° 5 de
15.3.75, ambos do Estado
do Rio de Janeiro, tornou
obrigatório o recolhimento
do ITBI na celebração de
promessa de compra e ven-
da e da promessa de cessão
de direitos aquisitivos.

Em 30.4.87, nossa mais
alta Corte de Justiça, apre-
ciando a Representação n°
1.211-5 ofertada pelo Pro-
curador-Geral da Repúbli-
ca, declarou inconstitucio-
nal a imponibilidade do re-
ferido tributo nas circuns-

Corregedor da Justiça
i __i Hr\c nc nrpinÍ7n<; an<; ínteres-

tâncias descritas no malsi-
nado dispositivo.

Inobstante isso, as ser-
ventias de todo o Estado
persistem, sistematicamen-
te, em fazer constar das
escrituras que lavram a
obrigação do recolhimento
do ITBI no prazo de 90
dias, o que tem gerado gra-
ves problemas junto aos
cartórios de registro de
imóveis, bem como prejuí-
zos de toda ordem quando
da necessidade de repetição
de indébito tributário em
casos de rescisão de tais
negócios jurídicos que, co-
mo se sabe, geram obriga-
ções de natureza meramen-
te pessoais.

Nessas condições, vimos
solicitar a V.Exa. que, por

instrumento legal próprio,
sejam providas todas as ser-
ventias de nota e de registro
de imóveis de procedimen-
to uniforme, no sentido de
observarem incontornável
decisão do Excelso Pretó-
rio, abstendo-se de mencio-
nar ou exigir o cumprimen-
to de norma inconstitucio-
nal, para que restem afasta-
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dos os prejuízos aos interes-
sados advindos de inúmeros
processos junto à Vara de
Registros Públicos e de pro-
cessos de repetição do indé-
bito tributário, que só tra-
zem a desvirtude de alimen-
tar a máquina burocrática
da Administração Pública e
de assoberbar desnecessa-
riamente o Judiciário.

Georges de Moraes Masset
Presidente.
Em anexo:

— Acórdão
do STF.

pertinente

— Exposição de motivos
do Presidente tía ABADI,
solicitando ao Procurador
Geral da República a com-
petente Representação.
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Lmhas abaixo, transcreve- providenciarao penodicamente P ,,-- - it , seja pe[a de um determinado estabeleci-
mos na Integra a carta do Dr. a sua distribute e instrugao ^em responsabilidade do mento, ou seja: a contrataqao
Paulo Sergio Hime: sobre os mesmos" e aqui vem 5"°™ ento aue esta sendo pro- de uma brigada permanente de- "Ilmo. Sr. Georges de Mo- ideia da periodic,dade - que ^umen bombeiros 

para'trabalhar no
Sn PrpcirJpntp Ha ARADI retomada na lei mumclPal; tante da qualidade em funSao interior do estabelecimento e,
MD. Presidente da ABADI # e fmalmente temos a questao das criticas recebidas. Este pro- e obvio, a um determinado
Prezado beniior, da _ reSponsabilidade — defi- cedimento foi adotado por nos custo. Ora, nao que sejamos
Seu artigo levanta, antecipada n;da 

quando lemos o Art. 209 qUando elaboramos "O FA- contra ou a favor desta praticae oportunamente, os diversos do CAPITULO XXI (Da Ins- foR SEGURANCA CON- e ate porque nao a conhecemos
problemas burocraticos e ou- talacao e Conservagao dos Dis- tra TNCFNDIOS NUM bem ainda, mas o que esta em
tros que a Lei n 966fatalmen- p0SitiV0S de Prevengao contra eDIFICIO" (publicado em j°g° ea seguranga de toda a
te vai nos criar. Alem dos pon- inCendio). "Sao responsaveis SINDICO orsao oficial da populagao do Estado e neste
dos'DO^V^ me'^ermitTria Pelas jnstalagoes preventivas Auxjijadora Predial, Ano 9, n° particular, de uma educagao
ainda acrescen'tanD seauinte de incend.10 e Pela resPe,cUva 50, nov/dez. 1986 e republica- prevenUva de combate ao fogo

a materia esDecifira tratadana conservagao os propr.etanos, d m /flf no boletim e pamco a ignoranc.a e total e
refeme lefmunkiDal Si n° sJindlcos 0U Teles ^e' de%?" ABADI N° 69, Ano VII, de- a atividade mexistente.
966, de 30 de abril de 1987 que BomS^Ma^arSon- zembr0 de !987' Disc.ut'vf Nao cabe mais, neste momento
DETERMINA A AFIXA- porque nao temos noticia de politico e social que estamos
CAO DO CERTIFICADO Fcte tr^s nontos Delo menos esforgos concretos e sistemati- vivendo, imputar a tal ou qual
DE APROVAQAO ANU AL, loretomados/reoetidos na Lei c,os' acima de t,udo: PorK parte governo a responsabilidade por
DO CORPO DE BOMBEI- MunfS tomanlsllassim da corporagao dos bombeiros, esta e outras situagoes cnticas
ROS, NA PORTARIA DAS fi^na ou desneressaria 

no 
^ntido: ou de5nir,uma em que vive a P0Pula?a,0' Cabe

EDIFICACOES COM MAI? moportuna ou aesnecess atividade sistematica de educa- sjmj reconhecer o isolamento
DE 03 PAVIMENTOS E DA 0 que importa de fato e que gao preventiva de populagao em que nos encontramos, num

do OUTRAS PROVIDENCIAS) os responsaveis pelas instala- ou de cumprir e fazer valer estad0 qU3se permanente de
ia e amplamente contemplada, goespreventivas,si'ndicoseou- de fato — o que prescreve calamidade publica e tentar
direta ou indiretamente, no tr'os (Art. 209) exergam a facul- Art. 179, ja citado anterior- produzir vigorosos movimentos
CODIGO DE SEGURANQA dade que a lei Ihes confere mente. Realmente,faceareali- sociais urbanos voltados para
CONTRA INCENDIO E PA- (Art. 179) de instruir, prevemr dade de recursos escassos em |§g especi-fic0s- numa tentativa
NICO (DECRETO N° 897 de e preparar diligentemente os quase todos os setores, a situa- de promover e colaborar com o

% 21desetembrodel976).Veja- usuarios das edificagoes para gao torna-se dramatica no caso deSenvolvimento urbano doa mos o que diz o CODIGO: um caso de incendio ou de do Corpo de Bombeiros com nQSS0 Estado e adma de tud0i• Na StCAO II - Da Trami- panico. A partic.pagao da cor- enorme precariedade do seu a(acar decisivamente 0 proble-tagao de Expedientes — sao poragao dos bombeiros nes equipamento, conforme suas d aviltament0 daF nossa
previstos — Laudos de Exigen- trabalho erelativa ou/eate declaragoes recentes. A postu- ^
cias — Certificados de Aprova- mesmo, discutiyel. RelaUva, ra _ e pohticas decorrentes ^bSto 

seS esponta- ca0 — Pareceres — e informa- porque o bombeiro nao possui que a corporagao assume face esie movimenio sera espoma
g6es - sem contar os - HA- - nem poderia ser de outra ^sse fat0 & muito rfgida e grave, neo e a partir dopaatocda-

 BITE-SE — que e, tambem, forma — um conhecimento m- ou se;a: estao aguardando os <Jao que paga seus impostos.
recursos para se reequipar. Ha que se criar condigoes para

^_o negamos 0 vajor e a cora. que estas coisas acontegam. Da

anos serv,c°s isrPxSoADos 
por

W§ C0M MISSA EM A^0 DE GRA(^AS ASSISXfeNCIA 
JLIRiDICA:

f0i celebrada no dia 15.03.88, na IGREJA DA IMACULADA CONCEI- "},> Renovatdrias

CAO, MISSA EM AQAO DE GRAQASpelapassagem dos 15 ANOS DE FUNDAQAO da ,• A«oes de Revisao de

ESTASA - EMPRESA DE SERVIQOS T&CNICOS £ ADMINISTRATIVOS S.A., Empre- « A§6es de Retomada
sa holding do Grupo, onde compareceram grande numero de funciondrios, clientes • As<Ses Trabalhistas
amigos. Na foto um flagrante do evento. 20 

ANOS GARANTINDO BONS SERVX^OS
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A Inconstitucionalidade do ITBI

Mais uma Vitória da ABADI

Breno de Andrade
Do Instituto dos Advogados 

Sentinela
-Alvimar Brito•

Por iniciativa da ABA-
Dl, que mais uma vez saiu
em defesa da ordem jurídi-

fa, 
o colendo Supremo Tri-

unal Federal, por unani-
midade de seu plenário,
acaba de declarar a incons-
titucionalidade da cobrança
antecipada do imposto de
transmissão de proprie-
dade.

Pelo Decreto-lei n° 413,
de 13 de Fevereiro de 1979,
o Estado do Rio de Janeiro
instituiu a obrigatoriedade
do pagamento do imposto
de transmissão de proporie-
$ade 

"inter vivos", dentro
de 90 dias da lavratura da
escritura de promessa de
compra e venda e da pro-
messa de cessão de direitos
aquisitivos.

Daí determinar a corre-
gedoria do Tribunal de Jus-
tiça do Estado aos Tabe-
liões que fizessem constar
dos respectivos atos a obri-
gatoriedade do recolhimen-
to do tributo, com a adver-
tência de que ficaria o mes-
mo sujeito à sanções.

Nenhuma outra entida-
de. seja a representativa
dos proprietários, seja a
dos advogados, se rebelou1
contra semelhante arbitra-
riedade.

Entretanto, a ABADI,

atenta à ordem jurídica, na
gestão de seu Presidente
Dr. Rômulo Cavalcante
Mota, houve por bem to-
mar a si a defesa dos inte-
resses dos adquirentes de
imóveis, restabelecendo
princípio legal violado pelo
Estado. Usando do direito
de representação que lhe
assegura a constituição, di-
rigiu-se ao Sr. Procurador
Geral da República, de-
nunciando a inconstitucio-
nalidade do malfadado De-
creto-lei n° 413, baixado
pelo então Governador
Leonel de Moura Brizola.

Acolhendo os argumen-
tos que lhe apresentou a
ABADI, o Sr. Procurador-
Geral da República dirigiu
ao Supremo a Representa-
ção n° 1.211 — RJ. que, em
memorável sessão de seu
Plenário, realizada a 30 de
Abril de 1987, declarou a
inconstitucionalidade do
ato do Estado.

A Revista Trimestral de
Jurisprudência do Supre-
mo, vol. 121, em suas pági-
nas 439 e 446, publica a
íntegra do acórdão, fulmi-
nando a cobrança antecipa-
da dc imposto.

Em carta dirigida à ABADI,
o Dr. Paulo Sérgio Hime, so-
ciólogo e síndico, refere-se a
matéria publicada em nosso
Boletim de fevereiro p. passa-
do sobre o título em epígrafe,
dizendo que a mesma levanta,
antecipadamente e oportuna-
mente, os diversos problemas
burocráticos e outros que a Lei
966 fatalmente vai nos criar.

Linhas abaixo, transcreve-
mos na íntegra a carta do Dr.
Paulo Sérgio Hime:
— "limo. Sr. Georges de Mo-
raes Masset
MD. Presidente da ABADI
Prezado Senhor,
Seu artigo levanta, antecipada
e oportunamente, os diversos
problemas burocráticos e ou-
tros que a Lei n° 966 fatalmen-
te vai nos criar. Além dos pon-
tos críticos muito bem observa-
dos por V.Sa, me permitiria
ainda acrescentar o seguinte: a
matéria específica tratada na

Desvirtuadas as funções dos bombeiros

recente lei municipal (Lei n°
966, de 30 de abril de 1987 que
DETERMINA A AFIXA-

(continua na página 15)

ÇÂO DO CERTIFICADO
DE APROVAÇÃO ANUAL,
DO CORPO DE BOMBEI-
ROS, NA PORTARIA DAS
EDIFICAÇÕES COM MAI!>
DE 03 PAVIMENTOS E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS)
já é amplamente contemplada,
direta ou indiretamente, no
CÓDIGO DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO E PA-
NICO (DECRETO N° 897 de
21 de setembro de 1.976). Veja-
mos o que diz o CÓDIGO:
• Na SEÇÀO II — Da Trami-
tação de Expedientes — são
previstos — Laudos de Exigên-
cias — Certificados de Aprova-
ção — Pareceres — e informa-
ções — sem contar os — HA-
BITE-SE — que é, também,

uma revisão de toda esta parte
legal;

No CAPÍTULO XIX — Do
Escape —, Art. 79, "Edifica-
ções ou estabelecimentos desti-
nados à concentração ou reu-
nião de público (comerciais,
industriais, mistos, coletivos e
hospitalares) deverão possuir
Manual de Segurança e Plano
de Escape e seus responsáveis
providenciarão periodicamente
a sua distribuição e instrução
sobre os mesmos" e aqui vem a
idéia da periodicidade — que é
retomada na lei municipal;

e finalmente temos a questão
da — responsabilidade — defi-
nida quando lemos o Art. 209
do CAPÍTULO XXI (Da Ins-
talação e Conservação dos Dis-->ositivos de Prevenção contra
Incêndio). "São responsáveis
pelas instalações preventivas
de incêndio e pela respectiva
conservação os proprietários,
síndicos ou aqueles que, devi-
damente inscritos no Corpo de
Bombeiros, assumam a respon-
sabilidade correspondente".
Estes três pontos, pelo menos,
são retomados/repetidos na Lei
Municipal, tornando-a, assim,
inoportuna ou desnecessária.

O que importa de fato é que
os responsáveis pelas instala-
ções preventivas, síndicos e ou-
tros (Art. 209) exerçam a facul-
dade aue a lei lhes confere
(Art. 179) de instruir, prevenir
e preparar diligentemente os
usuários das edificações para
um caso de incêndio ou de
pânico. A participação da cor-
poração dos bombeiros neste
trabalho é relativa ou/e, até
mesmo, discutível. Relativa,
porque o bombeiro não possui— nem poderia ser de outra
forma — um conhecimento ín-

GRÜPO EMPRESARIAL ESTASA CELEBRA 15 ANOS

COM MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Foi celebrada no dia 15.03.88, na IGREJA DA IMACULADA CONCEI-

ÇÂO, MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS pela passagem dos 15 ANOS DE FUNDAÇAO da

ESTASA - EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS S.A., Empre-

sa holding do Grupo, onde compareceram grande número de funcionários, clientes e

amigos. Na foto um.

timo do prédio considerado. O
que já não acontece com o
Síndico que, além do conheci-
mento íntimo do prédio, sabe
de seu funcionamento, das suas
mazelas e, exatamente por isto,
está capacitado a produzir um
material específico para aquele
caso. Este trabalho não pode, e
não deve, ser feito isoladamen-
te: a participação de todos, de
per si ou/e em reuniões e as-
sembléias, é vital, seja pela
enorme responsabilidade do
documento que está sendo pro-
duzido seja pela melhoria cons-
tante da qualidade em função
das críticas recebidas. Este pro-
cedimento foi adotado por nós
quando elaboramos "O FA-
TOR SEGURANÇA CON-
TRA INCÊNDIOS NUM
EDIFÍCIO" (publicado em
SÍNDICO, órgão oficial da
Auxiliadora Predial, Ano 9, n°
50, nov/dez. 1986 e republica-
do, na íntegra, no boletim
ABADI N° 69, Ano VII, de-
zembro de 1987. Discutível,
porque não temos notícia de
esforços concretos e sistemáti-
cos, acima de tudo, por parte
da corporação dos bombeiros,
no sentido, ou de definir uma
atividade sistemática de educa-
ção preventiva de população
ou de cumprir e fazer valer —
de fato — o que prescreve o
Art. 179, já citado anterior-
mente. Realmente, face à reali-
dade de recursos escassos em
quase todos os setores, a situa-
ção torna-se dramática no caso
do Corpo de Bombeiros com a
enorme precariedade do seu
equipamento, conforme suas
declarações recentes. A postu-
ra — e políticas decorrentes —
que a corporação assume face a
esse fato é muito rígida e grave,
ou seja: estão aguardando os
recursos para se reequipar.
Não negamos o valor e a cora-
gem da corporação, achamos
sim, que ela não está conse-
guindo se adaptar à dramática
situação que estamos vivendo e
que há todo um trabalho a se
realizar de inegável valor social
e prático acima de tudo. Não
deixou de ser patético e melan-

cólico o registro na TV da sua
atuação nos terríveis dias de
calamidade. Não se percebe
movimento ou proposta nova,
para contornar-se esta situação
circunstancial e momentânea,
acreditamos. E há tanto por
fazer! E um fazer relativamen-
te fácil e que quase não deman-
da recursos. O que vemos sim é
ir se difundindo a prática de
requerer a segurança específica
de um determinado estabeleci-
mento, ou seja: a contratação
de uma brigada permanente de
bombeiros para trabalhar no
interior do estabelecimento e,
é óbvio, a um determinado
custo. Ora, não que sejamos
contra ou a favor desta prática
e até porque não a conhecemos
bem ainda, mas o que está em
jogo éa segurança de toda a
população do Estado e neste
particular, de uma educação
preventiva de combate ao fogo
e pânico, a ignorância é total e
a atividade inexistente.
Não cabe mais, neste momento
político e social que estamos
vivendo, imputar a tal ou qual
governo a responsabilidade por
esta e outras situações críticas
em que vive a população. Cabe
sim, reconhecer o isolamento
em que nos encontramos, num
estado quase permanente de
calamidade pública e tentar
produzir vigorosos movimentos
sociais urbanos voltados para
fins específicos, numa tentativa
de promover e colaborar com o
desenvolvimento urbano do
nosso Estado e acima de tudo,
atacar decisivamente o proble-
ma do aviltamento da nossa
cidadania. Ilusão pensar que
este movimento será espontâ-
neo e a partir do pacato cida-
dão que paga seus impostos.
Há que se criar condições para
que estas coisas aconteçam. Da
nossa parte, não conseguimos
deslumbrar outras saídas — e a
longo prazo diga-se de passa-
gem — que não passem por
esta.
Atenciosamente, (ass.) Paulo
Sérgio Hime — Sociólogo e
Síndico

AOMIKtSTAADOAA OE IMOVttS

NOVO RIO ltoa.

LOCAÇOES

CONDOMÍNIOS

COMPRA E VENDA

TRADIÇÃO, GARANTIA E EFICIÊNCIA

SERVIÇOS INFORMATIZADOS POR
SPD PRÓPRIO

ASSISTÊNCIA JURÍmCA:
WÊÊmm Ações JRenovatárias
• Ações de Revisão de Alu-

guel
ISSIlia» Ações de Retomada

• Ações Trabalhistas
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POUCO MAIS CARO. MAS |N&È^rísÁrt ¦

É MUITO MELHOR. 269-6969

RUA ALCINDO GUANABARA, N° 17 -
14° ANDAR Tels: 220-4147 (PABX)

ASSOCIADA A ABADI 097
creci J544 SEDE PRÓPRIA

Idéias
Quem está

por dentro das coisas,
tem idéias.
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ABADI e administradoras

com a CEDAE

nica de geriatria em San- dos de socorro eram tan- sem poder utilizar a &gua taduais e municipais que I
ta Teresa foi soterrado. tQS e jg tantas partes que ficou contaminada. ainda hoje impedem I
Ate a retirada do ultimo 

qUe na0 podiam ser isto alem dos prejuizos funcionamento normal I
corpo, passaram-se mats atendidos de imediato. ocasionados aos carros, de toda a rede publica de I
de 15 dias. Urn predio q trabalho da polfcia que foram bem ele- escolas. I
desabou no suburbio da 

pgssoal dos hospitais vados. De positivo ressalta- I
Aboli$ao, onde nurn dos triplicou. As patralnas Foi o caos. Toda a cida- mos, uma vez mais, I
apartamentos realizava- ambulancias cruzavam de ficou traumatizada. O solidariedade do povo I
se uma festa onde esta- cjjade a todo instante saldo desta calamidade brasileiro. A ajuda soli- I
vam mais de 25 pessoas. em tocjos os sentjd0s. foram mais de duas cen- citada veio de todos os I
O que se via e as noticias predios com garagem tenas de mortos, inume- estados e at6 do exte- I
que chegavam, preocu- subterranea, onde tam- ros desaparecidos, cujos rior. Alimentos, reme- I
pavam cada vez mais a bgm ficavam instalagoes coipos nao foram locali- dios, roupas, material de ¦
populagao. eletricas e os reservatd- zados ainda, e milhares construgao, doagoes em 3j
A defesa civil teve que rios de agua, ficaram di- de desabrigados, instala- dinheiro e tudo que foi ¦
ser reforqada. Os pedi- versos dias sem energia dos em dependencias es- solicitado. ¦
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TELEFONES

868-1457

868-1461
i Admimstra^ao de condomimo • Reautamwte e sele^ao de Mao-de-Ota

^0*^ • Assessona Juridtca Quaitada
Assessona Contabil • Assessona de segums
Assistmcia Tecnica de Manuter^ao t • Cobranp
Reparos t Compra venda ava^aqao

Av. Aim. Barroso, 97 s/Ioja Rio-RJ
FILIAL: NITER6I — Tel.: 719-8218 - Av. Amaral
Pelxoto, 86 Grupo 720 — GALERIA PAZ.

Administração de condomínio • Recrutamento e seleção de Mão-de-Otra
Assessona Jurídica Qualificada
Assessona Contábil • Assessona de seguro
Assistência Técnica de Manutenção • Cobrança
Reparos t Compra venda aviação

Av. Alm. Barroso, 97 s/loja Rio-RJ
FUJAL: NITERÓI — Tel.: 719-8218 - Av. Amaral
Peixoto, 36 Grupo 720 — GALERIA PAZ.

232-3388 232-3150POUCO MAIS CARO, MAS

É MUITO MILHOU.

INSE&ISAU

269-6969

ABADI e administradoras

colaboram com a CEDAE
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O seguro de automóvel é caro?

dos de socorro eram tan-
tos e de tantas partes
que não podiam ser
atendidos de imediato.
O trabalho da polícia e
do pessoal dos hospitais
triplicou. As patrulhas e
ambulâncias cruzavam a
cidade a todo instante
em todos os sentidos.
Prédios com garagem
subterrânea, onde tam-
bém ficavam instalações
elétricas e os reservató-
rios de água, ficaram di-
versos dias sem energia e

sem poder utilizar a água
que ficou contaminada.
Isto além dos prejuízos
ocasionados aos carros,
que foram bem ele-
vados.
Foi o caos. Toda a cida-
de ficou traumatizada. O
saldo desta calamidade
foram mais de duas cen-
tenas de mortos, inúme-
ros desaparecidos, cujos
coipos não foram locali-
zados ainda, e milhares
de desabrigados, instala-
dos em dependências es-

taduais e municipais que
ainda hoje impedem o
funcionamento normal
de toda a rede pública de
escolas.

De positivo ressalta-
mos, uma vez mais, a
solidariedade do povo
brasileiro. A ajuda soli-
citada veio de todos os
estados e até do exte-
rior. Alimentos, remé-
dios, roupas, material de
construção, doações em
dinheiro e tudo que foi
solicitado.

.ixsivm aii£

Deve-se ressaltar o tra-,
balho da corporação dos1
bombeiros. Apesar de
continuarem a trabalhar
sem os recursos necessá-
rios. São homens valoro-
sos, abnegados, coman-
dantes e comandados
que lutam contra todas
as dificuldades possíveis
e imagináveis. Merecem
o apoio e o aplauso de
todos os cariocas.
Também a atuação da.
Cedae que colocou ho-!
mens e equipamentos à
disposição dos condomí-
nios para coleta e análise
da água dos reservató-
rios, para verificar a po-
tabilidade, impedindo
com esta simples medida
a proliferação de doen-
ças. E o susto de alguma
epidemia de conseqüên-
cias imprevisíveis. A
ABADI participou com
a CEDAE sendo apoia- :
da pelas administradoras
Cipa. Masset, Palmares
e Tour que forneceram
os recursos indispensá-
veis.

Aurélio Rodrigues
Gerente Geral de Produção

A Marítima CIA Segs Gerais
Tem havido reclamações de se-
gurados sobre o seguro de au-
tomóvel, achando o seu custo
excessivo.
À primeira vista, parece até ser
irrefutável esta afirmação, eu
mesmo me deparei nesta situa-
ção ao renovar o seguro do
meu veículo neste mês. Para se
ter uma idéia, os veículos com
até cinco anos de idade têm o
custo do seguro, variando en-
tre sete e dez por cento da
importância segurada e os vei-
culos com mais de cinco anos o
custo do seguro varia entre dez
e dezoito por cento.
Entretanto, temos que levar
em consideração alguns fatores
que estão relacionados com o
custo do seguro:
1) — A freqüência de sinistros,
ou seja, roubo de veículos,
colisão e incêndio ocorridos,
cuja incidência nas grandes
metrópoles como Rio de Janei-
ro e São Paulo é ènorme, está
acima de 90% (noventa por
cento) em relação à arrecada-
ção do mercado segurador na
carteira de automóvel.
2) — O custo de peças para
reposição. Só para se ter uma
idéia dou alguns exemplos.
a — ESCORT
1 Semi-eixo completo para um
dos lados ... CZS 74.400,00
OBS.: Em uma colisão frontal
é muito comum a substituição
dessa peça.

b — DEL REY
1 Lanterna traseira

CZS 23.793,00
OPAT A

1 Farol.... CZS37.482.00
d —UNO

1 porta... CZS29.037,00
e — MONZA

Cobertura do painel dos
instrumentos

CZS 138.241,00
OBS.: Em caso de roubo de
toca-fita é muito comum a
substituição dessa peça.
3) — O custo da mão-de-obra

para os reparos nas ofici-
nas. Veja alguns exem-
pios:
a — Preço de uma pintu-
rageral.. CZS80.000,00

b — Preço hora da mão-de-
obra varia de CZS 2.000,00 a
CZS 2.500,00.
4) — Da frota nacional de
veículos, menos de vinte por
cento são segurados. E é evi-
dente, neste caso, que se todos
os veículos existentes no Brasil
fossem segurados, haveria sem,
dúvida nenhuma um baratea-

Tivemos neste ano de
1988 a repetição do que
aconteceu em outros
anos passados. A chega-
da das chuvas de verão,
que é do conhecimento
de todos atingiu nosso
estado. E como sempre,
pegou a todos, povo e
autoridades, de sur-
presa!?
Desta vez, todo o estado
foi atingido. A região
serrana, a baixada flumi-
nense e o município do
Rio de Janeiro. Foram
igualmente afetadas re-
giões mais nobres e as
menos favorecidas.
A precária situação da
rede de águas pluviais e
de esgoto, agravadas pe-
lo inchaço da população
e a transformação dos
rios e ruas em lixeira,
provocou uma tragédia
de grandes proporções.
Choveu durante dias se-
guidos. As ruas se trans-
formaram em rios. As
garagens subterrâneas
foram alagadas. Carros
foram arrastados. Resi-

dências foram invadidas
pela água, causando pâ-
nico. Crianças foram tra-
gadas por bueiros sem
tampas.
As encostas desmaiadas,
com as construções irre-
gulares deslizaram, so-
terrando famílias intei-
ras, causando morte, de-
sespero e dor. Além dos
parentes, houve também
a perda de todos os bens
conseguidos com anos
de trabalho duro e muito
sacrifício.
Um pavilhão de uma clí-
nica de geriatria em San-
ta Teresa foi soterrado.
Até a retirada do último
corpo, passaram-se mais
de 15 dias. Um prédio
desabou no subúrbio da
Abolição, onde num dos
apartamentos realizava-
se uma festa onde esta-
vam mais de 25 pessoas.
O que se via e as notícias
que chegavam, preocu-
pavam cada vez mais a
população.
A defesa civil teve que
ser reforçada. Os pedi-

mento geral no custo do se-
guro.
Não obstante ao exposto, fo-
ram adotadas na tarifa de auto-
móvel algumas medidas visan-
do corrigir distorções existen-
tes, a saber:

— Taxação regional dos se-
guros de automóvel levando
em consideração o número de
acidentes de veículos ocorridos
na região;

— Indexação dos valores se-
gurados com pagamentos de
custos prefixados;

— Desconto no custo do
seguro em relação à idade do
veículo.
Além dessas novas vantagens,
convém ainda destacar que foi
mantido o "bônus" para os
bons motoristas, pela inexis-
tência de sinistros. Este bônus
atirge até sessenta e cinco por
cento de desconto no cálculo
do custo do seguro.
Para maiores esclarecimentos a
respeito, mantenha contato
com seu corretor de seguros ou
com sua administradora de
imóveis.

IJEBE3

I
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EVOLUÇÃO DO VALOR DA ORTN EM CRUZEIRO ATÉ FEVEREIRO DE 1986. EM

ANO JAN FEV
1975 106,76 108,38
1976 133,34 135,90
1977 183,65 186,83
1978 238,32 243,35
1979 326,82 334,20
1980 487,83 508,33
1981 738,50 775,43
1982 1.453,96 1.526,66
1983 2.910,93 3.085,59
1984 7.545,98 8.285,49
1985 24.432,06 27.510,50
1986 80.047,66 93.039,39
1987 129,98* 151,85*
1988 596,94 695,50
OBS.: * Os valores em asterisco

MAR ABR
110,18 112,25
138,94 142,24
190,51 194,83
248,99 255,41
341,97 350,51
527,14 546,64
825,83 877,86

1.602,99 1.683,14
3.292,32 3.588,63
9.304,61 10.235,07

30.316,57 34.166,77
106,40* 107,18*
181,61 207,97
820,42

MAI
. 114,49

145,83
200,45
262,87
363,64
566,86
930,53

1.775,71
3.911,61

11.145,99
38.208,46

108,06*
251,56

JUN
117,13
150,17
206,90
270,88
377,54
586,13
986,36

1.873,37
4.224,54

12.137,98
42.031,56

108,99*
310,53

JUL
119,27
154,60
213,80
279,04
390,10
604,89

1.045,54
1.976,41
4.554,05

13.254,67
45.901,91

110,01*
366,49

CRUZADO
AGO

121,31
158,55
219,52
287,58
400,71
624,25

1.108,27
2.094,99
4.963,91

14.169,90
49.396,88

111,19*
377,67

A PARTIR
SET

123,20
162,97
224,01
295,57
412,24
644,23

1.172,55
2.241,64
5.385,84

16.169,61
53.437,40

112,54*
401,69

DE MARÇO
OUT

125,70
168,33
227,15
303,29
428,80
663,56

1.239,39
2.398,55
5.897,49

17.867,42
58.300,20

114,16*
424,51

DO MESMO
NOV

128,43
174,40
230,30
310,49
448.47
684,79

1.310,04
2.566,45
6.469,55

20.118,71
63.547,22

116,40*
463.48

DEZ
130,93
179,68
233,74
318,44
468,71
706,70

1.382,09
2.733,27
7.012,99

22.110,46
70.613,67

119,49*
522.99

elaboradas por economistas não integrantes da equipe do Governo.

TABELA DE INDICES DE REAJUSTES DE ALUGUEL
15^  oto OTN PROJETADA (REAL) O™ CONGELADA (LEGAL) SEMESTRAL ANUAL

MARCO 
~ 

181.61 ZSLZ2 Z2J2
ABRIL 207,97 95,6 9^46  

8207

MAIO 251,96 13^80 136,42 ^2
J UN HO 310,53 184,92 19U5 jgg
JULHO ~ 366,49 233,14 Wl;*
AGOSTO 377,67 239,66

i NOVEMBRO 463,48 298,17 335^0
DEZEMBRO 522,99 337,68 391,53
11988 vw.94
I JANEIRO 596,94 35505 84.15 358.01'
FEVEREIRO 695.49 358.01 3Sai;7S
MARCO 820.42 2|i,2| 124^20  357,65
linnn 951 77 357,65 ——
i OBS OTN' Congelada (ou legal) indica os percentuais obtidos com base no valor de CZS 106.40 congelado durante o Plano Cruzado; OTN Projetada (ou. • - i rvr\! An r\r\ riorinHn Temnc nnrtantn nOK ffltns filStlTltOS 3

portato.
obedecendo espontaneamente a um fato econômico

Saiba calcular o I.R. a partir deste mês

O secretário da Receita Fe-
deral, através da Instrução
Normativa de n° 40, de 16 de
março último, deu nova dispo-
sição sobre a determinação da
renda líquida de rendimento
bruto e o cálculo do Imposto de
Renda na fonte a partir de abril
de 1988.

Em síntese a Instrução Nor-
mativa em tela diz o seguinte:

wmam

É MUITO MELHOR.

iKsl&isAti

269-6969

O secretário da Receita Fe-
deral, no uso da competência
que lhe foi delegada pelo Mi-
nistro da Fazenda, resolve: O
Imposto de Renda a ser des-
contado na fonte sobre os ren-
dimentos do trabalho assalaria-
do, inclusive a remuneração
mensal correspondente à pres-
tação de serviços paga a titula-
res, administradores e dirigen-
tes de pessoas jurídicas, no tra-
balho prestado sem vínculo de
emprego por autônomos em
geral, de aluguéis, "royalties"
pagos por pessoa jurídica a pes-
soa física, de lucros apurados
pelas sociedades civis de pres-
tação de serviços de profissão
regulamentada, de honorários
advocatícios e remunerações
pela prestação de serviços no

curso de processo judicial, bem
como de juros e indenizações
por lucros cessantes, decorren-
tes de sentença judicial, será
calculado de acordo com a se-
guinte tabela:

Para determinação da renda
líquida dos rendimentos men-
sais de aluguéis e "royalties"

pagos por pessoa jurídica a pes-
soa física poderá ser duduzido
20% (vinte por cento) da renda
bruta.

O imposto incidente sobre
honorários advocatícios, remu-
nerações pela prestação de ser-
viços no curso do processo ju-
dicial, bem como sobre juros e

indenizações por lucros cessan-
tes, decorrentes de sentença
judicial, será calculado me-
diante aplicação da tabela pre-
vista no item 1 sobre o valor do
rendimento bruto, permitida,
no caso de rendimentos auferi-
dos por pessoa física, classificá-
veis na cédula "D" a dedução

Classe Renda Líquida Mensal
de Renda CZ$

01 at6
02 De 20.001,00 a
03 De 53.101,00 a
04 De 107.401,00 a
05 De 108.801,00 a
06 De 279.601,00 a
07 De 385.501,00 a
08 De 520.901,0 a
no Acima de

20.000,00
53.100,00

107.400,00
180.800,00
279.600,00
385.500,00
520.900,00
621.000,00
621.000,00

alíquota
%

ISENTO
10
15
20
25
30
35
40
45

Parcela a Deduzir
CZS

2.000,00
4.655,00

10.025,00
19.065,00
33.045,00
52.320,00
78.365,00
109.415,0

de 20% do rendimento, limita-
da a CZS 48.000,00 (quarenta e
oito mil cruzados).

Fica dispensada a retenção
do Imposto de Renda na Fon-
te, quando o valor do Imposto
apurado na forma dos itens 3,
5, 7, 8, 9, 10 e 11 resultar
inferior a CZS 300,00 (trezen-
tos cruzados).

Esta Instrução Normativa
entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos
rendimentos auferidos a partir
de Io de abril de 1988.

O desconto sobre os rendi-
mentos pagos ou creditados
posteriormente ao mês-
calendário deve ser efetivado
em conformidade com a tabela
vigente no mês de aquisição do
direito aos rendimentos.

QUANDO UMA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

¦COBRA MENOS DO QUE A TAXA NORMAL,¦

¦ D e s c o n f i

Se aparecer alguma administradora oferecendo taxas meno-
res que as da tabela de honorários mínimos da ABADI para
administrar seu prédio, DESCONFIE! São inúmeros os exem-
pios de firmas que surgiram no mercado e valendo-se deste
expediente conseguiram um grande número de condomínios
para administrar. E no final a história se repete: 0 BARATO

SAI CARO. Algumas firmas já faliram e prejudicaram muitos
condôminos. Por isso, quando contratar uma administradora,
confie nas EMPRESAS FILIADAS à ABADI. Elas recebem uma
remuneração justa que lhes permite pagar profissionais
qualificados e manter a eficiência no atendimento aos

CONDOMÍNIOS que são por elas administrados.

OAB ADI

A TROCA DO DUVIDOSO
PELO CERTO.

Associação Brasileira.
das Administradoras de Imóveis.

Rua do Carmo, 6 — 8o Andar
Tels..- 242-7526/ 221-2858^H

A. .vji usemuruer v/ st» ^
4'V ' i VAu I À

)RJ[AD([IN

D(MEN

Classe Renda Li'quida Mensal aliquota Parcela a Deduzir
de Renda CZS £»

01 at6 20.000,00 ISENTO
02 De 20.001,00 a 53.100,00 10 2.000,00
03 De 53.101,00 a 107.400,00 15 1^5.00
04 De 107.401,00 a 180.800,00 20
05 De 108.801,00 a 279.600,00 25 £065,00
06 De 279.601,00 a 385.500,00 30 33.045,00
07 De 385.501,00 a 520.900,00 35 52.320,00
08 De 520.901,0 a 621.000,00 40 ^65 00
09 Acima de 621.000,00 45 109.415,0
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Frustrações e Esperanças

Sylvio Capanema de Souza — Advogado
Finalmente chegou ao Con-

gresso Nacional o decantado
projeto de iniciativa do Execu-
tivo, e que altera a legislação
do inquilinato, tantas vezes
anunciado e adiado.

A época, entretanto, não
nos parece adequada. Em
meio à efervescência dos deba-
tes finais da Constituinte,
quando todas as atenções dos
parlamentares e da Nação se
acham concentradas na reda-
ção da Carta, pela qual tanto
sonhamos e lutamos, preocu-
pa-nos a possibilidade que o
projeto seja apreciado de ma-
neira açodada ou superficial, e
aprovado por voto de lideran-
ça, como aconteceu com a Lei
6649/79.

A natural lassidão que se
apoderará dos deputados e se-
nadores, após a conclusão dos
trabalhos constituintes, aliada
à euforia compreensível da
missão cumprida, impedirão
certamente, que uma lei de tão
grande densidade social, como
a do inquilinato, seja debatida,
até a exaustão, com a percus-
ciente análise de todos os seus
múltiplos e complexos as-
pectos.

Por outro lado, apresenta-se
o projeto como panacéia mila-
grosa, que curará todos os ma-
les que afetam agonizante mer-
cado locativo, quando, na ver-
dade, se trata de tímido remen-
do à lei atual, que pouco adian-
tará, em termos de incentivo à
construção civil.

Perdeu o Governo, agora
respaldado, politicamente,
com a consagração do presi-

, dencialismo, excelente oportu-
nidade para enfrentar, com co-
ragem e ousadia, o desafio do
inquilinato, elaborando uma
lei que discipline a matéria co-
mo um todo, com a adoção de
mecanismos sofisticados e efi-
cientes de incentivo à constru-
ção de novas unidades.

Tenta-se, de maneira quase
irresponsável, remendar o
manto esfarrapado em que ho-
je se transformou a Lei do
Inquilinato, ampliando um
caótico cipoal legislativo, di-
vorciado da realidade do mer-
cado, ao invés de se consolidar
todos os textos, elaborando

uma lei que regule a locação
predial urbana, nos seus aspec-
tos substantivos e adjetivos, e
voltada, prioritariamente, para
o aquecimento da oferta, ali-
viando-se a hoje insuportável
pressão da demanda.

Os mecanismos de incentivo
são ainda tímidos, e serão, cer-
tamente, inócuos. As chama-
das "locações sociais", assim
consideradas pelo critério dis-
torcido do valor do locativo,
serão difíceis de controlar e
qualificar, incentivando fraude
fiscal, com a fixação de aluguel
abaixo do nível legal, com pa-
gamento "por fora" da dife-
rença, ou de "luvas".

A "denúncia vazia" para os
imóveis novos, que tanto apa-
vora os locatários, não está
sensibilizando o mercado in-
vestidor, pela falta de credibili-
dade do atual Governo, sem-
pre indeciso quanto à política
econômica. Temem os proprie-
tários que, após concluídas e
alugadas as novas unidades,
seja a lei mais uma vez modifi-
cada, voltando-se a proibir a
resilição unilateral.

A proibição da cobrança do
IPTU ao locatário, prática ho-
je aceita e consagrada pelo
mercado, levará os Tocadores a
embutir o seu valor no aluguel,
quando da contratação da lo-
cação.

E a revisional trienal conti-
nuará sendo paliativo, a intran-
qüilizar mercado, já nervoso e
deprimido, e que de nada
adiantará enquanto não hou-
ver um compromisso político
do Governo de combater a
inflação e reduzir o déficit pú-
blico, contendo o caos da eco-
nomia.

A atual Lei do Inquilinato,
já desfigurada pela própria
construção pretoriana, sempre
efervescente, em matéria loca-
tícia, ficará ainda mais tumul-
tuada, com os remendos do
projeto, que lhe tiram, inclusi-
ve, uma certa unidade doutri-
nária.

A possibilidade do locatário
alforriar-se da obrigação do
pagamento do aluguel median-
te depósito em conta bancária
do locador, é, por exemplo,
uma solução de quem não co-

GRADES DE FERRO

E ALUMÍNIO
CONDIÇÕES ESPECIAIS

PARA CONDOMÍNIOS
ARTEX TELS.: 238:0793

268-5852

Retomada 
por 

herdeiro

Título propriedade Art. 1572 Cód. Civ.

nhece a realidade do mercado.
Tal sistema, se aprovado, irá
aumentar o número de ações,
já que os tocadores ficarão
obrigados a ajuizar o despejo
por falta de pagamento, caso o
depósito seja inferior ao débi-
to, sob pena de ficar a obriga-
ção quitada.

Por outro lado, todos conhe-
cem as deficiências das comuni-
cações postais, muitas vezes re-
tardadas peto Correio, ou rece-
bidas por terceiros, porteiros
ou empregados, e não entre-
gues, em tempo hábil, aos des-
tinatários.

Será muito freqüente a hipó-
tese do locador não tomar co-
nhecimento do depósito feito
peto locatário, decaindo então,
do direito de ajuizar a ação de
despejo. Por outro lado, mui-
tos locatários, maliciosamente,
poderão fazer depósitos insufi-
cientes, na esperança do toca-
dor não promover a ação de
despejo.

Como se não bastasse, não
pode a lei alterar o contrato,
que é ato jurídico perfeito. Se a
obrigação se avençou como
portable, para ser paga no do-
micílio do credor, ou onde ele
indicar, não pode o devedor
exonerar-se, pagando em local
diverso, e, ainda mais, sem a
prova inequívoca da "mora ac-
cipiendi".

Há, felizmente, pontos posi-
tivos, que devem ser enalteci-
dos, para aproveitamente fu-
turo.

A exacerbação das penas co-
minadas aos retomantes insin-
ceros nos parece medida de
necessário saneamento do mer-
cado, a adoção do rito sumarís-
simo para as revisionais agiliza-
rá, por certo, a prestação júris-
dicional; a isenção do imposto
sobre o lucro imobiliário para
as vendas feitas aos próprios
locatários, desde que conte a
relação locatícia com mais de 2
anos, incentivará esta solução
natural de mercado, do maior
interesse social, transforman-
do-se o inquilino em proprietá-
rio; a denúncia vazia para os
imóveis construídos após a lei,
se séria a intenção, e estável,
aquecerá o mercado da cons-
tração civil, aumentando a
oferta de novas unidades, com
a conseqüente redução dos alu-
guéis.

Há, ainda, um aspecto poli-
tico da maior significação, que
precisa ser enaltecido. E que o
projeto foi apresentado após
ampla consulta à sociedade, o
que é saudável prática demo-
crática, que precisa ser presti-
giada e preservada.

Geraldo Beire Simões
Advogado e Empresário

Como se sabe, no direito
civil brasileiro a propriedade é
adquirida peto registro do títu-
lo aquisitivo no registro imobi-
liário, na conformidade do dis-
posto no art. 530 inciso I do
Código Civil Brasileiro.

Vale dizer, não basta ao ad-
quirente ter escrituras lavrada
no cartório de notas, tais como
escritura de promessa de ven-
da; de promessa de cessão de
direitos aquisitivos; de efetiva-
ção de venda ou de cessão; de
doação; de permuta de compra
de venda, e outras.

É imprescindível que tais do-
cumentos sejam levados ao re-
gistro de imóveis, pena de não
se considerar transferida a pro-
priedade.Por isso que, coerentemen-
te, a legislação inquilinária exi-
ge, a todo passo, quando se
refere ao retomante, nos inci-
sos III, VIII, IX e X do art. 52
da Lei 6.649/79 que o título
esteja registrado.

O que acontece guando o
retomante seja herdeiro condo-
minol

Aí a situação é diferente.
Não é necessário o registro

de título de aquisição heredi-
tária.

De fato, no caso de morte de
quaisquer dos ascendentes do
retomante, pai ou mãe, o for-
mal de partilha, que é o título
respectivo, não necessita ser ou
estar registrado no RGI para o
exercício de retomada.

Por que?
Porque o formal de partilha,

conforme o próprio nome está
a indicar, demonstra, apenas, a
forma que tomou a partilha.

Não é por ele que se tranfere
a propriedade.

Isto porque o domínio e a
posse se transferem desde togo
aos herdeiros legítimos e testa-
mentários com a tão só abertu-
ra da sucessão, consoante ex-
pressa regra do art. 1.572 do
Cod. Civ. Brás.

Portanto, no exato momento
da morte do ascendente, no
mesmo instante, ficam trasferi-
dos o domínio e a posse dos

bens aos referidos herdeiros le-
gítimos e testamentários.

Ora, sabendo-se que pelo
contrato de locação a posse
direta do imóvel é transferida
ao locatário, por prazo certo ou
indeterminado, retendo o loca-
dor para si a posse indireta do
mesmo bem, e como essa posse
(direta e indireta) e o domínio
são desde togo transferidos aos
herdeiros legítimos e testamen-
tarios, à evidência que é dis-
pensável o prévio registro do
título para que o herdeiro pos-sa exercer a retomada.

O formal de partilha é leva-
do à registro apenas para efeito
de publicidade, de acordo com
a lei dos registros públicos, não
para efeito de constituição do
direito do herdeiro, que já se
materializou, desde logo. com
a abertura da sucessão.

Conseqüentemente, qual-
quer herdeiro legítimo condo-
mino poderá exercer o direito
de retomada, nas suas diversas
modalidades, independente-
mente do pré\io registro do
formal de partilha do RGI.

continuação página 12

A inconstitucionalidade...

A ementa do acórdão é a
seguinte:"Imposto sobre transmissão de
bens imóveis e de direitos a
eles relativos. Fato gerador.
O compromisso de compra e
venda e a promessa de cessão
de direitos aquisitivos, dado a
sua natureza de contratos pre-
liminares no direito privado
brasileiro, não constituem
meios idôneos à transmissão,
peto registro, do domínio so-
bre o imóvel, sendo, portanto,
inconstitucional a norma que
os erige em fato gerador do
imposto sobre a transmissão de
bens imóveis e de direitos a
eles relativos.
Representação julgada proce-
dente, declarando-se a incons-
titucionalidade do inciso VII
do artigo 89 do Decreto-Lei n°

5, de 15 de Março de 1975.
com a redação que lhe deu o
Decreto-Lei n° 413, de 13 de
Fevereiro de 1979, ambos do
Estado do Rio de Janeiro."

Foi relatada Representação,
o eminente Ministro Octávio
Gallotti, cujo voto minucioso e
sufragado, à unanimidade por
seus pares, é uma lição para os
fiscalistas do Estado, que só
visam arrecadar, com desprezo
aos princípios jurídicos.

A ordem jurídica, neste
ponto, está restabelecida. Res-
ta ao eminente Desembarga-
dor Corregedor transmitir aos
Tabeliães a ordem para que
deixem de acrescentar nas es-
crituras ressalva já agora
ilegal.

Relembro, neste momento,
com muita alegria o dia em que
recebi o Título de Sócio Hono-
rário desta nobre Associação
que é a ABADI.

Mais uma vez se firma o que
já acentuou Geraldo Rezende
Ciribelli: "A ABADI veio pa-
ra ficar" e prestar relevantes
serviços à ordem jurídica, ob-
jetivo conseguido pela união
de propósito de seu quadro ¦
social.

É MUITO MELHOR.

IINsè&isaÍI
269-6969
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ADVOCACIA IMOBILIÁRIA
Ações renovatórias e negatórias Ações de revisão de
aluguel residencial e comercial. §1;
Ações de retomada para diversas finalidades. Denun-
cias vazias de locações não residenciais, de têmpora-
da, de aquisição de imóveis, de extinção de usufruto e
fideicomisso. Reajustamento amigáveis de aluguel.
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224-4940
se
v>>:

> ! V MJ i' ri i1 j'j"i*. rff *rrr
SÉs

" J / A* ¦
iV\*."1

CORRETAGEM DE IMÓVEIS
Compra e venda de imóveis avaliamos pelo melhor
preço de mercado.
Serviços técnicos de legalizações de imóveis.
Completa assistência em obtenção de certidões e
registros/ imobiliários.

Rua da Assembléia n° 41, 7° and.
CRECI 12.766 TEL. 224-4940

W
GBS Administração de Bens Ltda

A sua tranqüilidade. Cuidamos do seu imóvel como se
nosso fosse.
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imóvel. Ganhe o máximo possível com a venda de seu
imóvel. .
Resolvemos todos os seus problemas imobiliários.. .

Rua da Assembléia 41,7o and TEL. 224-4940



r

,fC

16 ABADI — Suplement^o' Especial do JORNAL DO BRASIL

Inquilinato: a demagogia da 
punigao

—77 : m rTT" tomante insincero, ou dei- e a administrate) imobilia-
Francisco das Lhagas Xar sem punicao, a agao de ria. Sem sombras de duvi- S#»triirO Pmitldo 6111Conseiheiro nato da abadi - vice-Pres.dente da fiabci/brasil 

pessoasp jnescrupulosas. das, trata-se de um traba- seguro wmiitio C

Na exposicao de motivos 0 art. 8° do anteprojeto, Mas a prudencia aconselha lho honesto que emprega O 1 IN S
do projeto de lei do Inquili- preve como crime, punfvel que nos tempos modernos milhares de profissionais fivpfln
nato enviada pelo Consul- com detengao, de seis me- se abandone "a mquisigao quahficados, corretores pi GUllO prC-IlXcitIO
tor Geral da Republica, ses a dois anos e multa estatizada" ou o "terror do imobiliarios autonzados 
afirma 0 ilustre junsta que entre 0 valor de 10 a 20 poder publico contra seus por lei a ter uma profissao /eda Toledo"Na elaboracao do ante- alugueis vigentes a epoca cidadaos". Alias, esse e regulamentada. Nao se tra-
nrniptn tcvp-ip a nruden- da infracao a retomada in- obietivo dos constituintes. ta de "intermediagao ines- .
cia de optar pela protegao, sincera; nao iniciar a demo- A lei nao deve ser encarada crupulosa que se tern espe- Para Conselho
nao ao locador ou ao loca- licao ou reparagao do pre- pelos cidadaos como um ciahzado na extorgao de pa- seguro dos Condomm ,, ? .. „ em
tario, mas a locagao que e a dS°de°nUtroPde 60 dias; W Terror, uma espada de Da- gamentos injustificaveis,
forma de resguardar a permanecer no imovel du- modes que pode cair em sob vanados pretextos °™dizer 

que faz-se uma previsao do percentual de
ambos." rante um ano, nos casos de sua cabega por ato de vin- como disse o Dr. Saulo R 

correcao das OTN's e acresce-se um adicional ao premio.
A simples leitura do tex- retomada para uso proprio. ganga de seus antagonistas, mos em sua exposigao de Neste caso tratando-se de uma previsao, podera ocorrer

to, no entanto, nao deixa Com a mesma pena e puni- como se fazia na epoca da motivos ao Fresidente da uma dist'5o para mais ou para menos, podendo benefi-
duvidas de que a prudencia do 0 locador que, sem or- repressao quando se insti- Republica. baiba 0 sr. cjar s adora ou Segurado. A meu ver, 0 Segurado sera
nao foi obedecida. O obje- dem judicial, pretenda re- tucionalizou a delagao. Consultor que esses protis- sempre 0 beneficiado, por dois motivos: 1) Tera 0 valor
tivo primordial do antepro- tomar seu imovel do inqui- subsistir a redagao do ante- sionais trabalham com hon- exato do segur0 a ser pag0, independente da variagao das
jeto se consolidou no cara- lino. Nao pode 0 locador projeto, 0 locador se torna radez, levam os pretenden- OTN's; 2) 0 Seguro emitido em OTN's, tem sua Impor¬
ter eminentemente puniti- negociar com seu inquilino um alvo facil nao so do seu tes a locagao a visitar os tancia Segurada e indenizagao na mesma base, indepen-
vo contra o locador que outras formas de reajustes inquilino, mas de simples imoveis, gastam em condu- dente desta infla^ao galopante quando se torna impossivel
desrespeitar as rigidas nor- do aluguel que as previstas candidato a locagao. Ade- gao, fazem plantao, preen- uma previsao de sua variagao.
mas da reforma inquilina- na lei, sob pena ae deten- mais, a atual lei do Inquili- chem fichas, pesquisam, Com esta Resoiu?a0i aCredito ser melhor para os
ria. A propria exposigao de gao de seis meses a dois nato, em sua parte penal, trabalham, entim. b toao Condominios fazerem seus seguros em OTN's pois antes
motivos se encarrega de ne- anos, mais a multa. alem de considerar as infra- trabalho deve ser remune- n-0 dispunham de elementos para informar os premios a
ear a prudencia quando diz Observa-se a demagogia goes como contravengao rado e nao near sujeito a serem pagos quando o mesmo era emitido em OTN s, 0
no item 18: "Pune-se, de poh'tica no trato de assun- penal e nao crime, determi- punigoes descabidas e proi- que dificultava a sua aceitaijao pelos Srs. Sindicos, que, por
maneira exemplar, a reto- tos serios e a falta de prepa- na que a pena seja prisao Bigoes estapafurdias de sua veZ) na0 dispunham de informagoes exatas para os
mada insincera pela efetiva ro tecnico dos juristas pala- simples de cinco dias a seis cunho demagogico. Condominos, que ficavam insatisfeitos em pagar valores
atualizagao da multa em fa- cianos. Simples atos da vida meses ou multa e nao as a classe dos corretores variaveis a cada mes.
vor do prejudicado e pela civil sao transformados em duas. Punir duas vezes (je imoveis e as empresas Isto nao impede que o Condomfaio efetue 0 seu
tipificagao como crime nos crimes com dupla penalida- mesma pessoa pela mesma administradoras repudiam seguro tambem em cruzados. Porem nao tera a sua
casos que se especificam. de: detengao e multa. No infragao e contra todas as veemencia essa tenta- Importancia Segurada reajustada, ficando totalmente de-
Caracterizam-se, dentre direito fiscal, profbe-se a normas de direito publico fasada com 0 decorrer do tempo, a nao ser que sejam fe.tos
outras condutas, como con- bitributagao. No campo do privado, alem de fenr um suas atividades essa dist0r- endoss.os de refor«° consfantfme"'e'° 3"e' ^ms oue
travengao, com multa penal direito civil, admite-se esta principio jundico respeita- , trabalho com- ser prftlC0' l0-na"se inviavel Par 1
reparatoria, as exigencias hediondez juridica para so- do por todas as nagoes civi- So-os aos mareinais normalmente sao pessoas mmto ocupadas.
abusivas em relagao a loca- lucionar um problema so- lizadas. P . ° Infelizmente os contratos de seguro com premios
tarios ou pretendentes a lo- cial: a falta de moradias. Outro alvo do anteproje- ^ , ' P° ' • superiores a 150 OTNs nao poderao se u^izar da faculda-
cagao, fulminando-se a in- De repente, 0 proprieta- to sao as administradoras merca 0'. 

„ Como os de de que trata 0 Art°10 da Reso ?ao n
termediagao inescrupulosa no de um imovel que pre- de imoveis e os corretores ^Ue!J0j p Para maiores esclarecimentos, passo a transcrever
que se tem especializado na tenda aluga-lo pode estar imobiliarios que trabalham vendeoores ae n g . abaixo os Artigos 1° e 2° da Resolugao 17/87 do CNSP.
extorgao de pagamentos in- tragando uma trajetoria na intermediagao de loca- P^?c' cidadaos ho- "Art. 1° — Nas hipoteses previstas no art. 2° desta
justificaveis, sob vanados que 0 levara a pnsao, tal 0 goes. Atendendo as asso- trahalharinres e Resolucao, os seguros com clausula de reajuste monetario,
pretextos". rigor que 0 Estado esta dagoes de inquilinos e asse- ^a criminosos e de que trata a Resolugao CNSP n° 09/87, de 26.05.87,

querendo imprimir na parte melhados, pretende o ante- marpjnms poderao ter previamente fixados os valores das parcelas de
penal do anteprojeto da lei projeto proibir a cobranga ® premio, mantido 0 regime de pos-fixaqao da importancia

IHWWf[f 1 do inquilinato. Qual a ra- na elaboragao de contratos ^ solugao para o angus- segurada com base na varia?ao do valor nominal das
zao do incitamento ao odio e realizagao de pesquisas tiante problema da moradia Obrigagoes do Tesouro Nacional (OTN).

¦¦lll'llOll'lMliDllfl Sue ?. Estado quer levar o cadastrais, despesas que nao sera resolvido com 0 Art. 2° — A faculdade de que trata 0 artigo anterior
inquilino contra seu loca- sempre foram cobradas aos terror ou metodos policia- somente podera ser utilizada para contratos de seguro

H I SI SihTrL^nenSa inquilinos, ficando por con- lescos ja banidos da nagao referentes a riscos com premio de valor equivalente ate 150

¦LbiyirVjW ta dos proprietaries as des- brasileira jontamente com cinquenta) OTNs

dentemente, defender 0 re- pesas com a intermediagao a repressao politica. _!

NOS ADMINISTRAMOS UMA C1DADE 1

.WMalll:: I DE 12.000 UN DADES 
atenoimemto 

domiciuar personauzado I Auxllo compleio aos proprieiSrios e sindicos, I I
¦¦IJ FiYiiiiVir assessona uabaihista. cobranga tie coias em

A»-i% 
AAkinAKHIIIA^ 

UCIinAC CONDOMINIOS-LOCAQdES I emerg&ncias. P II

I > LOCAQOES t CONDOMINIOS t VENDAS compra e venda I comeicia1. ri novatOnas. retomadas. coniralos. I 
J

40 ANOS DE EXPERIENCE E TRADIQAO ¦ AOVOGADOS Avalia?So Graiutta anunck)s escolhkios pelos
ADMINISTRANDO PARA VOCE OQO pfop~ ISSSSZ I;
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a demagogia da 
puniçãoInquilinato

e a administração imobiliá-
ria. Sem sombras de dúvi-
das, trata-se de um traba-
lho honesto que emprega
milhares de profissionais
qualificados, corretores
imobiliários autorizados
por lei a ter uma profissão
regulamentada. Não se tra-
ta de "intermediação ines-
crupulosa que se tem espe-
cializado na extorção de pa-
gamentos injustificáveis,
sob variados pretextos",
como disse o Dr. Saulo Ra-
mos em sua exposição de
motivos ao Presidente da
República. Saiba o Sr.
Consultor que esses profis-
sionais trabalham com hon-
radez, levam os pretendên-
tes a locação a visitar os
imóveis, gastam em condu-
ção, fazem plantão, preen-
chem fichas, pesquisam,
trabalham, enfim. E todo
trabalho deve ser remune-
rado e não ficar sujeito a

§unições 
descabidas e proi-

ições estapafúrdias de
cunho demagógico.

A classe dos corretores
de imóveis e as empresas
administradoras repudiam
com veemência essa tenta-
tiva de desmoralização de
suas atividades, essa distor-
ção do seu trabalho, com-
parando-os aos marginais
que existem, por certo, no(
mercado, embora em pe-
queno número, como os
vendedores de fianças. E
preciso que o Estado res-
peite os seus cidadãos ho-
nestos e trabalhadores e
não os iguale a criminosos e
marginais.

A solução para o angus-
tiante problema da moradia
não será resolvido com o
terror ou métodos policia-
lescos já banidos da nação
brasileira juntamente com
a repressão política.

tomante insincero, ou dei-
xar sem punição, a ação de
pessoas inescrupulosas.
Mas a prudência aconselha
que nos tempos modernos
se abandone "a inquisição
estatizada" ou o "terror do
poder público contra seus
cidadãos". Aliás, esse é o
objetivo dos constituintes.
A lei não deve ser encarada
pelos cidadãos como um
terror, uma espada de Dá-
mocles que pode cair em
sua cabeça por ato de vin-
gança de seus antagonistas,
como se fazia na época da
repressão quando se insti-
tucionalizou a delação. A
subsistir a redação do ante-
projeto, o locador se torna
um alvo fácil não só do seu
inquilino, mas de simples
candidato a locação. Ade-
mais, a atual lei do Inquili-
nato, em sua parte penal,
além de considerar as infra-
ções como contravenção
penal e não crime, determi-
na que a pena seja prisão
simples de cinco dias a seis
meses ou multa e não as
duas. Punir duas vezes a
mesma pessoa pela mesma
infração é contra todas as
normas de direito público e
privado, além de ferir um
princípio jurídico respeita-
do por todas as nações civi-
lizadas.

Outro alvo do anteproje-
to são as administradoras
de imóveis e os corretores
imobiliários que trabalham
na intermediação de loca-
ções. Atendendo às asso-
ciações de inquilinos e asse-
melhados, pretende o ante-
projeto proibir a cobrança
na elaboração de contratos
e realização de pesquisas
cadastrais, despesas que
sempre foram cobradas aos
inquilinos, ficando por con-
ta dos proprietários as des-
pesas com a intermediação

Francisco das Chagas Machado
Conselheiro nato da ABADI — Vice-Presidente da FIABCI/BRASIL Seguro emitido em

OTN's

prêmio pré-fixado

O art. 8o do anteprojeto,
prevê como crime, punível
com detenção, de seis me-
ses a dois anos e multa
entre o valor de 10 a 20
aluguéis vigentes à época
da infração, a retomada in-
sincera; não iniciar a demo-
lição ou reparação do pré-
dio dentro de 60 dias; não
permanecer no imóvel du-
rante um ano, nos casos de
retomada para uso próprio.
Com a mesma pena é puni-
do o locador que, sem or-
dem judicial, pretenda re-
tomar seu imóvel do inqui-
lino. Não pode o locador
negociar còm seu inquilino
outras formas de reajustes
do aluguel que as previstas
na lei, sob pena ae deten-
ção de seis meses a dois
anos, mais a multa.

Observa-se a demagogia
política no trato de assun-
tos sérios e a falta de prepa-
ro técnico dos juristas pala-
cianos. Simples atos da vida
civil são transformados em
crimes com dupla penalida-
de: detenção e multa. No
direito fiscal, proíbe-se a
bitributação. No campo do
direito civil, admite-se esta
hediondez jurídica para so-
lucionar um problema so-
ciai: a falta de moradias.

De repente, o proprietá-rio de um imóvel aue pre-
tenda alugá-lo pode estar
traçando uma trajetória
que o levará à prisão, tal o
rigor que o Estado está
querendo imprimir na parte
penal do anteprojeto da lei
do inquilinato. Qual a ra-
zão do incitamento ao ódio
que o Estado quer levar o
inquilino contra seu loca-
dor? Não seria mais plausí-
vel a instituição apenas da
multa? Não se deseja, evi-
dentemente, defender o re-

Na exposição de motivos
do projeto de lei do Inquili-
nato enviada pelo Cônsul-
tor Geral da República,
afirma o ilustre jurista que"Na elaboração do ante-
projeto, teve-se a prudên-
cia de optar pela proteção,
não ao locador ou ao loca-
tário, mas à locação que é a
forma de resguardar a
ambos."

A simples leitura do tex-
to, no entanto, não deixa
dúvidas de que a prudência
não foi obedecida. O obje-
tivo primordial do antepro-
jeto se consolidou no cara-
ter eminentemente puniti-
vo contra o locador que
desrespeitar as rígidas nor-
mas da reforma inquiliná-
ria. A própria exposição de
motivos se encarrega de ne-
gar a prudência quando diz
no item 18: "Pune-se, de
maneira exemplar, a reto-
mada insincera pela efetiva
atualização da multa em fa-
vor do prejudicado e pela
tipificação como crime nos
casos que se especificam.
Caracterizam-se, dentre
outras condutas, como con-
travenção, com multa penal
reparatória, as exigências
abusivas em relação a loca-
tários ou pretendentes a lo-
cação, fulminando-se a in-
termediação inescrupulosa
que se tem especializado na
extorção de pagamentos in-
justificáveis, sob variados
pretextos".

leda Toledo

ADMINISTRADORA CIM LTDA
—~ TRATAMOS CADA CUENTE COMO SE FOSSE UM AMIGO
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comercia', renovatónas. retomadas, contratos.
Assessora Jurídica Completa
Avaliação Gratuita, anúncios escolhidos petosproprietários, legalizações e escrituras.
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Fogo magico - 65,
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-.1 \ // / / -^O- ... 1*A T-FAL JL Roup3oaveludado-2.300, ARTEX\ / medio - UV, Fvrtiicivn Meshla 
\ \ / ; grande-210, JL Petisqueira 5 divisOes -220, TEKA 13 Toalha americana

\ \ \ / pri , Petisqueira pequena - 69, ,—¦ emborrachada - 340,
\ 

*- 
J* LD Garrafa termica erande-120. L§J Toalhas felpudas 9 inn

-*?£. sambripl^T iggfm

' 
l/2Bro.'l40«, Q Op rutMh JogodesoUeiro3 wai-LJOO,
ALADD1M Long drink - 95, TEKA ^ 2 petas-890,

. Jarra em aluminio para cafe Agua-89, ,—i -_A -: J?
^^^1 1.100 ml-490, On the rocks-95, HA ¦ CRISTAIS CAMBE TEKA DO NORDESTE

m Jogo de 6 facas para
churrasco-
Jogo de 3 facas para cozinha

ÜJ Toalhas:
Toalha americana -170,
Redonda 0 1.35 - 570,
Quadrada 1.35 x 1.35 - 570,
Retangular 1.35 x2.20-880,
Quadrada 0.68 -160,

 Avental - 320,
12 Pano de Copa-130,

ARTEX
13 Toalha americana

emborrachada - 340,
~m] 

Jogo de casal 4 peças -2.300,
3 peças- 1.300,

Jogo de solteiro 3 peças-1,600,
2 peças-890,

Potes para freezer
Mini-55,—
Pequeno - 69,
Médio - 99,
Jarra hermética - 110,
Copo hermético - 35,

Rolo de papel alumínio
médio -120,
grande - 210,
Garrafa térmica
com bomba
1 litro - 2.100,
1/2 litro-1.400,
ALADD1M
Jarra em alumínio para café
1.100 ml - 490,

0 Pankekeira - 550,
_ , Kituta - 590,

ALUMÍNIO EMPRESS
Friaideira funda 24 cm
850,
Fricideira Francesa 22 cm
590,
T-FAL

JLr Petisqueira5divisões- 220,
Petisqueira pequena - 69,

grande -120,
SAMBR1PLAST

ÜJ Copos
Long drink - 95,
Água - 89,
On the rocks - 95,
CRISTAIS CAMBÉ

Com Lâmina Superfio
Exclusiva Mesbla
Nestes jogos
TRAMONTINA

£ Roupão aveiudado- 2.300,
Exclusivo Mesbla
TEKA

[W| Toalhas felpudas
Rosto-250,
Banho - 450,
Piso-290,
TEKA

m Pano de Copa Felpudo-130,
TEKA DO NORDESTE

I
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, ?^S* Hte ra 2.850, ?BBPW»
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? Repique-39^ 0 Wipopveaidorosa-i^SO, g Mini-Rambo-350,cada l|^®^*H|^FL^J Ca?a ao mel - 510, lolipop veslido bolinha f=, _„ fffgy«XsSaSVMim...}. Vfer I 1.890, | 
j|^ 1111 Telefone digital da Monica-560, IIHj^MKI

0 Ebstikon-SJOOb U^pvestidbxadrez [l2] ApiUnho, Ugdrinho - 360, cada 

^

^ 

^ 

[~5~| Bebe BatePalminha PH Barbie l 

l 

'^i

fi7| 
'' '.Vte'-i>.. 

Festinha - 2.350, 4 modelos. '

?

M Ken cor verão - 2.850,
fíÕl Linha Mini-Rambo-350, cada
1111 Telefone digital da Mônica-560,

[l^] Apitinho, Ligeírinho - 360, cada
Movidos a corda

[13] Cachorro peludinho,
Urso peíudinho. Ursa

~ peludinha - 570, cada

QU Cai nâo cai - 1.350,

IT1 Repique - 390, -
Caça ao mel - 57*
War I 1.890,

m Eíastikon -6.900,
Movido a pilha

LL1 lolipopvestido rosa- 1.950,
lolipop vestido bolinha
1,950,
Lolipop vestido xadrez
1*50, . ,

0 Barbie cidista-3.250,
Movida a pilha
Barbie salão de beleza- 4550,
Movida a pilha
Barbie lar/escritório - 4350,
Dois ambientes num só estojo

0 Barbie cor verão- 2.850, cada j
4 modelos.

11 Bb tões Eletrônicos
Bàsculante, Motoniveladora,
Escavadeira, Betoneira -
2.150, cada

.. :v
4 1 Sou fofãozinho - 680,

jj Bebê Bate Palminha Faz
Festinha - 2.350,
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Sacola em nylon -1.400,
OUMPIKUS
Malas em nylon

67 cm- 4íMNfò»..' '. i
74 cm-5.200,- gika ;:
Porta-bagagem • 1.300,
POUMET

2] Sacola em nyjon 1000,

4 Sacoláo^lJQjfc.
i.e coq spokSj^
SacolSo em nylon í
KENZO : :;-™~1 ' ' •' '

J>J Sacolio em nylon -
Sacola em nylon - i
TRIPPER

Kil.fi chaves de
philips-2Ml

gazarra
Este encarte éparte integrante dos jornais: Estado de Minas, O Qobo, Jornal doBrasil,
Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC, Diário do Povo, Jornal daMafltã. Vâ/e
Paraibano^ Ttilwna^deS^t^^Diárí^^bei^), ^

Jogo de chaves fixas

laves estrela 8 a!7

I



Cem ofertas

sem 
.

concorrência.

Mercearia

Preço
Promoção

Óleos e Cereais

Azeite português
Gallo - 500 ml 295,

Óleo de milho

Mazola - 900 ml 133,

? Óleo de soja
Liza-900 ml

....74,

^P': itjg^&T J^Sm I

«\. 
'9Lmi^ 

^I^^BIill>l
m»&..^BP^La -nR|&sl
^¦b^. •.•/,. «lfe ^*d8S& ¦

Arroz parboilizado
S. Garibalde - 5 kg .. 239,

Arroz agulhinha T.2

(1 marca) - 5 kg 220,

Feijão-preto
Bocabem - kg 48,

Massa com ovos
Piraquê - 500 29,

Massa com ovos

Belprato - 500 40,

Molhos e

Condimentos

Polpa de tomate
Tomato - 520 51,

Molho de tomate
Tarantela - 350 66,

Extrato de tomate
Arisco - 370 67,

Extrato de tomate
Peixe - 370 48,

Maionese Hellmann's
250 76,

Maionese Hellmann's
500 125,

Sal Cisne - kg 16,

Vinagre Toscano
750 ml 61,

Matinais

Açúcar refinado
União - kg 47,

Nescafé Tradição
100 147,

Café compensado
Pelé - 500 149,

Café compensado
Pilão - 500 151,

Nescau - 500 g ... 130,

Toddy reforçado
400 119,

Neston - 500 g.... 142,

Farinha Láctea
400 99,

Leite Ninho
instantâneo - 400 g .. 132,

Leite Glória
instantâneo - 400 g .. 125,

Biscoitos e

Sobremesas

sb?V *9y~

>*/ * t \

Biscoito cream cracker
Aymoré - 200 29,

Biscoito cream cracker
Piraquê - 200 39,

Biscoito maizena
Aymoré - 200 29,

? Biscoito maizena
Piraquê - 200 g 35,

Mistura para bolo
Royal - 500 81,

Mistura para bolo
Otker - 500 82,

Leite de coco
Sococo - 200 ml 46,

Pêssego selecionado
Leal Santos - 450 g .. 139,

Bebidas

Whisky Teacher's
1000 ml 1.400,

Vodka Smirnoff
1000 ml 405,

Martini Bianco
1000 ml 273,

Vinho branco
Katzwein - 720 ml ... 170,

Cerveja - lata

(todas as marcas) 49,

Coca-Cola
lata 27,

Xarope de groselha
Tropical - 1000 ml 79,

Suco de maracujá
Maguary
500 ml 89,

*¦ 1 *
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Limpeza e Higiene

Detergente em pó
Omo - 600 86,

Detergente em pó
Mago - 600 66,

Sabão em pedra
Rio - 5 unid 120,

Amaciante Comfort
500 ml 70,

Água sanitária Super
Globo - 1000 ml 25,

Detergente líquido
Odd - 500 ml 31,

Sapólio Vim
500 36,

Esponja de aço
Lustros - 8 unid 9,

Veja Multi-Uso
500 ml 67,

Álcool Pring
hidratado - 1000 ml... 84,

Removedor Faísca
1000 ml 149,

Desinfetante White
750 ml 51,

Cera incolor Bravo
850 ml 120,

Lustra-móveis
Johnson - 200 ml 82,

Inseticida Baygon
300 ml 134,

Papel higiênico
Camélia - 4 unid 74,

Toalha de papel
Chiffon - 2 unid 78,

Perfumaria

Shampoo Colorama
500 ml 120,

Condicionador
Neutrox - 230 ml 99,

0 menor
preço ou a
diferença
.devolta.

Sabonete Vinólia
100 26,

Creme dental Signal
100 29,

Produtos Frescos

Preço
Promoção

Iogurtes

? Yakult
5 unid

Iogurte polpa
Leco - 6 unid.

Iogurte líquido
Bliss - 3 unid.

Iogurte líquido
Dan'Up - 3 unid. .

Iogurte polpa
Chambourcy
6 unid

92,

...98,

.. 108,

..108,

1
* • mm.
% 

' ' 
*

p 
§ mS

? Chambinho
4 unid

? Danoninho
4 unid

126,

138,

138,

Queijos

Requeijão Leco
copo 260 82,

Queijo minas frescal
Boa Nata - kg 258,

Queijo mussarela
Rex - kg 306,

Queijo prato Rex
kg 338,

Queijo prato Dana
kg 468,

Queijo ralado
Leco/Vigor - 100 g.... 38,

Frios

? Bacon fatiado
Sadia - 250 174,

Mortadela de chester
Perdigão - kg 252,

Salsicha hot dog
Sadia - kg 301,

Lingüiça calabresa
fina Belprato - kg.... 312,

Lingüiça guanabara
Sadia - kg 403,

Presunto cozido
Sadia - kg 562,

Congelados

Pizza mussarela
Findus - 400 248,

Sorvete Yopa

pote 2 litros 320,

Suco Tanjal
1000 ml 312,

Croquete de frango
Findus 226,

Suco Sucky
1000 ml 362,

Suco Lanjal
1000 ml 568,

Minikibe Sadia
400 123,

Hamburger bovino
Sadia - 662 148,

Nugget frango
kg 419,

Carrefour

Barra e NorteShopping

Barra: Av. das Américas, 5150 - CEP. 22640 - Tel. 325.3131
NorteShopping: Av. Suburbana, 5474 - CEP. 207$1 - Tel. 593.5049

<(!?

Manteigas e

Margarinas

Manteiga extra
Mimo - 200 38,

Manteiga Leco
barquette 200 46,

Margarina Claybom
400 68,

Margarina Doriana
500 92,

Diversos

Toddynho
200 ml 29,

Ovos brancos

grandes - dz 58,

Leite Longa Vida
1000 ml 65,

Chocomilk
3 unid 62,

Frango defumado
Smoky - kg 224,

Peito de peru
defumado - kg 525,

Pizza simples
Fiorino - unid. 48,

Talharim Frescarini
500 92,

Aberto de segunda a sábado, das 8:30 h às 22:00 h. Promoção válida de 8 a 23 de abril.


